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Demokrati
– Unges politiske interesse
Unge beskyldes ofte for at være ligeglade med samfundet og mangle politisk engagement,
men det er langtfra sandheden. Forskning viser, at unge sjældent har været så interesserede
i politik og samfund, som de er i dag.

Unges politiske interesse er øget
Hele 62 procent af unge i alderen 16-25 år interesserer sig for
politik og samfundsforhold, hvilket er en stigning på næsten
27 procent siden 1990.1 Vi skal faktisk helt tilbage til 70’erne for
at finde et engagement, der kan måle sig med engagementet hos
nutidens unge. Da 68’erne var unge, ville de gøre oprør, deres
politiske engagement var tydeligt, og de placerede sig på venstrefløjen i dansk politik. I dag er de unge også optagede af at
gøre en forskel og skabe forandringer, men de gør det primært inden for rammerne af det eksisterende foreningsliv, og de er derfor
ikke helt så synlige som 70’ernes unge.
figur 1: de vigtigste temaer for unge 2
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Unge har bred politisk interesse
84 procent af de 16-25-årige har en holdning til, hvordan Danmark og verden skal udvikle sig, og de går ikke kun op i ungdomsboliger og uddannelsespolitik. Økonomisk politik er det emne,
der optager de unge mest, skarpt efterfulgt af uddannelses- og
beskæftigelsespolitik. Deres interesser spænder vidt og ligner
den øvrige befolknings interesser.
Unges partivalg
Unge engagerer sig bredt i det politiske spektrum, og antagelsen
om, at ”ungdommen stemmer rødt”, holder ikke længere. I en undersøgelse fra 2012 fordeler de 16-25-årige sig på de samme
blokke som vælgerne ved det seneste folketingsvalg.
figur 2: fordeling af vælgere efter partivalg 3
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Rød blok (S, SF, EL, RV)		 51 pct.		

50,20 pct.

Blå blok (V, C, DF, LA)		 49 pct.		

48,90 pct.
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Stor interesse for national og international politik
Unges interesse for international, national og lokalpolitik ligger
på et relativt højt niveau, sammenlignet med tidligere generationer. Unge har også større interesse for den internationale polifortsættes...

figur 3: politisk interesse fordelt på niveauer 4
pct.
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tik end den øvrige befolkning. Interessen for kommunalpolitik er
derimod lavere hos unge end hos den øvrige befolkning. Unges
lavere interesse i kommunalpolitik har flere årsager:
• Det er sværere at se forskel på partierne i kommunalpolitik,
da de ideologiske forskelle fylder mindre.
• De unge befinder sig i en periode i livet, hvor de står over for
mange forandringer. De flytter hjemmefra og ofte til en anden
by, og mange begynder på et nyt studie.
• De kender ikke den nye kommune, opfatter sandsynligvis 		
deres nye bopæl som midlertidig og engagerer sig derfor ikke i
lokalpolitik.
• Det kan endelig have betydning, at kommunalpolitik ikke er
så eksponeret i medierne som international og national 		
politik.
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Unges interesse ligner resten af samfundet
Unge er meget interesserede i politik og samfund sammenlignet
med tidligere generationer, og det er ønsket om at gøre en forskel,
der driver de unge. De unge fordeler sig ligeligt på de to blokke i
dansk politik og har en bred politisk interesse, som følger aktuelle
temaer og afspejler de emner, der optager befolkningen som helhed. De har en relativt stor interesse for national og international
politik, men deres interesse for kommunalpolitik er begrænset.
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