
Voice of the People 
Gallup International gennemfører hvert år en 
verdensomspændende undersøgelse af 
befolkningernes holdninger til globale emner 
som fred, sikkerhed, demokrati og syn på 
fremtiden. I 2004 står politisk lederskab og 
USA's internationale rolle på dagsordenen  

 

 
 
Globalisering  
Med afsæt i den stigende globalisering og det voksende behov for politiske og økonomiske 
løsninger på tværs af landegrænser og kontinenter besluttede Gallup International i foråret 
2001 at udnytte sit netværk af analyseinstitutter over hele verden til at gennemføre en årlig 
global undersøgelse - The Voice of the People.  
 
Undersøgelsen skal hjælpe nationale og internationale institutioner og beslutningstagere 
med at få et bedre indblik i verdensbefolkningens holdning til fælles emner som fred, 
sikkerhed, miljø, terrorisme, ledelse og demokrati.  
 
En milliard meninger 
The Voice of the People blev foretaget første gang i 2002, og er netop ved at blive 
gennemført for tredje gang.  
 
Undersøgelserne omfatter mere end 50 lande på 5 kontinenter og afspejler holdningerne 
hos en befolkningsgruppe på op mod 1,5 milliard mennesker.  
 
Derfor tillægges resultaterne fra The Voice of the People-undersøgelserne stor vægt. De 
benyttes aktivt af bl.a. FN, World Economic Forum og EU ved tilrettelæggelsen af 
international politik og aftaler.  
 
Samtid og fremtid 
Emnerne for The Voice of the People er både aktuelle internationale begivenheder og 
"klassiske" globale temaer. Undersøgelserne afspejler derfor holdninger til både samtiden 
og fremtiden.  
 
Fattigdom og terror 
2002-undersøgelsen blev gennemført i terrorens tegn. Den kortlagde befolkningernes tillid 
til politiske institutioner, deres oplevelse af fattigdom og terrorisme og deres syn på det 
globale miljø og USA's udenrigspolitik.  
 



  
Fattigdom er et større problem end 

terror  
The Voice of the People, 2002  

  

 
 
Undersøgelsen viste bl.a., at fattigdom blev set som et større problem end terrorisme, og 
at der kun var begrænset støtte til Bush's udenrigspolitik, som et flertal mente ville få 
negativ effekt på deres land.  
 
Undersøgelsen kunne også fortælle FNs 2002 topmøde i Johannesburg om bæredygtig 
udvikling, at sikring af menneskets langsigtede sundhed blev set som den største 
udfordring for topmødet. Og at et flertal stoler mere på NGO'er end nationale regeringer og 
store firmaer til at varetage offentlighedens interesser.  
 
Velstand og sikkerhed 
2003-undersøgelsen så på fred, velstand, sikkerhed, demokrati og syn på fremtiden.  
 
Dens resultater blev offentliggjort på World Economic Forums 2004 møde i Davos i 
Schweiz.  
 
Undersøgelsen viste bl.a., at halvdelen af verdens befolkning mente, at den globale 
sikkerhed er "dårlig", og at den næste generation vil komme til at leve i en mindre sikker 
verden.  
 

  

To ud af tre verdensborgere oplever 
ikke, at deres land bliver styret af 

folkets vilje  
Millennium Survey, 1999 

  

 
 
 
Politisk lederskab 
I 2004 undersøges befolkningernes syn på verdens vigtigste problemer, folks oplevelse af 
national og international korruption, deres holdninger til globalisering og privat og offentlig 
løsning af samfundsopgaver.  
 
Undersøgelsen afdækker også befolkningernes forventninger til næste generations 
lederskab, deres syn på USA's internationale rolle (set i lyset af Irak-krigen) og deres 
vurdering af, hvorvidt Genèvekonventionen er tilstrækkelig til at sikre mod tortur.  
 
At give verden en stemme 
- At give verden en stemme har altid været en fundamental del af Gallup Internationals 
mission, fortæller adm. direktør Henrik Hansen, TNS Gallup.  
 



- Analyseinstitutterne i samarbejdet ser opinionsmålinger som en integreret del af - og en 
forudsætning for demokratiet. The Voice of the People-undersøgelserne ligger i naturlig 
forlængelse heraf, forklarer han.  
 
Klodens tilstand 
- Undersøgelserne er på mange måder imponerende i sit omfang og i sin 
gennemslagskraft, mener han. - Hvor tit gennemfører man en undersøgelse af, hvad 
klodens befolkning mener om kloden? En undersøgelse, som afdækker, hvad der rører sig 
i verdenssamfundet, og som samtidig har stor bevågenhed fra alle parter? En 
undersøgelse, der bliver lyttet til, og som i stor udstrækning er med til at sætte 
dagsordenen i det internationale samfund?, spørger han.  

- Resultaterne fra 2004-undersøgelsen 
foreligger senere på efteråret. Jeg er 
personligt meget spændt på at se "klodens 
tilstand" her efter Irak-krigen. Og på at se, 
hvilke emner The Voice of the People-
undersøgelsen vil skabe debat om i den 
kommende tid, siger Henrik Hansen.  

Henrik J. Hansen 

  

 

Millennium Survey 
I 1999 gennemførte Gallup International en stor global opinionsundersøgelse, Millennium 
Survey, hvor befolkningen i 61 lande over hele verden gav deres syn på bl.a.:  

• Demokratiets tilstand  
• Menneskerettigheder  
• Kvinders rettigheder  
• FNs rolle  
• Religionens betydning  
• Kriminalitet  
• Miljø "Det vigtigste i livet"  

Undersøgelsen viste bl.a. at:  

• To ud af tre verdensborgere ikke oplever, at deres land bliver styret af folkets vilje  
• Et stort flertal ikke oplever, at regeringerne har styr på kriminaliteten  
• Der er global enighed om, at familie og helbred betyder mest i livet  

 


