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Må offentliggøres straks og senest lørdag den 28. januar 1995.

FLERTAL MOD ET MULTI-ETNISK DANMARK
Tre ud af fire danskere ønsker ikke et multi-etnisk Danmark, men vil bevare en særlig
dansk kultur. Hver tredje mener dog, at Danmark i realiteten allerede er multi-etnisk.

En aktuel Gallup-undersøgelse viser, at et stort flertal på 72 pct. af befolkningen mener, at vi
skal søge at fastholde en særlig dansk kultur i fremtiden. Kun 16 pct., eller hver sjette ønsker
at Danmark i fremtiden skal udvikle sig til et decideret multi-etnisk og dermed også multikulturelt samfund.

Socialisterne mest kulturelt åbne
Selvom det flertal, der ønsker at fastholde en særlig dansk kultur, går igen i alle befolkningsgrupper, er der dog nogle interessante forskelle at bemærke. Opdeler man befolkningen
efter partivalg, ser man, at en tredjedel af de folkesocialistiske vælgere ønsker et multi-kulturelt Danmark i fremtiden, mod en sjettedel af de socialdemokratiske vælgere og blot en
tiendedel af de borgerlige vælgere.

Arbejderne ønsker dansk kultur
En række sociale og geografiske faktorer, såsom uddannelse, erhverv og bopæl ser ud til at
have betydning for holdningen til Danmarks etniske fremtid. Blandt danskere med korte uddannelser og erhvervsuddannelser, samt blandt arbejdere er mere end 80 pct. imod et fremtidigt multi-etnisk Danmark. De højt uddannede danskere, københavnerne og de
selvstændigt erhvervsdrivende er væsentligt mere positivt stemt. Mellem 25 og 30 pct. i
disse grupper ser gerne et multi-etnisk samfund i fremtidens Danmark.

Danmark ikke multi-etnisk i dag
Det er fra flere sider blevet hævdet, at i realiteten er Danmark allerede i dag er et multi-etnisk samfund. Dette mener flertallet af befolkningen dog ikke er tilfældet. Adspurgt af
Gallup mener hver tredje (35 pct), at Danmark idag er multi-etnisk, mens et flertal på 53 pct.
Overskrift, tekst eller tal i denne artikel må ikke ændres uden foregående aftale med Gallup.

mener, at det er Danmark ikke. I politisk henseende skiller Fremskridtspartiets vælgere sig
ud fra de øvrige partiers vælgere, idet 3 ud af 4 fremskridtsvælgere mener, at vi er multietniske i dag. Ellers fordeler de øvrige partiers vælgere sig omtrent ens på dette spørgsmål

Hovedstaden overrasker
Ser man på holdningerne efter en geografisk opdeling viser der sig en overraskende forskel. I
hovedstaden og dens forstæder, hvor indvandrere i høj grad er med til at præge bybilledet og
samfundslivet, anser færre end lands-gennemsnittet, at Danmark i dag er multi-etnisk.
På landet og i de små provinsbyer er tendensen den modsatte. Her er en større andel end
lands-gennemsnittet af den mening, at Danmark allerede i dag er multi-etnisk.
En anden tendens er at de højt uddannede danskere har sværere ved at se, at samfundet er
multi-etnisk i dag, end danskere med kort eller slet ingen uddannelser har. 24 pct. af de højt
uddannede mener det er det, mod 40 pct. af de der kun har en folkeskoleuddannelse.

Gallup Instituttet.

Eftertryk/citat kun mod angivelse af "Gallup Instituttet for Berlingske Tidende" som kilde.

Overskrift, tekst eller tal i denne artikel må ikke ændres uden foregående aftale med Gallup.

