
26 onsdag 13. juni 2012Nyhet

Det var ikke tilfeldig hvem som gikk i rosetog og hvem som ble hjemme. Stiftelsen Kirkeforskning har  
studert sammensetningen i folketogene som ble arrangert etter 22. juli. Foto: trond J. Strøm

SV-ere på rosetogtoppen
Én av tre SV-velgere gikk 
i rosetog. Bare 12 prosent 
av FrP-velgerne gjorde 
det samme.

ØYVIND BOSNES ENGEN 
oyvind.bosnes.engen@aftenposten.no

SVs, Venstres og Kristelig Folkepar-
tis velgere var overrepresentert ved 
fakkeltog og rosemarkeringer etter 
terrortragedien 22. juli. Samtidig var 
Senterpartiets og Fremskrittspartiets 
velgere de minst aktive rosetoggjen-
gerne. Dette er blant funnene Stiftel-
sen Kirkeforskning (KIFO) har gjort 
i prosjektet «Den offentlige sorgen 
etter 22. juli».

– Vi ser at det er «verdipartienes» 
velgere som er mobilisert, det vil si 
partiene som er mer opptatt av ide-
er og verdispørsmål enn materielle 
og økonomiske spørsmål, sier forsker 
Pål Ketil Botvar i KIFO.

Han tror den lave SP-deltagelsen 
skyldes at rosetogene var et typisk 
byfenomen. 

Færre innvandringskritikere
Undersøkelsen viser også at de inn-
vandringskritiske viste liten vilje til 
å gå i rose- og fakkeltog. Bare 14 pro-
sent av innvandringsskeptikerne del-
tok i slike markeringer, mens tre av 
ti innvandringspositive gjorde det 
samme. Også dem som er tilhenge-
re av fellesskapsverdier som interna-
sjonal solidaritet og sosial utjevning 

var overrepresentert. Dette kan tyde 
på at rosetogene ble en mobilisering 
for flerkultur og fellesskap, mener 
Botvar.

– Vi vet at folk flest hadde hørt 
statsministerens ord om å stå opp 
for toleranse. De visste også grovt 
sett hva terroristen sto for; det var 
et angrep på det flerkulturelle, sier 
forskeren.

Samtidig var ungdommen langt 
mer aktive i rosemarkeringene enn 
den eldre garde: Mer enn en tredjedel 
av dem mellom 16 og 24 deltok, mot 
bare 14 prosent i aldersgruppen 60+.

– Folketogene har mobilisert grup-
per som vanligvis ikke deltar i orga-
nisert frivillighet, sier Botvar.

Partiene i rosetog
Så stor andel av partienes velgere 
deltok i rosetog eller fakkelmarkeringer 
etter 22. juli:
SV: 31 %
Venstre: 24 %
Kristelig Folkeparti: 23 %
Arbeiderpartiet: 20 %
Høyre: 15 %
Senterpartiet: 12 %
Fremskrittspartiet: 12 %
Befolkningen totalt: 19 %
Undersøkelsen er utført av TNS Gallup 
på oppdrag fra Stiftelsen Kirkeforskning. 
Resultatet er basert på intervjuer av et 
landsdekkende, representativt utvalg  
på 1011 personer.
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