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Abstract 
 

The relationship between political and strategic communication based on two different political 

parties in the Danish parliament Folketinget is the cores of this thesis. The issue investigated is the 

use of political and strategic communication of the two Danish political parties Dansk Folkeparti 

and Radikale Venstre. This thesis is only concerned with communication about immigrations and 

refugee policy. In the first part, a literature review of the used theories and theorist are provided. 

The theories are the academic background for the later analysis. In the second part the term 

“political communication” is introduced, which are the framework of the thesis. The next part is the 

analysis, where the two parties’ political communication first is analyzed separately. Afterwards is 

an analysis of the conflict and the communication where the other party is mentioned. Lastly is the 

differences and the similarities between the two parties’ communication discussed together with a 

general discussion on the relationship between strategical and political communication. The results 

show that despite their very different opinions on immigrations and refugees the two parties used 

very similar communication when communication their statements. It also shows that the parties 

political communication has many indications that leads to strategic communication. The author 

explains this due to a development in the society.  
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1. Indledning 

1.1 Motivation og problemstilling:  

Kort efter VLAK-regeringen blev valgt og Lars Løkke Rasmussen gjort til statsminister med Dansk 

Folkeparti som støtteparti i 2015, blev Danmark overvældet. Overvældet af en kæmpe strøm af 

flygtninge der i september 2015 ønskede at vise deres utilfredshed og rejse med Sverige. Billeder af 

flygtninge, der gik på motorvej fra Padborg og Rødby, ramte landets aviser, og splittelsen blandt 

danskerne var stor.  

 

Danskerne var splittet i deres holdninger til disse indvandre. De var flygtet fra en hæslig skæbne i et 

land fyldt med krig, og alligevel var de ikke tilfredse med Danmark. De viste dette ved at udvandre 

til Sverige, hvor udlændingepolitikken er lempelig i forhold til Danmark. Dele af befolkningen følte 

medlidenhed med de mange flygtninge, vis historie og skæbne er langt fra den almindelige 

danskeres. En anden del af befolkningen mente, disse flygtninge var forkælede og ikke fortjente den 

store opmærksomhed, de pludselig blev omdrejningspunkt for.  

VLAK sad med regeringsmagten, da de mange flygtninge viste deres utilfredshed og gjorde 

udlændingepolitik til et brænd varmt emne i dansk politik. Efter dette viste regeringen sin tydelige 

politiske linje, og med Inger Støjberg i front kom smykkeloven, Lindholm og en kage, der fejrede 

udlændingestramning nr. 50.    

 

Udlændingepolitik kom i den grad til at dominere den politiske periode mellem valgene, og den 

splittede partierne ligesom danskerne. For nogle partier er det så vigtigt, at det er en særlig 

mærkesag. Et af dem er Dansk Folkeparti, der er kendetegnet ved at være Folketingets nok mest 

indvandrefjendtlige parti. Partiet, der anser sig selv som udlændingepolitikkens vagthund, frygter 

for ghettoer og tildækkede kvinder, der skabe et parallelsamfund i Danmark, hvor danske normer og 

traditioner forsvinder i halalkød og ramadan.  

 

Helt modsat Dansk Folkeparti er Radikale Venstre kendt for at være meget venligt stemt overfor 

indvandre. De ønsker at integrere indvandrerne i det danske samfund, og mener ikke at antallet af 

dem er en afgørende faktor. De ønsker at lempe udlændige lovgivningen, der i deres øjne er 

umenneskelig, og beskylder andre partier som Dansk Folkeparti for at lade sig påvirke af frygt 

fremfor handling.   
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Dansk Folkeparti og Radikale Venstre kunne ikke være længere fra hinanden i deres ønsker for 

Danmarks udlændingepolitiske fremtid. Denne uenighed har skabt en politisk konflikt mellem 

partierne, der kommer til udtryk i deres mundtlige og skriftlige kommunikation. Beskyldninger om 

symbolpolitik og frygt skyder mellem partierne, der med deres mandater kan være tungen på 

vægtskålen i forhold til regeringsmagten. De benytter dette til at være dominerende indenfor 

udlændingepolitikken, når de hver især agerer støtteparti. Udlændingepolitikken fylder derfor også i 

partiernes kommunikation, hvor de forsøger at overbevise vælgerne om, at deres synspunkter er de 

bedste for Danmark. Kommunikation har længe været et vigtigt redskab i det politiske spil. 

Hensigten har altid været at overtale modparten og dennes tilhænger til at accepterer ens egne 

politiske holdninger. Kommunikationen har ændret sig væsentligt, men formålet er stadigvæk det 

samme, at overtale modparten til at accepterer ens egne holdninger. Nye begreber som strategi er 

efterfølgende vundet frem indenfor kommunikation, men hvordan påvirkes den politiske 

kommunikation, når det pludselig bliver strategisk?  

 

1.2 Problemstilling: 

Afhandlingens teoretiske perspektiver vil være baseret på en række forskellige teorier, der alle 

læner sig op ad strategisk eller politisk kommunikation.   

 

På baggrund af udvalgt empirisk materiale, der dækker over Dansk Folkepartis og Radikale 

Venstres politiske kommunikation af udlændingepolitiske forhold, ønsker jeg at analysere deres 

kommunikation med strategiske og politiske perspektiver. Jeg ønsker at analysere deres 

kommunikation separat og efterfølgende deres kommunikation og konflikt på det udlændinge 

politiske område. Til sidst ønsker jeg at diskutere ligheder og forskelle i de to partiers politiske 

kommunikation, og hvordan strategi påvirker denne.  

 

 

1.3 Indledende tanker og udgangspunkt for afhandlingen: 

Jeg vil, inden jeg indleder min afhandling understrege, at jeg har analyseret begge partiers 

kommunikation objektivt og uden at lade mig påvirke af min egen politiske holdning. Den udvalgte 

empiri og teori bærer ikke præg af mine meninger om hverken de involverede partier eller det 

udlændigepolitiske område, der analyseres. Jeg har behandlet dataene upartisk, og de er udvalgt 

grundet deres relevans for min afhandling. Empirien og teorien er udvalgt, på baggrund af hvad jeg 
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bedst mente kunne bevare min problemformulering. Andre kunne have udvalgt andre eller flere 

teorier eller empiri, jeg er dog begrænset af opgavens omfang. Jeg har på baggrund af denne 

begrænsning, inkluderet det jeg fandt mest relevant. Fravalgt empiri og teori kan i andres øjne også 

være relevant for min problemstilling. Jeg understreger dog, at intet er fravalgt på baggrund af mine 

personlige holdninger til de to partier eller i ønsket om at fremhæve den ene part fremfor den anden.    

 

1.4 Afgrænsning: 

Jeg vil i afhandlingen udelukkende inkludere kommunikation fra de to politiske partier Dansk 

folkeparti og de Radikale. For at begrænse omfanget af empiri grundet afhandlingens længde vil jeg 

derfor ikke inddrage kommunikation fra andre politiske partier. Det kunne også være interessant at 

undersøge Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Stram Kurs og Venstre, da de alle nævnte 

udlændige politik som en del af deres mærkesager optil folketingsvalget i 2019 (Topp, 2019, Her er 

partiernes mærkesager). I min afhandling har jeg dog valgt at inddrage Dansk Folkeparti, fordi flest 

vælgere fortrækker deres udlændige politik (Holstein & Skjoldan, 2015, Flest vælgere fortrækker 

DF’s udlændingepolitik). Jeg har også valgt at inddrage De Radikale, fordi de som det eneste parti 

af de føromtalte, ikke ønskede at stramme udlændige politikken og var venligt stemt overfor flere 

flygtninge (Topp, 2019, Her er partiernes mærkesager).  

 

Jeg har i min afhandling afgrænset mig fra at beskæftige mig med andre politiske temaer end 

udlændige politisk. Jeg har valgt dette tema, da det har været hyppigt diskuret i den politiske 

verden, men også i samfundet har temaet været aktuelt. Det er et tema, der har været aktuelt i den 

seneste periode grundet den øget tilstrømning af flygtninge i Europa, frygten for terror og 

diskussioner om flygtninges vilkår i Danmark (Holstein, 2017, Udlændingepolitik går helt…). Flere 

politiske handlinger er udløst på baggrund af dette, der deler danskerne. Det er desuden et tema, 

hvor mine to udvalgte partier Dansk Folkeparti og De Radikale er offentligt uenige. 

 

I min afhandling har jeg bevidst afgrænset mig til at beskæftige mig udelukkende med de to partiers 

eksterne kommunikation. Dette skyldes, at min fokus i afhandlingen ikke er hvordan de i partierne 

kommunikerer internt, men hvordan de kommunikerer deres udlændige politik ud til offentligheden. 

Jeg har også valgt at undlade kommunikation fra sociale medier. Det er min fornemmele, at jeg på 

den måde får et bedre overblik over partiernes samlede kommunikation og ikke påvirkes af 

udefrakommende støj, der ikke er relevante for min analyse.   
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Jeg har valgt udelukkende at benytte kommunikation, der kommer fra partierne selv. Det har jeg 

gjort, for at undgå den støj der kan opstå ved eksempelvis en medieskabt refleksion. Når empirien 

udelukkende stammer fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre selv, undgår jeg, at 

kommunikation er fortolket, fejlciteret eller på anden vis ændring fra den oprindelige 

kommunikation.  

 

Jeg vil tidsbegrænse empirien i min afhandling fra år 2015 frem til år 2020. Jeg har valgt at 

afgrænse til denne tidsperiode for at få et mere nutidigt og reelt billede af, hvordan de to partier 

kommunikere, og hvordan deres kommunikation har udformet sig de seneste år. Kommunikation 

før 2015 vil derfor ikke blive undersøgt, selv om det kunne være relevant for min problemstilling. 

Partierne arbejder meget tema- og kampagneorienteret mellem valgperioderne, og går jeg længere 

tilbage i tiden, havde partierne ikke nødvendigvis behandlet det udlændingepolitikske tema. Både 

Dansk Folkeparti og de Radikale udnytter de temaer, medierne i forvejen behandler, til at følge op 

med deres politiske holdninger for nemmere at kunne kommunikere om det givne tema. De forsøger 

dermed at påvirke den akutelle samfundsdiskurs, når det er aktuelt og bragt på dagsordenen af 

medierne.  Det vil ikke være en komplet afdækning af den eksterne kommunikation fra Dansk 

Folkeparti og Radikale Venstre på udlændigeområdet, da dette ikke er muligt med afhandlingens 

omfangsmæssige rammer. 

 

1.5 Videnskabsteoretiske udgangspunkt  

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt i afhandlingen er konstruktivismen. Der er flere opfattelser 

af, hvordan virkeligheden konstrueres i konstruktivismen (Mik-Meyer & Justesen, 2010:27). Ved 

brugen af Fairclough læner jeg mig opad Berger og Luckmanns tanker, der grundet daglig 

interaktion i sociale processer tillægger mennesket rollen som konstruktør (Ibid: 28). Begrebet 

socialkonstruktivisme bliver understøttet af menneskets rolle. Det tydeliggør, at virkeligheden 

bliver konstrueret blandt mennesker, der ses som sociale individer (Ibid: 27). Disse individer har 

dog ikke hver sin opfattelse af verden og sandhed, men i fællesskab bliver det kollektivt 

konstrueret, og sandheden individerne referer til (Ibid: 28). Fairclough ser diskurser, som noget der 

er konstituerende for og af mennesket og deres handlinger. Det er dermed interessant at se, hvordan 

det ændres og forbliver gennem menneskers sprog og daglige gøren. 
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Jeg ser verden som en socialt konstrueret virkelighed, hvor i man kan være i stand til at frembringe 

videnskabelig viden. Min afhandling handler om at analysere og fortolke ud fra sprogbrug i 

skriftligt empirisk materiale. Netop dette er centralt i socialkonstruktivisen. Når man taler om at 

begribe en socialt konstrueret virkelighed, tales der i vid udstrækning om fortolkning, alligevel kan 

den ikke frit fortolkes, da der er tilknyttet reel viden og betydninger (Andersen & Kaspersen, 2007: 

202). Viden er i dette perspektiv en social aktivitet. Der udvikles sproglige og begrebsmæssige 

kategorier, der benyttes til at forstå og beskrive, hvad jeg observere og undersøger (Ibid: 621).  

Når jeg har valgt at arbejde med konstruktivismen, ved jeg at det forudsætter en bevidsthed om, at 

de konstruktioner, der findes af virkeligheden, kunne have set anderledes ud, da de er er historiske 

og socialt betingede. Når jeg undersøger partiernes og deres politiske kommunikation, er jeg bevidst 

om, at befolkningen og politikerne har en forståelse for kommunikationen, der er betinget af den 

kontekst de befinder sig i. Dette kunne derfor være forskelligt, hvis omstændighederne var 

anderledes. Jeg vil ved at undersøge den virkelighed, som de to partier omtaler, få en indsigt i 

baggrunden for politikernes kommunikation.   

 

1.6 Valg af teori  

For at kunne besvare min problemformulering har jeg valgt at inddrage et bredt felt af 

kommunikative teorier og teoretikere. De udvalgte teorier vil overordnet omhandle strategisk og 

politisk kommunikation, der er de to dele af min problemformulering og vil udgøre grundlaget for 

min analyse. For at forstå en politisk organisation som Dansk Folkeparti eller Radikale Venstres 

fulde politiske kommunikation, kan flere eller andre teorier være relevante. Jeg har af hensyn til 

afhandlingens omfang og på baggrund af min empiri udvalgt en bred parlette af teori, der kan 

forklare dele af de to partiers politiske kommunikation.  

 

For at få en forståelse for politisk kommunikation og dets oprindelse introduceres historien om 

vedtagelsen af den franske lov og de 17 borger- og menneskerettigheder. For at forstå 

kompleksiteten og sammenhængen mellem denne lov og politisk kommunikation i fortiden, 

samtiden og nutiden præsenteres teoretikere og deres mangeartede teorier. Jeg har valgt anskue 

politisk kommunikation på baggrund af menneskerettighederne, fordi det siges at være begrebets 

begyndelse. Jeg har valgt at benytte disse teorier, ikke for at analyse min empiri, men for at give 

den grundlæggende forståelse for begrebet politisk kommunikation før de to partiers politiske 
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kommunikation bliver analyseret. Disse teorier vil derfor blive introduceret og diskuteret separat i 

kapitel 3.  

 

Jeg har valgt at inddrage forskellige teoretikere for at få en bred forståelse for kommunikationen og 

dens elementer. Jeg har valgt at inddrage Argenti, Howell og Beck og deres perspektiv på strategisk 

kommunikation. Denne teori præsenterer, hvordan man genkender strategisk kommunikation. 

 

Jeg har valgt Sepstrups situationsanalyse til at analysere de to partiers kommunikationskampanger, 

sammen med teori om virksomhedens fortællinger i form af storytelling, narrativer og 

virksomhedens selvbillede. Det vil jeg benytte til at analysere, hvad de to partier siger, og hvilke 

metoder de benytter for at få deres budskab frem til målgruppen. Disse teorier vil også benyttes til 

at forstå kommunikation mellem og om hinanden, og se hvilket billeder hvert parti forsøger at 

skabe om modstanderen og deres politisk gennem egen kommunikation.  

Jeg vil suppler med teori, der kan give en større forståelse for, hvorfor Dansk Folkeparti og 

Radikale Venstre kommunikerer, som de gør. Jeg vil på den måde skabe en forståelse for, ikke kun 

hvad de siger og til hvem, men hvilke strategiske overvejsler der ligger til grund for deres 

kommunikation. Begrebet Autokommunikation er forførelse og selvforførelse af egen 

kommunikation og denne teori, vil jeg benytte til at komme under overfladens af Dansk Folkeparti 

og de Radikales kommunikation.  

 

Faircloughs model giver mig de kommunikationsanalytiske værktøjer, jeg har brug for til at 

analysere Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation. Jeg har valgt 

Faircloughs model, fordi han arbejder på både det tekstuelle og det diskursive niveau. Han 

inddrager også den sociale praktisk i sin tretrinsmodel og favner dermed bred. Alle tre niveauer er 

en forudsætning for, at jeg kan lave en fyldestgørende analyse af Dansk Folkeparti og Radikale 

Venstres politiske kommunikation.  

 

Jeg har valgt at benytte mange forskellige teorier, der alle kan hjælpe forskelligt i analysen af min 

empiri. Teorierne vil alle blive uddybet senere i afhandlingens kapitel 2, og i løbet af analysen 

underbygger og supplerer hinanden for at kunne besvare min problemformulering. Udvalgte teorier 

vil også være grundlaget for min diskussion om forskelle og ligheder mellem de to partiers 

kommunikation senere i afhandlingen.   
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1.7 Valg af empiri  

Min afhandling er en analyse af politisk kommunikation. For at begrænse omfanget af empiri har 

jeg udvalgt de to politiske partier Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og det er kun politisk 

kommunikation fra disse to partier, der vil indgå i min afhandling. Jeg har udvalgt dele af de to 

partiers kommunikation for at finde ud af, hvordan de hver især i deres kommunikation agerer 

under disse rammer.  

 

Jeg har valgt de to partier og dette politiske emne, da det er en mærkesag for begge partier. 

Forskellen ligger i, om hvorvidt de ønsker at stramme eller lempe på udlændige politikken. Der vil 

derfor være en forskel på retorikken og den politiske agenda i den udvalgte empiri. Jeg antager, at 

da udlændige politik er et af de to partiers store mærkesager, og dermed har stor betydning for dem, 

er det centralt i forhold til konstruktionen af deres selvidentitet. Det må derfor formodes, at dette er 

et godt eksempel på, hvordan de to partier formulerer deres politiske budskaber på.  

 

Jeg benytter kun empirisk materiale, hvor Dansk Folkeparti eller de Radikale selv står som direkte 

afsender. Da jeg ønsker at analysere de to partiers rendyrkede og selvproducerede kommunikation, 

vil jeg på denne måde kunne udelukke udefrakommende støj som mediernes indvirkning. Min 

empiri vil derfor være tekster som taler, pressemeddelelser eller politiske tekster, der er direkte 

produceret af partiet og er offentligt tilgængeligt på deres hjemmeside.  

 

Jeg har udvalgt 10 tekster fra hver af de to partier. Disse 20 tekster med udlændige politiske 

budskaber vil udgøre mit empiriske materiale. De 10 tekster fra hvert parti vil være en blanding af 

de førnævnte teksttyper, for at få så varieret et billede af partiets kommunikation som muligt. På 

baggrund af 10 tekster fra hvert parti føler jeg mig i stand til at analysere tendenser i deres politiske 

kommunikation, og få et generelt billede af hvordan de leverer deres budskaber. Jeg vil desuden 

kunne undersøge fællestræk og forskelle på den politiske kommunikation mellem Dansk Folkeparti 

og Radikale Venstre.  

 

Da hovedparten af min empiri består af andenhånds data, vil jeg som en del af mit empiriske 

materiale også inkludere et interview med en repræsentant fra hver af de to partier. Fra Dansk 

Folkeparti er det pressechef Søren Søndergaard og fra Radikale Venstre 

kommunikationsmedarbejder Mads Plinussen. Disse svar vil indgå i min analyse, for at få en 
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forståelse af hvordan partierne, ifølge dem selv, benytter sig af strategisk og politisk 

kommunikation. Jeg er opmærksom på, at dette er partiernes egne svar og ikke er objektive. Jeg vil 

medtage dette aspekt, når jeg benytter dem i min analyse.  

 

1.8 Struktur i afhandling   

Min afhandling vil være opdelt i kapitler for at øge læsevenligheden. I følgende afsnit vil jeg 

præsentere afhandlings struktur, og give et overblik over hvad kapitlerne vil indeholde.  

I kapitel 2 af min afhandling vil jeg redegøre for den teori, som anvendes i afhandlingen. Mit 

teoretiske kapitel indeholder 8 afsnit, hvor jeg i hvert afsnit vil præsentere en ny relevant teori. Jeg 

gør brug af forskellige teorier og teoretikere, for at få en bred forståelse af de to partiers samlede 

kommunikation på det udlændigepolitiske område. Til sammen vil teorierne give mig de fornødne 

kommunikationsanalytiske værktøjer, der er nødvendige for, at jeg kan analysere Dansk Folkeparti 

og Radikale Venstres politiske kommunikation.  

 

I afhandlingens kapitel 3 vil jeg introducere begrebet politisk kommunikation og dets oprindelse i 

relation til den franske erklæring om menneskets og borgerens rettigheder. Dette afsnit vil skabe en 

ramme en forståelse for politisk kommunikation, som går igen igennem afhandlingen.  

 

I kapitel 4 vil jeg præsentere min analyse. Min analyse vil være opdelt i 3 dele, hvor jeg først vil 

analysere Dansk Folkepartis politiske kommunikation, efterfølgende Radikale Venstres politiske 

kommunikation og til sidst kommunikation fra de to partier, der er direkte omhandlende modparten.  

 

I afhandlingens kapitel 5 følger jeg op med en diskussion. Her vil jeg på baggrund af de resultater, 

jeg har fundet i analysen, diskutere ligheder og forskelle på de to partiers kommunikation. Jeg vil 

desuden diskutere yderligere forskning på området.     

 

Efter denne diskussion følges der i kapitel 6 op med en samlet konklusion, hvor jeg vil samle op på 

afhandlingens tråde og besvare problemformuleringen. Slutteligt vil kapitel 7 bestå af en 

perspektivering, hvor jeg diskuterer den borgerlige offentligheds forfald og dettes betydning for 

politisk kommunikation.    
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2 Teori  

I dette afsnit vil jeg gennemgå den teoretiske baggrund, der skal danne grundlaget for afhandlingens 

analyse og diskussion. Jeg vil introducere og præsentere teorier og teoretikere, der er relevante for 

løsningen af min problemstilling. Først vil jeg inddrage teori af Arenti, Howell og Beck, der i deres 

tekst ”the strategic communication” vil definere strategisk kommunikation og dennes kendetegn. 

Derefter vil jeg introducere Preben Sepstrup og hans situationsanalyse, der er et redskab til at 

analysere og forstå en organisations mål og tanker med deres kommunikation. Den viser mig, 

hvilke overvejelser de to partier Dansk Folkeparti og Radikale Venstre kan have gjort sig, når de 

kommunikerer. Jeg vil præsentere begrebet ”storytelling” og de teoretiske overvejelser, en 

virksomhed kan gøre sig, når de bruger historiefortælling i deres kommunikation. Hertil kommer 

også Lars Christensens begreb ”autokommunikation”, der er kommunikation om og til afsenderen 

selv. Christensen mener, at kommunikation først og fremmest skal forfører og ikke er brugbart, hvis 

man ikke selv er forført. Teoriafsnittet vil også indeholde Czarniwaskas teori om narrativer og plot, 

der viser hvilke retoriske virkemidler, der bruges til at skabe en fortælling. Dertil kommer også 

Gabriels teori om fire forskellige former for subjektivitet i forbindelse med forskellige typer af 

organisatoriske fortællinger. Jeg vil introducere Fairclough og hans diskursanalyse. Det er en 

tretrinsmodel bestående af: tekst, diskursiv praksis og social praksis. Slutteligt vil jeg præsentere 

Mikkelsen & Grays årsager til konflikter på arbejdspladsen. Dette er relevant, for at kunne 

analysere den konflikt, der ulmer mellem Dansk Folkeparti og Radikale Venstre på det 

udlændingepolitiske område, der er synlig i de to partiers kommunikation.  

 

2.1 Når kommunikation bliver strategisk 

Argenti, Howell og Beck præsenterer i ”the strategic communication imperative” fra 2005, hvordan 

man kan identificere, om kommunikation er strategisk, og hvordan man kan gøre sin 

kommunikation strategisk. I teksten fortæller Argenti et al. om, hvordan mange organisationer har 

en kortsigtet tilgang til kommunikation, hvilket ikke kun er ikke-strategisk, men det kan også være 

modsigende med den samlede strategi for organisationen eller direkte modarbejde den (Argenti et. 

Al., 2005: 6). I teksten bliver strategisk kommunikation defineret som ”communication aligned with 

the company’s overall strategy, to enhance its startegic positioning” (Ibid: 6).  
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Argenti et al. introducerer tre årsager til, hvorfor en strategisk tilgang til kommunikation kan være 

nødvendig, også selv om organisationens ledere ikke har en forståelse eller interesse for området. 

Den første årsag er lovmæssig nødvendighed, da nye reguleringer ofte får organisationer til at 

genoverveje kommunikation strategi og praksis (Argenti et. Al., 2005: 9). Anden årsag er 

organisatorisk kompleksitet, der kendetegnes ved et øget fokus og nødvendighed for en kontinuerlig 

strategisk kommunikation, når organisationen vokser i størrelse og kompleksitet, når nye markeder 

eller produkter introduceres (Ibid: 9). Den sidste årsag, behovet for at øge troværdighed, der er 

relevant fordi interne eller eksterne kriser ofte får organisationer til at genoverveje, hvordan de 

kommunikerer (Ibid: 9).  

 

På baggrund af deres research præsenterer Argenti et al. fem lektioner, til hvordan kommunikation 

kan tilføre værdi til strategien, og hvordan den støtter strategisk udvikling i virksomheden. Lektion 

1: direktionen skal være involveret. Direktionen skal forstå vigtigheden af kommunikation og se 

kommunikation som et strategisk værktøj. Argenti et al. tror på, at der er en sammenhæng mellem 

afkast og kommunikation. De tror på, at når direktionen ser den værdi, som strategisk 

kommunikation bringer ind i organisationen, vil de straks se, hvor vigtig deres rolle er i denne 

indsats (Argenti et al., 2005: 11).  

 

Lektion 2: kommunikation skal integreres. Kommunikation er ikke og skal ikke, ses som en separat 

funktion af organisationen. Der er kommunikation i alle virksomheder, men vigtigheden ligger i at 

få kommunikationen til at underbygge, hvad der sker i resten af organisationen og få den til at støtte 

op om den overordnede strategi (Argenti et al., 2005: 11).    

 

Lektion 3: strukturel integration er ikke det eneste valg. Typisk ser man, at organisationer strategisk 

integrer kommunikation ved at sammensætte dem alle under en chef. Det er ikke overraskende, men 

det er ikke nødvendigvis den eneste måde at tænke strategisk kommunikation på. Flere forskellige 

spillere kan være vigtige aktører i organisationens strategiske kommunikation, og deres samspil 

med resten af organisationens strategiske beslutninger påvirker den samlede præstation (Argenti et 

al., 2005: 12).    

 

Lektion 4: kommunikationen skal have en langsigtet plan. De mest vedvarende organisationen er, 

ifølge Argenti et al., dem der fokuserer langsigtet, har et stærkt sæt af værdier og er proaktive i 
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deres kommunikation. Dette kan være en svær opgave for mange organisationen, men det er en stor 

strategisk fordel at lave en langsigtet kommunikationsplan (Argenti et al., 2005: 12).  

 

Lektion 5: kommunikatorer skal have generel ledelses forståelse. For at en organisations 

kommunikation skal have succes, skal kommunikatorerne tale samme sprog som ledelsen, og de har 

derfor brug for at forstå generel ledelse. Hvis der skal være en gennemgående strategi i 

virksomheden, og kommunikationen skal bakke op om denne strategi, skal kommunikatorerne 

forstå den, og kunne implementere den (Argenti et al., 2005: 12).  Argenti et al. giver en forståelse 

for hvad begrebet strategisk kommunikation indeholder, hvordan vi identificerer det i 

organisationen og hvorfor det, ifølge dem, er essentielt for en organisations overlevelse.  

 

2.2 Budskaber, kampagner og målgrupper  

Den danske medie- og kommunikationsforsker Preben Sepstrup (1943) præsenterer os for en 

situationsanalyse. Formålet med situationsanalysen er, at afsenderen af kommunikationen har et 

ønske om en ændring af en given situation, der bliver udgangspunkt for en påtænkt kampagne 

(Sepstrup, 2006: 181). Analysen består af de tre faser identifikation, beskrivelse og forståelse af 

denne ændring (Ibid: 181).  

 

Første fase omhandler, hvilken situation afsenderen ønsker at nå frem til og den nuværende 

situation i hovedtræk. Denne fase er tæt forbundet med den målgruppe, som afsender ønsker, at 

ændringen skal påvirke. Man ønsker at finde frem til, hvilke problemer og muligheder afsenderen 

ser i den specifikke situation, og hvorfor den ønskes ændret (Sepstrup, 2006: 181). Essensen af 

denne fase er ”at en organisation konstaterer en tilstand, der ikke er i overensstemmelse med 

organisationens overordnede mål, eller som kan ændre til at opfylde målene bedre” (Sepstrup, 2006: 

181). Her konstateres et mangelfyldt arbejde med et eller flere mål, og man oplever endnu ikke, at 

man arbejder med en kommunikationsstrategi (Ibid: 181). En kommunikationsstrategi kan være, 

hvis organisationen kommer frem med en kommunikationsløsning på problemet, som en kampagne 

eller et andet lignende kommunikationsprodukt (Sepstrup, 2006: 181). Er det en 

kommunikationsløsning, der er passende til problemet, er næste fase for organisationen, om 

problemstillingen reelt kan ændres med kommunikation.   
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I anden del af situationsanalysen sker en yderligere beskrivelse og analyse af karateren af den 

ændring, som organisationen ønsker. Her er det vigtigt at komme frem til, om det er et 

kommunikationsproblem og i så fald hvilken type, der er tale om. Sepstrup understreger, at ikke alle 

situationer kan ændres med en kommunikationsindsats, hvis der ikke er tale om et 

kommunikationsproblem. Et kommunikationsproblem er et problem, der skyldes: ”lack of the 

wrong type of communication” eller ”is possible to solve with the help of communication” 

(Sepstrup, 2006, 182). Der er ingen guide til, hvordan man vurderer, om der er tale om et 

kommunikationsproblem, det er en individuel vurdering, der afhænger af sammenhængen og 

situationen (Ibid: 183). Hvis der er tale om en menneskefejl, eller individet er ansvarligt, 

eksempelvis ved manglende information eller årsagssammenhæng, kan det oftest løses med 

kommunikation modsat systemfejl. I denne fase arbejdes der stadigvæk med at identificere 

problemet og ikke en løsning.  

 

I tredje og sidste del af Sepstrups situationsanalyse, skal der findes en løsning på problemet eller 

muligheden. I nogle tilfælde kan der findes andre veje til mål end en kommunikationsindsats, selv 

om der er tale om et problem, der kan løses med kommunikation (Sepstrup, 2006: 188). Fordi der er 

tale om en kommunikationssituation, kan der findes bedre løsninger, da massekommunikation 

generelt ikke er et særligt effektivt værktøj ifølge Sepstrup (Ibid: 188). Ønsker man at løse 

problemet med kommunikation, kan man med fordele overveje afsenderens muligheder for at 

påvirke den interpersonelle kommunikation, for at få budskabet bredere ud til målgruppen. Til trods 

for, at der optimalt er bedre løsninger end kommunikation, vælges kampagner jævnligt som løsning 

alligevel også i situationer uden kommunikationsproblem (Ibid: 186). Sepstrup præsenter årsager til 

dette som værende, at afsender har andre interesser, end den der er bedst muligt, manglende indsigt 

i hvordan kommunikation virker eller at andre muligheder forekommer besværlige eller dyre.  

 

For at øge chancen for succes skal ændringen præciseres i form af mål og målgruppe (Sepstrup, 

2006: 191). Der er en direkte sammenhæng mellem mål og målgruppe, da et mål kræver en 

målgruppe, og en målgruppe ingen mening har uden et mål. Der kan være forskellige mål og 

målgrupper, og hver enkelt kombination af disse kan give en forskellig handlingsplan. Den endelig 

kampagne er dermed organisationens bud på den løsning ud af potentielt mange, der bedste kan 

ændre målgruppens adfærd mod det ønskede mål.  
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Sepstrup giver med hans situationsanalysen et redskab til at forstå tankerne og motiverne bag en 

organisations kommunikation- og kampagneplanlægning. Den giver en forståelse for, hvorfor 

kommunikation ikke altid er løsningen, men også hvorfor det nogle gange bruges alligevel. Den kan 

hjælpe til at se hvordan kommunikation kan gå galt, og hvad der kunne have været en mere 

succesfyldt løsning for organisationen.  

 

2.3 Virksomhedens fortællinger 

I teksten ”true tales and tall tales” fra 1999 præsenterer de to forfattere Beverly Kaye og Betsy 

Jacobson begrebet storytelling. De beskriver begrebet som: ”Storytelling is a vivid, memorable wat 

to pass on an organization’s history, values, and vision. Everyone has a story to share and the 

capacity to become a great storyteller” (Kaye & Jacobson, 1999: 45). Typisk forgår storytelling i 

følgende rækkefølge: Nogen fortæller en historie, mens andre lytter til den. Fortæller og lytter 

skaber sammen en forståelse af historien, og til sidst har de til sammen en delt forståelse af 

historien, og derigennem får de en yderligere forståelse for andre ting (Ibid: 46). Vigtigheden ved 

storytelling er fællesskabet i at skabe en forståelse, der ikke ville kunne opstå på andre måder.  

 

Når organisationen fortæller historier, kan det hjælpe andre til at forstå organisationen og dens arv. 

Brugen af historie er ikke ny, men blot fornyligt er den blevet anerkendt som vigtig i ledelse. 

Historiefortælling skaber en forståelse hos både interne og eksterne interessenter, og historier kan 

dermed være med til at skabe en relation til organisationens værdier, traditioner og normer (Kaye & 

Jacobson, 1999: 46). Det kan være et vigtigt redskab til kommunikation, der kan tjene mere end et 

formål.  

 

Forfatterne Kaye og Jacobson giver følgende råd til at skabe den bedste historie (Kaye & Jacobson, 

1999: 47). Se efter mønstre: hvor man skal se efter mønstre, der går igen i ens liv og skabe historier 

om, hvorfor disse mønstrene er opstået. Se efter konsekvenser: Valg har altid en konsekvens og 

udvalget af disse valg, kan være baggrunden for en god historie. Se efter læring: Man spørg altid sig 

selv: hvad lærte jeg af det? Denne læring kan give en god og værdifuld historie. Se efter 

anvendelighed: genkald dig dine successer og reflekter over hvorfor lige netop det blev en succes. 

Anvend det til at skabe en historie som kan give mere succes. Se efter sårbarheder: identificer dine 

fejl og mangler og skab historier af dem. Det vil vække interesse og følelser hos tilhørende og husk, 

at alle historier ikke har en lykkelig slutning. Se efter tidligere erfaringer: Vær kreativ, meget 
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udvikling kommer fra tidligere oplevelser. Vi kan lærer af dette og hjælpe os, hvis vi kommer i 

lignede situationer. Det sidste råd er se efter genkaldelser: hvor vi skal se efter i minder og fortiden, 

der kan inspirere os til en god historie.  

 

Storytelling er mere end blot at fortælle en historie, man skal udforme en historie. Identificere hvem 

der skal være historiefortælleren for at opbygge et forhold til modtagerne. Man skal huske på, at 

historier kan høres eller forstås forskellige, på baggrund af modtageres forhold til eller viden om 

organisationen (Kaye & Jacobson, 1999: 48). Historier kan, hvis de fortælles rigtigt, skabe 

refleksioner og forestillinger i modtagernes hoved, og historier skaber vores forståelse og holdning 

til organisationen.  

 

2.4 Hvem kommunikerer de til? 

Lars Thøger Christensen introducerer begrebet autokommunikation, som defineres som 

”kommunikation om og til afsenderen selv” (Christensen, 2004: 14). Alle organisationer hævder i 

dag at være i dialog med deres omverden. Organisationerne er i kommunikation med omverden for 

bedre at kunne tilpasse sig den, og det antages, at de bedre kan udvikle og tilpasse sig 

omgivelsernes konstante forandringer. Dette betyder også, at virksomhederne har en forestilling om 

et lyttende og tilpassende selvbilede (Ibid: 14).  

 

Christensen kritiserer organisationer for naivt at tror, at deres markedsføringsopgave er at sikre 

tilpasningsdygtighed og sensitivitet i forhold til markedet, når marketing snarer handler om kontrol 

og forførelse (Christensen, 2004: 15). Forførelse har en cirkulær natur, hvor der er en tvetydig 

dobbelthed i al forførelse, som er beskrevet som: ”en forfører kan kun forfører, hvis han eller hun 

på forhånd selv er forført af projektet” (Ibid: 15). 

Christensen argumenterer for, at markedsføring ikke handler om den egentlige dialog mellem 

organisation og omverden, men om en forestilling om en dialog. Det er den forestilling, der giver 

markedsføring potentiale til forførelse (Christensen, 2004: 15). Fordi afsenderen ikke kan forføre, 

medmindre vedkommende selv er forført, mener Christensen ikke, at markedskommunikation kan 

begribes med traditionelle kommunikationsmodeller. Han introducerer i stedet et 

autokommunikationsperspektiv, der bekræfter dette (Ibid: 15). 
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Semiotikeren Lotman (1977) hævder ligeledes, at enhver kommunikationssituation rummer en 

autokommunikationsdimension (Christensen, 2004: 15). Det er uanset, om der er tale om strategi, 

reklame eller tale, og hvis målgruppen er et eksternt publikum, er det samtidigt rettet mod 

afsenderen selv. Mcluhan og Fiore (1976) understøtter Christensen og Lotmans argumenter om 

forførelse, men tilskriver også mediet en stor vigtighed. De mener mediet åbner: ”en mulighed for 

såvel forførelse som selvforførelse” (Ibid: 15).  

 

Autokommunikation kan også bruges til at forklare kulturdannelse i organisationer. Enhver kultur 

kommunikerer med sig selv gennem ritualer, der tilbagevendende minder medlemmerne om 

værdier og fællesskab. Autokommunikation har derfor en evne til at frembringe et selvbillede og en 

bekræftelse i omgivelserne (Christense, 2004: 16). Dette selvbillede skabes af startegier og planer, 

som virksomheden kan spejle og vurdere sig selv i, og hvorledes det kan og skal se ud i fremtiden 

(Ibid: 17).   

 

Det er ikke kun internt kommunikation, men også ekstern kommunikation, der kan forklares med 

autokommunikation. Reklamer og ekstern kommunikation er vigtig for en organisation, ikke blot 

fordi den kommunikerer med dens omgivelser, men fordi den samtidig fortæller noget vigtigt til sig 

selv (Christensen, 2004: 17). Denne autokommunikation er ikke et sekundært formål til den 

eksterne kommunikation. Dette skyldes, at afsenderen typisk er væsentligt mere involveret og 

interesseret i sin kommunikation, end modtageren er. Nogle argumenterer derfor for, at reklamer 

eller eksterne kommunikation er et signal om, at virksomheden tror på sig selv (Ibid: 18).  

 

Det er også et middel til offentligt at erkende og forpligte organisationens medlemmer. Det kan 

gøres med slogans, årsrapporter eller anden kommunikation, hvor man med en ekstern besked taler 

budskaber til interne (Christensen, 2004: 19). Fordelen ved dette kan være et ejerskab fra 

medarbejdernes side af, men også et løfte til kunder som medarbejdernes skal leve op til. 

Autokommunikation sælger virksomhedens selvbillede, normer og kultur til egne medlemmer, man 

skal dog være opmærksom på, at der kan opstå end blindhed, hvis budskabet oversælges (Ibid: 20).  

 

Christensen advarer samtidig mod, at organisationer ofte er så optaget af egen kommunikation, at 

de glemmer, om den har relevans for andre (Christensen, 2004: 20). Selvforførelsen kan kamme 

over i selvsving, der kan være nyttig og afføde god kommunikation, men det er ofte ikke muligt for 
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organisationer at ramme både interne og eksterne målgrupper med den type af kommunikation. 

Autokommunikation kan derfor virke paradoksalt, da det virker via eksterne medier, og 

organisationen derfor er nødt til at lade som om, at omverden har interesse, til trods for det sjældent 

er tilfældet og kommunikationen er alt for selvoptaget og intern (Ibid: 21).  

 

Ved at introducere begrebet autokommunikation forklarer Christensen en stor del af organisationers 

teori og overvejelserne, der bør ligge bag. Det forklarer også, hvorfor noget kommunikation går 

galt, og hvorfor det ofte ikke virker relevant for omverden. Autokommunikation gør os klogere på 

en organisation og dens selvbillede, og inviterer os med indenfor i organisationens tanker og 

strategier, uden vi altid er bevidste om det. Autokommunikation kan derfor over nogle gange være 

årsagen til, at kommunikation ikke har den målgruppe eller det budskab, man først tror, og kan i 

nogle tilfælde kun til fulde forstås af interne.  

 

2.5 Hvordan historier opstår  

Czarniwaska introducerer os for begrebet narrativ. Hun mener, alt er et narrativ, eller kan  

behandles som et. Hun beskriver narrativ som: ” a spoken or written text giving account of an 

event/action or series of events/actions, chronologically conntected” (Czarniwaska, 2004:17). Et 

narrativ kan derfor være det meste, bare ikke en liste eller en tabel. Der er dog en forskel på et 

narrativ og en historie. Noget kan være et narrativ, men ikke en historie, hvis det mangler et plot, 

der skal nemlig være et plot i en historie. Et plot defineres som: ” it  consist in the passage from one 

equilibrium to another … the action of a force directed in the opposite direction, the equilibrium is 

re-established; the second equilibrium is similar to the first, but the two are never identical” (Ibid: 

19). Plotet er typisk mere komplicerede end almindelig tekst, og består af en række begivenhed eller 

handlinger, der skaber handlingen i historien.  

 

Hayden White (1973) udpeger, at det overraskende nok er gamle klassiske retoriske virkemidler, 

der bruges til at skabe et plot i moderne fortællinger. Disse 4 virkemidler er: metaforer, ironi, 

synekdoke og metonymi (Czarniwaska, 2004: 20). Metaforer, der nok er den mest kendte af de fire, 

er et billedligt udtryk, hvor ord bruges i en anden sammenhæng end normalt. De kan bruges til at 

beskrive noget mindre kendt ved at forbinde det med noget mere kendt (Ibid: 20). Ironi er når man 

udtrykker sig, ved at sige det modsatte af hvad man faktisk mener (Ibid: 20). Synekdoke er en 

sproglig figur, hvor man kun siger en del, der repræsenterer en helhed (Ibid: 20). Metonymi er en 
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talefigur, hvor man erstatter et ord med et andet, men modsat metaforer skal det være inde for 

samme betydningsområde (Ibid: 20). 

 

Ovennævnte er metoder, Czarniwska nævner som midler til at skabe historier. Hun præsenterer 

også tre dimensioner, der konstruerer disse historier: The chronicle, the mimesis og the emplotment 

(Czarniwska, 2004, 23). Tidligere er de klassiske plots beskrevet, der benyttes i historier, og er 

vigtig for at skabe en sammenhæng og en struktur i historien. The chronicle er hvad der sker i 

historien, og er vigtig for at give historien en handling (Ibid: 23). The mimesis henvender sig til de 

tilhørende, og giver lytterne en mulighed for at konstruerer deres eget billede af begivenhederne 

(Ibid: 23).  

 

Czarniswska giver en masse redskaber til at forstå, hvordan historier opstår og hvilke virkemidler, 

der skal bruges. Det giver en forståelse for sammenhængen mellem historie og narrativ, der kan 

give en større forståelse for organisationers kommunikation og deres historie fortælling 

 

2.6 Forståelse for virksomheden og dens selvbillede  

I Yiannis Gabriels tekst ”The unmanaged Organization: stories, fantasies and subjectivity” fra 1995 

argumenteres der for, at der i enhver organisation findes et terræn af mennesker både individuelt og 

i grupper, der ikke kan styres eller kontrolleres. Denne gruppe kaldes den ukontrollerede 

organisation.  

 

I den ustyrlige organisation er fantasihovedstyrken og vittigheder, sladder, kaldenavne og vigtigst af 

alt historier er deres vartegn (Gabriel, 1995: 479). Gabriel ønsker at introducere fantasi som en ny 

måde at forstå organisationer, og han mener, at denne lille gruppe af ukontrollerede i organisationen 

er ligeså vigtige som andre. I teksten identificeres og diskuteres, på baggrund af historier fra 

organisationen, fire forskellige former for subjektivitet i forbindelse med forskellige typer af 

organisatoriske fortællinger: emnet som helt, emnet som heroisk overlevende, emnet som offer og 

emnet som genstand for kærlighed (Ibid: 480).  

 

Den første er emnet som helt. Her dukker emnet op som helt, der overvinder problemer på 

arbejdspladsen. Det er historier om, hvordan medarbejderne har mistet tilliden til et system eller 

mangler en løsning. Emnet er helten, der alene redder situationen for alle kollegaerne. Sådanne 
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historier giver en symbolsk vej ud af topstyret ledelse og er ledsaget af en markering af, at den 

ukontrollerede del af organisationen vinder over den kontrollerede (Gabriel, 1995, 486). Helten 

fremstår som fantasifuld og opfindsom, der kan komme ude af selv den værste knibe, og er meget 

almindelige i organisatoriske fortællinger.  

 

Emnet kan også fremstås som en heroisk overlevende. I denne type historier legitimeres det, at der 

kan opstå fejl, og der vises ofte den karakteristiske holdning om nåde i modgang. Disse 

vanskeligheder forvandles ved denne type historie til sejr (Gabriel, 1995: 487). I denne type 

fortællinger er personen stolte og afvigende. Personen nægter at give op og overlever mod alle odds 

den udfordring, der er opstillet.  

 

Selvmedlidenhed og syndebukke er træk, der ofte er relateret til den type historier, der har emnet 

som offer. Disse fortællinger fremhæver den absurde, og undergraver de magtfulde autoriteter. De 

fremstiller en offerrolle, der søger at fremkalde sympati (Gabriel, 1995: 487). Denne type historier 

indeholder sjælendt humør, og fortællingerne er ofte tragiske. Nogle teoretikere har påstået at 

offerollen, i stedet for helterollen, viser den dominerende form for subjektivitet i det moderne 

Amerika (Ibid: 488).  Identiteter konstruereres ved disse fortællinger ikke på baggrund af resultater 

eller sejre, men på baggrund af uretfærdigheder. 

 

Til sidst er emnet som genstand for kærlighed, der er brugt mindre hyppigt end de andre emner. 

Fortællingerne har her en romantisk stemning, og hovedtemaerne er gaver eller forelskelse (Gabriel, 

1995: 489). Det er ofte forbundet med nostalgi og beviset for bedre tider i fortiden. Disse 

fortællinger mangler ofte plot, bærende personer og uventethed, der ofte kategorier gode historier. 

De er ofte symbol på medmenneskelighed og følelser.  

 

I alle deres omskifteligheder mister historier og fortællinger aldrig deres fundament i levede og 

subjektive oplevelser. Historier præsenterer hændelser som tegn og symboler snarer end som 

information. Gabriel argumenterer for, at vi fortsat hører og skaber en forståelse for organisatoriske 

fortællinger (Gabriel, 1995: 497). Han mener historiefortælling ikke blot er afledning, men fungerer 

som værktøj for organisationerne. Der er et behov for disse fortællinger og for at omdanne 

begivenheder til historier, der skaber en subjektivitet, hvor vi kan observere organisationerne (Ibid: 

498).  
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2.7 Faircloughs diskursanalyse 

Briten Norman Fairclough beskæftiger sig i sin diskursanalyse ikke kun med tekstanalytiske 

elementer, men inddrager også sociale aspekter og relationer i forbindelse med diskurs. Fairclough 

har en stor interesse for politiske magtforhold, hvilket gør hans metode yderst relevant for min 

problemstilling. Fairclough definerer begrebet diskurs som: ”det sprogbrug som er knyttet til en 

bestemt social praksis” (Fairclough, 2008: 17). Fairclough bruger dog ikke kun begrebet diskurs 

som et abstrakt substantiv, men også som et tælleligt substativ som ”en måde at give betydning til 

erfaring fra et bestemt perspektiv” (Ibid: 154).  

 

Fairclough forstår diskurs som: ”en vigtig form for social praksis, som både reproducerer og 

forandrer viden, identiteter og sociale relationer, herunder magtrelationer, og som samtidig formes 

af andre sociale praksisser og strukturer” (Jørgensen og Philips. 1999: 77). I hans univers har 

diskurser dermed 3 funktioner, der knytter sig til identitet, relationer og ideologi. 

Identitetfunktionen omhandler hvordan sociale identiteter skildres i en diskurs. Relationsfunktionen 

beskæftiger sig med, hvordan de sociale relationer bliver forhandler og udspiller sig. Slutteligt 

opfatter Fairclough ideologier som: ”betydningskonstruktioner, der bidrager til produktion, 

reproduktion og tranformation af dominansrelationer (Ibid: 86).  

 

Fairclough introducerer tretrinsmodellen, hvor han skelner mellem tre analyseniveauer: tekst, 

diskursiv praksis og social praksis. Alle tre analyseniveauer er en del af den kommunikative 

begivenhed og kan derfor analyseres. Modellen er fleksibel, og alle tre analyseniveauer kan til- og 

fravælges afhængigt af, hvad der er relevant for den pågældende analyse. Den kommunikative 

begivenhed er en af to aspekter for Faircloughs udgangspunkt i diskursanalyse (Jørgensen og 

Phillips, 1999: 79). Diskursordener er det andet aspekt, der er de diskurstyper, som bruges inden for 

en social sammenhæng (Ibid: 80).  

 

Første del af Faircloughs tretrinsmodel omhandler tekst, og hvordan denne er opbygget lingvistisk. 

Her vil jeg bruge udvalgte tekstlingvistiske aspekter, der er relevante for min udvalgte empiri. Den 

første er semantik, et begreb der både kan bruges på ord- og sætningsniveau. Det omhandler 

relationen mellem ord og værdi- og følelsesladede ord (Fairclough, 2003: 222). Jeg vil også 

inddrage aspektet genre, hvor jeg vil se, hvilken genre teksten opererer indenfor. Man ser ofte 

særligt sprogbrug knytter sig til bestemt genrer (Ibid: 31). Gabriel og Czarniwaska præsenterer 
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forskellige former for billedsprog i deres teorier, men jeg vil også inddrage fjendebilleder, der er 

fjender konstrueret i kommunikationen, personificering, der sætter ansigt på noget, man præsenterer 

og modsætningspar, der er to ting, der står i modsætningsforhold (Ibid: 130). 

 

Den anden del af modellen, er den diskursive praksis, der defineres som: ”Produktion, distribution 

og konsumption af teksten” (Fairclough, 2008: 29). Det omhandler hvordan kommunikationen er 

produceret, hvilke kanaler der benyttes til at distribuerer og hvordan kommunikation bliver opfattet.  

 

Den sidste del af modellen er den sociale praksis, som Fairclough definerer således: ”A relatively 

stabilized form of social activity” (Fairclough, 2003: 205). Eksempler på dette kunne være 

familiemiddage, undervisning i klasseværelser eller politisk debat i folketinget. Den sociale praksis 

omhandler, hvilken afspejling og afsmitning teksten har på vores samfund. Det er en mulighed for 

ved hjælp af kommunikation at skabe en virkelighedsopfattelse, som modtagerne kan knytte sig til 

og de relationer og identiteter, der konstrueres under denne proces.  

 

2.8 Konflikter på arbejdspladsen 

Elisabeth Naima Mikkelsen og Barbara Gray introducerer os i teksten ”Everdy conflict at work – 

An organizational sensemaking ethnography” fra 2016 for konflikter på arbejdspladsen og generelt 

i mødet mellem mennesker. De to forfattere skelner mellem dysfunktionelle og konstruktive 

konflikter, der skelner mellem konflikter, der er ødelæggende og fornuftige for virksomheder 

(Mikkelsen & Gray, 2016: 18). Mens dysfunktionelle konflikter skal undgås i en virksomhed, kan 

konstruktive konflikter være fordelagtige for virksomheden og den fortsatte udvikling. Konstruktive 

konflikter kan også være med til at identificerer, om der er tale om opgave-relaterede konflikter 

eller relations konflikter (Ibid: 18).  

 

Opgave-relaterede konflikter er forbundet med konstruktive konflikter og omhandler ressourcer og 

producerer i et fællesskab, hvor relations konflikter sker grundet konflikter mellem værdier eller 

personligt sammenspil, og kan være alt ødelæggende for et fællesskab (Mikkelsen & Gray, 2016: 

18).  

 

De præsenterer i teksten fem forskellige årsager til at konflikterne opstår: The deviant personality, 

Culture clash, Status inequality, absent leadership og the external pressure (Mikkelsen & Gray, 
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2016: 25).  Den første, the deviant personality, er der på arbejdspladsen eller gruppen af mennesker 

en fælles forståelse for, at en enkeltstående person er skyld i konflikter. Der er en fælles forståelse 

blandt alle involverede, at dette ene sorte får, grundet vedkommendes opførsel, 

kommunikationsmønster eller andet, altid er omdrejningspunktet omkring konflikter. Der er også en 

fælles enighed om, at hvis vedkommende blev fjernet, ville der ikke opstå konflikter (Ibid: 25).   

 

Den anden årsag, som Mikkelsen & Gray fremhæver, er kultursammenstød. Her er årsagen til 

konflikter, at to modstridende parter har forskellige kulturer, og dette skaber problemer i 

fællesskabet. I denne forbindelse kan kultur forstås på flere måder. Det kan både forstås som små 

forskellige subkulturer indenfor samme arbejdsplads eller hele organisationer med forskellige 

kulturer fra andre ofte konkurrerende organisationer. Den primære årsag til konflikter på baggrund 

af kultursammenstød, er manglende forståelse eller viden om modparten (Mikkelsen & Gray. 2016: 

26).  

 

Den tredje årsag, der kan forklare konflikter, omhandler ulighed parterne imellem. Her er der ofte 

tale om en forskel i status mellem de involverede. På en arbejdsplads kan denne status forklares 

med forskellige stillinger, uddannelsesbaggrund eller erfaring. Ligesom i kultursammenstød er det 

manglende viden eller forståelse for andre, der kan forklare, hvorfor konflikterne opstår (Mikkelsen 

& Gray, 2016: 27). 

 

Den fjerde årsag til konflikter er manglende lederskab, der påvirker dynamikken i et fællesskab 

eller på en arbejdsplads. Det manglende lederskab kan gøre folk utrygge, forvirret eller usikre, og 

dette er grobund for konflikter. Det anderledes ved denne årsag er, at Mikkelsen & Gray mener, at 

konflikter der opstår på baggrund af en af de fire andre årsager, måske i virkeligheden opstår på 

baggrund af netop manglende lederskab, der burde have stoppe de andre årsager i at udvikle sig til 

konflikter (Mikkelsen & Gray, 2016: 29).  

 

Eksternt pres, der er den femte og sidste forklaringer af Mikkelsen & Gray, omhandler, som navnet 

afslører, udenforstående faktorer. At eksternt pres kan skabe konflikter forklares med: ”The effort to 

fulfil external demands creates more work for staff and management and produces irritation among 

staff” (Mikkelsen & Gray, 2016: 30). Mange forhold i organisations omverden kan forårsage denne 

pres, der påvirker medarbejdernes opførelse og kommunikation. Det er for en organisation umuligt 
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at undgå sådanne ændringer i omverden, det afgørende er at give de involverede de nødvendige 

redskaber til, at presset ikke udløser konflikter (Ibid: 30).  

 

Mikkelsen & Gray præsenterer os i denne tekst for årsager til, hvorfor konflikter opstår, og hvorfor 

nogle af dem er ødelæggende for en virksomhed, mens andre faktisk er nødvendige. Teoretikere har 

kritiseret nuværende konflikt teorier og den eksisterende forståelse af konflikter baseret på opgaver 

eller relationer, fordi den reducerer forståelsen for konflikter i organisationer. Kob & Putnam 

(1992) argumenterer for, at konflikter ”has its roots in the individual, social, organizational and 

cultural relationship that overflow the descriptive and normative topologies” (Mikkelsen & Gray, 

2016: 18). På baggrund af den kritik understreger de to forfattere, at der kan være modstridende 

personer eller organisationer, men de fleste kan forklares med en af disse fem årsager. Mikkelsen & 

Gray påpeger også, at konflikter kan forstås forskelligt af de involverede, og kan forklares med 

mere end blot end af årsagerne, afhængigt af deltagerne i konflikten og deres individuelle syn (Ibid: 

32).  
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3. Politisk kommunikation 

For at skabe en forståelse for hvad politisk kommunikation er, dets tilblivelse, historiske og 

nuværende betydning, vil jeg i følgende afsnit redegøre for episoder og teoretikere, der har påvirket 

og udviklet politisk kommunikation. Jeg vil tage udgangspunkt i den franske erklæring og dens 

betydning, fordi der argumenteres for, at dette var begyndelsen på politisk kommunikation, som vi 

kender den i dag. For at forstå den fulde kompleksitet og de efterfølgende relationerne der er skabt 

på denne baggrund, vil jeg inkludere Verdenserklæringen af FN. Dette afsnit vil give en dybere 

forståelse for politisk kommunikations oprindelse og anvendelighed i dag. Forskellige teoretikere 

og deres holdning vil bidrage til et nuanceret billede af politisk kommunikation, og hvordan det har 

udviklet sig, fra vi for første gang med den franske erklæring var bevidst om, at kommunikation og 

demokrati havde betydning for den politiske magtbalance.  

 

3.1 Den franske erklæring af menneskets og borgerens rettigheder 

Den franske erklæring af menneskets og borgerens rettigheder, også kendt som Napoleons lov eller 

den franske lov, blev indført af Napoleon i 1806, men årsagen til de 17 rettigheder skal findes 

tilbage i 1789. I 1789 i den franske by Versailles var samfundet indrettet med Gud som den øverste 

magt. Under Gud sad den enevældige konge, under ham var adlen, så borgerne og nederst i 

magthierarkiet fandt man landets bønder. Borgerne i byen var ikke tilfredse med denne 

magtfordeling, og de ønskede at opbygge et politisksamfund, hvor kongen ikke længere var 

enevældig. For at ændrer denne magtbalance skulle der skabes en ny retsorden. Borgerne, der var 

utilfredse med samfundet, diskuterede sig i fællesskab og ved hjælp en afstemning fra 320 forslag 

til de 17 grundlæggende rettigheder, vi kender som den franske erklæring af menneskets og 

borgerens rettigheder (Kristensen, 1989: 11). En ny retsorden var lavet, og grundlaget for et politisk 

samfund var skabt af borgerne, der ellers var under Gud og hans kirke, kongen og adlen i 

samfundet. Napoleon Bonaparte 1. af Frankrig grundlagde og anerkendte dette nye retskodeks i 

1806, og han er sidenhen blevet kendt som borgerskabets befrier. Han var kejser i Frankrig, og 

mens han ledte landet, erobrede og reagerede han store dele af det vestlige og centrale Europa. På 

sin rejse rundt i Europa medbragte Naploen den franske lov og de 17 grundlæggende rettigheder. 

Dette nye retskodeks lægger derfor til grund for en senere samfunds- og lovrevolution, der 

kendetegner de fleste europæiske lande i dag. Disse nye 17 rettigheder tvang kongen til at opgive 

sin plads som enevældig i samfundet, og magtbalancen blev ændret (Ibid: 11). 
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Da borgerne i Versailles i fællesskab skabte en ny retsorden, ændrede de magtbalancen i samfundet. 

De sad i fællesskab og talte, diskuterede og argumenterede sig frem til, hvordan magten for 

fremtiden skulle deles. Den enevældige konge skulle afskaffes, så der skulle findes en erstatning for 

denne tomme plads, magtens tomme plads skulle udfyldes. Den eller de borgere der talte, 

diskuterede og argumenterede, bedst fik indført sine rettigheder. Tale gav derfor magt og overtog 

dermed den tomme magtplads, der var opstået, efter borgerne havde haft held til at fjerne Gud og 

den enevældige konge derfra. Der skete under forhandlingerne til den franske lov dermed et skifte i 

magten. Hvor Gud og den enevældige konges ord før var lov, opstod nu talens magt, og tale blev 

vejen til magten for alle, der ønskede at blive hørt. Den nye retsorden, vi i dag praktiserer i store 

dele af Europa, resulterede derfor i det store skifte fra magtens tale til talens magt. Det er her vi for 

første gang ser, at der er tale om politisk kommunikation og de 17 menneske- og borgerrettigheder, 

der er resultat af dette, bliver det normative og retslige grundlag for det liberalske samfund. 

Socialistiske kritikkere mener, at de 17 rettigheder, der udgør den franske lov er skabt på baggrund 

af en liberalistisk tankegang (Kristensen, 1989: 11). Dette vil jeg nu argumenterer for, er sandheden 

for at få en bedre forståelse af den franske erklæring. Jeg forholder mig dog ikke til, om dette er 

godt eller skidt, da det ikke har relevans for forståelse af de 17 rettigheder.  

 

Den franske erklæring af menneskets og borgerens rettigheder er kritiseret for at være baseret på en 

liberalistisk tankegang. Flere artikler har ligheder med de to liberalske tænkere John Locke og John 

Rawls, der begge mener, at alle individer er frie. Deres frihedsforståelse er baseret på 

kristendommen.   

 

Den engelske filosof John Locke (1632) regnes som grundlæggeren af liberalismen, og han har haft 

stor indflydelse på politisk filosofi. Locke mener, at ”skabninger af samme art og rang, der er født 

til alle de samme naturlige fordele og til brugen af samme evne” (Henningsen, 1996: 31). Her kan 

ses ligheder til den franske erklærings artikel 1A: ”menneskene fødes og forbliver lige i deres 

rettigheder” og artikel 2B: ”disse rettigheder er frihed, ejendoms sikkerhed og modstand mod 

undertrykkelse” (Kristensen, 1989: 11). Der er lighed mellem den liberalske filosofs tanker om 

lighed fra fødslen og gyldigheden af disse rettigheder for alle, som Locke mener, ligesom det er 

skrevet i den franske erklæring, at de skal gældende gennem hele livet. Locke mente, at ”Naturligt 

er alle menneskers tilstand, hvilket er en tilstand af frihed for (…) at bestemme handlinger og råde 

over ejendom” og ”Det er meget bedre i naturtilstanden, hvori menneskene ikke er nødt til at 
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underkaste sig en andens uretfærdige vilje” (Henningsen, 1996: 37). Her ses det igen, at liberalske 

Lockes tanker er sammenlignelige med erklæringens artikel 2B, hvor ejendoms sikkerhed og 

menneskets frihed, er centrale begge steder. At rettighederne skulle være overvejene liberalske, 

bliver derfor understøttet af, at den liberalske grundlægger John Lockes synspunkter, er så tydlige i 

to af de 17 artikler.  

Den amerikanske politiske filosof John Rawls (1921), var førende indenfor politisk filosofi i sidste 

del af det 20. århundrede. Hans overvejende liberalistiske værk ”the theory of justice”, kan til trods 

for det er udgivet efter både Verdenserklæringen og den franske erklæring, forklarer de 

liberalistiske tendenser, som socialistiske kritikere mener er til stede, i nogle af artiklerne i den 

franske erklæring. Artikel 1B i den franske erklæring lyder: ”Sociale forskelle må kun begrundes i 

almennytten” (Kristensen, 1989: 11) og artikel 6 lyder: ”Loven er udtryk for almenviljen. Alle 

borgere har rette til, personligt eller gennem deres repræsentanter, at medvirke til dens udformning; 

.. Da alle borger i dens øjne er lige, skal de have samme adgang til æreshverv, offentlige embeder 

og stillinger…” (Ibid: 13). I sit mest berømte værk ”the theory of justice” fra 1971 skriver Rawls: 

”positions of authority and offices of command must be accessible to all” (Rawls, 1971: 60), der 

beskriver, hvordan alle skal have lige adgang til offentlige stillinger. Denne type kommunikations 

ses typisk i nutidens stillingsopslag til offentlige stillinger, hvor alle ligegyldig farve, race og 

seksualitet opfordres til at søge stillingerne, og kan dermed forklare noget aktuelt i vore samfund. 

Rawls teori beskriver, hvordan et retfærdigt samfund skal indrettes efter to principper. Det første 

princip lyder: ”Each person is to have an equal right” (Rawls, 1971:60). Dette princip beskriver 

hvordan alle I samfundet har lige ret i samfundet, der er dog en undtagelse ”…are to be distributed 

equally unless an unequal distribution of any, or of all, of these values is to everyone’s advantage” 

(Rawls, 1971: 62).  Dette beskriver ligesom artikel 1B, hvordan alle skal være lige i samfundet 

medmindre, at uligheden er til fordel for alle, og kan begrundes i almennytte. Det andet princip 

lyder ”social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably 

expected to be to everyone’s advantage and (b) attached to position and offices open to all” (Rawls 

1971: 60). Andet princip beskriver både, hvordan loven er udtryk for almenvilje, og hvordan alle 

skal have lige adgang til erhverv, der har ligheder med artikel 6 i den franske erklæring. Dermed 

kan flere af artiklerne i den franske erklæring forklares af liberalske filosofer, hvilket bidrager til at 

rettighederne kunne være overvejende liberalske i deres udformning.  
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3.2 FN’s menneskerettigheder 

FN (red. Forenede Nationer) præsenterede i 1948 Verdenserklæringen om menneskerettigheder, der 

bestod af 30 artikler (Kristensen 1989: 113). Denne nye Verdenserklæring skulle være universal og 

har flere lighedspunkter med lignende erklæringer. Verdenserklæringen virker, både i form og 

indhold, som en opdatering af den franske erklæring af menneskets og borgerens rettigheder, der 

blev indført af Napoleon i 1806 og den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776 (Ibid: 117).  

 

FN præsenterede Verdenserklæringen med deres menneskerettigheder i 1948, kun 3 år efter 

afslutningen på anden verdenskrig. At netop Frankrig og deres franske lov og Amerika og den 

amerikanske uafhængighedserklæring siges at have så stor indflydelse på FN’s Verdenserklæring, 

kan tilskrives netop dette. Efter krigen stod de vestlige lande meget stærkt, og de havde bevist 

styrken af deres demokratiske traditioner. Disse traditioner blev derfor meget betydningsfulde for 

udformningen af menneskerettighederne i Verdenserklæringen (Kristensen, 1989: 117).  

 

FN’s Verdenserklærings store ligheder med den franske erklæring og uafhængighedserklæringen 

gør også, at den modtager kritisk for at være skabt på baggrund af en liberalistisk og vestlig 

tankegang (Kristensen, 1989: 125). Denne kritik vil jeg behandle senere i afsnittet. At være skabt på 

en liberalistisk og vestlig tankegang er dog ikke det eneste, som disse menneskerettigheder har 

modtaget kritik for. Verdenserklæringen skulle være universal og derfor være gældende for hele 

verdens befolkning. Dette er dog ikke tilfældet, og Verdenserklæringen er derfor kritiseret for, at 

store dele af verdens befolkning stadigvæk ikke nyder under disse rettigheder.   

 

3.3 Sammenligningen og kritikken af Den Franske Erklæring og FN’s Verdenserklæring 

Menneskerettighederne i FN’s Verdenserklæring fra 1948, bliver af flere kaldt en opdatering af 

andre historiske erklæringer bland andet Den Franske Erklæring af menneskets og borgerens 

rettigheder. I den Franske Erklæring skelner man mellem menneskets og borgerens rettigheder, 

mens man i FN’s Verdenserklæring udelukkende omtaler menneskets rettigheder. Det skyldes, at 

der i 1789 var forskel på et menneske og en borger. En borger var en hvid mand over 35 år med en 

vis indtjening, mens resten af befolkningen var mennesker. Denne adskillelse er ikke længere aktuel 

i 1948, og her er derfor kun tale om menneskets rettigheder.  
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En anden forskel på de to erklæringer er baseret på deres legitimitet. Borgerne formulerede den 

franske erklæring som en ny retsorden, og blev efterfølgende indført og anerkendt som dette af 

Napolen i 1806. Der er ved den franske erklæring derfor tale om en retsorden for et politisk system, 

og den havde, da den blev indført, dermed retsgyldighed i Frankrig (Habermas, 2005: 189). FN er 

ikke en stat, men en verdensorganisation, der skal fremme fred og sikkerhed. FN’s 

Verdenserklæring er derfor ikke integreret som retsorden og har ikke den samme retsgyldighed som 

den franske erklæring. FN’s Verdenserklæring har kun normativ betydning, og den fastsætter kun, 

hvordan det bør være i verden.  

  

Både FN’s Verdenserklæring og den franske erklæring har modtaget og modtager stadigvæk kritik. 

Kritikken går ikke kun på, at de er grundlagt på en liberalistisk tankegang. FN’s Verdenserklæring 

er også blevet kritiseret for at være for vestlig orienteret og ikke universale for hele verden. I den 

danske oversættelse af Verdenserklæringen er ordet ’universal’ udeladt, da det ikke kan tillægges en 

juridisk mening (Kristensen, 1989: 125). Til trods for rettighederne skulle være universale ved 

indførelsen i 1948, er dette ikke gældende i store dele af verden. Et andet kritikpunkt går på mangel 

på afvejning af hvilken rettighed, der er vigtigst. Man skulle mene, at ytringsfrihed er ligegyldig, 

hvis man er ved at dø af sult (AIbid: 126). At rettighederne skulle være baseret på vestlige værdier, 

har også modtaget kritik fra flere sider. Nogle af rettighederne skrider mod lande, samfund eller 

religioners værdier, og er dermed modstridende med, hvordan de ønsker at leve på. Artikel 1 

fortæller om ligeret mellem menneske, hvilket står i kontrast til den indiske kastetænkning (Ibid: 

126). De kritiseres også for, hvad de ikke nævner. Her er der tale om rettigheder, der omhandler 

forhindring af diskrimination grundet seksuelle orientering, retten til abort og beskyttelse mod 

medicinske indgreb, der er rettigheder mennesker verden over kæmper dagligt for. (Ibid: 124).  

 

Da Verdenserklæringen som tidligere beskrevet ligner den franske erklæring i form og indhold, går 

kritikken om, at de er grundlagt på et liberalistisk grundlag også igen her. Artiklerne 1, 2 og 6 i den 

franske erklæring har store ligheder med artikel 1, 2 og 21 i Verdenserklæringen, og dermed kan de 

liberalistiske filosofer Locke og Rawls også benyttes til at forklare disse artikler. At flere 

socialistiske lande udvandrede inden afstemningen om Verdenserklæringen understøtter også 

påstanden om, at den er overvejende liberalistisk grundlagt (Kristensen, 1989: 125).  
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Først den franske erklæring og dernæst den sammenlignelige Verdenserklæring kan dermed 

tilskrives meget betydning for udviklingen af politisk kommunikation, og måden hvorpå vi forstår 

demokrati. Den franske politiske teoretiker Alexis de Tocqueville (1805) er idemand bag tanken 

om, at demokrati er et samfund, og han tror på, at vi kan opleve det moderne demokrati, ved at gå 

tilbage og forstår det gamle og se tilbage, før vi kan se fremad på, hvad der måtte vente (Lefort, 

1988: 14). Vi kan dermed forstå, hvorfor politisk kommunikation opstod ved at se tilbage på 

samfundet før den franske erklæring. Kongen havde på daværende tidspunkt alt magten, og han var 

en repræsentant for Gud. Der var et tydeligt hierarki i samfundet og da borgerne ønskede at gøre op 

med dette, havde magten ikke plads noget sted (Ibid: 17). Magten fik sted i talen som tidligere 

beskrevet og derfor kan man, ved at forstå den franske erklæring og dens efterspil, forstå hvorfor 

kommunikation er så vigtigt og brugt i det politiske spil. Det er måden, hvorpå man opnår magten, 

som er det grundlæggende ved politik.  

 

3.4 Politisk kommunikations historiske udvikling  

Hvorfor er den franske erklæring af borgerens og menneskets rettighed så vigtig for den politiske 

kommunikation som vi ser i dag? Efter den franske erklæring blev grundlagt, og der skete et skift i 

magtbalancen fra magtens tale til talens magt, blev det synligt, hvordan politiske kommunikation 

har udviklet sig historisk, til hvad vi kender i dag. Politisk kommunikation er ikke et begreb, der på 

kort tid er opstået, og politikerne kun på det seneste er begyndt at tillægge værdi, men noget der er 

blevet brugt, ubevidst, siden det antikke Athen. I det kommende afsnit vil jeg give en historisk 

forklaring på hvordan vi, på baggrund af den franske erklæring kan se en udvikling i politisk 

kommunikation, og hvorfor denne ændring i magtbalancen har været vigtig for vores demokratiske 

samfund i dag.  

 

Ved arbejdet med at udforme de 17 rettigheder, der udgør den franske erklæring, var man for første 

gang bevidst om, at man forhandlede, præsenterede og besluttede sig på baggrund af politisk 

kommunikation. Borgerne brugte ord i stedet for vold, og slutteligt vedtog de endeligt 17 

rettigheder ved en demokratisk afstemning. Det er dog ikke første gang, at vi historisk ser politisk 

kommunikation. I det antikke Athen ser man ligheder med den franske erklæring, man var på dette 

tidspunkt dog ikke opmærksom på, at man benyttede politisk kommunikation. Et eksempel på 

politisk kommunikation i det antikke Athen er fra Thukydids (400 f.kr..) tekst ”Expeditionen på 

Sicilien”. Denne historie handler om de to mænd Nikias og Alikibiades, der på et offentligt torv i 
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Athen fremlægger deres respektive argumenter for, om hvorvidt de skal drage i krig mod Sicilien 

(Johansen, 1963: 66-77). Dette forgår foran fremmødte borgere, der lytter på argumenterne 

omkring, hvordan denne beslutning vil påvirke deres samfund. Tilskuerne kommer med tilråb og 

jubel, og derigennem ”stemmer” de efter at have hørt på de to mænds argumenter og taler. Man ser 

her på samme måde, som efterfølgende kendetegner den franske erklæring, at man på baggrund af 

tale og mundtlig kommunikation, som gruppe tager en fælles beslutning for samfundet. Der er 

ingen tegn på, at de var bevidste om, at der var tale om politisk kommunikation tilbage i det antikke 

Athen. I andre sammenlignelige lande på den tid, som det antikke Sparta og Rom, var der dog tale 

om magtens tale, hvor enkelte dikterede i samfundet.  

 

Det er ikke kun i det antikke Athen og Frankrig, der var vigtig for udbredelsen af politisk 

kommunikation. I midten af de syttendeårhundreder blev det første Kaffehus oprettet i den engelske 

hovedstad London (Habermas, 2009: 85). De følgende par årtier kom flere Kaffehuse til i hele 

landet, og de voksede hurtigt i popularitet. Kaffehusene var kun åbne for mænd, og her sad de rige 

og adlen og diskuterede politik og samfund. At hele samfundet langt fra er repræsenteret, og at 

diskussionerne og udfaldet dermed var farvet, ændrer dog ikke på, at det igen er talen og samtalen 

mellem mennesker, der er i fokus. Habermas introducer begrebet borgerlig offentlighed, der er 

beskrevet som et ideologisk mønster, hvor offentligheden i det borgerlige samfund er 

omdrejningspunktet (Habermas, 2009: 52). Samtalerne om politik mellem mændene i de engelske 

Kaffehuse er, et af de tidligste eksempler på borgerlig offentlighed. Her sad mændene i, næsten, 

offentligt tilgængelige rum og diskuterede samfundet. Princippet med Kaffehuse spredte sig 

efterfølgende til Frankrig og Tyskland. Vi ser igen ingen klare tegn på, at borgerne var klar over 

skiftet mellem magtens tale og talens magt, men der skete alligevel politiske ændringer i England 

på det tidspunkt med indførelsen af parlamentet og udfasningen af kongen.  

 

Indførelsen af den franske revolution, det antikke Athen og Kaffestuerne i England har alle det til 

fælles, at det var kommunikation om politik og samfund, der var i hovedsæde. Det begyndte hvad vi 

i dag ser som politisk kommunikation og demokrati. Politisk kommunikation har ændret sig 

ligesom samfundet, fra den gang, men der er stadigvæk tydelige ligheder med fortiden. Den 

offentlige arena hvor vi diskuterer samfundet er rykket fra torvet eller Kaffestuen ind bag 

computerskærmen. Man ser i højere grad befolkningen samle sig i online fællesskab, hvor 

samfundet hyppigt diskuteres på sociale medier som Facebook og Twitter. At arenaen har flyttet sig 
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fra, at befolkningen fysisk var sammen til, at det forgår via offentligt tilgængelige online medier, er 

et skift i den borgerlige offentlighed. Det er dog de samme ting, der går igen fra tidligere i historien, 

hvor befolkningen finder sammen i fællesskaber og har en offentlig debat, hvor de ytrer deres 

mening omkring politik og samfund.   

 

3.5 Nutidens politiske kommunikation 

Siden den gang har både vores samfund og politisk kommunikation ændret sig. Den politiske 

kommunikation i 1980'erne og frem til 00'erne var præget af de tre M'er: Marketing, 

Meningsmåling og Massemedier, en tendens vi så fra USA (Aagaard, 2016: 188). Politikerne 

begyndte ved hjælpe af marketing at brande dem selv og deres partier, og marketingkampagne blev 

en naturlig og nødvendig del af den politiske kommunikation. Vi ser i denne periode, at den 

politiske kommunikation bliver strategisk, og opmærksomheden i massemedierne blev intensiveret 

(Ibid: 189). Den teknologi, der blev udviklet i denne periode, fik betydning for hvordan politisk 

kommunikation ændrede sig fremadrettet.  

Det er ikke kun de teknologiske forandringer i form af sociale og digitale medier, der har haft 

betydning for ændringer i vor tids politiske kommunikation. Der er sket ændringer i relationen 

mellem samfund og individ såsom tendenser til fragmentering af offentligheden (Aagaard, 2016: 

190). Vi fravælger massemedierne og tilvælger i større grad nichemedier, der afspejler os og vores 

holdninger. Denne udvikling bunder i høj grad i individualisering (Ibid: 191). Relationen mellem 

afsender og borger er blevet mere direkte, og tidligere mellemled som opinionsledere spiller ikke 

den samme rolle i den politiske kommunikation. De 3 M'er fra tidligere er ikke uvæsentlige, men 

for at ramme de mange individer er ny teknologi nødvendig for at identificere og karakterisere 

andre potentielle modtagere. Borgerne hører dog ikke blot passivt på den politiske kommunikation. 

Den nye teknologi har også gjort det nemmere for borgerne at ytre deres mening og deltage i 

debatten online. En anden central årsag til ændringen i den nuværende politiske kommunikation er 

desuden begrebet "policy professionell". Kommunikationen er i højere grad end tidligere gjort 

professionel, og der er store forventninger til de ansvarliges kunnen og laden (Aagaard, 2016: 192). 

Det er i større grad nødvendigt, at de kender det politiske spil og den magtbalance de indgår i.  

Arenaen hvorpå politik bliver kommunikeret og det offentligt rum, hvor borgerne diskuterer dette, 

er dermed skiftet. Vi ser ikke kun, at borgerne i øget grad benytter sociale og digitale medier til at 

udtrykke deres politiske holdning, men også politikerne selv. Med på denne tendens er eksempelvis 
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den amerikanske præsident Donald Trump. Han benytter sig af mediet Twitter, hvor han deler sine 

generelle og politiske holdninger med hele verden (Aagaard, 2017: 187). Når Donald Trump 

benytter sig af Twitter, opleves det jævnligt, at sandheden gradbøjes så det passer ind i det billede, 

som præsidenten ønsker at skabe. Han skrev om sin indsættelse, at der var historisk mange 

tilskuere, og at solen skinnede, hvilket var faktuelt forkert (Ibid: 187). Der findes altså en tendens 

blandt politikkerne, hvor de i deres politiske kommunikation ofrer sandheden og samtale-demokrati. 

Denne tendens betyder, at sandheden eller at tjene offentligheden bliver mindre vigtig i politisk 

kommunikation, men det i vor tid handler mere om at skabe det rigtige billede af verden, hvor ens 

politik bedst passer ind (Ibid: 187). Afstanden mellem fiktion og fakta er minimeret, og borgerne 

risikerer at blive udsat for falsk information.     

Denne ændring i samfundet og den misvisende kommunikation fra politikkerne er faktorer, der 

bidrager til en borgerlig offentlighed, som vi historisk har kendt den, er i opsplittelse. Debatten i det 

offentlige rum har ændret sig, og vi kan ikke være sikker på at få sandfærdige informationer online. 

Dertil kommer store IT-virksomheder som Google, Microsoft og Facebook. Disse virksomheder har 

stor magt i samfundet, og deres hemmelige aktiviteter bidrager til en borgerlig offentlighed i 

forfald. Hver dag giver vi disse firmaer informationer om os. De ved alt om os, mens de er designet 

til, at vi ikke skal kende til dette (Zuboff, 2019: 11). De beholder og lagrer disse private oplysninger 

om befolkningen, der kan benyttes til deres egen fordel. De udfordrer dermed privatlivet, og 

krænker borgernes rettigheder (Zuboff, 2015: 85). Vor samfund befinder sig dermed i en tid, hvor 

den politiske kommunikation i højere grad flytter ind på sociale medier online, men vi kan som 

borgere ikke være sikker på, at den kommunikation vi modtager er sandfærdig. Ligeledes bliver vi 

og de politiske aktørers tilstedeværelse online brugt af virksomheder for deres egen vindings skyld. 

Vi ser dermed en borgerlig offentlighed i forfald.   
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4. Analyse 

4.1 Dansk Folkepartis politiske kommunikation 

Jeg vil i det følgende afsnit, på baggrund af den førnævnte teori, analysere Dansk Folkepartis 

politiske kommunikation på udlændige området repræsenteret af 10 empiriske tekster. Jeg vil 

indlede med en kort præsentation af Dansk Folkeparti og deres udlændingepolitik. 

Dansk Folkeparti blev i 1995 stiftet af de fire tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet, Pia 

Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl, Poul Nødgaard og Ole Donner (Danskfolkeparti.dk, historie, 

n.d.). Dette skete efter interne uenigheder i Fremskridtspartiet. Pia Kjærsgaard blev enstemmigt 

valgt som partiets formand, hvilket hun var indtil september 2012, hvor medstifter og 

folketingsmedlem Kristian Thulesen Dahl tog over. I 1997 blev Pia Kjærsgaard kåret som årets 

politiker, og kun tre år efter partiets stiftelse fik partiet, ved valget i 1998, 13 mandater i 

Folketinget. Da partiet i år 2000 fylder fem år, har det rundet mere end 6.500 medlemmer.   

Partiet der nu har 13930 medlemmer (Ft.dk, Hvor mange medlemmer har de politiske partier, n.d.), 

fik ved det seneste folketingsvalg i 2019 16 mandater (Danskfolkeparti.dk, Folketingsmedlemmer, 

n.d.). Dette valg var historisk dårligst for Dansk Folkeparti, hvor de fik den største tilbagegang af 

alle partier på 12,4 % (Larsen, 2019, DF mister over halvdelen af sine mandater). Dansk Folkeparti 

har flere gange været støtteparti for regeringen senest under VLAK-regeringen fra 2016 til 2019 

støtteparti (Redder & Brix, 2017, DF advarer Samuelsen).  

Ifølge Dansk Folkeparti selv er deres mål at bevare Danmarks selvstændighed og frihed 

(Danskfolkeparti.dk, Mærkesager, n.d.). Partiet nævner selv de otte mærkesager udlændingepolitik, 

ældrepolitik, socialpolitik, sundhedspolitik, dyrevelfærd, retspolitik, grænsekontrol og EU-politik. 

Partiets holdninger er klassisk borgerlige med en skarp retspolitik, men blødere når det omhandler 

de svage i samfundet. Dansk Folkeparti går ind for en stram udlændingepolitik, og mener Danmark 

har taget imod rigeligt med udlændige igennem årene (Danskfolkeparti.dk, Udlændingepolitik, 

n.d.). De mener, at det er vigtigt med hjælp i nærområderne, og at flygtninge hurtigst muligt skal 

kunne vende tilbage til deres hjemland (Ibid).  

 

4.1.1 Dansk Folkepartis strategiske kommunikation   

For at kommunikation er strategisk skal der være overensstemmelse mellem kommunikation og 

general strategi i organisationen. Dansk Folkeparti har et principprogram, der fortæller, hvilke 

principper og strategier de ønsker for deres politikker, og for den retning Danmark skal bevæge sig 

i. De ønsker blandt andet at sikre landets indre og ydre grænser, de arbejder mod en multietnisk 
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forvandling af landet, da de ikke mener Danmark er et indvandrerland og mener, at Danmark er 

danskernes land. Det er denne strategi for Danamark og landets fremtid, som Dansk Folkepartis 

kommunikation skal understøtte.  

 

For at få en forståelse for hvordan Dansk Folkeparti selv opfatter deres kommunikation, og hvilke 

kommunikative overvejelser de gør sig, vil jeg inddrage et interview med deres pressechef Søren 

Søndergaard. Ved at få en intern forståelse for arbejdet med deres kommunikation kan jeg analysere 

mig frem til, om der er tale om strategisk kommunikation. Dansk Folkeparti nævner i interviewet 

selv, at det er bestyrelser og udvalg, der er involveret i deres kommunikation (Bilag 1). Det er 

dermed en forståelse for vigtigheden af strategisk kommunikation som værktøj i Dansk Folkeparti, 

der er lektion nummer et af Argenti et. al. Dansk Folkeparti fremhæver vigtigheden af, at ny 

kommunikation skal understøtte, det de vil både på kort og lang sigt. Det understøtter lektion 

nummer to, om at kommunikation skal underbygge, hvad der sker i resten af organisationen og den 

overordnede strategi. Der er som tidligere beskrevet flere aktører inde over Dansk Folkepartis 

generelle kommunikationsstrategi, der inkluderer gruppebestyrelsesmedlemmer, 

koordinatonsudvalgsmedlemmer og medlemmer af hovedbestyrelsen (Bilag 1). Det er ud fra 

svarene ikke muligt at afgøre, hvorvidt Dansk Folkeparti har integreret deres kommunikation under 

en chef. Flere vigtige aktører i organisationen er dog involveret, som det fremhæves i lektion tre. 

Lektion fire omhandler vigtigheden i en langsigtet kommunikationsplan. Her nævner Søren 

udviklingen indenfor sociale medier, og at de har besluttet sig for, at der skal de også være aktive. 

Han nævner, at Dansk Folkeparti har en hel afdeling indenfor dette marked, der er en udvikling, der 

er sket over tid. Partiet virker derfor til at have en langsigtet kommunikationsplan, hvor sociale 

medier, som Søren beskriver som billig kommunikation direkte til vælgerne, spiller en vigtig rolle 

(Bilag 1). Om Søren som pressechef har en generel ledelses forståelse, som er hovedpointen i 

lektion fem, fortæller han ikke direkte i interviewet. Der er, baseret på Sørens svar, dog 

overensstemmelse mellem kommunikation og strategi i Dansk Folkeparti. Søren nævner flere 

konkretet eksempler på, hvordan kommunikationen bliver ledet i Dansk Folkeparti. Han fortæller, 

at hver gang ny kommunikation skal i gang sættes, overvejes det nøjes, hvad og til hvem der 

kommunikeres. Han nævner også interne principper, som kommunikationen skal indeholde, når den 

udtænkes (Bilag 1). Derfor argumenterer jeg for, at kommunikatorer i Dansk Folkeparti har en 

generel forståelse for ledelse.  
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Dansk Folkeparti forklarer selv deres kommunikation som noget, der skal understøtte deres 

langsigtede mål og bidrage til at forklare interessenter hvad partiet vil, hvorfor, hvordan og med 

hvem (Bilag 1). Deres kommunikation opfylder, ifølge dem selv, i grove træk alle fem lektioner, 

som Argenti et. al. beskriver som kendetegnende for strategisk kommunikation. På baggrund af 

dette vil argumentere for, at Dansk Folkepartis kommunikation er strategisk.   

 

4.1.2 Dansk Folkepartis politiske kampagner 

I det kommende afsnit vil jeg analysere den politiske kommunikation, Dansk Folkeparti selv er 

afsender på. Formålet med analysen er at få en forståelse for, hvad Dansk Folkeparti ønsker at 

kommunikere, og hvordan de gør det. Analysen vil blive lavet på baggrund af tre udvalgte 

kampagnetekster og tilhørende kampagnebilleder. De to første udspringer af kampagnen ”Vores 

Danmark”. Den første er en brochure med en liste med alle 121 stramninger, Dansk Folkeparti har 

fortaget på den udlændinge politiske område siden 2015 (bilag 3). Den anden er en kampagneplakat 

med tilhørende tekst (bilag 4). Den sidste er ”tegneserie-kampagnen” fra 2018 med tilhørende syv 

billeder (bilag 5). Dansk folkeparti har ikke ønsket at dele information om specifikke kampagner, 

og analysen vil derfor laves på baggrund af Sepstrups teori, deres generelle svar og mine egne 

velbegrundede formodninger.  

 

Første del af Sepstrups analyse handler om den aktuelle situation før kampagnen påbegyndes, og 

hvad formålet med kampagnen er. Begge de to kampagner ”Vores Danmark” og ”tegneserie-

kampagnen” blev introduceret i 2018. I 2018 var udlændingedebatten igen et omdiskuteret emne i 

dansk politik, hvor Dansk folkeparti i finansloven sammen med regeringen støttede op om en stram 

udlændingepolitik med flere hjemsendelser (Finansministeriet, 2017, Finanslov for 2018). Netop 

flere hjemsendelser er et af sloganerne i Dansk Folkepartis kampagne ”Vores Danmark” (bilag 4). 

Det er også i 2018, at folketinget vedtager tildækningsforbuddet, der forbyder befolkningen af bære 

Burka og Niqab på gaden (Mansø, 2018, Nu er det vedtaget:…). I den forbindelse udtalte politikker 

fra Dansk Folkeparti Martin Henriksen ”Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark”, der blev til en 

af de mest omtalte plakater i ”tegneserie-kampagne” (bilag 5). Der er derfor i begge kampagner 

forbindelse mellem den politiske debat i perioden og Dansk Folkepartis kampagner.   

 

Anden del af Sepstrups model omhandler en yderligere beskrivelse af ændringen der ønskes. Denne 

ændrer er i Dansk Folkepartis vedkommende med begge kampagner et øget fokus på deres 
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udlændingepolitiske synspunkter. Dansk Folkeparti nævner i deres kampagne ”vores Danmark” 121 

stramninger af loven på det udlændingepolitiske område siden 2015 (bilag 3). De skriver direkte i 

brochurerne, at denne stramning er nødvendig, efter Social demokratiet har lempet loven. Dansk 

folkeparti ønsker helt generelt set en ændring i, hvor vælgerne sætter deres kryds, og hvem der 

dermed skal regere landet. De ønsker også en ændring i danskernes opfattelse af udlændingepolitik, 

og hvor vigtigt det er, med en stram udlændingepolitik, som den Dansk Folkeparti fører. Jeg vil 

derfor argumentere for, at det er et kommunikationsproblem eller nok nærmere 

kommunikationsmulighed. Da der ikke er tale om en systemfejl, men ifølge Dansk Folkeparti er en 

menneskelig fejl ikke at stemme forstå deres synspunkter. Baseret på den aktuelle politiske situation 

da Dansk Folkeparti introducerede disse kampagner, vil jeg argumentere for, de har en mulighed for 

dem at få deres udlændige politiske på dagsorden. Dansk Folkeparti stod stærkt politisk i 2018 og 

var støtteparti til regeringen, hvor de havde derfor meget indflydelse. Der ventede dog også et 2019, 

der indeholdt et valg, som Dansk Folkeparti formegentlig begyndte at forberede sig på.  

 

Dansk Folkeparti introducerede som sagt 2 forskellige kampagner for at udnytte denne mulighed. 

Hensigten med den første kampagne ”Vores Danmark” (bilag 3 & 4) beskriver Dansk Folkeparti 

selv som et opgør med parallelsamfund i Danmark, flere hjemsendelser af udlændinge, der bliver 

hængende her i årevis og permanent og effektiv kontrol ved grænserne. Det er en traditionel 

kampagne med et billede af formand Kristian Thulesen Dahl og de vigtigste sloganer. Vendingen 

”vores Danmark” er brugt før af Dansk Folkeparti, der ønsker, deres kommunikation skal fremstå 

inkluderende og favnende. Den anden kampagne ”tegneserie-kampagnen” har fået sit navn, da 

Dansk Folkeparti har skabt en række tegneserietegner af de, på daværende tidspunkt, fire mest 

fremtrædende politikere: Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Søren Espersen og Martin 

Henriksen (bilag 5). På alle billeder er en taleboble med politiske udtalelser med Martin Henriksens 

”Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark” som den mest omdiskuterede. Der fremgår ikke navne 

på billederne, og det er derfor optil hver enkelt tilskuer, om vedkommende genkender den enkelte 

politiker. Hensigten var at skabe et lettere og humoristisk univers end det, som de tidligere er kendt 

for (bilag 5). Kampagnen indeholder også et billede af alle fire mænd ved et klassisk julebord, der 

er deres ønske om en god jul til vælgerne (bilag 5).    

 

Som tidligere skrevet har det ikke været muligt for mig at få indblik i en mere specifik målgruppe 

eller mål for Dansk Folkepartis kampagner. Søren Søndergaard, pressechef hos Dansk Folkeparti, 
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udtaler dog, at vælgerne generelt er målgruppen for deres politiske kommunikation (bilag 1). Han 

påpeger dog også vigtigheden af medierne som målgruppe for deres kommunikation. Ved at vække 

mediernes interesse er det nemlig muligt for Dansk Folkeparti at nå flere vælgere, end de kan med 

deres egen kommunikation. Hvis et emne, som at smide tørklædet i det offentlige rum, bliver 

interessant for medierne, er det en måde for Dansk Folkeparti at, gennem medierne, dominerer den 

offentlige diskurs og debat på udlændingepolitiske områder. Jeg formoder desuden, at målet med de 

to kampagner er at oplyse om Dansk Folkepartis holdninger på det udlændinge politiske område, 

samt et ønske om at få flere vælgere til at identificerer sig med disse holdninger og dermed sætte 

deres stemme hos dem.  

 

Dansk Folkeparti benytter sig i ”tegneserie-kampagnen” af storytelling. Billedet med de fire 

politikere der holder julemiddag, fortæller en klar historie, som vi som tilskuer kan forstå, helt uden 

den fortælles. Denne historie er skabt ud fra mønstrer, der er skabt igennem traditionelle tegn på jul 

og dansk hygge. De fire mænd sidder om et bord med rødternet dug, juletræ, pynt og sne udenfor. 

Vi ser dem have mad på bordet, og alle løfter et lille glas mod hinanden i en skål (bilag 5). Det er en 

klar historie om en julefrokost, som mange forbinder med danske traditioner. De bruger nogle 

mønstrer eller symbol, der kan genkendes og skaber en historie i tilskuerens hoved. Teksten på 

billedet skriver ”vi holder af Danmark”, og dette budskab underbygger de ved at vise denne 

traditionelle danske situation. I kampagnen indgår dele, som ikke vil forstås ens som tilskuer, 

afhængigt om man kender symbolerne som juletræ og snaps, der gør det til en julefrokost og ikke 

en almindelig frokost. Jeg vil argumentere for, at Dansk Folkeparti med denne historier forsøger at 

ytre der ønske og politik, der værner om de danske traditioner og henvender sig til vælgere, der 

deler dette synspunkt. 

 

4.1.3 En diskursiv analyse af Dansk Folkepartis kommunikation  

Mit empiriske materiale til en diskursive analyse af Dansk Folkepartis politiske kommunikation på 

det udlændinge politiske område vil bestå af syv antal tekster. De hedder ”Afviste asylansøgere skal 

hjem!” (Bilag 6), ”Når udlændingepolitikken skrider…” (Bilag 7), ”Spær dem inde indtil vi kan 

smide dem ud!” (Bilag 8), der alle tre er ugebreve af formand Kristian Thulesen Dahl. ”Stram 

udlængepolitik og ægte velfærd” (Bilag 9), ”Udlændingestramning 2015-2019” (Bilag 10), 

”Udlændinge-, asyl- og integrationspolitik” (Bilag 12), der alle tre er tekster, der redegør for partiets 

holdninger og slutteligt ”Ryd op i islamistiske miljøer”, der er en pressemeddelelse (Bilag 11). 
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4.1.3.1 Tekst 

Der er både forskelle og ligheder at iagttage mellem teksterne, hvor alle omhandler det samme 

overordnede politiske emne. Genremæssigt er teksterne i bilag 9, 10 og 12 deskriptive, hvor de 

giver et overblik og beskriver generelle punkter i Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Bilag 6, 7, 8 

og 11 er argumenterende. I alle overskrifterne på de argumenterende tekster, kan det ses, at Dansk 

Folkeparti ønsker at søsætte en konkret diskurs om udlændingepolitikken. De er korte og præcise og 

minder til forveksling om kommandoer. At de alle er efterfulgt af et udråbstegn understreger, at de 

ønsker en handling. Flere af teksterne tager udgangspunkt i, på daværende tidspunkt, aktuelle sager. 

Det er et fællesstræk for denne kommunikation, at der tages udgangspunkt i en hverdagssituation i 

samfundet eller noget højaktuelt i Dansk Folkepartis kommunikation på det udlændingepolitiske 

område. 

 

Dansk Folkepart benytter i deres kommunikation af centrale pointer mange modalverber som ’skal’, 

’kan’ og ’må’ og få adverbier som ’måske’, ’vist’ og ’sandsynligvis’. Dette giver en stærkere 

kommunikation, hvor de viser en stor tilslutning til emner og vilje bag deres ord. Dansk Folkepartis 

store grad af tilknytning ses, når de taler om beboerne på udrejsecenter Sjælsmark, hvor de ikke 

benytter et eneste adverbium: 

”Det er udelukkende deres egen skyld, at de er, hvor de er!” (bilag 6). 

 

Dansk Folkeparti benytter sig af billedsprog for at knytte diskursen om, at et stort antal flygtninge 

er skadeligt for Danmark. Kristian Thulesen Dahl benytter en ved udgivelsen aktuel sag i Jylland 

om beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård, for at danne et billede i læsernes hoved om at disse 

mennesker er skidt for Danmark: 

”Danskere overfaldes. Som sidste år, hvor en ungarbejder fik knytnæver i hovedet – 

eller som da et ungt par blev omringet af nogle mennesker, som aggressivt forsøgte at 

tvinge sig adgang til deres bil. Eller som når Arriva melder om flere voldelige 

overfald begået mod medarbejdere på togstrækningen ved Bording” (bilag 8).   

  

Med brugen af billedsprog får vi som læsere næsten en følelse af selv at være vidner til disse 

overfald, og vi får derfor sympati med ofrene.  
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I debatten om udlændingepolitik i det offentlige rum er der flere diskurser, der kæmper om at vinde. 

Der er tale om antagonisme, da diskursen om at udlændingepolitikken skal enten lempes eller 

strammes, ikke kan forenes. Dansk Folkeparti kæmper for en diskurs omm at udlændingepolitikken 

skal strammes ved at benytte sig af en antagoni: 

”Skal vi fortsat hænge sammen både kulturelt og økonomisk, er det derfor helt 

afgørende med en stram flygtninge- og udlændingepolitik” (bilag 12).  

 

De indikerer altså, at det ikke er muligt at forene en Danmark der hænger sammen kulturelt og 

økonomisk med en lempelig udlændingepolitik.  

 

På leksisplan benytter Dansk Folkeparti nogle hårde verber i kommunikationen om andre partier og 

politikkere med modsat politisk holdning end dem. ”kortslutte beslutninger” og ”lader 

udlændingepolitikken skride” bruges til at beskrive dem og deres politik (bilag 7). De benytter sig 

dog af positive adjektiver som ”veltilberedt” og ”god” (bilag 6), når de udtaler sig om forholdene 

for flygtninge i Danmark. Dette gør de for at optegne et bilede om, at flygtninge i Danmark ikke er 

ofrer og gøre andre politiske partier til skurke i udlændingedebatten.  

 

4.1.3.2 Diskursiv praksis 

I sit ugebrev ”spær dem inde indtil vi kan smide dem ud” (bilag 8) forsøger Kristian Thulesen Dahl 

at få beboerne i byen Bording til at fremstå som offerer for de afviste asylansøgere på 

udrejsecenteret kærshovedgård. Han fortæller om hverdagen i midtjyske by og fører læserne hen til 

hans politiske budskab med ugebrevet: 

”Udlændinge, der er blevet dømt for kriminalitet og samtidig udvist, ALTID, skal 

frihedsberøves, indtil udvisningen i praksis kan effektueres” (bilag 8).  

 

Han forstætter med at fortælle om, hvordan denne stramning vil gavne samfundet og skabe øget 

sikkerhed for borgerne. Han appellerer til politiske samarbejdspartnere som Venstre for at få 

opbakning til forslaget. Han anerkender i ugebrevet, at nogle kunne mene, dette var imod den 

europæiske menneskerettighedskonvention, men han mener ikke, at det skal stoppe politikerne fra 

at gøre Danmark til et mere sikkert land.  
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Han kobler i sit ugebrev dermed både en retspolitisk og EU-diskurs på udlændingediskursen. Han 

inddrager interdiskursivitet med to af Dansk Folkepartis andre mærkesager. Løsningen, på det 

problem han mener de kriminelle udviste asylansøgere udgør, er hårde straffe i form af 

frihedsberøvelse, og der ses dermed et eksempel på en italesættelse af ”problem-løsning”-relationen 

på globalt niveau (Fairclough, 2003: 91). At Kristian Thulesen Dahl i sit ugeblad negligerer den 

europæiske menneskerettighedskonvention, som værende mindre vigtig end beslutninger truffet for 

at gavne danskernes sikkerhed, harmonerer godt med det billede Dansk Folkeparti ønsker at skabe 

af EU. De er generelt fjendtligt stemt overfor EU (Danskfolkeparti.dk, n.d., EU-politik), og i deres 

kommunikation ses det, at de ikke ønsker, at EU skal kunne blande sig i dette politiske område.  

 

Ved at koble flere diskurser sammen i deres kommunikation kan Dansk Folkeparti måske opnå 

større støtte i deres generelle ønske om at få flere vælgere. Det kan ske ved, at Kristian Thulesen 

Dahl i kommunikationen ikke kun henvender sig til vælgere, der går ind for en stram udlændige 

politik, men også kan ramme vælgere med interesse indenfor EU- og retspolitisk. Vælgere, der 

dermed kun har interesse i retspolitik og ikke en generel interesse i udlændingepolitik, kan alligevel 

relatere til Dansk Folkepartis ønske om en stram udlændingepolitik, fordi de forstår perspektivet 

med at gøre Danmark til et mere sikkert land, ved at frihedsberøve de afviste asylansøgere.  

 

4.1.3.3 Social praksis  

Ved hjælp af sin kommunikation forsøger Dansk Folkeparti at konstruere en virkelighedsopfattelse, 

som de håber, at vælgerne vil knytte an til. I den udlændinge politiske diskurs forsøger Dansk 

Folkeparti at konstruere en virkelighed, hvor de politiske partier der går ind for en lempelse af 

udlændingepolitikken er fjenden. Det gør de ved at nævne Helle Thorning-Schmidt, der som 

statsminister lempede op mod 45 gange på det udlændingepolitiske område (Bilag 10), og at Mette 

Frederiksen og den nye regering går i samme fodspor (bilag 7). Dette underbygges ved at indikere, 

at når de igen har mere magt, skal der igen strammes op: 

”Der bliver nok at rydde op efter, når denne regering med støttepartier har siddet 

nogle år….” (bilag 7).  

 

Dansk Folkeparti forsøger også at skabe en virkelighed af et Danmark, der allerede gør meget for 

flytningen og ifølge partiet også for meget. Generelt forsøger Dansk Folkeparti at skabe en scene 

med nogle meget forkælede flygtninge, for at vælgerne ikke skal få medlidenhed dem. Det gør de 
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ved at italesætte flygtninge, der tager på ferie i deres hjemland (bilag 10), at de mest 

ressourcestærke kommer frem i køen, mens de svage sidder i nærområdet (bilag 10) og en 

forhøjelse af ydelserne til familier på integrationsydelse (bilag 6). Partiet forsøger også at 

kommunikere, at Danmark som samfund er lidt naive og eftergivende overfor den trussel, et stort 

antal flygtninge udgør i Danmark.  

”Det må efterhånden gå op for flere og flere, at det her er alvor og meget farligt for 

vores samfund” (bilag 11). 

 

Pia Kjærsgaard skaber et billede af, at der fra andre ikke er politisk ønske om at stoppe den 

propaganda, som udgår fra islamistiske miljøer der, ifølge hende var skyld i terrorangrebet i 

København i 2015 (bilag 11). Dansk Folkeparti placerer dem selv i en position, hvor de er 

danskernes stemme til et trygt og sikkert land uden parallelsamfund.  

”Hvor ville jeg dog ønske, at jeg lige nu og her kunne få disse mennesker sat på det 

første fly tilbage til deres hjemlande” (bilag 8).  

 

De stiller sig til rådighed for de borgere, der er negativt påvirket af konsekvenserne ved de afviste 

asylansøgere, ligesom de i deres kommunikation ønsker at fremstå som dem, der går forrest for at 

afskaffe parallelsamfund i Danmark og flygtninge på overførselsindkomst (bilag 11).  

 

4.1.4 Bag facaden på Dansk Folkepartis politiske kommunikation   

Jeg vil argumentere for, på baggrund af denne analyse, at Dansk Folkepartis eksterne 

kommunikation ikke kun er beregnet til at tiltrække nye vælgere fra andre partier. Det er også 

kommunikation med autokommunikative træk, der har til opgave at bibeholde de eksisterende 

vælgere til næste valg. Autokommunikationen kommer til udtryk i Dansk Folkepartis 

kommunikation, når det ved hjælp af kampagner eller budskaber forsøger at imponere og beholde 

deres faste vælgere. Autokommunikation er en selvreference, et levende system, der forsøger at 

bevare organisationens identitet (Christensen et al., 2014: 26). Det er et empirisk spørgsmål 

hvorvidt Dansk Folkeparti faktisk har benyttet sig af denne type kommunikation til egne vælgere, 

og ikke noget jeg kan få endeligt beskæftiget. Jeg vil dog argumentere for, at Dansk Folkeparti i 

flere sammenhænge har autokommunikative træk i deres kommunikation.  
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I brochuren ”Vi passer på vores Danmark” (bilag 3), nævner Dansk Folkeparti 121 stramninger de 

har foretaget på det udlændinge politiske område i periode 2015 til 2017. Jeg vil argumentere for, at 

denne kommunikation har autokommunikative træk, da den har til hensigt at vise parties egne 

vælgere, hvor meget de har opnået i de fire år som støtteparti til regeringen. Det er en selvreference 

til at fortælle partiet selv og deres medlemmer, at de er et parti, der arbejder for en stram 

udlændingepolitik og holde fast i denne identitet. Kommunikationen indeholder et budskab, der kan 

læses af vælgere, politiske modstandere, partiets medlemmer og alle andre uagtet deres relation til 

partiet, men det er forståelsen af budskabet, der gør det til autokommunikation. Jeg vil argumentere 

for, at det for nogle modtagere blot er oplysende kommunikation, mens det for andre modtagere, 

som medlemmer af partiet og faste vælgere, skal give anledning til refleksion. Denne refleksion 

skal være med til at bibeholde medlemmer og vælgere og vise dem, hvilket stykke arbejdet partiet 

har gjort. Det er dermed et middel til at kommunikere med flere målgrupper ad gangen, fordi de 

afhængigt af deres relation til Dansk Folkeparti forstår det forskelligt. Brochuren har ligheder med 

en årsrapport og fokuserer på at formidle parties, ifølge dem selv, gode resultater med stramninger 

på det udlændingepolitiske område. Det kan give partiets medlemmer og vælgere et ejerskab til 

disse stramninger, der en stærkere relation og dermed styrker partiets chancer for deres stemmer 

ved næste valg.  

 

Et andet eksempel på autokommunikative træk i Dansk Folkepartis kommunikation er ”tegneserie-

kampagnen” (bilag 5). Her beskriver partiet selv, at deres juleplakat med ønsket om et godt nytår er 

henvendt deres medlemmer og vælgere, alligevel offentligøres den offentligt med resten af 

kampagen. Kommunikationen bæger præg af at være en selvreference, hvor partiet i deres 

kommunikation understreger, at det er et dansk parti. Denne kommunikation som tidligere 

beskrevet indeholder mange danske symboler og traditioner og understreger Dansk Folkepartis eget 

selvbillede. Jeg vil også argumentere for, at plakaten med politikker Martin Henriksen og hans citat 

”smid tørklædet og meld dig ind i Danmark” (bilag 5) er autokommunikation. Det er 

kommunikation, der kan læses meget forskelligt afhængigt af modtagerens relation til partiet. 

Dansk Folkeparti udtaler selv at de er opmærksomme på, at politiske modstandere vil opfatte den 

som kontroversiel, men at udtalelsen harmonerer med deres egne værdier og meninger (bilag 5). På 

baggrund af dette vil jeg argumentere for at, målgruppen for denne kommunikation var partiets 

egne medlemmer og vælgere og dermed autokommunikation. Dansk Folkeparti er bevidste om, at 

ingen kvinder, der ser denne plakat vil tage sit tørklæde af baggrund af dette. Til gengæld vil nogle 
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vælgere kunne identificere sig med citatet fordi de har samme politiske ønske og dermed kan Dansk 

Folkeparti tiltrække flere stemmer.  

 

Dansk Folkeparti modtog stor kritik for særligt Martin Henriksens kommentar ”smid tørklædet og 

meld dig ind i Danmark”. At partiet alligevel vælger at benytte det som en del af der offentlige 

kommunikation, kan skyldes at partiet selv er blevet så forført af citatet. At citatet var kontroversielt 

og modtog stor kritik fra politiske modstandere, kunne dog ses som positivt for Dansk Folkeparti. 

Den fik stor medieomtale og efter partiets ønske, blev temaet om tildækning dominerende i den 

udlændinge politiske debat.  

 

4.1.5 Opsamling på Dansk Folkepartis kommunikation  

I min analyse af Dansk Folkepartis kommunikation kan jeg se, at deres kommunikation bærer præg 

af at være strategisk. Partiets kommunikation opfylder alle fem lektioner af Argenti et al. for 

strategisk kommunikation. Deres kommunikation understøtter desuden, ifølge deres egen 

pressechef, partiets kort- og langsigtede strategi og harmonerer dermed med beslutninger partiet 

kræfter på andre niveauer.  

 

En del af Dansk Folkepartis kommunikation består af kampagner, hvor ”Vores Danmark” og 

”tegneserie-kampagnen” indgår i min analyse. Kommunikationen i de to kampagner tager tydeligt 

afsæt i hvilken debat, der præger samfundet på tidspunktet for dets offentliggørelse. De 

kommunikerer budskaber, som understøtter det politiske arbejde og de temaer, der er interessante 

hos befolkningen ved udgivelse. Begge kampagner indeholder klare budskaber, der bliver 

formuleret ved hjælp af konkrete eksempler og beviser for partiets politiske handlinger. Der er stor 

forskel på de to kampanger, og Dansk Folkeparti benytter sig generelt set af mange virkemidler for 

at formidle deres budskaber.  

 

En anden vigtig del af partis egen kommunikation er historiefortælling, som de bruger til at 

underbygge en historie og opbygge et billede af partiet og dets værdier. Historien er skabt ud fra et 

mønster, som skal lede modtagergruppen til at tænke på traditionelt dansk ved hjælp af symboler 

som jul og hygge. Det understøtter den historie som Dansk Folkeparti ønsker at fortælle, om et parti 

der holder af og passer på Danmark.  
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Dansk Folkepartis kommunikation bærer desuden præg af autokommunikation. I flere tilfælde 

henvender deres eksterne kommunikation sig til interne modtagere og et snare et middel til at 

fastholde partiets medlemmer og faste vælgere end til at få nye. Deres kommunikation er i flere 

tilfælde selvrefererende og har til funktion at holde partiet fast i deres egne værdier, og vise 

offentligt hvad de står for. Kommunikationen kan også forstås af et eksternt publikum, men 

afhængigt af modtager og dennes relation til Dansk Folkeparti vil budskabet fremstå forskelligt.  

 

På leksisplan benytter partiets sig af mange modalverber, mens de undgår adverbier. Dette giver en 

stærk kommunikation og viser en stor vilje bag deres ord. De benytter sig af hårde verber til at 

opretholde en negativ diskurs om udlændinge i Danmark, mens de bruger positive adjektiver til at 

beskrive Danmarks behandling af dem. Deres kommunikation på det udlændingepolitiske område 

er præget af en antagonisme, hvor der kæmpes om hvorvidt udlændingepolitikken skal strammes 

eller lempes. De benytter sig hyppigt af billedsprog, der i stor grad skal skabe et frygtscenarie for, 

hvordan samfundet ville udvikle sig med en lempelig udlændingepolitik.  

 

I kommunikationen fremstiller Dansk Folkeparti af flere omgang afviste asylansøgere og 

udlændinge, der er mislykket i deres integration som fjende. Partiet fremstiller dog også andre 

politiske partier som De Radikale Venstre og Socialdemokratiet som fjenden grundet deres 

lempelser på det udlændingepolitiske område. Her spiller de igen på frygten for i form af fare for, 

hvordan fremtiden kan se ud. De forsøger at kommunikere, hvor meget Danmark som land allerede 

gør og har gjort og dermed forsøge at forsvare sig mod eventuel kritik. Kommunikation af deres 

politiske holdninger er begrundet med ønsket om at passe på danskerne og vores velfærd og de 

ønsker dermed selv at stå som helten, der frelser landet.   

 

For at konstruerer Dansk Folkepartis ønskede virkelighedsopfattelse knyttes der an til andre 

diskurser. De knytter an til rets- og EU-politisk, der er to andre mærkesager for partiet. Deres 

formål med dette er, at deres kommunikation bliver relevant for en større målgruppe og dermed 

håber at kunne tiltrække andre vælgere.  

 

4.2 Radikale Venstres politiske kommunikation: 

I det følgende afsnit vil jeg analysere det politiske parti De Radikale Venstres politiske 

kommunikation på det udlændige politiske område. Analysen vil blive lavet på baggrund af teorien 
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gennemgået i kapitel 2. Ti empiriske tekster vil repræsentere De Radikales kommunikation på det 

udvalgte område. Jeg vil indlede kapitlet med en gennemgang af De Radikale og deres 

udlændingepolitik. 

De Radikale Venstre blev stiftet i 1905 og stammer fra en del af det gamle bondeparti Venstre. En 

del af partiet var drejet mere mod højre, og denne minoritetsgruppe blev kendt som de radikale. 

Viggo Hørup betegnes som den åndelige fader til partiet, til trods for han døde tre år før, det blev 

stiftet (Radikale.dk, n.d., Radikale Venstres historie). Radikale Venstre har flere gange siden 1909 

siddet i regering sammen med Social Demokratiet. Partiet er nu støtteparti sammen med SF og 

Enhedslisten i en socialdemokratisk regering.  

 

Partiets nuværende politiske leder er Morten Østergaard, han overtog formandsposten fra Margrethe 

Vestager i 2014 (Radikale.dk, 2014, Morten Østergaard er ny politisk leder…). De Radikale har 17 

mandater i Folketinget, og deres gruppe tæller politikere som Ida Auken, Jens Rohde, Marianne 

Jelved og Zenia Stampe (Folketinget, n.d., Find et medlem). Partiet havde i 2017 6700 medlemmer 

(Folketinget, n.d., Hvor mange medlemmer…).  

 

Det Radikale Venstre er politiskset til højre for midten, hvilket som førnævnt også var årsagen til 

deres opbrud med Venstre. Radikale Venstres mærkesager er grønomstilling, børn og unge og 

integration. De ønsker at reducere CO2 udledningen med 70 % i 2030 og at sikre, at Danmark i 

2030 har 100% grøn strøm og varme (Radikale.dk, n.d., Et grønt Danmark, der leder verden). En 

anden mærkesag for partiet er børn og unge. De ønsker gode dagtilbud med flere pædagoger og 

minimumsnormeringer, en tidlig indsats og omfattende hjælp til udsatte familier (Radikale.dk, n.d., 

En god start på livet for alle børn).   

 

Integration er partiet, der er venligt stemt mod flygtninges, sidste mærkesag. De tror på, at 

integrationsproblemerne kan løses, og de ønsker, at regeringen lemper på det udlændinge politiske 

område (Jørgensen, 2019, Radikale kræver lempelser i udlændingepolitikken). Partiets ønsker, at 

blande befolkningen, så der ikke er mere end 30% tosprogede børn i skoler og børnehaver, og at 

unge der opfylder særlige krav, skal have statsborgerskab i 18 års fødselsdagsgave (Radikale.dk, 

n.d., mod til reel integration).  
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4.2.1 Radikale Venstres strategiske kommunikation 

Argenti et. al præsenterer i deres tekst ”the strategic communication impreative”, hvordan man kan 

identificere, hvorvidt en organisation gør brug af strategisk kommunikation. Nogle generelle 

forudsætninger skal være opfyldt som overensstemmelse mellem kommunikation og general 

strategi i organisationen. Før jeg går i dybden med at analysere Radikale Venstres kommunikation 

på det udlændingepolitiske område, vil jeg identificere om strategi og kommunikation understøtter 

hinanden, og om partiet derfor gør brug af strategisk kommunikation. Radikale Venstre ønsker i 

stor grad integration på det udlændingepolitiske område. De ønsker at forhindre øget bandeaktivitet 

og kriminelle indvandrer, at flere med anden etnisk herkomst kommer i arbejde, og at danskerne 

kan føle sig trygge og sikre (Radikale.dk, n.d., Mod til reel integration). De tror dog på, at disse 

udfordringer kan løses politisk, og at alle kan leve sammen til trods for forskelligheder. Radikale 

Venstres strategi på det udlændingepolitiske område er dermed mere positiv overfor integration og 

udlændinge, som deres kommunikation skal understøtte.  

 

Argenti et al. præsenterer fem lektioner til, hvordan man kan gøre kommunikation strategisk. Jeg vil 

identificere, hvor mange af disse fem lektioner Radikale Venstre og deres kommunikation allerede 

opfylder og på baggrund af det bedømme, om partiet gør brug af strategisk kommunikation. For at 

få de nødvendige informationer til at kunne afgøre hvorvidt Radikale Venstre opfylder disse 

lektioner, er det nødvendigt for mig at få en intern forståelse af deres kommunikation. Jeg vil i den 

forbindelse inddrage et mindre interview med kommunikationsmedarbejder hos Radikale Venstre 

Mads Pliniussen (bilag 2). Det har desværre ikke været muligt at få et interview med Radikale 

Venstre som først ønsket grundet Corona krisen og dennes begrænsninger. Jeg har dog valgt, at 

inddrage de få skriftlige svar, som Mads Pliniussen havde mulighed for at bidrage med. Resten vil 

være baseret på mine egne velbegrundede formodninger.  

 

Første lektion omhandler sammenhængen mellem afkast og kommunikation, og vigtigheden af at 

direktionen ser denne sammenhæng. Jeg vil argumentere for, at man i politikkens verden kan 

sammenligne øget afkast med øget opbakning blandt vælgere. Radikale Venstres Mads Pliniussen 

påpeger selv, at partiet har observeret mindre tillid til de folkevalgte politikkere og dermed mindre 

afkast til virksomheden (bilag 2). Dette problem forsøger Radikale Venstre at løse med øget 

kommunikation, og dermed er der en direkte sammenhæng mellem afkast og kommunikation i 

partiet.  
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I anden lektion nævner Argenti et al. vigtigheden ved, at kommunikation skal integreres i 

organisationen. Mads Pliniussen påpeger, hvordan partiet øget troværdighed blandt vælgerne er et 

tema både på kommunikativt og strategisk plan (bilag 2). At man i Radikale Venstre kan se tegn på, 

at der arbejdes med de samme temaer i deres kommunikation og strategi viser, at de to aspekter som 

understøtter hinanden, og der er dermed tale om strategisk kommunikation.    

 

Lektion tre om den strukturelle integration af kommunikation i partiet har været vanskeligt at få et 

indblik af. Det fremgår dog på partiets hjemmeside, at mange ansatte med forskellige titler kunne 

have indflydelse på partiets kommunikation (Radikale.dk, n.d., medarbejdere). At mange ansatte, på 

baggrund af deres titel, kunne have indflydelse på partiets kommunikation tyder på, at flere 

forskellige aktører er vigtige for Radikale Venstre, og at de i samspil udvikler kommunikationen og 

de strategiske overvejelser, der følger med.  

 

Fjerde lektion omhandler en langsigtet kommunikationsplan. Mads Pliniussen nævner en 

kommunikationsplan som Radikale Venstre har arbejdet med den seneste tid (Bilag 2). At partiet 

har en kommunikationsplan, som går tilbage i tiden, og som de fortsat arbejder efter, viser tegn på, 

at de opfylder fjerde lektion om at have en langsigtet kommunikationsplan. Argenti et al. nævner 

ikke, hvor længe man skal arbejde med en plan for, at den er langsigtet. Da politik er hurtigt 

omskifteligt og ofte omhandler de temaer, der er aktuelle i medierne og befolkningen, vil jeg 

argumentere for, at Radikale Venstres kommunikationsplan bærer præg af at være langsigtet, da de 

ikke binder den op på et politisk tema.  

 

Dette leder mig videre til femte og sidste lektion, hvor vigtigheden ved at have en generel ledelses 

forståelse blandt dem der er ansvarlige for partiets kommunikation påpeges. Mads Pliniussen 

understreger, at Radikale Venstre strategi og politik omhandler borgerne, det bakker 

kommunikationen op ved i høj grad at henvende sig til borgerne for at øge deres troværdighed til 

partiet (bilag 2). At strategi og kommunikation i sådan grad taler sammen og er et resultat af 

hinanden, viser tegn på strategisk kommunikation.     

 

Af de fem årsager Argenti et. al. præsenterer som vigtigheden ved en strategisk tilgang til 

kommunikation, vil jeg frem næve årsag tre om øget troværdighed i Radikale Venstres tilfælde. 

Mads Pliniussen nævner selv, at de ønsker at gøre deres politik mere troværdigt i vælgernes øjne 
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(Bilag 2). Strategisk kommunikation er en god metode til at opnå netop dette, og derfor er det 

fordelagtigt for Radikale Venstre, at deres er kommunikation har strategiske træk.   

 

4.2.2 Radikale Venstres politiske kampagner 

Jeg vil i dette afsnit analysere en del af Radikale Venstres offentlige kommunikation. Jeg vil 

inddrage kampagnerne ”Sæt flygtninge i arbejde, ikke i teltlejre” (bilag 18), ”Løsninger eller 

symbolpolitik” (bilag 21) og ”vær med” (bilag 22). Jeg har udvalgt disse tre tekster af mine empiri, 

da de er en del af kampagnematerialet for Radikale Venstre. Formålet med dette afsnit er at 

analysere, hvad Radikale Venstre ønsker at kommunikere ud i det offentlige rum. Disse tre tekster 

adskiller sig fra den resterende empiri, fordi det er kampagner, der også bliver eksponeret i 

offentligheden på andre kanaler end Radikale Venstres egne. Radikale Venstre har ikke ønsket at 

dele deres egne overvejelser om disse kampagner. Analysen vil derfor være begrundet på offentlig 

tilgængelig information om dem og mine egne velbegrundende formodninger baseret på Sepstrups 

situationsanalyse.   

 

I første del af min analyse vil jeg give et indblik i den aktuelle situation før kampagnen, for dermed 

at kunne udlede formålet med kampagnen, der også er første del af Sepstrups model. Teksterne ”sæt 

flygtninge i arbejde, ikke i teltlejre” (bilag 18) og ”vær med” (bilag 22) omhandler den samme 

kampagne, hvor Radikale introducerede de to slogans ”sæt flygtninge i arbejde, ikke i teltlejre” og 

”tag ansvar, ikke smykker” (bilag 22). Kampagnen blev introduceret i februar 2016 under en måned 

efter, at den omdiskuterede ”smykkelov” blev gældende. Den daværende regering, med Venstres 

udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i spidsen, introducerede ”smykkeloven”, der 

gav myndigheder ret til at beslaglægge værdiggenstande og store kontantbeløb fra flygtninge 

(DR.dk, Smykkeloven er brugt for første gang, 2016). Denne kampagne kommer dermed som et 

direkte modsvar på en politisk beslutning og et omdiskuteret emne i samfundet. Den anden 

kampagne indeholder sloganet ”tør vi, kan vi fremad” og blev introduceret i april 2019 (bilag 21). 

Denne kampagne er modsat den førnævnte kampagne en mere generel kampagne, der er i 

forskellige dele, behandler alle Radikale Venstres mærkesager. Jeg vil i denne opgave blot 

analysere den del, der omhandler det udlændingepolitiske område. Denne kampagne blev 

introduceret blot få måneder før juni 2019, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, 

grundet tidsfristen på fire år, skulle udskrive nyt folketingsvalg. Jeg mener derfor, at det er 

påregneligt, at denne store omfattende kampagne fra Radikale Venstre kom som et resultat af det 
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kommende valg og deres ønske om at tiltrække vælgere. Begge kampagner blev derfor introduceret 

som et led i en politisk plan for Radikale Venstre grundet forhold i deres politiske omverden.  

 

I anden del af Sepstrups model beskrives den ønskede ændring, som Radikale Venstres to 

kampagner er et resultat af yderligere. I den første kampagne ”vær med” (bilag 22) er den ønskede 

ændring direkte beskrevet som en del af kampagne. Radikale Venstre ønsker at ændre dele af 

regeringens udlændingepolitik som ikke at sætte flygtninge i teltlejre eller tage deres smykker ved 

ankomst til Danmark. Ændringerne er baseret på specifikke politiske beslutninger, og det er et let 

forståeligt budskab for modtagerne. I kampagnen ”Tør vi, kan vi fremad” er overskriftet på det 

udlændingepolitiske område ”løsninger eller symbolpolitik” (bilag 21). Radikale Venstre skriver 

som en del af kampagnen ”Vi skal have en ny retning for Danmark, hvor vi siger farvel til skadelig 

symbolpolitik…” (bilag 21). Det viser et ønske i ændringen af den danske udlændingepolitik helt 

generelt, som partiet mener er fyldt med symbolpolitik, der er politik, der i højere grad er baseret på 

en ideologisk tankegang end handling på et specifikt problem (Den Danske ordbog, n.d., 

Symbolpolitik). Radikale Venstre har tidligere kritiseret den daværende VLAK-regering for at føre 

symbolpolitik, og jeg vil derfor argumentere for, at de med denne kampagne ønsker at ændre hvem, 

der sidder med regeringsmagten. Jeg vil argumentere for, at der i begge tilfælde er tale om en 

kommunikationsmulighed, hvor en ændring kan opnås ved kommunikation. Hvis Radikale Venstre 

med deres kommunikation får overbevidst vælgerne om, at en ændring er nødvendig, kan dette løse 

problemet. Der er tale om en ”menneskefejl”, hvor vælgerne, set fra Radikale Venstres synspunkt, 

har stemt på VLAK-regeringen og dermed givet dem magten til at dominere den danske 

udlændingepolitik. Da der ikke er tale om en systemfejl, er kommunikation derfor en mulig løsning 

for partiet.  

  

Løningen, der findes i sidste del af situationsanalysen, blev i Radikale Venstres tilfælde 

kommunikationskampagner. Ifølge Sepstrup burde det undersøges, om der er er en anden metode 

end kommunikation til at løse problemet. Hvilke overvejelser Radikale Venstre har gjort sig 

omkring udvælgelsen af løsning, kan jeg kun formode om, men da de ikke var i regering eller 

støtteparti på tidspunktet for indførelsen af de to kampagner, har det formodentlig været eneste 

løsning for dem. Kun ved at få andre ved magten, kunne partiet gennemføre den politik, de fandt 

rigtig, og det krævede vælgernes opbakning.     

 



 52 

Mads Pliniussen nævner, at Radikale Venstre har oplevet mindre tillid mellem borgere og 

folkevalgte politikere, og dette har skabt en øget kommunikation fra partiets side (bilag 2). Et mål 

med denne kommunikation, der har direkte relation til målgruppen, kunne derfor være at øge 

troværdigheden til partiet. At have en høj troværdighed er en fordel for Radikale Venstre, når der 

ved kommunikation forsøger at løse andre problemer eller reagere på deres politiske muligheder.  

 

Radikale Venstre benytter sig af storytelling i kampagnen ”vær med”. De skaber rundt om deres 

kampagneslogans ”tag ansvar, ikke smykker” og ”sæt flygtninge i arbejde, ikke i teltlejre” en 

historie om frygt og nemme løsninger hos andre partier. Radikale Venstre skriver: 

”Det politiske flertal i Danmark fører i dag frygtens politik. … Af frygt for 

omverdenen – og af frygt for fremtiden” (bilag 18). 

 

Partiet ser her efter genkaldelser og ønsker at fortælle en historie om en regering, der er bange, og 

derfor fører symbolpolitik. Dette har været kendetegnet ved Radikale Venstres kommunikation om 

de venstreorienterede politikere, i alt den empiri jeg har udvalgt til denne afhandling. Parallelt med 

denne historie ønsker de at fortælle en historie om den gode integration, og hvad flygtning bidrager 

positivt med til det danske samfund. De ser efter læring når de skriver: 

”Cedro, før: studerende, Syrien. Nu: Svejser, Danmark” (bilag 18) 

 

Det er en succeshistorie om en flytning fra Syrien, der nu bidrager til den danske økonomi. De kan 

skabe en historie om, hvordan deres politik kan få integreret flygtninge som Cedro i Danmark, og 

hvordan de lærer af de succeshistorier, der allerede findes.  

 

4.2.3 En diskursiv analyse af Radikale Venstres politiske kommunikation: 

Mit empiriske materiale til denne diskursive analyse af Radikale Venstres kommunikation på det 

udlændinge politiske område vil bestå af alle ti tekster. De hedder ”Det mener vi om integration” 

(bilag 13), ”Asyl og flygtninge” (bilag 14), ”Mod til reel integration” (bilag 15), ”Det talte ord 

gælder” (bilag 16), ”Alle skal bidrage, og der er brug for alle” (bilag 17), ”Sæt flygtninge i arbejde, 

ikke i teltlejre” (bilag 18), ”En flygtningepolitik for fremtiden” (bilag 19), ”Tør vi, kan vi fremad” 

(bilag 20), ”Løsninger og symbolpolitik” (bilag 21) og ”Vær med” (bilag 22). Disse tekster er en 

blanding af kampagner og offentlige tekster på partiets hjemmesider.  
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4.2.3.1 Tekst 

Alle teksterne har det fælles træk, at de omhandler Radikale Venstres holdninger og politikker på 

det udlændingepolitiske område. Genremæssigt er bilag 13, 14, 15, 18, 20, og 22 deskriptive, hvor  

de oplyser og giver et overblik over partiets generelle holdninger. Bilag 16, 17, 19 og 21 er 

argumenterende. De argumenterende tekster havde ved udgivelsen i høj aktualitet i samfundet, hvor 

de skriver: 

”Vi har i regeringen i dag præsenteret vores integrationsudspil…” (bilag 17) og 

”Forleden dag fulgte jeg – sikkert ligesom mange andre - debatten mellem de to 

statsministerkandidater…” (bilag 16).  

 

Det viser, at partiets kommunikation tager udgangspunkt i sager, der rør sig i samfundet, og det der 

på det givne tidspunkt er aktuelt indenfor det udlændingepolitiske område.   

 

Radikale Venstre benytter sig i deres kommunikation af billedsprog i form af sammenligninger 

som: 

”Vi gemmer os for virkeligheden, som små børn gemmer sig for verden, ved at holde 

sig for øjnene” (bilag 19). 

Det skaber et billede i modtagerne hoved, og de kan selv forstille sig situationen, hvor små børn 

tror, de er usynlige for omverdenen fordi, de ikke selv kan se. Det kan også forstås som en 

hentydning til andre partiers politik, hvor de forsvinder fra ansvaret og forsøger at gemme sig.  

 

Radikale Venstre bruger i deres kampagner imperativ i deres udtryksform når de skriver: 

”Tag ansvar, ikke smykker” og ”Sæt flygtninge i arbejde, ikke teltlejre” (bilag 22). 

 

Dette er et retorisk signal om, at de er interesseret i sagen og virkelig ønsker en forskel på området. 

Det viser deres sympati med flygtningene og deres holdning til de pågældende regler.  

 

Radikale Venstre benytter sig i begyndelsen af deres kommunikation af mange retoriske spørgsmål, 

hvor de med vendinger som ”hvordan skal det nogensinde løse” og ”hvordan giver det mening” 

spørg ind til udlændingepolitik, som de mener er fyldt med symbolpolitik (bilag 15). Brugen af 

retoriske spørgsmål er en metode til at aktivere modtagerne og lade dem besvare spørgsmålene selv, 

før kommunikationens vigtige budskaber bliver leveret. Det er også en måde at skabe en illustration 
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om dialog i deres envejskommunikation. Dette har til formål at få modtagergruppen til at føle sig 

inkluderet i emnet. Det giver Radikale Venstre en bedre mulighed for at få sine budskaber hørt og 

forstået af vælgerne og dermed en god kommunikativ metode til at fange nye vælgeres interesse.  

 

Kommunikationen på det udlændingepolitiske område er præget af antagonisme, hvor to 

modstridende diskurser forsøger at være den dominerende. I Radikale Venstres kommunikation 

forsøger partiet at skabe deres diskurs at skriver: 

”Vi skal have en ny retning for Danmark, hvor vi siger farvel til skadelig 

symbolpolitik og ja tak til integration, værdighed og tryghed…” (bilag 21). 

 

Radikale Venstre forsøger med denne diskurs at tage afstand fra andre partier som Dansk Folkeparti 

og Venstre, de mener benytter sig af symbolpolitik. De indikerer samtidig, at integration er lig med 

værdighed og tryghed, og det er, hvad vi i Danmark skal tilbyde flygtninge. Det er en modsætning 

til andre partiers ønske om en stram udlændingepolitik, og disse to diskurser kan dermed ikke 

forenes.  

 

4.2.3.2 Diskursiv praksis 

Radikale Venstre benytter sig i begrænset omfang af interdiskursivitet og inddrager kun i meget 

lille omfang andre politiske diskurser i deres kommunikation på det udlændingepolitiske område. 

Deres kommunikation overlapper i flere tilfælde med andre diskurser som retspolitik og EU-politik 

(bilag 13), men de bruger ikke disse andre diskurser aktivt i deres kommunikation. At Radikale 

Venstre ikke inddrager andre diskurser, kan være en måde hvorpå, de holder deres kommunikation 

på det udlændingepolitiske område ren. Når de ikke inddrager andre diskurser, er kommunikation 

udelukkende interessant for modtagere, der har en interesse indenfor udlændigepolitiske, og 

informationerne bliver meget koncentreret inden for dette specifikke politiske område.   

 

Radikale Venstre inkluderer til gengæld den anden diskurs på området i deres kommunikation, der 

repræsenterer ønsket om en stram udlændingepolitik i Danmark. Partier er i deres kommunikation 

om flygtninge og integration meget inkluderende. Partiet ser flygtningene som et positivt aktivt til 

Danmark og det danske arbejdsmarked. De mener andre partier fokuserer på problembet og 

fremhæver de negative ting mens de selv spørg: 
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”Skal vi være ens, eller skal vi tro på, at vi kan leve sammen, selv om vi er 

forskellige? Der er problemer. Og de kan løses. Spørgsmålet er: vil vi?” (bilag 15).  

 

Radikale Venstre kan ved at koble de to diskurser sammen, fremhæve den diskurs de selv ønsker, 

skal være dominerende i samfundet. De kommunikerer handlekræft og henvender sig igen direkte 

til modtagerne for at få dem til at forholde sig til de to diskurser.  

 

4.2.3.3 Social praksis 

I sin kommunikation forsøger Radikale Venstre at skabe en virkelighedsopfattelse, der harmonerer 

med den fortælling, de ønsker bliver annerkendt i samfundet. Det gør de ved at fremhæve dem selv 

og deres politik og italesætte modparterne negativt. De omtaler modpartens politik som værende 

styret af frygt: 

”Det politiske flertal i Danmark fører i dag frygtens politik. Man vil ikke forpligte sig 

på langsigtede løsninger. Ikke tage fællesansvar for flygtninge i Europa. Og ikke give 

flygtninge en værdig modtagelse. Af frygt for omverdenen – og af frygt for 

fremtiden” (bilag 14).  

 

Det er en italesættelse af den daværende VKLA-regering med Dansk Folkeparti som støttepartis 

politik som værende styret af frygt. De forsøger at skabe en virkelighed, hvor modpartens parti er 

uværdig, og at de ikke tør tage ansvar og ty til handling. Det fremstiller samtidig dem selv som 

helte, der ønsker det modsatte: 

”I Radikale Venstre vil vi en anden vej for Danmark. Hvor vi møder udfordringerne 

med åbne øjne og tro på fremtiden.” (bilag 14). 

 

Radikale Venstre forsøger her at konstruere en virkelighed, hvor de tager ansvar og tager afstand 

fra, hvad de mener er frygtstyret politik hos regeringen. De italesætter sig selv som helten, der tør 

tage udfordringen op og skabe, i deres øjne, bedre politiske resultater. De forsøger at få vælgerne til 

at accepterer dette som virkeligheden og dermed vinde vælgere.  

 

4.2.4 Bag facaden på Radikale Venstres politiske kommunikation 

På baggrund af min analyse af Radikale Venstres kommunikation vil jeg argumentere for, at deres 

kommunikation har autokommunikative træk. Radikale Venstre forsøger med deres kommunikation 



 56 

ikke kun at tiltrække nye vælgere, men også at kommunikere budskaber til tidligere vælgere eller 

medlemmer af partiet. Radikale Venstres kommunikation er dermed en selvreference, og de ønsker 

at påminde dem selv og deres faste vælgere om, hvad partiet står for. Min påstand om partiets brug 

af autokommunikation er et er et empirisk spørgsmål, der ikke endelig kan bekræftes, men jeg vil i 

følgende afsnit argumenterer for, hvorfor jeg mener kommunikationen har autokommunikative 

træk.  

 

I forbindelse med kampagnen ”Tør vi, kan i fremad”, som jeg formoder Radikale Venstre 

præsenterede som et kommunikativt redskab til at få et rødt flertal ved folketingsvalget i 2019, 

indgår et afsnit om deres politikker på det udlændingepolitiske område (bilag 20). Her præsenterer 

Radikale Venstre deres holdninger til området og skriver ”Vi vil have flere med anden etnisk 

baggrund i arbejde”. At sænke arbejdsløsheden blandt folk med anden etnisk baggrund er et tema, 

der går igen i andre dele af Radikale Venstre kommunikation på dette område. I kampagnen ”vær 

med”, der blev introduceret tre år før i 2016, omtales dette emne også af Radikale Venstre. Det er 

dermed både en metode til at præsentere og tiltrække nye vælgere på, men også fastholde de gamle 

hos partiet. Kommunikationen fungerer som selvreference for partiet og deres vælgere, da det 

fastholder denne politiske holdning og tilgang til det udlændingepolitiske område. Det giver 

medlemmer og faste vælgere mulighed for at reflektere om partiets holdninger, og de poltikker der 

vil blive indført med et rødt flertal. Et mål med dette er at påminde vælgere og medlemmer om, 

hvorfor de igen skal stemme på Radikale og give dem ejerskab over den politiske linje.  

 

At Radikale Venstres kommunikation har autokommunikative træk, gør det muligt for partiet at 

henvende sin kommunikation til flere målgrupper, da jeg vil argumentere for, at der er forskelligt 

budskab baseret på læsernes tilknytning til partiet. En intern målgruppe bestående af medlemmer 

eller faste vælgere vil have kendskab til den politiske linje og ønskes igen at blive forført af 

budskaberne. Det er et middel for partiet offentligt at offentliggøre og forpligte sig overfor sine 

medlemmer og vælgere med deres politiske løfte og ønsker. For en ekstern målgruppe som nye eller 

ikke tidligere vælgere får Radikale Venstre en mulighed for at præsentere deres politikker, som 

denne målgruppe kan forholde sig til uden at kende baggrunden, og de vil derfor ikke engagere sig i 

samme grad som den interne målgruppe. 
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4.2.5 Opsamling på Radikale Venstres politiske kommunikation 

Jeg vil lave en kort opsamling af Radikales kommunikation på det udlændinge politiske område på 

baggrund af min analyse. På baggrund af svar fra kommunikationsmedarbejder fra Radikale 

Venstre Mads Pliniussen kan jeg se tendenser af strategisk kommunikation i partiets 

kommunikation. Det begrænsede indblik i partiets interne overvejelser på det udlændingepolitiske 

område gør det umuligt for mig endeligt at konkludere, at der er tale om strategisk kommunikation. 

Min analyse har dog vist mange tegn på dette, og jeg vil derfor formode, at der gøres brug af 

strategisk kommunikation.  

 

Radikale Venstres kommunikation på det udlændingepolitiske område er præget af den politiske 

omverden. Analysen af partiets kampagner viser, at de er udarbejdet omkring problemer og 

muligheder, der henvender sig til, hvad der forgår på den politiske scene på tidspunktet for 

introduktionen. Der vises alsidighed i deres kommunikation, hvor de to kampagner i min analyse 

ikke har samme delmål, men begge er et kommunikativt redskab, der skal hjælpe Radikale Venstre 

med at få flere stemmer og kunne skifte den politiske magtbalance. Deres kommunikation 

understøtter desuden de politiske holdninger partiet har, men introduceres på et tidspunkt, hvor de 

er aktuelle i samfundsdebatten. De benytter sig desuden af storytelling, hvor flere forskellige 

historier går igen i deres kommunikation og benyttes til at understøtte deres politiske holdninger. 

Det resulterer i, at partiets generelle venlighed mod flygtninge bliver synligt i deres 

kommunikation, som de også bruger til at tage afstand til partier med et ønske om en stram 

udlændingepolitik.  

 

På leksisplan benytter Radikale Venstre imperativer, der gør deres kommunikation mere intens, og 

retorisk viser de en stor tilknytning til det der kommunikeres om. I partiets kommunikation benyttes 

også billedsprog i form af sammenligninger, dette skal give modtageren en følelse af selv at være til 

stede i situation, der dermed bliver mere kraftfuld.  

 

Gennem næsten alt mit empiriske materiale fra Radikale Venstre går brugen af retoriske spørgsmål 

igen. De benyttes primært i starten og aktiverer modtagernes opmærksomhed, før partiet leverer 

deres politiske budskaber. Det harmonerer desuden med deres ønske, ifølge Mads Plinuissen om en 

øget kommunikation til vælgerne, der ofte føler sig mere inkluderet ved brug af dette retoriske 

virkemiddel.  
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Partiet benytter sig i begrænset omgang af interdiskursivitet, og inddrager derfor kun i lille grad 

andre politiske diskurser i deres kommunikation om udlændingepolitik. De inkluderer dog i stor 

grad den modsatte diskurs på området, som er ønsket om en stram udlændingepolitik. Radikale 

Venstre bruger ikke kun deres kommunikation til at fremsætte deres egne ønsker, men også til at 

problematisere modsætningen. Radikale Venstre forsøger med deres kommunikation dermed at 

skabe en virkelighedsopfattelse, der harmonerer med den politik, de selv tror på. Det gør de i stor 

grad ved at italesætte modsætningen som politik styret af frygt.  

 

Gennem Radikale Venstres kommunikation ligger der tegn på brug af autokommunikation. Deres 

kommunikation kan forstås som et middel til at fastholde den politiske linje partiet har knyttet an, 

ved som et selvreflekterende middel at nævne de samme temaer og politiske ønsker gennem 

forskellig kommunikation. Partiets kommunikation tiltrækker dermed ikke kun nye vælgere, men de 

fastholder også eksisterende og er til at forpligtige sig overfor dem.   

 

4.3 Dansk Folkeparti og Radikale Venstres konfliktfyldte politiske kommunikation 

I de to forgående kapitler har jeg analyseret først Dansk Folkeparti og efterfølgende Radikale 

Venstres kommunikation på det udlændinge politiske område separat fra hinanden. De to partier har 

forskellige holdninger til, hvilken retning Danmarks politisk skal udvikle sig i på området, hvilket 

har skabt en offentlig konflikt mellem de to partier. Det betyder, at en del af deres kommunikation 

direkte omhandler modparten og deres politikker. Jeg vil i følgende afsnit analysere denne 

kommunikation i forhold til hinanden, for at få en forståelse af, hvad denne offentlige konflikt 

skyldes, og hvordan den bliver underbygget af de to partiers kommunikation.  

 

Analysen vil tage udgangspunkt i to tekster fra hvert parti, hvor kommunikationens primære tema er 

det andet parti og deres politik på udlændinge området. Analysen vil have til formål at se, hvilke 

narrativer der bringes i spil i kommunikation og få en forståelse for, hvilken betydning 

kommunikationen har for den politiske konflikt. De narrativer som partierne hver især bringer i spil 

i deres politiske kommunikation, har til formål at få den politiske opbakning fra vælgere og 

partnere, der er nødvendige for at kunne gennemføre deres politiker. Disse narrativer er tydlige og 

meget egnet i politiske kommunikation, fordi de er et kommunikativt redskab, til at kunne 

præsentere deres politik (Rhodes & Brown, 2006, 174). Kommunikationen er vigtig for denne 
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konflikt, fordi de to partier bruger det som et middel til at forsøge at vinde kampen om plottet og få 

deres narrative fortælling til at blive accepteret som korrekt i samfundet.  

 

4.3.1 Dansk Folkepartis politiske kommunikation om Radikale Venstre 

De to empiriske tekster fra Dansk Folkeparti vil være de to læserbreve fra 2019 ”Kommer De 

Radikale igen til at styre Socialdemokratiets udlændingepolitik?” (bilag 23) og ”En fremtid med 

Det Radikale Venstre ved udlændinge-roret?” (bilag 24) skrevet fra partiformand Kristian Thulesen 

Dahl. Disse to læserbreve er envejskommunikation fra formanden og bliver udgivet på partiets 

hjemmeside.  

 

I de to ugebreve benytter Thulesen Dahl sig af klassiske retoriske redskaber, der ofte benyttes til at 

skabe plot i moderne fortællinger (Czarniawka, 2004: 20). Thulesen Dahl benytter sig af de 

retoriske redskaber metafor og metonymi til at skabe hans plot i ugebrevene. Thulesen Dahl skriver 

i sit ugebrev, at ”Hvis De Radikale ikke får deres politik igennem, kan Socialdemokratiet ryge og 

rejse” (bilag 23). At ryge og rejse er en metafor for at forsvinde og Dansk Folkeparti indikerer 

dermed, at hvis ikke Socialdemokratiet lemper på lovgivningen, så Radikale Venstre får deres vilje 

på det udlændinge politiske område, forsvinder de fra magten. Det er ikke en positiv ordlyd, der 

indikerer, at Radikale Venstre har magt over regeringen.  

 

Thulesen Dahl benytter sig også flere steder af metonymi, for at skabe det plot han ønsker. Han 

skriver, at ”De Radikale igen kan komme til at side med styrepinden” (bilag 23) om, at Radikale 

Venstre igen kan komme til at bestemme indenfor det udlændingepolitiske område. Han skriver 

også om Dansk Folkeparti, at ”Vi er udlændingepolitikkens vagthund” (bilag 24), hvilket er et 

billede på, at han ser Dansk Folkeparti som partiet, der skal sikre, at de andre partier ikke lemper for 

meget på reglerne på det udlændingepolitiske område.  

 

Thulesen Dahl benytter sig også af organiske narrativer i sine ugebreve, hvor han fremstiller Dansk 

Folkeparti og deres politik som helten i udlændinge debatten. Han skriver ”Vi er nødt til at passe på 

Danmark” (bilag 23) og ”I Dansk Folkeparti holder vi øje med de andre partier!” (bilag 24). At 

Dansk Folkeparti fremstiller sig selv som helten, harmonerer god med det plot, som formanden 

ønsker at skabe. Radikale Venstre fremstår som skurken, ved at være dem ugebrevene er adresseret 
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imod, hvilket underbygger den fortælling, Dansk Folkeparti generelt kommunikerer på det 

udlændinge politiske område.    

 

4.3.2 Radikale Venstres politiske kommunikation om Dansk Folkeparti 

De to artikler ”DF gør os andre til grin” (bilag 25) og ”Integration kan ikke vente” (bilag 26) af 

Radikale Venstres næstformand Sofie Carsten Nielsen vil udgøre de empiriske tekster fra Radikale 

Venstre. Disse tekster af Nielsen er også envejskommunikation og gengivet på partiets egen 

hjemmeside.  

 

Til plotskabelsen i hendes tekster benytter Nielsen sig ligeledes af de retoriske virkemidler 

metaforer og metonymi i sin fortælling. Nielsen skriver ”Vil regeringen og Dansk Folkeparti 

udveksle henholdsvis sparekniv og asylpolitiske ideer som jetoner på et pokerbord” (bilag 25). 

Denne metaforer er et billede på, hvordan andre partier uddeler tjenester og handler indenfor vigtige 

politiske områder i en lemfældig tone. Næstformanden skriver, ”Det skriger til himlen” (bilag 26) 

om den politik som Dansk Folkeparti fører sammen med regeringen. Dette er et billedsprog, som 

Sofie Carsten Nielsen bruger for at dramatisere, hvor forfærdelig hun mener, at Dansk Folkepartis 

udlændingepolitik er.  

 

Sofie Carsten Nielsen skriver: ”Alligevel svinger DF taktstokken i dansk politik” (bilag 25). 

Næstformanden gør her brug, at det retoriske virkemiddel metonymi til at skabe det plot, som hun 

ønsker at fremstille i sin kommunikation. Hun mener, at Dansk Folkeparti har sat dagsordens inden 

for det udlændinge politiske område. Da Radikale Venstre er uenige i den udlændinge politiske 

kurs, som Dansk Folkeparti fører, ønsker de i deres kommunikation at skabe en negativ diskurs 

omkring partiet.  

 

I Sofie Carsten Nielsens kommunikation gør hun brug af organiske narrativer. Hun skaber en 

fortælling om de Radikale som helt. Næstformanden skriver: ”Vi er ikke i tvivl i Radikale Venstre, 

Vi vil ikke lade mennesker rådne op…” (bilag 25) og ”Vi svarer ”Stop DF”” (bilag 25). Det skaber 

en fortælling om, hvordan Radikale Venstre som helten står op imod Dansk Folkeparti, og den 

stramme udlændingepolitik de fører. Til dette følger: ”Det er DF’s idé at sende syrere hjem til 

landet, hvor Assad fortsat bomber…” (bilag 25) og ”uanset hvor mange flygtninge Dansk 

Folkeparti og støttepartier lykkes med at skræmme til vores nabolande” (bilag 26). Her bliver skabt 
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en historie om Dansk Folkeparti som onde og umenneskelig, der skal underbygge Radikale Venstre 

som helten.  

 

4.3.3 Konfliktens årsager 

Det er tydeligt, at både Dansk Folkeparti og Radikale Venstres kommunikation bærer præg af den 

offentlige konflikt, der er mellem de to partier på det udlændigepolitiske område. Da denne 

politiske konflikt har indflydelse på partiernes kommunikation, er det relevant at forsøge at forklare, 

hvorfor denne konflikt er opstået, og hvorfor netop denne konflikt optræder som en aktiv del af 

kommunikationen fra de to partier.  

 

Den konflikt der er opstået mellem Dansk Folkeparti og Radikale Venstre på det 

udlændingepolitiske område, kan kategoriseres som en relationskonflikt. Da det er en konflikt, der 

involverer værdier og metoder, der ofte vil være ødelæggende, hvis den sker indenfor 

virksomheden. Kristian Thulesen Dahl skriver, at de hos Dansk Folkeparti har gennemført 120 

stramninger på det udlændingepolitiske område, hvor Radikale Venstre modsat har lempet 

lovgivningen mindst 45 gange, da de sidst var i regeringen (bilag 23). På baggrund af dette vil jeg 

argumentere for, at de har forskellige værdier som partier og forskellige ønsker til, hvordan den 

danske udlændingepolitik skal være, er skyld i konflikten. Denne uoverensstemmelse mellem de to 

partiers ønsker for den fremtidige danske politik, er nemlig baseret på deres forskelligheder. Denne 

type konflikt er ofte ødelæggende for en organisation, og interne konflikter som disse er ofte tabu 

og benægtes i organisationer (Mikkelsen & Gray, 2018: 23). Mellem Dansk Folkeparti og Radikale 

Venstre er det ikke tilfældet, da det ikke er en intern konflikt. Det har dog også været ødelæggende 

for samarbejdet på det udlændinge politiske område mellem de to partier, da deres forskellige 

ønsker er ikke forenelige.    

 

Konflikten kan forklares med de to rammer ekstremt pres og kultursammenstød. Den første ramme, 

ekstremt pres, er skyld i, at konflikter opstår når organisationen, eller dens ansatte er udsat for 

ekstremt pres. Både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er nationale politiske partier med 

medlemmer i folketinget, og de kæmper derfor om at få flest mulige stemmer og støtte fra 

vælgerne. Både de enkelte politikkere og partierne generelt er dermed under et ekstremt pres for at 

få overbevidst vælgerne om, at deres politik er den bedste for Danmark.  
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Den anden ramme er kultursammenstød, hvor subkulturer på en arbejdsplads kommer i sammenstød 

grundet forskellige kulturer. Jeg vil definere de to partier som subkulturer på deres 

fællesarbejdsplads Folketinget på Christiansborg. De to partier har forskellige ideologier og dermed 

forskellige kulturer. De to partier kan dermed ikke opnå enighed på deres arbejdsplads og indenfor 

dansk politisk på udlændingeområdet, og konflikten opstår derfor mellem dem.   

 

4.3.4 Opsamling på Dansk Folkeparti og Radikale Venstres konfliktfyldte politiske kommunikation 

Analysen af de to politiske partiers politiske kommunikation omhandlende modparten viser, at de 

begge ønsker at bruge deres kommunikationen til at skabe en negativ historie om modparten for 

selv at fremstå bedre. De ønsker at skabe en fortælling, der understøtter deres politiske ønsker, ved 

at bringe forskellige narrativer i spil. Det sker ved brug af klassiske retoriske virkemidler til at 

skabe en fortælling, der understøtter deres politiske ønsker og fortællinger. De benytter sig også 

begge af organiske narrativer i deres kommunikation, hvor de fremstiller sig selv og deres politikker 

som helten. Modparten bliver dermed fremstillet som en skurk med skadelige ønsker for fremtiden, 

der harmonerer med deres generelle kommunikation, og den fortælling de forsøger at få accepteret i 

samfundet. Analysen har ligeledes vist, at både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre sætter de 

samme narrativer i spil, i forsøget på at skabe en overbevisende historie og dermed vinde den kamp 

om plottet, der forgår mellem dem på det udlændigepolitiske område.  

 

Med kommunikationen forsøger partierne samtidig at påminde dem selv og deres egne vælger om, 

hvilke politikker de står inde for. Det er en mulighed for at skabe en fortælling internt i partiet også, 

hvor de tager afstand fra modpartens politiske overbevisning og stiller krav, og løfter om hvordan 

de selv vil udvikle sig.  

 

Den konflikt, der kan forklares med de to rammer ekstremt pres og kultursammenstød, bruges 

dermed af både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aktivt i begge partiers politiske 

kommunikation. For at kunne gennemføre deres respektive politiker er derfor nødvendig for 

partierne at få skabt så overbevisende en fortælling, at den bliver accepteret af vælgerne.  
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5. Diskussion: 

Jeg vil i det følgende afsnit diskutere ligheder og forskelle mellem Dansk Folkeparti og Radikale 

Venstres politiske kommunikation på det udlændigepolitiske område. Diskussionen vil være baseret 

på mine resultater fra analysen samt velbegrundede argumenter på baggrund af min teoretiske 

viden. Diskussionen vil have afsæt i konkrete eksempler på virkeligheden og hypotetiske 

overvejelser af fremtiden eller en anden politisk virkelighed end aktuelle i mit empiriske materiale. 

Min diskussion af forskelle og ligheder vil udelukkende være baseret på kommunikative træk og 

ikke indhold, da de to partier som tidligere beskrevet har tydlige forskelle i deres politiske indhold, 

der ikke er relevant for deres brug af politisk og strategisk kommunikation. Min diskussion vil 

samtidig indeholde en diskussion om betydningen, når politisk kommunikation bliver strategisk og 

om dette er tilfældet med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Denne diskussion vil i højere grad 

være baseret på mine egne overvejsler og kendskab til teorien og de to partier efter at have skrevet 

denne afhandling. Den vil desuden være baggrund for mit senere afsnit om yderligere forskning 

indenfor området.  

 

5.1 Ligheder mellem Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation  

Et af hovedtemaerne i denne afhandling er sammenhængen mellem politisk og strategisk 

kommunikation. Det undrer mig derfor ikke, at min analyse viser så mange tegn på strategisk 

kommunikation i begge partiers politiske kommunikation. Som tidligere skrevet kan jeg i min 

analyse ikke bevise, at partierne bevidst gør brug af strategisk kommunikation. Jeg vil dog 

argumentere for, at noget så væsentligt som deres politiske kommunikation ikke er overladt til 

tilfældigheder. Både Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation bærer præg 

af meget bevidste kommunikative beslutninger, og at gøre den strategisk uden at være bevidst om 

dette virker derfor usandsynligt. At gøre sin kommunikation strategisk er forbundet med nogle 

aktive valg og handlinger fra organisationens side, altså et skift i måden hele organisationen tænker 

kommunikation. Det vil jeg argumentere for, grundet partiernes størrelse, popularitet og de interne 

overvejelser analysen gjorde mig bekendt med, er en omstilling, partierne har ressourcer til at opnå 

både økonomisk og menneskeligt. Jeg vil desuden argumentere for at begge partier er bevidste om 

de fordele, der er forbundet med strategisk kommunikation. Politisk kommunikation er et vigtigt og 

brugt et middel for dem til at tiltrække vælgere, så brugen af det, og de handlinger det kræver, er for 

både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre et aktivt valg.  
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En anden lighed mellem Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation er brugen 

af aktuelle temaer, der allerede fylder debatten i samfundet. Begge partiers kommunikation viser 

tegn på, at hovedbudskabet er en reaktion eller holdning til et på udgivelsestidspunktet højaktuelt 

tema. Jeg mener, at begge partier bevidst understøtter den generelle tale i samfundet med deres 

politiske kommunikation. Medierne har en stor magt i den danske befolkning og bliver af mange 

anerkendt som den fjerdestatsmagt. Jeg vil argumentere for, at mediernes omtale af begivenheder 

og befolkningens interesse i dem hænger sammen i sådan en grad, at de er mere modtageligt og 

engageret i partiernes politiske kommunikation, hvis deres interesse for temaet allerede er vækket af 

medierne.  Når et tema er aktuelt, som indførelsen af smykkeloven i 2016, har medierne ofte 

forsynet vælgerne med den fornødne viden, der gør det muligt for dem at forholde sig positivt eller 

negativt dertil. Når det så optager vælgeren, vil jeg mene, partiernes politiske kommunikation har 

en bedre chance for at opnå målet om at overbevise vælgere. Der er dermed mange fordele for 

partierne ved at benytte aktuelle temaer, noget min analyse viser begge partier udnytter. 

 

Både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre benytter sig også af det kommunikative redskab 

billedsprog i deres politiske kommunikation. Billedsproget bliver brug til at gøre de to partiers 

holdninger mere levende for modtagerne uanset det politiske indhold. Det er et redskab, der skal 

vise modtageren, hvor involveret og passioneret afsenderen er af budskabet. Da både Dansk 

Folkeparti og Radikale Venstre har udlændingepolitik som mærkesag, er det muligt, at billedsproget 

er et middel til at knytte sig ekstra til dette tema og vise mere engagement end i andre temaer, for at 

understreger partiernes interesse i det. Jeg vil hvert fald argumentere for, at begge partier bevidst 

forsøger at bruge billedsprog til at gøre deres budskaber mere livagtige for modtagerne, så de vil 

acceptere deres politik som den rigtig til at løse problemstillingen.  

En anden lighed i de to partiers politiske kommunikation er deres forsøg på at skabe en 

virkelighedsopfattelse, der harmonerer med deres politik. Dansk Folkeparti og Radikale Venstre 

forsøger med deres kommunikation begge at skabe en virkelighed, hvor de fremhæver pointer, der 

er i overensstemmelse med deres politikker og ønsker for Danmarks udlændigepolitiske fremtid. 

Jeg vil argumentere for, at dette skyldes, at de to partier med deres offentlige konflikt kæmper om 

plottet. De kæmper om, at flest mulige accepterer deres synspunkter, og anser den som korrekt. Det 

kæmper også for, at modparten skal acceptere deres virkelighed, så der kan komme et plot i 

fortællingen om Danmarks udlændingepolitiske fremtid. Den kamp vil fortsætte, så længe, de to 

partier er uenige om, hvorvidt en stram eller lempelig udlændingelov er bedst for Danmark. Da 
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dette er en vigtig mærkesag for begge partier, vil ingen af dem accepterer modpartens 

virkelighedsopfattelse. Jeg vil også argumentere for, at denne lighed i det to partiers politiske 

kommunikation skyldes den lighed, at udlændingepolitik er en mærkesag for begge. Hvis det ene 

parti var mindre involveret end det andet, ville de med større sandsynlighed accepterer deres 

virkelighedsopfattelse, og kampen om plottet ville ikke være en del af begge partiers politiske 

kommunikation, som her er tilfældet.    

 

Både Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation har også 

autokommunikative træk. Jeg vil argumentere for, at selvforførelse er en af årsagerne til, at begge 

partier har autokommunikative træk. En af grundtankerne bag autokommunikation er, at afsender 

selv skal være forført af sin kommunikation, før kommunikationen kan forføre andre. Dansk 

Folkeparti og Radikale Venstre er dermed selv forført af budskaberne i deres politiske 

kommunikation. En anden fordel, jeg mener begge partier ønsker at gøre brug af, er 

autokommunikations mulighed for at kommunikere til forskellige målgrupper med et 

kommunikationsprodukt. Dette er også en økonomisk fordel for partierne, der ikke behøver at 

tilpasse deres kommunikation til alle deres målgrupper. Jeg vil dog afsluttende mene, at til trods for 

partiernes egen forførelse og ønske, at om kommunikationen rammer flere målgrupper, overbeviser 

ingen af dem mange andre end deres normale vælgere med deres politiske kommunikation på det 

udlændigepolitiske område. Det skyldes, at budskaberne ofte kan være svære at forstå eller ikke 

forføre vælgere, der ikke deler partiets holdninger.  

 

En anden lighed i Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation er deres brug af 

storytelling. Begge partier benytter storytelling i deres kommunikation til at skabe en fortælling, der 

er i overensstemmelse med, hvordan de ønsker at fremstå. Jeg vil argumentere for, det er en metode 

til at skabe en identitet først i partiet og efterfølgende få vælgerne til at accepterer denne. 

Fortællingerne i deres kommunikation har til hensigt at skabe historier hos modtagerne, der giver 

dem en bestemt position i deres erindring. De kan på den måde adskille sig andre partier i kampen 

om stemmerne.  

 

Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation benytter sig af samme klassiske 

retoriske virkemidler og organiske narrativer. Det viser, at opbygningen og metoderne i de to 

partiers kommunikation grundlæggende er ens. De benytter sig af de samme metoder i sproget og 
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opbyggelsen af til at overbevise modtagernes om hvert deres politiske indhold. Jeg vil argumentere 

for, at min analyse af partiernes konflikt viser, at både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre bruger 

modpartens politikker til at fremhæve deres egen. Det gør de ved at fremhæve dem selv som helten 

og modparten som skurken, der er endnu en lighed i de to partiers kommunikation. Indholdet af 

deres politiske kommunikation er af åbenlyse grunde meget forskelligt, og deres politiske ønsker er 

uforenlige, men deres kommunikation viser tegn på, at dette er den eneste forskel på de to partiers 

politiske kommunikation på området. Min diskussion af ligheder mellem de to partier viser, at deres 

politiske kommunikation har en lang række lighedspunkter, hvilket jeg vil mene der kan være 

forskellige årsager til. Begge partiers kommunikation er opbygget og indeholdende meget 

populærere og nemt anvendelige teknikker. Disse ligheder kan de også deler med de andre politiske 

partier grundet typen af deres kommunikation, og behøver ikke noget, der adskiller Dansk 

Folkeparti og Radikale Venstre fra de andre partier. Politisk kommunikation er en almindelig type 

kommunikation, som de andre politiske partier i Folketinget også gør brug af. Det er derfor også en 

mulighed, at lighederne i partiernes kommunikation skyldes, at der er tale om politisk 

kommunikation, og hensigten med at overtale vælgere til at stemme på en er ens hos begge partier.    

 

Hvad årsagen er til, at Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation på det 

udlændingepolitiske område har så mange fællestræk, skyldes nødvendigvis ikke, de årsager jeg 

identificerer i denne diskussion. Det er dog tydeligt, at uagtet deres offentlige uenigheder og 

modsatartet udlændingepolitik har deres politiske kommunikation på området mange ligheder. 

Yderligere forskning i relationen mellem strategisk og politisk kommunikation kunne komme med 

endelige forklaringer på de sammenhænge, der er i partiernes kommunikation. Det kunne også være 

nødvendigt at inkludere kommunikation fra andre partier, for at få et retvisende billede af 

sammenhængen mellem Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation. En 

uddybelse af yderlige forskning i området vi komme senere i afhandlingen.  

 

5.2 Forskelle på Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation  

Til trods for den store mængde af ligheder i Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske 

kommunikation er der også forskelle, hvor de to partiers kommunikation adskiller sig fra hinanden. 

Begge partier benytter sig af billedsprog og fjendebilleder, der konstruerer en virkelighed deres 

politik passer i. Dansk Folkepartis kommunikation er modsat Radikale Venstres kommunikation 

præget af frygt i form af fare. Deres kommunikation er mere negativt laden, når det kommer til 
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fremtiden og særligt en fremtid, hvor en mere lempelig udlændige politik kunne være aktuelt. Selv 

om Radikale Venstre ikke er glade for en situation, hvor en stram udlændige politik præger 

samfundet, benytter de sig ikke på samme måde af frygt i deres kommunikation.  

 

En af de store forskelle er de to partiers brug af verber i deres politiske kommunikation. Vi ser 

Radikale Venstre bøje verberne i imperativ (bilag 21), hvilken Dansk Folkeparti ikke gør. Radikale 

Venstre gør brug af denne bøjning til deres verber i ønsket om at styrke deres kommunikation og 

understrege deres interesse i temaet. Dansk Folkepartis politiske kommunikation viser tegn på, at 

ikke bøjningen, men snarer valget af verber er interessant. De benytter sig i høj grad af kraftfulde 

modalverber, og for at understrege dette benytter de få adverbier (bilag 5). Det er en måde hvorpå 

Dansk Folkeparti kan skabe en kraftfuld kommunikation, hvor der vises en stor grad af tilknytning 

til budskabet. Man ser derfor, til trods for at de to partier ønsker samme effekt, nemlig en stærk 

politisk kommunikation benytter de sig af forskellige metoder til at nå dette mål. Jeg mener, der kan 

være flere årsager til, hvorfor de to partier har valg forskellige metoder. Det kan både skyldes nogle 

traditioner eller normer i deres partis generelle politiske kommunikation. Da min analyse kun 

indeholder kommunikation på det udlændingepolitiske område, er det ikke muligt for mig at 

identificerer dette som årsagen, men en yderligere analyse af partiernes kommunikation kunne give 

en større forståelse. Nogle kunne argumentere for, at der var tale om et tilfælde, hvilket jeg mener 

er usandsynligt. Begge partier har udlændingepolitik som en mærkesag, og jeg vil derfor 

argumentere for, at deres overvejsler, i forhold hvordan de præsenterer disse synspunkter, ikke er 

overladt til tilfældigheder.  

 

En anden forskel i de to partiers politiske kommunikation på tekst niveau er brugen af retoriske 

spørgsmål. Jeg finder i min analyse frem til retoriske spørgsmål som et vigtigt redskab for Radikale 

Venstre i deres kommunikation. De benytter sig af dette til at aktiverer deres lyttere og skabe en 

illustration om, at deres kommunikation ikke er envejskommunikation, til trods for det er tilfældet. 

Dansk Folkeparti benytter sig ikke af retoriske spørgsmål eller andre virkemidler til at skjule deres 

envejskommunikation. En årsag til dette kan være Radikale Venstres egen følelse af manglende 

tillid mellem folkevalgte politikkere og vælgere (bilag 2). Tovejskommunikation skaber i højere 

grad en følelse hos modtagerne af at være inkluderet, og dermed øger det tilliden til afsender 

(Sepstrup, 2004: 188). Dansk Folkeparti nævner ikke en følelse af manglende tillid fra deres 
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modtagere og føler måske derfor det samme behov som Radikale Venstre for at skjule deres 

envejskommunikation som tovejskommunikation.  

 

En anden forskel i de to partiers kommunikation omhandler brugen af interdiskursivitet. Dansk 

Folkeparti benytter i høj grad interdiskursivitet i deres individuelle kommunikation, hvor de kobler 

flere diskurser sammen i en tekst. En fordel ved interdiskursivitet kan for Dansk Folkeparti være at 

de tiltrækker flere vælgere til deres enkelte tekster, der måske ikke havde en interesse for deres 

udlændige politik. Radikale Venstre benytter sig modsat ikke af interdiskursivitet. Til gengæld har 

Radikale Venstre valgt at udgive en større politisk kampagne, der under et navn omhandler alle 

deres politiske mærkesager, og dermed forsøger at få tillokket vælgere til deres udlændingepolitik, 

der ellers ikke havde modtaget den. En anden årsag til denne forskel kan skyldes, at Dansk 

Folkeparti ikke, ligesom Radikale Venstre har gjort det, ønsker at udgive en ny kampagne, men kun 

enkelte tekster, hvor de har måtte benytte sig af interdiskursivitet for at tiltrække vælgerne. At det 

ene parti udgiver stor kampagne, mens det andet udgiver enkelte tekster, vil jeg igen argumenterer 

for, ikke er et tilfælde. Det kan som tidligere skyldes traditioner og normer i partier, men jeg vil 

argumentere for, at årsagen også kan skyldes deres forskellige politiske rolle i samfundet for 

tidspunktet af udgivelsen. Forskellen ligger i, at Dansk Folkeparti på daværende tidspunkt var 

støtteparti til regeringen, og de skulle forsvare de resultater, de havde opnået gennem valgperioden, 

mens Radikale Venstre skulle overbevise vælgerne om, at deres politiske holdninger ville være 

bedre for Danmark.  

 

Jeg vil argumentere for, at det ikke kun er i brugen af interdiskursivitet, at de to partiers forskelige 

rolle i den politiske verden kan have haft betydning for deres politiske kommunikation. Mit 

empiriske materiale stammer i overvejende grad fra en årrække, hvor Dansk Folkeparti var 

støtteparti til VLAK-regeringen, mens Radikale Venstre var en del af oppositionen. Jeg vil 

argumentere for, at forskellen ligger i, at Dansk Folkeparti i deres rolle som støtteparti har haft en 

mulighed for at gennemfører tiltag med regeringen i større grad end Radikale Venstre. Dansk 

Folkepartis politiske kommunikation har dermed kunne omhandle reelle politiske ændringer i 

samfundet i overensstemmelse med deres politik, mens Radikale Venstre har måtte forholde sig 

mere passivt i perioden. Om dette reelt har haft en forskel for udførelsen af de to partiers politiske 

kommunikation, kræver en analyse af empirisk materiale, der strækker sig over en længere periode.  
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5.3 Strategiens påvirkning på de to partiers politiske kommunikation 

Jeg vil i dette sidste afsnit diskutere relationen mellem strategisk og politisk kommunikation. Denne 

diskussion vil ske på baggrund af min teoretiske viden om det to områder, mine resultater i denne 

afhandling, samt den viden jeg har tilegnet mig gennem min studietid. Diskussionen vil i mindre 

grad end de to tidligere være baseret på håndgribelige beviser fra min analyse af Dansk Folkeparti 

og Radikale Venstres politiske kommunikation, men af de tanker, der er opstået under min 

udarbejdelse af denne afhandling.  

 

Politisk kommunikation er en gammel disciplin, hvor mændene i det antikke Athen argumenterede 

deres synspunkter for det fremmødte demokrati, endnu før de var opmærksomme på, hvad de 

gjorde. Efterfølgende har politisk kommunikation været relevant i store historie begivenheder som 

indførelsen af den nye retsorden af Napoleon i Frankrig i 1806. Politisk kommunikation har været 

brugt til at præsenterer ideer og tanker med et ønske om, hvad afsender selv mente ville være det 

bedste fremtid for modtagerne. Denne proces er ikke opstået over en nat, og har udviklet sig siden 

landets skæbne blev besluttet ved højtlydt råben efter mænds taler på torvet i Athen. Der er i dag 

langt flere stemmer ikke kun i vores eget demokrati, men også i udlandet og andre institution, kan 

der nu være en interesse i, hvordan politik bliver kommunikeret og præsenteret i Danmark. Det 

gælder fagforeninger som 3F, der ønsker, at deres medlemmer får særlige rettigheder og lovene 

bliver udført til deres fordel, men også andre lande, kan have en interesse i hvordan politikken 

udvikler sig i Danmark. Den politiske kommunikation er også rykket fra offentligheden og ind bag 

skærmene, hvor den udspiller sig på nye offentlige areaner. Alt dette har tilført mere støj til den 

politiske kommunikation, hvor politikerne skal kæmpe om taletiden med flere spillere end før.  

Jeg vil argumentere for, at denne udvikling i politisk kommunikation, der har tilført mere støj og 

flere at kæmpe om taletiden med, har gjort det naturligt, at politisk kommunikation viser så mange 

tegn på at være strategisk. Partierne lægger langsigtede strategier for deres politik for at skabe en 

identitet ved hjælp af mærkesager, der skal øge forståelsen og kendskabet til partiet. Hvis denne 

politisk strategi ikke er tydelig i deres politiske kommunikation, kan den ikke bare være skadende, 

men den kan modarbejde det resterende politiske arbejde i partiet. Vi lever i en politisk verden, 

hvor nye partier bliver stiftet ved den mindste utilfredshed og selvom Folketinget stadigvæk kun 

indeholder 190 mandater, forgår spillet i høj grad også udenfor Borgens murer. For at være 

tidssvarende og følge udviklingen i samfundet, vil jeg derfor argumenterer for, at politisk 
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kommunikation er blevet mere strategisk end tidligere, og denne udvikling har været nødvendig for 

ikke at ødelægge det politiske arbejde i partierne.  

 

5.4 Fremtidig forskning 

Min afhandling har været metodisk og teoretisk afgrænset grundet omfanget af afhandlingen og min 

begrænsede tilgang til relevant information som interne kommunikative overvejelser hos Dansk 

Folkeparti og Radikale Venstre. Disse begrænsninger er ude af mine hænder. Andre kunne måske 

have haft muligheden for at undersøge emnet med mindre begrænsninger. Jeg vil i det følgende 

afsnit forslå, hvordan man fremtidig kunne forske i emnet.  

 

Jeg har i min afhandling truffet bevidste valg for at afgrænse empirien som udgivelses år, politiske 

tema, parti og kanal. Det kunne dog være interessant at se om, hvorvidt denne politiske konklift 

mellem Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er nyligt opstået. Dansk Folkeparti er et relativt nyt 

parti sammenlignet med Radikale Venstre. Det kunne være interessant at undersøge, hvordan 

partierne tidligere har kommunikeret på det udlændigepolitiske området, og hvornår og hvorfor de 

begyndte at direkte involvere modparten i deres kommunikation.  

 

Min afhandling omhandler udelukkende det politiske tema udlændingepolitik, der er en mærkesag 

for begge partier. Det kunne dog være interessant at have inkluderet andre tema for at sammenligne 

både internt i partiets egen politiske kommunikation af forskellige temaer og de to partier imellem. 

Der kunne forskes yderligere i, om det har betydning for partiers politiske kommunikation, om der 

er tale om en mærkesag, eller et tema partiet føler mindre stærkt for.  

 

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er de eneste politiske partier, jeg har valgt at inkluderet i min 

afhandling. De er dog ikke de eneste partier i Folketinget med udlændingepolitik som en mærkesag, 

og det kunne derfor været interessant at undersøge andre partiers politiske kommunikation på 

området. Det kunne også være interessant at kigge på enkelte politikkere som tidligere udlændige- 

og integrationsminister Inger Støjberg fra Venstre. Min afhandling omhandler partiers samlede 

kommunikation, men enkelte politikere kunne også være interessante grundet kraftige holdninger, 

der måske adskiller sig fra resten af partiet. 
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Der er flere vinkler der kunne være interessant for fremtidig forskning. Jeg har under afgræsningen 

været opmærksomme på disse vinkler og aktivt fravalgt dem, som jeg fandt mindre interessant, eller 

hvor jeg ikke havde de nødvendige ressourcer til at udføre en fyldestgørende forskning. Min 

afhandling indeholder derfor de aspekter, jeg som forfatter havde de bedste forudsætninger for at 

lykkes med.  

 

5.5 Opsamling på diskussion  

Jeg har i denne diskussion ligheder og forskelle i Dansk Folkeparti og Radikale Venstre politiske 

kommunikation på det udlændingepolitiske område. Min diskussion er baseret på resultater fra min 

analyse og viser, at de to partiers kommunikation har mange ligheder. Disse ligheder er baseret på 

kommunikative træk og redskaber ikke indholdsmæssige forhold, hvor de politiske partier grundet 

deres politiske holdninger er meget forskellige. Der er ligeledes enkelte forskelle, jeg argumenterer 

mig dog frem til, kan skyldes deres forskellige politiske position på tidspunktet for udgivelsen. På 

baggrund af disse mange ligheder argumenterer jeg for, at de to partier benytter sig af samme type 

kommunikation, når de forsøger at overbevise vælgerne om deres meget forskellige politikker. 

Begge partier benytter deres politiske kommunikation til at distancer sig politisk fra modparten, 

men da de grundlæggende ønsker det samme, nemlig at få overbevist vælgerne om deres politikker, 

indeholder kommunikationen mange ligheder. Slutteligt diskuterede jeg relationen mellem 

strategisk og politisk kommunikation. Her argumenterer jeg for, at politisk kommunikation er 

blevet mere strategisk grundet udviklingen i vores samfund.  
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6. Konklusion  

I denne afhandling har jeg analyseret Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske 

kommunikation på det udlændigepolitiske område. Det vil kun være de to partier der indgår i min 

analyse. Analysen er lavet ud fra 12 eksempler på partiernes politiske kommunikation, der har 

udgjort det empiriske materiale. Den teoretiske ramme har bestået af et bredt spænd af teorier 

indenfor strategisk og politisk kommunikation. Alle har de bidraget til en bred analyse, der skal vise 

forskelle og ligheder i Dansk Folkeparti og Radikale Venstres politiske kommunikation. Dertil har 

det bidraget til at skabe en forståelse mellem strategiske og politisk kommunikation.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i politisk kommunikation, der fungerer som en ramme. Jeg tager 

udgangspunkt i politisk kommunikation set ud fra de 17 borger- og menneskerettigheder fra 1789 

også kaldet den franske erklæring. Den franske erklæring er udgangspunktet for min forståelse af 

politisk kommunikation, da det er kendt for at være første gang man bevidst brugte kommunikation 

i politik. Det er også her man ser en ændring fra magtens tale til talens magt. Jeg er dog også 

bevidst om at man tidligere i historien som ved indførelsen af de engelske kaffehuse og demokratiet 

det det antikke Athen, ser tegn på politisk kommunikation og det ifølge Habermas, relaterede 

begreb borgerlig offentlighed.  

 

Den politiske kommunikation vi ser fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i dag, har dog 

udviklet sig langt siden sin begyndelse. Kommunikationen er blevet mere forretningsmæssig, og 

diskussionerne er flyttet ind bag computerskærmene. Der er derfor sket en ændring i den borgerlige 

offentlighed, der ifølge forskeren Zuboff, er i forfald. Disse nye online muligheder har tilført nye 

dimensioner til den politiske kommunikation, hvor store politikere som den amerikanske præsident 

Donald Trump viser, at sandheden ikke længere er påkrævet.  

 

Dansk Folkepartis politiske kommunikation på det udlændige politiske område vil jeg argumentere 

for er strategisk kommunikation, da den opfylder de lektioner Argenti et al. præsenterer for 

strategisk kommunikation. Deres politiske kommunikation tager afsæt i temaer, der er aktuelle i 

samfundet for udgivelsen. Budskaber i deres kommunikation er ofte politiske resultater, de har 

opnået, og den indeholder mange konkrete eksempler. De bruger i høj grad interdiskursivitet til at 

skabe en virkelighedsopfattelse. Deres kommunikation er meget ladet, hvor en diskurs der fortæller 

om fordelene ved en stram udlændige diskurs, er dominerende. Dansk Folkeparti skaber i sin 

kommunikation fjendebilleder af en lempelig udlændige politik, der viser tegn på at være styret af 
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frygt i form af fare. Deres kommunikation har autokommunikative træk og virker som en 

selvreference, der skal vise egne medlemmer og vælgere, hvad partiet har opnået og fastholde dem i 

deres politiske ideologi.  

 

Da Radikale Venstres politiske kommunikation på det udlændigepolitiske område i mange tilfælde 

også opfylder Argenti et al.’s lektion, vil jeg også argumenterer for, at deres politiske 

kommunikation er strategisk. Radikale Venstres kommunikation er også præget af høj aktualitet, og 

i flere tilfælde ses kommunikationen som et direkte resultat af politiske beslutninger. Partiet 

benytter sig af retoriske spørgsmål til at vække vælgernes interesse og gør deres kommunikation 

mere levende med billedsprog. De skaber en diskurs, hvor en stram udlændige politik fremstår som 

fjenden og styret af frygt, mens de selv ønsker at være helten. Radikale Venstre benytter sig 

ligesom Dansk Folkeparti af autokommunikation i deres politiske kommunikation, hvor de ønsker 

at fastholde den politiske linje, de har knyttet an til. De forpligter sig med løfter og ønsker for 

fremtiden, men uden konkrete eksempler på egne politike resultater.   

 

I min afhandling analyserer jeg også den konflikt, der er opstået mellem de to partier på det 

udlændigepolitiske område. Den er relevant, da den indgår som en del af begge partiers politiske 

kommunikation. De to partier benytter sig i deres kommunikation af samme kommunikative 

redskaber til at hænge modparten ud. De henvender sig direkte til modparten og deres politiker, som 

et aktivt middel i håbet om at vinde den kamp om plottet på eksisterer på området.  

 

I min diskussion af ligheder og forskelle har jeg udeladet de politiske budskaber, der grundet de to 

partiers modstridende ideologier, er meget forskellige. På det kommunikative plan har de to partier 

dog rigtig mange flere ligheder end forskelle i deres kommunikation. Begge partiers 

kommunikation viser tegn på at være strategisk. De gør begge brug af temaer, der er højaktuelle og 

fylder meget i samfundsdebatten. De benytter sig af billedsprog, storytelling og de samme retoriske 

virkemidler til at skabe et blot i deres diskurs. De har også begge autokommunikative træk i deres 

kommunikation, der gør den selvrefererende og forpligter partierne offentligt. Til trods for deres 

konflikt og meget forskellige politiske standpunkter benytter de altså i høj grad samme midler til at 

kommunikere deres budskaber.  
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En analyse af de to partiers politiske kommunikation viser dog også forskelle. Disse er i høj grad 

interessante at diskuterer, da der er væsentligt færre af dem end lighederne. Jeg argumenterer dog 

for, at disse forskelle alle kan være forklaret af partiernes forskellige politiske situation for den 

valgte periode. Dansk Folkeparti havde som støtteparti væsentlig mere magt til at få gennemført 

politikker, end Radikale Venstre havde i oppositionen. Denne politiske forskel kan forklare, hvorfor 

det ene partis kommunikation er baseret på konkrete resultater, mens det andet er baseret på 

holdninger. Det kan også forklare, hvorfor der bruges forskellige redskaber og diskurser i 

kommunikationen.   

Jeg argumenterer for, at begge partiers politiske kommunikation er strategisk. Jeg tror på, at politisk 

kommunikation generelt set er blevet mere strategisk grundet samfundsudviklingen. Jeg mener, at 

nye tendenser som globaliseringen kan udpeges som en årsag. Der er kommet mere støj i 

kommunikationen, der er en stigende tendens til ”fake news ”på sociale medier, og vores politiske 

Danmark bliver i høj grad påvirket af omverden. Dette og flere problemstillinger kan strategisk 

kommunikation være løsningen på, og det er derfor et redskab, som udviklingen har gjort 

nødvendig for de politiske partier.  

 

I min afhandling har jeg dermed besvaret hvad deres kendetegner Dansk Folkeparti og Radikale 

Venstres individuelle politiske kommunikation på udlændigeområdet, ligesom jeg har diskuteret 

mig frem til forskelle og ligheder mellem de to partier. I min afhandlinger giver jeg desuden en 

forståelse for begrebet politisk kommunikation, dets betydning, oprindelse og fremtid og afdækker 

forholdet mellem strategisk og politisk kommunikation.  
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7. Perspektivering 

Jeg afgrænser mig i min afhandling bevidst fra at beskæftige mig med de to partier kommunikation 

på de sociale medier grundet omfanget af denne afhandling, men også af frygt for at opleve en øget 

mængde af støj i kommunikationen. Kommunikation på sociale medier er dog en vigtig type 

kommunikation for partierne, både grundet de billige og hurtige muligheder det tilbyder, men også 

fordi det er den type kanaler, den nye politiske kommunikation rykker ind på.  

 

På de sociale medier er partierne kun et enkelt klik fra at dele politiske tanker og holdninger med 

alle i hele verden. De nye muligheder eliminerer fysiske forhold som tid og sted, da det ikke 

længere er nødvendigt at være fysisk til stede, når budskaberne bliver delt. Det betyder også, at 

politikere kan reagere på begivenheder omgående end hvad de traditionelle medier tillader dem. Det 

er et vigtigt middel for partierne i deres politiske kommunikation, der også gør det muligt for dem 

at kommunikere med vælgerne og ikke kun til dem. Det har gjort interaktionen lettere og mødet 

med vælgerne forgår nu ikke kun fysisk.    

Som jeg har belyst i afhandlingen, er der sket en ændring i den politiske kommunikation. Den 

borgerlige offentlighed er rykket ind bag computerskærmene, og der kræves ikke længere at 

borgerne bevæger sig ud fra sit hjem for at deltage i den offentlige debat. Vi ser grupper online, 

hvor mennesker med samme holdninger mødes og diskuterer disse. Dette nye medie giver dog også 

en mulighed for at skjule sig bag skærmen og ytre sine mindre positive meninger. Sociale medier 

har intet helle, og det virker til at have givet nogle fornemmelsen af, at alt er tilladt der. Meninger 

og holdninger behøver ikke være konstruktive for at blive delt, og det er blevet nemmere at udstille 

fjenden.  

 

Det er ikke kun borgere, der er rykket ind på de nye platforme, men også politikere udnytter de nye 

muligheder, det giver. Politikerne har, her mulighed for at ytre sig som de har løst til, og har senere, 

modsat trykte medier eller større kampagner, muligheden for at slette kommunikationen, hvis dette 

skulle ønskes. Som nævnt i afhandlingen benytter Donald Trump sig flittigt af muligheden for at 

give sin side af historien. Der ses dog tendenser til, at politikernes kommunikation er meget farvet 

af dem selv og ikke nødvendigvis korrekt. Den øgede mængde af støj jeg frygtede, da jeg fravalgte 

denne type af kommunikation til min afhandling, behøvede derfor ikke at komme fra borgere eller 

medierne, men i lige så høj grad fra politikerne selv.  
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Det øgede forbrug af sociale medier og internet giganter, har dog givet dem en ubehagelig magt 

over samfundet, som forsøger at blive skjult. Alle typer oplysninger bliver gemt om os af internet 

giganter som Apple og Google for at fremme deres forrentning. Det er et tema, der politisk er blevet 

interessant, og nye regler og love er blevet indført, der skal sikre borgernes rettigheder. Men er det 

allerede for sent? Zuboff argumenterer for en borgerlig offentlighed i forfald. Den borgerlige 

offentlighed, består ikke længere kun af private folk, der er samlet som publikum, når meninger om 

samfundet ytres. Virksomheder, og de store magtefulde af slagsen, overvåger nu den sfære og der 

ikke længere er beskyttet. Det samme gælder politikerne og deres kommunikation, der bliver 

overvåget. De to ting kan i højere grad end tidligere også smelte sammen, og man kan være på 

medierne både som privatperson og politikker. Der er mange faktorer, der kan få betydning for, 

hvilken rolle vi i fremtiden ser sociale medier spille i politisk kommunikation. Det bliver et mere og 

mere populært middel, og muligheden for at samle sig i små nicher og dele utraditionelle 

holdninger gør det til et magtfuldt våben. Det viser dog, at politisk kommunikation er mere udsat 

for at blive påvirket med støj.  

 

Politikernes brug af sociale medier og hvad disse medier får af betydning i fremtiden, er dermed en 

vigtig faktor for udviklingen af politisk kommunikation. Politisk kommunikation har naturligvis 

udviklet sig i takt med samfundet, og flere nye tendenser og udviklinger vil ses, som vi udvikler os i 

samfundet. Det er umuligt at spå for fremtiden, og hvordan sociale medier vil påvirke den 

borgerlige offentlighed og politisk kommunikation. Det er dog tydeligt, at selvom de indeholder 

mange fordele, også er skyld i, at politisk kommunikation har rykket sig væk fra den måde at forstå 

ordet. Om denne støj og udvikling i politisk kommunikation forsaget af sociale medier får 

betydning for et endegyldigt fald i den borgerlige offentlighed, vil kun fremtiden vide. 
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Bilag 1: 
 
1. Anskuer i jeres kommunikation som strategisk? 

Ja, det gør vi. I den forstand, at kommunikationen, både den politiske og den 

markedsføringsmæssige, skal understøtte DFs langsigtede mål og bidrage til at forklare interessenter 

- jo især vælgerne, men også medier o.a. - , hvad partiet vil, hvorfor, hvordan, eventuelt med hvem. 

 

2. Hvilke strategiske overvejelser har I i forbindelse med jeres kommunikation? 

Det afhænger jo en del af, hvad den består af og i hvilken situation, der kommunikeres. Men når det 

handler om kampagner opg valgkampe overvejer vi naturligvis hver gang, hvordan det, vi har tænkt 

os, kan influere på opfattelsen af/forståelsen af vore strategiske mål.  

Eksempelvis: Når vi i perioden 2015-19 ønskede at nærme os Socialdemokratiet og Mette 

Frederiksen og gerne, om muligt, indgå i dialoger med fagbevægelsen, hvordan gjorde vi så det bedst 

muligt. Fagbevægelsen, især 3F, havde indædt direkte bekriget DF, og Socialdemokratiet havde jo 

politisk under de tre foregående ledere gjort det samme (“Stuerene, det bliver i aldrig”). Da således 

3F inviterede både Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl til et fællesinterview, slog vi flere 

fluer med ét smæk. Bagsiden af tilnærmelserne blev, at vi overgjorde en række fælles møder og 

initiativer, det blev for demonstrativt og bastant. Og dét medførte så, at folk kunne komme i tvivl 

om, hvad DF er for en. Fisk - blå, rød eller noget tredje? Og uklarhed er aldrig godt... 

 

3. Hvilke overvejelser inddrages, når I udtænker ny kommunikation? 

Det første er jo altid, om det, vi har tænkt os, dels er til at forstå, dels understøtter det vil vil, både 

på kort sigt her-og-nu og på langt sigt. 

Vi skal altid være til at forstå, også for folk, der ikke læser kommunikation, tykke bøger eller har en 

lang uddannelse. En ide dør, hvis vi ikke selv internt kan forklare den meget kort. Det optimale er, 

at der ikke skal forklares noget, men at budskabet er så tydeligt, at det kan afkodes uden yderligere 

bidrag i tekst, tale, billeder eller noget fjerde. 

 

4. Hvem er målgruppen for jeres politisk kommunikation? 

Vægerne er jo det enkle svar. Lidt udvidet er svaret selvsagt også medierne og andre væsentlige 

aktører, der, foruden at de jo privat er vælgere, har som profession på en eller anden måde at 

forholde sig til vores kommunikation. Kan vi vække dem, bredes vores budskab ofte bredere ud, end 

vi selv kan. Og alle ved, at når et parti kommunikerer, ønsker vi at sælge en holdning og fremstille 

det bedst mulige billede af os selv. Kan vi få budskaberne ud filtreret igennem et medie er der ad 

den vej i modtagernes øjne en slags kritisk kvalitetskontrol, og dét styrker budskabet. 

Så målgruppen kan sagtens være vælgerne VIA medierne. Og selvstændigt bare vælgerne - fx i 

markedsføring på alle platforme og kommunikation på sociale medier. 

 

5. Hvordan udarbejder i jeres kommunikationskampagner? 

Det kommer naturligvis helt an på kampagnen, omfanget, budgettet og målet med den. 

Men basisk definerer vi, hvad vi vil sige og hvorfor. Så afklares budgettet, nogle er rene some 

kampagner med 0 i budget. Andre er længere kampagner med under-kampagner, hvor den samlede 

udgift er en eller flere millioner. 
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Men vi tager altid stilling til, om en kampagne er både politisk (i folketingssalen eller ved andre 

politiske initiativer eller anledninger), på print/outdoor e.a. medier som ren markedsføring, og på 

SoMe og i givet fald hvordan (opslag, gocards, video) og hvor intenst. På den måde optimerer vi - en 

ide foldes bredest muligt ud.  

 

6 Opfatter i jeres kommunikation som et middel til at gøre jeres parti mere 

transparent/gennemsigtigt for udefrakommende? 

Både ja og nej. Det er ikke et mål. Men jo mere transparens, jo bedre forståelse. Og hvis flest mulige 

forstår DF, er det jo lettere at sælge dem budskaberne. Men transparens er ikke et selvstændigt mål, 

selv om det er et bærende princip, at vi i udgangspunktet ikke holder noget hemmeligt.  

 

7. Hvor meget er de enkelte politikkerne inddraget i partiets generelle kommunikationsstrategi? 

I udgangspunktet ikke inddraget. Det er gruppebestyrelsen, koordinationsudvalget eller, ind i 

mellem hovedbestyrelsen, der involveres.  

 

8. Hvordan har jeres kommunikation ændret sig over tid? 

Fra partiets grundlæggelse for 25 år siden har DF bestræbt sig på at være ligefremme og forståelige. 

Det princip kører vi fortsat efter. Så har platformene unægteligt ændret sig en del. DF var ikke 

blandt partier først-movers på SoME, vi så det lige an og skulle lige se, om folk også gad politik der. 

Men da vi stemplede ind, besluttede vi, at så skulle det også være! Idag har vi en hel afdeling, der 

tager sig af det, og idag er partiet førende blandt politiske partier på SoMe. 6 opslag i Top20 i 2019 

over opslag, der gik viralt, var DFs. Sådan var det i øvrigt også i 2018.For 25 år siden havde vi reelt 

kun to store ben; kommunikation via den traditionelle presse eller via markedsføring på primært 

print, trafikreklame eller anden outdoor og biografer m.v. Med Facebook og andre sociale medier 

åbnede en motorvej af ufiltreret og billig kommunikation direkte til vælgerne. 
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Bilag 2: 
 
Anskuer i jeres kommunikation som strategisk? 

Strategi er en central del af vores overvejelser og et redskab vi gør brug af.  

 

Hvilke strategiske overvejelser har I i forbindelse med jeres kommunikation? 

Vi ønsker at harmonerer vores strategi og kommunikation overvejelser.   

 
Hvilke overvejelser inddrages, når I udtænker ny kommunikation? 

Vi har haft en del overvejelser, hvor strategiske og kommunikative overvejelser har været centrale. 

Vi ønsker ikke at uddybe vores overvejelser med udarbejdelsen af enkelte kampanger eller 

kommunikation.  

 

Hvem er målgruppen for jeres politisk kommunikation? 

Målgruppen er borgerne. Vi har øget vores kommunikation til dem. Vi har observeret en mindre 
tillid hos borgerne til de folkevalgte politikere gennem en årrække. Og har derfor følt et behov for 
en øget kommunikation mellem os og vælgerne ude i samfundet. 
 

Hvordan udarbejder i jeres kommunikationskampagner? 

Vi ønsker ikke at give konkrete oplysninger. Vi arbejder dog med at gøre vores politik mere 

transparent og troværdigt. Vi har gennem den seneste tid også arbejdet meget med at inddrage 

borgerne mere.  

 

Hvor meget er de enkelte politikkerne inddraget i partiets generelle kommunikationsstrategi?  

Politikerne er afsender på noget kommunikation som artikler eller kommentarer. Som parti har vi 

ligeledes en kommunikationsplan udarbejdet af andre medarbejdere.  

 
Hvordan har jeres kommunikation ændret sig over tid?  

Vi har arbejdet mere med at inddrage borgerne mere end tidligere. Vi har vigtige redskaber, der skal 

gøre vores politik mere troværdigt.  
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Bilag 3: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
4: 

Vores Danmark, 2018 
Dansk Folkeparti har brugt vendingen ”Vores Danmark” i flere kampagne-sammenhænge, oftest 

med tilføjelsen; ”Det er så meget, vi skal passe på”. 

Det er inkluderende og favnende. Vi siger det jo ikke i betydningen, at landet er DF’s, men vores 

alle sammens. Vi har samme forhold til Dannebrog – det er folkets flag, vores alle sammens og man 

ser ofte Dannebrog i Dansk Folkepartis kampagner. 

Denne kampagne favnede de klassiske DF-emner om opgør med parallelsamfund i Danmark, flere 

hjemsendelser af udlændinge, der bliver hængende her i årevis, permanent og effektiv kontrol ved 

grænserne og politisk prioritering af bedre velfærd til danskerne. 

Det koster hvert eneste år 35 milliarder kroner (nyeste tal fra Finansministeriet, april 2019) at have 

ikke-vestlige indvandrere i Danmark fra Mellemøsten og Afrika. Det er den samlede regning for 

ydelser, sundhedspleje, undervisning med videre. Hertil kommer den utryghed, det fører med sig i 

form af voldsom kriminalitet, religiøs og social uro. Og den parallelverden de skaber både i 

ghettoerne og udenfor af social og religiøs kontrol og mellemøstlige æreskodekser. Det siger sig 

selv, at man kun kan bruge de samme penge én gang. Er de brugt på en udlænding, der ikke taler 

dansk, har boet her i 20 år og aldrig arbejdet, kan de ikke også bruges på plejehjem, sygesenge, 

hjælp til handicappede eller bedre skoler. Bedre velfærd til danskerne i bredeste forstand – flere 

penge til sundhed og sygepleje, til ældre, psykiatri, skoler, politi og forsvar f.eks. – fordrer, at vi 

bruger færre på udlændinge. Derfor skal flere hjem og færre ind. Det er dét budskab, kampagnen 

forsøger at koble. 
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Bilag 5:  
 

Tegneserie-kampagnen, 2018 
Kampagnen er et forsøg på at skabe et lettere univers, end politiske partier sædvanligvis 

kommunikerer i. 

I det tegnede univers kan man skabe udtryk og situationer, der er meget sværere at etablere eller 

fange med et kamera, eller som i fotografisk form ikke fungerer. 

Samtidig synes vi, det ville være sjovt at markedsføre partiets topledelse i tegnet form – uden deres 

navne. Velvidende, at nogle beskuere ville komme i tvivl om, hvem der nu er hvem, mens andre 

ville være meget sikre i identifikationen. 

Vi udstyrede tegningerne med politiske udtalelser, der dels passede til alle fire, f.eks. ”Vi er 

sammen om Danmark”, dels passede til hver enkelt politiker. Det mest ”kontroversielle” var Martin 

Henriksen udtalelse, der ledsagede tegningen af ham: ”Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark”. 

Dansk Folkeparti mener, at det islamiske tørklæde signalerer værdier, der er i lodret strid med de 

danske, så vi finder jo ikke udtalelsen kontroversiel, men vi vidste godt, at nogle politiske 

modstandere ville reagere. På den måde opnåede kampagnen ekstra omtale. 

Vi fulgte ved juletid kampagnen op med en tegning af alle fire, der sidder ved et traditionelt 

julefrokostbord – komplet med rødternet dug, snaps og lignende. Det var der ikke meget politik i, 

og kampagnen var da også alene ment som et ønske om en glædelig jul til beskueren. DF lavede for 

år tilbage en fotograferet julekampagne med den daværende ledelse, dengang var det glögg og 

æbleskiver, der var omdrejningspunktet. 

https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/05/adshel.png
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•  

•  

https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/05/outdoor-samlet-1.jpg
https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/05/outdoor-samlet2.jpg
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•  

•  

https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/05/outdoorKTD.jpg
https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/05/outdoorPS.jpg
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•  

•  

https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/05/outdoor-SE.jpg
https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/05/outdoorMH.jpg
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Bilag 6: 
 

Afviste asylansøgere skal hjem! 
•  22. november 2019 

•  af Kristian Thulesen Dahl 

Endnu en uge er nu gået, og igen er vi blevet bekræftet i, at udlændingepolitikken lempes! 

Ikke nok med at flere syrienkrigere er på vej tilbage til Danmark, så kunne regeringen og dens 

støttepartier, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten også onsdag aften præsentere en aftale om mere 

lukrative vilkår for familier på Udrejsecenter Sjælsmark. Et center der ellers huser afviste 

asylansøgere! 

Lad mig lige gentage: AFVISTE asylansøgere! 

Personer der har haft mulighed for at søge asyl, de har fået gennemgået deres sager og de er blevet 

afvist ved alle instanser. Det er dermed blevet vurderet, at de ikke har noget at gøre i Danmark og at 

de skal rejse hjem! 

https://danskfolkeparti.dk/afviste-asylansoegere-skal-hjem/
https://danskfolkeparti.dk/author/kristiantd/
https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2019/05/Julekampagne.jpg
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Men de afviste asylansøgere nægter at rejse! 

Og da flere lande ikke vil tage egne statsborgere hjem, der ikke selv medvirker til deres hjemrejse 

er familierne derfor på Udrejsecenter Sjælsmark. 

Det er udelukkende deres egen skyld, at de er, hvor de er! 

Flere partier – især Radikale Venstre og Enhedslisten – har haft en åbenlys interesse i at 

karakterisere Udrejse Sjælsmark som et frygteligt sted, hvor børnene er indespærrede bag hegn og 

hvor børnene ikke en gang må få et stykke broccoli. 

Det er naturligvis ren manipulation. Beboerne på Sjælsmark kan komme og gå til og fra centeret og 

de får hver dag masser af sund, veltilberedt og god mad – ofte lavet med respekt for den madkultur, 

som beboerne har i det land, de kommer fra. 

Forholdene har selvfølgelig ikke været optimale for de børn, der bor der. For selvfølgelig kan et 

udrejsecenter aldrig blive til et rigtigt hjem. 

Men det er jo heller ikke meningen! Meningen er, at beboerne skal være der midlertidigt, indtil de 

rejser ud af Danmark – og hjem, hvor de hører til! 

Men i stedet for at rette sig efter vores love og regler, har de forældre, der i årevis har holdt deres 

børn som gidsler på udrejsecenter Sjælsmark nu fået deres vilje. De blev belønnet for at modarbejde 

de danske regler. Nu får de lov til at flytte og får forbedrede forhold. 

Dermed får familierne endnu mindre grund til at ville rejse hjem. 

Tillykke til Radikale Venstre med, at I endnu engang har hevet Socialdemokratiet til truget og fået 

dem til at lempe på et vigtigt område i dansk udlændingepolitik. 

Radikale Venstre synes det er en sejr- jeg synes, det er skidt for Danmark, når Radikale Venstre 

svinger med taktstokken – og det er desværre ikke første gang siden valget. 

For kort tid siden var det ydelserne, der blev forhøjet til folk primært med udenlandsk baggrund. 

Før det fik det nye flertal forpurret vigtige aftaler, vi har indgået, der gør det nemmere at sende 

flygtninge hjem, når der er fred i deres hjemlande. 

Der er åbnet op for gratis uddannelse til flygtninge – ja, jeg kunne desværre blive ved! 

Udlændingelempelserne står allerede i kø! 

Forleden kunne vi læse i en konklusion fra Princeton University, at lavere ydelser får færre til at 

søge til Danmark. Omvendt så selvfølgelig med højere ydelser. 

Læs mere her: https://ditoverblik.dk/lave-ydelser-faar-faerre-flygtninge-til-at-soege-mod-danmark/ 

Sagen er meget klar. 

De stramninger, som vi har indført for at begrænse indvandringen til vores dejlige land, har virket. 

https://ditoverblik.dk/lave-ydelser-faar-faerre-flygtninge-til-at-soege-mod-danmark/
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Desværre bliver meget af det nu forpurret af det nye flertal. 

Det er skuffende. 

Vi må håbe, at danskerne reagerer! 

Med venlig hilsen 

Kristian Thulesen Dahl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 7: 
 

Når udlændingepolitikken skrider… 
•  6. september 2019 

•  af Kristian Thulesen Dahl 

  

I denne uge kom så endnu en lempelse af udlændingepolitikken. Socialdemokratiet og deres 

støttepartier blev enige om at løfte ydelserne til familier på integrationsydelse og kontanthjælp. 

Selvom den socialdemokratiske minister ved præsentationen gjorde alt for at pakke forhøjelserne 

ind i pæne og bløde ord og kaldte forhøjelsen et ekstraordinært ”børnetilskud”, kunne han ikke 

skjule, at forhøjelsen reelt er et ekstra tilskud til primært indvandrere. 

63 procent af familierne, der får flere penge mellem hænderne som følge af aftalen, er udlændinge 

og målt på antal børn er tallet endnu højere. 

https://danskfolkeparti.dk/naar-udlaendingepolitikken-skrider/
https://danskfolkeparti.dk/author/kristiantd/
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Således har Socialdemokratiet igen gjort præcis det, de ellers lovede, de IKKE ville gøre: De 

lemper udlændingepolitikken ved at hæve ydelserne. 

Vi ved, at højere ydelser og en lempelig udlændingepolitik øger risikoen for flere migranter til 

Danmark. Det gør simpelthen Danmark mere attraktivt at søge til. Vi så i 2015, hvor stor en rolle 

ydelserne spiller, da migranterne vandrede på de danske motorveje. De fleste ville videre til Sverige 

– og mange svarede netop ønsket om højere ydelser, da de blev spurgt hvorfor. 

Mette Frederiksen skal passe meget på med ikke at lave en ny Helle Thorning. Lover danskerne ét 

og gennemfører noget helt andet. Mette Frederiksen gik før valget i juni endda så vidt, at hun 

lovede ikke at ville være statsminister, hvis hun skulle lempe udlændingepolitikken. Men det er 

præcist det, der sker i disse måneder. Og det viser endnu engang, hvor farligt det er, når Radikale 

Venstre får indflydelse. De passer ikke på Danmark. De passer ikke på vores grænser. 

Det er også en af grundene til, at vi i Dansk Folkeparti er en anelse tilbageholdende i forhold til 

Jakob Ellemann Jensen som formandskandidat for Venstre. 

Dels fordi det selvsagt suverænt er Venstre selv, der skal vælge deres nye ledelse. Det skal vi ikke 

blande os i. Vi skal alene se på de politiske konsekvenser, det kan få. Men dels også fordi vi jo 

husker, at Jakob Ellemann Jensen meldte sig ud af Venstre i 2007 i protest mod den 

udlændingepolitik, som Venstre førte sammen med Dansk Folkeparti. Og hvad er det så for en 

politisk kurs, han vil sætte for Venstre, hvis han bliver formand den 21. september? 

Lad os håbe, at han er blevet mange erfaringer rigere siden dengang. At vi kan regne med, at 

Venstre med ham som formand vil fortsætte samarbejdet med os om den stramme 

udlændingepolitik. 

Venstre er jo et parti, der spænder vidt. Fra Inger Støjberg, som vi jo har et fremragende samarbejde 

med, til Jan E. Jørgensen, der nemt kan lyde som et medlem af Radikale Venstre (hvad jeg tror, han 

ikke engang er ked af, jeg skriver). 

Derfor er det vigtigt for os, at vi ved, at Venstre står fast, når det gælder. Og hjælper os med at 

holde Danmark på rette kurs på udlændingeområdet. 

Og det tyder jo på, at der bliver nok at rydde op efter, når denne regering med støttepartier har 

siddet nogle år…. 

Jeg håber, at der blandt de borgerlige partier er en bred enighed om, at vi er nødt til at fastholde en 

indvandringspolitik, der sikrer Danmark. Også fortsætte linjen om en aktiv hjemsendelsespolitik, 

som vi tog første skridt til med finansloven for i år. Og ikke mindst at vi er enige om at holde 

Socialdemokratiet op på løfterne. 

På få måneder har Socialdemokratiet allerede formået at kortslutte beslutningen om, at flygtninge 

skal rejse hjem, når der er fred i deres hjemland. De vil modtage kvoteflygtninge igen, de sætter 

ydelserne op og så har de sørme også lempet forholdene for afviste asylansøgere, som ellers intet 

længere har noget at gøre i Danmark! Det er utroligt, at de har kunnet nå så mange lempelser, 

allerede inden folketingsåret overhovedet er gået i gang! 



 94 

Dansk Folkeparti er klar til et tæt samarbejde blandt de borgerlige partier for at fastholde en stram 

udlændingepolitik – det er resultatet af, at Socialdemokratiet lader udlændingepolitikken skride…. 

Med venlig hilsen 

Kristian Thulesen Dahl 

Følg Kristian på Facebook – Tryk her 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 8: 
 

Spær dem inde indtil vi kan smide dem 
ud! 
•  24. oktober 2018 

•  af Kristian Thulesen Dahl 

I den lille by Bording ved Ikast bor og lever en lang række mennesker i en hverdag, som den lokale 

Fakta-bestyrer, ifølge BT, betegner som ”Et levende helvede på jord”. 

Danskere overfaldes. Som sidste år, hvor en ungarbejder fik knytnæver i hovedet – eller som da et 

ungt par blev omringet af nogle mennesker, som aggressivt forsøgte at tvinge sig adgang til deres 

bil. Eller som når Arriva melder om flere voldelige overfald begået mod medarbejdere på 

togstrækningen ved Bording. 

http://www.facebook.com/pages/Dansk-Folkeparti/520449347983427#!/pages/Kristian-Thulesen-Dahl/531761723507375?fref=ts
https://danskfolkeparti.dk/spaer-dem-inde-indtil-vi-kan-smide-dem-ud/
https://danskfolkeparti.dk/author/kristiantd/
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Fakta-bestyreren i byen er ifølge BT vant til tyverier i sin butik. Det sker flere gange om ugen. 

Beboere og erhvervsdrivende har som konsekvens af problemerne sat overfaldsalarmer, hegn og 

overvågning op i hjem og butikker. 

Årsagen til, at den ellers så rolige landsby på få år er blevet forvandlet til en by med kriminalitet og 

utryghed, er én eneste ting: 

Udrejsecenter Kærshovedgård. 

Kærshovedgård huser i øjeblikket 230 afviste asylansøgere, udvisningsdømte kriminelle og 

udlændinge på tålt ophold. Fælles for dem alle er, at de er uønskede i Danmark. Men problemet er 

samtidig, at deres oprindelseslande ikke vil tage imod dem.  Så de er strandet på Kærshovedgård. 

BT følger i øjeblikket sagen tæt, og i den forbindelse er det blandt andet blevet afdækket, at politiet 

har rejst hele 85 sigtelser mod beboere fra Kærshovedgård, siden udrejsecentret blev oprettet i 2016 

– og tallet kan være meget højere. 

Alene i år er der rejst 45 sigtelser! 

Udover sigtelser for butikstyveri er beboere også blevet sigtet for hærværk, vold, trusler om vold og 

for at bryde loven om euforiserende stoffer. 

Hvor ville jeg dog ønske, at vi lige nu og her kunne få disse mennesker sat på det første fly tilbage 

til deres hjemlande. 

Men deres oprindelseslande vil ofte ikke samarbejde. Og dermed kan Danmark ikke 

tvangshjemsende dem. Disse mennesker kan kun sendes hjem, hvis de indvilger i at rejse frivilligt. 

Og det vil de ikke, da det er bedre for dem at vandre rundt i Danmark – selvom vi laver meldepligt 

osv. – i forhold til at rejse tilbage til deres hjemland. 

Men det holder ikke! Det er på tide, vi siger fra. Nu skal disse mennesker ikke længere have lov til 

at spille fandango med os danskere! 

  

Derfor stiller vi nu et beslutningsforslag i Folketinget om, at udlændinge, der er blevet dømt for 

kriminalitet og samtidig udvist, ALTID skal frihedsberøves, indtil udvisningen i praksis kan 

effektueres. 

Så vil disse kriminelle udlændinge vide, at de ikke længere kan spekulere i at modarbejde deres 

hjemsendelse. 

Og hvem ved – det kan jo være, at udsigten til et ophold i en celle kan hjælpe lysten lidt på vej i 

forhold til at tage hjem? 

Flere af de andre partier – måske også regeringen? – vil svare, at vores krav vil overtræde EMK – 

den europæiske menneskerettighedskonvention. Men til det vil vi svare, at så må det være sådan! På 

dette område må fornuften råde. Og fornuften er, at danskerne skal kunne leve trygt og sikkert i 
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deres eget land. Ikke som naboerne til Kærshovedgård i Midtjylland i frygt og daglig uro over, hvad 

der kan ske. 

Så må hensynet til konventionen vige. Og det kan vi sikre! Det er trods alt stadig Folketinget, der 

lovgiver for danskerne. Det kræver “blot” 90 mandater. Vi har de 37. Så mangler vi 53! Hvad siger 

du Lars Løkke Rasmussen? Er du klar til at sikre danskerne tryghed? 

Med venlig hilsen 

Kristian Thulesen Dahl  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 9: 
 

Udlændingepolitik 

 

Stram udlændingepolitik og ægte velfærd 

Danmark er et godt, hjertevarmt og velstående land. Derfor hjælper vi som noget helt selvfølgeligt 

mennesker, som flygter fra livstruende situationer. For DF er det vigtigt, at vi først og fremmest 
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hjælper i nærområderne og ikke ved at give asyl i Danmark. Vi skal hjælpe med nødhjælp og 

genopbygning i verdens katastrofeområder og brændpunkter, så vi sikrer, at de flygtninge, der er 

kommet til Danmark, hurtigst muligt kan vende hjem til deres hjemlande igen. 

Men vi skal hjælpe med ansvarlighed. Ingen kan være tjent med, at Danmark modtager flere 

udlændinge, end samfundet kan absorbere. Ingen kan være tjent med, at ledige indvandrere får lov 

til at gå ubeskæftigede rundt – og ingen kan være tjent med, at vi i misforstået godhed lader værdier 

som frihed, ligestilling og demokrati underminere. 

Danmark har taget imod rigeligt med udlændinge igennem årene. Så vi skal have færre ind og flere 

ud! 

Flygtninge skal have tryghed og sikkerhed, mens de er her, men de skal hjem igen. 

For de indvandrere, der nu engang er her og skal blive her, er klare krav et helt centralt element i 

den nødvendige integration. Personlig sikkerhed, velfærd, uddannelse og arbejde – det er faktisk 

ikke kun gavmilde tilbud til indvandrerne, det er klokkeklare krav. Vi skal stille krav om, at 

indvandrere uddanner sig og deltager på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til den velfærd, som de 

nyder godt af. Og vi skal stille krav om, at indvandrere følger danske love, regler og grundlæggende 

værdier som ligestilling, demokrati og ytringsfrihed – for kun på den måde kan vi sikre, at vi også i 

fremtiden har et godt, dansk samfund. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bilag 10: 
 

Udlændingestramninger 2015-2019 
Fra 2015-2019 fik Dansk Folkeparti sammen med den daværende blå regering gennemført en lang 

række stramninger på udlændingepolitikken. Det var nødvendigt, efter den tidligere 

socialdemokratisk-ledede regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen havde lempet området op 

mod 45 gange. 

Nu sidder Socialdemokratiet igen på regeringsmagten, og Dansk Folkeparti har desværre ikke de 

samme muligheder for at påvirke udlændingepolitikken som tidligere. Det mærkes allerede, og 

Mette Frederiksen har trods løfter om det modsatte allerede lempet udlændingepolitikken flere 

gange. 
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Dansk Folkeparti mener, at Danmark naturligvis skal hjælpe mennesker på flugt fra krig. Men vi 

hjælper bedre og også mange flere mennesker ved at hjælpe i nærområderne, hvor flygtninge skal 

have beskyttelse og hjælp. De skal ikke til Danmark, hvor alt for mange ender på offentlig 

understøttelse og i parallelsamfund. 

Grænsekontrollen skal gøres permanent og asylansøgere skal afvises ved grænsen. Man skal ikke 

kunne bevæge sig gennem 5-6 fredelige lande og stadig påstå, at man er flygtning. 

Siden 2015 har Europa og Danmark oplevet en kæmpe folkevandring af flygtninge og migranter. 

De mest ressourcestærke kommer frem i køen, mens de svage sidder tilbage i flygtningelejre i 

nærområdet. Det er uholdbart. 

Herudover skal kriminelle udlændinge udvises. Og tager flygtninge på ferie i deres hjemland, skal 

opholdstilladelsen selvfølgelig inddrages øjeblikkeligt. 

Vedtaget DF-politik i perioden 2015-2019: 

1. Grænsekontrol. Der er indført grænsekontrol mod Tyskland med både politi og hjemmeværn. 

Grænsekontrollen er løbende blevet udbygget. Det skete senest i forbindelse med 

finanslovsaftalen for 2018. 

2. En begrænsning af trosfriheden med det formål at ramme politisk islam med udgangspunkt i 

Grundlovens paragraf 67. (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger 
som led i religiøs oplæring). 

3. Tildækningsforbud. Forbud mod at bære de heldækkende muslimske klædedragter burka og 

niqab i det offentlige rum. 

4. En nødbremse, der gør det muligt at afvise asylansøgere ved grænsen. 
5. Polititilstedeværelse døgnet rundt på Kærshovedgård, hvor blandt andet udlændinge på tålt 

ophold opholder sig. 

6. Mulighed for, at udlændingemyndighederne kan indhente oplysninger fra andre sager eller 
beslutte, at flere sager skal behandles sammen uden udlændingens samtykke. 

7. Mulighed for, at myndighederne kan tage en udlændings dokumenter/genstande, der må 
antages at være af betydning for sagens oplysning, i bevaring. 

8. Mulighed for at sanktionere overtrædelse af husorden på indkvarteringssteder for uledsagede 

mindreårige udlændinge. 
9. Mulighed for at anbringe uledsagede mindreårige udlændinge i sikrede døgninstitutioner. 

10. Mulighed for at personale på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge 

kan udøve magt over for beboere. 

11. Skærpelse af ordning om ophør eller nedsættelse af økonomiske ydelser ved overtrædelse af 

en række forpligtelser for uledsagede mindreårige udlændinge. 

12. Kriminalisering af hjemløselejre/romalejre. Ophold i lejre på veje og i andre offentlige områder 

kriminaliseres, så borgerne trygt kan færdes i det offentlige rum. 

13. Højere straffe for tiggeri bl.a. rettet mod udenlandske hjemløse. 
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14. Styrket udsendelse. Mange asylansøgere, der har fået afslag på asyl, rejser ikke frivilligt, men 
bliver i landet – også selvom han eller hun ikke har ret til at opholde sig i Danmark. Derfor har 

regeringen og Dansk Folkeparti vedtaget at styrke udsendelsesindsatsen gennem mere 

samarbejde med hjemlandene om tilbagetagelse af deres statsborgere. Til dette arbejde er der 
bl.a. udnævnt en række diplomater, der skal have særlig fokus på at overtale lande til at tage 

imod egne statsborgere. I dette arbejde kan også indgå økonomiske sanktioner mod 
fremmede nationer. 

15. Tilskyndelse til frivillig hjemrejse/repatriering. Folketinget har gjort det mere attraktivt for 

udlændinge, der har opholdstilladelse i Danmark, at vende tilbage til deres hjemlande. Det 
sker gennem øget økonomisk hjælp til de udlændinge, der ønsker at rejse tilbage. 

16. Indførsel af et tilskud, som hver enkelt kommune vil modtage for hver udlænding med bopæl i 
kommunen, der vender hjem med støtte efter repatrieringsloven. 

17. Absolut krav om tilbagebetaling af hjælp ydet til repatriering, når fortrydelsesretten anvendes. 

18. Udlændingemyndighederne har i forbindelse med finanslovsaftalen for 2017 fået tilført ekstra 

ressourcer til at gennemgå udlændingesager med henblik på at tvangshjemsende flere 

udlændinge. 

19. Styrket kontrol- og sikkerhedsindsats på udlændingeområdet bl.a. med henblik på at 

bekæmpe illegal indvandring. Bedre mulighed for, at myndighederne kan optage, opbevare og 
behandle biometriske data om udlændinge til brug for identifikation og identitetskontrol. 

20. Styrket indsats i nærområder. Flere flygtninge kan hjælpes for de samme penge via 

udviklingsbistanden i nærområder end i Danmark. 
21. Beregninger, af hvad indvandringen koster, er genoptaget. 

22. Begrænsning af engelsksprogede studerende på erhvervsakademierne. 
23. Muligheden for økonomisk tilskud til retshjælp til udlændinge der klager over danske 

myndigheders afgørelser på udlændingeområdet til FN-komitéer og til Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol, er begrænset. 
24. 225 timers reglen er indført. 

25. Der er lagt loft over kontanthjælpen. 

26. Genindførsel af Starthjælp/Integrationsydelse. 

27. Genindført optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge. 

28. Udvidelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for 
flygtninge til seks år. 

29. Afskaffet flygtninges adgang til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved beregning af 

folkepension. 

30. Der er af flere omgange indført skærpet tilsyn med muslimske friskoler. 

31. Afskaffelse af Greencard-ordningen. 

32.  Forhøjelse af det beløb udlændinge skal tjene for at komme til Danmark for at arbejde. 

33. Skærpet krav til arbejdsgiverne, så de ikke længere kan aflønne udlændinge på 
beløbsordningen med kost og logi. Stramningen gælder for løn op til mindstebeløbet. 

34. Indsatsen i grænseområder er øget med henblik på at stoppe illegal indvandring og 

grænseoverskridende kriminalitet. 
35. Folketinget har gjort det nemmere at retsforfølge personer, der drager i krig imod danske 

interesser (møntet på Syrienskrigere). 
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36. I forbindelse med stramningerne på indfødsret har Folketinget afskaffet erklæringsadgang for 
unge, der er født og opvokset i Danmark. 

37. Sprogkrav skærpet på indfødsretsområdet. 

38. Skærpet indfødsretsprøve. 
39. Krav til selvforsørgelse hævet på indfødsretsområdet. 

40. Karensperiode for kriminalitet hævet på indfødsretsområdet. 

41. Skærpede krav til indholdet af lægeerklæringer, der kan danne grundlag for dispensation, 

herunder krav om speciallægeerklæring for ansøgere med psykiske lidelser. 

42. Mulighed for at frihedsberøve asylansøgere med henblik på identitetsfastlæggelse. 
43. Suspension af automatisk domstolsprøvelse (ved en større tilstrømning). 

44. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til personer med asylstatus i Danmark (§7 og 

§8). 

45. Skærpelse af reglerne om inddragelse af opholdstilladelse for personer med midlertidig 

beskyttelse i Danmark på grund af ferie mv. 
46. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark. 

47. Mulighed for at visitere asylansøgere med henblik på at beslaglægge aktiver, der kan dække 
udgifterne til underhold m.v. 

48. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere. 

49. Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige 

boliger uden for asylcentrene. 

50. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge. 
51. Suspension af modtagelse af FN kvoteflygtninge. 

52. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene. 
53. Kortere udrejsefrist for afviste asylansøgere. 

54. Mere konsekvent brug af opholds- og meldepligt i forhold til afviste asylansøgere. 

55. Øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold. 
56. Afskaffelse af adgangen for børnefamilier i udsendelsesposition til indkvartering i selvstændige 

boliger uden for asylcentrene. 
57. Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse. 

58. Gebyrbetaling på familiesammenføringsområdet. 

59. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge. 

60. Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn. 

61. Ophævelse af den lempelige adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med 
børn. 

62. I forbindelse med stramningerne på permanent ophold har Folketinget ad to omgange 

skærpet kravet til, hvor lang tid personer skal have opholdt sig lovligt i Danmark. Nu er kravet 
8 års lovligt ophold. 

63. Skærpelse af grænsen for, hvornår udlændinge, der har begået kriminalitet, er udelukket fra 
permanent ophold (vandelskrav). Folketinget har ad to omgange skærpet reglerne. 

64. Forlængelse af karenstiden for opnåelse af permanent ophold for udlændinge, der har begået 

kriminalitet. Folketinget har ad to omgange skærpet reglerne. 

65. Skærpelse af sprogkrav for udlændinge, der ønsker permanent opholdstilladelse. 
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66. Skærpelse af beskæftigelseskrav for udlændinge, der ønsker permanent opholdstilladelse. 
Folketinget har ad to omgange skærpet reglerne. 

67. Supplerende ”integrationsrelevante” betingelser for udlændinge, der ønsker permanent 

opholdstilladelse. 

68. Gebyrbetaling på permanent opholdstilladelse. 

69. Afskaffelse af særlig lempelig adgang for permanent ophold for flygtninge. 
70. Vedtagelse af Bandepakke 3. Selve aftalen indeholder 35 tiltag, som i høj grad er rettet mod 

indvandrerbander. 

71. Strammere udvisningsregler rettet mod kriminelle udlændinge. Folketinget har strammet 
reglerne ad flere omgange. 

72. Indførelse af en offentlig sanktionsliste over ekstreme religiøse forkyndere/imam-listen. 

73. Stramninger for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste bl.a. indførsel af 

underretningspligt. 

74. Strafniveau skærpet for overtrædelse af opholds- og meldepligt og tilsvarende strafniveau for 
overtrædelse af underretningspligt. Gælder i forhold til udlændinge på tålt ophold. 

75. Løsladelse fra afsoning af straf for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt med 
henblik på straksudsendelse. Gælder i forhold til udlændinge på tålt ophold. 

76. Ny straf med afsoning i fængsel og i udrejsecenter ved brug af fodlænke. Gælder i forhold til 

udlændinge på tålt ophold. 

77. Udgangskarantæne fra afsoning i fængsel ved manglende medvirken til afsoning i fodlænke. 

Gælder i forhold til udlændinge på tålt ophold. 
78. Særlig adgang til varetægtsfængsling, herunder ved brug af fodlænke. Gælder i forhold til 

udlændinge på tålt ophold. (Bemærk, at efter skærpelsen af strafniveauet med 
finanslovsaftalen for 2019 er der lagt op til at sende de pågældende udlændinge i lukket 

fængsel, i stedet for at man kan sidde på Kærshovedgård med fodlænke). 

79. Ophør af ydelser for udlændinge på tålt ophold ved overtrædelse. Stramningen rammer 

udlændinge på tålt ophold, der ikke lever op til bl.a. opholds- og meldepligt. 

80. Afskaffelse af flygtninges særlige adgang til førtidspension. 
81. Skærpelse af optjeningskravet til folkepension, førtidspension og ældrecheck. 

82. Sænkelse af Starthjælp/Integrationsydelse. Besparelserne skal gå til at forbedre 

repatrieringsordningen. 
83. Mulighed for at afvise permanent opholdstilladelse til udlændinge, der har løjet overfor 

danske myndigheder – dermed udelukkes de også fra at kunne få dansk 
indfødsret/statsborgerskab. 

84. Opgradering af indsatsen i forhold til at afsløre dokumentfalsk iblandt udlændinge. 

85. Med finanslovsaftalen for 2018 blev det aftalt at afsætte yderligere ressourcer til at 
kontrollere om der er mulighed for at inddrage flere udlændinges opholdsgrundlag i Danmark. 

Indsatsen indebærer bl.a. at udlændingemyndighederne skal gennemgå et større antal sager 
med henblik på at vurdere, om opholdstilladelserne kan inddrages. 

86. Oprettelse af et nyt hjemrejsecenter, som skal gøre det nemmere at udsende afviste 

asylansøgere. 
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87. Der indføres nye skærpede regler i forhold til boliganvisning ved skift i opholdsgrundlag. Visse 
flygtninge mister retten til at springe over i boligkøen. 

88. Der er indført mulighed for at nægte udstedelse af særlig rejselegitimation ved mistanke om 

misbrug samt mulighed for i særlige tilfælde at spærre et pas udstedt af danske myndigheder. 
89. Mulighed for straf ved overtrædelse af oplysningspligten i forhold til en anden persons 

udlændingesag. 
90. Styrket lufthavnskontrol rettet mod socialt bedrageri. Stramningen gælder danskere og 

udlændinge med ophold i Danmark. 

91. Udelukkelse af imamer som nævninge. 
92. Afskaffelsen af reglen om at flygtninge kan få lov til at blive, hvis de har været i beskæftigelse i 

to år. 
93. Skærpet danskkrav i forhold til ægtefællesammenføringsreglerne. 

94. Der indføres flere danskprøver i forhold til ægtefællesammenføringsreglerne. 

95. Forhøjelse af garantistillelse i forhold til ægtefællesammenføringsreglerne. 
96. Krav om at ægtefællesammenføring ikke må finde sted, såfremt parret ønsker at bo i bestemte 

belastede boligområder/ghetto-områder. 
97. Nyt besøgskrav som erstatning for dele af det afskaffede tilknytningskrav i forhold til 

ægtefællesammenføringsreglerne. 

98. Kravene strammes for herboende indvandrere, så de for at kunne få ægtefællesammenføring 

skal leve op til de nye og skærpede betingelser for permanent opholdstilladelse, som blev 

gennemført ved ændring af reglerne om permanent opholdstilladelse i 2016 og 2017. 
99. Krav om at der skal tales dansk til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i 

beboerforeninger. 
100. Brugerbetaling på fremmedsprogtolkning indenfor sundhedsvæsenet. 

101. Indførelsen af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, 

studerende m.v. 
102. Indvandrere, som er bosat i en række udsatte boligområder, kan ikke længere holde deres 

små børn hjemme. Børnene skal sendes i institution, hvor de bl.a. vil blive sprogstimuleret. 
Danske forældre kan blive undtaget, selvom de måtte bo i et af de berørte 

boligområder/ghettoområder. 

103. Øget sanktionsmuligheder overfor folkeskoler og uddannelsesinstitutioner, der 

eksempelvis ikke formår at løfte eleverne tilstrækkeligt. 

104. Bortfald af forældrenes børnecheck, hvis deres børn har mere end 15 procent ulovligt 
fravær i skolen. 

105. Forbud mod at flytte ind i en række udsatte boligområder/ghettoområder for personer, 

der er på kontanthjælp og integrationsydelse. 
106. Indførelsen af sprogprøver i folkeskolen og på de frie grundskoler, hvis 30 procent af 

eleverne kommer fra en række udsatte boligområder/ghettoområder. Kan eleven ikke bestå 
de nødvendige prøver skal de gå året om. 

107. Mulighed for at retshåndhævende myndigheder kan få adgang til at foretage søgninger i 

Eurodac-systemet bl.a. for at kunne forebygge og efterforske terrorisme. 

108. Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp. 
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109. Forlængelse af opholdskravet i forhold til muligheden for at opnå kontanthjælp. 
110. Større krav til selvforsørgelse i forhold til muligheden for at få dansk indfødsret. 

Forlængelse af selvforsørgelsesperiode i forhold til modtagelse af ydelser efter lov om aktiv 

socialpolitik eller integrationsloven. 
111. Krav til selvforsørgelse skærpet i forhold til modtagelse af dagpenge. 

112. Udelukkelse fra indfødsret for visse kriminalitetsformer uanset sanktion. 

113. Udelukkelse fra indfødsret for ubetinget frihedsstraf på 3 måneder eller derover for 

personfarlig kriminalitet. 

114. Udelukkelse fra indfødsret for ubetinget frihedsstraf på 1 år eller derover. 

115. Skærpet kontrol efter vedtagelsen af en lov om indfødsretsmeddelelse, hvor det 

systematisk vil blive vurderet, om der er grundlag for at indlede inddragelsessager på 
baggrund af fortielse af kriminelle handlinger begået forud for ansøgningen om dansk 

statsborgerskab. 

116. Kravene skærpes til ansøgernes indsats for at have tilegnet sig det danske sprog. Skærpede 

krav til dokumentationen for, at ansøgeren har forsøgt at deltage i danskundervisning og gå op 

til en danskprøve og Indfødsretsprøven. 
117. Dokumentationskravene skærpes i de sager, hvor en ansøger på grund af sygdom anmoder 

om dispensation fra danskkravet. 

118. Der oprettes en særlig lægefaglig kontrolinstans, der skal styrke de lægefaglige diagnoser i 

forbindelse med behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab. Folketingets 

Indfødsretsudvalg kan anmode instansen om en udtalelse, hvis der i forbindelse med 
behandlingen af en konkret sag opstår tvivl om kvaliteten af en lægeerklæring. 

119. Fremover betinges dansk statsborgerskab af deltagelse i en ceremoni i ansøgerens 

bopælskommune. Ved ceremonien skal ansøgeren udvise respekt for danske værdier og 

optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Ved ceremonien skal 

ansøgeren skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere 

grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. 

120. Forhøjelse af gebyret på ansøgning om indfødsret. 
121. Statsløse personer omfattet af statsløsekonventionen skal ikke tildeles dansk 

statsborgerskab, hvis Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at de kan være til fare for Rigets 

sikkerhed. 
122. Øget brugerbetaling for værtsfamilier, der ønsker at benytte sig af au pair ordningen. 

123. Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover alene udstedes med henblik på "midlertidigt 
ophold" i Danmark. Hidtil har flygtninge fået opholdstilladelse "med mulighed for varigt 

ophold". 

124. Der indsætte en ny bestemmelse i udlændingeloven, som betyder, at myndighederne skal 
inddrage eller nægte at forlænge en opholdstilladelse i alle tilfælde, "hvor det ikke er i strid 

med Danmarks internationale forpligtelser". Dermed skal myndighederne "i modsætning til i 
dag gå til grænsen af de konventionsmæssige forpligtelser", når der træffes afgørelse om 

inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en opholdstilladelse. 

125. Den tilknytning, som et barn har opnået til Danmark, indtil det er fyldt 8 år, vil ikke "i 
udgangspunktet" skulle indgå i vurderingen af, om barnet og familien kan blive i Danmark. 
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126. I Integrationsloven fjernes formålet om ”vellykket integration som forudsætning for 
permanent opholdstilladelse" til, flygtninge og familiesammenførte fra "dag 1" får klar besked 

på, at opholdet er midlertidigt, og at indsatsen rettet mod job og selvforsørgelse ikke ændrer 

på, at man skal vende tilbage til sit hjemland, så snart beskyttelsesbehovet ophører. 
127. Integrationsprogram skifter navn til selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogram. 

Integrationsydelsen bortfalder, og skifter navn til Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse.  
128. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelsen (tidligere integrationsydelsen) 

nedsættes for enlige forsørgere med 2.000 kr. pr. måned, og selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse og overgangsydelse for samboende og gifte forsørgere med 1.000 kr. pr. 
person pr. måned – svarende til 2.000 kr. pr. husstand. 

129. Økonomisk støtte til personer med mere end ét års ophold i Danmark, der ønsker at 
repatriere. Samtidigt forbedres mulighederne for kommunal opkvalificering til alle personer i 

målgruppen for repatriering. Det gælder blandt andet flygtninge fra Syrien. Det skal få flere til 

at rejse hjem. 

130. Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab kan også søge om repatrieringsstøtte, 

hvis de frasiger sig det danske statsborgerskab. 

131. Statsrefusion for kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde bortfalder. 

132. Der indføres regler om et loft over familiesammenføring til flygtninge. Loftet bliver 
aktiveret i tilfælde af en stor tilstrømning til Danmark, når det kan forudses, at kapaciteten i 

kommunerne er under meget stort pres eller helt er brugt op. 

133. Udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle skal placeres på øen Lindholm i Stege 
bugt. 

134. Straffen for at overtræde meldepligten på Udrejsecentre skærpes, så flere bliver fængslet. 
Derfor etableres der ca. 50 lukkede fængselspladser i tilknytning til udvisningsfængslet i Ringe. 

135. Kriminelle udlændinge, der rejser ind i Danmark trods et indrejseforbud skal fremover 

minimum ét år i fængsel. Det gælder for udlændinge, der har fået mindst tre måneders 
ubetinget fængsel. 

136. Løsladelse med henblik på straksudsendelse. Fremmedkrigere og andre udviste 

udlændinge kan løslades straks, hvis der opstår en mulighed for at sende dem ud af landet. 

137. Særlig politiindsats og toldindsats mod udrejsende kriminelle i et forsøg på at opdage 

tyvekoster, der fragtes ud af Danmark. Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. årligt i 

perioden 2020-2022 til den særlige politiindsats mod udrejsende kriminelle. 

138. Der afsættes samlet 52,5 mio. kr. i perioden 2019-2022 til en styrkelse af toldkontrollen af 
varer, der ind- eller udføres af Danmark. Det svarer til et løft på ca. 20 yderligere toldere og 

bedre udstyr, så der kan gennemføres flere kontroller.  

139. Alle anonyme donationer til friskoler forbydes og alle donationer over 20.000 uden for 
EU/EØS forbydes, dog er der mulighed for søge dispensation.  

140. ”Forklar- eller afvis-model”, hvor fri- og privatskoler selv skal redegøre for, hvorfra og fra 
hvem pengene kommer. Hvis reglerne overtrædes, kan Undervisningsministeriet tilbageholde 

tilskud og bestemme, at skolen ikke længere er omfattet af friskolelovens bestemmelser om 

frie grundskoler. 
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141. Bedre mulighed for at opkræve betaling for akut sygehusbehandling af personer uden 

bopæl i Danmark. Det er regionernes ansvar at opkræve betalingen. 

142. Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har 

konsekvenser, som bl.a. indebærer at børn og unge mellem 10 og 17 år i risikozonen for at 
bliver kriminelle skal opleve en tidlig konsekvens. Der gives forældrepålæg og manglende 

efterlevelse heraf vil medfører et træk i forældrenes børne- og ungeydelse eller boligstøtte. 
Børn og unge kan også pålægges at være hjemme på bestemte tidspunkter.  

143. Udlændinge skal have haft uafbrudt bopæl i Danmark i mindst 4 år for at have valgret og 

være valgbar til kommunale og regionale valg i Danmark. I dag er kravet 3 år. 

144. Skærpelse af straffen for bistand til ulovligt ophold eller arbejde. 

145. Skærpelse af reglerne om straf for ulovlig beskæftigelse af udlændinge. 

146. Flygtninges retskrav på en permanent bolig ophæves.  

Herudover er det politisk aftalt med regeringen, at visse udenlandske donationer til moskéer 

forbydes, samt at det udover de allerede vedtagne foranstaltninger for syrienskrigerne er aftalt, at 

det skal gøres nemmere at fratage statsborgerskab og at børn til syrienskrigere ikke automatisk 

bliver danske statsborgere. Om disse politiske aftaler bliver til virkelighed afhænger af 

valgresultatet og af vælgernes opbakning til Dansk Folkeparti. 

Langt de fleste tiltag er gennemført. Enkelte afventer endelig vedtagelse. Listen opdateres løbende. 

Bemærk at Dansk Folkepartis liste i modsætning til regeringens liste over udlændingestramninger 

ligeledes omfatter stramninger, som er vedtaget på eksempelvis retsområdet (her vil der være tale 

om lovændringer som i høj grad er rettet mod herboende kriminelle udlændinge), ligesom Dansk 

Folkeparti har medtaget stramninger, som er vedtaget udenom regeringen, som eksempelvis 

afskaffelse af Greencard-ordningen. De stramninger, der er vedtaget udenom regeringen, er ikke 

med på regeringens liste. 

Det er også værd at bemærke, at Dansk Folkeparti i modsætning til regeringen ikke har medtaget 

punktet "Afskaffelse af ekstraordinær asylrådgivning" da vi mere betragter dette som en mindre 

justering end en egentlig stramning af udlændingepolitikken. Der er også andre punkter, som er 

med på regeringens liste, men som ikke er på vores liste. Årsagen er at Dansk Folkeparti ikke vil 

medtage alle mindre ændringer. Havde vi gjort det, ville der være flere punkter på Dansk 

Folkepartis liste. 

Den ene liste kan være ligeså god som den anden liste. De enkelte stramninger og effekten af disse 

kan fortolkes forskelligt. Der er stramninger, som har en stor symbolsk værdi, og så er der 

stramninger, som helt konkret har ført til at der kommer færre til landet. Ovenstående liste giver 

efter Dansk Folkepartis opfattelse det bedste overblik over det samlede antal stramninger og 

ændringer af lovgivningen m.v., som Dansk Folkeparti har vedtaget sammen med regeringen og i 

nogle tilfælde med et flertal udenom regeringen. Formålet med disse ændringer er at varetage 

danskernes interesser, bekæmpe kriminelle udlændinge samt sikre en begrænsning af indvandringen 
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og en bedre kontrol med denne. Dansk Folkeparti er ligeglad med hvem, der stemmer for, bare 

vores politik kommer igennem. 

Kilder: Folketingets hjemmeside. Justitsministeriets hjemmeside. Udlændinge- og 

Integrationsministeriets hjemmeside. Finanslovsaftalen for 2017, 2018 og 2019. Aftale mellem 

Regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet. Delaftalerne i opgøret med 

parallelsamfund. Aftale om indfødsret. Aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – 

Alle handlinger har konsekvenser.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 11:  
 

Ryd op i islamistiske miljøer 
•  6. juni 2015 

•  af Dansk Folkeparti 

Pressemeddelelse 

DF: Ryd op i islamistiske miljøer 

https://danskfolkeparti.dk/ryd-op-i-islamistiske-miljoeer/
https://danskfolkeparti.dk/author/ikom-admin/
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”Det er direkte modbydeligt, at islamister turnerer rundt og opfordrer muslimer til at undlade at 

stemme, fordi Koranen er hævet over demokratiet. Det er helt uacceptabelt. Det viser, at visse 

muslimer overhovedet ikke burde befinde sig i et demokratisk land som Danmark, hvor vi netop har 

fejret 100-året for kvindernes valgret.” 

Det siger Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, efter at blandt andet salafisten Adnan 

Avdic opfordrer til at sende den danske grundlov ”til helvede”, og efter at den islamistiske 

organisation Hizb-ut-Tahrir på lærevideoer forklarer forskellen mellem ”menneskets love” og 

”Guds love”. 

”Islamisternes undergravende virksomhed er anledning til, at Dansk Folkeparti endnu en gang vil 

kræve, at organisationer som Hizb-ut-Tahrir skal opløses, og at en indretning som moskeen på 

Grimhøjvej, hvorfra gale imamer har rekrutteret unge til hellig krig, skal lukkes omgående. Vi kan 

gøre det med Grundloven i hånden”, siger Pia Kjærsgaard. 

Hun henviser til Grundlovens paragraf om foreninger, der opfordrer til, eller virker ved, vold og 

peger på, at man for længst kunne have forbudt Hizb-ut-Tahrir, hvis den politiske vilje havde været 

til stede. 

”Det må efterhånden gå op for flere og flere, at det her er alvor og meget farligt for vores samfund. 

Det er kun få måneder siden, Danmark oplevede det værste terrorangreb i nyere tid. Angrebet var et 

resultat af netop den propaganda, som udgår fra de islamistiske miljøer. Derfor skal vi have kortlagt 

omfanget af bevægelser og foreninger, der kan betegnes som islamistiske – og så må vi handle 

konsekvent ved at forbyde dem”, siger Pia Kjærsgaard. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bilag 12:  
 

Udlændinge-, asyl- og 

integrationspolitik 
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Danmark er et lille land med sine godt 5,5 mio. indbyggere. Vi nyder godt af en generel stor tillid til 

hinanden, som bl.a. har medvirket til velfærdsstatens opståen. En tillid, der kun er mulig fordi vi 

som danskere, har meget til fælles. Skal vi fortsat hænge sammen både kulturelt og økonomisk, er 

det derfor helt afgørende med en stram flygtninge- og udlændingepolitik. I de senere år har vi set, 

hvordan migrantstrømme er væltet ind i Europa. En opgave så stor, at hverken Europa eller 

Danmark har råd økonomisk som kulturelt til at løse den. Vi mener derfor, at den eneste mulige 

løsning er at hjælpe i nærområderne. På den måde bremser vi også skruppelløse 

menneskesmugleres forretning. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 13: 
  

DET MENER VI OM INTEGRATION 
INTEGRATION 

Hvordan skal vi leve i Danmark? Hver for sig eller sammen? Vi radikale går ikke 
ind for fri indvandring. Men vi siger klart, at integration er bedre end isolation, og 
at klare krav er bedre end straf og symbolpolitik. 
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Siden 2015 har Danmark valgt at lovgive om, hvordan vi må gå klædt, og 
hvordan vi skal hilse på hinanden. Vi vil droppe stramningerne og finde 
løsninger: Blande skoler så vores børn mødes på tværs af skel fra barnsben. Og 
få voksne ind på en vej, der leder til arbejde.  

UDFORDRINGEN ER: 

• Et såkaldt paradigmeskifte med mål om at hjemsende velintegrerede 
borgere, dobbeltstraf i udsatte boligområder og krav om nedrivning af 
gode boliger er gift for integrationen. 

• For mange indvandrere og flygtninge står uden for arbejdsmarkedet. Det 
gælder særligt kvinder, som er kommet hertil som voksne. 

• Vi lever for opdelt i stedet for at leve sammen på kryds og tværs. Det 
skader vores tillid til hinanden og avler utryghed, når børn med forskellige 
baggrund ikke går i skole med hinanden, og når boligområder med mange 
indvandrere samtidig er socialt udsatte. 

• Banderne har for godt fat i de udsatte boligområder og må ikke lykkes 
med at lokke den næste generation ind i kriminalitet. 

BLANDEDE SKOLER, FLERE MULIGHEDER, STOP FOR 
BANDER 

• Flygtninge skal i gang med at arbejde fra dag 1. Allerede i asylsystemet 
skal vi afklare, hvad folk kan, og give adgang til arbejdsmarkedet. Og 
indvandrere, som har siddet i årevis på kontanthjælp, skal i gang med 
arbejde eller uddannelse. 

• Vi vil pålægge kommuner og regioner at sikre en blandet sammensætning 
af børn og unge i daginstitutioner, skoler og gymnasier, så de afspejler 
befolkningen. 

• Unge, som er født og opvokset i Danmark, skal anerkendes som danske: 
Har man bestået folkeskolens afgangsprøve og afholdt sig fra kriminalitet, 
skal man have dansk statsborgerskab i 18 års fødselsdagsgave. 

• Integrationsydelsen skal afskaffes. Den skaber fattigdom og betyder, at 
familier i Danmark må leve på et eksistensminimum. Det gør intet godt for 
integrationen, at børn vokser op i fattigdom. Tværtimod. 

• Integrationsvurderingen af børn skal fjernes, så vi ikke længere ser, at 
børn ned til 8 år nægtes at bo i Danmark med deres forældre, fordi 
reglerne siger, at de har større tilknytning til et andet land. 

• Vi vil droppe tiltag, som giver borgere i udsatte boligområder ringere 
rettigheder end andre. 
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Bilag 14: 

ASYL OG FLYGTNINGE 

Hvordan får vi kontrol med tilstrømningen til Danmark? Med flere grænsebomme 
ved Kruså eller fælles modtagelse og fordeling af flygtninge i Europa? 

Radikale Venstre vil droppe smykkeloven, asylnødbremser og grænsebomme. 
For symbolpolitikken virker ikke. Vi vil droppe stramninger og finde løsninger. 
Investere i Afrika, så færre må flygte for at leve. Og sammen med vores naboer 
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tage imod flygtninge og migranter i fælles lejre i Nordafrika, så migranter kan 
sendes hjem, og flygtninge fordeles mellem os. 

UDFORDRINGEN ER: 

• Danmark og Europa er ikke rustet til nye flygtningekriser. En grænsebom 
ved Kruså hindrer ikke en eneste flygtning i at søge asyl. Der er behov for 
langsigtet og fælles handling i Europa. 

• Danmark svigter FN’s kvoteflygtningesystem. Kvotesystemet er 
grundlæggende den ordnede løsning, alle ønsker sig, hvor de svageste 
får hjælp først, og hvor landene modtager flygtninge under ordnede 
forhold. Det system skal vi fremme, ikke svække. 

• Smykkelov, fattigdomsydelser, paradigmeskiftet mv. er gift for 
integrationen. 

• Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark lider. Det er skadeligt for børn at bo 
på Sjælsmark i en uafklaret situation i mere end 14 dage. Det har vi 
fagfolks ord for. Den danske stat skal ikke stå i vejen for, at børn kan have 
et almindeligt og trygt familieliv. 

FÆLLES LØSNINGER OG VÆRDIG BEHANDLING AF 
FLYGTNINGE 

• Der skal være styr på tilstrømningen af flygtninge. Flere danske kræfter 
skal investeres i de fælles løsninger, der giver tryghed: Grænsekontrol ved 
EU’s ydre grænse, fælles håndtering af flygtninge og migranter – med 
fælles lejre i fx Nordafrika og bedre aftaler med afrikanske lande. Vi vil 
arbejde for, at alle ansøgninger om asyl skal ske til EU i stedet for til 
Danmark, og at Danmark herefter kan modtage flygtninge under ordnede 
forhold efter en aftalt EU-model. 

• Grænsekontrollen skal afskaffes, så ressourcerne kan bruges mere 
fornuftigt. Hvis Danmark skal udføre grænsekontrol, skal det være som 
bidrag til EU’s grænseagentur, Frontex, fordi det er her, det nytter. 

• Flygtninge skal i gang med at arbejde fra dag 1. Allerede mens asylsagen 
behandles, skal vi afklare, hvad folk kan og give adgang til 
arbejdsmarkedet. Til gengæld skal fattigdomsydelserne afskaffes. 

• Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen. Som minimum tilbage til de 
500 om året, som hidtil. Desuden skal vi sætte en stopper for, at 
kvoteflygtninge, som allerede er her, kun skal have midlertidigt ophold. 

• Børnefamilierne skal ud af Sjælsmark. Vi kan ikke acceptere, at børn 
vokser op under kummerlige forhold som på Sjælsmark. Så længe 
familierne stadig er der, bør de som minimum have lov at lave deres egen 
mad. 
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Bilag 15: 

MOD TIL REEL INTEGRATION 
Årtiers ophedet udlændingedebat har skabt stor bekymring for, om vores 
integrationsproblemer kan løses. 

På Christiansborg forsøger stadigt flere at slippe afsted med at give flygtninge 
og indvandrere skylden frem for selv at gøre noget ved problemerne. 
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De strør om sig med symbolpolitik og fejrer menneskers ulykke med kage. 
Nogle kræver sågar et fuldt stop for integrationen i Danmark. Hvad skal det nytte 
at stoppe for integrationen? 

Skal vi være ens, eller skal vi tro på, at vi kan leve sammen, selv om vi er 
forskellige? Der er problemer. Og de kan løses. 

Spørgsmålet er: Vil vi? 

VI VIL REEL INTEGRATION 

Vi vil pålægge kommunerne at sikre en sammensætning af børn i 
daginstitutioner og skoler, så de afspejler befolkningen. Når daginstitutioner eller 
skoler har mere end 30 pct. tosprogede børn, accelererer udfordringerne. 

Vi vil blande gymnasier ved at give regionerne mulighed for og pligt til at sørge 
for, at der kommer en mere blandet sammensætning af elever på gymnasierne. 

Vi vil droppe tiltag, som giver borgere i udsatte boligområder ringere rettigheder 
end andre. I stedet vil vi udvikle de udsatte boligområder med andre boligformer 
end lejeboliger, så områderne bliver mere blandede. 

VI VIL HJÆLPE UNGE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND TIL AT 
FØLE SIG FRIE OG LIGEVÆRDIGE 

Vi vil give statsborgerskab i 18 års fødselsdagsgave til de unge, som er født og 
opvokset i Danmark, som har afsluttet folkeskolens afgangsprøve, og som ikke 
har begået kriminalitet. Når man er dansk, skal man også anerkendes som 
dansk. 

Vi vil støtte civilsamfundsorganisationer, som fremmer frihed og integration 
nedefra, fx Bydelsmødre, ved at sikre midler til deres arbejde. 

VI VIL HAVE STYR PÅ KRIMINALITETEN OG SKABE TRYGHED 

Vi vil styrke den koordinerede indsats på tværs af skattevæsnet, politiet og 
kommunerne for at slå ned på bandemedlemmernes lyssky forretninger. 
Bandemedlemmer, som er kontanthjælpsmodtagere, skal fuldtidsaktiveres. 

Vi vil oprette 10 nye enheder under politiet med tilsammen 50 nye 
kriminalitetsforebyggere, som har tæt kendskab til de udsatte boligområder og 
kan forebygge, at unge ender i kriminalitet. 
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Vi vil give mulighed for strafnedsættelse til bandemedlemmer, som stopper al 
kontakt til banden og flytter væk fra deres tidligere liv. Strafnedsættelsen 
bortfalder og straffen iværksættes straks, hvis den dømte alligevel tager kontakt 
eller på ny begår kriminalitet. 

Vi vil stække banderne og stoppe rekrutteringen til dem – både blandt unge med 
dansk og anden etnisk baggrund. Vi vil afkriminalisere hash og tillade salg i 
statskontrollerede butikker. Bandekriminaliteten skaber utryghed og spænder 
ben for, at udsatte boligområder kan tiltrække nye beboere. 

VI VIL HAVE FLERE MED ANDEN ETNISK BAGGRUND I 
ARBEJDE 

Vi vil gøre op med, at mennesker med anden etnisk baggrund i årevis overlades 
til en passiv tilværelse på kontanthjælp. Alle skal ud ad døren hver dag for at 
bevare retten til kontanthjælp og have hjælp til at komme ind på 
arbejdsmarkedet. 

Vi vil starte med det, som især spænder ben: Kontanthjælpsmodtagere, som 
ikke har folkeskolens afgangsprøve, skal ikke gå derhjemme, men i gang med at 
få den. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 16: 

Det talte ord gælder 
"Der må ikke spørges, hvor sejren lettest vindes, men hvor den betyder mest." Sådan 
skrev Ove Rode i Politiken for mere end 110 år siden, da Radikale Venstre var under 
stiftelse. Jeg synes, at det er blevet utroligt aktuelt, når man betragter den valgkamp, som 
vi nu er blevet en del af og som kører på de sidste takter. Fordi politik kan ikke reduceres 
til et spil skak eller stratego. Til statistik eller til meningsmålinger. Politik handler om 
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mennesker. Mennesker af kød og blod. Og det valg, som danskerne reelt skal træffe, er, 
om man synes, vi skal føre en politik, der er baseret på kortsigtet populisme, eller om vi 
skal tage ansvar for fremtiden.  
  
Forleden dag fulgte jeg – sikkert ligesom mange andre – debatten mellem de to 
statsministerkandidater, og jeg noterede mig, at Lars Løkke Rasmussen i diskussionen om 
asylansøgere og udlændingepolitikken i Danmark lidt hånligt sagde til Helle Thorning-
Schmidt: ”I har lempet i udlændingepolitikken, og din vicestatsminister er stolt af det.” 
  
For ti år siden kom jeg i folketinget, og noget af det første, jeg arbejdede med som radikal 
integrationsordfører, var de asylbørn, der sad i de danske asylcentre i årevis. Børn som 
fejrede 10-års fødselsdag uden at have prøvet andet end at leve i et dansk asylcenter. 
Forleden, da jeg beskrev de minder på min Facebook side, var der en pige, der skrev om, 
hvordan hun var kommet til Danmark med sine forældre, da hun var fire år, og boede i et 
dansk asylcenter for mange år siden. Hun kunne ikke forstå, hvordan nogen kunne tale 
hånligt om de forbedringer, der var sket siden da. Hun havde en oplevelse som fireårig af 
at bo et sted, hvor hun ikke turde gå på toilettet om natten, fordi hun var bange for de 
mænd, der så voldsfilm længere ned ad gangen i overfyldte værelser, og derfor tissede i 
sengen i stedet for. Hun har fået en tilværelse i Danmark. Hendes familie har fået en 
tilværelse i Danmark. Og som hun skrev: ”Mine små søskende er heldigvis for små til at 
huske, præcis hvordan det var.” 
  
Så derfor: Ja, Lars Løkke Rasmussen, Gu er jeg da stolt af de forbedringer, vi har lavet i 
det danske asylsystem!  
  
Vi har en anden udlændingepolitik i dag. En ny balance. Den udlændingepolitik, vi har ført, 
er ikke skrevet ud af det radikale principprogram og 110 procent radikal, men der er sket 
mange forbedringer. Vi har afskaffet pointsystemet for familiesammenføringer, hvor staten 
med det flertal, der var før sidste valg, havde inviteret sig selv helt ind i soveværelset hos 
danskerne for – på en vægt over nytte-værdi – at afgøre, hvis ægtefæller der var tilpas 
nyttige til, at de kunne få lov til at bo i Danmark. Det har vi afskaffet. Og endda med et 
bredt flertal. Vi har lettet vejen til bedre integration ved at gøre vejen til permanent ophold 
og statsborgerskab lettere. Vi har forbedret asylsystemet. Vi har afskaffet starthjælpen.  
  
De her ting, de er blevet skrevet op på en liste over 31 lempelser. Jeg ved ikke, hvad det 
er med de der ord: stramninger og lempelser. Jeg synes, det er 31 forbedringer. Men jeg 
synes i øvrigt, at man glemmer, at det i virkeligheden måske snarere er 40 eller 45 
forbedringer, hvis man skal tælle lovændringer. Og jeg har selvfølgelig tænkt lidt over, 
hvordan det kan være, at hvis man nu er så utilfreds med den udlændingepolitik, vi har ført 
i regeringen, hvorfor så egentlig underdrive, hvad vi har gjort? Men det kan jo være fordi, 
at Venstre har stemt for en masse af de forbedringer, vi har lavet. 
  
Kan I huske syvårige Im Nielsen fra Aabybro? Det var hende, hvis danske stedfar døde af 
kræft, og hvor hun efter de gældende regler blev henvist til et liv i Thailand. Hun havde 
større tilknytning til det, for hun var kun 7 år, og derfor havde hun ikke levet længe nok i 
Danmark. Hele Danmark var i oprør. En ledende politiker sagde: ”Det her handler ikke om 
en politisk sejr. Det handler om at have retfærdighed i systemet. Hun skal bare hjem.” Ved 
I, hvem der sagde det? Det sagde Inger Støjberg, politisk ordfører for Venstre. Og derfor 
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stemte de selvfølgelig også for den lovændring, og det er måske også derfor, den ikke 
tæller med i deres opgørelse, selvom det uretteligt er en lempelse, hvis man vil tale i de 
termer - men en forbedring for alle os, der bare ønsker retfærdighed i systemet.  
  
Vi har flyttet hegnspælene 45 skridt fremad. Ofte i bredt samarbejde i Folketinget. Mange 
gang med Venstre. Og jeg kan love jer, at jeg står solidt med hånden på den hegnspæl, 
som ikke skal rykkes tilbage.  
  
I år har vi blandt mange mærkedage også fejret 70-året for Danmarks befrielse. Der var en 
mindegudstjeneste i Domkirken, hvor en række af de tilbageværende frihedskæmpere var 
til stede. Inden den gik i gang, gik jeg rundt og snakkede med nogle af dem, og en af dem 
kom og trak mig i frakkeærmet og sagde: ”De der flygtninge, kan I ikke godt gøre noget 
mere for dem?”. Det var en af dem, der satte livet på spil, for at vi i dag kan leve i frihed i 
Danmark. En som nu har nået en alder, hvor man med rimelighed kunne sige, at han 
måske har gjort sit. Vi er jo i hvert fald alle sammen er stolte af at kunne bære den arv, 
som han og hans fæller skabte i os som en del af den danske historie. Jeg synes, det er 
storsind, at sådan en mand i dag stadigvæk kærer sig om dem, der er på flugt. Dem der 
må flygte for at leve. Dem der har det sværest i verden. 
  
I 1951 underskrev Danmark som det første land flygtningekonventionen. I dag skal vi 
opleve partier, som seriøst mener, at vi bør overveje at opsige den eller i hvert fald 
udfordre den – som det hedder.  
Jeg kan ikke selv huske det, men jeg har læst mig til det: i 1956 besatte Sovjetunionen 
Ungarn, og 200.000 flygtninge blev fordrevet. Dengang tog vi imod i Danmark. Med åbne 
arme og med vores hjertevarme. Det var ægte storsind. Det var det rigtige Danmark. I dag 
er der flere flygtninge i verden end på noget tidspunkt siden 2. Verdenskrig. Og vi kan ikke 
stikke hovedet i busken og foregøgle os selv, at vi påvirker det med den ene eller den 
anden ændring i den danske udlændingelovgivning. Det er ikke dansk. Det er ikke det 
velkendte danske storsind. Det er bare helt simpelt småligt.  
  
Der er ikke nogen, der står på stranden i Libyen og sætter deres liv på spil i faldefærdige 
joller hen over middelhavet efter nøje at have studeret Karnovs lovsamling for, hvilke 
vilkår, der byder sig til, hvis de skulle komme til et lille land i det nordlige Europa. Det er 
folk, der flygter fra noget. Jeg har selv på vegne af Europarådet været rundt og besøge de 
modtagecentre. Blandt andet på Lampedusa, hvor vi alle sammen ser de frygtelige billeder 
fra, når de skibsbrudne bliver bragt ind på den lille ø syd for Sicilien. Set mennesker, 
udmattede af flugten, bære deres små børn fra borde i håbet om nu at være kommet til et 
trygt sted.  
  
Der er masser af diskussioner, og tal og fakta flyver gennem luften. Virkeligheden er, at vi 
får den samme andel af de flygtninge, som vi har gjort. Der er bare flere af dem, end der 
har været i rigtig, rigtig mange år. Derfor, Lars: Det her er ikke "Skæg med tal". Det her 
handler om mennesker. Mennesker af kød og blod. Mennesker, der er på flugt. Præcis 
som de mennesker, vi er stolte af i Danmark at have hjulpet under anden verdenskrig. 
Dengang det var Danmark, man skulle flygte fra for at leve.  
  
I December besøgte jeg Jordan og Libanon, nærområderne til det FN kalder den største 
flygtningekatastrofe nogensinde, nemlig i Syrien. Det var en flygtningelejr med 80.000 
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beboere. På størrelse med Aalborg. Hver uge fødes 75 børn i den flygtningelejr, og man er 
i gang med at lave permanent kloakering, for man ved godt, at det er en situation, som 
kommer til at stå på i lang tid. Jeg talte med dem. Jeg hørte om de oplevelser, de har haft 
efter at have boet i et land og haft en tilværelse, som næsten fra den ene dag til den 
anden blev til et bestialsk voldsorgie. Det de drømte om, det var at komme hjem. Hjem til 
deres hus. For manges vedkommende hjem til den jord, de havde dyrket og levet af. Til 
det arbejde, det liv, den uddannelse, de havde taget, før deres verden brød i brand, og de 
tog på flugt.  
  
Jeg synes, vi skal passe på, at den danske valgkamp ikke udvikler sig til en rituel 
stammedans på de menneskers ulykkelige skæbne.  
  
Men storsindet trives i Danmark. Det findes alle vegne. Da man på Samsø hørte, at man 
havde problemer med at finde indkvartering til de mange asylansøgere, der kom, så 
stimlede det lokale erhvervsliv og borgerne sammen og fik genåbnet højskolen og fik 
meddelt de danske udlændingemyndigheder og Røde Kors, at her var et asylcenter, der 
var klar. På 14 dage blev der åbnet asylcenter på den nedlagte højskole på Samsø. Der 
var et stort borgermøde, og den største diskussion var, hvad Facebook siden for 
venskabsforeningen til asylcenteret skulle hedde. Dét er storsind. Det er det danske 
storsind, som vi har trukket veksler på så mange gange i historien.  
  
Og i Halsnæs, hvor mennesker åbnede deres hjem for at huse en flygtning. For at give 
nogle unge mennesker et andet liv, end det de havde været vant til, efter en lang periode 
på flugt. Der var der også storsind.  
  
Og i Sønderborg, hvor lokale erhvervsfolk med Jørgen Mads Clausen i spidsen viste mig 
rundt på asylcenteret og forklarede, hvordan de var ved at finde ud af, hvem der kunne 
hvad, så de kunne gå til hånde. Uanset om det var i den lokale fødevaresektor og 
landbrug, eller om det var på fabrikken i Nordborg, som vi alle sammen kender og 
betragter som et særligt gode for Danmark.  
  
Og så i går i København, hvor jeg besøgte et værested for asylansøgere, hvor de kunne 
komme og møde de hundreder af frivillige, som mødes bare for at snakke sammen og 
skabe en anden tilværelse end det lejrliv, som asylansøgere har, ind til de kommer ud i en 
kommune. Den varme, der mødte mig der – både fra asylansøgerne, som jo er 
taknemmelige, og fra de frivillige, som brugte noget af deres fritid på at skabe nogle andre 
billeder af Danmark, end det man kan opleve i et asylcenter – var slående. Men det 
allermest slående var, at hele mentaliteten var, at man ville give noget tilbage. At 
asylansøgerne brændte for at give noget tilbage. Nogle af den sagde: ”Jeg har læst på et 
skilt, at udlændinge skal arbejde, hvis de kommer til Danmark. Ja tak, hvor må vi 
begynde?” For dét var jo det, de drømte om: at få lov til at komme i gang, bruge deres 
hænder og deres hoveder.  
  
Jacob Haugaard har engang sagt, at hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge. Det er 
måske trods alt en stramning, men det er i hvert fald sådan, at hvis man tvinger 
mennesker til at være i lediggang, til at være passive, så bliver de syge. Det har vi prøvet i 
Danmark med de afviste irakiske asylansøgere, og det virkede ikke.  
  



 118 

Det, som dem, der kommer her, drømmer om, er at få lov til at give noget tilbage. Det er 
det, de gerne vil. Der var ikke ét spørgsmål til kontanthjælp eller starthjælp eller 
integrationsydelser. Der var et andet spørgsmål: ”Kan vi ikke i det mindste få lov til at være 
frivillige på et plejecenter og gøre noget for jeres ældre?” Det var dét, de mennesker gerne 
ville. Og det er dét, som er det storsind, der trives så mange steder i Danmark, og som gør 
mig stolt af at være dansker. 
  
Masser af udlændinge arbejder i Danmark. Det er drømmen for dem, der lige er kommet 
hertil, og det er måske endda ærindet for mange af dem, der er her. Og derfor tror jeg, det 
må undre mange at høre en politisk debat, hvor man med et håndelag siger: ”Når det 
handler om jobskabelse i Danmark, så kan vi da ikke tælle job med, som er gået til 
udlændinge!”  
Hvorfor kan vi ikke det? Vi har da et ønske om, at dem, der er her, arbejder. Hvorfor skal 
de så ikke tælle med? Hvorfor skal udlændinge kun tælle med i kriminalitetsstatistikken 
eller i kontanthjælpsstatistikken men ikke i beskæftigelsesstatistikken?  
  
Jeg har en god ven, der er afrikansk gift, og hans kone sagde på baggrund af den her 
debat: ”Skulle vi ikke overveje at flytte hen et sted, hvor jeg tæller med?” 
  
Udlændinge i Danmark er på mange leder og kanter en ressource. Der er også mange, 
som ikke er det endnu, men som brænder for at blive det. De er ikke en pestilens.  
  
Jeg besøgte Tingbjerg i den her uge, og jeg fik en T-shirt af nogle drenge, der har startet 
et lille firma, hvor de sælger T-shirts i en anti-mobbe kampagne. De ville ønske, at deres 
historie også blev fortalt, når vi taler om de udsatte boligområder i Danmark, så de ikke 
kun skal høre om Tingbjerg, når der sker ulykker, og når folk opfører sig forkert.  
  
Når erhvervsfolk fra nogle af de største virksomheder i Danmark i dag siger til os 
politikere: ”Nu må i holde op. Det nytter ikke noget, at I gør vores udenlandske kollegaer 
og medarbejdere til problemet. De flygter herfra. Vi mister muligheder for at fastholde 
arbejdspladser – også for alle dem af os, som måske er født her, og som har været her i 
mange generationer.  
  
Valgkampens udgangspunkt er på den måde ikke bare skævt. Det er også skadeligt. Og 
derfor er der brug for – måske mere end nogensinde – at vi ikke spørger os selv, hvor 
sejren lettest vindes, men hvor den kan gøre den største forskel. Brug for, at der er nogen, 
som vil være bolværk mod kortsigtet populisme. Nogen som vil genkalde fornemmelsen af 
det danske storsind, som så mange gange i historien har gjort en forskel. Stolte danske 
traditioner for at hjælpe mennesker i nød. Frem for en diskussion om, hvorvidt at vi skal 
finansiere fremtidsvelfærd i et af verdens rigeste lande ved at skære ned på vores bistand 
til verdens allerfattigste.  
  
Vi er klar til at tage ansvar for fremtiden i Danmark. For et Danmark hvor vi passer bedre 
på hinanden og tager os bedre af dem, der har det svært. Et Danmark hvor vi passer 
bedre på kloden, og hvor vi kærer os om mulighederne for de kommende generationer. Et 
Danmark hvor vi tager ansvar for i tide at sørge for, at dem, der har det sværest, får en 
chance, hvad enten de er født under svære kår i Danmark, eller de lige er kommet hertil. 
Dét er det velkendte danske storsind. Det skal vi passe på.  
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Pas godt på hinanden. Pas godt på Folkemødet. Pas godt på Danmark. Det er os selv, der 
bestemmer.  
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Alle skal bidrage, og der er brug for alle 

 

Vi har i regeringen i dag præsenteret vores 
integrationsudspil, der er et fundamentalt opgør med vores 
tilgang til udlændinge i Danmark og den polariserede 
integrationsdebat. Når man som jeg har brugt en ganske 
stor del af mine ti år i Folketinget på netop den politiske 
debat om den måde, vi modtager og behandler de 
udlændinge, der kommer til Danmark, siger det sig selv, at 
det er en ganske speciel dag. 
Og jeg er stolt over vores udspil, der ikke handler om, hvad man tror, eller hvordan man 
ser ud. Der heller ikke handler om, hvad man spiser eller har på hovedet. Eller om hvor 
man bor, hvem man er gift med, eller hvor mange man er. Det er et udspil, der helt enkelt 
handler om, at vi skal møde udlændinge, der kommer til Danmark, med præcis samme 
forventninger, krav og muligheder, som når vi møder hinanden - fra første dag. Uden 
betænkningstid. Uanset om vi forventer, de skal være her længere eller kortere tid.  
  
Jeg har efterhånden mødt en del af de syriske flygtninge, der er på flugt fra ISILs 
grusomheder i Syrien. Jeg har både mødt dem herhjemme og i Syriens nabolande, og jeg 
har endnu til gode at møde ÉN eneste, der bare ønsker at blive ladt i fred. 
  
Der er ikke noget værre end følelsen af, at der ikke er brug for én. Alle vil betragtes som 
en ressource, ikke en pestilens, og det er som sådan, vi skal møde alle.  
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Er man jobklar, skal man stå til rådighed for samfundet og helst ud i en virksomhed og 
have noget at rive i. Uanset om man er dansker eller udlænding. Man skal have et 
netværk og gode kolleger. Uanset om det så alene er en times arbejde, man kan bidrage 
med den første tid.  
  
Når ledige unge danskere er uddannelsesparate, skal de i uddannelse. Det skal 
selvfølgelig også gælde de unge medborgere, der lige er kommet hertil. Og de skal have 
de samme incitamenter. Det lyder enkelt og simpelt, men det er også ganske fundamentalt 
anderledes, end vi har grebet integrationsområdet an de seneste årtier.  
  
Jeg tror, vi på tværs af skiftende regeringer har gjort nytilkomne til Danmark mange 
bjørnetjenester, og ingen kan sige, at VKOs forsøg med fattiggørelse og isolation har 
virket, når en fjerdedel af de flygtninge, der kom hertil mellem år 2000 og 2003, var i 
beskæftigelse ti år senere. 
  
På beskæftigelsesområdet er der gode erfaringer med en virksomhedsrettet indsats. 
Alligevel er kun 26 pct. af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogrammet 
virksomhedsrettet. Til sammenligning gælder det 41 pct. af indsatsen for 
kontanthjælpsmodtagere i det ordinære beskæftigelsessystem. Måske kan noget af 
forklaringen også findes der. 
  
Jeg var forleden på besøg i ISS, der i samarbejde med en række kommunale jobcentre - 
med stor succes - på det nærmeste agerer privat jobcenter for nogle af de medborgere, 
der er længst fra arbejdsmarkedet, heriblandt flygtninge.  Her er mantraet, at arbejde 
kommer først, og så løser de andre udfordringer sig. Sproget kan de lære på 
arbejdspladsen, og et eventuelt behov for behandling kan man flexe ind i arbejdsdagen. 
  
Jeg mødte blandt andre Ming, der var blevet henvist efter flere års ledighed og ved første 
øjekast var en lidt mut og træt, ældre mand, der knap kunne et ord dansk. Han viste sig at 
være den hurtigste grøntsagssnitter, der nogensinde har sat sine ben i Nordeas kantine. 
  
Det er historier som den, der gør, at vores udspil ikke alene handler om de nyankomne 
flygtninge, men samlet set har til mål at oprette 30.000 virksomhedsrettede forløb, så vi 
også kan give en ny chance til de alt for mange, der kom hertil som flygtninge og 
familiesammenførte, og som snarere endte som klienter end medborgere i Danmark.   
  
Vi har før prøvet at modtage store grupper med asylansøgere med bosnierne i 90erne og 
Irakerne i 00erne. Jeg er overbevist om, at vi kan gøre det bedre denne gang, men det 
kræver, at vi begynder med at rette op på nogen af fortidens synder.   
  
Det nye integrationsprogram skal selvfølgelig også fortsat tage hensyn til de flygtninge og 
familiesammenførte, der har særlige udfordringer som følge af barske oplevelser i deres 
hjemland. De skal faktisk have endnu bedre mulighed for en tværfaglig hjælp. Sådan er 
det jo også, når vi danskere er syge. Så får vi behandling.  
  
Og som radikal glæder jeg mig også over, at civilsamfundet med udspillet får en mere 
central rolle i integrationsindsatsen.  
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Det fællesskab, som foreningslivet tilbyder, kan både være vejen til arbejde og 
uddannelse. Og vejen til at få det danske samfund, de danske værdier og omgangsformer 
ind under huden. Der er generelt rigtig mange danskere, der gerne vil bidrage. Det skal vi 
være glade for, men vi skal også være bedre til at udnytte det mere systematisk.   
  
Det nye mantra i dansk integrationspolitik bør være, at vi behandler udlændinge præcis 
som vi behandler hinanden. Fordi det virker, og fordi vi har brug for alle. 
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Sæt flygtninge i arbejde, ikke i teltlejre 

 

Vi vil en ny vej for Danmark i flygtningekrisen. Hvor vi møder 
udfordringerne med åbne øjne og tro på fremtiden. Hvor vi 
sammen løser den store opgave med at tage imod de 
mange flygtninge. Og hvor vi ikke fratager flygtninge den 
værdighed, der ligger i at kunne tage vare på sig selv. 
Selv om Christiansborg går i selvsving, løber verden som bekendt videre. Det er en 
skelsættende tid. Krige og konflikter bliver pludselig meget virkelige, når mennesker i stort 
tal søger beskyttelse i Danmark. Der indføres grænsebomme, og det europæiske 
samarbejde, som mange har taget for givet, er pludselig truet af opløsning indefra. Frygt 
kan høres i tonelejet på den offentlige debat – og spores i politiske ønsker om mindre 
frihed til mennesker og flere beføjelser til myndigheder.  
  
Vi kender alle sammen frygten. Den har mange ansigter, og den skal bestemt ikke 
forklejnes. Men vi må ikke lade os styre af frygten. Slet ikke politisk. For så skaber vi et 
forskrækket og stillestående samfund. Vi fjerner os med hast fra det driftige, frisindede og 
trygge Danmark, vi gerne vil være. 
  
Det politiske flertal i Danmark fører i dag frygtens politik. Man vil ikke forpligte sig på de 
langsigtede løsninger. Ikke tage fælles ansvar for flygtninge i Europa. Og ikke give 
flygtninge en værdig modtagelse. Af frygt for omverdenen - og af frygt for fremtiden.  
  
I Radikale Venstre vil vi en anden vej for Danmark. Hvor vi møder udfordringerne med 
åbne øjne og tro på fremtiden. Hvor vi sammen løser den store opgave med at tage imod 
de mange flygtninge. Og hvor vi ikke fratager flygtninge den værdighed, der ligger i at 
kunne tage vare på sig selv.  
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Vi har derfor lanceret en ny kampagne om flygtningesituationen. For vi kan gøre meget, 
hvis vi bruger kræfterne rigtigt. Hvis vi tager ansvar og giver flygtninge mulighed for at 
gøre det samme. 
  
Integration fra første dag 
Flygtninge vil gerne bidrage. Derfor skal de mødes med værdighed og forventninger om 
integration og deltagelse fra første dag. Allerede i asylcentrene skal flygtninge i gang med 
job eller praktik. Og det skal være lettere for virksomheder at ansætte flygtninge. Vi har 
simpelthen ikke råd til at isolere flygtninge i Danmark. Hverken menneskeligt eller 
økonomisk.  
  
Fælles løsninger i Europa 
Flygtningekrisen kan ikke løses af noget land alene. Grænsekontrol skader vores vækst 
og velfærd. Derfor skal vi kæmpe for de løsninger, som vil virke: Fælles og effektiv kontrol 
med EU’s ydre grænser. Fælles modtagecentre, som sender flygtninge videre til 
beskyttelse i EU og migranter retur. Fælles fordeling af flygtninge, så alle EU’s lande tager 
del i opgaven. 
  
Mere hjælp i nærområderne 
Situationen i Syrien og nærområderne er desperat. Der mangler basale ting som mad og 
vand. Det driver blot flere til en farlig tur over Middelhavet. Derfor skal vi hjælpe meget 
mere. Vi vil øge udviklingsbistanden i stedet for at skære i den, og vi vil kæmpe for, at et 
samlet EU sender mange flere penge til nærområderne. 
  
Vi behøver ikke at tage ejendele fra flygtninge, holde dem adskilt fra deres familier i årevis 
eller isolere dem i teltlejre og flygtningelandsbyer. Det handler om mennesker, og vi kan 
vælge en ny vej. 
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En flygtningepolitik for fremtiden 

 

Ingen ønsker sig flere flygtninge frem for færre. Men der 
hvor vandene skilles er, om man er villig til at samarbejde 
med andre lande om at håndtere en ny flygtningekrise, eller 
om man bilder sig selv ind, at vi kan klare os bedre hver for 
sig. 
Af Morten Østergaard 
  
Jo flere mennesker på flugt. Jo flere banker på vores dør. Og jo større ansvar må vi tage. 
Men betyder antallet så ikke noget? Jo naturligvis. Det kan de mange, som har knoklet for 
at håndtere de seneste års rekordmange flygtninge, tale med om. Det betyder noget for 
vores muligheder for at gøre dem, der kommer, til en del af vores fællesskab, om der er 
færre eller flere. Og ja, antallet kan godt betyde noget, uden at det er muligt at sætte 
eksakt tal på, hvor mange der kan komme.  
  
Vi befinder os i en tid med flere flygtninge i verden end på noget andet tidspunkt siden 2. 
verdenskrig. Flygtninge- og migrantudfordringen er ikke forbigående. Den er permanent.  
  
Skylder vi så ikke kommende generationer at finde en permanent løsning? Selvfølgelig gør 
vi det. Smykkelove og grænsebomme ved Kruså er ikke permanente svar. Vi gemmer os 
for virkeligheden, som små børn gemmer sig for verden, når de holder sig for øjnene. Intet 
land kan håndtere denne udfordring selv. Heller ikke Danmark. Vi løser kun flygtninge- og 
migrantudfordringen permanent, hvis vi gør det i fællesskab.  
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Først og fremmest må vi have ordnede forhold ved EU’s ydre grænser. Når regeringen 
lægger op til at skifte politibetjente ved grænsen ud med soldater, undrer jeg mig over, at 
regeringen insisterer på at holde grænsekontrol, hvor den virker dårligst. Vi har da ikke 
behov for soldater til at vogte os mod Tyskland. Sendte vi i stedet soldaterne til Europas 
ydre grænser, ville de kunne bekæmpe menneskesmugling af migranter, der ikke skal til 
Europa, og hjælpe flygtninge, som fortjener vores beskyttelse. Se det ville være 
grænsekontrol med et forståeligt formål. Samtidig skal vi oprette fælles EU-lejre ved den 
ydre grænse, der lever op til vores fælles europæiske standarder. Her skal man kunne få 
sin asylsag behandlet. Det er en langt mere værdig løsning – for flygtningene, migranterne 
og for Europa. 
  
For det andet skal vi hermed ikke længere behandle sager om asyl ved den danske 
grænse. Det er klaret ved de ydre grænser. Flygtninge, der har krav på vores beskyttelse, 
vil blive fordelt via et fælles, europæisk fordelingssystem. Og vi kan koncentrere os om at 
vise os selv og verden, at velfærdssamfundet også er bedst, når det handler om 
integration af nye medborgere. Så vi, frem for at vænne mennesker til passivitet, fra første 
dag gør dem til en ressource for sig selv og for vores samfund.   
  
For det tredje skal vi fjerne årsagerne til de ukontrollerede flygtningestrømme. Vi skal 
sørge for, at flygtningebørn går i skole – også i de store flygtningelejre i nærområderne. 
Og vi skal investere i at vende udviklingen i de dele af især Afrika, som så mange 
udvandrer fra, fordi de ikke kan opretholde deres liv, hvor de er. Det handler om fattigdom, 
sundhed og klima, som truer med at sætte uendelige menneskemængder i bevægelse, 
hvis ikke vi i den rigeste del af verden forstår, at når vi hjælper lande langt herfra, 
forebygger vi også udfordringer og humanitære katastrofer ved vore grænser. Målet må 
være at færrest muligt behøver flygte for at leve. 
  
Der er ingen nemme løsninger på flygtninge- og migrantudfordringen. Desværre vælger alt 
for mange på spørgsmålet om antallet af flygtninge, den fatale tilgang ”ude af øje – ude af 
sind” og glemmer, at de eneste med realistisk chance for at fungere i praksis de fælles 
løsninger og en solidaritet, der rækker ud over egen matrikel. 
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Bilag 20: 
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Bilag 21: 

LØSNINGER ELLER SYMBOLPOLITIK 

 

Virkeligheden kalder. Vi skal have en ny retning for 
Danmark, hvor vi siger farvel til skadelig symbolpolitik og ja 
tak til integration, værdighed og tryghed for dem, der 
uddanner sig og arbejder. Hvorfor sætte integrationen i stå, 
når der er brug at give den et skub fremad? 
Hvordan skal det nogensinde løse virkelighedens problemer at slette ordet "integration" i al 

lovgivning? Hvordan giver det mening, menneskeligt som økonomisk, at isolere flygtninge 

på så lave offentlige ydelser, at de må leve i fattigdom frem for at engagere dem og lade 

dem bidrage? Hvorfor skal det ikke gøre en positiv forskel, at man uddanner sig eller 

arbejder og viser, at man kan og vil? Hvorfor ikke møde folk med krav og forventninger 

frem for uambitiøse falliterklæringer? 

Desværre er sund fornuft symbolpolitikkens første offer. Og lige nu drukner vi i 

symbolpolitik. 

Venstre og Socialdemokratiet er så optaget af at tækkes Dansk Folkeparti, at de med 

paradigmeskiftet indfører et integrationsstop. Det løser ingen verdens problemer. Til 

gengæld skaber det nye: Utryghed og usikkerhed for mennesker og virksomheder. Og så 

peger det direkte ind i et mere splittet Danmark. 

Danmark har i den grad brug for en ny retning! Med en ny integrationspolitik skal vi sikre, 

at det altid kan betale sig at integrere sig. På den måde kan vi genskabe trygheden og 
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værdigheden for dem, der gør alt det, vi beder dem om, og dem på plejehjemmene og i 

virksomhederne, som er glade for deres kollegaer og medarbejdere med 

flygtningebaggrund. 

Det eneste, der giver mening, er, at vi belønner dem, der gør det, som vi ønsker. Nemlig at 

lære sproget, at tage aktivt del på arbejdsmarkedet og at bidrage til samfundet. 

Så hvorfor sætte integrationen i stå, når det, der er brug for, er et skub fremad? 

Lad os sætte en ny kurs, hvor vi vælger symbolpolitikken fra og finder rigtige løsninger på 

de virkelige problemer. 
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Bilag 22: 

Vær med 

 

"Tag ansvar, ikke smykker" og "Sæt flygtninge i arbejde, 
ikke i teltlejre." Sådan lyder hovedbudskaberne i den nye 
store flygtninge- og integrationskampagne, Radikale 
Venstre ruller ud i disse dage. Her kan du se, hvordan du 
kan tage del i kampagnen. 
Del budskaberne på sociale medier 
Hjælp os med at sprede kampagnes budskaber på de sociale medier ved at dele dem. 
Budskaberne kan hentes som coverbilleder til Facebook her: 
https://www.radikale.dk/system/files/pictures/tagansvar_roed_MOE.png 
https://www.radikale.dk/system/files/pictures/arbejde_blaa_MOE.png 
  
Hvis du vil have de samme billeder med dit eget navn under budskaberne, kan du bestille 
dem her: https://podio.com/webforms/15077317/1010856 
  
Bestil foldere 
I løbet af marts måned vil radikale ildsjæle over hele landet gå på gaden for at dele foldere 
ud. Du kan også give en hånd med og dele foldere ud - f.eks. i dit nabolag eller på din 
skole. Du kan bestille folderne gratis her: https://podio.com/webforms/15042901/1008576 
  
Tag del i debatten 
Vi giver virkeligheden en stemme, og låner derfor vores facebookside ud de kommende 
uger. Forskellige mennesker – det kan både være eksperter, meningsdannere, 
organisationer og helt almindelige danskere – vil derfor agere gæsteredaktører på blandt 
andet Radikale Venstres Facebook-side. Besøg vores side på Facebook og tag del i 
debatten: https://www.facebook.com/radikalevenstre 
  
Mød op 

https://www.radikale.dk/system/files/pictures/tagansvar_roed_MOE.png
https://www.radikale.dk/system/files/pictures/arbejde_blaa_MOE.png
https://podio.com/webforms/15077317/1010856
https://podio.com/webforms/15042901/1008576
https://www.facebook.com/radikalevenstre
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I april og maj afholder vi fem store borgermøder i hele landet. Her samler vi lokale borgere, 
radikale politikere og eksperter til fælles diskussioner og konkret ideudvikling om 
håndtering af flygtningesituationen og lokal integration. Se hvornår vi er tæt på dig, i 
kalenderen her: https://flygtning.radikale.dk/events-list 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://flygtning.radikale.dk/events-list
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Bilag 23: 

Kommer De Radikale igen til at styre 

Socialdemokratiets udlændingepolitik? 
•  2. april 2019 

•  af Kristian Thulesen Dahl 

Mandag aften tikkede en noget opsigtsvækkende nyhed ind fra Berlingske Tidende. 

De Radikales formand, Morten Østergaard, kunne i et stort interview meddele, at partiet ikke vil 

bakke Socialdemokratiets Mette Frederiksen op som statsminister, hvis hun samtidig vil videreføre 

den stramme udlændingepolitik. 

Helt konkret vil Morten Østergaard og hans partifæller i De Radikale rulle det paradigmeskifte 

tilbage, som vi i Dansk Folkeparti for nylig har fået kæmpet igennem. Et paradigmeskifte hvorefter 

flygtninge skal rejse hjem, når der er fred i deres hjemlande i stedet for at blive i Danmark. 

De Radikale ønsker mere indvandring til Danmark. Og nu vælger de altså at stille ultimative krav 

for at få det igennem: Hvis De Radikale ikke får deres politik igennem, kan Socialdemokratiet ryge 

og rejse! Så bliver Mette Frederiksen ikke statsminister. 

Jeg må sige, at jeg blev meget forbløffet over, at De Radikale på den måde fremlægger et så 

ultimativt krav. En melding, som potentielt kan ende med at kaste Danmark ud i en større 

parlamentarisk krise på den anden side af valget. 

For nogen skal jo give sig! 

Jeg har sagt før, at vi i Dansk Folkeparti – uanset valgets udfald vil bruge vores mandater aktivt. 

Men som målingerne ser ud lige nu, vil Socialdemokratiet være afhængig af mandaterne fra De 

Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet. 

Dermed kan Socialdemokratiet blive tvunget til at ændre kurs, hvis de vil til magten. Og hvad er så 

vigtigst? Statsministerposten eller udlændingepolitikken? 

Det kan være, at det vil komme an på en prøve om kun et par måneder.. 

Jeg må sige, at jeg er dybt bekymret over udsigten til, at De Radikale igen kan komme til at sidde 

med styrepinden i forhold til den danske udlændingepolitik. 

Vi så, hvor galt det gik på bare fire år – mellem 2011 og 2015 – hvor Socialdemokratiet og De 

Radikale lempede udlændingepolitikken mindst 45 gange. 

Heldigvis er vi de seneste fire år kommet langt og har strammet udlændingepolitikken nu over 140 

gange siden valget i 2015. 

https://danskfolkeparti.dk/kommer-de-radikale-igen-til-at-styre-socialdemokratiets-udlaendingepolitik/
https://danskfolkeparti.dk/author/kristiantd/
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Vi har senest gået gennemført et paradigmeskifte på flygtningeområdet, hvorefter flygtninge 

fremover skal rejse hjem igen, så snart det er muligt. 

Vi har nedsat ydelserne. Flygtninges retskrav på en permanent bolig er blevet ophævet. Der er 

indført brugerbetaling på tolkning i sundhedsvæsenet. Vi har strammet op på reglerne for 

familiesammenføring og meget mere. Du kan se hele listen med de over 140 stramninger her: 

https://danskfolkeparti.dk/politik/stramninger-paa-udlaendingepolitikken/ 

Men nu er der altså risiko for, at det hele ryger på gulvet. Hvis de Radikale igen får magt, som de 

har agt. 

Er danskerne klar til at gamble med den danske udlændingepolitik? Risikere, at vi igen kommer på 

samme kurs på udlændingeområdet som Sverige? Nej! Det tror jeg faktisk ikke. 

Vi er nødt til at passe på Danmark og sikre en fortsat stram udlændingepolitik – nemlig Dansk 

Folkepartis udlændingepolitik! 

Hvilken vej vil du gå? Valget er dit. 

Med venlig hilsen 

Kristian Thulesen Dahl 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://danskfolkeparti.dk/politik/stramninger-paa-udlaendingepolitikken/
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Bilag 24: 

En fremtid med Det Radikale Venstre 

ved udlændinge-roret? 
•  12. juni 2019 

•  af Kristian Thulesen Dahl 

For et års tid siden tog jeg en tur over Øresund for at besøge bydelen Rosengård i Malmø i Sverige, 

hvor 86 procent af beboerne har udlændingebaggrund. I Malmø alene, har næsten halvdelen af 

byens beboere baggrund i et andet land end Sverige. 

Da jeg slentrede rundt i den svenske ghetto, hvor parabolerne afløser hinanden på altanerne, hvor 

næsten samtlige kvinder jeg så var tildækket, hvor skilte på arabisk dominerede i bycentret og hvor 

endeløse rækker af khat-tyggende somaliske mænd hang ud på bænkene, var det en meget tydelig 

påmindelse om, hvad jeg som formand for Dansk Folkeparti egentlig kæmper for – og imod. 

Svensk udlændingepolitik har altid været helt ude af kontrol. 

De svenske politikere har fejlet. 

Først i 2015, da Sverige blev lagt ned af syriske migranter, opstod der en form for debat om 

retningen for udlændingepolitikken i fremtiden. Men styr på det, har de ikke i Sverige. 

Det er ulykkeligt for vores broderland. 

Dansk Folkeparti har skabt resultater 

På trods af at Dansk Folkeparti fik en vælgerlussing den 5. juni, er jeg alligevel meget stolt af, at vi 

i Dansk Folkeparti i snart 25 år har kæmpet for at holde Danmark på rette spor. 

Vi har knoklet løs og hver gang, vi har haft muligheden for det, har vi lagt forslag på bordet, der 

kunne sikre vores land. Og det har resulteret i, at vi langsomt men sikkert har fået omvendt mange 

af de øvrige partiers syn på dansk udlændingepolitik. 

Socialdemokratiet er gået fra at kalde os ”Ikke stuerene” fra folketingets talerstol til at omfavne 

store dele af vores udlændingepolitik og gøre den til deres egen. 

Da Venstres formand hed Uffe Ellemann Jensen, var der andre udlændingepolitiske boller på 

suppen, end tilfældet har været i de perioder, hvor Dansk Folkeparti har haft indflydelse på 

udlændingepolitikken under Anders Fogh Rasmussen og siden Lars Løkke Rasmussen. 

Dansk Folkeparti har sikret, at den stramme udlændingepolitik er blevet fastholdt i de perioder, vi 

har haft indflydelse. 

Og netop dét er det allervigtigste for Dansk Folkeparti: At udlændingepolitikken holdes på sporet! 

https://danskfolkeparti.dk/en-fremtid-med-det-radikale-venstre-ved-udlaendinge-roret/
https://danskfolkeparti.dk/author/kristiantd/
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Det er det, vi kæmper for! Og det gør vi også, selvom danskerne i perioder prioriterer anderledes, 

som i onsdags. 

Håber det bedste – frygter det værste 

I disse dage forhandler Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, med sine støttepartier. 

Det Radikale Venstre, Enhedslisten og SF går til forhandlingsbordet – alle med krav om lempelser 

af udlændingepolitikken. 

Mette Frederiksen har hele vejen igennem været meget klar i mælet. 

Hun vil ikke lempe på udlændingepolitikken, siger hun. 

Ja – faktisk har hun sagt, at hun hellere vil undvære statsministerposten end lempe på 

udlændingeområdet! 

Det er nu, hun skal vise, hun holder sit ord overfor vælgerne! 

Jeg håber hun har mere karakter end sin forgænger, Helle Thorning Schmidt, der lovede det samme, 

men endte med at sælge ud, da hun kom op i det sorte tårn med Det Radikale Venstre i 2011. 

Jeg håber på det bedste, men jeg frygter det værste. 

Det Radikale Venstre fik et godt valg den 5. juni. Især i landets ghettoer. I Vollsmose og 

Gellerupparken var stemmeprocenten på Det Radikale Venstre tårnhøj. 

Når imamerne opfordrer til, at man stemmer på et bestemt parti, følger muslimerne tilsyneladende 

trop og adlyder! Det er skræmmende, at imamerne har den magt. 

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har deres at kæmpe med for at holde fast i retningen på 

udlændingeområdet. 

Jeg håber på det bedste for fremtidens udlændingekurs – men jeg frygter ærligt talt det værste. 

Morten Østergaard mener det, han siger – og han bukker ikke nemt under. 

Èn ting er sikkert: 

I Dansk Folkeparti holder vi øje med de andre partier! 

Vi er udlændingepolitikkens vagthund – og bare rolig. Vi glammer stadig! 

Med venlig hilsen 

Kristian Thulesen Dahl 
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Bilag 25: 
 

Radikale: DF gør os andre til 

grin 
DEBAT3. november 2018 kl. 5:00 | 

Erfaringerne fortæller os, at de velintegrerede flygtninge er mere tilbøjelige til at vende tilbage til 
deres hjemlande, skriver Sofie Carsten Nielsen (R). (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) 

DEBAT: Fire ud af fem af Folketingets medlemmer går ind for, at 

flygtninge skal i arbejde og have uddannelse. Alligevel svinger DF 

taktstokken i dansk udlændingepolitik. Vi er, fra venstre til højre, til 

grin for egne stemmer, skriver Sofie Carsten Nielsen (R). 

3. november 2018 kl. 5:00 | 

 

Af Sofie Carsten Nielsen (R) 

MF 



 138 

Det er igen finanslovssæson. Og vanen tro vil regeringen og Dansk Folkeparti 

udveksle henholdsvis sparekrav og asylpolitiske idéer som jetoner på et 

pokerbord. 

Det er blevet en institution i dansk politik, at disse områder tilfældigvis lever 

og ånder gennem hinanden. 

DF vil kræve integrationsstop, hver gang regeringen ønsker noget gennemført. 

Det er DF's idé, at vi nemmere kan sende syrere hjem til landet, hvor Assad 

fortsat bomber, hvis vi stopper integrationen. 

Skal vi, som DF, arbejde for at isolere flygtninge – store som 
små – det ene øjeblik og det næste øjeblik tordne mod 
parallelsamfund? 
Sofie Carsten Nielsen (R)MF 
TEMA: FLYGTNINGE- OG MIGRANTKRISEN 

Juraprofessor med ekspertise i udlændingeret Jens Vedsted-Hansen kalder det 

”ekstremt sjældent”, at tilknytning til Danmark er til hinder for, at 

Flygtningenævnet inddrager opholdstilladelser. 

De velintegrerede vender hjem 

Tidligere S-minister Birte Weiss har i sin bog Og Balkan kom til 
Danmark redegjort for, at erfaringen faktisk er, at jo bedre de flygtninge, der 

kom til Danmark fra Bosnien, blev integreret gennem uddannelse, arbejde og 

deltagelse i samfundslivet, jo flere vendte tilbage til deres oprindelsesland. 

Det giver intuitivt god mening. Jo mere menneskeligt overskud man selv har, 

jo bedre bliver man i stand til at vende hjem og bygge op igen. 

Vi er ikke i tvivl i Radikale Venstre. Vi vil ikke lade mennesker rådne op til 

evig tid i Danmark og tage det daglige brød fra dem. 

Vi kan for vores skyld uddanne syreren til nødhjælpsarbejder, så hun kan 

bygge sit land op. 

Vi arbejder gerne sammen med Dansk Folkeparti for at sikre langt bedre og 

bredere repatrieringsprogrammer til de flygtninge, der rent faktisk har 

mulighed for at vende tilbage, ligesom vi hjalp bosnierne i 90’erne. 

Men et integrationsstop. Det er ekstremistisk. Et integrationsstop er dyrt. 

Tåbeligt. Evidensløst. Inhumant. Og hyklerisk. 

https://www.altinget.dk/artikel.aspx?emne=4350
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DF taler med to tunger 

Skal vi tage arbejdet fra flygtninge for så at rase over, at de sidder på deres 

flade? 

Skal vi insistere på, at de syriske børn i Danmark, som er havnet i krydsfeltet 

mellem Assad og Dansk Folkeparti, ikke må lære dansk? 

Skal vi, som DF, arbejde for at isolere flygtninge – store som små – det ene 

øjeblik og det næste øjeblik tordne mod parallelsamfund? 

Nej. Det giver da ingen mening. Så vil man jo ikke løse problemer. DF taler 

med to tunger her. 

Integrationsstoppet viser, hvorfor Danmark har brug for en ny retning. Hvor vi 

laver virkelige løsninger på rigtige problemer. 

Danskerne vil have integration 

Og de fleste danskere er jo ikke enige med DF om udlændingepolitikken. 

Borgerne ønsker integration; flygtninge skal i arbejde, børn skal blandes i 

daginstitutioner og skoler, så vi alle møder hinanden, og indvandrerbørn skal 

tale dansk. 

Borgerne ønsker opgør med social kontrol, så ligestilling sejrer, og kvinder og 

mænd og piger og drenge sættes fri i alle hjørner af Danmark. 

Borgerne ønsker kontrol med asyl- og migrantstrømmen: EU-nationer skal 

fortsætte det samarbejde, som allerede har sendt asyltallet 95 procent lavere 

ned. 

Det er præcis den kurs, som Radikale Venstre står for og har leveret tre helt 

konkrete udspil på. DF er i lodret opposition til alle de tre punkter. DF er sågar 

i opposition til resten af Folketinget på alle tre punkter. 

Fire ud af fem af Folketingets medlemmer går jo ind for, at flygtninge skal i 

arbejde og uddannelse. Og alligevel svinger DF taktstokken i dansk politik. Vi 

er, fra venstre til højre, til grin for egne stemmer. 

Vi er fanget i en Christiansborgsk osteklokke, der trænger så massivt til 

luftforandring. Tør vi, så kan vi skabe en ny virkelighed i dansk 

udlændingepolitik. 

Det sker den dag, hvor DF råber ”Stop integrationen”, og vi svarer ”Stop, DF”. 
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Bilag 26: 
 

R: Integration kan ikke vente 
DEBAT16. januar 2016 kl. 7:00 | 

Radikale Venstre har otte konkrete forslag til at fremme en bedre integration. Her uddyber beskæftigelses- og 

integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen, hvad de går ud på. (Foto: Kim Vadskær) 

DEBAT: Den første prioritet for regeringen må og skal være at sikre en 

vellykket integration. Det skriver Radikale Venstres beskæftigelses- og 

integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, og præsenterer otte 

initiativer, der kan hjælpe fra dag 1. 

Af Sofie Carsten Nielsen 

Beskæftigelses- og integrationsordfører for Radikale Venstre 

I sidste weekend var jeg i radioen for at tale om flygtninge og integration. Det 

er nærmest det eneste, jeg er i radioen for at tale om for tiden, så det kan være 

svært at skille dagene.  

Det er på alles læber. Ikke så mærkeligt. Vi står med store udfordringer. Men 

jeg kan huske dette program tydeligt, for der blev refereret til et indslag med 



 141 

udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der udtaler, at hun slet 

ikke har haft tid til at være integrationsminister endnu, da alt det med 

grænsekontrol og antalsdiskussion har fyldt al hendes tid. 

Og det synes jeg egentlig sætter den politiske situation i Danmark ganske godt i 

perspektiv.  

Det er en ærlig sag ikke at have mere tid end døgnets 24 timer. Tro mig, det 

forstår jeg. Men det er en tilståelsessag, der fortjener langt mere 

opmærksomhed, at regeringens vigtigste minister ikke kan prioritere Danmarks 

allervigtigste udfordring lige nu og i de kommende mange år.  

Vi har en integrationsminister, der ikke har haft tid til integrationen endnu. 

Det skriger til himlen.  

For uanset hvor mange flygtninge Dansk Folkeparti og støttepartier lykkes med 

at skræmme til vores nabolande, så kommer der flere flygtninge til Danmark 

end nogensinde før. De ER her. Vi skal handle. 

Vi har ikke råd til at fortsætte som nu 

Derfor skal integrationsindsatsen i gang fra dag 1, allerede mens flygtninge 

venter på behandlingen af deres asylsag.  

Det store antal flygtninge, som p.t. kommer til Danmark, gør det vigtigere end 

nogensinde, at integrationen lykkes. Der er brug for et opgør med den 

hidtidige tilgang, hvor integrationsindsatsen først begynder, når asylansøgere 

har fået flygtningestatus.  

Det er uværdigt og skadeligt for flygtninge at blive fastholdt i passivitet, og som 

samfund har vi heller ikke råd til at holde så mange mennesker passive så 

længe. Vi har ikke råd til, at flygtninge tilbringer op til det første år i Danmark 

i et asylcenter uden at komme i gang med en aktiv tilværelse, der leder frem 

mod selvforsørgelse. Derfor skal der turbo på integrationsindsatsen.  

Radikale Venstre har netop fremlagt otte konkrete forslag, der kan sættes i 

gang nu og her.    

1. Fra asylcentre til regionale integrationscentre  

Grundformålet med asylcentrene skal ændres. Centrene skal ikke blot danne 

rammen om asylansøgeres ventetid, mens deres asylsag behandles. De skal 

omdannes til, hvad man kan kalde regionale integrationscentre, som er 

indgangsdør til kommunerne i centerets opland.   



 142 

 

Mens asylsagsbehandlingen kører i sit eget spor, skal der igangsættes et 

systematisk forløb for at afklare den korteste vej til selvforsørgelse for hver 

enkelt asylansøger, vel at mærke såfremt vedkommende opnår 

flygtningestatus.  

 

Når en asylansøger modtager en opholdstilladelse, skal der være udarbejdet en 

køreklar integrationsplan, som kan aktiveres af opholdskommunen fra første 

dag.  

 

Den fremrykkede indsats vil naturligvis betyde, at der i nogle tilfælde anvendes 

integrationsressourcer på mennesker, som alligevel ikke får opholdstilladelse i 

Danmark. Til gengæld vil der være en væsentlig besparelse at hente, når den 

fremrykkede integrationsindsats betyder færre udgifter til forsørgelse af 

flygtninge.  

 

Ydermere er der erfaring, som taler for, at raske og rørige afviste asylansøgere i 

langt højere grad end passiviserede asylansøgere er i stand til at agere på deres 

afvisning, hvorfor de ofte hurtigere vil kunne udsendes.   

 

2. Målrettet placering af flygtninge i kommuner 

Fordelingen af flygtninge til kommuner skal ske mere målrettet ved, at 

udlændingemyndighederne tager højde for mulige synergier og konkrete 

jobmuligheder, når flygtningene placeres i kommuner.  

 

Kommuner skal i udgangspunktet få deres flygtningekvote opfyldt med 

flygtninge fra et asylcenter i samme region. Dette giver incitament til, at 

kommunerne kan involvere sig i integrationsindsatsen allerede i asylfasen, og 

det giver flygtningene mulighed for at knytte varige bånd til mennesker, 

arbejdspladser og lokalsamfund allerede i asylfasen.   

 

Beskæftigelseshensyn skal efterkommes, hvor relevant. Hvis det for en 

flygtning er sandsynligt, at der er bedre jobmuligheder i en bestemt kommune, 

og hvis kommunen er klar til at tage imod vedkommende, skal et sådant ønske 

om boplacering efterkommes.    
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3. Aktiv hverdag i asylfasen  

Udgangspunktet skal være, at alle asylansøgere skal være i praktik på en 

arbejdsplads i lokalområdet eller udføre opgaver i asylcentret for at modtage 

kontantydelser i asylfasen.  

 

Det giver værdighed for den enkelte, at man på den måde bidrager til det 

nærmiljø og det fællesskab, man er en del af. Ingen asylansøgere er jo vant til at 

være klienter og få alting serveret.   

 

Asylansøgere med traumer eller andre psykiske eller fysiske lidelser skal 

naturligvis kunne undtages fra kravet.   

 

4. Hurtigere uddannelsesvurdering  

Alle asylansøgere med en kompetencegivende uddannelse skal have bistand til 

at få deres uddannelseskompetencer vurderet i forhold til det danske 

arbejdsmarked allerede i asylfasen.  

 

Dette skal iværksættes inden for tre uger, efter at asylansøgeren er ankommet 

til det asylcenter, hvor han/hun skal opholde sig i asylfasen.  

 

5. Kompetencescreening i samarbejde med virksomheder 

Ingen formår bedre end virksomheder at vurdere de konkrete kompetencer, 

som asylansøgere har i forhold til det danske arbejdsmarked.  

 

Derfor skal der iværksættes partnerskaber med virksomheder om at foretage en 

indledningsvis screening af de arbejdsmarkedskompetencer, som asylansøgere 

har i forhold til det danske arbejdsmarked.   

 

6. Reel adgang til arbejdsmarkedet fra første dag  

Asylansøgeres mulighed for at tjene deres egne penge har stor værdi for den 

enkelte såvel som for samfundet.  

 

Derfor var det et vigtigt tiltag, da SR-regeringen gav asylansøgere mulighed for 

at arbejde. Men vi kan gøre det bedre endnu.  

 

I dag har asylansøgere først lov til at arbejde efter seks måneder i Danmark. Det 

er en unødig begrænsning. Derfor vil vi gøre det lovligt for asylansøgere at 
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arbejde fra dag 1 i asylcentret.   

 

7. Lettere adgang til engelsksprogede kurser på videregående uddannelser  

Nogle asylansøgere kommer til Danmark med en videregående uddannelse i 

bagagen. Ofte er der dog brug for at supplere denne, før den kan anvendes i 

Danmark, blandt andet så man er sikker på, at uddannelsen lever op til 

arbejdsmarkedets krav til den pågældende profession i Danmark.   

 

Med afsæt i Uddannelsesministeriets nye kendskab til asylansøgeres 

uddannelseskompetencer skal ministeriet gennem dialog med de videregående 

uddannelser sikre adgang til eksisterende engelsksprogede kurser for 

flygtninge. 

 

Derved kan de få de nødvendige kompetencer til at virke i deres profession i 

Danmark.   

 

8. Indslusningsløn eller lærlingepraktik til flygtninge  

For at give flygtninge bedre mulighed for hurtigt at få fodfæste på 

arbejdsmarkedet, skal der indføres en vej ind på arbejdsmarkedet med en lavere 

tærskel for flygtninge for en afgrænset periode.  

 

Vi er ligeglade med, hvad vi kalder det, men vi er nødt til at handle. Dette skal 

bidrage til, at flygtninge ikke holdes ude af arbejdsmarkedet, mens de lærer 

dansk og får kendskab til det danske arbejdsmarked.  

 

En konkret model skal udvikles i trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets 

parter. 

Tid til at tage stilling 

Man får ikke bedre integration ved kun at tale om at begrænse antallet af 

flygtninge i Danmark. Uden held i øvrigt. Socialdemokraterne indrømmer 

endda at de seneste stramninger formodentlig endda skaber ringere forhold for 

integrationen.  

Dansk Folkeparti har meldt klart ud. De ønsker ikke integration. De ønsker 

internering af flygtninge i statslige lejre, uanset hvor længe de skal sidde der, 

uanset hvad det koster økonomisk (og det bliver dyrt!), uanset de menneskelige 

omkostninger.  
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Det er tid til at Venstre-regeringen, Konservative, Liberal Alliance og 

Socialdemokraterne tager stilling. Det er tid til, at nogen i regeringen har tid til 

at være minister for integration.  

Vi medvirker gerne. 
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