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RESUME Danskerne elsker Dannebrog, men skal EU-flaget have lov til at vaje side
om side med det rødhvide nationalsymbol på offentlige bygninger i Danmark? Det
spørgsmål deler befolkningen i to lige store lejre.
Det er dog kun i fire ud af elleve partier, at flere vælgere er imod at hejse EU-flaget
sammen med Dannebrog, end for. Det gælder Socialdemokratiet, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.
Nordjyderne er klart mest skeptiske. Her siger 44 pct. nej tak, mens 28 pct. er for.
Anderledes ser det ud i Hovedstaden – den mest EU-flag-begejstrede region – hvor
kun 30 pct. er imod, mens 38 pct. er klar til de gule stjerner på blå baggrund på
offentlige bygninger.
Generelt er den yngre del af befolkningen mest positiv, men modstanden stiger
markant blandt de ældre. Faktisk er modstanden hele 29 procentpoint højere
blandt de 60-74-årige ift. de 18-29-årige.
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Det vakte politisk furore, da Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), i
efteråret 2016 fik hængt et stort Dannebrog op bag talerstolen i Folketingssalen.
Få måneder senere, i februar 2017, blev det dog besluttet af et enigt Præsidium
at give Dannebrog permanent plads i salen – dog ikke som baggrundstæppe til
talerstolen, men på en stang nær ved.1 D. 9. Maj (Europadagen), var Folketingets
formand så igen ude og vise – eller rettere – fjerne flaget, for Pia Kjærsgaard
afviste ligesom det foregående år at markere dagen ved at hejse EU-flaget på
Christiansborg. Det var for ”voldsomt”, lod hun forstå.2 Afvisningen mødte kritik
fra bl.a. Bertel Haarder (V), som i sin tid var med til at indføre traditionen med at
hejse Dannebrog og EU-flaget side om side på Europadagen.3
Flag ligger uomtvisteligt mange danskere nært, men hvad mener befolkningen
egentlig om at lade Dannebrog få selskab af det blå og gule EU-flag? En ny
repræsentativ måling blandt 2.056 danskere, som YouGov har foretaget for
Tænketanken EUROPA, viser, at det er et spørgsmål, som i den grad splitter
befolkningen. Faktisk fordeler uenigheden sig i to præcis lige store lejre. 35 pct.
er enten helt eller delvis enige i, at EU-flaget gerne må vaje sammen med
Dannebrog på offentlige bygninger i Danmark – nøjagtig lige så mange er helt
eller delvis uenige. 18 pct. svarer hverken-eller. Se figur 1.
Figur 1. EU-flaget deler befolkningen
Spm.: EU-flaget må gerne vaje sammen med Dannebrog på offentlige bygninger i Danmark, pct.
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Note: Base: 2056. 13 pct. svarer ”Ved ikke”. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA.
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Dannebrog får fast plads i Folketinget, Altinget.dk, 15. februar 2017,
http://www.altinget.dk/artikel/dannebrog-faar-en-fast-plads-i-folketinget.
2
Pia K. nægter EU-flag på mærkedag: Det var for voldsomt, Ekstra Bladet, 9. Maj 2017.
3
Hejs dog begge flag, kommentar af Bertel Haarder i Berlingske, 21. maj 2017.
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Kigger man nærmere på, hvor stor opbakningen til at lade EU-flaget vaje
sammen med Dannebrog er blandt de enkelte partiers vælgere, er der store
forskelle. Se figur 2.
Figur 2. Opbakning til EU-flaget blandt de fleste partiers vælgere
Spm.: EU-flaget må gerne vaje sammen med Dannebrog på offentlige bygninger i Danmark?, pct.
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Note: Base: 2056. Svarmuligheden ”ved ikke” udeladt. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA.

Det er faktisk kun blandt vælgerne hos Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti,
Nye Borgerlige og Socialdemokratiet, at der er flere, som erklærer sig imod at
lade EU-flaget vaje, end for.
Stars and Strips i Nørre Bjert
En lille overvægt af Enhedslistens
vælgere er klar til at kippe med EUflaget.
Der er også stor forskel på, hvad
befolkningen mener i forskellige
dele af landet. Nordjyderne er de
største modstandere. Her er blot 27
pct. helt eller delvis enige, mens
hele 44 pct. erklærer sig imod.
Anderledes ser det ud i Hovedstaden, der er den mest positive
region. Her er 38 pct. positive over
for at lade EU-flaget blafre, mens
blot 30 pct. uenige. Se figur 3.

I juni i år fik en familie i Nørre Bjert ved Kolding
besøg af politiet, efter de i en måneds tid havde
flaget med det amerikanske flag i deres flagstand.
De fik besked på at fjerne flaget eller risikere en
bøde på flere tusinde kroner. Men hvad siger den
danske flaglov egentlig om udenlandske flag?
– Det er som udgangspunkt forbudt at hejse
andre flag end Dannebrog.
– Forbuddet omfatter dog ikke ambassader o.l., og
privatpersoner kan indhente særlig tilladelse til at
flage med andre flag hos politiet. (Som regel
betinges tilladelserne af, at der samtidig flages
med dansk flag af mindst samme størrelse og
anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads.
Betingelsen vil efter omstændighederne kunne
fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over
én flagstang.)
– Det er dog tillad at flage med EU-flaget, FN-flaget
og de nordiske flag samt det grønlandske og
færøske flag uden tilladelse.
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Figur 3. EU-flaget må gerne vaje med Dannebrog – i Hovedstaden
Spm.: EU-flaget må gerne vaje sammen med Dannebrog på offentlige bygninger i Danmark?, pct.
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Note: Base: 2056. Svarmuligheden ”ved ikke” udeladt. Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA.

Det værd at bemærke, at modstanden mod EU-flaget stiger markant med
alderen. Mens der kun er 9 procentpoints forskel i hvor mange, der er positive
over for at lade EU-flaget vaje sammen med Dannebrog, når man sammenligner
de 18-29-årige med de 60-74-årige, vokser modstanden med hele 29 procentpoint. Eller sagt på en anden måde: Hvor opbakningen til EU-flaget kun falder en
smule med alderen, stiger modstanden markant med alderen. Se figur 4.
Figur 4. Modstand med EU-flaget stiger markant med alderen
Spm.: EU-flaget må gerne vaje sammen med Dannebrog på offentlige bygninger i Danmark?, pct.
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