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Støtte til NATO-bombninger.
Eventuelle NATO-bombninger i Bosnien har tilslutning i 49% af befolkningen, men hele 26%
er i tvivl. De danske FN-soldaters tilstedeværelse i Bosnien støttes af 65%, og kun få ønsker
dem hjemkaldt.
De seneste dage er spørgsmålet om hvorvidt NATO på FN´s foranledning skal gribe ind i konflikten
i Bosnien blevet yderst aktuelt, og det danske folketing skal i den forbindelse træffe beslutning om
at støtte FN´s og NATO´s planer.
I den danske befolkning er der på nuværende tidspunkt støtte til selve ideen om at NATO flybomber
serbiske militærstillinger i Bosnien, men samtidig er mere end hver fjerde i tvivl. Blandt de der
tager stilling til spørgsmålet er der dog et solidt flertal der er tilhængere af ideen om NATObombninger.
Holdningen til spørgsmålet om bombninger varierer ikke synderligt mellem de forskellige partiers
vælgere - der er i alle partier klart flere der er tilhængere af planerne, end der er modstandere.
Størst forskel er der mellem kønnene, (Mænd: 62% tilh. 22% modst.; Kvinder: 37% tilh. 28%
modst.) og mellem de yngre og ældre generationer (18-29 år: 57% tilh. 19% modst.; 30-49 år: 51%
tilh. 24% modst.; 50 år+: 42% tilh. 29% modst.).
I forbindelse med muligheden for at FN og NATO griber ind i konflikten, er de udstationerede FNtroppers situation blevet diskuteret. Gallup har derfor i umiddelbar forlængelse af spørgsmålet om
bombninger også spurgt om man støtter, at Danmark har FN-soldater i Bosnien. 65% af de
adspurgte støtter dette, mens 29% ikke gør det. Der er således i den danske befolkning udbredt
støtte til at der er danske FN-tropper tilstede i Bosnien, og dette kendetegner alle partiers vælgere.
Gallup spurgte endelig om man mener Danmark ensidigt skal trække de danske soldater ud af
Bosnien. Det mener kun lidt over en fjerdedel, nemlig 26%, mens hele 62% går imod en ensidig
dansk tilbagetrækning. Også på dette spørgsmål er der rimelig overensstemmelse i holdningen på
tværs af hvilket politisk parti man støtter.
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