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Kan offentliggøres i Berlingske Tidende straks, og senest lørdag den 10. december 1994.

RIGSRETSSAGEN BØR FRAFALDES
Et stort flertal i befolkningen mener, at rigsretssagen imod Ninn-Hansen bør frafaldes på
grund af hans sygdom. Befolkningen er samtidig delt på spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet skulle have været indledt en rigsretssag eller ej. Det viser resultaterne af en aktuel
undersøgelse, som Gallup har foretaget for Berlingske Tidende i anledning af den nye udvikling i rigsretssagen. Undersøgelsen er foretaget i dagene 8. til 10. november iår, og omfatter 951 telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning over 13 år.

Frafald udfra humanitære synspunkter
Undersøgelsen viser at to tredjedele af danskere mener, at rigsretssagen imod Ninn Hansen
bør frafaldes på grund af hans sygdom, mens en fjerdedel mener at sagen skal fortsætte.
Holdningen varierer dog en del med alderen. Således mener 49 pct. af de der er i 13 - 29 års
alderen, at sagen skal frafaldes på grund af Ninn Hansens sygdom. Dette samme mener 60
pct. af de 30 - 49 årige, og hele 80 pct. blandt danskere over 50 år.
Med tanke på retssagens politiske aspekter er det interessant, at de forskellige partiers vælgeres holdning på spørgsmålet er ret ens. Blandt de borgerlige vælgere, såvel som blandt de
socialdemokratiske vælgere ønsker over 70 pct. at sagen frafaldes. Blandt de folkesocialistiske vælgere ønsker noget færre, nemlig 47 pct. at sagen frafaldes.
Ønsket om at få sagen frafaldet på grund af sygdom må for mange danskeres vedkommende
ses som udtryk for humanitære synspunkter. Blandt de der støtter at der blev rejst rigsretssag
mod Ninn Hansen mener 49 pct. nemlig at sagen nu skal frafaldes pga. sygdom, mens 43
pct. mener at sagen skal køre videre.

Rigsretssagens oprindelige relevans deler befolkningen
Denne undersøgelse viser, at befolkningen er delt i to lige store lejre på spørgsmålet om
hvorvidt rigsretssagen overhovedet skulle være rejst. 43 pct. mener at det er iorden at der
blev rejst rigsretssag mod Ninn Hansen, mens ligeså mange, 43 pct. mener at det var det ikke. Der er markant forskel mellem de forskellige partiblokkes vælgere på dette spørgsmål.
Flertallet af de borgerlige oppositionspartiers vælgere er imod at sagen overhovedet blev
rejst. Det er flertallet af regeringspartiernes vælgere ikke. De støtter at rigsretten blev sat, og
det gør de folkesocilaistiske partiers vælgere også.
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