Tendensen til et ensfarvet fælleskab, er blevet et
udbredt fænomen. Midtjylland er et af mange
eksempler på denne kollektive påvirkning. Politiske
valg er efterhånden blevet et stort medløberi, hvor den
enkelte borger danner mening med naboen.
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Caroline Jespersen
I Danmark lever vi under et repræsentativt demokrati, hvori hver enkelt individ er fri. Vi
ligger vægt på ytringsfriheden, hvor et hvert menneske har lov at ytre og tale for sig. Dette
giver rig mulighed for indﬂydelse på nutidens samfund. Vores regering bliver valgt af folket,
hvilket gør lige præcis vores nation helt speciel.
Der ses dog en udvikling i form af den oprindelige individualisme, da danskerne er tilbøjelige
til at stemme kollektivt. Naboer, venner, kollegaer, familie og andre elementer fra vores
nærmiljø, har en utrolig indﬂydelse, og ikke mindst påvirkning af vores valgstemme.
Statistikker viser hvordan stemmerne i Danmark fordelte sig i 2015. Her er det tydeligt,
hvordan regionerne stemmer ensformigt. Størstedelen af de liberale stemmer tilhører Midt-og
Nordjylland.
Hvorimod region Hovedstaden, sætter sig på de røde stemmer.

Kilde: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/valg/folketingsvalg

Herning er centrum af Midtjylland og er derfor en troværdig repræsentant til regionen.
Herninggenserne er et meget enigt folk, både hvad der angår politik og i den grad også
tidens traditioner. Venstre med Lars Lykke i spidsen, er uden tvivl Hernings store darling.
Med et hav af erhvervsfolk og udbredte seværdigheder, kan Herning ikke andet end være
blå. Det liberale blod er født ind i borgerne og kommer til udtryk gang på gang. Selvstændige
erhvervsfolk skaber et konkurrencedygtig marked i diverse brancher. Der er en bred gruppe
af selvstændige virksomheder, her i blandt de kære landmænd.
Netop derfor er der et godt grundlag for, hvorfor lige præcis Herning stemmer liberalt, og
specielt højreﬂøjen tiltaler borgerne.
Så ja, dagens Danmark stemmer kollektivt, med stor præg fra den enkeltes omgivelser.
Objektivt kan dette ses som morsomt, da nationen jo bygger på en individuel frihed. Dog er
der ofte i de ﬂeste tilfælde en god grund til stemmernes fordeling. Erhverv, relationer og
tradition har stor indﬂydelse på beslutningsgrundlaget. Dette kan resultere i et ensformigt og
forudsigeligt folketingsvalg.
Udviklingen ser ikke ud til at ændre sig, men tværtimod påvirker danskernes valgstemme
mere og mere hinanden.
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