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”Velfærd for alle” lyder besnærende og passer godt til skåltaler, når vi danskere vil fremhæve os selv som et 

gavmildt og omsorgsfuldt folkeslag. I virkeligheden er velfærd for alle et ideal, som færre og færre af os bak-

ker op om, og som vores politikere derfor heller ikke arbejder for at realisere. Med den ene hånd strammer 

de garnet om de svageste i samfundet, og med den anden udsulter de velfærden, så middelklassen og derover 

oftere og oftere foretrækker at forsikre sig privat mod sygdom og arbejdsløshed. Forandringerne er endda så 

radikale, at vi ifølge Carsten Jensen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, bør tale om en helt 

ny version af det velfærdssamfund, som Mette Frederiksen ellers har udråbt til Danmarks bedste opfindelse. 

Fremtiden for den danske velfærd udspiller sig nu. 

Carsten Jensen, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han forsker i velfærdsstaten 

og har skrevet en lang række forskningsartikler i ledende internationale tidsskrifter samt flere bøger udgi-

vet af bl.a. Oxford University Press. Han har været på længerevarende forskningsophold på Harvard og 

Princeton University.

Kontakt forfatteren på:

carstenj@ps.au.dk eller 

87 16 56 78

Vores Velfærd er for alle. Bogen 

er forlagets Tænkepause nr. 

50 og kan den første uge efter 

udgivelsen hentes som gratis 

e- og lydbog på bogens hjem-

meside www.tænkepauser.dk. 

Vi er nemlig ikke kun gavmil-

de i skåltaler.

”Hvis man interesserer sig for politik – og det gør jeg i allerhøjeste 

grad – må man også interessere sig for velfærd. Næsten alt handler i 

Danmark om at beskytte vores kernevelfærd.”

”Efter at have rejst en del rundt i verden har jeg lært at sætte pris på 

den danske velfærd.” 

”I Danmark er vi gode til velfærd, men engang imellem synes jeg 

næsten, det bliver til en selvfedme. Nogle gange trænger folk til at 

få lidt perspektiv på tingene – andre lande er også værd at bo i.”


