
 

 

ARBEJDSPAPIR TIL DEN LIBERALE TALE  

Liberalismens individualistiske menneskesyn kan spores tilbage til særligt 1600-tallets tænkere John 
Locke og Thomas Hobbes. Ideen er, at et individ har tilknyttet en række frihedsrettigheder, som er 
naturgivne og umistelige. Fra mennesket fødes til det dør, er det statens opgave at beskytte disse 
rettigheder, men herigennem risikerer staten også at blive for stor og dermed til fare for individets 
frihed. Statens magt må derfor begrænses gennem nedskrevne regler, som vi ser i Grundloven, og 
kontrolleres fx gennem uafhængig overvågning fra domstolene. Frihedsbegrebet er bredt og kan forstås 
både som et humanistisk værdisæt af trosfrihed, fordomsfrihed og tolerance, men også i mere 
økonomisk forstand gennem ejendomsret, frihandel og det frie marked, hvor staten ikke bør gribe ind.  

Verden har ændret sig meget siden liberalismens fødsel, og det er nogle andre udfordringer, samfundet 
står overfor i dag. Lene Andersens tale giver et bud på liberalismens svar på vor tids udfordringer. Mens 
I genser talen, kan I overveje følgende spørgsmål: Hvilke slags frihedsrettigheder italesættes i talen? 
Hvem/hvad knyttes rettighederne til?  

 

Før I går i gang: 
Udvælg en referent eller sørg på anden måde for at skrive jeres stikord og pointer ned 

1. Overvej og diskutér som opvarmning, hvad den vigtigste politiske problemstilling er for jer 
personligt. Fx klima, fattigdom, menneskerettigheder, den teknologiske udvikling, krig og terror, 
uddannelse, migration, …  

2. Læs talen, som I finder på næste side. Undersøg og forklar de svære begreber for hinanden.  

 

Arbejdsspørgsmål:  
Forbered to minutters præsentation af den liberale tale for resten af klassen ved hjælp af 
arbejdsspørgsmålene.  

1. Vælg et eller to centrale begreber. Hvad betyder de, og hvorfor er de vigtige for at forstå talens 
indhold?  

2. Læs linje 16-27 eller se talen fra 01:32-02:59  
a. Hvorfor er Trump og fake news en fare for liberalismens idealer?  

3. Læs linje 31-35 eller se talen fra minut 03:00-03:31 
a. Hvad vil det sige, at vi som individer er blevet en vare?  

4. Sammenlign talen med jeres opfattelse af hhv. traditionel liberalisme og den politik som Venstre 
fører i dag.    

a. Hvad er lighederne? Hvad er forskellene?  
5. Mener I, det er nødvendigt at regulere store net-virksomheder, hvis individets rettigheder skal 

beskyttes? Hvorfor/hvorfor ikke?   

Hvad vil I fortælle videre til klassen? Overvej hvad der har været vigtigst at forstå, og hvad der har 
været mest spændende. Øv jer i at forklare det på to minutter.  

 

 

  



 

 

DANMARKS LIBERALE  1 

Kære venner, når jeg kigger rundt, ser jeg en masse glade mennesker. Og hvor er det dejligt 2 
livsbekræftende. For det er hvad vi danskere er, de fleste af os i hvert fald. Glade danskere i et frit 3 
land. Frie borgere i et frit og åbent samfund, det er, hvad vi står for i Danmarks Liberale parti.  4 

De borgerlige frihedsidealer har formet Vesten gennem de seneste 250 år. Siden Oplysningstiden og 5 
den Amerikanske uafhængighedserklæring i 1776, er vores friheder vokset støt i Vesten.  6 

Samtidig skabte friheden velstand som aldrig før. Ikke blot materiel velstand men forskning, 7 
medicinsk behandling, skoler, uddannelse, musik, kunst og meget mere.  8 

Når det enkelte menneske sættes fri, har vi muligheden for at udnytte alle vores personlige 9 
ressourcer. Friheden til at tænke, tale, forsamles og handle, er også friheden til at udvikle og skabe. 10 
Det gavner os alle.  11 

Men… for der er et men. Jeg ville være et uhæderligt menneske, en uhæderlig liberal, hvis jeg ikke 12 
så dette men i øjnene: 13 

Liberalismen har skabt en teknologisk udvikling, der vender op og ned på de rammer og 14 
spilleregler, som var frihedens forudsætning. Liberalismen har skabt disruption.  15 

Det seneste amerikanske præsidentvalg indeholdt formentlig en række overraskelser for de fleste. 16 
En af de store overraskelser for mig var, at fake news kunne spille så stor en rolle. Overraskelsen 17 
blev ikke mindre, da det gik op for mig, hvad nogle af disse falske nyheder gik ud på. Her er et 18 
faktum: Blandt Trumps vælgere mente 40%, at Hillary Clinton rent faktisk var en dæmon. 19% var 19 
ikke helt sikre. Det er sandt. 20 

At høre en politiker og kollega omtalt på den måde i 2016 som dæmon burde få alle liberale på 21 
barrikaderne. Det er Oplysningstiden, som er på vej ud i kloakken. Det er hele fundamentet for 22 
vores frihed. 23 

Som liberal hylder jeg naturligvis entreprenørånd. Men når jeg finder ud af, at en del af disse fake 24 
news var produceret af østeuropæiske gymnasieelever uden anden bevæggrund end at tjene penge 25 
på internetreklamer, så er jeg nødt til at se liberalismen i en langt større sammenhæng, end vi er 26 
vant til. 27 

Vores liberale idealer blev til, da dampmaskinen var ny, og information blev sendt pr. hest.  28 

Måske var det på tide, at vi vågnede op til den virkelighed, vi lever i: Liberalismen har vundet, og 29 
nu er det den, der bliver disruptet af sine egne idealer!  30 

I stedet for borgere har vi gjort os selv til forbrugere. Forbrugere af velfærd, forbrugere af 31 
rettigheder, forbrugere af friheden selv. Men ikke nok med dét: på nettet og specielt på de sociale 32 
medier er vi ikke engang forbrugere længere. Vi er selv blevet varen. Vi er på vej til at miste 33 
overblikket og kontrollen. Mens vi har diskuteret skatteprocenter og muslimske tørklæder, er det 34 
enkelte menneskes privatliv og frihed blevet sat til salg.  35 

Som liberale er vi derfor nødt til at stille os selv et fundamentalt spørgsmål: Hvem skal friheden 36 
gælde i fremtidens økonomi?  37 

Som liberale har vi altid sat det enkelte menneskes frihed som det højeste mål. I dampmaskinens og 38 
hestevognenes tid betød det blandt andet en liberalisering af økonomien og fri konkurrence. I en 39 
global digital økonomi er der en ny spiller på banen: globale net-monopoler. Derfor er vi nødt til at 40 



 

 

vælge: Skal det enkelte menneskes frihed og den lille entreprenørs muligheder reguleres af staten 41 
eller af de større virksomheder? For nu at blive i sprogbrugen fra hestevognens tid: hvem skal have 42 
tømmerne i hånden? 43 

Hvor mærkeligt det end lyder ud af munden på en liberal, så er staten p.t. den bedste organisation til 44 
at garantere alles frihed.  45 

Det amerikanske valg har været et wake-up call. Ikke mindst i forhold til den russiske manipulation 46 
på nettet. Hvis ikke amerikanerne selv kan forsvare det liberale demokrati, så har vi andre så meget 47 
desto større pligt til at gøre det.  48 

Vi vil et åbent og oplyst samfund. Det er op til os som politikere at sikre dette med fremsynet 49 
lovgivning og solide principper for, hvem vi samarbejder med. Danmarks Liberale parti vil en 50 
frihed, der er for alle, både det enkelte menneske og den enkelte virksomhed. På en række områder 51 
betyder det, at vi må tage disruptionen på os og tænke helt om. 52 

Tak. 53 



 

 

 


