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Spørgsmål 

1.  
Hvilken ideologi (forklar) står Lars Løkke Rasmussen for? Hvad er hans 
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2.  
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3.
Diskuter med udgangspunkt i bilaget hvilke mål han opstiller for fremti-
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Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 

den 1. januar 2011

Godaften.

Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er 
den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker 
over den tid, der er gået. Hvor vi tænker over, 
hvordan vi bedst kan møde den tid, der kommer. 

Hvordan ser det så ud, når vi gør status for Dan-
mark?

…

(…  viser at noget er udeladt)

…  for alle os, der er vokset op med velfærdsam-
fundet, kan vores rige og trygge Danmark føles 
nærmest som en selvfølge. Men det er det ikke. 
Det er noget, vi skal arbejde for hver dag. Det er 
noget, vi skal kæmpe for sammen.

…

* * * 

De sidste to år har vi kæmpet for at rive os fri af 
den alvorligste økonomiske krise, verden har 
oplevet siden 2. verdenskrig. Vi har truffet valg, 
som var svære, men nødvendige. Det kan mær-
kes.

…

Vi kan glæde os over resultatet af vores indsats: 
Fremgang for danske virksomheder. Lav rente 
på vores boliglån. Færre arbejdsløse end i andre 
lande, færre ungdomsarbejdsløse. Respekt om 
dansk økonomi ude i verden.

…

I flere europæiske lande har man ikke gennem-
ført de nødvendige reformer, mens tid var. Derfor 
har man måttet skære drastisk i velfærden, hæve 

skatten og sænke de offentligt ansattes løn. 
Derfor ser vi demonstrationer og vold i gaderne i 
flere europæiske storbyer.

I Danmark handler vi i tide. Vi træffer de nødven-
dige valg. Vi tager et fælles ansvar. 

* * * 

Det får vi også brug for, når vi skal se fremad. For 
der venter os nye udfordringer.

Ligesom andre lande står Danmark over for krav 
om større økonomisk ansvarlighed efter krisen. 
Det er vigtigere end nogensinde at have orden i 
økonomien. 

Og ligesom andre lande står Danmark over for 
den udfordring, at vi bliver færre unge og flere 
ældre. Vi er mange, der lever længere. Og det 
skal vi selvfølgelig glæde os over!

Men når vi ser på det samfund, vi gerne vil have, 
på den ene side, og vores arbejdsindsats og 
indtjening på den anden side, så hænger regne-
stykket ikke sammen. 

Det er i dag kun omkring halvdelen af danskerne, 
der arbejder. Og fremover bliver det endnu færre. 
Hver gang fem forlader arbejdsmarkedet for at gå 
på pension, står kun fire klar til at tage over. Vi er 
simpelthen ikke nok til at trække læsset.

Derfor står vi ved en skillevej. Vi skal vælge, hvil-
ken vej vi vil gå som danskere – som nation.

Hvis vi passivt lader udviklingen fortsætte, vil vi 
støt og roligt blive trukket i retning af usund økono-
mi, voksende gæld, højere renter og tab af arbejds-
pladser. Og vi vil blive nødt til at skære i kernevel-
færden. I sygehuse og skoler. Det ønsker jeg ikke. 
Det ønsker ingen af os. Tværtimod. Vi vil gøre et 
godt sundhedsvæsen endnu bedre. Vi vil løfte en 
god folkeskole ind i en fremtid, hvor danske børn 
skal kunne måle sig med de bedste i verden.



Der er kun én farbar vej: Gennem sund fornuft, 
sund økonomi og sunde offentlige finanser må vi 
sikre, at vi ikke bruger flere penge, end vi tjener.

For det er og bliver umuligt at låne sig til velfærd.

Derfor skal vi være flere om at arbejde. Flere til 
at skabe vækst i vores virksomheder. Flere til at 
tjene pengene. Og derfor skal vi prioritere vo-
res udgifter med stor omhu. På den måde kan 
vi skabe et robust grundlag for at udvikle vores 
samfund. Til glæde for os alle sammen. 

* * * 

Efterlønsordningen rammer lige ned i de to store 
udfordringer: Vi skal bruge af vores fælles kasse 
med omhu. Og vi skal være flere om at arbejde i 
flere år. 

For det første koster efterlønnen 16 milliar-
der kroner hvert år. Det svarer til udgifterne til 
240.000 folkeskoleelever eller 40.000 plejebo-
liger eller mere end tre nye supersygehuse. Om 
året! Hvert år!

For det andet indebærer efterlønnen, at folk 
holder op med at arbejde, selvom de godt kunne 
blive ved nogle flere år. Og selvom vi har god 
brug for deres indsats. 

Vi danskere er i dag i gennemsnit 61 år, når vi 
holder op med at arbejde. Men en 61-årig er jo 
ikke gammel på samme måde som for en gene-
ration siden! En 61-årig er da slet ikke gammel.

…

Mit budskab i aften er: Vi har brug for både sy-
geplejersken, håndværkeren, gymnasielæreren 
og jord- og betonarbejderen. Vi har brug for, at 
alle fortsætter det gode arbejde et par år til. Vi er 
nødt til at kræve mere af hinanden.

Regeringen forslår derfor, at vi gradvist afskaffer 
efterlønnen. Vores mål er, at mere end halvdelen 
af danskerne skal arbejde.

…

* * * 

Flere år i arbejde. Det er den nødvendige politik.

Det er ikke solidaritet med de svage at betale de 
raske for at holde fri.

Det er ikke solidaritet med de syge at betale 
sundhedspersonalet for at blive hjemme.

Det er ikke solidaritet med den, der tager en eks-
tra tørn, at betale kollegaen for at lade være.

Det er solidaritet, at vi alle sammen løfter, når vi 
skal skabe ny vækst og ny dynamik i Danmark.

Vi skal leve af hinandens arbejde. Af virksomhe-
der, der tjener penge til landet. Af håndværkere, 
der bygger vores huse. Af forskere med nye 
idéer. Vi skal have et robust grundlag for hele 
tiden at udvikle vores samfund, vores virksomhe-
der og vores velfærd.

Det er sund økonomi. Det er sund fornuft. Det er 
sand solidaritet.

…

* * * 

Danmark er ikke et perfekt samfund. Men det er 
et godt samfund – et af de bedste, der findes. 
Vi står i en ny tid med nye udfordringer, men de 
kan overvindes. Med sund fornuft og ansvarlig-
hed. Sammen skal vi kæmpe for det, vi har kært. 
Både ude i verden og hjemme i Danmark.

Godt nytår! 
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