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Eksamen 2006

Bilag 
http://www.enhedslisten.dk
http://www.danskfolkeparti.dk

Spørgsmål 

1.  
Hvad forstår man ved en politisk ideologi? 
Hvilke ideologier (nævn de væsentligste) er repræsenteret i det danske 
folketing?

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

3.
Diskuter med udgangspunkt i bilagene om det er rigtigt, at Dansk Folke-
parti ikke har nogen ideologi. 
Diskuter om Enhedslisten er et socialistisk parti eller om de rød/grønne 
også har forladt de traditionelle ideologier. 
Prøv at give en vurdering af, hvorfor ideologierne ikke mere spiller en så 
fremtrædende rolle i politik.

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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Det mener Enhedslisten om vores alternativ 
- kort og godt
 
Global retfærdighed  

Målt i penge har verden aldrig været rigere. Alligevel er der hver dag 
30.000 børn, der dør af sult eller underernæring og millioner er på flugt fra 
krig og fattigdom. Vi har lige oplevet en katastrofe af ufattelige dimensio-
ner. Ud over medfølelse med de mange, der døde, minder flodbølgen i 
Asien os om, hvor mange fattige, der er på vores klode. Men VK-regerin-
gen har beskåret u-landsbistanden med 14 milliarder kr. for at give skatte-
lettelser til de rigeste i Danmark. 
Vi skal slette u-landenes gæld, øge bistanden og bremse de multinationale selskabers magt over verdens-
handelen, så u-landene kan få en retfærdig betaling for deres varer. 

Fred og tryghed 

Efter den kolde krig og åbningen af grænserne kunne vi håbe på en verden med mere sikkerhed og bedre 
muligheder for at besøge hinanden. I dag kan man ikke frit flytte sammen med den man elsker og verden 
er fyldt med krig og frygt. Angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 er misbrugt til at 
starte 2 krige, lukke grænserne og undergrave menneskerettighederne. Faren for terror er vokset. 

Krigen i Irak har kostet 100.000 døde. Besættelsen må stoppe og uligheder og verdens store konflikter må 
løses. Palæstinenserne har ret til deres egen stat. 

Arbejde til alle 
I Danmark er der 800.000 der ikke er i arbejde. Mennesker nedslides, ældre og syge udstødes og globali-
seringen truer mange arbejdspladser. Det kræves at ansatte skal gå ned i løn eller op i arbejdstid. 

Strukturreformen og stram økonomi medfører fyring af ansatte i den offentlige sektor. 

Vi foreslår, at arbejdsløse ansættes på normale løn- og arbejdsvilkår for at udvide velfærden, der hvor 
der er behov. Vi mener der er brug for at nedsætte arbejdstiden, særligt for ældre og der hvor arbejdet er 
hårdest. Vi vil have flere i uddannelse. Og så vil vi ikke overlade ansvaret for produktionen til de multina-
tionale selskaber. Vi kan selv 

Økologisk revolution 
Alle ved klodens klima er truet. Alligevel fortsætter opvarmningen. Alle ved, at vi i dagligdagen omgives 
af kemikalier, der medfører kræft og gør, at unge ikke kan få børn. Det konventionelle landbrug sprøjter 
hvert år markerne med 11 millioner liter gift - 2 liter til hver dansker. 

Det kan ikke blive ved. Vi foreslår en økologisk revolution, hvor landbruget og produktionen renses for 
gift og vores el-forbrug bliver 100 procent baseret på vedvarende energi, vind, sol og bølger. Miljøet skal 
sættes over markedskræfterne.



 

 
 
 
 
 
paratviden -->  
1.  

Hvad forstår man ved en politisk ideologi? 
Hvilke ideologier (nævn de væsentligste) er 
repræsenteret i det danske folketing?

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

3.  -->
Diskuter med udgangspunkt i bilagene om det 
er rigtigt, at Dansk Folkeparti ikke har nogen 
ideologi. 
Diskuter om Enhedslisten er et socialistisk 
parti eller om de rød/grønne også har forladt 
de traditionelle ideologier. 
Prøv at give en vurdering af, hvorfor ideolo-
gierne ikke mere spiller en så fremtrædende 
rolle i politik.

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. 

 


