Invitation til konference
Oprør fra udkanten. Folketingsvalget 2015
Danskerne vælger de gamle partier fra, de beslutter sig tættere og tættere på valgdagen, flere skifter parti, og forskellen i partivalg mellem
land og by er voksende. Det politiske danmarkskort er i forandring.
Konferencen præsenterer bogen Oprør fra udkanten. Folketingsvalget 2015 redigeret af professor Kasper Møller Hansen. Københavns
Universitet og professor Rune Stubager, Aarhus Universitet, som er
baseret på Valgundersøgelsen 2015 og belyser disse forandringer. Den
giver dermed et detaljeret billede af danskernes vælgeradfærd ved
folketingsvalget 2015. Bogen går tæt på faktorer som alder, køn, uddannelse og geografiens betydning for vælgernes kryds. Den rummer
også undersøgelser af økonomiens, fordelingspolitikkens og værdipolitikkens betydning for vælgeradfærden og af partiernes ejerskab til de
politiske spørgsmål, ligesom de mange partiskiftere analyseres.
En række af forfatterne bag bogen præsenterer deres resultater og debatterer, hvordan det politiske danmarkskort er i forandring på konferencen den 24. marts kl. 9.00-11.00 i Fællessalen på Christiansborg.
Vært er Simon Kollerup (S), og DR Nyhedernes Christine Cordsen er
ordstyrer.
Program:
9.00		

9.30
9.40		

10.00		
10.10		

Praktisk information
Simon Kollerup (S): Velkomst: Den politiske
forskel mellem land og by
Kasper Møller Hansen (KU) og Rune Stubager (AU):
Oprør fra udkanten
Spørgsmål
Ditte Shamshiri-Petersen (AAU):
Partiskifterne, hvem er de?
Frederik Hjorth (KU): Hvilke partier ejer hvilke
emner, og gør det en forskel?
Spørgsmål

10.45		

Martin Vinæs Larsen (KU): Det er et spørgsmål om 		
økonomi
Jens Peter Frølund Thomsen (AU): Nej, det er 			
indvandringsspørgsmålet
Carsten Jensen (AU): Nej, det er spørgsmålet om
velfærdsstaten
Rune Stubager (AU): Nej, det er et personspørgsmål
Kasper Møller Hansen (KU): Den samlede model – 		
noget af det hele
Spørgsmål og diskussion

11.00		

”Stående” sandwich til deltagerne foran Fællessalen

Konferencen er gratis og åben for alle. Tilmeld dig her senest den 23.
marts kl. 11.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup (S)

Det er ved konferencen muligt
at købe bogen til en særpris.
Valgundersøgelsen 2015 er
finansieret af Carlsbergfondet.
Konferencen er gratis og åben
for alle.
TILMELD DIG HER
senest den 23. marts kl. 11.
Læs mere om bogen

