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1. Indledning og motivation 
Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen har prøvet det flere år i træk, mens det for den 

franske præsident Nicholas Sarkozy var allerførste gang. Som regeringsoverhoveder i deres 

respektive lande holdt de ved årsskiftet 2007/2008 den traditionelle nytårstale til deres folk. Det er 

disse to taler, der danner baggrund for mit speciale (se bilag 1 og 2).  
 

Allerede tidligt i mit kandidatstudium, vidste jeg, at mit speciale skulle tage udgangspunkt i en 

kommunikationsanalyse. Ved at lave en dybdegående analyse har man mulighed for at få helt andre 

og nye perspektiver på kommunikationsmateriale, og for at åbenbare forhold, man ikke var bevidst 

om, men som givetvis har haft en indflydelse på udformningen af teksten og den måde, man har 

læst den på. Valget om at lave en komparativ diskursanalyse af Anders Fogh Rasmussen og 

Nicholas Sarkozys nytårstaler for i år bunder i interessen i denne måde intensivt at studere og 

analysere kommunikation på, og da mine studier i høj grad har haft internationalt snit, faldt det kun 

naturligt at vælge en dansk og en fremmedsproget tekst. Inspirationen til det specifikke tekstvalg fik 

jeg efter et års ophold i Frankrig på et tidspunkt, hvor valgkampagnen til det franske præsidentvalg i 

2007 var i fuld gang. Her havde jeg gode muligheder for at følge højrefløjskandidaten Nicholas 

Sarkozys bestræbelser på at opnå valg som fransk præsident, og hans kommunikative kunnen og 

velformulerede taler gjorde indtryk. Jeg syntes derfor det kunne være interessant at lave en 

komparativ analyse af én af hans taler og én af vores egen regeringsleder, Anders Fogh 

Rasmussens, taler. 

 

Opgavens teoretiske udgangspunkt for at lave en kommunikationsanalyse er diskursanalyse. Det 

kan være svært at give en entydig definition på hvad diskursanalyse er, for der er mange forskellige 

teoretiske tilgange samlet under betegnelsen. Jeg vil først tilbyde definitionen fra Jørgensen og 

Phillip som siger, at ’diskurs dækker oftest over en eller anden idé om, at sproget er struktureret i 

forskellige mønstre, som vores udsagn følger, når vi agerer inden for forskellige sociale domæner- 

og diskursanalyse er så tilsvarende analyse af disse mønstre (Jørgensen og Phillips 1999: 9). Det vil 

jeg mene kan betegnes som den grundlæggende definition af diskursanalyse, uanset hvordan de 

forskellige teoretiske tilgange så endvidere vælger at definere begrebet.  

 

Én af tilgangene inden for diskursanalyse er kritisk diskursanalyse hvilket både er en overordnet 

betegnelse for en tilgang til diskursanalyse, men det er også betegnelsen for den britiske lingvist 
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Norman Faircloughs specifikke, teoretiske tilgang til emnet, som definerer diskursanalyse som 

analyse af, hvordan tekster fungerer i den sociale praksis (Fairclough 1995:7). Det er denne 

teoretiske tilgang jeg har valgt at trække på i dette speciale. Fairclough har udviklet en 3-trins 

model bestående af teoretiske metoder og teknikker til sproganalyse, som gør det muligt at forene 

detaljeret tekstanalyse med det bredere sociale perspektiv. Modellen opererer med følgende tre 

dimensioner: tekst, diskursiv praksis og social praksis. Det er ifølge Fairclough i de diskursive og 

sociale praksisser, at forskellige sociale og kulturelle forhold kan have indflydelse på tekster 

(diskurs), og det er analysen og afdækningen af disse, der er diskursanalysens formål (Fairclough 

1995:7). At holde nytårstale er i dette tilfælde den diskursive praksis og det er med fokus på denne 

del af analysen, at jeg vil forsøge at besvare mit hovedspørgsmål, som er formuleret i min 

problemformulering nedenfor.  

 

1.1 Problemformulering: 
Med udgangspunkt i det ovenstående lyder min problemformulering således: 

Med udgangspunkt i Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse og hans 3-trinsmodel vil jeg lave 

en komparativ diskursanalyse af de to nævnte nytårstaler, med diskursiv praksis som særligt fokus. 

Analysen vil forhåbentlig give en indikation af talerens ’fokus’ eller ’retning’, og det giver 

anledning til at spørge: Hvad er talernes formål, dvs. hvad er det Anders Fogh Rasmussen og 

Nicholas Sarkozy gerne vil signalere og opnå med deres nytårstale?  
 

1.2 Afgrænsning 
De to taler eksisterer først og fremmest i en mundtlig form, men jeg har valgt kun at beskæftige mig 

med den skriftlige version af materialet. Dette udelukker analyse af det nonverbale som f.eks. 

intonation, kropssprog m.v., men i dette tilfælde er det, det lingvistiske (diskurs), der interesserer 

mig. Jeg har naturligvis forsikret mig, at den skriftlige tekst er fuldstændig identisk med den 

mundtligt fremførte tale. Endvidere synes jeg det er relevant at understrege, at dette er en 

kommunikations og ikke en politisk analyse. Det politiske billede er vigtigt at anerkende som en 

væsentlig del af den kommunikative begivenhed og dermed del af den diskursive praksis, men selve 

deres politik, vil jeg lade andre om at bedømme eller analysere.   
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2. Teori og metode 
 

2.1 Diskursanalyse 
Jeg fik allerede i indledningen givet en grundlæggende definition af, hvad diskursanalyse er, nemlig 

en betegnelse der dækker over en idé om, at sproget er struktureret i forskellige mønstre, som  

Et speciale der har diskursanalyse som fokus kræver en definition af, hvad diskurs er. Faktisk 

forekom det første bud på en definition af diskursanalyse allerede i indledningen, men jeg mener 

godt, at den kan tåle en gentagelse. Som sagt siger Jørgensen og Phillips at diskurs dækker over en 

idé om, at sproget er struktureret i forskellige mønstre, som vores udsagn følger, når vi agerer inden 

for forskellige sociale domæner. Diskursanalyse er analyse af disse mønstre, og så til definitionen af 

diskurs, som er ” en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på ” 

(Jørgensen og Phillips 1999:9). Det er sproget, som er udgangspunktet for at lave en diskursanalyse. 

Ifølge bl.a. kritisk diskursanalyse så er sprog og vores måde at tale på nemlig ikke blot en afspejling 

af vores omverden, sproget spiller selv en aktiv rolle i at skabe og forandre vores identitet og sociale 

relationer. Diskursanalyse, som det skal forstås i dette speciale, er derfor ikke kun en analyse af de 

mønstre vi taler ud fra, det er en analyse af forholdet mellem kommunikationsprocesser og 

samfundsmæssige og kulturelle udviklingstendenser (Jørgensen og Phillips 1999:9-10). Man 

afdækker kommunikationens samfundsmæssige kontekst for at se, hvilke sociale konsekvenser 

forskellige diskursive fremstillinger får. Som det fremgår, så er antagelsen om, at diskurs/sprog er 

med til at konstituere den sociale verden grundlæggende for diskursanalyse, et synspunkt der vil 

blive uddybet i sociologisk teori. Sammen med denne antagelse er det vigtigt at inddrage følgende 

for at kunne foretage en fyldestgørende analyse (Jørgensen og Phillips 1999:12). 
 

• Filosofiske præmisser angående sprogets rolle i den sociale konstruktion af verden (se afsnit 

om sociologisk teori)  

• Teoretiske modeller 

• Metodologiske retningslinier for, hvordan man griber et forskningsområde an 

• Specifikke teknikker til sproganalyse 

 

Ved at kæde disse ting sammen skaber man et både teoretisk og metodisk grundlag for at udføre 

analysen (Jørgensen og Phillips 1999:12).  
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Som nævnt er der mange forskellige tilgange til diskursanalyse.[2] Synspunktet om sprog som 

aktivt medvirkende til at påvirke og forandre sociale praksisser deles udover den kritisk 

diskursanalytiske tilgang til diskursanalyse også af f.eks. Chantal Mouffes diskursteori. Ikke alle 

diskursanalytiske tilgange deler dog socialkonstruktivistisk grundlag, men fælles for de fleste er, at 

de tager udgangspunkt i en række generelle, filosofiske antagelser (Jørgensen og Phillips 1999:13), 

som var nævnt som en af analysekriterierne ovenfor. Jørgensen og Phillips bruger i den forbindelse 

Vivien Burr og hendes karakteristik af fællestræk for socialkonstruktivisterne til at liste de filsofiske 

antagelser: 
 

• En kritisk indstilling over for selvfølgelig viden 

• Historisk og kulturelt specificitet 

• Sammenhæng mellem viden og sociale processer 

• Sammenhæng mellem viden og social handling 
 

Det er altså nøglepræmisserne for diskursanalyse som går ud på, at verden ikke bare skal tages for 

objektiv sandhed, at vores syn på og viden om verden er historisk og socialt indlejret, at sociale 

processer er med til at skabe viden samt, at nogle handlinger bliver naturlige i et bestemt 

verdensbillede, mens de er utænkeligt i et andet (Jørgensen og Phillips 1999:13-14)  
 

2.2 Kritisk diskursanalyse 
Kritisk diskursanalyse bruges både som betegnelse for en bredere retning inden for diskursanalyse 

samt for Faircloughs egen tilgang til kritisk diskursanalyse, som er den tilgang jeg vil anvende i min 

opgave. Jeg vil referere specifikt til Fairclough, når det er hans tilgang, jeg trækker på. Som nævnt, 

så ser den kritiske diskursanalyse diskurs som en form for social praksis, der både konstitueres af 

sociale praksisser og konstituerer den sociale verden (Jørgensen og Phillips 1999:74). Det vil sige, 

at udøvelsen af diskurs - diskursiv praksis- står i et dialektisk forhold til andre sociale praksisser. 

Sprog som diskurs er ifølge kritisk diskursanalyse nemlig både en form for handling, hvorved folk 

kan påvirke verden og en form for handling, der er social og historisk placeret, og står i et dialektisk 

forhold til andre aspekter af det sociale (Jørgensen og Phillips 1999: 74). Her adskiller den kritiske 

diskursanalyse sig fra f.eks. Chantal Mouffes diskursteori, som har den antagelse, at alt er diskursivt 

og at diskurs udelukkende er konstituerende (Jørgensen og Phillips:74). Som vi skal se i afsnittet 

om hans teoretiske tilgang så skelner Fairclough derimod mellem diskursiv praksis og anden social 
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praksis, således at diskursbegrebet i hans øjne reserveres til tekst og tale (Jørgensen og Phillips 

1999:28). Ifølge Fairclough eksisterer der også ikke-diskursive elementer i den sociale struktur 

(Fairclough 1992:64), hvorfor anden teori end diskursteori skal anvendes til at lave en komplet 

analyse, som tager udgangspunkt i hans tilgang.  
 

Udover den sproglige konstruktion af den sociale verden, så er følgende også karaktertræk, der 

tillader, at man i en hvis ustrækning kan adskille den kritiske diskursanalyse fra andre tilgange. 

Kendetegnende for den kritiske diskursanalyse er nemlig også, at den analyserer sprogbrug i social 

interaktion ved hjælp af lingvistisk tekstanalyse (Jørgensen og Phillips 1999:73). Som det kan 

uddrages fra betegnelsen, så opererer kritisk diskursanalyse med en målsætning om at lave kritisk 

forskning. Kritiske diskursanalytikere hævder, at diskursive praksisser bidrager til at skabe og 

reproducere ulige magtforhold mellem sociale grupper (Jørgensen og Phillips 1999:75)  

 

2.3 Faircloughs diskursbegreb 
Det er centralt i Fairclougs tilgang til den kritiske diskursanalyse, at han opfatter definitionen af 

diskurs som sprogbrug som social praksis (Fairclough 1995:7). Han anvender dog også diskurs som 

navneord- en diskurs- som en måde at tale på, der giver betydning til oplevelser ud fra et bestemt 

perspektiv (Jørgensen og Phillips 1999:74). Han selverklærede fokus er altså sproget (Fairclough 

1992:62).  

 

Ifølge Fairclough bidrager diskurs til at konstruere følgende tre begreber, nemlig sociale identiteter, 

sociale relationer og videns- og betydningssystemer, og har dermed også tre funktioner: En 

identitets-funktion, en ’relationel’ funktion, og en ’ideational’ funktion Fairclough 1992:64). For at 

analysere og afdække disse funktioner i en diskursanalyse, er det vigtigt at fokusere på to ting; den 

kommunikative begivenhed og diskursorden (se afsnit 2.8). Faircloughs definition på en 

kommunikativ begivenhed er ’et tilfælde af sprogbrug’, som fx en tale eller interview (Fairclough 

1992:62). Et hvert tilfælde af sprogbrug er en kommunikativ begivenhed, der kan knyttes til de tre 

dimensioner, der indgår i den tre-trins model, som Fairclough har udviklet til kritisk diskursanalyse. 

Analysen af de tre dimensioner, tekst, diskursiv praksis og social praksis skal hjælpe til at 

tydeliggøre sammenhængen mellem tekst og den sociale dimension1. Alle tre niveauer skal 

analyseres for at lave en kritisk diskursanalyse à la Fairclough, idet en tekstanalyse ikke kan stå 

                                                 
1 Tekst 
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alene, da den derfor ikke vil blive sat i den kontekst, som de diskursive og sociale praksisser skaber. 

Således kan man heller ikke undvære den, idet en ikke-eksisterende kommunikativ begivenhed 

naturligvis ikke kan indgå i en diskursiv praksis. 

 

I sin teoretiske tilgang til kritisk diskursanalyse trækker Fairclough på Michael Hallidays 

funktionelle grammatik. Hallidays multifunktionelle syn på tekster, støtter op om Faircloughs 

opfattelse af diskurs (sprogbrug) som en vigtig social praksis. Ifølge Halliday, så har sproget i 

tekster tre simultane funktioner. Det fungerer ideationelt i dets repræsentation af verden, 

interpersonelt i konstitueringen af a social relationer mellem aktørene i diskurserne og tekstuelt ved 

netop at danne en tekst, og så forbinde teksten til den sociale kontekst (Fairclough 1995:6). 

Konstitueringen af sociale relationer og identiteter er en vinkel, der især har min interesse i 

analysen.   

 

2.4 Faircloughs tredimensionelle model  
Nedenstående er Faircloughs tre-dimensionelle model efterfulgt af en uddybelse af dimensionerne i 

modellen. 

 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionelle model 

 

Social praksis 

Diskursiv praksis 

 
Tekst 
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2.5 Tekst  
På tekstniveauet ser man på selve teksten og foretager en analyse af de formelle teksttræk, som 

konstruerer diskurser og genrer lingvistisk. Blandt Faircloughs analyseredskaber er f.eks. ordvalg, 

grammatik, modalitet, intertekstualitet og sætningsstrukturer. Det er ikke nødvendigt at fokusere på 

alle teksttræk, og det må være op til den enkelte at vurdere, hvilke lingvistiske træk er mest 

relevante at analysere i en given tekst.  

 

2.6 Diskursiv praksis 
Den næste dimension er diskursiv praksis som er produktions- og konsumptionsprocesser forbundet 

med teksten. Relationen mellem tekst og den sociale praksis medieres af den diskursive praksis, og 

det er således kun gennem diskursiv praksis - hvor folk bruger sprog for at producere og konsumere 

tekster- at tekster former og formes af social praksis (Fairclough 1992:86). Når man analyserer den 

diskursive praksis, er man interesseret i, hvordan teksten er produceret, og hvordan den 

konsumeres.  

 

Fairclough knytter ordet fortolkning til den diskursive praksis, idet man som forsker går ind og 

fortolker aktørernes måde at producere teksten på (Fairclough 2001:118).  I den forbindelse vil jeg 

trække på hans teori om member’s ressource (MR) som en betegnelse for det, man trækker på, når 

man fortolker (Fairclough 2001:8). Fairclough mener, at man i fortolkningsprocessen går igennem 

en proces, hvor man matcher et udsagns karakteristikker med repræsentationer, som man har lagret i 

sin langtidshukommelse. Fairclough argumenterer for ikke at ville kalde MR for baggrundsviden, i 

og med at mange af vores formodninger er ideologiske, og dermed ikke kan sidestilles med viden 

(Fairclough 2001:9). Mit bud ville være at kalde det ’baggrundserfaring’, for selvom det måske 

heller ikke dækker helt præcist, så mener jeg det er et godt bud på at beskrive det faktum, at jeg, når 

jeg fortolker Foghs og Sarkozys produktion og fortolkning af talerne, automatisk vil trække på 

information og erfaring om verden lagret i min hukommelse.    
 

2.7 Social praksis 
Den sidste af de tre dimensioner er den sociale praksis. Det er her den diskursive praksis, altså 

produktionen og konsumptionen af tekster, bliver sat i forbindelse med de sociale strukturer og 

sociale magtrelationer, der udgør den sociale praksis, den indgår i. Den sociale praksis har 

indflydelse på, hvordan den diskursive praksis sættes i tale, hvilket omvendt også har en effekt på 
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styrkelsen eller forandringen af den sociale praksis. Som sagt så er diskurs både konstitueret og 

konstituerende, så den diskursive praksis både formes af den sociale praksis, men er også omvendt 

med til at forme den. 

Ifølge Fairclough er det overordnede formål med analysen af den sociale praksis ”…at klarlægge 

naturen af den sociale praksis, som den diskursive praksis er en del af, hvilket udgør basis for at 

forklare, hvorfor den diskursive praksis er som den er, samt (at analysere) den diskursive praksis’ 

effekt på den sociale praksis. (Fairclough 1992: 237).  

 

2.8 Diskursorden  
Diskurs skal analyseres på to dimensioner, nemlig den kommunikative begivenhed og 

diskursordnen. Når man analyserer den kommunikative begivenhed analyseres det konkrete tilfælde 

af sprogbrug, hvorefter analysen af diskursordnen bruges til at sætte den enkelte sprogbrug ind i den 

sociale kontekst, den er en del af. På den måde finder vi ud af, hvad den diskursive praksis’ rolle er 

i opretholdelsen af den sociale orden og den sociale forandring. Diskursordnen er altså en central 

del af den sociale praksis, hvorfor jeg vil uddybe begrebet yderligere. 

 

I sin teori trækker Fairclough på Foucaults begreb ’diskursorden’. En diskurs består af en række 

konventioner og diskursordnen er ifølge Fairclough netværket af de underliggende konventioner, 

der udgør diskurser (Fairclough 2001:23). Det er en form for system, som både former og formes af 

specifikke tilfælde af sprogbrug, hvor ”brikkerne” i systemet er alle de genrer og diskurser (de 

diskursive praksisser) som er blevet brugt inden for en social institution eller et socialt domæne 

(Fairclough 1995:12). Det er i diskursordnen, at man har en form for ’oversigt’ over forholdet 

mellem de forskellige interpersonelle aspekter i analysen. Et eksempel kan være et hospital som 

institution hvor diskursive praksisser som læge-patient samtaler, journalskrivning, afdelingsmøder 

osv. udgør diskursordnen. Der er nogle specifikke konventioner for den enkelte diskursive praksis, 

men de er alligevel dele af et større interpersonelt perspektiv. 

 

Når man kommunikerer, så er brugen af genrer og diskurser styret af diskursordnen, da 

diskursordnen udgør de ressourcer, som er til rådighed i netop de anvendte genre og diskurser. Det 

er det forhold, der gør, at der er begrænsninger for hvad man kan sige i en given social kontekst 

(Jørgensen og Phillips 1999:83). Som vi f.eks. vil se i genreanalysen (se afsnit 4), har en genre 

nogle specifikke genrekonventioner, som man skal holde sig inden for i den givne genre. Igen kan 
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jeg referere til antagelsen om, at sproget er konstituerende, for sprogbrugeren har muligheden for at 

trække på andre genrer eller diskurser og dermed ændre diskursordnen. 

 

2.9 Forskerens rolle 
Diskurs er, ifølge Fairclough, konstituerende. Er man enig i denne påstand, så er det væsentligt at 

gøre sig nogle tanker om rollen som forsker. Jeg er selv en del af de sociale og diskursive praksisser 

jeg undersøger, og ved at undersøge dem, bliver mit valg af diskurs og mit analyseprodukt en del af 

systemet, der konstruer sociale identiteter, sociale relationer og videns-og betydningssystemer. Jeg 

fortolker ud fra min virkelighed og ud fra min baggrund, og det kan derfor ikke undgås, at min 

fortolkning bliver subjektiv. Jeg har kendskab til nogle specifikke teoretiske redskaber, som leder 

mig i en bestemt retning, forstået på den måde, at jeg har en specifik idé om, hvad der er interessant 

at kigge efter i en analyse. Jeg er altså bevidst om, at specialet vil bære præg at min egen 

forforståelse, og at det derfor ville have set anderledes ud, hvis det var skrevet af en anden. 

Udfordringen er således at sætte parentes om sig selv og ens egen ’viden’, så godt man kan, så ens 

egne vurderinger ikke overskygger analysen (Jørgensen og Phillips 1999:31) Det er vigtig, at man 

forsøger at redegøre for, hvor man står i forhold til de diskurser, der undersøges, så resultatet bliver 

så gennemsigtigt for læseren som muligt (Jørgensen og Phillips 1999:33).   

 

 

2.10 Genreteori 
Diskursiv praksis er konsumption og produktion af tekster, og som det fremgår af teorien om 

diskursiv praksis, så er genre en del af det, der konstituerer en diskursorden, hvorfor jeg som del af 

fortolkningen af teksterne vil lave en genreanalyse af de to taler.  

 

Genre er betegnelsen for en række tekstelementer som udgør en teksts fremstillingsform. Det er de 

fællestræk inden for emne, stil og opbygningen der gør, at man kan definere en tekst som en 

bestemt genre (Bakhtin1986:60). Fairclough opgiver tre niveauer for inddeling af genre: 1.  Præ-

genre, som indikerer den mest abstrakte betegnelse for en genre, som f.eks. narrativ. 2. Dernæst 

betegner han en genre som interview som en ’disembedded genre’ og dermed en mindre abstrakt 

genre. 3 Til sidst er der en ’situated genre’ for de genrer, som er meget specifikke (Fairclough 

2003:68). Ifølge Fairclough så er genre en socialt ratificeret måde at bruge sproget i en bestemt 
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social begivenhed på, idet genre f.eks. involverer eksempler på hvilke sociale praksisser, der 

refereres til (Fairclough 1995:14).   

 

Min genreanalyse vil bliver udarbejdet ud fra et diakront (historisk) perspektiv. Det vil sige, at jeg 

ved at kigge på tidligere nytårstaler vil kunne afdække genrens konventioner, og på den måde 

analysere om teksterne følger genrekonventionerne, eller om de forsøger at ændrer genren ved at 

trække på andre genre eller diskurser. Jeg har begrænset analysen til at omfatte de seneste 10 års 

nytårstaler.2 I mit arbejde med genre har jeg valgt at anvende modellen ’Det retoriske kompas’,  

som er et redskab til analyse af kommunikation udviklet af retoriker og kommunikationsrådgiver 

Anne Kathrine Lund (Anne Kathrine Lund 1999). Jeg bruger det retoriske kompas som guideline 

for, hvilke parametre er relevante at forholde sig til i genreanalysen af de to nytårstaler. 

 

Figur. 2 Det retoriske kompas 

 

Afsender: Hvordan ønsker afsender at fremstå, og hvilke begrænsninger, kan der være for at man 

kan fremstå som man ønsker? 

Modtager: Det er vigtigt at overveje, hvad der styrer modtageren, af ens kommunikation, ellers kan 

det være svært at opnår formålet med teksten. 

Formålet: Formålet med kommunikationen for både afsender og modtager 

Emner: Hvilke emner skal omtales for at formålet med kommunikationen opnås? 

Mediet: Mediet kan stille nogle krav til kommunikationen, som er vigtige at overholde for at 

undgå, at budskabet f.eks. går tabt. 
                                                 
2 De specifikke taler jeg bruger eksempler fra har ejg vedlagt som bilag, resten findes på opgavens CD-rom. 
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Fremstillingsform: I dette parameter ser man på, hvilke krav de andre faktorer stiller til f.eks. 

sprog? Har modtagerne et bestemt forudsætningsniveau? 

Forløbet: Forløbet eller dispositionen af teksten er vigtig for opfattelsen af teksten. 

Genre: Det er vigtigt, at man vælger den rette genre til sin kommunikation, for hvis man som 

modtager forventer at få én ting ud af en tekst, så er det også ofte det, man får ud af at læse den. 

 

Jeg mener, modellen inddrager nogle relevante parametre, men jeg synes dog parametret ’genre’ 

står svagt i kompasset og kan være svær at anvende i praksis, for hvordan vurderer man, hvilken 

genrer der er tale om uden at have lavet en genreanalyse? For at understrege, at jeg med brugen af 

kompasset laver netop en genreanalyse har jeg opstillet det retoriske kompas med genre i midten for 

at understrege, at det er genre jeg undersøger med brugen af modellen.   

 

2.11 Argumentationsteori 
Vi kan bruge sprog til mange ting, blandt andet til at overbevise andre om at handle eller tænke på 

en bestemt måde. I teorien om politisk kommunikation har jeg redegjort for forventningen om, at 

Fogh og Sarkozy netop må have til hensigt at overbevise med deres respektive taler (se afsnit 

2.12.1)  

 

Argumentation er ræsonnementer, hvor der indgår mindst to informationer, hvoraf den ene 

begrunder den anden (Jørgen og Onsberg 2002:9). For at det er relevant at tale om og anvende 

argumentation, skal der være tvivl, en grund til at spørge ”hvorfor?” og det er argumentationens 

formål at overvinde denne tvivl (Jørgensen og Onsberg 2002:9). Ifølge Stephen Toulmin er 

argumentation også en måde at teste og undersøge idéer på en kritisk måde, idet det beskæftiger sig 

med den måde (min understregning) folk deler deres idéer på (Toulmin 1984:10). Formålet med at 

lave en argumentationsanalyse som del af analysen af den diskursive praksis er at undersøge hvilke 

diskurser og værdier, der bliver trukket på i de to tekster. Som metode til analysen har jeg valgt at 

bruge den analysemodel, Stephen Toulmin har udviklet til at analysere argumentation (Toulmin 

1984). 

 

Toulminmodellen ser således ud og består af grundelementerne belæg, påstand og hjemmel, som er 

uddybede nedenfor :  
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                                            Figur 3. Det retoriske kompas 

   

                           

Påstand 

Påstand er det udsagn eller synspunkt som afsender søger tilslutning til. Det, at afsenderen søger 

modtagers accept af, at påstanden er rigtig, er det der skaber et argument. Så er det, at afsender skal 

ind og overbevise. Påstanden bakkes op af, eller retfærdiggøres af de andre elementer i modellen. 

 

Belæg 

Belægget begrundelsen for påstand. Det er den information, som afsender bygger sin påstand på, og 

som er med til at støtte op om udsagnet.  

 

Hjemmel 

Sidste element i modellen er hjemlen, som er det element der gør, at modtager kan acceptere P på 

grundlag af B. 
 

Det, der er attraktivt ved at bruge denne model i en diskursanalyse er, at den systematisk afdækker 

hvilke verdensbilleder teksten trækker på og forudsætter. Den operer på et logisk-retorisk niveau, 

der ikke tager hensyn til grammatiske og stilistiske variationer tekster i mellem (Jensen Halskov 

2003:4). Det er altså det sproglige og ordlyden, der er det væsentlige.   

 

2.12 Det politiske billede: Politisk kommunikation og legitimering 
Som nævnt i afgrænsningen af opgaven (se afsnit 1.2), så er det politiske indhold i talerne ikke det, 

der er fokus for dette speciale. Men det politiske billede og politisk kommunikation er et vigtigt 

aspekt at berøre som en del af tekstens kontekst, og jeg synes derfor det er relevant kort at komme 
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ind på politisk kommunikation og legitimitet. Som vi skal se i dette afsnit handler politisk 

kommunikation om overbevisning og troværdighed, hvilket bl.a. er det, der giver anledning til at 

analysere legitimeringen af teksten. Analysen af legitimeringen er en del af fortolkningen af teksten 

og indgår derfor i afsnittet om diskursiv praksis. 

 

2.12.1 Politisk kommunikation 
Definitionen på politisk kommunikation kan være lige så simpel som, at det er al kommunikation 

mellem sociale aktører i politiske sammenhænge, interpersonel kommunikation eller medieret 

kommunikation. Man kan dog også konkretisere begrebet og sige, at det handler om produktionen 

og analysen af politiske budskaber i massemedierne og disses effekt på borgerne (Negrine og 

Stayner 2007:1). Jeg vil med politisk kommunikation referere til en blanding af de to definitioner, 

og vil i nedenstående skitsere, hvad politisk kommunikation går ud på. 

 

Når man snakker om politik er det oftere et spørgsmål om meningsrammer, holdninger og værdier, 

end om kundskaber og fakta (Heradstveit og Bjørgo 1988:16), og forskellige politiske partier 

afspejler en uenighed i holdninger og værdier. I et demokratisk samfund har befolkningen, alt efter 

valgsystem, haft en stemmeret, der på en eller anden måde har været med til at afgøre, hvilke 

politikere sidder i regeringen. Mange nye kommunikationsmuligheder, internet mv. har uundgåeligt 

ændret eller skabt mange flere former og kanaler for politisk kommunikation. Dette har dog ikke 

ændret ved det faktum, at det, at en politiker bakkes op af vælgerne, og at folk dermed er enige i 

netop hans eller hendes politik, stadigvæk er afgørende for politikerens arbejde. Det er derfor en 

væsentlig del af en politikers job at overtale og overbevise om det ’rigtige’ ved netop denne 

politikers holdninger, og at kunne skabe et virkelighedsbillede, som modtager deler (Heradstveit og 

Bjørgo 19988:16). Kommunikation, der har til formål at overtale, kaldes almindeligvis retorik 

(Heradstveit og Bjørgo 1988:15), og det er stadig kernen i politisk kommunikation. Som Negrine 

også påpeger, så beskæftiger politisk kommunikation sig i særlig grad med magtaspektet og om 

hvordan de, der ønsker politisk magt søger at opnå den (Negrine og Stayner 2007:3). Når man 

analyserer et stykke politisk kommunikation, er det altså nærliggende at forvente, at afsenderen har 

et specifikt, strategisk udtænkt mål med sin kommunikation, hvor troværdighed og kommunikative 

evner er nøgleord. Spørgsmålet er, hvad målet er og hvordan det forsøges opnået? 
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2.12.2 Legitimitet 
Da legitimeringsteori indeholder mange forskellige retninger og begreber, er det slet ikke muligt for 

mig, at komme ind på det hele i denne opgave. Det jeg vil trække på i forbindelse med analyse af 

legitimitet er de tre idealtyper, som Weber opstiller for autoritet (Lange 1992:144). Ifølge Weber er 

der tre kilder til legitim autoritet, nemlig: 

 

• Legal-rationel autoritet  

• Karismatisk autoritet  

• Traditionel autoritet  

 

Den legale autoritet trækker på regler, den karismatiske autoritet trækker mere på pathos og 

oratoriske evner, mens den traditionelle autoritet refererer til tilhørsforhold.  
 

Grunden til jeg vælger dette fokus inde for legitimering er, at autoritet er afgørende for, om afsender 

kan skabe social betydning og en tekst dermed kan opnå legitimerende effekt (Lange 1992: 177) 

Hvor legitimering er processen for at opnå legitimitet, så er legitimitet det endelige ’resultat’, 

hvilket er det, jeg vil undersøge. Legitimitet opfatter jeg som social anerkendelse af afsenders 

autoritet i forbindelse med et udsagn, tale eller anden kommunikation. Altså handler legitimitet ikke 

mindst om accept fra modtagerne om afsenders autoritet, og det virkelighedsbillede, der forsøges 

præsenteret. Ifølge Heradstveit og Bjorgø, så skal resultatet af legitimeringen være, at afsender får 

modtagerne til at opfatte et problem eller en situation som en del af en større sammenhæng, så disse 

værdier og handlinger forekommer naturlige og indlysende (Heradstveit og Bjørgo 1988:95). Uden 

denne accept af bestemte definitioner af situationen bliver formålet med f.eks. disse nytårstaler 

irrelevant og højst sandsynligt uopnåeligt. Spørgsmålet er så, hvilken type autoritet Fogh og 

Sarkozy trækker på, for at lægge op til legitimitet?  

2.13  Sociologisk teori 
Kritisk diskursanalyse tager udgangspunkt i analyse af sprog, og derfor mener jeg det i den 

sociologiske teori er vigtigt at inddrage en teoretisk diskussion af, hvad det er, sprog kan. Jeg har 

været inde på det tidligere i teorien, men jeg mener teorien med fordel kan uddybes og anvendes til 

analysen af den sociale praksis. Det er i sidste ende opfattelsen af sprogets funktion og mulighed for 

f.eks. at skabe sociale relationer, der er afgørende for, at min analyse bliver relevant. Nogle vil 

mene at sprog ’bare’ er en funktion og at det er den ydre verden og dens virkelighed, vi afspejler, 
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når vi taler. Jeg vil lægge mig op ad socialkonstruktivisternes og kritiskdiskursteoretikeres holdning 

om, at sproget spiller en langt større, aktiv rolle i konstitueringen af virkeligheden. Jeg mener ikke, 

at virkeligheden forbliver upåvirket af vores sprog. Når vi taler om virkeligheden, samfundet mv., 

er vi også med til at skabe, ændre og reproducere de strukturer, der danner rammen om vores 

virkelighed, ligesom virkeligheden afspejles i sproget. Hvis diskursive praksisser kun afspejler 

virkeligheden er det efter min mening det samme som at sige, at mennesker ikke har nogen 

mulighed for at påvirke, men kun er passive subjekter, som ikke har andet valg end at tale ud fra 

den konstituerede virkelighed. Trods begrænsninger for hvad man må sige inden for en given 

diskurs, så mener jeg ikke mennesket er et passivt subjekt uden mulighed for at udfordre rammerne.  

 

Jeg er dermed uenig i f.eks. Michel Foucaults subjektopfattelse, idet han mener det er diskurs, og 

ikke subjektet, der producerer viden (Hall 2001:79) Hvis det var tilfældet, og sproget dermed kun er 

konstitueret, hvad skulle så forklare de ændringer, der sker løbende i samfundet, både kulturelt og 

socialt? Når vi taler, så mener jeg, vi er med til at iscenesætte vores samtaleemner, og på sigt vil 

mange af disse blive indlejret i vores kultur og samfund/samfundsopfattelse, og dermed opnå status 

som en ’selvfølgelighed’. På den måde har sproget været med til at konstituere virkeligheden og 

legitimere et nyt system, eller i det mindste et nyt aspekt af et system, hvorfor sproget efter min 

mening ikke kan betegnes som værende udelukkende konstitueret af virkeligheden. Jeg er dog enig 

i, at sprog ikke skaber al virkelighed. Nogle ting sker også ud fra andre kræfter eller systemer, end 

det lingvistiske. F.eks. vil jeg argumentere for, at økonomiske tendenser og udviklinger sker på 

baggrund af nogle økonomiske og finansielle vekselvirkninger, som opstår, måske ikke uanset 

sproget, men i hvert fald også ud over sproget.    

 

Opfattelsen af, at sprog og diskurs er med til at konstituere verden inkluderer også, at sprog og 

diskurs har, som sagt indflydelse på folks indbyrdes relationer og identitet, og netop de sociale 

relationer og selviscenesættelse og identitetsskabelse har fokus i dette speciale. Fairclough selv 

anvender f.eks. den britiske sociolog Anthony Giddens’ teorier om det posttraditionelle samfund for 

at belyse de bredere sociale processer, men Fairclough udstikker ikke nogle retningslinjer for hvor 

meget eller hvilken sociologisk teori er tilstrækkelig i en kritisk diskursanalyse, der tager 

udgangspunkt i hans teori. Jeg mener, det er mere vedkommende for min opgave at foretage 

analysen ud fra dette teorigrundlag om sprogets rolle og kunnen, end det er at bruge samfunds-og 

kulturteorier om, hvordan samfundet har ændret sig. Når man ser på den måde jeg anvender 
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Faircloughs teori og metode opgaven igennem, vil det kun være naturligt, at vinklen i analysen af 

den sociale praksis er på den diskursive praksis’ fremstilling af virkeligheden og sociale relationer. 

Mit mål er altså ikke udelukkende at kunne sætte den diskursive praksis i relation til eller forklare 

den ud fra diverse samfundsforhold, men ved at trække på nogle af disse samfunds- og kulturelle 

forhold, så vil jeg kunne understøtte min analyse af den diskursive praksis’ fremstilling af 

virkeligheden, og dermed kunne svare på spørgsmålet om, hvad der er Foghs og Sarkozys formål 

med talen.      
 

2.14 Sammenligningsgrundlag 
Selvom både Fogh og Sarkozy er regeringsoverhoveder, så er førstnævnte ’kun’ statsminister mens 

Sarkozy er præsident. Det er et væsentligt punkt, der kræver redegørelse for 

sammenligningsgrundlaget af de to taler. Det er sådan, at vi har monarki i Danmark, og dronningen 

holder hvert år sin nytårstale på selve nytårsaften. Dronningen har ifølge grundloven ingen 

befordringer til på egen hånd at udføre politiske handlinger (www.kongehuset.dk), og hendes 

nytårstale har derfor et mere nationalistopbyggende budskab end et politisk budskab. Hun taler 

f.eks. om Danmark, om danskere i udlandet, om vores sociale relationer, og hun er generelt 

opmærksom på at hilse alle danskere, hvor og hvem de end måtte være et godt nytår (se bilag 9). 

Dronningen er statsoverhoved, mens hvervet som statsminister giver Anders Fogh Rasmussen titlen 

som regeringsleder, hvorfor hans tale er politisk orienteret. Sarkozy, derimod, er præsident og 

varetager både funktionen som statsoverhoved og regeringsleder. De deler altså den politiske rolle, 

mens Sarkozy også varetager den nationalistiske rolle som landets overhoved.  

 

Derudover så er det også væsentligt at nævne, at Fogh, som nævnt i indledningen, har holdt denne 

form for tale flere gange før, mens det for Sarkozy var første forsøg. De fakta kan man forestille sig 

vil spille ind i analysen. 
 

2.15 Portræt: Anders Fogh Rasmussen og Nicholas Sarkozy 
Idet jeg mener at lidt baggrundsviden om de to talere vil gavne specialets røde tråd og læserens 

læseoplevelse, har jeg valgt at tegne kort portræt af Anders Fogh Rasmussen og Nicolas Sarkozy. 

Jeg vil ikke gå i detaljer, men giver blot et overordnet billede af de to personer og deres baggrund. 

Med mindre anden kilde er angivet er al information til at tegne portrættet af statsministeren hentet 

fra  www.statsministeriet.dk og Foghs egen hjemmeside, www.andersfogh.dk.  
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2.15.1 Anders Fogh Rasmussen 
Anders Fogh Rasmussen er født d.26. januar 1953 og er i skrivende stund 55 år. Han voksede op på 

landet med sine forældre og to søskende. Som ung boede han i Jylland, hvor han tog sin 

studentereksamen og senere sin cand.oecon fra Århus universitet i 1978. I 1999 flyttede Fogh til 

Nærum nær København for at være tæt på arbejdspladsen på Christiansborg. Han bor med sin kone 

gennem de sidste 30 år, Anne-Mette Rasmussen, med hvem han har tre voksne børn.  

 

Allerede i sin ungdom var Fogh interesseret i politik og i gymnasiet stiftede han sin egen politiske 

forening ved navn Liberal Ungdom. Senere blev han medlem af Venstres Ungdom (VU), hvor han 

både var landskasserer og næstformand, indtil han blev formand i 1974-1976. Han kom ind i 

Folketinget som suppleant af to omgange inden han i 1985 blev valgt som næstformand. I 1987 blev 

Fogh valgt som skatteminister, en post han havde indtil november 1992, hvor en sag om hvorvidt 

han havde begået ulovligheder i forbindelse med regnskabspraksis tvang ham til at gå af Efter 

Venstre oplevede endnu et dårligt valg i 1998 gik Uffe Elleman-Jensen af som formand, og Fogh 

blev valgt i stedet.  

 

I 2001 vendte det politiske billede da Venstre vandt valget og Fogh blev statsminister for VK-

regeringen. Anders Fogh Rasmussens regering fortsatte efter folketingsvalget i 2005 og efter endnu 

en valgsejr i efteråret 2007, kunne Fogh gå ind i sin tredje periode som statsminister for Danmark. 

Han er nu den Venstre-statsminister, der har siddet længst på magten. Blandt Foghs ’mærkesager’ 

kan nævnes USA. Han har ydet en meget markant støtte til USA i årene efter 11. september, hvor 

han støttede krigen i Irak og efterfølgende krigen i Afghanistan. Trods kritik fastholder Fogh sin 

holdning om at Danmark, og dermed de danske tropper, skal tage del i indsatsen mod terror, hvilket 

netop denne nytårstale er et bevis på. Han har flere gange været på besøg hos den nuværende 

amerikanske præsident George Bush, både på statsbesøg og privat. Fogh er en varm fortaler for EU 

og fjernelsen af de danske forbehold, og er derfor meget aktiv i det europæiske samarbejde. 

 

 

Privat 

Fogh betegnes som en lidt tillukket person, forstået på den måde, at han ikke opfattes som værende 

særlig folkelig og kan opfattes som arrogant (www.berlingske.dk). Genvalg som statsminister to 
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gange vidner dog alligevel om høj popularitet. Han har ry for at fokusere på sit arbejde, og hvad 

angår privatliv holder han lav profil. Ligesom i sit politiske erhverv er han også aktiv i fritiden, hvor 

han blandt andet er en habil løber. 

 

2.15.2 Nicolas Sarkozy 
Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bosca blev født i Paris d.28. januar 1955, hvor han er 

vokset op. Hans far var ungarsk indvandrer og hans mor fransk med fransk-katolske og græsk-

jødiske aner. Udover Nicolas fik de yderligere to sønner. Det hører med til Sarkozys historie, at 

faren forlod familien da Sarkozy var 4 år gammel, noget som Sarkozy selv har udtalt har præget 

hans liv og personlighed meget (The Economist 2007, 4. april). Efter sin studentereksamen tog 

Sarkozy en juridisk embedseksamen og fik senere en eksamen i erhvervsret. Efter at have bestået 

sin eksamen, blev Sarkozy advokat med speciale i erhvervs- og familieret.  

 

Sarkozy blev den 2. februar 2008 gift for tredje gang, denne gang med sangerinden og den tidligere 

model Carla Bruni. Han har to sønner fra sit første ægteskab og en søn fra sit andet med Cécilia 

Ciganer-Albéniz. Både hans ægteskab (og skillesmisse) med Cécilia og Carla Bruni har været 

genstand for en del presseomtale. 

 

Sarkozys politiske karriere startede da han som 22-årig blev byrådsmedlem i Neuilly Sur-Seine. 

Han blev kampagnekoordinator for borgmesterkandidaten Charles Pasqua, men da denne blev syg 

greb Sarkozy chancen og blev borgmester. Den post havde han fra 1983-2002. 

Fra 1993-95 var han budgetminister (?), en post han dog mistede efter Jacques Chirac blev valgt 

som præsident i 1995. Indtil præsidentkampagnen havde Sarkozy været opfattet som Chiracs 

protegé, men Sarkozy valgte at støtte Chiracs modstander ved valget (Qvortrup 2008). 

 

Efter Chiracs genvalg i 2002 fik Sarkozy posten som indenrigsminister og siden hen posten som 

finansminister i 2004. Det var også omkring dette tidspunkt, at Sarkozys ambitioner for alvor 

begyndte at vise sig, og i november 2004 blev han valgt som formand for UMP[1] partiet, og gik 

efter aftale med Chirac af som minister. Han fik dog året efter i 2005 titlen som indenrigsminister 

tilbage, samtidig med han bestred posten som formand (Qvortrup 2008).  
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I januar 2007 blev han valgt som de konservatives præsidentkandidat og vandt siden hen 

præsidentvalget den 6. maj 2007 over socialisten Ségoléne Royal.  
 

Privat   

Sarkozy betegnes som en karismatisk og dygtig kommunikator, og opfattes som en aktiv og 

hårdtarbejdende mand. Han er også kendt for sin til tider noget bryske og aggressive facon, og det 

er langtfra alle, der støtter ham (Economist kilde). Blandt hans absolutte mærkesager er 

indvandring, kriminalitet, samt at genskabe en stærk, fransk økonomi.  

 

I månederne efter præsidentvalget var tilliden til Sarkozy høj, og han nød favorable 

meningsmålinger. Det billede blev dog præget af historier efterhånden som hans privatliv 

overstrålede hans politiske arbejde. Billeder af Sarkozy på lystyachts, på ferie i Egypten, modtage 

Louis Vuitton tasker ved fabriksbesøg m.v. faldt ikke i god jord i Frankrig, hvor franskmændene 

kæmpede med en presset økonomi og høje arbejdsløshedstal.  

 

3. Tekstanalyse     
Tekstanalysen behøver ikke nødvendigvis komme først i tre-trinsanalysen, men jeg synes det er det 

mest naturlige sted at starte, således at man begynder med at ’åbne op’ for teksten. Fairclough 

angiver adskillelige analyseredskaber, som man kan gøre brug af i tekstanalysen. Ved at se på 

fænomener som ordvalg, grammatik, transitivitet osv., vil vi kunne se, hvordan de diskurser, der 

bliver trukket på i teksten, iværksættes. Disse måder at analysere og fortolke teksters lingvistiske 

træk hjælper os til at forstå hvordan tekster behandler begivenheder og sociale relationer, og dermed 

konstruerer bestemte visioner af virkeligheden, sociale identiteter og sociale relationer (Fairclough 

1992:64). Tekstanalysen er den ’empiri’, der skal understøtte vores fortolkning i afsnittet om 

diskursiv praksis. Selvom dette er den mere beskrivende del af analysen, så er det ifølge Fairclough 

svært at undgå at inddrage referencer til fortolkning af de resultater, man kommer frem til  

( Fairclough 1992: 73).  

 

I min tekstanalyse har jeg valgt at se på følgende teksttræk:  
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Grunden til jeg har valgt at analysere netop de teksttræk er fordi, de efter min mening er de mest 

relevante i forhold til senere at kunne svare på min problemformulering om, hvad Fogh og Sarkozys 

bruger talen til. Analysen af pronominer har jeg valgt for især at se på hvordan afsender fremstiller 

sig selv og at analysere ordvalg giver et billede af, hvordan situationer/temaer eller personer nævnt i 

teksten fremstilles.  

 

Modalitet beskæftiger sig med talerens grad af tilslutning til sine udsagn, og brugen af forskellige 

modaliteter kan få konsekvenser for diskursens konstruktion af bl.a. sociale relationer. Analyse af 

modalitet beskæftiger sig med talerens grad af tilslutning i en sætning. En modalitet kan være enten 

objektiv eller subjektiv, hvor den subjektive fremstilling tydeligt tilkendegiver talerens egen grad af 

tilslutning til udsagnet (affinitet), mens den objektive er mindre karakteriserbar. Det kan både være, 

at taleren projekterer sin egen holdning som en universal holdning eller at han gengiver en andens 

eller en gruppes holdning. I sætningen ”Jeg tror, at den er farlig” er der en subjektiv modalitet i 

markøren ’jeg tror’, hvorimod ”Den er farlig” er en kategorisk og objektiv modalitet. Tidsaspektet 

er også vigtigt i analysen af modalitet idet f.eks. brugen af nutid er en kategorisk modalitet, og er 

med til at skabe høj affinitet til det udsagn, der udtrykkes. En måde at moderere sin påstand, og 

dermed udtrykke lav affinitet er ved at bruge en ’hedge’, som f.eks. ved at sige ”Jeg har nok taget 

fejl”, hvor ordet ’nok’ er med til at moderer udsagnet. Modalverber som f.eks. må, kan skulle og 

burde er også med til at realisere modalitet. (Fairclough 1992: 159) 

 

Alt efter hvilken modalitet, der vælges, så får det konsekvenser for diskursens konstruktion af både 

sociale relationer og af videns- og betydningssystemer. F.eks. er tilladelse en modalitet, der kan gå 

ind og konstruere sociale relationer. Hvis taleren giver tilladelse til noget, iscenesætter han eller hun 

sig i en bestemt, måske mere magtfuld position i forhold til modtageren. (Jørgensen & Phillips 

1999:95-96).   

 

 
Prono- 
miner 

 
Modalitet 

 
Ordvalg 
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3.1 Tekstanalyse – Anders Fogh  
 
Pronominer 

Der optræder adskillelige pronominer i teksten. ”Jeg” optræder flere gang i forbindelse med 

tekstens afsender som i f.eks. ”Jeg mødte et hold studerende…” og ”Jeg vil gerne sende en særlig 

hilsen til hold 4…”. ”Vi” bliver også anvendt hyppigt, for at referere til hele Danmarks befolkning. 

Der er eksempelvis” I dag har vi taget hul på et nyt år”, men i sætningen ”Derfor er vi i 

Afghanistan” er et godt eksempel på, at Fogh taler om et samlet Danmark med sin brug af ”vi”. Det 

er ikke kun soldaterne, eller regeringen (som besluttede at tage del i krigen) som er i Afghanistan.  

Stort set alle grupperinger eller opdelinger er udvisket, der er ingen snak om ”Vi i regeringen..” 

eller ” de som har oplevet at..”. Der er altså med brugen af ”vi” en gennemgående signalering af 

samhørighed og fællesskab. Selv i det følgende eksempel, hvor vi’et faktisk udelukker en lille 

gruppe, er der stadig tale om hele den danske befolkning, som skylder en tak til de danske soldater; 

”Vi skylder jer og jeres familier og pårørende en stor tak”. 

 

Der er dog enkle afvigende eksempler som i sætningen ”…” da vi besluttede at udvide EU fra 15 til 

27 lande.”  Selvom det stadigvæk er et ”vi”, der referer tilbage til’ Danmark’ i sætningen inden, kan 

man argumentere for, at vi’et henviser til de egentlige beslutningstagere, nemlig Europas ledere, så 

her er der altså tale om et politisk ’vi’.   

 

De eneste eksempler på, at Fogh taler direkte og siger ”I” og ”jer” er i forbindelse med snakken om 

udstationeringen af danske soldater i Afghanistan. ”I har oplevet.”, ”…som I yder…” siger han til 

soldaterne. ”Men jeg beder hver enkelt af jer tænke på, at vi lever i en ny verden.” Man kan 

argumentere for, at Fogh i disse enkelte passager bruger et lidt mere personligt sprog, fordi emnet er 

meget delikat. Som Fogh nævner, er der mange danskere, der sætter spørgsmål tegn ved formålet 

ved Danmarks deltagen i krigen. Ved at rette en personlig henvendelse til soldaterne er han med til 

at vise, i hvor høj grad han støtter dem og anerkender deres indsats. At han i denne sammenhæng 

ændrer sin sprogbrug fra ’vi’ til ’jer’ når han henvender sig til befolkningen, kan være et forsøg på 

at understrege vigtigheden af, og opnå enighed om hans pointe, nemlig at ”Danmark må også tage 

sin del af ansvaret for frihed og fred”.  

  

Ordvalg 
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I første del af talen er temaet ’Danmark’ og den danske økonomi, og i den forbindelse bruger Fogh 

mange positivt ladede ord. Om Danmark siger han at landet både er ”mulighedernes samfund”, ” Et 

rigt og velfungerende samfund.” og ”et samfund med frihed til forskellighed.”  Derudover er det 

også sådan i Danmark, at ”… den enkelte har frihed til at tage initiativ, udfolde sig, tænke nyt.”   

Danmark bliver fremstillet som et land stort set uden begrænsninger og bekymringer, hvor alle har 

de bedst tænkelige forudsætninger for at lykkes. Fogh opsummerer selv ved at konkludere i positive 

vendinger at ”For mange i verden omkring os er Danmark et forbillede og eksempel at følge. ”Det 

positive billede styrkes yderligere af den måde den danske økonomi beskrives på. Med meget 

malende adjektiver som ”rekordlav” og ”kolossalt socialt fremskridt”, får Fogh understreget, hvor 

godt det går. Han sammenligner det økonomiske opsving med en ”social revolution”. Det rosenrøde 

scenarium afløses dog af en advarsel om, at hvis vi ikke passer på, så kan opsvinget blive vendt til 

en ”nedtur”. Andre negativt ladede ord er ”ond cirkel” og ”den dobbelte regning”. Fogh afslutter 

dog denne del af talen med at dreje fokus tilbage på mulighederne og det positive ved at sige ” Vi 

har et stærkt udgangspunkt for at skabe et Danmark med endnu bedre muligheder for alle”.  

 

I det efterfølgende afsnit om krigen mod terror sætter Fogh særligt fokus på de danske soldater, der 

kæmper i udlandet. Han taler om, at soldaterne ”i den grad yder en indsats for at hjælpe andre” og  

”… at de så modigt har meldt sig til en så farlig tjeneste for Danmark.”. Han giver udtryk for, at et 

besøg blandt soldaterne fyldte ham med ”glæde”, ”stolthed”, ”beundring” og ”taknemmelighed. 

 

Hans stolthed kommer sig af soldaternes ”dygtighed”.  Derudover er han meget opmærksom på at 

udtrykke sin medfølelse over for dem, der har mistet et familiemedlem eller en soldaterkammerat i 

kamp. Det ses i de følgende to sætninger; ”… mine tanker og dybeste medfølelse går til familie og 

pårørende” samt ”Vi deler den smerte og det tab, som i har gennemlevet. Og vi skylder jer den 

største tak og dybeste respekt for den indsats, som i yder under vanskelige forhold.”   Generelt er 

det tydeligt, at soldaternes indsats i kampen om terror er vigtigt for ham, både ud fra et personligt 

og ideologisk synspunkt fordi ” Vi må utvetydigt støtte de demokratiske kræfter.” Som nævnt, er 

soldaterne de eneste han henvender sig til med det direkte pronomen ”i”.  

 

Med risiko for at anvende klichéen ’at være en helt’, så er det sådan, han fremstiller soldaterne. ”I 

bidrager til at skabe frihed, fred og fremgang.”  Som han siger ” Hvis alle sagde: Vi vil ikke sende 

soldater for at forsvare frihed og fremme fred, ja, så ville tyrannerne terrorisere verden.”. Her er det 



Karen L. Ivertsen                 Speciale i diskursanalyse                              CBS 
 

  Page 25 
 

underforstået at ’nogen’ skal jo gøre det svære arbejde, og han er selv utrolig taknemmelig for, at 

der er danske soldater, der melder sig til tjeneste. At de er med til at tage det ”medansvar” som 

Fogh mener Danmark skal tage i verden, gør at de ifølge ham ”fortjener fuld opbakning fra os alle 

herhjemme”. 
 

Europa 

Endvidere taler Fogh om Europa, hvor han husker tilbage på et ”historisk topmøde.”, hvor 

beslutningen om at udvide Europa blev taget. Foghs ordvalg i denne del er meget handlingspræget 

og lægger især vægt på hvad og hvordan. Hvad er de mange fordele man opnår med EU, såsom at 

”vi kan handle og arbejde over landegrænserne til fælles fordel.” Han taler om mål, som vi kan 

”sikre” og om ubehagligheder som vi kan ”bekæmpe”. Hvordan er måden hvorpå EU fungerer i 

praksis og beskriver et Europa som ”Et Europa, hvor vi; kan handle… kan stå samlet, i fællesskab 

kan….bedre kan tale med én stemme.”  

 

Tiden før et samlet Europa bliver anderledes omtalt med negative superlativer som ”forfærdelige 

ødelæggelser” ”brutal adskillelse mellem Øst og Vest” og ”hård kommunistisk undertrykkelse”, 

som alle udgjorde ”…ét af de mørkeste kapitler i Europas historie.” Med denne malende kontrast 

får Fogh det europæiske fællesskab til at fremstå endnu mere attraktivt og nødvendigt. Og det er 

netop ikke kun ønskeligt, men bydende nødvendigt at deltage, fordi det er ”en vanskelig opgave” at 

påvirke verdens store lande i f.eks. klimaspørgsmålet, og især fordi ”Verden af i dag kræver, at vi 

danskere er med i hjertet af Europa.” Grunden til dette er ”For at varetage vore interesser, for at øve 

indflydelse. For at sætte vort præg på Europas fremtid.” 

 

Fogh fremstiller altså Europa som en social og politisk fordel og som et handlingspræget og 

fremadrettet fællesskab, som det er en nødvendighed for Danmark at tage del i. Og lige så 

handlingspræget hans ordvalg er i dannelsen af billedet af EU, lige så begrænsende er det, når 

realiteten er, at Danmark ikke deltager fuldt ud i EU-fællesskabet pga. forbeholdene. De ”skader 

Danmarks interesser”, har ”sat Danmark på et sidespor”, de ”forhindrer os i at præge fremtidens 

Europa…” og ”Afskærer Danmark fra at spille den rolle…”  

 

Ifølge Fogh skal Danmark afskaffe forbeholdene ”For Danmarks skyld”, så vi ikke mister 

indflydelse og får beslutninger trukket ned over hovedet på os. Han understreger, at det er op til os 
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selv at tage den beslutning, og bruger en sætning med kontrasterne stilstand/begrænsning vs. 

handling; ”Nu skal vi gøre op med os selv, om vi vil nøjes med at stå model, eller vi også vil spille 

en rolle.”  
 

Modalitet 

Fogh bruger meget nutid i gennem hele talen. ”Det er der perspektiv i”, ”Den stærke danske 

økonomi vækker opsigt” og ”De forhindrer os i at præge fremtidens Europa på lige fod med de 

andre lande” er bare nogle af eksemplerne på kategorisk modalitet i teksten. Ved at bruge 

kategorisk modalitet fremlægger Fogh sine udtalelser som fakta og uden andre markører, der 

moderer udsagnet, signalerer han en høj grad af tilslutning i sine sætninger.  

 

Han nedtoner dog lidt sin affinitet når han taler om risikoen ved en økonomisk overophedning. 

Dette ses bl.a. i sætningen ” Det går så godt, at den største risiko faktisk er, at det komme til at gå 

for godt.”  Der laver Fogh en hedge med ordet ’faktisk’, som nedtoner affinitet. Det samme sker i 

sætningen ”… så kan fremgang hurtigt blive vendt til nedtur”, hvor modalverbet ’kan’ signalere 

lavere affinitet. Man kan argumentere for, at Fogh med rette er lidt mindre selvsikker her, i og med 

at økonomiske prognoser og konsekvenser kan være svære at forudse, og det er derfor han undlader 

at fremlægge de forskellige risici som fakta.   

 

Europa omtaler han også med mindre affinitet i sine udsagn.  I opremsningen af hvad et samlet 

Europa kan opnå, bruger han modalverbet ’kan’ i stedet for f.eks. nutid.  F.eks. ” Et Europa hvor vi 

kan handle…”. I sætningen ”Vi kan også gøre en forskel i Europa…” er der også mindre affinitet, 

måske netop for at understrege at der er mulighed for, at vi kan gøre en forskel, men at vi altså ikke 

gør det nu. Fogh kan jo heller ikke hævde her, at vi gør en forskel, når han så bagefter siger, at vi 

står uden for fællesskabet og de vigtige beslutninger. Og netop ulemperne ved at stå uden for visse 

dele af samarbejdet er han meget kategorisk i sin omtale af: ”Undtagelserne skader Danmarks 

interesser”. 

 

Et af de eneste eksempler på subjektivitet er i sætningen ”Men desværre er Danmark ikke med i 

hjertet af Europa”. ’Desværre’ fortæller hvordan Fogh forholder sig til det faktum, at vi ikke er 

med. Uden at være lige så eksplicit som f.eks. ”Jeg synes det er ærgerligt, at vi ikke er med”, så er 

sætningen en tydelig tilkendegivelse af Foghs personlige holdning.  
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Ifølge Fairclough er den objektive form for modalitet ofte et udtryk for magt (Fairclough 1992: 159) 

og man kan derfor argumentere for, at det er det Fogh udviser ved sin hyppige brug af den objektive 

modalitet. Den sociale og økonomiske fremgang i Danmark bliver fremstillet som et faktum. Det 

samme gør behovet for, at Danmark skal deltage i farlige operationer i udlandet, ”Vi er nødt til at 

stå sammen med andre frie og demokratiske kræfter…”.  Det han siger, er korrekt, en sandhed og 

dermed ikke noget man kan argumentere i mod.    

 

Ifølge Jørgensen og Phillips bruges kategoriske modaliteter ofte i medierne for at afspejle og 

fremme autoritet (Jørgensen og Phillip 1999:96). Jeg vil dog argumentere for, at det ikke er målet 

med Foghs brug af kategoriske modaliteter. Han iscenesætter ikke sig selv som en autoritet og 

hentyder kun indirekte til sin egen status som statsminister i omtalen af EU topmødet i Danmark i 

2002. Derudover bruger han, som tidligere nævnt, modifikationer når han udtaler sig om situationer, 

han ikke med sikkerhed kan forudse. I hans opfordringer til danskerne passer han også på med at 

belære og diktere deres handlinger, som f.eks. ”Lad os nu i fællesskab fortsætte den tradition…” og 

” Men jeg beder hver af jer tænke på, at vi lever i en ny verden.”  

 

3.2 Tekstanalyse  Sarkozy 
Pronominer 

Også i Sarkozys tale er der anvendt flere forskellige pronomener, men i modsætning til Foghs tale 

er der en overvejende brug af det personlige pronomen ’je’ fx ”Je veux dire que..” og ”Je n’ai agi 

qu’avec le souci de..” Der er derfor ikke tvivl om, at tekstens afsender står bag de fleste af tekstens 

budskaber. Derudover er der gjort meget brug af pronomenet ’vous’ som bruges både som subjekt 

og objekt, altså til at sige ”jer” og ”i”. Fx. ” C’est la tâche que vous m’avez confiée…” (I) og ”Á 

chacun d’entre vous ..” (jer). 

 

Jeg/i mønsteret er dominerende hele talen igennem. ”Je” signalerer, at det er afsenderen (Sarkozy), 

der taler direkte til modtagerne, som er hele Frankrig, hvilket ses med det i samme i indledningen 

”Francaises, Francais, mes chers compatriotes”. Derfor må man hævde, at ’vous’ generelt er den 

samlede franske befolkning, medmindre dette ’vous’ uddybes som i f.eks. følgende sætning ” Je 

pense à vous qui êtes seuls…”, hvor Sarkozy understreger, at det er en bestemt del af befolkningen, 

han henvender sig til. 
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I modsætning til Foghs tale er det de færreste steder, der bliver brugt  pronomenet ’nous’, altså ’vi’. 

Der skabes derfor ikke på samme måde den samhørighed, som der er i Foghs tale og der er derfor 

mere distance mellem afsender og modtager.  I de enkelte passager hvor han ændrer sin sprogbrug 

til ’vi’, taler Sarkozy om de tiltag, reformer osv. der er nødvendige i Frankrig, og som det kræver en 

fælles indsats at indføre. Fx ”…nous pouvons, par l’effort de tous… og ”C’est ce que…nous devons 

faire d’abord pour la France elle-même”. Man kan argumentere for at han bruger ’nous’ i netop de 

sammenhæng for at skabe konsensus om at alle franskmænd har et ansvar, og må arbejde sammen 

for at opnå en løsning på de problemer, som landet står over for. Det er en understregning af, at det 

ikke kan gøres af én mand (ham selv) alene. (Måske pointe til argumentationsanalysen i stedet?) 

Som sagt så er jeg/i mønstret, og dermed den direkte tale, dominerende. Han fremstiller sig selv 

som havende en høj grad af forståelse for befolkningens forventninger og behov. ”Je sais” er 

gennemgående, og han understreger dermed, at han ved hvordan de har det, og kan sætte sig i deres 

situation: ”Je sais combien est grande votre attente…”. Hans brug af ”je” signalerer også en 

tilkendegivelse af hans egne forpligtelser over for befolkningen., fx ”Je vous dois la verité” og ”J’ai 

mis tout mon coeur et toute mon énergie à être le président...”.   
 

Ordvalg 

I Sarkozys tale er den økonomiske og sociale situation også et vigtigt tema. Om sindstilstanden (i 

mangel af bedre ord lige nu) hos franskmændene bruger han mange negativt ladet ord som f.eks. 

”craintes”, ’l’angoisse”, ”peur” og”exaspération”. Han taler også om at ” de vous rendre la fiertè 

d’être Français” og ”…donner le sentiment que…tout pourrait devenir possible ». Begge verber 

indikerer, at nationalfølelsen og troen på muligheder er i bund. Også omtalen af Frankrigs situation 

som en hele er negativ i det han siger, at landet er ’kommet bagud’, f.eks. ”…la France a pris de 

retard sur la marche de monde” og at ”…le pays a trop attendu”. Han erkender også, at der skal ske 

noget ”…pour que la France retrouve son rang et son rôle dans le monde”. Ordet ’genfinde’ har her 

en negativ klang fordi det insinuerer, at Frankrig har mistet sin status og anerkendelse som nation. 

Sarkozy sammenfatter størrelsen af den opgave det vil være at ”bâtir une société ou la vie sera plus 

facile” med ét udtryk: cela est une ”tâche immense”. Sarkozy fremstiller altså et billede af et land, 

der står over for en kæmpe udfordring, hvilket understreges af brugen af verbet bâtir. Det giver et 

indtryk af, at samfundet nu skal til at (gen)opbygges mere eller mindre fra bunden.  
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Sarkozy bruger mange energiske og handlingsprægede vendinger i omtalen af sit arbejde. Han er 

ikke kun motiveret, han er determineret: ”Ma determination est sans faille.” Han understreger flere 

steder den høje grad af sit engagement med sætninger som ”j’ai mis tout mon coeur, et toute mon 

énergie à être le President…”..” og ”Depuis que… j’ai voulu tout mettre en ouevre pour tenir la 

promesse… ».  Han går så langt som til at sige: ”… et pas un jour n’est se passé où je ne me sois 

répété l’engagement que j’ai pris envers chacun de vous… « Hans ordvalg er dermed til at 

fremstille billedet af en præsident, som er dybt involveret, og meget aktiv i sit arbejde.   

 

Derudover prøver han også at opbygge en troværdighed omkring sin person ved f.eks. at vise sin 

respekt for præsidentembedet og det faktum, at befolkningen har valgt ham: ”…c’est avec 

reconnaissance pour la confiance que vous m’avez témoignée et conscient des devoirs qu’elle 

m’impose…”. Han forsikrer dem desuden om at ”Je ne vous tromperai pas, je ne vous trahirai pas” 

og ”Je ne m’autoriserai aucune hypocrisie ».  At han ligefrem ikke ‘tillader’ sig selv nogen form for 

dobbeltmorale, er en måde at understrege, at han gør som han siger/lover. Han siger også at han har 

førsøgt at ”être le président de tous les français et pas seulement de ceux qui ont toujours partagé 

mes convictions. ». Igen er det en måde at fremstille sig selv som fair og dermed troværdig.  

 

I forhold til hvordan problemerne skal løses er Sarkozy’s ordvalg også (som i Foghs tale) meget 

handlingspræget:”…nous pouvons, par l’effort de tous, bâtir une société…” Der skal aktivt gøres en 

indsats, vi skal sammen bygge det op. I hans gennemgang af hvilke reformer/emner ligger nært 

forude, siger han ”une première etape s’achève sur la voie du changement”. Man får indtrykket af 

bevægelse og (fremadrettet) aktivitet. Si nous ne mettons pas au coeur, ..si nous ne retrouvons pas le 

gôut de risque..si nous n’entreprenons pas… «  er nogle af de handlingsverber Sarkozy bruger for at 

understrege, hvad der skal til. Han fremstiller også denne handlingstagen som bydende nødvendig 

bl.a fordi”…le temps presse…”. Derudover bruger han ordet ”urgence” ni gange som en slags 

overskrift til alle de reformer og ændringer, Frankrig skal indføre. Det hele haster.  
 

Modalitet 

I modsætning til Fogh, så har Sarkozy langt flere eksempler på subjektiv modalitet, idet han så ofte 

anvender ”je”. Dermed er det hans holdning, der tilkendegives i mange af hans udsagn. Fek.s ”J’ai 

la conviction que dans l’epoque où nous sommes, nous avons besoin de… » Ordet « conviction » er 

i denne sammenhæng en up-grader, som forstærker Sarkozys tilslutning til sit eget udsagn. 
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Affiniteten havde ikke været helt så høj, hvis der f.eks. havde stået ” Je trouve que dans 

l’epoque…”.  De følgende to sætninger er de eksempler, hvor Sarkozy er mest eksplicit i sin 

subjektivitet; ”Je ne crois pas à la brutalité…” og ”Je crois que mon rôle est…”.   

 

Hvad angår modalitet, er subjektiviteten generelt den store forskel på de to taler, hvor Foghs er 

meget objektiv og kategorisk, i modsætning til Sarkozys. Mange af Foghs udsagn udlægges som 

fakta, hvorimod Sarkozy er langt mere subjektiv. For virkelig at fremlægge forskellen på den 

objektive og subjektive modalitet, kan vi tage følgende sætning som eksempel.  

 

”J’ai, avec François Fillon et tout le gouvernement, engagé depuis 8 mois de changements 

profonds.” Fordi Sarkozy siger « je », så bliver det hans holdning, hans syn på det arbejde, der er 

blevet gjort, som kommer til udtryk. Skulle sætningen have været objektiv, således at de ændringer, 

der er blevet foretaget fremstår som fakta, så skulle sætningen f.eks. have heddet: ”Beaucoup de 

changements profonds ont été engagé depuis les 8 derniers mois. »  

 

Udover den højere grad af subjektivitet, så moderer Sarkozy også flere af sine udsagn med f.eks. 

modalverber som i sætningen ”… les premiers résultats de l’action entreprise devraient se faire 

sentir”. Her nedtoner modalverbet ‘devoir’ tilslutning til udsagnet. Lignende eksempler er « J’ai pu 

commetre des erreurs » og « J’ai voulu tout mettre en œuvre… ».   
 

4. Diskursiv praksis 

Analysen af den diskursive praksis er analyse af produktion, konsumption og distribution af tekster, 

hvor mit fokus er på produktionen af teksterne. Formålet med denne del af analysen er at afdække 

hvordan den diskursive praksis fremstiller den sociale praksis. Derfor har jeg i denne 

fortolkningsfase af analysen valgt at lave en analyse af: 

 

 

 

 

Aktørene Genre Argumentation Legitmitet 
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4.1 Genre  
Min genreanalyse bygger på en genrebeskrivelse lavet ud fra en diakronanalyse. Det vil sige, at jeg 

har set på det historiske forløb for genren ved at undersøge tidligere præsident- og statsminister 

nytårstaler for at finde frem til genrens konventioner og dermed kunne lave en genrebeskrivelse. På 

baggrund af den analyse vil jeg kunne se hvorvidt de to taler lever op til genrekonventionerne og 

dermed reproducerer genren eller om de forsøger at ændre genren inden for de givne rammer. 

Analysen er lavet på baggrund af nytårstaler fra de seneste ti år.  

 

Fairclough definerer genre som de specifikke, diskursive aspekter af måder at agere og interagere 

på i sociale begivenheder (Fairclough 2003:65). Som udgangspunkt kan man sige, at en tekst er 

unik, idet den kan stå alene, men samtidig reflekterer den nogle karakteristika eller konventioner, 

som den også deler med andre lignende tekster. Det er på den baggrund, at man kan argumentere 

for, at genre er det, der definerer forskellige klasser af tekster (se afsnit 2.10) Som nævnt i samme 

afsnit har Fairclough opstillet tre forskellige kategorier for inddeling af genrer, alt efter hvor 

specifik eller abstrakt en genre er, og efter den inddeling vil jeg definere nytårstalerne som en 

situated genre. Det er ikke blot en tale (præ-genre), men en politisk tale, hvilket betegnes som en 

disembedded genre. Genren kan specificeres endnu mere, idet det ikke er en hvilken som helst 

politisk tale, men en nytårstale. Dermed er det en situated genre. Det betyder dog ikke, at teksterne 

ikke kan indeholde andre såkaldte under-genrer. F.eks. vil jeg argumentere for, at Fogh i sin tale 

trækker på en narrativ genre i afsnittet om Europa, idet han begynder afsnittet med at fortælle om 

oplevelsen af det politiske topmøde i 2002, hvorefter han opbygger et fortællende/forklarende 

argument. Nytårstale er altså den primære genre, mens der også findes såkaldte under-genrer i talen. 

Som sagt i metodeafsnittet, så har jeg valgt at anvende det retoriske kompas i min metodiske tilgang 

til at afdække genrens konventioner. 
 

4.1.1 Genrebeskrivelsen – Den danske nytårstale 
Afsender 

Afsenderen af en statsministers nytårstale er statsministeren selv. Han står i spidsen for regeringen 

og talen kan ikke undgå at være politisk. Velvidende at det ikke er alle talens modtagere, der er 

enige i hans politik, forsøger afsenderen dog at fremstille sig selv som retfærdig og som en 

statsminister for hele landet, og ikke kun for hans støtter. Dette ses bl.a. i Nyrups tale fra 1998 (se 

bilag 3). ”Jeg synes ikke vi skal have et samfund, hvor nogen er sat udenfor.”  Afsenderen vil også 
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gerne virke kompetent og hæfter sig derfor i talen ved de fremskridt, der er sket under 

vedkommendes ledelse. ”I løbet af de sidste par år har vi forbedret forholdene i den offentlige 

sektor….Ventelisterne er faldet betydeligt” siger Fogh i sin tale fra 2004 (se bilag 5) og  Poul Nyrup 

understreger i sin tale for år 2000 (se bilag 4) at ” Vi har sikret os en god start. Efter syv års ubrudt 

fremgang er vi et af verdens rigeste lande med en bomstærk økonomi.”  

 

Modtagere  

Den danske befolkning er talens modtagere. Modtagerne vil forvente noget bestemt af denne type 

politiske tale, som holdes direkte til dem, nemlig en form for redegørelse for året der er gået, samt 

statsministerens holdning til diverse samfunds-økonomiske og politiske emner. Derfor er det vigtigt 

for statsministeren som at vide, hvilke temaer i højest grad optager danskerne. Alt efter politisk 

overbevisning så vil nogle modtagere være kritiske over for talen på forhånd, mens andre vil være 

mere positivt indstillet over for de budskaber, talen indeholder. Det er en væsentlig pointe, som 

refererer tilbage til ’afsenders’ forsøg på at virke retfærdig og kompetent.  
 

Kontekst 

Analysen i dette speciale laves på baggrund af en filtrerede udgave af den mundtlige tale, og jeg har 

afgrænset mig fra at analysere de mundtlige aspekter af den kommunikative begivenhed. I netop 

dette analyseaspekt er det dog svært at sætte sig ud over den mundtlige kontekst, som er talens 

originale form. Talen er en årligt tilbagevendende tradition, og den er derfor omgivet af en vis 

mediebevågenhed og forventning. Talen er introduceret af en speaker, hvorefter taleren toner frem 

på skærmen og begynder sin tale. Man kan derfor ikke komme udenom, at der er en hvis 

iscenesættelse i konteksten. Den psykiske kontekst er den, at folk har ’ventet’ talen og derfor har 

taget sig tiden til at se den. Er modtageren ligeglad, kan modtageren i princippet godt undgå at 

beskæftige sig med talen. Den fysiske kontekst vil variere lidt alt efter, om man ser den mundtlige 

udgave af talen, eller om man f.eks. læser talen i avisen dagen efter. Konteksten stiller altså ikke 

noget krav om, at talen f.eks. skal være kort for at bibeholde læserens interesse. Omvendt stiller den 

det krav i forhold til afsender og afsenders formål, at indholdet af talen er konkret og relevant for 

modtageren, fordi talen får den medieopmærksomhed den får.  
 

Formål  

I dette analyseparameter vil jeg tillade mig at trække på afsnittet om politisk kommunikation og 

dennes formål. Set ud fra afsenders synspunkt har talen det overordnede formål at kommunikere 
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vedkommendes holdninger og politik ud til befolkningen med henblik på at overbevise om de 

politiske strategier, regeringen vælger. Talen giver statsministeren en mulighed for at give 

modtagerne sit syn på status for det danske samfund, samt begrunde konkrete holdninger til temaer 

og ændringer. Formålet med at læse nytårstalen for modtagerne er netop, at de kan danne sig et 

indtryk af deres regeringsleders politiske handlen og hans holdninger til diverse økonomiske og 

samfundspolitiske emner, som er blevet særligt relevante det seneste år, eller til udfordringer, der 

venter i fremtiden. 
 

Emne 

Emnerne i en nytårstale er typisk samfundspolitiske emner som økonomi, velfærd, offentlig service, 

EU, indvandring mv. Emnerne skal optage modtagerne og derfor være af interesse og relevans for 

livet i Danmark.3  
 

Medie 

Når nu jeg har inddraget den mundtlige version af talen i parameteret ’kontekst’ kan jeg ikke 

undlade at berøre den her. Talen har stor mediebevågenhed og har som nævnt denne unikke 

iscenesættelse af afsenderen, og mediet stiller derfor krav til den mundtlige tale som genre. Hvad 

den skriftlige udgave af talen angår, så er mediet ikke nær så relevant. Statsministeren gør talen 

tilgængelig på statsministeriets hjemmeside, men det stiller ikke nogle krav til genren, som den ikke 

allerede skal opfylde i forhold til indhold og formål. Så snart den skriftlige udgave af talen er 

tilgængelig er der ingen grænser for i hvilke sammenhænge den vil blive gengivet, om det er i 

avisen eller på diverse internetsider.  
 

Genre 

Statsministerens nytårstale som genre er meget traditionsbunden. Modtageren har en klar 

forventning om, hvad talen indeholder, og afsender er forpligtiget af genren til at indfri de 

forventninger. Genren som kommunikationskanal for afsender er enestående, idet det er en 

mulighed for at få sagt lige præcis det, statsministeren ønsker af få kommunikeret ud - uden 

afbrydelser. I andre sammenhænge, som f.eks. interviews, hurtige kommentarer givet til pressen, 

taler, der ikke får en bestemt sendetid osv. får afsenders ord ikke samme mulighed for at stå alene. 

Derfor stiller genren et stort krav til indholdet, både fra afsenders og modtagers side. Det gælder 

                                                 
3 I sin nytårstale for årsskiftet 2004/2005 afviger Fogh undtagelsesvis fra emnekonventionen, idet han har ladet alt andet 
vige pladsen for naturkatastrofen i Sydøstasien et par dagen forinden 
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ikke kun emnevalg, men også præsentation af stoffet. Formålet for afsender er at kommunikere, 

begrunde og overbevise, og derfor skal han kunne argumentere godt for sine holdninger og krav.  
 

Forløb 

Selvom indhold er det samme, så kan forløbet være forskelligt nytårstaler imellem.  

 

Introduktion: En dansk statsministers nytårstale indledes med ”Godaften”, men derudover så kan 

introduktionen variere. Talen kan både begynde med at se fremad, som Nyrup gør det i sin tale fra 

1998 (se bilag 3) eller afsender kan åbne med en anekdote, ligesom Fogh valgte i 2004 (se bilag 5)  
 

 Tekst: De forskellige temaer, som teksterne berør, er som tidligere nævnt de samme. Nogle temaer 

vægter højere nogle år end andre, og selvom de ikke følger nogen slavisk rækkefølge, så er 

nedenstående et godt bud på tekstens normale forløb:  

EU – Afsender forholder sig til udvidelse af EU, afstemninger, topmøder, dansk deltagelse i 

konflikter eller krige udenlands m.v.  

Økonomi – Derefter bliver den danske økonomi slået fast som værende stærk. Der er dog også plads 

til forbedring og flere skal i arbejde. 

Menneskeligt ansvar – En vigtig pointe i en nytårstale er, at vi har et ansvar over for hinanden, det 

vil sige ingen skal stå uden for. Vi skal hjælpe mere ildestedte folk til et bedre og mere selvstændigt 

liv. 

Velfærdsstaten – Afsender notere også de initiativer, der er blevet taget eller skal tages for at 

forbedre velfærdsstaten og den offentlige sektors ydelser.  

 Forbedringer – Teksten omtaler også de nye tiltag, regeringen vil iværksætte i fremtiden. 

  

Afslutning: Talen afsluttes med en kommentar om Danmark og det danske samfund. Det allersidste 

i talen er ønsket om et ”Godt Nytår!”, en afslutning der er ens for talerne. 
 

Fremstillingsform 

Fremstillingsformen bærer præg af, at nytårstalen er en genre, der indgå i et politisk billede, og det 

skaber et krav til fremstillingsformen om at indeholde et argumentatorisk snit. Afsenderen forklarer 

og argumenterer for det politiske arbejde, regeringen med statsministeren ved roret har gennemført.  

” Vi har sikret os en god start. Efter syv års uafbrudt fremgang er vi et af verdens rigeste lande med 

en bomstærk økonomi” understreger Nyrup i talen fra 2000 (bilag 4). Jeg vil argumentere for, at 
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modtagerbilledet stiller det krav til fremstillingsformen, at talen holdes i et let forståeligt sprog, med 

mange korte sætninger og uden for mange politiske vendinger og snørklede formuleringer, som 

modtagerne kunne komme til at misforstå.  

 

Fremstillingsformen tegner også et billede af, at afsender har en vis status. Ved at bruge det 

personlige pronomen ’jeg’, nævne regeringen, indskyde kommentarer som ”Jeg er ikke tilfreds, før 

alle, der kan arbejde, har fået et arbejde. ” kommer statsministeren og hans status i fokus.  

 
 

4.1.2 Den danske nytårstale  delkonklusion 
 Nu hvor genrekonventionerne er klargjort, kan man se, om Foghs tale fra 2008 følger genren, eller 

om man kan konstatere, at han i sin produktion af teksten har forsøgt at trække på nye genre eller 

diskurser. 

 

Afsender og modtager har ikke ændret sig, og de formål de hver især har med henholdsvis at holde 

og læse talen er også de samme. Jeg ser heller ikke nogen afvigelse fra konteksten, mediet eller 

emner. Der, hvor man kunne hævde, at der er en forskel er i de to punkter i det retoriske kompas, 

der hedder forløb og fremstillingsform. Hvad forløbet angår, så har Fogh lavet en anderledes 

prioritering af sine temaer, og har hevet temaer som økonomien og velfærden frem i første del af 

talen. Det udenrigspolitiske engagement i form af dansk deltagelse i krigen i Afghanistan er blevet 

rykket ned senere i talen, og temaet om Europa har fået plads sidst i talen, i stedet for at være 

åbningstema, hvilket det i mange tilfælde plejer at være. Foghs tale fra 2008 afviger fra 

genrekonventionen om fremstillingsform i og med at han i stor udstrækning har fjernet referencerne 

til sig selv og sin status som statsminister. Som nævnt i så fremstiller afsender sig selvom en person 

med en hvis form for autoritet. Det er ikke tilfældet i talen fra 2008, hvor Fogh kun bruger det 

personlige pronomen ’jeg’ sparsomt og  kun nævner ordet ’regering’ én enkelt gang, uden at det får 

betydning.   

 

Jeg mener dog ikke, at disse forskelle er store nok til at konkludere, at Fogh har udfordret rammerne 

for genren og har trukket på nye diskurser og dermed ændret genren. Dertil læner talen sig trods alt 

så meget op ad genren. Jeg mener også, at enkelte afvigelser eller små-forskelle må man kunne 

tilskrive det faktum, at afsender ikke er interesseret i holde præcis den samme tale som året før. 
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4.1.3 Genrebeskrivelsen: Den franske nytårstale 
Afsender 

Afsender af præsidentens nytårstale er præsidenten[6] selv og talen er ligeledes politisk. Afsender 

prøver at fremstå som en patriotisk og troværdig leder af Frankrig, som er opmærksom på alle i 

samfundet. Sætningen ”…, je pense d’abord à toutes celles et à tous ceux qui connaissent la 

maladie, la solitude, la peine.” fra Chiracs tale i 2006 (se bilag 8) er et godt eksempel på, hvordan 

også de svært stillede bliver anerkendt i hver tale. Afsender forsøger ikke sprogligt at 

selviscenesætte sig selv, men prøver nærmere at fremstå troværdig ved at anerkende sociale 

problemer. Sprogligt forsøger afsender ikke at være selviscenesættende, men refererer til regeringen 

som f.eks. i Chiracs kommentar fra talen for år 2002 ” L'État est aussi en charge de l'égalité 

républicaine, une égalité menacée quand l'insécurité progresse... » (se bilag 6).     

 

Modtager 

Modtagerne er den franske befolkning, hvilket kan konstateres allerede ved at se på talens 

titel;”Voeux aux Francais”. Modtagerne har forventningen om, at de skal høre præsidenten tale om 

status for landet, dets økonomiske situation, udfordringer osv. Igen vil modtagerne have forskellige 

indstillinger til talen alt efter politisk overbevisning eller interesse, hvilket stiller krav til både 

afsender og fremstillingsform. 

 

Kontekst 

Hvad angår kontekst kan man i høj grad drage paralleller til den danske nytårstale. Også i dette 

tilfælde kan man ikke komme uden om den mundtlige tradition for talen og den mediebevågenhed 

talen får. Den franske præsidenttale offentliggøres på den samme dato hvert år, den 31. december 

og man må have en forventning om, at den psykiske kontekst er den, at modtagerne har ventet talen, 

fordi det er en tradition at høre den og at samles om den, som det er tilfældet for dronningens tale i 

Danmark.[7]. Den fysiske kontekst er altså, at folk enten ser talen i fjernsynet, eller læser den i 

avisen eller på nettet, men det afgørende er, at det er noget de tager sig tid til og forventer noget af.  

 

Formål   

Afsenders hovedformål er at holde en tale, hvor modtagerne bliver overbevist om, at præsidenten 

som person og som landets leder træffer de rigtige beslutninger og er engageret i diverse 
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problematikker og udfordringer. F.eks. siger Chirac i sin tale for 2004 (se bilag 7) :” L'objectif, c'est 

de donner à la France les moyens de la puissance économique, car c'est la condition même du 

progrès social. «   Afsender har en enestående mulighed for at henvende sig til modtagerne uden 

nogen form for forstyrrende elementer, og formålet er derfor at stille afsender selv i det bedst 

mulige lys. Som nævnt i redegørelsen for teksternes sammenligningsgrundlag, så er den franske 

præsident både regeringsleder og landets overhoved. Udover at talen er politisk, så er det samtidig 

også en meget patriotisk tale, som appellerer til modtagernes nationalfølelse, hvilket afsender 

bruger som et værktøj til at opnå sit formål med talen. Modtagernes formål med at læse talen er at 

kende afsenders opfattelse af samfundets status og forskellige politiske temaer. 

 

Emner 

Emnerne i en præsidenttale er temaer som økonomi, værdier, personligt og fagligt engagement og 

om ikke mindst nationalistiske temaer om landets status og formåen som f.eks. ” La France a 

toujours surmonté les défis auxquels elle était confrontée. À chaque fois, elle en est sortie plus 

forte » fra Chiracs tale for 2006 (se bilag 8).  

 

Medie 

Som det var tilfældet i analysen for Foghs tale, så spiller mediet en rolle for den mundtlige 

fremførelse af talen idet den som nævnt i starten af afsnittet, har den iscenesættelse den har med fast 

sendetid mv. Mediet spiller derfor en mindre rolle i forhold til den skriftlige tale, da talen bliver lagt 

ud på www.elysee.fr, og kan derfra læses og hentes af alle. Det vil sige, at talen vil kunne optræde i 

diverse medier og derfor er det ikke det punkt, der stiller væsentlige krav til genren i modsætning til 

formål m.v. Det væsentlige er, at den kommer ud til modtageren. 

 

Genre  

Igen er det nærliggende at henvise til det, der står skrevet om genre for statsministerens tale. Det er 

grundlæggende det samme, der gælder for denne genre, hvor præsidenten altså også har en unik 

kommunikationsmulighed for at nå ud til sine modtagere. Præsidenten er selvfølgelig begrænset af 

genrekonventionerne og de diskursive og sociale begrænsninger der ellers er for, hvad han kan 

tillade sig at sige i sin position. Modtagerne har nogle konkrete forventninger til indhold, og som 

nævnt for statsministertalen, så er det både indhold og fremstilling, der er de væsentligste punkter 

for præsidenten. 
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Forløb 

Indledning: Talen indledes med ”Mes chers compatriotes”, hvilket normalt efterfølges af afsenders 

ønske om et godt nytår for alle, og ikke mindst for dem, som har det svært i livet.. Denne hilsen kan 

dog også godt finde sted afslutningsvis.  

 

Tekst: I selve talen berøres de førnævnte emner, men afsnittene er ikke trukket så skarpt op (som i 

den danske genre) og emner flyder lidt mere sammen i talen. Der er altså ikke nogen gængs 

rækkefølge for forløbet, og derfor er nedenstående blot et eksempel:  

Økonomi - Præsidenten kommenterer på den økonomiske situation og de udfordringer der skal 

overvindes for f.eks. at sænke arbejdsløsheden og forbedre den offentlige sektor 

De franske værdier - Afsender minder modtager om landets grundværdier og, at befolkningen skal 

leve og behandle andre på baggrund af de værdier.   

Europa- Præsidenten kommer ind på status for EU og reflekterer over hvad fremtiden bør bringe for 

fællesskabet, og at Frankrig naturligvis skal spille sin rolle i det fremtidige europæiske samarbejde.   
 

Det, der er kendetegnet for forløbet i denne genre er, at nationalisme og patriotisme meget ofte 

drages ind i talen. ” Et au cœur de la République, il y à le mérite: pouvoir réussir par son travail, sa 

volonté, son talent etc…’ er et eksempel fra Chiracs tale for året 2006 (se bilag 8). Afsenders 

argumentation er således ikke kun bygget mindre på konkrete resultater eller forslag, argumenterne 

trækker meget på troen på, at Frankrig og befolkningen sammen kan overkomme forhindringer 

takket været dets værdier og historie. Der er en tendens til at tingene males mere rosenrøde end 

tilfældet måske er, og der trækkes mere på det nationalistiske end det politiske. Som sagt varetager 

præsidenten (afsender) både funktionen som statsoverhoved og regeringsleder, hvilket kan være 

med til at forklare afsenders fokus på det nationalitetsopbyggende aspekt af talen.   
 

Afslutning: Til sidst i talen kommer afsender med en for talen meget karakteristisk nationalistisk 

kommentar om Frankrig og/eller landets rolle og kunnen, og om stoltheden af at være fransk som i 

sætningen ”La France a toujours surmonté les défis auxquels elle était confrontée. A chaque fois, 

elle en est sortie plus forte » fra talen for 2006 (se bilag 8). Teksten afsluttes altid med et ’Vive la 

République, Vive la France!’ 
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Fremstillingsform 

Fordi modtagerne er så stor en ’målgruppe’, stiller de det krav til fremstillingsformen, at der bliver 

kommunikeret til dem, i et sprog de forstår. Hvis talen er for indviklet, kan afsender få svært ved at 

opnå sit formål med talen. Når nu talen er et budskab ’til alle’, så skal det også fremgå i 

fremstiillingsformen.  
 

4.1.4 Den franske præsidents nytårstale – delkonklusion 
Præsident Sarkozys nytårstale for året 2008 følger i meget stor udstrækning genrekonventionerne. 

Afsender og modtager er de samme, og konteksten for kommunikationen har heller ikke ændret sig. 

Det samme gælder parametrene medie og genre. Der, hvor der er nogle forskelle er i formålet med 

talen, emnerne og i forløbet. Sarkozy har samme formål som genrekonventionen byder, men udover 

at tilkendegive sine holdninger til det politiske, vil jeg argumentere for, at han også har det formål, 

at overbevise om sine kompetencer og engagement som præsident. Han iscenesætter også sin status 

som afsender ved i langt højere grad at omtale sig selv og hans argumenter for sine handlinger 

bygger bl.a. på hans enorme engagement i præsidentembedet. Forskellen kan måske forklares ud fra 

det faktum, at det er første gang han holder nytårstaler, og dermed i højere grad end Fogh, som har 

været statsminister i flere år, skal overbevise om sine kompetencer.  

 

Forløbet i Sarkozys tale trækker mindre på det nationalistiskopbyggende end ellers. Det skal dog 

ikke forstås sådan, at Sarkozy ikke omtaler Frankrig og franskmænd uden en vis fornemmelse for at 

spille på det nationalistiske. Det skal forstås på den måde, at Sarkozys argumenter og forestillinger 

om fremtiden ikke bygger så overvejende på nationalisme, og på en forestilling om, at troen på 

Frankrig og dets rolle vil være en bærende grund til, at tingene vil forbedre sig. Sarkozy trækker i 

højere grad på en politisk diskurs, hvorfor det bliver de politiske initiativer, der vægter højere end 

det nationalistiske.    
 

4.2 Aktøranalyse 
Ved at lave en aktøranalyse, kan jeg afdække, hvordan Fogh og Sarkozy iscenesætter dem selv i 

talerne. Formålet med at lave aktøranalysen er at få et billede af, hvilken identitet, de prøver at give 

sig selv.  
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I forbindelse med aktøranalysen vil jeg kort lægge ud med at argumentere for, at denne 

kommunikative begivenhed i sig selv er en selviscenesættelse, hvor taleren ’får’ en del foræret. 

Taleren skal holde talen udelukkende i kræft at sin magtposition som henholdsvis statsminister og 

præsident, hvilket vil være bekendt af de fleste, der ser talen. Talen sendes direkte på tv, på et fast 

tidspunkt og med taleren som eneste visuelle fokus.   

 
 

4.2.1 Aktøranalyse – Anders Fogh 
Som sagt tidligere i tekstanalysen, så gør Fogh ikke væsentlig brug af det personlige pronomen 

”jeg” (se afsnit 3.1). Hans brug af pronominet ”vi” sætter ham meget mere i baggrunden, hvilket 

også er en måde at danne en bestemt identitet på. Netop afsnittet om den danske økonomi er et 

meget godt eksempel på, at han undlader at sætte sig selv i hovedrollen. Her lader han de sidste års 

økonomisk succes med ’rekordlav arbejdsløshed’ og ’en social revolution’, tale for ham. Han 

nævner hverken noget i retning af ”jeg har gjort” eller ”regeringen har opnået”, og på den måde kan 

man argumentere for, at han fremstår som en leder, der opnår resultater, uden at virke 

altdominerende. Tilsvarende strategi bruger han i afsnittet om krigen i Irak og kampen mod terror, 

hvor han så vidt muligt lader logos-og patos-argumenter tale for sine holdninger og de valg han har 

truffet, uden selv at virke for autoritær.  

 

I de tilfælde hvor han rent faktisk bruger det personlige pronomen ”jeg”, så er det interessant at 

notere, at det oftest er fulgt af et handlingsverbum som f.eks. mødte, besøgte, talte. Det giver 

indtrykket af en engageret og nærværende leder, at han tager sig tid til f.eks. både de unge 

studerende og udstationerede soldater. Han prøver at fremstå som en leder, som interesserer sig for 

alle, også dem i de nederste lag, som han mener, vil blive mest påvirket af en nedgang i økonomien. 

Brugen af ”vi” indikerer da også, at han ønsker at være, eller i hvert fald ønsker at blive opfattet 

som værende så stor en del af det fællesskab, han selv forsøger at skabe, som muligt. Det er 

tydeligvis fællesskabet, han ønsker skal være i fokus, ikke ham selv. 
 

4.2.2 Aktøranalyse – Nicholas Sarkozy 
På det tidspunkt hvor han holder talen er Sarkozy ny præsident, så man kan argumentere for, at han 

skal overbevise mere end Fogh om sine evner og flid og derfor prioriterer selviscenesættelse højere 
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end det at iscenesætte andre folk eller situationer. I modsætning til Fogh fokuserer Sarkozy nemlig 

meget på sin egen iscenesættelse. Jeg har konstateret, at han bruger det personlige pronomen ”je” 

meget konsekvent (se afsnit 3.1 ), hvilket er en tydelig måde at opbygge en identitet på (Marnette 

2005:77). Han tager i langt højere grad stilling til sin position som magthaver (præsident) end Fogh. 

Som nævnt i indledningen af afsnittet, så er selve begivenheden en iscenesættelse af ham som 

præsident, men han understreger denne iscenesættelse. Overordnet set fremstiller han sig selv som 

en leder, hvilket hans brug af det personlige pronomen ’je’ understøtter. Den lederidentitet eller 

lederkarakteristik Sarkozy prøver at give sig selv er en person, der er meget bevidst om sig selv, 

sine handlinger og de forventninger, der er til ham. Han fremstiller sig selv som en utrolig engageret 

og handlekraftig person, der har gjort, og vil gøre, alt hvad han mener muligt for at gennemføre de 

forandringer, der er nødvendige. Sarkozy fremstiller også sig selv som en meget lydhør leder, der 

forstår befolkningens kvaler og ønsker for fremtiden. Det ses f.ek.s i sætningerne, der begynder med 

”Je sais…”.  

 

Præsidenten anerkender, at der ligger meget arbejde forude, og ved hele tiden at fremlægge diverse 

problemfelter med efterfølgende svar på, hvordan de skal tackles, fremstiller han også sig selv som 

den, der skal ’redde’ Frankrig. Enkelte steder tilkendegiver han, at alle skal tage deres del af 

ansvaret, men det er ham, der i sidste ende skal føre Frankrig ud af de problemer, landet står over 

for. Som sagt så henviser han også direkte til sin status som præsident, og får på den måde 

cementeret, at det er ham, der er lederen og dermed ham med den legale magt. Han fremstår dog 

ikke altdominerende, og anerkender, at også han kan lave fejl. Jeg vil argumentere for, at ved at vise 

lidt menneskelig svaghed forsøger han at styrke sin troværdighed.  
 

4.2.3. Aktøranalyse  Modtagerne 
Selvom der ikke er nogen kommunikativ interaktion blandt taler og modtagere, så er de stadig en 

væsentlig del af den kommunikative begivenhed, idet det er for dem, Fogh og Sarkozy holder talen. 

Altså er de indirekte aktører, selvom der er tale om envejskommunikation.    

 

Modtagerne i Foghs tale er den danske befolkning, og han iscenesætter dem så vidt muligt som 

værende én helhed, alle er en del af det fællesskab, han signalerer med sin brug af ’vi’. At der i 

samfundet er sociale skel undlader Fogh at dvæle ved, således at det ikke bliver fokus. Det ses i 

eksemplet ”Det vil påvirke os alle, men især de mest udsatte grupper”. Her nævner han en bestemt 
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del af befolkningen, af helheden, men gruppen bliver omtalt meget diskret ved at han nævner 

fællesskabet både i begyndelsen af sætningen med ”Det vil påvirke os alle…” og i efterfølgende 

sætning hvor han siger ”Vi har et fælles ansvar…”. Et andet eksempel er ”Der er mange, som 

spørger: Hvad skal Danmark dog i det fjerne Afghanistan”. Her refereres der til den gruppe, der 

ikke støtter beslutningen om, at Danmark skulle deltage i krigen. Fokus er dog hurtigt tilbage ved 

deres identitet som en del af fællesskabet, idet Fogh efterfølgende siger ”Jeg forstår godt 

spørgsmålet. Men jeg beder hver enkelt af jer tænke på…” Altså udpeges nogle grupper, men 

iscenesættelsen af at alle er lige og befolkningen er en helhed er langt den vigtigste. Fogh 

fremstiller også danskerne som værende privilegerede mennesker, eftersom de bor i et frit og rigt 

land med mulighed for selvudfoldelse. 

 

Modtagerne i Sarkozys tale er Frankrigs befolkning, og hvorimod Fogh iscenesætter sine modtagere 

som en helhed, så er det i Sarkozys tale tydeligere, at der findes sociale skel. Han fremstiller den 

franske befolkning som mindre lige ved at henvende sig til specifikke grupper som f.eks. ”Je pense 

à vous qui êtes seuls…”.  Opdelingen af de forskellige grupper er gjort meget tydelig, og indikerer 

åbenlyst de sociale skel, som Fogh kun meget diskret omtaler. Dette behøver dog ikke nødvendigvis 

opfattes som noget negativt. Man kan argumentere for, at det spiller ind, at Sarkozy også varetager 

den nationalistopbyggende rolle som landets leder, og det derfor er hans måde at vise, at han taler til 

alle i samfundet, og ikke udelukker nogen. Han henvender sig både til dem, der synes der har været 

for mange forandringer og til dem, der omvendt ikke synes, at der er sket nok i hans regeringstid. 

Sarkozy henvender sig selvfølgelig også til befolkningen som enhed, men udover det nationalistiske 

fællesskab de ’automatisk’ indgår i som franskmænd (”Alors, que la France montre la voie!) så 

fremstiller han dem ikke som en del af et fællesskab, på samme måde som Fogh gør. 

Franskmændene fremstilles også som mere utilfredse og bekymrede for levestandarden og 

samfundssituationen generelt.  

4.2.4 Aktøranalyse  Delkonklusion  
Foghs iscenesættelse i denne tale er meget diskret. Der er meget lidt fokus på ham selv som 

statsminister, og han forsøger ikke at udstille eller udnytte den position. Han prøver derimod at gøre 

sig til en del af det fællesskab og den samhørighed, som han skaber via de diskurser, han trækker 

på. Jeg vil argumentere for, at han prøver at fremstille sig selv som en folkelig og engageret person, 

hvis vigtigste fokus er sammenhold og fællesskab. Han iscenesætter samtidig sig selv som en 
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succesfuld og kompetent leder. Det sidste er dog meget underspillet, forstået på den måde, at Fogh 

ikke trækker på nogen ledelsesdiskurs i talen, men i stedet lader sine resultater tale for sig.  

Med brugen af ’je’ sætter han sig selv i fokus, og talen igennem fokuserer Sarkozy meget på at 

fremstille sig selv som leder og på at fremstille sin lederidentitet. Han fremstiller sig selv som en 

handlekraftig og seriøs person, som er enormt engageret i sit arbejde. Uden at fremstille sig selv alt 

for dominerende så fremstiller han sig som den ledertype, der skal stå i spidsen for at lede Frankrig 

ud af de problemer, landet står over for. Jeg vil argumentere for, at Sarkozys mål med sin 

selvfremstilling er at opbygge sin troværdighed som leder, idet det er ledelsesdiskursen han trækker 

mest på.  
 

Hvor Fogh nærmest fremstiller sine modtagere som én, stor familie, så fremstiller Sarkozy den 

franske befolkning som mere ’individuel’. I og med han sætter sig selv i fokus, så får de også en 

mindre betydning i talen end Foghs modtagere gør. Sarkozy fokuserer som sagt på fremstillingen af 

sig selv som leder, og hans modtagere fremstår derfor som hans ’medarbejdere’.  

 

Forskellene på, hvordan Fogh og Sarkozy fremstiller dem selv og deres modtagere vil der blive 

redegjort for i analysen af den sociale praksis. 

 

4.3 Argumentationsanalyse 
For at finde ud af hvilke forskellige diskurser og verdensbilleder Fogh og Sarkozy trækker på i 

deres taler har jeg valgt at lave en klassisk argumentationsanalyse ved brug af Toulminmodellen. 

Analysen skulle gerne indikere, at taleren, på trods af at de trækker på flere diskurser, har et særligt 

fokus, og at man som læser derfor hæfter sig ved noget bestemt ved talen frem for noget andet. 

Relevansen af at lave en argumentationsanalyse mener jeg bliver understøttet af, at det er en politisk 

tale. Som det fremgår af afsnit 2.12.1 om politisk kommunikation og legitimering, så er det 

nødvendigt for en politiker at kunne overbevise sine vælgere. Man må derfor gå ud fra, at 

argumentation er et væsentligt udgangspunkt for både Fogh og Sarkozys kommunikation. Idet jeg 

mener at et par eksempler fra hver tale er tilstrækkeligt til at drage en konklusion på analysen, har 

jeg undladt at analysere hele teksten. Til sidst skal det tilføjes, at jeg i argumentationsmodellerne 

naturligvis har prøvet at være så loyal over for ordlyden i teksten som muligt.  
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4.3.1 Argumentationsanalyse Anders Fogh  
 

Eks.1 

Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt. 

Fremgangen betyder, at vi mangler medarbejdere… Hvis det betyder, at løn og andre omkostninger 

stiger hurtigere i Danmark end i udlandet, så kan fremgang hurtigt blive vendt til nedtur. Vi kan 

komme ind i en ond cirkel, som vil true de fremskridt, der er skabt. Det vil påvirke os alle, men især 

de mest udsatte grupper. 

  

P: Den største risiko er, at det kommer til at gå for godt 

B: Manglen på medarbejdere kan betyde stigende løn og faldende konkurrenceevne, og så kan    

     fremgang hurtigt blive vendt til nedtur. 

H: Mangel på medarbejdere og faldende konkurrenceevne er to negative, økonomiske faktorer, der    

     gør, at den positive økonomiske situation kan ændre sig. (Hjemlen er eksplicit) 
 

Her er der ingen tvivl om, at Fogh trækker på en økonomisk diskurs i sin argumentation. Han 

trækker eksplicit på økonomiske værdier, eller måske nærmere på økonomiske teorier, som bakker 

hans påstand op. Argumentet handler ikke i den forstand om værdiskabelse og indtjening, men mere 

om at opretholde den økonomiske værdi og balance, der er skabt i Danmark. Man kan argumentere 

for, at argumentet også trækker på nogle moralske værdier, idet Fogh gør opmærksom på, at det 

især er de mest udsatte grupper, der vil føle de negative konsekvenser af et ændret økonomisk 

billede. Bare fordi det måske går godt for én selv, skal man altså ikke glemme, at der er andre, der 

har det svært. Længere nede i samme afsnit siger Fogh også, at ”ingen har glæde af at stille for 

store krav i dag- for at få den dobbelte regning i morgen.” De moralske værdier bliver trukket på 

ved at insinuere, at nu skal folk ikke blive for grådige, bare fordi det går godt.   

 

Eks. 2 

Jeg beder hver enkelt af jer tænke på, at vi lever i en ny verden. Danmark må også tage sin del af 

ansvaret for frihed og fred. …  Det handler også om vor egen sikkerhed. …  Vi må utvetydigt støtte 

de demokratiske kræfter. Det handler om, at Danmark tager medansvar i verden. Hvis alle sagde: 
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Vi vil ikke sende soldater for at forsvare frihed og fremme fred, ja, så ville tyrannerne terrorisere 

verden. Det har vi desværre set eksempler på tidligere i verdenshistorien. Vi kan ikke bare sidde 

med hænderne i skødet, trække gardinerne for og tro, at det onde forsvinder. Vi er nødt til at stå 

sammen med andre frie og demokratiske samfund i forsvaret for frihed og menneskerettigheder.      

P: Danmark skal være repræsenteret i Afghanistan og støtte kampen mod terror  

B: Det er en ny verden vi lever i, hvor terrortrusler er nærværende for alle og derfor må Danmark 

også tage ansvar for frihed og fred.. 

H: Vi kan ikke forvente, at andre også tager ansvar for vores sikkerhed, hvis ikke vi selv gør det. 

I dette eksempel trækker Fogh på flere forskellige diskurser bl.a. en politisk diskurs ved at tale om 

demokrati og forsvaret af demokratiske værdier. Derudover er det igen de moralske værdier, der 

bliver trukket på og man kan hævde, at der bliver trukket på en universel ’sandhed’ om, at man ikke 

kan/skal forvente, at andre gør ens arbejde for én selv. I hele dette afsnit af talen lovpriser han de 

danske soldaters og deres indsats og ved samtidig at fremhæve Danmarks ’ansvar’ bliver det både 

umoralsk og lidt hyklerisk at være imod den danske deltagelse i operationen i Afghanistan.  

 

Eks. 3 

Verden af i dag kræver, at vi danskere er med i hjertet af Europa… Men desværre er Danmark ikke 

med i hjertet af Europa. For vi har valgt at sætte os uden for vigtige dele af samarbejdet. … 

Undtagelserne betyder, at Danmark er sat uden for indflydelse, selvom beslutningerne i EU også 

angår os. Undtagelserne skader Danmarks interesser. De har sat Danmark på et sidespor. De 

forhindrer os i at præge fremtidens Europa på lige fod med andre lande. … Derfor bør vi afskaffe 

undtagelserne. 

P: Vi bør afskaffe Danmarks undtagelser fra EU-samarbejdet. 

B: De beslutninger der bliver foretaget af fuldbyrdede medlemmer af EU vedrører også  

     Danmark og de skader Danmarks interesser 

H: Hvis vi har truffet en beslutning, der skader Danmarks interesser, så bør vi ændre holdning. 

Igen bliver der trukket på flere forskellige diskurser. Fogh trækker, som før, på en økonomisk 

diskurs i B og tidligere i afsnittet udtaler han også, at Europa kan ”stå sammen for at fremme vore 

fælles mål og værdier”. Her trækker han tydeligvis på værdierne om økonomisk indtjening.    

Fogh bruger også en status-magtdiskurs i sin argumentation for, at vi skal afskaffe undtagelserne, 

nemlig fordi vi går glip af muligheden for at gøre vores holdninger gældende i EU-sammenhæng. I 

denne kontekst vil jeg argumentere for, at den magt, som Fogh argumenterer for vi skal opnå, ikke 
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skal forstås altdominerende, idet den sidestilles med indflydelse. Det handler ikke om at have 

magten ’over alle’, men ’bare’ om, at have en vis status og dermed noget at skulle have sagt. 

Derudover kan man hævde, at der i argumentet er indflettet en politisk promoveringsdiskurs. EU er 

en politisk institution og medlemskab, undtagelser, m.m. er et politisk spørgsmål, som ikke alle 

politiske partier er enige i, hvorfor Fogh trækker på nogle bestemte politiske værdier og 

overbevisninger. Det er altså en bestemt politisk retning Fogh forsøger at promovere ved at 

argumentere for afskaffelsen af undtagelserne.  

 

Den moralske vinkling spiller igen en rolle, hvilket ses i sætningen ” verden af i dag kræver, at vi 

danskere er med i hjertet af Europa.” Afsnittet og Foghs generelle præsentation af Europa som 

fællesskab trækker på en moralsk ansvarsdiskurs om, at vi ikke bare kan vælge at stå uden for 

fællesskabet.    
 

4.3.2 Argumentationsanalyse – Nicholas Sarkozy 
 

Eks. 1 

 Nous pouvons, par l’effort de tous, bâtir une société où la vie sera plus facile, où l’avenir pourra 

être regardé avec davantage de confiance. C’est la tâche que vous m’avez confiée en m’élisant  

Président de la République au mois de mai dernier. Tâche immense tant la France a pris de retard 

sur la marche du monde. 

Jeg har valgt at dele det første eksempel op i to parallele argumentationer for at understrege den 

vægt Sarkozy tillægger de to påstande i argumentent..   

P: La tâche que vous m‘avez confiée en m’élisant Président de la République est une tâche 

immense. 

B : La France a pris de retard sur la marche du monde 

H : Si la France a pris de retard sur la marche du monde il y a beaucoup de travail pour le président    

      (et le reste de la France) à faire.   

P : Il faut que tout le monde fasse des efforts pour la société 

B : La France a pris de retard sur la marche du monde 

H : Si la France a pris de retard sur la marche du monde il y a beaucoup de travail pour le président    

      (et le reste de la France) à faire.   
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Her trækker Sarkozy først og fremmest på en ledelsesdiskurs ved at referere til det faktum, at han er 

blevet valgt som landets præsident. Han minder om, at der venter både ham som leder, og alle 

andre, en stor udfordring.. Han trækker også på en blanding af en samfundspolitisk og en 

økonomisk diskurs, idet påstanden og la tâche immense henviser til Frankrigs økonomiske og 

sociale situation, som kræver forandringer. Dette ’forklares’ ved belægget, som nævner det globale 

plan, hvor Frankrig ikke har kunne følge med. Hvis Frankrig havde ’fulgt’ med, ville de ikke stå i 

denne her situation med behov for at reformere flere aspekter af deres samfund. Hjemlen trækker på 

logikken i, at fordi den samfundsmæssige situation ser ud som den gør, så har Sarkozy, og resten af 

franskmændene meget arbejde at gøre. Sarkozy trækker også på en handlings- og arbejdsdiskurs 

ved netop at argumentere for, hvor stor en opgave, der ligger forude. I den anden del af argumentet 

trækker han også på en ansvarsdiskurs i påstanden, ved at understrege, at for at problemerne skal 

løses, så kræver det, at alle tager et ansvar og gør en indsats. 

 

Eks. 2 

Nous ne résoudrons rien si nous ne bâtissons pas l’école et la ville du XXIème siècle, si nous ne 

mettons pas au cœur de la politique, le souci d’intégration,...si nous ne retrouvons pas le goût de 

l’aventure, le sens de la responsabilité. Il ne s’agit pas de faire des discours- on en a tant fait- il 

s’agit d’agir pour obtenir des résultats. 

P: Nous ne résoudrons rien si l’on n’engage pas de changements 

B: Nous avons déjà fait assez de discours là-dessous 

H: Rien ne changera, si l’on fait qu’en parler 

 

I dette argument trækker Sarkozy overordnet på en handlingsdiskurs, idet han argumenterer i mod 

at forholde sig for passivt. Jeg vil argumentere for, at man kan kalde det en resultat-orienteret 

handlingsdiskurs, idet det ikke kun gælder om at handle, men om at handle for at løse konkrete 

problemer. Samtidig inddrager han en ansvarsdiskurs i og med at argumentet ikke kun er baseret på, 

at hans handlen er nødvendig, men at alle må tage deres tørn og ansvar. At han trækker på en 

politisk diskurs ses ved at han i argumentet trækker på flere politiske mærkesager.  

 

I opfordringen til at der skal handles på diverse samfundsmæssige og politiske områder, trækker 

han, som i forrige eksempel, også på en ledelsesdiskurs. Hvor fokus før var på det faktum, at han er 
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den nye leder og at der var mange ændringer at tage fat på, så opfatter jeg det sådan, at denne 

ledelsesdiskurs handler om hans strategi for, hvordan han vil lede.  

 

Eks. 3  

A ceux qui pensent que cela n’est pas allé assez vite, je veux dire que j’ai fait tout ce que je pensais 

possible de faire en tenant compte de l’exigence du dialogue social et de la négociation. Je crois 

que mon rôle et de convaincre et de rassembler, non de heurter et de diviser. … À ceux qui pensent 

que le changement a été trop rapide, je veux dire qu’il ne faut pas perdre de vue que notre pays a 

trop attendu et que le temps presse si nous voulons rester maîtres de notre destin. 

P: J’ai fait tout ce que je pensais possible de faire en tenant compte de l’exigence du dialogue social 

et de la négociation. Je crois que mon rôle et de convaincre et de rassembler, non de heurter et de 

diviser. 

B: Notre pays a trop attendu donc il y a d’urgence à réagir, mais d’une manière effective et 

raisonnable. 

H: Si la France a trop attendu il est temps de réagir et faire de changements. 

 

Sarkozy trækker igen på en tydelig ledelsesdiskurs ved, som før, at forholde sig til og kommentere 

hans syn på rollen som præsident og den arbejdsmæssige tilgang han ind til videre har haft til at 

tackle de mange problemstillinger. Ledelsesdiskursen er ikke kun tydelig i de tre eksempler jeg har 

valgt, derimod er den synlig hele talen igennem.  

 

Også i dette eksempel trækker Sarkozy på en handlingsdiskurs. Han trækker på en opfattelse af, at 

folk hellere vil være herrer over deres eget liv og fremtid end at ’overlade’ det til andre ved at 

forblive passive. Man kan argumentere for, at han med utrykkene ”rester maîtres de notre destin” og 

”…que la France soit l’âme de cette Renaissance”,”også trækker på en fællesskabsdiskurs, hvor alle 

skal stå sammen og tage et fælles ansvar.   

 

4.3.3 Argumentatationsanalyse  Delkonklusion 
Anders Fogh trækker på flere forskellige diskurser i sin tale. Han taler ud fra både et økonomisk, 

politisk og sikkerhedspolitisk verdensbillede. Den diskurs jeg dog hæfter mig mest ved er den 

moralske diskurs som er til stede talen igennem. Både i afsnittet om økonomi, danske soldater i 

Afghanistan og krigen mod terror, samt i afsnittet om Europa er der en moralsk vinkling. Hans tale 



Karen L. Ivertsen                 Speciale i diskursanalyse                              CBS 
 

  Page 49 
 

ender med ” Vi må gerne være os selv. Men aldrig nøjes med at være os selv nok.”, en afslutning 

der for mig er med til at understrege, at den moralske diskurs udgør fokus.  

 

Ifølge analysen søger Sarkozy i en noget anden retning end Fogh ved overordnet at trække på en 

ledelsesdiskurs. Han trækker flere gange på det faktum, at han er blevet valgt som præsident og 

fokuserer også på den måde hvorpå han har forvaltet, og vil fortsætte med at forvalte det ansvar. 

Ledelsesdiskursen går i spænd med den handlingsdiskurs, han også i høj grad bruger og det er 

derfor tydeligt hvilken form for leder han er, nemlig en aktiv og handlekraftig én af slagsen.   
 

4.4 Legitimitet 
Som nævnt i afsnittet om teorien for legitimitet (se afsnit 2.12.1) opstiller Weber tre idealtyper for 

kilder til autoritet; Den legale, karismatiske og traditionelle autoritet. Begge nytårstaler har et 

udgangspunkt i en legal autoritet, idet de fungerer i et politisk system, som indgår i moderne, 

legitime demokratier. Selve systemet må anses for at være legitimt, idet afsendernes magtposition 

accepteres af samfundet og modtagerne. At det legale udgangspunkt er utilstrækkeligt kan dog 

understreges ved at se tilbage på afsnittet om politisk kommunikation, som i høj grand handler om 

at overtale, hvilket ikke udelukkende kan ske ved det faktum, at man bestrider en bestemt politisk 

post. At overtale andre til at følge en politisk handling eller til at dele en bestemt politisk 

overbevisning trækker store veksler på troværdighed og kommunikative evner. Legitimitet opnås 

ikke alene på baggrund af den legale autoritet, hvilket den nuværende amerikanske præsident 

George Bush er et godt, politisk eksempel på. Trods hans legale autoritet har han i store dele af sit 8 

år lange præsidentembede savnet opbakning og troværdighed blandt den amerikanske befolkning 

(JP 2008). Fogh og Sarkozy vil gerne fremstå, som om de taler til hele folket, hvilket er noget, de 

skal tale sig frem til. De vil altså gerne forsøge at forstærke deres udgangspunkt, som er en legal 

autoritet. Hvilken autoritetstype trækker de på? 

4.4.1 Analyse af legitimitet – Anders Fogh 
I sin tale trækker Fogh primært på rationalitet i sine holdninger, hvilket hører ind under den legale-

rationelle autoritet. De rationelle begrundelser ses bl.a. i den del af talen, hvor Fogh taler om 

økonomien og argumenterer for, hvad der kan ændre den økonomiske situation. Her kan man godt 

tale om, at han bygger sine begrundelser på nogle økonomiske ’regler’ som f.eks. ”Hvis det betyder, 

at løn og andre omkostninger stiger hurtigere i Danmark end udlandet, så kan fremgang hurtigt 

blive vendt til nedtur”. Også sidst i afsnittet om Europa, bruger Fogh rationalitet til at begrunde, 
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hvorfor Danmark bør afskaffe undtagelserne, hvor han bl.a. siger, at ”Det bliver en vanskelig 

opgave at få verdens store lande med i sådan en aftale. Men ved at stå sammen og tale med én 

stemme kan Europa påvirke store lande som USA, Kina og Indien.” Et sidste eksempel på brugen af 

rationelle begrundelser, og dermed en forstærkning af den legale-rationelle autoritet, er i afsnittet 

om de danske soldaters tilstedeværelse i Afghanistan, hvor Fogh kommer ind på krigen imod terror. 

Her bruger han også rationelle begrundelser for, hvorfor det er Danmarks pligt at deltage i krigen 

mod terror, som f.eks. ” Danmark må også tage sin del af ansvaret for frihed og fred.  

 

Jeg vil dog mene, at han også trækker på en anden autoritet i det afsnit, da han appellerer til folks 

nationalfølelse og Danmarks rolle i udlandet. Han trækker på en karismatisk autoritet, så han 

fremstår som en betænksom person, der kun vil det bedste for landet. I samme afsnit om danske 

soldaters udsendelse i udlandet trækker Fogh også på en karismatisk autoritet, og forsøger at 

fremstå som en medfølende og taknemmelig person, hvilket man kan forestille sig er karaktertræk, 

man normalt ville opfatte som sympatiske. ”Vi ved, at jeres tab og savn føles ekstra stærkt i denne 

juletid” og ”Vi skylder jer og jeres familier og pårørende en stor tak.”  

 

Han trækker igen på den karismatiske autoritet i starten af afsnittet om Europa, hvor han omtaler 

udvidelse af EU i 2002 som ”et bevægende øjeblik”. At fremstå følsom vil nogle muligvis mene er 

et negativt eller svagt karaktertræk, men man kan også argumentere for, at det i politiske 

sammenhænge også kan tegne et mere karismatisk og ’nede på jorden’ billede af magtindehaveren, 

således at folk bedre kan identificere sig med og have tillid til vedkommende.  

 

Der er også et eksempel på at Fogh lægger op til en traditionel autoritet ved at nævne, at ”På tværs 

af traditionelle skel mellem arbejdsgivere og fagforeninger, mellem regering og opposition har der 

igennem de sidste 25 år været bred enighed om de vigtigste bestanddele i en stærk og bæredygtig 

økonomi.”   

 

Det er svært at drage en entydig konklusion for, hvilken autoritetstype Fogh bruger mest til at opnå 

legitimitet. Han bruger både den legale autoritet til at forstærke det udgangspunkt, der allerede er 

bygget på legal autoritet, idet der ofte ligger rationalitet til grund for hans udsagn. Men samtidig er 

den karismatiske autoritet også anvendt talen igennem, nogle steder tydeligere end andre. Jeg vil 

derfor mene det er en blanding af de to legitimitetsformer, der kommer mest til udtryk 
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4.4.2 Analyse af legitimitet – Nicholas Sarkozy  
I Sarkozys tilfælde er der i meget høj grad lagt op til en karismatisk autoritet. I første del af talen 

inkluderer han alle franskmænd i hans hilsen til både dem, der har det godt og også dem, der 

kæmper med ensomheden, sygdom eller lignende. Han trækker på karaktértræk som f.eks emapti 

ved at vise, at han ikke kun tænker på dem, der klarer sig godt, men også på de mindre heldige 

skæbner i samfundet. Derudover trækker han også på kvaliteter som ærlighed og engagement som i. 

følgende statement ” Je ne vous tromperai pas, je ne vous trahirai pas.” Andre positive karaktertræk 

som f.eks. at være typen, der samler folket er også et karaktertræk, Sarkozy formidler. ”Je crois que 

mon rôle et de convaincre et et de rassembler non de heurter et de deviser.”  

 

Udover at han trækker meget på den karismatiske autoritet, så refererer han hyppigt til sin legale 

autoritet, hvilket jeg opfatter som en måde at forstærke denne yderligere. Sarkozy bruger ikke den 

legale autoritet på samme måde som Fogh, idet han ikke i samme grad anvender rationalitet i sine 

begrundelser.  

 

I modsætning til Foghs tale er det mere tydeligt, at Sarkozy som afsender i høj grad trækker på den 

karismatiske autoritet. Begge afsendere søger at forstærke deres udgangspunkt i den legale autoritet 

yderligere, men på forskellige måder. Sarkozy refererer til den legale autoritet ved at omtale sin 

præsidentstatus, hvorimod Fogh forstærker den legale autoritet ved at præsentere flere rationelle 

begrundelser for hans holdninger og politik.  

 

Jeg vil mener, at Webers idealtyper er nemmere at opstille i teorien, end de er at bruge i praksis. For 

hvordan bedømmer man f.eks., at de nævnte træk som taknemmelighed (Fogh) og empati (Sarkozy) 

er træk der går ind under den karismatiske autoritet? Blot fordi en form for autoritet læner sig op ad 

én af de tre idealtyper, så er det ikke sikkert, autoriteten passer problemfrit ind i den givne type. 
 

4.5 Social praksis   
Den diskursive og sociale praksis står, som nævnt i et dialektisk forhold til hinanden, hvilket 

betyder, at de påvirker og former hinanden. Det følgende afsnit er en analyse af, hvordan den 

diskursive praksis fremstiller de sociale og økonomiske forhold mv., som er del af denne diskursive 

praksis’ sociale praksis.  
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Sproget er det essentielle i denne opgave, og ikke mindst i denne del af analysen, for det er her vi 

skal se, hvordan en bestemt sprogbrug er med til at konstituere et bestemt verdensbillede. Det er her 

samspillet mellem den diskursive praksis og den sociale praksis kan afdækkes, og hvor afsenderens 

fortolkning af konteksten bliver analyseret. Hvor Fairclough bruger sin forskning til at se på 

forandring, så er min analyse mere vinklet på at afdække afsenders selviscenesættelse og sociale 

relationer i teksten. Det gælder for begge afsendere, at de er underlagt nogle kulturelle og sociale 

samfundsstrukturer i deres tale, for selvom teksten i princippet kan ses som en enkeltstående 

kommunikativ begivenhed, så håber jeg at have tydeliggjort, at den ikke slipper fra det faktum, at 

den indgår i en diskursiv og social praksis. Der er altså nogle rammer for, hvad Fogh og Sarkozy 

kan sige, og det er inden for de rammer, at de kan søge at påvirke og ændre de begrænsninger. 

Omvendt kan der også være nogle ting, som den sociale praksis ’pålægger’ dem at sige eller bruge i 

deres kommunikation.   

I analysen skal vi også have afdækket hvilken diskursorden, den diskursive praksis indgår i for at 

finde ud af hvordan diskurserne i denne kommunikative begivenhed er distribuerede og regulerede?  

 

4.5.1 Analyse af social praksis – Anders Fogh 
Jeg vil argumentere for, at den interdiskursivitet vi har set Fogh trække på udgør en typisk politisk 

diskursorden uden at udfordre rammerne. At han trækker så overvejende på en moralsk diskurs vil 

jeg opfatte som normalt indenfor diskursordnen, idet politik handler om at argumentere for og 

overbevise om sin holdning, hvorfor den moralske diskurs må være en diskurs, der ofte bliver 

trukket på for at appellere til folk. Jeg mener derfor ikke, at Fogh ændrer på den sociale praksis, 

men derimod er med til at reproducere den. 
 

Som Fogh er inde på i talen, så har Danmark i de seneste år nydt godt af et økonomisk opsving med 

høj vækst og lav arbejdsløshed. Nu er der så risiko for, at den ellers så stærke danske økonomi kan 

komme til at gå for godt. Som vi så i analysen af den diskursive praksis, trækker han i den 

forbindelse på en moralsk diskurs, hvilket man kan argumentere for er Foghs måde at fremstille de 

potentielt skiftende økonomiske forhold som en udvikling, der vedrører os alle og som vi alle skal 

tage vores ansvar for ikke udvikler sig til en ’ond cirkel’. Han vælger at understrege sin holdning til 

befolkningens (moralske) ansvar over for økonomien ved at komme med flere, efter hans mening, 

rationelle argumenter for, hvad der kan ske i tilfælde af, at folks krav og forventninger til f.eks. løn 

bliver for store. Som en understregning af det, trækker han også på en fællesskabsdiskurs i omtalen 
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af økonomien, når den går godt og i omtalen af Danmark generelt. Efter min mening prøver Fogh at 

fremstille de potentielle problemer som noget alle har et medansvar i overfor samfundet og 

økonomien generelt. Det gælder både når det går godt og skidt, og man kan derfor ikke bare handle, 

som man selv ønsker.   

Også i afsnittet om krigen mod terror og de danske soldaters udstationering i udlandet trækker Fogh 

på en moralsk diskurs. Beslutningen om at sende danske soldater i krig er taget af regeringen, og er 

en politisk beslutning, som ikke er støttet af alle partier i Danmark. Fogh forsøger i talen at spille på 

nogle demokratiske værdier for på den måde at fremstille situationen som sådan, at der kun kan 

være én ansvarlig beslutning, nemlig at støtte det danske engagement i krigen mod terror. Fogh 

trækker igen på en moralsk sprogbrug og præsenterer flere argumenter, som han fremstiller som 

værende rationelle begrundelser for soldaternes udsending. Jeg vil argumentere for, at Fogh med sin 

moralske diskurs så vidt muligt prøver at fremstille krigen som endnu en ting borgerne, og Danmark 

som fællesskab, har et ansvar for at støtte.  

 

Som det fremgik af aktøranalysen i diskursiv praksis, så fremstiller Fogh de danske soldaters 

indsats i udlandet meget positivt. Han anerkender faren ved deres job, men samtidig fremstiller han 

deres arbejde, som en nødvendig indsats for at værne om demokrati og fortolker deres arbejde som 

noget meget beundringsværdigt. Bare det faktum, at han gør så meget ud af at omtale deres indsats 

kombineret med den måde han fremstiller dem på, vil jeg hævde er en personificering af den 

ansvarstagen, han opfordrer til.  

 

Foghs tolkning af virkeligheden er præget af det faktum, at han er dansker og opvokset i den danske 

kultur. Derudover er han statsminister og liberalist, hvilket ligeledes har indflydelse på den måde 

han fortolker og konstituerer virkeligheden. Med formålet med politisk kommunikation og 

legitimitetsspørgsmålet in mente, så må man gå ud fra, at Fogh bevidst ønsker at fremstå på en 

bestemt måde. Det er svært at komme uden om, at hans status spiller en rolle i hans personlige 

relation til folket, måske netop fordi han i denne tale ikke spiller på sin magt som statsminister. 

Fogh trækker nemlig i stor udstrækning på en fællesskabsdiskurs, ved blandt andet at bruge det 

personlige pronomen ’vi’ om hele Danmarks befolkning. I modsætning til tidligere nytårstaler, så 

anvender han kun et politisk ’vi’ meget få steder, hvilket man kan argumentere for er hans måde at 

udviske den magtdistance, der er mellem ham og den danske befolkning. Egentlig kan der ikke 

rykkes ved hans politiske status, men jeg vil argumentere for, at han ved hjælp af sin sprogbrug 
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forsøger at fremstille alle danskere, inklusiv ham selv, på lige fod og med i det samme fællesskab. 

Med sin brug af ’vi’ lader det til, det er sådan, han gerne vil have modtagerne til at opfatte deres 

indbyrdes sociale relation. Hans legale autoritet besidder han som sagt uanset hvad, så det er en 

anden identitet, han prøver at skabe sig her. Som vi skal se i sammenligningen med analysen af den 

sociale praksis for Sarkozys tale, så kan en bestemt sprogbrug betyde stor forskel i italesættelsen af 

sin egen identitet og de sociale relationer.     

  

4.5.2 Analyse af social praksis – Nicholas Sarkozy 
Ligesom Fogh vil jeg mene, at Sarkozys tale indgår i en politisk diskursorden. Men jeg vil mene, at 

han prøver at trække på nogle nye diskurser, i og med han trækker på handlings-og 

ledelsesdiskursen som han gør. Jeg vil argumentere for, at Sarkozy rykker ved diskursordnen ved 

ikke kun at trække på de gængse politiske diskurser, men samtidig trækker på nogle diskurser, som 

man kunne sætte ind under en erhvervsdiskursorden.  

 

Frankrig har de seneste år haft massive økonomiske problemer. Landet har f.eks. kæmpet med en 

konsekvent høj arbejdsløshed omkring de 10% og en gæld på 66% af BNP. (The Economist 2007, 

15 marts). De økonomiske problemer kommer Sarkozy også ind på i sin tale og siger i den 

forbindelse, at Frankrig har ”trop attendu”. Hvad der er årsagen til de økonomiske problemer, er der 

sikkert mange forskellige svar på, alt efter hvem man spørger, men i Sarkozys tilfælde vil jeg 

argumentere for, at han gerne vil have manglende handling til at fremstå som værende skyld i de 

økonomiske og sociale problemer. Ved at anvende udtryk som førnævnte ”trop attendu” og ”la 

France a pris du retard sur la marche du monde” får han det til at fremstå som om problemerne 

skyldes for meget passivitet i tidligere års regering af landet. I argumentationsanalysen trækker 

Sarkozy også på en ansvarsdiskurs i et argument om, at det handler ikke kun om at tale om tingene, 

der skal også handles, og alle skal tage et ansvar. Jeg vil argumentere for, at han med sin 

fortolkning konstituerer et virkelighedsbillede af, at både regeringen og befolkningen skal handle 

Altså vil jeg mene, at Sarkozy også fremstiller det sådan, at politikerne, men også borgerne har 

været lidt for passive i deres tankegang, hvilket jeg mener, er grunden til, at Sarkozy trækker på en 

handlingsdiskurs talen igennem, for på den måde at understrege sin fortolkning af de problemer, 

Frankrig kæmper med.  
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I forbindelse med analysen af Sarkozys sociale relation med sine tilhørere, kan det være relevant at 

trække på nogle institutionelle fakta, som jeg mener, kan have indflydelse på hvordan den franske 

præsident taler om sig selv og andre, og derfor fremstiller sig selv anderledes end Fogh. Det er 

nemlig sådan, at den franske forfatning giver præsidenten i Frankrig utrolig megen legal autoritet 

(elysee.fr), og de politiske beføjelser Sarkozy er udstyret med af forfatningen gør ham til en 

topfigur i landet. Derudover er præsidenten personligt valgt af vælgerne, et faktum der giver ham en 

privilegeret relation til befolkningen, og kan være med til at forklare hvordan han taler om sig selv, 

og hvordan han taler til befolkningen. F.eks. kan de fakta være en del af forklaringen på, at Sarkozy 

i modsætning til Fogh bruger det personlige pronomen ’je’, som vi også så i aktøranalysen. Som jeg 

nævnte i starten af dette afsnit, så er der nogle rammer for hvad afsenderen må og skal sige. Her kan 

man argumentere for at de institutionelle rammer (og dermed den magt han har) både tillader og 

forventer, at han iscenesætter sit ’præsidentielle jeg’, hvilket han gør ved brugen af ’je’.  

 

Vi så dog i genreanalysen, at der ikke i tidligere nytårstaler, og dermed genren generelt, var tendens 

til brug af det personlige pronomen ”je”. Derfor mener jeg, at hans brug af ’je’ kan ses som en måde 

hvorpå han understreger den ledelsesdiskurs, han trækker så meget på. Resultatet af aktøranalysen 

viser, at Sarkozy har fokus på sin egen iscenesættelse, og i argumentationsanalysen trækker han i 

stor stil på en ledelsesdiskurs, hvori han trækker på specifikke ledertræk og ledelsesstrategier. Jeg 

vil på den baggrund argumentere for, at ledelsesdiskursen afspejler et ønske hos Sarkozy om, at den 

franske befolkning skal opfatte ham som en ledertype, der er engageret og parat til at tage de 

politiske og nationale udfordringer op.  

 

Med sin brug af både handlingsdiskursen og ledelsesdiskursen, vil jeg argumentere for, at Sarkozy 

prøver at konstituere et bestemt billede af præsidentrollen. Ved f.eks. at sige ”Il ne s’agit pas de 

faire des discours- on en a tant fait- il s’agit d’agir pour obtenir des résultats.” og referere til en lang 

liste af nødvendige reformer, mener jeg, at Sarkozy fremstiller det således, at præsidentembedet 

også mangler fornyelse og ændring. Hvis handlingsdiskursen er hans måde at illustrere hans 

fortolkning af problemerne, bl.a. at der ikke er blevet gjort nok fra politisk side, så opfatter jeg det 

sådan, at ledelsesdiskursen er med til at fremstille hans fortolkning på en løsning til de problemer. 

Brugen af ’je’ mener jeg skal ses som en understregning af de lederkvaliteter, Sarkozy mener 

præsidentrollen mangler, og som han gerne vil tilføre den.  
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5. Konklusion  
Der kan bruges megen forskellig teori til at lave en kommunikationsanalyse, men ved at anvende 

diskursteori, har jeg prioriteret muligheden for at afdække, hvordan mine udvalgte tekster fungerede 

i den sociale praksis. Målet med dette speciale var at lave en dybdegående, komparativ 

kommunikationsanalyse af henholdsvis Anders Fogh Rasmussens og Nicholas Sarkozys nytårstaler 

for i år, og ved hjælp af diskursteori beskrive, fortolke og analysere mig frem til at kunne svare på 

hovedspørgsmålet i min problemformulering, nemlig: Hvad er deres formål med talen? 
 

Min primære metode til udarbejdelsen af analysen har været Norman Faircloughs tre-trinsmodel, 

som opstiller tre faser af diskursanalysen, nemlig tekstanalyse, analyse af den diskursive praksis 

samt social praksis. Et afgørende aspekt i analysen og i Faircloughs kritiske diskursteori har været 

opfattelsen af sprogets funktion og egenskab til at skabe og forandre verden. Ifølge Fairclough så er 

diskurs (sprogbrug) en vigtig form for social praksis, som står i et dialektisk forhold til de 

diskursive praksisser, hvorfor diskurs både konstituerer og konstitueres af den sociale praksis. 

Diskurs er altså med til at reproducere og skabe viden, identiteter og sociale relationer. Særligt de to 

sidste af diskursens funktioner har haft min særlige interesse analysen igennem.  

    

I den diskursive praksis har jeg bl.a. set på hvilke diskurser og verdensbilleder Fogh og Sarkozy har 

trukket på ved hjælp af argumentationsanalysen, og ved at lave en aktøranalyse har jeg undersøgt 

hvordan de fremstiller dem selv og deres modtagere. Som jeg har redegjort for i opgaven, så handler 

politisk kommunikation om at overbevise, og jeg udleder derfor, at Fogh og Sarkozy har haft et helt 

konkret formål med talen. Derfor mener jeg heller ikke, at man ikke kan antage andet, end at deres 

fremstilling af virkelighedsbilledet har været helt bevidst.   

 

Det er i analysen af den sociale praksis, at svaret på min problemformulering skal findes. For Foghs 

vedkommende viser den, at grunden til han i den grad trækker på en moralsk diskurs talen igennem 

er for at fremstille diverse problematikker som noget alle danskere har et medansvar for. Jeg mener, 

at Foghs formål med talen er at motivere folk til at tage et ansvar; til at værne om økonomien og de 

gode, sociale fremskridt, til at acceptere, at Danmark, efter hans mening, har pligt og ansvar til at 

deltage i krigen mod terror, og derudover tage ansvar for holdningen til EU. Dette mener jeg 

understøttes af den måde, han fremstiller den sociale relation mellem ham og modtagerne på. Han 

trækker lige så meget på en fællesskabsdiskurs, som han gør på en moralskdiskurs, hvilket jeg 
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mener, er i god tråd med formålet. Hvis han skal overbevise folk om, at der skal tages ansvar og at 

vi må stå sammen om selv svære beslutninger, så ville det virke utroværdigt, hvis han stillede sig 

udenfor dette fællesskab. Man kan sige, at hans ’mangel’ på selviscenesættelse også er en måde at 

skabe en identitet.   

 

Sarkozys formål med talen er noget anderledes og afspejler det faktum, at det er første gang han 

skal holde nytårstalen. Som det fremgår af analysen af den sociale praksis for hans tale, så trækker 

Sarkozy i høj grad på en handlingsdiskurs, hvor han forsøger at fremstille manglende handling som 

grunden til de mange problemer, Frankrig kæmper med. Jeg vil argumentere for, at det er hans 

formål med talen at legitimere denne fremstilling af problemerne, for at overbevise franskmændene 

om, at det Sarkozy præsenterer som løsningen er den eneste rigtige mulighed. På den måde lægger 

han op til sit andet formål med talen, nemlig at overbevise den franske befolkning om at han er den 

ledertype, Frankrig har brug for. Han trækker på en ledelsesdiskurs talen igennem, og fokuserer 

meget på sin egen selviscenesættelse med brugen af det personlige pronomen ’je’.  
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Bilag 1 

Hentet den 15. December 2008 fra 
http://www.statsministeriet.dk/Index/dokumenter.asp?o=2&n=0&h=2&d=2951&s=1#  

 

Statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2008 

Talen kan også ses på YouTube: http://www.youtube.com/statsministeriet 

Godaften! 

I dag har vi taget hul på et nyt år. Friskt og ubrugt ligger det klar med sine muligheder og 
udfordringer – og klar til, at vi tager fat med vore håb og forventninger. 

Danmark er mulighedernes samfund. Et rigt og velfungerende samfund. Et samfund, hvor den 
enkelte har frihed til at tage initiativ, udfolde sig, tænke nyt. Et samfund med frihed til 
forskellighed. 

Og der bliver tænkt nyt. For et par måneder siden besøgte jeg Danmarks Tekniske Universitet. Jeg 
mødte et hold studerende, som har vundet et verdensmesterskab i at køre brintbil. Deres forsøgsbil 
var den, der kørte længst på literen. 

Det er der perspektiv i. For brint er en lovende energikilde for fremtiden. Den kan der komme såvel 
god forretning som bedre miljø ud af. 

Unge danskere kan være med til at revolutionere verdens energiforsyning. 

Vi kan alle glæde os, når Danmark og danskere gør det godt og sætter aftryk i verden. 

Når danskere får internationale priser som anerkendelse af deres indsats. 

Når danskere klarer sig godt i internationale konkurrencer. 

Når danske virksomheder får store ordrer og kontrakter i udlandet. 

Det er resultatet af dygtige danskeres arbejdsomhed, ihærdighed og opfindsomhed. 

For mange i verden omkring os er Danmark et forbillede og eksempel til efterfølgelse. 

Den stærke danske økonomi vækker opsigt. Det går bedre i Danmark end nogensinde. Aldrig har så 
mange været i arbejde. Arbejdsløsheden er rekordlav. 

Langt de fleste danskere har mærket fremgangen i de seneste år. Vi oplever et kolossalt socialt 
fremskridt. Titusinder af mennesker, der før stod uden for arbejdsmarkedet, har nu fået arbejde. Har 
fået opgaver og ansvar. Har fået et nyt indhold i tilværelsen. 
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Det økonomiske opsving er en social revolution. 

Det går så godt, at den største risiko i det nye år faktisk er, at det kommer til at gå for godt. 

Fremgangen betyder, at vi mangler medarbejdere – både i de private virksomheder og i de 
offentlige institutioner. Der er rift om de medarbejdere, som er til rådighed. 

Hvis det betyder, at løn og andre omkostninger stiger hurtigere i Danmark end i udlandet, så kan 
fremgang hurtigt blive vendt til nedtur. For så kan vi ikke længere sælge så mange produkter til 
udlandet. Eller virksomhederne bliver tvunget til at flytte produktionen til udlandet. 

Og så stiger arbejdsløsheden. Vi kan komme ind i en ond cirkel, som vil true de fremskridt, der er 
skabt. Det vil påvirke os alle, men især de mest udsatte grupper. 

Vi har et fælles ansvar for at sikre fortsat fremgang i Danmark. Ved at være realistiske i vore krav 
og forventninger til offentlig service, privat forbrug og løn. 

Ingen har glæde af at stille for store krav i dag – for at få den dobbelte regning i morgen. 

Vi har aldrig haft det bedre i Danmark end i dag. Vi er nået dertil, fordi vi har truffet de rigtige 
beslutninger i rette tid. 

På tværs af traditionelle skel mellem arbejdsgivere og fagforeninger, mellem regering og opposition 
har der igennem de sidste 25 år været bred enighed om de vigtigste bestanddele i en stærk og 
bæredygtig økonomi. 

Lad os nu i fællesskab fortsætte den tradition og vise, at vi kan tage vare på de gode tider. Og 
fremtidssikre dem. 

Vi har et stærkt udgangspunkt for at skabe et Danmark med endnu bedre muligheder for alle. Et 
Danmark med masser af foretagsomhed og med tryghed, når der er brug for hjælp. Et Danmark, der 
ikke blot har overskud til sig selv, men også overskud til at hjælpe andre. 

 

I maj besøgte jeg de danske soldater i Afghanistan. Over feltrationerne sad jeg og talte med de 
mænd og kvinder, som i den grad yder en indsats for at hjælpe andre. At være dér i gruppen af unge 
danske soldater fyldte mig med stor glæde. Af stolthed over deres dygtighed. Af beundring for 
deres holdninger og værdier. Af taknemmelighed over, at de så modigt har meldt sig til en så farlig 
tjeneste for Danmark. 

 

I det år, der er gået, er flere danske soldater blevet dræbt under tjenesten. Og andre er blevet såret. 

Ethvert tab er smerteligt. Og mine tanker og dybeste medfølelse går til familie og pårørende. Vi 
ved, at jeres tab og jeres savn føles ekstra stærkt her i denne juletid. 
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Mine tanker går også til de dræbte soldaters kammerater. Jeg vil gerne sende en særlig hilsen til 
hold 4, der netop nu er i Afghanistan. I har oplevet, at fem af jeres kammerater ikke kom tilbage fra 
den mission, de var sendt ud på. Vi deler den smerte og det tab, som I har gennemlevet. Og vi 
skylder jer den største tak og dybeste respekt for den indsats, som I yder under vanskelige forhold. 

Der er mange, som spørger: Hvad skal Danmark dog i det fjerne Afghanistan? 

Jeg forstår godt spørgsmålet.  Men jeg beder hver enkelt af jer tænke på, at vi lever i en ny verden. 
Danmark må også tage sin del af ansvaret for frihed og fred. 

Den 11. september 2001 sendte terrorister tusinder af uskyldige i døden i USA. Terroristerne havde 
deres afsæt i Afghanistan. Taleban-regimet gav hjælp og husly til terrorister, som kunne slå til hvor 
som helst i verden. 

Afghanistan må ikke igen blive et fristed for terrorister. Derfor er vi i Afghanistan. Det handler også 
om vor egen sikkerhed. 

Demokratiet er under pres i regionen. Det ser vi i Pakistan. Senest drabet på Benazir Bhutto. Vi må 
utvetydigt støtte de demokratiske kræfter. 

Det handler om, at Danmark tager medansvar i verden. Hvis alle sagde: Vi vil ikke sende soldater 
for at forsvare frihed og fremme fred, ja, så ville tyrannerne terrorisere verden. Det har vi desværre 
set eksempler på tidligere i verdenshistorien. 

Vi kan ikke bare sidde med hænderne i skødet, trække gardinerne for og tro, at det onde forsvinder. 

Vi er nødt til at stå sammen med andre frie og demokratiske samfund i forsvaret for frihed og 
menneskerettigheder. 

Jeg er taknemmelig for, at så mange melder sig til tjeneste for Danmark i verdens brændpunkter. Vi 
skylder jer og jeres familier og pårørende en stor tak. I fortjener fuld opbakning fra os alle 
herhjemme. I hjælper med at gøre tilværelsen bedre for mennesker rundt om i verden. I bidrager til 
at skabe frihed, fred og fremgang. Og I viser, at Danmark kan gøre en forskel i verden. 

 

Vi kan også gøre en forskel i Europa. For 5 år siden var der et historisk topmøde i København. 
Danmark var formand for EU. Og jeg husker så tydeligt den decemberaften i 2002, da vi besluttede 
at udvide EU fra 15 til 27 lande. 

 

Det var et bevægende øjeblik. Spontant faldt Europas ledere hinanden om halsen i glæde over 
genforeningen. Efter anden Verdenskrigs forfærdelige ødelæggelser. Efter Den Kolde Krigs brutale 
adskillelse mellem Øst og Vest. Efter to generationers hård kommunistisk undertrykkelse bag 
Jerntæppet og Berlinmuren kunne vi endelig lukke ét af de mørkeste kapitler i Europas historie. 
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Et nyt Europa blev født. 

Et Europa, hvor vi kan handle og arbejde over landegrænserne til fælles fordel. 

Et Europa, hvor vi kan stå samlet i kampen mod terrorisme, organiseret kriminalitet, 
menneskehandel og illegal indvandring. 

Et Europa, hvor vi i fællesskab kan bekæmpe forurening og sikre et bedre miljø. 

Et Europa, som bedre kan tale med én stemme og dermed større vægt på den internationale scene. 

For eksempel i kampen mod den menneskeskabte klimaforandring. I 2009 skal Danmark være vært 
for FN’s store klimakonference i København. Målet er en international aftale om at reducere 
udledningen af drivhusgasser. For et bedre klima. 

Det bliver en vanskelig opgave at få verdens store lande med i en sådan aftale. 

Men ved at stå sammen og tale med én stemme kan Europa påvirke store lande som USA, Kina og 
Indien. 

Verden af i dag kræver, at vi europæere står sammen for at fremme vore fælles mål og værdier. Og 
for at påvirke udviklingen på kloden. 

Verden af i dag kræver, at vi danskere er med i hjertet af Europa. For at varetage vore interesser. 
For at øve indflydelse. For at sætte vort præg på Europas fremtid. 

Men desværre er Danmark ikke med i hjertet af Europa. For vi har valgt at sætte os uden for vigtige 
dele af samarbejdet. 

For 14 år siden fik Danmark undtagelser fra EU-samarbejdet på en række betydningsfulde områder. 
Undtagelserne betyder, at Danmark er sat uden for indflydelse, selvom beslutningerne i EU også 
angår os. 

Undtagelserne skader Danmarks interesser. De har sat Danmark på et sidespor. 

De forhindrer os i at præge fremtidens Europa på lige fod med andre lande. Afskærer Danmark fra 
at spille den rolle i Europa, som vi ellers kunne som ét af Europas mest velfungerende samfund. 

Derfor bør vi afskaffe undtagelserne. For Danmarks skyld. Så vi fuldt ud kan være med til at træffe 
beslutninger om fremtidens Europa. 

Vi var en drivende kraft i at få flere lande med i EU. Så bør vi også være en drivende kraft i at 
forme det nye Europa. 
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Vi kan med rette ranke ryggen over det, Danmark kan og står for. Og for mange andre lande står 
Danmark som en rollemodel. 

Nu skal vi gøre op med os selv, om vi vil nøjes med at være model, eller vi også vil spille en rolle. 

Vi er et lille land. Men vi kan udrette store ting i fællesskab med andre. 

Vi ønsker indflydelse på verden. Men så må vi også fuldt og helt være med til at forme fremtiden i 
fællesskab med andre. 

Vi har et stærkt folkestyre med solide frihedsrettigheder. Men så må vi også være forberedt på at 
forsvare friheden i fællesskab med andre. 

 

Vi må gerne være os selv. Men aldrig nøjes med at være os selv nok. 

 

Godt nytår! 
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Bilag 2 – Hentet den 15. December 2008 på  

http://www.ambafrance-ph.org/article-imprim.php3?id_article=635  

 

Vœux aux Français - Allocution du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy (Paris, 31 
décembre 2007)  

 

Françaises, Français, mes chers compatriotes,  

En ce 31 décembre, au terme d’une année si pleine pour notre pays, c’est avec reconnaissance pour 
la confiance que vous m’avez témoignée et conscient des devoirs qu’elle m’impose que je 
m’adresse à vous.  

Ce soir, j’ai une pensée pour chacun d’entre vous.  

Je pense à vous qui vous préparez à fêter la nouvelle année avec votre famille, avec vos amis, en 
oubliant les soucis de la vie quotidienne.  

Je pense à vous qui êtes obligés de travailler cette nuit au service des autres et à vous, soldats 
français en opérations loin de vos foyers et qui risquez votre vie pour défendre nos valeurs.  

 

Je pense aussi à vous qui êtes seuls et pour qui cette soirée sans personne à qui parler sera une 
soirée de solitude semblable à toutes les autres.  

Je pense à vous, que la vie a éprouvés, et que la tristesse ou la douleur tiennent à l’écart de la fête.  

A chacun de vous je veux adresser un message d’espérance, un message de foi dans la vie et dans 
l’avenir. Je voudrais convaincre même celui qui en doute qu’il n’y a pas de fatalité du malheur.  

Au milieu des joies et des peines que l’existence réserve à chacun d’entre nous, nous pouvons, par 
l’effort de tous, bâtir une société où la vie sera plus facile, où l’avenir pourra être regardé avec 
davantage de confiance.  

C’est la tâche que vous m’avez confiée en m’élisant président de la République au mois de mai 
dernier. Tâche immense tant la France a pris de retard sur la marche du monde.  

Je sais combien est grande votre attente d’un changement profond après des années d’efforts et de 
sacrifices que la plupart d’entre vous a le sentiment d’avoir consentis en vain.  

 



Karen L. Ivertsen                 Speciale i diskursanalyse                              CBS 
 

  Page 68 
 

Je sais les craintes que beaucoup d’entre vous éprouvent pour l’avenir de leurs enfants. Je sais 
l’angoisse qui vous étreint quand vous avez peur de perdre votre emploi ou quand vous craignez 
que l’augmentation du coût de la vie ne vous permette plus, même en travaillant dur, de faire vivre 
décemment votre famille.  

Je sais votre exaspération quand vous voulez entreprendre ou quand vous voulez travailler 
davantage et que vous avez le sentiment que tout est fait pour vous en empêcher.  

Alors, tout ne peut être résolu en un jour ! Mais, croyez-le bien, ma détermination est sans faille. 
Malgré les obstacles, malgré les difficultés, ce que j’ai dit, je le ferai. Je le ferai tout simplement 
parce que c’est l’intérêt de la France.  

Depuis que vous m’avez choisi pour présider aux destinées de notre pays, j’ai voulu tout mettre en 
œuvre pour tenir la promesse que je vous avais faite de vous rendre la fierté d’être Français, de vous 
donner le sentiment que dans notre vieux pays tout pourrait devenir possible.  

J’ai, avec François Fillon et tout le gouvernement, engagé depuis 8 mois beaucoup de changements 
profonds.  

A ceux qui trouvent que cela n’est pas allé assez vite, je veux dire que j’ai fait tout ce que je pensais 
possible de faire en tenant compte de l’exigence du dialogue social et de la négociation. Je ne crois 
pas à la brutalité comme méthode de gouvernement. Je crois que mon rôle est de convaincre et de 
rassembler non de heurter et de diviser. C’est ce à quoi je me suis efforcé dans le respect de tous.  

A ceux qui pensent que le changement a été trop rapide, je veux dire qu’il ne faut pas perdre de vue 
que notre pays a trop attendu et que le temps presse si nous voulons rester maîtres de notre destin.  

J’ai voulu mettre chacun face à ses responsabilités. J’ai pris les miennes. J’ai pu commettre des 
erreurs. Mais depuis huit mois, je n’ai agi qu’avec le souci de défendre les intérêts de la France et 
pas un jour ne s’est passé où je ne me sois répété l’engagement que j’ai pris envers chacun de vous : 
"Je ne vous tromperai pas, je ne vous trahirai pas". Je vous dois la vérité. Je vous la dirai toujours. 
Je ne m’autoriserai aucune hypocrisie.  

J’ai mis tout mon cœur, et toute mon énergie à être le président de tous les Français et pas 
seulement de ceux qui ont toujours partagé mes convictions. C’est pourquoi j’ai voulu l’ouverture, 
c’est pourquoi je l’ai faite avec des hommes et des femmes de valeur. Je ne leur ai pas demandé de 
se renier. Je leur ai simplement proposé de servir leur pays. Ils l’ont accepté. Je leur en suis 
reconnaissant.  

C’est avec le même esprit d’ouverture, avec la même volonté de tenir mes engagements que 
j’aborde cette nouvelle année où, malgré une conjoncture internationale freinée par la crise 
financière, les premiers résultats de l’action entreprise devraient se faire sentir.  
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Beaucoup reste à faire, j’en suis bien conscient, pour que les mesures mises en œuvre se traduisent 
par des améliorations visibles dans votre vie quotidienne, pour répondre à toutes les attentes que 
vous avez exprimées ou pour que la France retrouve son rang et son rôle dans le monde.  

En cette fin d’année 2007 une première étape s’achève sur la voie du changement. Ce fut celle de 
l’urgence : urgence à dépasser les vieux clivages partisans. Urgence du choc fiscal et social pour 
rétablir la confiance et soutenir l’activité et qui a permis à notre économie de mieux résister que 
d’autres au ralentissement de la conjoncture. Urgence du pouvoir d’achat. Urgence de l’autonomie 
des universités. Urgence de réformer les régimes spéciaux, de libérer et de réhabiliter le travail. 
Urgence du service minimum. Urgence de la modernisation de l’Etat qui commence enfin, urgence 
des réformes qui attendent depuis 20 ans ou 30 ans. Urgence que la France devienne exemplaire en 
matière d’environnement, de qualité de la vie, de développement durable. Urgence du traité 
simplifié pour débloquer l’Europe, l’Europe dont je n’ai jamais cessé de penser qu’elle était 
indispensable. Urgence que la France se remette à parler avec tout le monde pour qu’elle puisse 
jouer le rôle qui doit être le sien au service de la paix et de l’équilibre du monde, au service de ceux 
qui souffrent, des enfants et des femmes martyrisés, des persécutés, de ceux qui attendent au fond 
de leurs prisons que la France parle et agisse pour eux.  

 

Avec 2008, une deuxième étape s’ouvre : celle d’une politique qui touche davantage encore à 
l’essentiel, à notre façon d’être dans la société et dans le monde, à notre culture, à notre identité, à 
nos valeurs, à notre rapport aux autres, c’est-à-dire au fond à tout ce qui fait une civilisation.  

Depuis trop longtemps la politique se réduit à la gestion restant à l’écart des causes réelles de nos 
maux qui sont souvent plus profondes. J’ai la conviction que dans l’époque où nous sommes, nous 
avons besoin de ce que j’appelle une politique de civilisation.  

Nous ne résoudrons rien si nous ne bâtissons pas l’école et la ville du XXIème siècle, si nous ne 
mettons pas au cœur de la politique le souci de l’intégration, de la diversité, de la justice, des Droits 
de l’Homme, de l’environnement, si nous ne retrouvons pas le goût de l’aventure et du risque, le 
sens de la responsabilité en même temps que celui du respect et de la solidarité, ou si nous 
n’entreprenons pas de moraliser le capitalisme financier. Il ne s’agit pas de faire des discours - on 
en a tant fait - il s’agit d’agir pour obtenir des résultats.  

 

Alors, que la France montre la voie ! C’est ce que depuis toujours tous les peuples du monde 
attendent d’elle.  

C’est ce que nous ferons quand la France présidera, à partir du 1er juillet, l’Union européenne. 
C’est ce que nous voulons faire avec l’Union pour la Méditerranée qui est un grand rêve de 
civilisation. C’est ce que nous voulons faire partout dans le monde pour redonner de l’espoir à ceux 
qui n’en n’ont plus. C’est ce que, bien sûr, surmontant nos doutes et nos angoisses, nous devons 
faire d’abord pour la France elle-même. Notre vieux monde a besoin d’une nouvelle Renaissance. 
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Eh bien, que la France soit l’âme de cette Renaissance ! Voici mon vœu le plus cher pour cette 
année qui vient.  

Je souhaite du fond du cœur qu’elle soit pour la France, pour chacun d’entre vous, pour tous ceux 
qui vous sont chers une année de bonheur et de réussite.  

Mes chers compatriotes,  

Vive la République  

Vive la France !./. 
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Bilag 3 – Hentet den 15. December 2008 på 
http://www.statsministeriet.dk/Index/dokumenter.asp?o=2&n=0&h=2&d=242&s=1  

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen nytårstale 

 

Godaften. 

1998 bliver et skelsættende år for Danmark. For det er jo et år, hvor danskerne to gange skal til 
stemmeboxene. 

Folkeafstemningen om EU og Folketingsvalget. Begge afstemninger er afgørende for Danmarks 
fremtid. 

Som nation har vi vist, at vi godt kan gøre os gældende. Ikke alene med formidable 
sportspræstationer. Med en ny nobelpristager i kemi. Vi kan også sætte spor - ved beslutsom 
deltagelse i det internationale samarbejde. Ved at sige vores mening - om menneskerettigheder, 
fredsarbejde og demokrati. 

Når Estlands, Letlands og Litauens præsidenter siger: Tak Danmark, fordi vi ikke blev glemt - 
hverken i NATO eller i EU. 

Så er det fordi de andre regner med os som land, som folk. Så er det fordi de andre lande forventer 
noget af os - også i fremtiden. 

 

Vi skal ikke isolere os. Vi skal være med. For at gøre noget for andre, er at være noget. Især når 
man gør lidt mere, end man behøver at gøre. 

Den 28. maj skal vi stemme om den ny Amsterdam-traktat og dermed om Danmarks fremtidige 
placering i Europa. 

Jeg har lyttet og lært af folkeafstemningerne i 1992 og 1993. 

Vi danske er et selvstændigt folk. Og vi ønsker at være os selv. Men det er ikke det samme som at 
have nok i sig selv. Danskerne vil godt være en del af Europa - Europa må også godt være en del af 
Danmark - men også kun en del. 

Derfor var det afgørende at nå et resultat i Amsterdam, hvor den danske befolkning kunne genkende 
de værdier, vi bygger på i det danske samfund. 
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Det lykkedes faktisk, men ikke ved at lægge os fladt ned for de andre - ikke ved at følge den franske 
eller den tyske vej, men ved at følge den danske vej. 

De fire danske forbehold er fastholdt, som jeg lovede. 

Samtidig er den ny traktat et klart fremskridt for de danske mærkesager og værdier: 
Menneskerettighederne, demokrati og større åbenhed, bedre samarbejde om miljø og beskæftigelse. 
Det var benhårdt forhandlingsarbejde - men det lykkedes. 

Amsterdam-traktaten er ganske enkelt langt bedre end den vi har. Den koncentrerer sig om de 
problemer vi har fælles. Hverken mere eller mindre. 

Men allervigtigst er, at vi nu omsider kan begynde opbygningen af et udelt, demokratisk og 
fredeligt Europa. 

Et samarbejde, hvor hensynet til vore børn og børnebørn er i centrum. Fordi det gælder sikringen af 
freden, miljøet og en stabil fremgang. 

 

Vi og andre i EU stod jo sammen til FN’s klimatopmøde i Kyoto i kampen for et bedre miljø. Det 
var andre, der slæbte med fødderne. 

 

Jeg kan se et europæisk samarbejde tone frem, der er bedre til at håndtere konflikter og 
flygtningestrømme. Et samarbejde, der også mere effektivt bekæmper international kriminalitet. 

Et Europa, hvor der er trukket en klar streg mellem vores egen nationale selvbestemmelse og det, vi 
ønsker, EU skal samle sig om. 

Men også et samarbejde, hvor tingene ikke går stærkere, end at befolkningen kan følge med. 

Vi skal være med i det samarbejde. Vi må ikke sætte os selv ud på sidelinien. Der er ikke rart at 
være. 

Derfor: Lad os blive og gøre os gældende med fuld styrke. Med vore danske holdninger til, hvad 
der er et godt samfund. 

Vi har noget at byde på. 

Vi danskere har altid været parate til at hjælpe mennesker i nød. 

Derfor er vi foregangsland i verden, når det gælder u-landsbistand og international fredsbevarende 
indsats. 

Vi kan gøre endnu mere for at hjælpe, forebygge og afbøde flygtningeproblemer ude i verden, hvor 
undertrykkelse og konflikter raser. 
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Men vi skal også fortsat være parate til at hjælpe personligt forfulgte mennesker, der kommer hertil. 

Jeg vil ikke være med til at give køb på den grundlæggende medmenneskelige holdning til 
flygtninge - selv om der i det forløbne år har været uhyggeligt mange røster, der har krævet det. 

Sandheden er jo, at de allerfleste indvandrere og flygtninge, der har fået bopæl i Danmark, yder et 
meget positivt bidrag til vores samfund. 

Sandheden er, at vi i Danmark modtager en meget lille del af denne verdens mange millioner 
mennesker på flugt. 

 

Der er nogen, der påstår, at når vi overhovedet påtager os et ansvar, og tager imod flygtninge, som 
er personligt forfulgte, så betyder det, at vi ikke har råd til at tage os ordentligt af de syge og de 
gamle herhjemme. 

Men sådan hænger tingene jo ikke sammen. Sådan er det ikke og sådan bliver det ikke. 

Når det er sagt, må jeg også sige, at hvis mennesker ikke er personligt forfulgte, men alligevel 
kommer hertil for at gøre brug af vores velfærdssystem, så må vi også sige stop. 

Danmark kan ikke løse verdens problemer alene. Derfor hverken kan eller vil vi give udlændinge 
lov til at bosætte sig i Danmark, alene fordi vi har bedre økonomi og højere ydelser end det land, de 
kommer fra. 

Med den nye udlændingelov skærper vi vores indsats mod svindel, menneskesmugling og illegal 
indvandring. 

Jeg føler i det hele taget et stort ansvar for at hanke op, der hvor der er reelle problemer og hvor 
mange mennesker er utrygge og vrede. 

Jeg ved, at danskerne ikke er blevet racister. 

Men jeg ved også, at der f.eks. er store problemer i boligkvarterer, hvor mange udlændinge uden 
arbejde lever under ghettolignende forhold. 

Vi må bryde dette mønster. 

Der skal især gøres en ekstraordinær indsats for, at udlændinge, der fremover får ret til at opholde 
sig i Danmark, hurtigt lærer dansk og får ret og pligt til uddannelse og arbejde. 

Alle, der slår sig ned her, skal lære vore normer og regler at kende og respektere vor kultur og 
samfundsorden. 

Under et besøg for nylig på et dansk gymnasium kom en lille gruppe tyrkiske drenge og piger hen 
til mig og sagde: Lov os at gennemføre en strammere lovgivning, så der gribes ind over for snyd og 
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så alle lærer at tale dansk. Lov os, at det bliver muligt for os at få arbejde i Danmark - Ellers råber 
danskerne efter os på gaden. 

'Ellers råber danskerne efter os på gaden'. - Sådan må det ikke blive, og sådan behøver det ikke at 
blive i Danmark. 

Jeg vil også gerne, at vi med den ny lovgivning kan hjælpe disse unge til at undgå at blive presset til 
arrangerede ægteskaber med slægtninge fra det gamle land, som de ikke kender personligt. 

Med den ny udlændingelovgivning får vi ro om tingene og sikrer, at de nye i Danmark hver på 
deres måde kan bidrage til en positiv udvikling. 

 

*** 

 

Tiden er kommet til, at skabe rammer for et arbejdsmarked, der giver mere plads og rum for hensyn 
til familien. 

Alt for mange børnefamilier lever i dag et hektisk liv, nogen måske mere hektisk end godt er. 

Vi har alle set unge forældre - oftest er det jo moderen - komme cyklende til daginstitutionen i det 
tidlige morgenmørke, med de små søvndrukne bag på cyklen. 

Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset i den næste store etape af 
samfundets udvikling? - Jeg tror det. At sætte børnefamilierne i centrum handler jo om andet og 
mere, end om børnechecken skal hæves eller sænkes med 500 kr. 

Det handler om, at familien får mere tid til at være sammen. Det er vigtigt, at både far og mor får 
lige muligheder for at tilbringe tid med deres børn. Men det er også vigtigt, at især kvinder kan gøre 
det, uden at det går ud over deres jobmuligheder bagefter. 

Der er brug for holdningsændringer. 

Det handler også om, at hver enkelt vælger fra og til. 

Og det handler om, at arbejdsmarkedets parter og virksomhederne viser større lydhørhed. Vi kan 
godt udforme nye måder at tilrettelægge arbejdet på. 

Det vil tage tid, det ved jeg godt. Men beslutningerne skal træffes nu. 

Vi mennesker tilhører naturen og ikke omvendt! 

 

Hver dag ser vi nye eksempler på usikkerhed i almindelige menneskers dagligdag. 
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Det er helt uacceptabelt, at der sker forurening af vores drikkevand. 

Det kan ikke være rigtigt i vort moderne samfund, at der skal være risiko for at blive syg af det, man 
spiser. Medierne kan alt for ofte berette om nye bakterier, der florerer i vores mad. 

De moderne produktionsforhold har vist sig også at have en bagside. Det er nok ikke tilfældigt, at 
vores moderne samfund også bliver kaldt for et risikosamfund. 

Derfor er det på tide at stoppe op og stille skarpt på miljøet, på de moderne produktionsmetoder og 
på dyrenes velfærd. Jeg har lagt afgørende vægt på, at vi nu også gør noget - at vi 
handler.Umiddelbart før jul fik vi aftalt principperne i en ny vandmiljøplan. Kvælstofudledningen 
skal begrænses mærkbart, pesticidforbruget nedbringes. Det skal nu følges op i praksis. 

Vi må finde frem til, hvilke forhold der er bedst for dyrevelfærden og for dyrenes sundhed. Det er jo 
ikke nogen hemmelighed, at brugen af den megen medicin i dyr ofte hænger sammen med 
levevilkårerne. Der er brug for en opstramning. Den vil komme snarest. 

Vi skal sikre - hvad der turde være selvindlysende - at der bliver produceret fødevarer af høj 
kvalitet. Vi skal også her være foregangsland. 

 

*** 

 

1997 var et godt år for os i Danmark. På fem år er Danmark som forandret. 

Prøv bare at tænke fem år tilbage. Dengang havde vi et helt andet Danmark end i dag. Mismod, 
tvangsauktioner, virksomhedslukninger og stigende arbejdsløshed måned for måned. 

 

Sådan er det ikke længere. 

Vi skal mere end 15 år tilbage, for at finde en arbejdsløshed så lav som nu. 

Navnlig er der rift om de unge. Dem, der har været længe væk fra job, har fået nye chancer. 
Arbejdsløsheden for de over 50-årige begynder nu også at falde. Efter mange år med underskud er 
der nu overskud på finanserne, og vi betaler af på gælden. 

Derfor er det urimeligt, når vi samtidig skal høre på de evige angreb på velfærdssamfundet og de 
stadige krav om voldsomme nedskæringer. Det er både usympatisk og unødvendigt. Danmarks 
sunde økonomi og gode beskæftigelse er jo beviset på det modsatte. 
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Høj beskæftigelse og et godt velfærdssamfund går hånd i hånd. Jeg har aldrig troet, at man fik det 
bedste frem i mennesker gennem større utryghed og usikkerhed. 

Med Danmark i fremgang har vi alle muligheder for at tage fat på alt det, vi ikke har kunnet før. 
Holder vi fast i den ansvarlige økonomiske linie, kan vi igen tage et nyt stort skridt mod bedre 
livskvalitet for alle i vores land. 

For vi må selvfølgelig ikke glemme, at der jo stadig er nogen mennesker, der har det skidt i 
Danmark. 

Med Danmark i fremgang kan vi gøre en ekstra indsats overfor de udsatte, de syge, de arbejdsløse, 
de ældre og de handicappede. Jeg er derfor helt uenig med dem, der ikke vil bruge fremgangen til at 
gøre noget for netop denne gruppe af danskere. 

Selvom der de sidste fem år er sket meget på disse områder. F.eks. har vi skabt flere pasningstilbud 
til børn, gradvist udvidet hjemmehjælpen, fået flere behandlinger på sygehusene og gjort en særlig 
indsats for de psykisk syge - så er det ikke tilstrækkeligt. 

 

Der kan og der skal gøres mere. 

Jeg synes ikke, at vi skal have et samfund, hvor nogen er sat udenfor. 

At tage sig lidt af hinanden handler jo ikke om at tage initiativet fra hinanden. 

Vi skal koncentrere os om netop dette: At skabe et fællesskab, hvor den personlige omsorg, 
medmenneskelighed, pligter og rettigheder forenes, uden at det personlige ansvar forsvinder. 

Vi skal med andre ord igen vise, at økonomisk konkurrence og medmenneskelighed er værdier, der 
kan forenes. 

Så kan Danmark blive et foregangsland. Så kan vi give Danmark en god start i det 21. århundrede. 

Lad os nu tage os sammen. Lad os fortsætte arbejdet i fællesskab. Og tage det næste store skridt 
fremad for Danmarks fremtid. 

 

Godt Nytår. 

 Udskriv denne side  Tilbage til toppen 

  

  



Karen L. Ivertsen                 Speciale i diskursanalyse                              CBS 
 

  Page 77 
 

Bilag 4- hentet d.15 december 2008. Hentet på 
http://www.statsministeriet.dk/Index/dokumenter.asp?o=2&n=0&h=2&d=196&s=1

 

  

 1. jan 2000
Statsminister Poul Nyrup Rasmussens Nytårstale 2000  

 

Godaften – her på den første dag i det nye årtusinde. Der er sandelig blevet festet over hele kloden. 
Og i Danmark – som er et af de få lande, der har eksisteret i mere end tusinde år.  

Men starten på et nyt århundrede - og et nyt – årtusind – er også en anledning til eftertanke: Hvor er vi 
som mennesker og som samfund. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? 

I forrige århundrede var Danmark et nederlagsramt, fattigt og gældsat land. Levealderen var lav, 
børnedødeligheden høj, fattigfolkene mange. Friheden var for de få. Krav om lighed, værdighed for 
alle mennesker og en mere retfærdig fordeling af goderne blev opfattet som en trussel mod velhavere 
og magthavere. 

Men fordi mange havde mod og vilje vandt idéen om et nyt samfund: Et samfund i frihed og 
fællesskab, hvor vi alle har et ansvar for hinanden. 

* * * 

Vi kan godt på denne dag tænke tilbage på de generationer, som har skabt det moderne Danmark: Til 
de bønder, der pløjede markerne og opdyrkede heden. Til de danske arbejdere, der svedte og sled sig 
op på fabrikkerne. Til de kvinder, som også gik ud og sled på arbejdsmarkedet for velfærden. Til alle 
dem, der byggede og forsvarede landet.  

Deres navne står ikke i historiebøgerne, men resultatet af deres arbejde er det samfund, vi kender i 
dag. Det er deres arv, vi forvalter. Og det er vores opgave at passe på det velfærdssamfund, som 
overalt betragtes som verdens bedste. 

*** 

Nu tager vi fat på det 21. århundrede. 

Nogle, ja, mange er allerede klar. De er helt sikre på at kunne klare sig i en ny tid med spændende 
udfordringer. 

Andre, ved jeg, spørger sig selv: 'Hvad skal der blive af mig – er der plads til mig? Hvordan sikrer jeg 
mine børns fremtid? Har jeg stadig et arbejde? Kan jeg bruges?' 

Mit svar er: 'Ja, der er og bliver brug for alle – hvis vi fortsat holder sammen om at udvikle vores 
samfund på fællesskabets grundlag og ikke egoismens'. 

*** 

Vi har sikret os en god start. Efter syv års ubrudt fremgang er vi et af verdens rigeste lande med en 



Karen L. Ivertsen                 Speciale i diskursanalyse                              CBS 
 

  Page 78 
 

bomstærk økonomi.  

Vi har aldrig før haft så mange i arbejde. Det er helt afgørende – for den enkelte og for samfundet. 
Derfor har vi råd til at forbedre vore sygehuse, skoler, børnepasning - og samtidig er langt de fleste 
familiers privatøkonomi blevet bedre.  

Vi er nu også i gang med at betale samfundets gæld tilbage. 

Vi skal have råd til velfærdssamfundets grundlæggende omsorg og tryghed. Vi må ikke affinde os 
med svigt i forhold til dem, der er svagest og mest udsat. Vi må ikke affinde os med, at gamle på 
plejehjem behandles uværdigt. Der skal overalt i vores land være en ordentlig ældreomsorg. 

Men vi skal ikke på grund af enkelte fejl og svigt lade os gribe af vrangforestillinger om, at alt er 
dårligt, og meget er blevet ringere. Sådan er det jo heldigvis ikke med Danmark. De offentligt ansatte 
gør en stor indsats for vores velfærd hver eneste dag. 

Og hånden på hjertet - til far eller mor i aften foran TV-skærmen: Kunne du tænke dig at se dit barn 
vokse op i noget andet land? Kunne vi tænke os at se vore forældre blive passet og plejet i noget andet 
land?  

Jeg tror, jeg kender svaret! 'Det kunne vi ikke. ' 

* * * 

Det danske velfærdssamfund har fejl og mangler, ja – men det bygger på en idé om, at vi passer på 
hinanden. Og en helt afgørende forudsætning er, at vores økonomi skal være i orden. Pengene skal 
være der, før vi kan bruge dem.  

Det handler også om vores fælles ansvar. Hvis vi alene fraskriver os vores ansvar ved en check fra 
samfundet en gang om måneden til dem, der er udenfor, dem, der har opgivet håbet om at komme i 
gang igen – så svigter vi – så er vores samfund blevet fattigere og mere sårbart. 

Det handler om, at der skal vælges fra og vælges til. Alle kan ikke få alting – hvis det sker, vil alle 
uundgåeligt få lidt mindre. Så vil der være mennesker i vort samfund, som ikke får den hjælp, de har 
brug for.  

Det handler om tryghed. Fordi tryghed giver frihed. Det er trygheden, der er grundlag for, at man tør 
noget, skifte job, dygtiggøre sig. Det er i sidste ende trygheden, der giver Danmark vores 
internationale konkurrencekraft og reelle frihed.  

Derfor er trygheden ikke alene et mål blandt så mange andre. Det er selve grundlaget for 
velfærdssamfundet. 

* * * 

Danmark har en lang tradition for at være et samfund med plads til folk udefra. 

For 8-900 år siden kom bygningshåndværkere sydfra for at hjælpe os med at bygge kirker. Og 
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købmændene kom fra de tyske Hanse-stæder og var med til at få gang i handelen. Hollænderne 
bosatte sig på Amager og lærte os om gartneri og intensivt landbrug.  

De såkaldte 'kartoffeltyskere' hjalp os med opdyrkningen af den jyske hede og de polske roepiger tog 
deres del af slæbet, når afgrøderne skulle i hus på Lolland-Falster. 

Det var en indvandring, der endte godt. 

* * * 

Også flygtninge har bidraget til udviklingen af det Danmark, vi kender i dag. De franske protestanter, 
huguenotterne var forfulgt derhjemme og fandt et fristed i Danmark. Her skabte de velstand og 
foretagsomhed på den jyske østkyst, i Fredericia, ja, overalt i landet. 

Det var en flugt, der endte godt. 

Den tids flygtninge og indvandrere er i dag ligeså pæredanske som alle os andre. Slår vi op i 
telefonbogen vil vi ikke engang undre os over deres navne.  

*** 

Så enkelt er det ikke mere. Tonen er blevet skærpet. Problemerne med. Jeg tror desværre, at vi – 
måske af angst for ikke at være tolerante nok – har lukket øjnene for en udvikling, som gik den gale 
vej.  

• Det er et reelt problem, hvis danske familier i deres egen opgang, i deres eget kvarter, i deres 
egen by, oplever, at de kommer i mindretal, at børnene får problemer i skolen – at de så at sige 
bliver ofre for en ghettodannelse. 

• Det er et reelt problem, hvis danske familier i visse byområder begynder at føle sig som 
fremmede i deres eget land.  

Det er et reelt problem, hvis de ikke føler, at der bliver lyttet og ikke fornemmer, at de bliver hørt. 
 
Der findes masser af udlændinge, som gør en stor indsats i det danske samfund. Men der er også 
grupper, som klart tilkendegiver, at de slet ikke ønsker at være med. At de er ligeglade med vore 
værdier og grundlag. 

Det er ikke acceptabelt, at en veluddannet tyrkisk pige i Danmark reelt bliver tvunget til at gifte sig 
med en mand fra en fjern tyrkisk landsby. For os er det en menneskeret på linie med enhver anden, at 
både kvinden og manden frit kan vælge sin partner. 

Der er alt for mange eksempler på automatisk familiesammenføring, som har vist sig at være 
arrangerede og påtvungne.  

For at sikre sammenholdet i det danske samfund må vi stille tre krav, til indvandrerne og til os selv:  

• Alle skal lære det danske sprog.  
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• Alle skal have et arbejde og mulighed for en uddannelse.  

• Alle skal acceptere de værdier, det danske samfund bygger på. 

Respekten for vores grundlæggende værdier handler ikke om intolerance, at alle skal være ens, med 
samme tro. Den handler om et moderne livssyn og menneskesyn, som dette samfund bygger på for 
alle dets borgere.  

Vi vil ikke et Danmark med nye, dybe klasseskel. Alle skal være med – med pligter og rettigheder. 
Idealerne om lighed og fællesskab skal omfatte alle og respekteres af alle. 

Danske regler og love skal overholdes, hvad enten man kommer fra Lemvig eller fra Libanon.  

*** 

Og husk nu: Dette er ikke problemer, der kan løses på en dag eller et enkelt år. Integration kræver 
udstrakte hænder fra begge sider. 

Det er ikke på Christiansborg, at integrationen foregår. Det ved jeg godt. Den foregår i dagligdagen, 
dér, hvor vi møder hinanden og skal skabe grundlaget for Danmark i de næste 1000 år. 

*** 

Vi har ikke brug for panikløsninger, som bæres frem af fordomme og frygt. Vi har heller ikke brug for 
politiske overbud.  

Det, vi har brug for, er ordentlige, holdbare og brede politiske løsninger.  

For det første: En revision af udlændingelovens regelsæt for familiesammenføringer, som kan holde 
og vil blive opfattet som fair af de fleste.  

For det andet: En stærkere integrationsindsats, der bygger på et bedre samarbejde mellem kommuner 
og stat.  

Vi trænger til en kraftig – og rent ud sagt – også økonomisk krævende indsats i de boligområder, 
skoler og daginstitutioner, der står med problemerne i dagligdagen.  

Regeringen har flere gange grebet ind over for misbrug. Og vi har gennemført en integrationslov for 
nytilkomne. Det skal nu følges op. Her i det nye år vil vi tage fat på en samlet indsats, der kan række 
flere år frem i tiden. 

*** 

Ja, uanset hvordan vi end vender og drejer det, er vi en del af det internationale samfund. Vi er også 
en del af Europa. 

Vi skal inden så længe tage stilling til, om vi vil være med i den europæiske fælles valuta, euroen. Det 
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er os selv, der vælger:  

Jeg er ikke i tvivl. Vi skal vælge at være med. Vi skal sige ja til at være med. 

Arbejdspladser og penge bevæger sig frit over grænserne i dag. Milliarder af spekulationspenge kan 
flyttes fra land til land på få sekunder. Valutaspekulanter kan tvinge et helt lands valuta i knæ, som det 
skete for England og Sverige i begyndelsen af halvfemserne.  

Vi ved, at hvis kronen kommer under pres, så kommer hele samfundet under pres. Og vi ved også, 
hvem det går ud over, når det danske samfund er i krise. Det er ikke dem øverst i samfundet, der 
bliver ramt. Det er mennesker nederst. Dem, der kom sidst i arbejde, bliver ramt. 

Derfor skal vi være med i samarbejdet i EU om den fælles valuta. Det vil skabe det bedste og mest 
trygge grundlag for videreudvikling af det danske samfunds fremtid.  

Det vil være bedst for beskæftigelsen i Danmark. Det betyder, at vi selv er med til at forme vores 
fremtid. 

Velfærdssamfundets ydelser. 

De fremmede. 

Europa. 

Det er de store spørgsmål, som optager os alle sammen. Det er nemt nok at sætte splid, det er nemt 
nok at skabe spændinger, men det er jo ikke på den måde, at vi kommer videre. 

Vi er et folk af brobyggere, og vi er temmelig dygtige til det. 

Jeg anser det for min opgave at holde sammen på befolkningen, ikke at skabe splittelse. 

En ting er at have styr på økonomi og miljø. Men hvad hjælper det, hvis vi til den næste generation 
afleverer et samfund i splid med sig selv, præget af intern uenighed, spændinger og kløfter i 
befolkningen? 

Og tænk engang: Flere og flere lande omkring os – ja, hele Europa – prøver nu at bygge samfund op 
og videre på de værdier, vi bygger på. De har jo prøvet det andet – den totale liberalisme. Eller den 
topstyrede kommunisme. 

Så skal vi da ikke komme i tvivl. Så skal vi stå fast og samlet. Så skal vi ikke tabe pusten – 
velfærdssamfundet er først lige startet og hele dets idé tilhører det 21. århundrede. Vi kan godt gøre en 
forskel. Vi kan godt sætte præg, hvis vi tror på os selv, og hvis vi fastholder vore værdier og vort 
sammenhold. 

*** 

Vi har skabt et grundlag, vi kan være stolte af. Trods mindre skavanker, har vi et samfund, der bygger 



Karen L. Ivertsen                 Speciale i diskursanalyse                              CBS 
 

  Page 82 
 

på idéen om, at vi skal passe ordentligt på hinanden. 

Et samfund hvor de raske hjælper de syge. Hvor de rige hjælper de fattige. Hvor de unge hjælper de 
gamle. 

For det er jo det, politik for mig drejer sig om. I det daglige kan man have en følelse af, at politik blot 
handler om økonomi. Om skatter og afgifter. Og regler der skal overholdes. 

Men på den første dag i det nye årtusinde kan vi godt minde hinanden om, at det politiske arbejde 
også rummer en vision, en drøm, en fortælling. En fortælling om et samfund, der hjælper de mange 
uden at stå i vejen for den enkelte. 

Mit håb er et Danmark, der sikrer sin fremtid ved at handle ved egen kraft. Ved aldrig at overlade 
vigtige beslutninger til andre. Men deltage aktivt i det internationale samfund for at være med til at 
styre den retning, der er rigtig. 

Det handler om et Danmark, hvor pligt og rettigheder ikke kun gælder for den enlige mor, for den 
arbejdsløse eller for bistandsklienten, men også for dem fra de øverste lag i samfundet. Banker og 
virksomheder. Alle der har et ansvar må yde. 

Hvor alle fortsat har adgang til sundhed og uddannelse. Hvor alle føler et ansvar for vort fælles miljø. 
Hvor alle slutter op om den enkeltes frihed. Hvor alle kan se frem til en tryg alderdom, og hvor ingen 
behøver at føle sig forladt. Hvor vi alle er med i et fællesskab.  

Det er dét - det holdbare kvalitetssamfund handler om. 

Det Danmark, vi kan være stolte af. 

Godt Nytår.  
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Bilag 5 hentet den 15. December 2008 på 
http://www.statsministeriet.dk/Index/dokumenter.asp?o=2&n=0&h=2&d=1892&s=1  

 

Statsminister Anders Fogh Rasmussens Nytårstale 2004  

 

Foto: Jakob Ehrbahn/POLFOTO 

Det talte ord gælder 

Godaften – og godt nytår! 

For nogle måneder siden havde jeg lidt tid under afslappede former sammen med én af mine 
kolleger fra Østeuropa. Han fortalte en gribende historie om sin families skæbne under det gamle 
kommunistiske diktatur. 

Hans far var blevet afskediget fra sin stilling som skoleleder, fordi han nægtede at blive medlem af 
kommunistpartiet. Han selv blev nægtet optagelse på det ønskede universitet, fordi studiepladserne 
var forbeholdt medlemmer af kommunistpartiet og deres børn. 

En hel families eksistens blev truet, fordi faderen var politisk brændemærket af magthaverne. 

Tænk sig, at vi kun skal 15 år tilbage, før det var den barske hverdag for familierne i 
kommuniststaterne bag Jerntæppet. 

Nu er kommunisterne væk. Nogle af dem, der før var brændemærket, er nu poli-tiske ledere af deres 
lande. Om fire måneder bliver de nye demokratier medlemmer af EU. Nogle af dem er allerede 
medlemmer af NATO - og senere på året kommer flere til. 

Vi åbner et nyt kapitel i Europas historie. Vi får et vældigt vitamintilskud. De nye medlemslande 
syder og bobler af energi. De tænker nyt. De tror på frihed. De tror på sig selv - og derfor tror de på 
fremtiden. Det kan vi tage ved lære af - også i Danmark.  

* 
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Op til årsskiftet har mange af os genopfrisket erindringen med tv-klip fra året, der gik. En række 
billeder har brændt sig fast i min hukommelse. Billederne af jublende irakere, der ser Saddams 
Husseins statue blive væltet i Bagdad. Billederne af den tilfangetagne Saddam i hænderne på 
amerikanerne. Og naturligvis de forfærdende billeder af den død og lemlæstelse, som krig fører med 
sig. 

Danmark deltog i krigen mod Saddam. Det var en svær beslutning. Den delte Folketinget. Og den 
delte befolkningen. Alligevel valgte vi at tilslutte os koalitionen til befrielse af Irak.  

Krig er altid den sidste udvej. Og alt andet var da også forsøgt i årevis. Jeg vidste udmærket, at 
freden ikke ville blive vundet på én dag eller få uger. Og vore allierede betaler stadig en høj pris for 
at få Irak til at fungere. Men jeg er sikker på, at befrielsen af det irakiske folk var og er alle 
omkostningerne værd. 

Det føler jeg, når jeg ser de rystende billeder af massegravene i Irak. Når jeg ser de glade irakere, 
som er lettede over diktaturets fald. Når jeg ser, at irakerne har udsigt til at blive herrer over deres 
egen fremtid. Når vi kan se frem til, at Saddam snart bliver stillet for en domstol, så en af historiens 
mest grusomme diktatorer kan stå til ansvar for sine gerninger. Og når jeg ser, at Saddams fald har 
inspireret Libyens diktator, Gadaffi, til at gå i dialog med resten af verden.  

Terrorregimets fald har tændt en uro, ja. Men det har også tændt et håb. Et håb om frihed, fred og 
fremgang. 

Nu skal vi se fremad og hjælpe irakerne med at bygge et nyt, moderne, frit og fredeligt Irak. Vist er 
der mange negative historier fra Irak. Men under den urolige overflade sker der daglige fremskridt 
for almindelige irakere. 

Danmark deltager aktivt i genopbygningen af Irak. Danske soldater, politifolk og hjælpearbejdere 
udfører et dygtigt arbejde under svære og farlige forhold. Jeg sender dem og deres familier en varm 
tak. 

Jeg vil også takke de mange danskere, som udfører et fredsbevarende arbejde i Afghanistan, 
Kosovo og andre af verdens brændpunkter. Og de danskere, der er i Iran for at hjælpe efter det 
frygtelige jordskælv. 

* 

Verdensøkonomien stod stille i 2003. Den økonomiske afmatning forplantede sig desværre også til 
Danmark. 

Men her på årets første dag tør jeg godt forudsige, at opsvinget kommer i 2004.  

Og fra i dag har vi sænket skatten på arbejde. Kig selv på skattekortet. 

Jeg er derfor ikke i tvivl om, at i det kommende år vil de fleste opleve at få flere penge mellem 
hænderne. Det giver mere aktivitet, flere jobs og mindre arbejdsløshed. 
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Heldigvis har vi klaret os bedre end så mange andre, fordi danske virksomheder har en god 
konkurrenceevne.  

Arbejdsløsheden i Danmark er trods alt lavere end i de fleste andre europæiske lande. Men det er en 
ringe trøst for de familier, hvor en mor eller far har mistet arbejdet. 

Jeg er ikke tilfreds, før alle, der kan arbejde, har fået et arbejde. 

Danmark er sluppet så nådigt igennem den internationale nedtur, fordi vi har en bundsolid økonomi. 
Det skyldes den linie, som er lagt af skiftende regeringer siden 1982. Den linie skal vi holde fast i. 

Danmark er økonomisk godt rustet til fremtiden.  

Vi har et solidt overskud på de offentlige finanser. Og vi afvikler gælden. 

Vi har et massivt overskud på betalingsbalancen. 

Prisstigningerne er små, så både løn og pensioner får bedre købekraft. 

Renten er lav, så investeringer betaler sig. 

Vi har en samlet konkurrenceevne, som er i top. Vi er faktisk blandt de fire bedste i verden.  

Alt dette giver økonomisk tryghed. Både for landet og for den enkelte. 

Men vi skal hele tiden forny og udvikle samfundet. Vi står foran store udfordringer, der langt fra er 
entydige. 

På den ene side er den helt nære udfordring í mange familier at få en fortravlet hverdag til at hænge 
sammen. Mange føler med rette, at de har rasende travlt. Ikke mindst børnefamilierne, der skal have 
børn og arbejds-, familie- og fritidsliv til at gå op i en højere enhed. 

Det stiller krav om, at vi indretter arbejdslivet mere fleksibelt i fremtiden. Vi skal have perioder, 
hvor det er muligt at arbejde lidt mindre og bruge kræfterne på familien og børnene. Og andre 
perioder, hvor vi bare kan give den en ordentlig skalle. 

På den anden side får vi i de kommende årtier brug for alle hænder og alle hoveder. Og her er der 
brug for en ekstra indsats. Alt for mange står uden for uddannelse og arbejde. 

Nøglen til fortsat vækst og velfærd er uddannelse. Og vel at mærke uddannelse til alle. 

Det er min ambition, at vi danskere skal være blandt de allerbedst uddannede i verden. Og at 
Danmark i løbet af de næste ti år udvikler sig til ét af verdens absolut førende højteknologiske 
samfund. 

Her ligger kilden til fremtidens vækst, velstand og velfærd. Både for den enkelte og for landet. 
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Det kræver også et samfund, hvor alle deltager i at skabe vores velstand. Sådan er det ikke dag – 
desværre. 

Mange års fejlslagen udlændingepolitik har f.eks. skabt indvandrerghettoer, hvor mændene er 
arbejdsløse, hvor kvinderne er isolerede, og familierne kun taler hjemlandets sprog. 

Børnene vokser op uden at lære ordentligt dansk. Nogle bliver påvirkede af hærdede kriminelle. De 
kommer til at forveksle det danske frisind med vægelsind. Den danske frihed med tomhed. Den 
danske lighed med ligegyldighed. Og de ser på det danske samfund med foragt. 
 
Ghettodannelser fører til vold og kriminalitet og konfrontation. Det kender vi fra udlandet. Og det 
hverken kan eller vil vi acceptere i Danmark. 

Vi må stoppe den ulykkelige ghettodannelse. Vi må insistere på, at børnene lærer ordentligt dansk, 
inden de skal i skole. De unge, utilpassede indvandrere skal væk fra lediggang, gadehjørner og 
kriminalitet. De skal i arbejde. De skal have en uddannelse. Og de bliver nødt til at forstå og 
respektere de værdier, som det danske samfund bygger på. 

Mit budskab til dem er: Lær af de indvandrere, der klarer sig godt i det danske samfund. De har et 
job, så de kan forsørge sig selv og deres familie. De skaber egne forretninger og virksomheder. De 
markerer sig i sportens verden. De underviser på vore universiteter. Ja, de sidder i 
kommunalbestyrelser og folketing. Det nytter at gøre en indsats. 

* 

Mange ting skal være bedre i Danmark. Det gælder ikke mindst den offentlige service. I løbet af de 
sidste to år har vi forbedret forholdene i den offentlige sektor. Bl.a. med flere penge til sygehusene 
og mulighed for, at folk selv kan vælge. 

Og det virker. Ventelisterne er faldet betydeligt. 

Næste skridt i fornyelsen af den offentlige sektor bliver at forenkle den kommunale struktur. 

Den har stort set været uændret siden 1970. Men mange ting har ændret sig i de forløbne godt 30 år. 

Jeg tror, at vi kan få bedre service fra det offentlige, hvis vi indretter os mere enkelt og 
hensigtsmæssigt. 

I den kommende tid vil der blive en masse debat om systemer og strukturer. Hvad skal 
kommunerne lave? Skal vi have amter eller regioner? Og hvor mange skal der være af dem? 

Men glem nu ikke, at det handler om mennesket før systemet. 

Det afgørende er ikke hvor mange rådhuse, vi har. Det afgørende er, om vi får en ordentlig 
behandling på sygehusene, en endnu bedre ældrepleje og endnu bedre skoler. 

* 
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Danmark er et godt samfund. Vi har meget at byde på. 

Vi skal værne om det, vi er stolte af. Og samtidig være åbne over for nyt. 

Vist kan vi blive irriterede i det daglige, når tog eller bus eller metro er forsinket. Eller når vi skal 
sidde i bilkø på vejen. Eller når vi synes, at skatten tager for meget. Det er rigtigt, at tingene kunne 
være bedre. 

Men sammenlignet med de fleste andre lande er det danske samfund velorganiseret, og tingene 
fungerer. 

Vi har afskaffet klassemodsætningerne, så vi danskere udgør et forenet folk, et samfund, der bygger 
på frihed, frisind og fællesskab. 

Og vi klarer os godt internationalt. 

For nylig placerede en amerikansk forsker endnu en gang Danmark helt i top i verden, når det 
gælder fremskridt, social udvikling og livsvilkår. 

Danske forskere er på nogle områder blandt de førende i verden. 

Danske film – og sågar computerspil - høster international anerkendelse. 

Danske arkitekter har skabt værker, der er internationalt kendte og berømmede. 

Danske sportsfolk opnår flotte internationale placeringer. 

Jo, vi har meget at være stolte over. 

Men vi er ikke verdensmestre på alle felter. Og verden står ikke stille. Vi skal hele tiden lære nyt. 
Vi skal være et åbent og udadvendt samfund. Parate til at lære af omverdenen.  

Men også bevidste om, hvad vi selv kan, og hvad vi selv står for. 

Et Danmark med mod på fremtiden. 

Godt nytår! 
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Voeux aux Français de M. Jacques CHIRAC, Président de la République  

Imprimer  

Palais de l'Élysée, le mardi 31 décembre 2002  

Mes chers compatriotes,  

Je me réjouis d'être parmi vous à l'occasion du nouvel an.  

Beaucoup sont heureux d'être en famille ou avec des amis pour accueillir cette année 2003, et je les salue 
amicalement. D'autres, je le sais, n'apprécient guère cette période de fêtes, parce que leurs soucis, leur 
détresse parfois, leur sont plus sensibles. A toutes celles et à tous ceux qui sont dans l'isolement, dans la 
peine, dans les épreuves, je veux dire ma sympathie et ma solidarité.  

2002 fut une année de débats et, pour certains, l'occasion d'exprimer leur insatisfaction et leurs 
inquiétudes. Elle fut également, et elle restera, l'année du sursaut républicain. L'année du rassemblement. 
L'année du changement aussi, pour la sécurité et la justice, pour l'économie et l'emploi, pour la défense 
nationale.  

Une première étape a été franchie par le Gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN, dont je veux saluer 
l'esprit de mission et la volonté de faire bouger les choses avec et pour les Français.  

Réaffirmer l'autorité de l'Etat était un préalable. Nous pouvons maintenant aborder les étapes suivantes. 
Avec lucidité, bien sûr, mais aussi avec confiance et détermination.  

Lucidité, parce que nous vivons dans un monde incertain, dangereux, où les menaces de guerre s'ajoutent 
aux risques terroristes. Un monde où une utilisation dévoyée du progrès scientifique peut porter atteinte à 
la dignité même de la personne humaine. Et la France devra être au premier rang pour défendre la paix, la 
justice et l'éthique. Sur notre sol, les tentations du communautarisme et du repli sur soi sont réelles. La 
violence, qui recule grâce à l'action du Gouvernement, est loin d'avoir disparu. Nos équilibres écologiques 
sont de plus en plus menacés. Notre cohésion nationale, souvent malmenée, a besoin d'être fortifiée. La 
situation de l'emploi, les difficultés matérielles, l'exclusion restent chez nous une préoccupation majeure. 
L'effort engagé pour libérer les énergies au service de la croissance, c'est un effort qui doit être poursuivi 
avec ténacité.  

Lucidité mais confiance, parce que la France a tout pour être une nation forte, par son dynamisme, sa 
capacité de rassemblement et son esprit de solidarité. Notre vitalité démographique nous distingue en 
Europe. Le travail, la créativité, les savoir-faire des Français sont reconnus. Nos entreprises sont présentes 
dans le monde entier.  

Confiance aussi parce que nous sommes en train de renouer avec des valeurs essentielles comme la 
responsabilité personnelle, le sens de l'intérêt collectif, l'autorité, les solidarités de proximité. La 
responsabilité personnelle, c'est d'abord le civisme, le respect de l'autre, le respect de la différence, le 
respect dû aux plus vulnérables. C'est bien sûr le contraire du mépris, de l'indifférence, de l'inconscience, 
qui font tant de victimes. Et, la mobilisation contre la violence routière doit en être un exemple.  

Détermination enfin. Parce que, pour préparer et réussir l'avenir, il faut agir, changer, se remettre en cause. 
Nous savons tous que des réformes sont indispensables. Des réformes que nos partenaires européens ont 
faites, et que nous avons trop longtemps retardées.  

La France a beaucoup changé. Elle était naguère composée de blocs antagonistes, souvent inconciliables, 
et prêts à se déchirer sur tout sujet. Aujourd'hui, j'en suis persuadé, le rassemblement du plus grand 
nombre, autour de grandes ambitions collectives, et au-delà de clivages dépassés, est devenu possible 
pour conduire les réformes dont notre pays a besoin.  
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La réforme des retraites, qui concerne tout le monde et qui seule permettra de garantir à chaque Français 
une bonne retraite. C'est une chance pour tous, et ce serait un grand péril de ne pas la faire.  

La décentralisation, déjà engagée. Le nécessaire renouveau de notre école. La sauvegarde de notre 
système de santé. La modernisation de l'État, sans laquelle nos services publics dépériraient. La protection 
de notre environnement.  

Le rétablissement du dynamisme et de l'attractivité de notre économie, mis à mal par un excès de 
réglementations et d'impôts, qui nous a fait perdre beaucoup d'investissements et d'emplois.  

Je veillerai à ce que ces réformes soient menées à bien, avec tous et dans l'intérêt de tous.  

Le Premier ministre et le Gouvernement conduiront cette action dans l'esprit de transparence, de dialogue 
et de justice dont ils font preuve depuis leur prise de fonction. Chaque Française, chaque Français, en 
étant pleinement et clairement informé, pourra assumer sa part des évolutions nécessaires. La France 
n'avancera que si nous avançons tous ensemble. Alors, rien de ce qui est nécessaire ne nous sera 
impossible.  

L'effort de la Nation sera d'autant plus facile qu'il sera équitablement partagé. Il y a là un impératif de 
justice entre les Français, un impératif dont je veux être le garant.  

Primauté de l'intérêt collectif, responsabilité, équité : voilà comment nous réussirons !  

C'est cela, le pacte français. L'exigence de liberté et de solidarité. La recherche permanente du juste 
équilibre entre la volonté d'une Nation ambitieuse et la place à réserver à chaque citoyen et à ses attentes.  

Mes chers compatriotes, c'est une année d'action, d'action résolue et équitable, qui nous attend, pour notre 
avenir et pour celui de nos enfants.  

Plus la France sera dynamique, mieux elle sera écoutée. Dans une Europe unie, bientôt reformée et 
élargie, elle parlera avec davantage de force. Au cours des derniers mois, elle a su faire entendre son 
message de paix, d'équilibre, et de solidarité avec les pays pauvres. En 2003 la France poursuivra son 
action, avec les Nations Unies, malgré les difficultés, pour faire prévaloir les principes qui fondent son 
engagement et sa vision du monde.  

Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, cette année d'action résolue et 
équitable, il nous faut l'aborder unis et déterminés.  

Du fond du coeur, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne et très heureuse année.  

Vive la République, Vive la France.  
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Voeux aux Français de M. Jacques CHIRAC, Président de la République  

Imprimer  

Palais de l'Élysée, le mercredi 31 décembre 2003  

Mes chers compatriotes,  

Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour vous souhaiter chaleureusement une bonne et heureuse 
année 2004.  

Beaucoup d'entre vous sont réunis pour le réveillon et partagent la joie de se retrouver. D'autres sont seuls, 
malades ou dans la peine. Mes pensées les plus fraternelles vont vers eux et je veux leur dire, du fond du 
coeur, mes voeux d'espérance et de solidarité.  

Mes pensées vont également vers toutes celles et tous ceux qui, chez nous, cette année, ont été 
cruellement touchés par les incendies et par les inondations.  

Et comment ne pas penser aussi à ces drames au-delà de nos frontières, et en particulier au tragique 
tremblement de terre en Iran, pour lequel nos équipes médicales et de secours sont à pied d'oeuvre.  

 

2003 fut marquée dans le monde par l'instabilité, les tensions et les crises : la guerre en Irak, le terrorisme, 
les attentats et les violences au Proche-Orient, les troubles en Côte d'Ivoire... Partout, la France a assumé 
fortement et clairement ses responsabilités pour la paix et pour le respect du droit. Elle continuera à agir en 
ce sens.  

De même, au-delà des difficultés qui ont toujours émaillé la construction européenne mais qui ne l'ont 
jamais arrêtée, la France continuera à porter une grande ambition pour une Europe au service de tous les 
citoyens. Aujourd'hui, nous devons relever un défi sans précédent, doter notre Europe élargie d'une règle 
commune. La France, avec l'Allemagne, et avec nos autres partenaires, entend se situer aux avant-postes 
de ce grand projet.  

Au terme de cette année, comme vous, je n'oublie naturellement pas l'épreuve si douloureuse de la 
canicule, le formidable dévouement de toutes celles et de tous ceux qui se sont mobilisés, mais aussi les 
défaillances de nos systèmes de prévention et d'alerte qui ont conduit le Gouvernement à engager les 
réformes indispensables.  

 

L'année qui s'achève a été une année importante pour la France.  

L'insécurité progressait. Elle recule, y compris sur nos routes. Les retraites étaient menacées. Elles ont été 
sauvegardées. Nos impôts, nos charges, étaient parmi les plus élevés du monde. Ils ont commencé à 
baisser. Les dépenses de l'Etat galopaient. Elles sont stabilisées. Les 35 heures freinaient l'activité. Elles 
ont été assouplies.  

Et tout cela n'a été possible que grâce à vous, à vous toutes et à vous tous. Vos efforts permettent 
aujourd'hui le retour de la croissance. Tout l'enjeu de l'année 2004 est de tirer le meilleur parti de cette 
croissance, avec une priorité : l'emploi.  

L'objectif c'est de remettre sur les voies de l'activité les Françaises et les Français, et notamment les 
jeunes, que le système laissait jusqu'à présent sur le bord de la route. L'objectif, c'est de donner aux 
salariés de nouveaux atouts pour l'emploi. L'objectif, c'est de donner à la France les moyens de la 
puissance économique, car c'est la condition même du progrès social.  
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Ces objectifs peuvent être, doivent être conciliés dans une économie moderne. Beaucoup a déjà été fait 
par le Gouvernement. Mais pour passer à la vitesse supérieure, nous avons besoin de nouveaux moyens 
d'action.  

J'ai demandé au Gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN d'ouvrir, dès le début de l'année, les 
concertations avec les partenaires sociaux en vue de faire voter par le Parlement une grande loi de 
mobilisation pour l'emploi.  

Se mobiliser pour l'emploi, c'est permettre aux entreprises de donner leur pleine mesure, car ne l'oublions 
jamais ce sont d'abord les entreprises qui font l'emploi. C'est pourquoi de nouvelles décisions seront prises 
pour alléger les procédures inutiles et les charges excessives qui entravent leur dynamisme et qui 
suscitent, chez trop d'entre elles, une sorte de réticence à embaucher.  

Se mobiliser pour l'emploi, c'est relancer nos efforts de recherche, mais aussi d'équipement et 
d'infrastructure, indispensables à une puissance économique durable. C'est aussi poursuivre notre 
politique de création d'entreprise et de défense de notre industrie.  

Se mobiliser pour l'emploi, c'est donner aux Françaises et aux Français de nouveaux atouts. Pour cela, 
ouvrons un droit à la formation et à la seconde chance pour les salariés sortis prématurément du système 
scolaire. Renforçons la prévention des licenciements et des plans sociaux. Instaurons de nouveaux droits 
au reclassement pour les salariés des petites et moyennes entreprises. Modernisons notre service public 
de l'emploi.  

Se mobiliser pour l'emploi, c'est répondre aux difficultés d'entrée dans la vie active des jeunes de 16 à 24 
ans en créant pour eux un véritable droit à l'activité, à la formation ou à l'emploi. Aucun jeune ne doit être 
laissé sans solution ou sans accompagnement.  

Enfin donner la priorité à l'emploi, c'est bousculer les conservatismes pour parvenir à l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, car nous en sommes encore, hélas, bien loin aujourd'hui.  

L'exigence d'action et de justice devra nous guider aussi dans la conduite de deux autres priorités pour la 
Nation : la cohésion sociale et l'école.  

Dans six mois, en faisant appel à la responsabilité de tous, notre assurance maladie, aujourd'hui en péril, 
aura été consolidée. Nous poursuivrons la modernisation de notre système de santé et notamment de nos 
hôpitaux. Le Gouvernement apportera aussi une nouvelle pierre à notre édifice social en créant la caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie, car nous avons le devoir de mieux aider les personnes 
handicapées et les personnes âgées dépendantes.  

Nous devons également reconnaître à chacun sa place, briser les ghettos, tendre la main à toutes celles et 
à tous ceux qui se sentent à l'écart en raison de leur situation sociale ou de leurs origines. Nous devons 
redonner tout son sens à une laïcité ouverte, généreuse et porteuse d'harmonie entre tous les Français.  

Nous devons enfin réaffirmer la valeur fondamentale de l'égalité des chances, qui passe d'abord par 
l'école. Un grand débat national sur l'éducation a été lancé. C'est le moment pour vous de dire quelle école 
vous souhaitez pour l'avenir de vos enfants. Dans un an, l'école aura sa loi d'orientation.  

Si nous savons nous rassembler autour de ces priorités alors rien ne nous sera impossible.  
 

Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger,  

Grâce à vous, grâce à votre engagement, grâce à votre esprit de responsabilité, l'horizon s'éclaircit, notre 
pays est désormais sur le bon chemin.  

Unis autour des valeurs qui font la France, et dont nous sommes fiers, nous allons ensemble rendre notre 
nation plus puissante, plus solidaire, plus juste.  

Du fond du coeur, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2004.  

Vive la République, Vive la France.  
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Voeux de M. Jacques CHIRAC, Président de la République, aux Français.  

Imprimer  
 

Palais de l'Elysée, Paris, Samedi 31 décembre 2005.  
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Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger,  

Au seuil de cette nouvelle année, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus 
chaleureux. Et en ces instants de fête, je pense d'abord à toutes celles et à tous ceux qui connaissent la 
maladie, la solitude, la peine.  

Je pense aussi à nos soldats qui sont engagés sur tous les continents au service de la paix.  

Et je veux dire à la famille de Bernard PLANCHE, que les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés pour 
obtenir sa libération.  

L'année 2005 a vu s'exprimer les tensions et les interrogations qui traversent notre société : le non au 
référendum et la crise des banlieues en portent le témoignage. Avec en arrière-plan, une question, celle de 
la mondialisation : comment rester nous-mêmes dans un monde qui change d'une manière accélérée ?  

Mais 2005 a aussi été une année de succès pour la France. Avec l'A380 d'Airbus, avec Ariane 5, avec le 
système de navigation par satellite Galileo, avec Iter pour l'énergie du futur, notre pays s'est porté à la 
pointe de l'innovation mondiale. La croissance est repartie. Et surtout, nous avons marqué des points face 
au chômage. C'est un fléau, source de tant de difficultés, de malheurs, de blocages. Depuis huit mois, mois 
après mois, le chômage baisse : déjà près de 160 000 chômeurs de moins. C'est la preuve que vos efforts, 
que les réformes en profondeur engagées depuis 2002 et que l'action résolue du Gouvernement 
commencent à porter leurs fruits. C'est un extraordinaire encouragement à aller encore plus de l'avant pour 
gagner la bataille de l'emploi.  

Mes chers compatriotes, il faut croire en la France. Nous devons retrouver toute la force mobilisatrice et le 
sens profondément moderne du mot "patriotisme" : Aimer son pays, en être fier, agir pour lui.  

Ensemble, nous allons accélérer notre action et nous inscrire dans un projet collectif. Ce projet n'est pas à 
inventer, il est à faire vivre, dans les principes et dans les actes : ce projet, c'est la République.  

Au fondement même de la République il y a le respect de la loi et des règles. Nous allons intensifier encore 
la lutte contre la violence et la délinquance. Lutter plus vigoureusement contre l'immigration clandestine. 
Réformer notre justice, pour que plus jamais un drame comme celui d'Outreau ne puisse se reproduire.  

Et au cœur de la République, il y a le mérite : pouvoir réussir par son travail, sa volonté, son talent, quel 
que soit le lieu où l'on vit ou quelle que soit son origine. Pouvoir progresser, réussir dans la société sans 
être entravé par la barrière des castes ou des privilèges. L'école, c'est la clé de tout. Nous allons mieux 
aider les établissements qui en ont besoin, faire de l'apprentissage l'autre voie de la réussite, ouvrir plus 
largement les portes des universités et des grandes écoles aux enfants des milieux modestes.  

Et puis, l'honneur de la République c'est d'intensifier notre action au service des habitants des quartiers en 
difficulté parce qu'il n'y a pas de République sans égalité des chances.  
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Mes chers compatriotes, soyons intransigeants sur les idéaux de la République. Refus du 
communautarisme. Respect dû à chacun. Respect de la laïcité. Lutte contre les discriminations. Combat 
contre le racisme et l'antisémitisme. Parce que nous ne sommes vraiment nous-mêmes que libérés de tout 
ce qui abaisse, de tout ce qui salit, de tout ce qui sème la discorde. Parce que la diversité fait partie de 
notre histoire : c'est une richesse. C'est un atout pour notre avenir.  
*  
La République, c'est aussi l'esprit de conquête. Nous allons faire de la mondialisation un atout pour notre 
croissance et pour nos emplois.  

Parce que nous voulons renforcer nos atouts pour l'emploi et garantir un haut niveau de protection sociale, 
nous allons ouvrir le chantier de la réforme de son financement. Aujourd'hui, plus une entreprise licencie, 
plus elle délocalise et moins elle paye de charges. Il faut que notre système de cotisations patronales 
favorise les entreprises qui emploient en France.  

Ensuite, nous allons, avec les partenaires sociaux, instaurer une véritable sécurisation des parcours 
professionnels fondée sur le droit à l'accompagnement et à la formation, pour tous, et tout au long de la vie 
de travail.  

La bataille de la mondialisation et de l'emploi, nous la gagnerons aussi par l'innovation, en allant au devant 
des progrès technologiques. Aujourd'hui, nous sommes confrontés simultanément à deux révolutions 
industrielles majeures : l'énergie, avec l'après pétrole qui est la grande affaire du siècle. Et le numérique.  

J'ai décidé d'en faire les deux priorités de notre politique industrielle. La France sera pionnière. Elle agira 
pour entraîner ses partenaires européens dans la voie de la construction de l'Europe industrielle.  

L'Europe est essentielle pour notre avenir. Avec tous nos partenaires, nous avons trouvé un bon accord sur 
le budget européen mais il faut à l'Europe des institutions plus démocratiques, plus stables, plus efficaces. 
On ne peut pas attendre. C'est pourquoi, je prendrai rapidement des initiatives pour relancer la construction 
de l'Europe politique, de l'Europe sociale, de l'Europe des projets.  
*  
Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger,  

Soyons nous-mêmes. Faisons de la mondialisation un atout pour notre avenir. La France a toujours 
surmonté les défis auxquels elle était confrontée. A chaque fois, elle en est sortie plus forte. La réponse, 
c'est l'ambition, c'est la fraternité, c'est le rassemblement, c'est la République.  

Vive la République ! Vive la France !  
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Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2006 

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS NYTÅRSTALE 2006 

Ved et årsskifte er det almindeligt at se både frem og tilbage.  Blev det forgangne år sådan, som vi forventede, 
eller formede det sig ganske anderledes?  Kunne vi lægge det gamle års begivenheder bag os, eller viste det 
sig, at de forplantede sig ind i det nye, at de blot var en optakt til nye begivenheder?  For sådan er det 
selvfølgelig: Ethvert år bærer i sig både en begyndelse og en fortsættelse.  Intet brud er totalt, intet nyt er 
uden rødder. 

Det år, der nu er gået, blev på mange måder ganske usædvanligt for vort land. 

Vi i Danmark er stolte af vort land og af, hvad danskere i nutid og fortid har bedrevet, selvom vi gerne forsøger 
at lægge lidt ironisk afstand til vores selvbegejstring.  Vi er slet ikke kede af at gøre os bemærket som nation 
og modtager med glæde ros og opmærksomhed, og vi er ikke uvant med at blive holdt frem som et godt 
eksempel; men pludselig at blive genstand for ophidselse og vrede er ikke noget, vi er vant til, endsige 
forventer. 

Ethvert land, ethvert folk er præget af sin kultur og sin historie.  Det præg bærer ethvert menneske med sig, 
hvad enten han eller hun forbliver hjemme eller rejser ud i verden, måske for at slå sig ned et helt nyt sted. 
Dér, på det nye sted, måske i en helt anden verdensdel, vil den tilrejsende møde et nyt land og et andet 
samfund, betinget af netop det lands beliggenhed og historie, dets kultur og dets skikke. Også det land og den 
befolkning, som modtager de tilrejste, vil få helt nye oplevelser at forholde sig til.  Det har vi her i Danmark 
også måttet erfare.  For vel har vi altid vidst, at verden er stor, men det er, når den træder indenfor hos os 
selv, at vi må indse, hvor mangfoldig den er, og hvor anderledes skikke og livsformer kan være. 

At slå sig ned på et nyt sted er krævende; det fordrer, at man gør sig store anstrengelser for at lære det nye at 
kende, for at tilegne sig sproget og leve sig ind i årets rytme og dagligdagens gang. Der bliver sat nye rammer 
for ens tilværelse, og det vil også vise sig, at der er vaner og skikke, man må forandre eller endog lægge helt 
fra sig.  Ingen bør forvente, at den, der kommer til et nyt sted, et fremmed land, straks skal kaste alt sit 
arvede gods over bord, som om det var overflødigt.  Det ville let føre til, at man blev rodløs for alvor. Skal et 
træ plantes om, må det have et godt rodnet fra starten, så vil det også kunne suge næring til sig på sit nye 
sted og vokse og trives. 

Her i Danmark vil vi helst, at alt kan forløbe gnidningsfrit, at problemerne, hvis de melder sig, skal løse sig af 
sig selv; for vi synes jo, at det, som falder os naturligt, også må være det for alle andre. Så enkelt er det bare 
ikke. Vi begynder at indse, at vi selv må forstå og gøre os umage for at forklare, hvad det er for nogle værdier, 
vort samfund bygger på, sådan at de, der endnu ikke har slået dybe rødder i Danmark, kan finde plads og finde 
sig til rette inden for det samfund, hvis medborgere de er blevet. Det forgangne år har nok lært os et og andet, 
ikke mindst om os selv.  Vi véd nu bedre, hvad vi står for, hvor vi hverken vil eller kan give køb. 

Hvert år, når det bliver nytårsaften, går vore tanker på langfart til dem, der må være hjemmefra på denne 
aften.  Sidder de ganske alene, eller er de mon blandt venner som gerne vil høre, hvordan vi plejer at gøre i 
Danmark; eller er de sammen med landsmænd i festligt lag, men dog under helt fremmede himmelstrøg? 

Her i aften skal der lyde en varm hilsen til alle danske, hvor i verden de end er: til de danske syd for grænsen 
såvel som til dem, der er rejst ud for at slå sig ned i det fremmede for kortere eller længere tid.  En særlig 
hilsen skal gå til dem, der må fejre nytår til søs.  Her gælder mine tanker ikke mindst alle ombord i ”Vædderen” 
med Galathea-ekspeditionen; de er med til at bære en frisk hilsen fra Danmark rundt i hele verden. 

I aften må vi også tænke på de mange, som i offentlig tjeneste eller med en af nødhjælpsorganisationerne 
arbejder fjernt fra Danmark. Det er både vanskelige og farlige opgaver, de har påtaget sig, enten de er af 
humanitær eller militær karakter.  Der står respekt om deres indsats, som de udfører uforknyt og dygtigt, fuldt 
bevidst om det ansvar, der påhviler dem. Jeg sender dem hver især mine ønsker om et godt nytår.  At det kan 
være med risiko for liv og helbred, véd vi alle, og det gør et dybt indtryk på os, når vi må sande, at nogen har 
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betalt den højeste pris.  I aften går mine tanker til hver og én, der har mistet sin mand, sin fader, en søn eller 
broder eller en nær ven. 

I et år som dette, hvor Prinsgemalen og jeg ikke har været helt så meget rundt i det danske rige som i andre 
år, er mine tanker ofte gået til Færøerne og Grønland – disse fjerne egne, der dog står mig og min familie så 
nær.  Jeg sender mine gode nytårsønsker til det færøske og til det grønlandske samfund og til hvert enkelt 
hjem. 

Min nytårshilsen går også til de mange, der i de senere år er kommet langvejs fra og har slået sig ned her, men 
som fortsat oplever Danmark som et fremmed land. Måtte det nye år gøre dem mere fortrolige med livet i 
Danmark og hjælpe dem, de ældre såvel som den opvoksende generation, til at finde sig til rette i det danske 
samfund. 

Når vi ønsker godt nytår er det gammel skik også at sige tak for det gamle år, og vi i min familie har meget at 
sige tak for. Atter i år har min familie og jeg mødt en varm medleven i al vor færden både ved store 
begivenheder og i vor hverdag.  Jeg tænker her ikke mindst på Prins Christians barnedåb for snart et år siden, 
og på den sympati, som jeg personlig har mødt i forbindelse med mit, stort set, udmærkede helbred. 

Når vi står på tærsklen til det nye år, vil vi alle gerne, at alt det gode, alt det, der lykkedes i det gamle år, må 
vare ved og bære frugt, mens vi lægger alt det mindre gode bag os.  Vi skal ikke slå en streg henover det eller 
lade som om, intet er hændt, men bruge det som en erfaring, der måske gør os klogere og bedre rustede til at 
møde livets tilskikkelser. 

Så vil jeg da på årets sidste aften til hver og én udover det ganske land sende min varme nytårshilsen med en 
tak for det år, der er gået, og med ønsket om, at 2007 må blive et godt år for vort land og for hver enkelt af 
os.  Sammen med Prinsgemalen ønsker jeg alle et godt nytår. 

GUD BEVARE DANMARK 

  



Karen L. Ivertsen                 Speciale i diskursanalyse                              CBS 
 

  Page 96 
 

Links til resterende nytårstaler inden for de sidste 10 år: 

Statsministertaler fra 1965 til nu: 
http://www.statsministeriet.dk/Index/mainstart.asp?o=170&n=1&h=3&s=1 

Franske præsidenttaler fra 2001 til nu: 
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/actualites/a_l_elysee/2002/actualites_au_pal
ais_de_l_elysee_en_2002.48227.html  

Franske præsidenters nytårstaler: 

http://larecherche.service-public.fr/df/oxide  


