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Spørgsmål 

1.  
Redegør for Politikens forklaring på Statsministerens/Venstres succes.

2.  
Forklar forskellen på liberalisme og socialisme.

3.
Diskuter hvilke positive/negative konsekvenser det har at de store partier 
er rykket ind imod midten.  

15
Eksamen 2009



C

Politiken | 18.04.2008 | A-forsiden | Side 1 | 335 
ord | artikel-id: e0f86f98 

Ledende artikel:  

Politiken mener: Prisen for succes
10 år med Anders Fogh
Af ts
 
Venstre og Anders Fogh Rasmussen fejrer i dag et 
10-års jubilæum. Så længe har Anders Fogh været 
formand for Danmarks Liberale Parti.  

Succesen er håndgribelig: statsministerposten, tre 
valgsejre til samme politiske koalition, Venstre som 
landets største parti og udsigt til mere af det sam-
me. Man behøver ikke være medlem af Venstre for 
at få øje på, at vores statsminister er en usædvanlig 
dygtig politiker; velforberedt, strategisk tænkende 
og på lange distancer udstyret med den pragma-
tisme, der er nødvendig for at regere forhandlings-
samfundet Danmark. Som det så ofte er tilfældet, 
er hovedårsagen til succesen identisk med medal-
jens bagside: Det hele er blevet muligt takket være 
den faste alliance med Dansk Folkeparti. Det har 
givet stabilitet og handlefrihed. Men det har også 
medført blokpolitik og værdipolitiske skred. 
 
Set med Venstre-øjne har succesen en høj pris. 
Groft sagt har partiet droppet både den økonomi-
ske og den politiske liberalisme. Det er svært at 
komme i tanke om en eneste reform, der har ændret 

balancen mellem offentligt og privat og indfriet 
Cepos’ forventninger. Det er tilsvarende nemt at 
få øje på den svækkede retssikkerhed i forbindelse 
med kampen mod terror samt intolerancen og de 
indskrænkede menneskerettigheder i udlændinge-
politikken. 
 
DEN LIBERALE deroute bekymrer ikke flertal-
let af danskere. De har hæftet sig langt mere ved 
Foghs accept af velfærdsstaten og ved de gode 
økonomiske tider. Grundlæggende har Fogh da 
også været en globaliseringsvenlig pragmatiker i 
indenrigspolitikken. 
 
Men manden bag ’Minimalstaten’ har vist kastet sit 
ideologiske engagement over i udenrigspolitikken. 
Her har Anders Fogh ikke nøjedes med at overtage 
den aktivistiske udenrigspolitik, som østblokkens 
sammenbrud gjorde naturlig. Han har ført Danmark 
i krig i Irak, og hans stejle kurs i Muhammedkrisen 
har givet Danmark en aggressiv profil i Mellem-
østen, som vi som skandinaver er helt uvant med. 
Her har Anders Fogh taget den korsfarerrolle på 
sig, han opgav i indenrigspolitikken. 
 
Hvordan historikerne vil gøre så sammensat et 
regnebræt op, er for tidligt at sige. Afgørende for 
helhedsindtrykket bliver formentlig, om Anders 
Fogh Rasmussen får sig en europæisk karriere i 
forlængelse af den danske.
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paratviden -->  
 
 
 
1.  

Forklar forskellen på liberalisme og socia-
lisme. 

 
2.  -->

Redegør for Politikens forklaring på Statsmini-
sterens/Venstres succes.?

 

3.  -->
Diskuter hvilke positive/negative konsekven-
ser det har at de store partier er rykket ind 
imod midten. 

 
 
 
 

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

 
Redegør. Det betyder, at der skal 
gives en saglig og neutral redegørelse 
for bilagets indhold. En redegørelse er 
ikke helt det samme som et referat.

 
Forklar. 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. 
Diskuter 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.


