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Stor vilje til at hjælpe Kosovo-flygtninge
En ny Gallup-undersøgelse vidner om stor hjælpsomhed blandt danskerne. Mere end 3
ud af 4 vælgere har på den eller anden måde bidraget til støtte for Kosovo-flygtningene
og halvdelen af vælgerne er parate til at modtage flere end de 3000 flygtninge, som
regeringen har givet tilsagn om at ville modtage. Gallups undersøgelse viser også, at der
stadig er flertal for den igangværende NATO-aktion, men at vælgerne stadig er delt i
spørgsmålet om indsættelse af landtropper således som det også var tilfældet for en
måned siden.
P.t. har den danske regering givet tilsagn om at ville modtage 3000 flygtninge med en
mulighed for flere, hvis situationen kræver det. I alt 31% af vælgerne mener, at
Danmark skal modtage mindre end de planlagte 3000 flygtninge, men kun 7% af
vælgerne mener, at Danmark slet ikke skal tage imod flygtninge fra Kosovo. 49%
mener, at vi skal tage flere end 3000, mens 20% ikke har taget stilling til dette
spørgsmål.
Langt den største del af befolkningen – 78% - har på den ene eller anden måde ydet
støtte til Kosovo-flygtningene – primært i form af penge. 73% har givet et kontant
bidrag, mens 11% har givet tøj. Dog kan der i nogle tilfælde være tale om fælles bidrag
fra flere personer, for eksempel en husstand. 5% har ydet støtte på anden vis, for
eksempel ved at påtage sig at samle ind.
NATO’s aktion
Opbakningen til NATO’s aktion er nu ikke længere stigende således som den var i den
første fase af luftangrebene. Både tilslutningen til de igangværende luftangreb og til
indsættelse af landtropper i Kosovo ligger på stort set samme niveau som da Gallup sidst
stillede dette spørgsmål for godt en måned siden.
Spørgsmålet om indsættelse af landtropper deler fortsat vælgere i to lige store grupper.
Kun blandt Venstres og de konservatives vælgere – og blandt mændene - er der på
nuværende tidspunkt flertal for indsættelse af landtropper.
Succes eller fiasko?
Vælgerne giver samlet set NATO’s aktion et relativt pænt skudsmål. 44% mener, at
NATO’s aktion indtil nu har været en klar eller en delvis succes. Kun 4% vil dog tale om
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en ’klar succes’. 24% ser aktionen som en klar eller en delvis fiasko, mens 26% mener,
at man hverken kan tale om succes eller fiasko. Det er især blandt vælgerne på
venstrefløjen, at man finder de mest kritiske overfor NATO’s aktion. Der er desuden en
tydelig forskel mellem mænds og kvinders syn på sagen, idet mændene bedømmer
NATO’s aktion væsentligt mere positivt end kvinderne.
Gallups undersøgelse er baseret på telefoninterview i perioden 11.-14.5.1999 med 907
repræsentativt udvalgte vælgere.
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