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Eksamen 2006

Bilag 
Politiken 02 januar 2006, 1 . sektion side 6 

Spørgsmål 

1.  
Hvilken ideologi står Anders Fogh Rasmussen for? Hvad er hans rolle i 
partiet Venstre? Hvilke stærke og svage sider har han?

2.  
Redegør for de synspunkter der kommer frem i bilaget.

3.
Diskuter med udgangspunkt i bilaget, hvorfor han begynder med at om-
tale katastrofen i Sydøstasien, og hvad det er for et billede af Danmark 
statsministeren ønsker at tegne, samt hvilke mål han opstiller for fremti-
dens Danmark.

4.
Til sidst skal du fremlægge din eksamensopgave (5-10 minutter). 
Hvis du finder det relevant, kan du inddrage opgaven i din besvarelse af 
spørgsmål 1-3. 
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Dokumentation: Statsministerens nytårstale 2006 
Politiken 02 januar 2006, 1 . sektion side 6 

--------------------------------------------------------------------------------

Statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2006. 

Godaften! 

For et år siden stod verden ansigt til ansigt med 
en ufattelig katastrofe. Over 200.000 mennesker 
mistede livet under flodbølgen i Sydøstasien. 

I oktober blev Pakistan ramt af et forfærdende 
jordskælv, som kostede over 70.000 mennesker 
livet...

(... viser at noget er udeladt)

... For Danmark blev 2005 et godt år. Vi har i dag 
én af Europas stærkeste økonomier... 

... I løbet af 2005 kom der flere internationale 
vurderinger af Danmark med topkarakterer. Én af 
dem kårede Danmark til at have verdens bedste 
erhvervsklima. En anden udpegede Danmark 
til at have den samlet set bedste internationale 
bistand i verden. 

De fortæller to vigtige ting om Danmark: Vi har 
orden i økonomien. Og vi har overskud til at 
tænke på andre end os selv. 

Det gælder, når vi bidrager til at bringe fattige 
lande på fode. Først og fremmest i Afrika. Men 
også andre steder. 

Det gælder, når danske nødhjælpsarbejdere ved 
hurtig og resolut indsats hjælper med at afbøde 
virkninger af naturkatastrofer... 
 
... Og når danske soldater og politifolk deltager i 
fredsskabende og fredsbevarende aktioner...

... Vore soldater i Irak yder en prisværdig indsats med 
at hjælpe irakerne til at leve i frihed, fred og fremgang. 

... Vi skal hjælpe det irakiske folk med at opbyg-
ge et frit og demokratisk Irak. Vi skal hjælpe den 
nye irakiske regering til selv at overtage ansvaret 
for Iraks sikkerhed. 

Målet er, at de internationale tropper skal ud af 
Irak. Det gælder også de danske soldater. Vi skal 
ikke være der én dag længere, end det er nød-
vendigt... 

... Her i Danmark oplever vi vækst og velstand. 
Beskæftigelsen stiger. Arbejdsløsheden falder. 

På mindre end to år er ledigheden faldet med 
omkring 35.000. Vi har nu den laveste reelle 
ledighed siden 1979. 

I et par år var der bekymring for stigende le-
dighed. Nu er der bekymring for mangel på 
arbejdskraft. Lad os udnytte det offensivt. Nu 
har vi chancen for, at mennesker, der har haft 
rigtig svært ved at få arbejde, kan få fodfæste på 
arbejdsmarkedet... 

... Tidligere steg skatter og afgifter år for år. Nu 
har vi skattestop. Og skatten på arbejde er sæn-
ket med omkring 10 mia. kr. For en typisk familie 
har det betydet en gevinst på over 10.000 kr. 
årligt. 

Og boligejerne behøver ikke leve i frygt for, at 
de skal betale mere i skat, hver gang deres bolig 
stiger i værdi. 

Så jo, det går godt i Danmark. 

Og det er netop, når det går allerbedst, at vi 
skal træffe de nødvendige beslutninger, som er 
afgørende for landets fremtid. For det er på den 



måde, at vi kan gøre de gode tider langtidshold-
bare. Træffer vi beslutningerne i god tid, kan vi 
med velovervejede justeringer få ganske store 
virkninger på længere sigt. Det vil ikke kun vi få 
glæde af, men også de kommende generationer. 

I fremtiden bliver vi flere ældre - og færre på 
arbejdsmarkedet. 

Samtidig lever vi længere. Og det er jo positivt...

... Fortsætter den udvikling, så bliver der flere og 
flere, som vil trække på det offentlige. Og færre 
og færre til at betale skat. Det siger sig selv, at 
det ikke hænger sammen. 

Derfor siger jeg: Vi bliver nødt til gradvist at ud-
sætte det tidspunkt, hvor vi normalt trækker os 
tilbage fra arbejdslivet. 

Det betyder, at vi må se på reglerne om efterløn 
og pension. 

Heldigvis er vi i en gunstig situation. Vi behø-
ver ikke et kriseindgreb over hals og hoved. 
Med den sunde økonomi kan vi gennemføre de 
nødvendige ændringer gradvist over en læn-
gere årrække. Så den enkelte i god tid kan nå at 
indrette sig på de nye forhold. Og selvfølgelig så 
skal der fortsat være mulighed for, at de, som er 
nedslidte, kan trække sig tilbage før tid. 

Vi skal værne om den tryghed, vi har i dag. Men 
verden omkring os er i forandring. Derfor skal 
vi forny os, hvis vi også i fremtiden skal være 
blandt de rigeste og socialt bedst fungerende 
lande i verden...

... Alle skal med. En god uddannelse til alle er 
den vigtigste forudsætning for, at vi kan opret-
holde et samfund uden store økonomiske og 
sociale skel. Et samfund, der hænger sammen. 

I slutningen af februar kommer regeringen med 
udspil til reformer. Reformer, som bl.a. betyder, 
at vi fremover bliver nogle år mere på arbejds-
markedet og får flere indvandrere i arbejde. Og 
reformer, som ruster Danmark stærkere til at 
klare den internationale konkurrence. Gennem 

kraftig satsning på forskning og udvikling. Ud-
dannelse til alle unge. Voksen- og efteruddan-
nelse. Bedre forhold for iværksættere. Det er dét, 
der i fremtiden skal gøre os bedre til at skabe 
nye arbejdspladser. Det, der vil skabe grundlag 
for tryghed. 

Vi vil indbyde alle Folketingets partier til forhand-
linger. Sigtet er en bred politisk aftale og lovgiv-
ning i 2006. 

Vi skal træffe de nødvendige beslutninger nu. Så 
også vore børn og børnebørn kan leve i et godt, 
et trygt og et fremgangsrigt samfund. 

(langt afsnit om ytringsfrihed udeladt)

... Lad os stå sammen om et samfund, hvor der 
er frihed til forskellighed. Og et samfund, hvor 
der er et stærkt fællesskab om grundlæggende 
værdier. 

Et Danmark, som ikke blot har en stærk konkur-
rencekraft. Men også en stærk sammenhængs-
kraft. 

Godt nytår!



 

 
 
 
 
 
paratviden -->  
1.  

Hvilken ideologi står Anders Fogh Rasmus-
sen for? Hvad er hans rolle i partiet Venstre? 
Hvilke stærke og svage sider har han?

2.  -->
Redegør for de synspunkter der kommer frem 
i bilaget.

3.  -->
Diskuter med udgangspunkt i bilaget, hvorfor 
han begynder med at omtale katastrofen i 
Sydøstasien, og hvad det er for et billede af 
Danmark statsministeren ønsker at tegne, 
samt hvilke mål han opstiller for fremtidens 
Danmark.

4.  -->
Til sidst skal du fremlægge din eksamensop-
gave (5-10 minutter). 
Hvis du finder det relevant, kan du inddrage 
opgaven i din besvarelse af spørgsmål 1-3.

 
 
 
 

 
Paratviden er den viden, du har fra un-
dervisningen, avislæsning eller læsning 
af pensum eller andre samfundsfaglige 
bøger. 

 

Redegør. Det ord ser så uskyldigt ud, men 
det er det ikke. Det betyder for det første, at 
du skal kunne genfortælle de væsentligste 
informationer i kilden. Men det skal gøres på 

en måde, der viser, at du har forstået teksten og kan 
problematisere den. 

 
 
 
Nu skal du have mange bolde i luften. Dis-
kuter betyder at du blandt andet vælger at 
sige noget om det der direkte er spurgt om 
i spørgsmålet, men også fremdrager andre 
ting som du mener (og begrunder) er vigtige. 

 

HVORDAN? 
Begynd med et ultrakort resume af dit 
eksamensprojekt. Husk, at censor ikke 
har læst det på forhånd. 
Redegør derfor, hvad der er det væsent-
ligste i projektet og begrund hvorfor. 
Vær forberedt på, at du herefter vil få 
spørgsmål til dit eksamensprojekt. 

 


