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Kan offentliggøres i Berlingske Tidende straks og senest den 1. december 1996.
Gallup:

Rushdie-sagen ikke et kabinetsspørgsmål
for vælgerne
Selvom langt de fleste vælgere mener, at regeringen med sin håndtering af Rushdie-sagen har skadet Danmarks internationale omdømme, er der ikke flertal for, at regeringen
skal gå af på grund af sagen - heller ikke blandt de borgerlige vælgere. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup Instituttet for Berlingske Tidende
Tre fjerdedele af vælgerne mener, at regeringens håndtering af Rushdie-sagen har skadet
Danmarks internationale omdømme. De fleste mener dog, at skaden er til at overskue.
Ca. 26 pct. mener, at der er sket ‘nogen skade’ på Danmarks omdømme og kun ca. 8
pct. er af den opfattelse, at der er sket ‘alvorlig skade’ på Danmarks internationale omdømme.
Den borgerlige opposition har i dagene efter, at skandalen er blevet offentligt kendt,
raslet med sablerne og truet regeringen med et mistillidsvotum. Ser man på alle vælgere
under ét, er der dog ikke flertal for at bruge Rushdie-sagen til at vælte regeringen. Kun
omkring 30 pct. af vælgerne mener, det er i orden, at oppositionen prøver at vælte regeringen, mens næsten dobbelt så mange ikke mener, at sagen er egnet til at fælde regeringen.
Blandt den borgerlige oppositions egne vælgere er der et lille flertal, der mener, at det er
i orden, at oppositionen prøver at bruge sagen til at vælte regeringen. Halvdelen af vælgerne til højre for regeringen mener, at sagen skal bruges til at vælte regeringen, men
næsten lige så mange - 43 pct. - mener ikke, at der skal gøres et forsøg på at vælte regeringen. Det betyder dog ikke, at de borgerlige vælgere dermed mener, at regeringen rent
faktisk skal gå af på grund af Rushdie-sagen. Undersøgelsen viser, at to tredjedele af de
borgerlige vælgere ikke mener, at regeringen bør gå af.
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Samlet set vidner Gallups undersøgelse om, at Rushdie-sagen ikke bliver anset for at
være vigtig nok til at udløse et valg. Regeringen har skadet Danmarks omdømme, men
den borgerlige opposition har ikke befolkningen bag sig, hvis den vil forsøge at vælte
regeringen. Gallups politiske indeks, der blev offentliggjort torsdag i Berlingske Tidende, viste da også, at det i højere grad var SF end de borgerlige partier, der var blevet
styrket på sagen.
Gallups undersøgelse er gennemført i perioden 6.-8. november og er baseret på telefoninterviews med 796 repræsentativt udvalgte vælgere. 3 pct. af de adspurgte havde ikke
hørt om sagen og deltog derfor ikke i undersøgelsen.

Gallup Instituttet.
Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup Instituttet for Berlingske Tidende".

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

