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Moderne Idéer: Hvordan kan vi bekæmpe social ulighed, igen? Erik Jørgen Hansen Hent PDF "Når begrebet
klassesamfund alligevel er gået af mode, er en del af forklaringen, at klasserne nu optræder i nye

forklædninger. Vi har fået en ny herskende klasse af højtuddannede, som har tilegnet sig monopol på den
historisk og kollektivt producerede kulturelle kapital. Det er lykkedes den veluddannede klasse at skabe

almindelig konsensus om et ulige aflønningssystem, som ikke gavner andre end dem selv, nemlig aflønning
efter princippet: jo længere uddannelse, jo højere indkomst. Eller udtrykt på en anden måde: Jo længere man
har nydt gavn af de offentlige investeringer i uddannelse og de offentlige udgifter til uddannelsesstøtte, desto

højere privat indkomst skal man have resten af livet."

Velfærdsstaten er opbygget for at bekæmpe ulighed og utryghed. I de seneste år er uligheden ikke desto
mindre bare vokset og vokset, og dette truer ikke kun de svageste i samfundet, men hele

sammenhængskraften i Danmark. Erik Jørgen Hansen påviser, at det danske samfund stadig er et
klassesamfund, og han fremsætter en række kontroversielle forslag til, hvordan man kan bekæmpe den

voksende sociale ulighed.

Erik Jørgen Hansen (f. 1935) er uddannet cand.polit. og har tidligere været forskningsleder i Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd (SFI) og forskningschef ved DPU. Han står blandt andet bag bøgerne "Den

maskerede klassekamp" (1990) og "Konflikter og uligheder i det moderne samfund" (2002).

 

"Når begrebet klassesamfund alligevel er gået af mode, er en del af
forklaringen, at klasserne nu optræder i nye forklædninger. Vi har
fået en ny herskende klasse af højtuddannede, som har tilegnet sig
monopol på den historisk og kollektivt producerede kulturelle

kapital. Det er lykkedes den veluddannede klasse at skabe almindelig
konsensus om et ulige aflønningssystem, som ikke gavner andre end
dem selv, nemlig aflønning efter princippet: jo længere uddannelse,
jo højere indkomst. Eller udtrykt på en anden måde: Jo længere man

har nydt gavn af de offentlige investeringer i uddannelse og de
offentlige udgifter til uddannelsesstøtte, desto højere privat indkomst

skal man have resten af livet."

Velfærdsstaten er opbygget for at bekæmpe ulighed og utryghed. I de
seneste år er uligheden ikke desto mindre bare vokset og vokset, og

dette truer ikke kun de svageste i samfundet, men hele
sammenhængskraften i Danmark. Erik Jørgen Hansen påviser, at det
danske samfund stadig er et klassesamfund, og han fremsætter en
række kontroversielle forslag til, hvordan man kan bekæmpe den

voksende sociale ulighed.



Erik Jørgen Hansen (f. 1935) er uddannet cand.polit. og har tidligere
været forskningsleder i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(SFI) og forskningschef ved DPU. Han står blandt andet bag bøgerne
"Den maskerede klassekamp" (1990) og "Konflikter og uligheder i

det moderne samfund" (2002).
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