Politik-Ugen 2010
2001: Systemskifte eller mere af det samme?
Valget i 2001 førte til dannelsen af en borgerlig regering, der med støtte fra Dansk Folkeparti har
kunnet gennemføre sin politik. Politikere, kommentatorer og akademikere har stået i kø for at
beskrive valgresultatet og dets betydning for dansk politik. Søren Krarup har kaldt valget for
skelsættende og i sin bog ’Systemskiftet’ gjort sig til talsmand for, at 2001 valget på afgørende vis
brød med fortiden. Professorerne Elklit og Pedersen har i en artikel i Politica argumenteret for at
2001 valget udgjorde det endelige brud med det klassiske danske partisystem. Valget i 2001 kan
derfor ses som afslutningen af en proces, der begyndte med jordskredsvalget i 1973.
I løbet af denne politik-uge vil vi belyse forskellige aspekter ved det såkaldte ’Systemskifte’ og diskutere, i hvilken udstrækning det i det hele taget giver mening, at tale om et
systemskifte? Hvad er det – hvis noget – der har været særligt ved perioden efter 2001?
For at kunne besvare disse spørgsmål er der en række del-spørgsmål, der skal
besvares. Den første dag bruger vi på at undersøge konsekvenserne af den parlamentariske
situation. Vi spørger dels, om der har været ændringer i samarbejdsmønstrene i folketinget og dels
om, der er nogle beslutninger, der ikke bliver taget – men som burde tages? Derefter følger
forelæsninger fra virkeligheden. Den første drejer sig om, hvordan man fører politik, når man ikke
har indflydelse? Hvad kan man gøre for at påvirke beslutninger, når man er overflødig i forhold til
flertalsdannelsen?
Den 2. februar bruger vi på et tema, der har været centralt for de personer, der
mener, at vi har oplevet et ’System-skifte’. Ifølge ’system-skifterne’ er det særlige, at den danske
kultur nu spiller en særlig og central rolle i dannelsen af politik. Kampen om at definere, hvad der
er rigtig og forkert og hvad der er god og dårlig smag, er i denne optik langt mere væsentlig, end
kampen om fordelingen af goder med gyldighed for et samfund. Eller rettere kulturkampen drejer
sig om, at definere hvad ’goder med gyldighed’ for et samfund egentlig er. Søren Kraup er gået så
vidt som til at hævde, at forbindelse mellem folket og eliten er blevet genetableret efter 2001 og
at kulturkampen derfor skal forstås i det lys. Vi bruger derfor en forelæsning på at forstå ’kulturkampens’ politiske filosofi og dens opgør med, hvad man kunne kalde en materialistisk politik
opfattelse.
Tredje dagen drejer sig om et andet centralt element, der har været tæt knyttet til
’System-skifte’-retorikken: nemlig etableringen af kontraktpolitikken. Vi begynder denne dag med
en diskussion af forskellige repræsentationsteorier for derigennem at forstå styrker og svagheder
ved det at føre kontraktpolitik. Derefter nærmer vi os igen virkeligheden og spørger, hvordan et
regeringsgrundlag bliver til, hvad der står i dem og hvad de rent faktisk bruges til.

Politikugens fjerde dag bruger vi på, at tænke over hvilke langsigtede konsekvenser
’System-skiftet’ kan tænkes at få? Det første vi må tænke over er, hvordan vi kan vide, hvad de
langsigtede konsekvenser er af en given politik egentlig vil være. Det er et vanskeligt spørgsmål at
besvare – for hvordan ved vi, hvad der ville være sket, hvis vi ikke havde ført den politik, der blev
ført? Derefter beskæftiger vi os med, hvad vi ved om ’system-skifter’ fra andre lande? Havde den
politik Ronald Reagan førte i USA og den Magaret Thatcher førte i Storbritannien langsigtede
konsekvenser eller var det bare små bølgeskvulp, som ingen rigtig tog notits af, da de ikke længere
hvad magten? Efter frokost er det atter tid til at lytte til virkeligheden - og vi får en politiker til at
give sit bud på den borgerlige regerings langsigtede effekter på det danske samfund.
Politik ugens sidste dag drejer sig om, hvorvidt ’System-skiftet’ har haft indflydelse på
den sikkerhedspolitik, Danmark fører. Er der en lige linje fra ’System-skiftet’ til den såkaldte
aktivistiske politik? Eller blev denne aktivistiske linje grundlagt af Poul Nyrup Rasmussen? For at
besvare det spørgsmål skal vi først høre en forelæsning om udviklingen i Danmark udenrigspolitik.

Fredag den 5. februar uddeles en opgave der skal afleveres mandag den 8. februar seneste kl.
10:00 på studiesekretariatet.

Mandag 1. februar : Det faste flertal og dets konsekvenser
1. 9:15 Velkommen, hvad kommer ugen til at gå med?
Forslag til forelæser: Robert Klemmensen, SDU
2. 10:15 Hvad er der sket med det danske parti-system?
Forslag til forelæser: Mogens N. Pedersen, SDU
3. 13:15 Det faste flertal 2 ’Hvad går tiden med når man ikke har indflydelse?’
Forslag til forelæser : Morten Østergaard, RV
4. 14:15 Hvad betyder kultur for vælgerne – hvis noget?
Forslag til forelæser: Søren Risbjerg Thomsen, AAU

Tirsdag 2. februar: Kulturkamp – Kultur eller kroner: hvorfor kulturkamp?
1. 9:15 Er kulturkamp noget reelt – er der en politisk filosofi?
Forslag til forelæser: Søren Hviid Pedersen, SDU
2. 11:15 Hvad ville de andre have gjort anderledes, hvis de havde et fast flertal?`
Forslag til forelæser: Pernille Rosenkrantz-Theil, SD
3. 13:15 Politikkens genkomst efter 2001
Forslag til forelæser: Kasper Støvring, SDU
4. 14:15 Tanker fra en skuffet kulturradikal
Forslag til forelæser: Rune Lykkeberg , Information

Onsdag 3. februar: Kontraktpolitik - repræsentation, politik og dens konsekvenser.
1. 9:15 Repræsentations teori
Forslag til forlæser: Christian Elmelund-Præstekær, SDU
2. 11:15 Hvordan bliver et regeringsgrundlag til?
Forslag til forelæser: Tim Knudsen, KU

Torsdag 4. februar: Hvis der har været et system skift – hvad er så de langsigtede konsekvenser?
1. 9:15 Hvilke langsigtede konsekvenser vil 2001 få?
Forslag til forelæser. Asbjørn Sonne Nørgaard, SDU
2. 11:15 Hvad ved vi om systemskifter - og deres konsekvenser - andre steder?

Forslag til forelæser: Michael Baggesen Klitgaard, SDU
3. 13:15 Systemskiftets konsekvenser 1
Forslag til forelæser: Mette Frederiksen, SD

Fredag 5. februar: Har der været et systemskifte i udenrigs- og sikkerhedspolitikken?
1. 9:15 Udviklingen i dansk sikkerhedspolitik efter 2001: kontinuitet eller brud? Sten Rynning, SDU

2. Opgave udleveres 10:00.

