
Føler du dig politisk 

hjemløs i Danmark? 

Find et ståsted hos det nye parti. 

 

Vi kan godt forstå at vælgernes 

tillid til politikerne styrtdykker for 

øjeblikket. For gennem de seneste 

år har sammensætningen af 

folketingsmedlemmer og ministre 

fjernet sig mere og mere fra 

sammensætningen af den 

almindelige danske befolkning. 

I 2014 var 57 % af Folketingets 

medlemmer akademikere – mod 9 

% af den danske befolkning som 

helhed. Og 20 % af folketingets 

medlemmer læste eller havde 

færdiggjort et studie i 

statskundskab (cand. Scient.pol.).   

Omvendt er andelen af 

folketingsmedlemmer, som er 

faglærte arbejdere faldet til kun 9 

procent i 2014. I den danske 

befolkning er der omkring 35 

procent faglærte – d.v.s. FIRE 

GANGE SÅ MANGE. 

   

Find os på Facebook eller på  

www.fordem.dk 

 

 

   Om ministrenes skævhed 

Ud af 22 ministre i 2014 havde 17 en 
akademisk kandidatgrad – mens der kun 

var en enkelt VVS - montør. De sidste 4 
var enten student, bachelor i forvaltning, 
journalist eller socialpædagog. Og blandt 

selve de akademiske ministre var der også 
en voldsom skævhed i 2014. 7 ud af de 17 

var kandidater i statskundskab, mens der 
slet ikke var nogen læger eller ingeniører 
blandt ministrene.  

   Hvad betyder det ?   

Skævheden betyder, at der er ved at 

udvikle sig en meget ensartet gruppe af 
unge politikere i Folketinget, som ikke kan 
siges at repræsentere befolkningen bredt. 

De burde kende folks vilkår og levevis – 
bl.a. forholdene på en helt almindelig 

arbejdsplads, ligesom de burde have 
erfaring med samfundets funktioner 

generelt. Efter Forenede Demokraters 
opfattelse er dette ikke noget man kan 
læse sig til på Institut for Statskundskab.  

Hvad kan vi gøre ?  

Forenede Demokrater vil undgå den 

samme skævhed blandt de kandidater, vi 
vil opstille til Folketinget. Vi vil i stedet 
arbejde for de danskere, som udfører et 

helt almindeligt stykke arbejde – eller de 
der har brug for hjælp. Forenede 

Demokrater vil tænke i helt jordnære 
baner og være skeptiske over for de 
politisk-økonomiske modeller, som en stor 

del af folketingets medlemmer åbenlyst 
har læst sig til. 

http://www.fordem.dk/

