
265Velfærdssamfundet  – den danske model Kap. 19

Fig. 19.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Familie

Blev man for hundrede år siden syg, arbejdsløs eller handicappet, var der 
ingen eller kun meget lidt offentlig hjælp. Man var derfor afhængig af, 
at familien eller evt. kirken kunne give en hjælp i form af mad, tøj eller 
husly, og lægen skulle betales kontant for sine ydelser. I dag er det sådan 
i Danmark, at familiens rolle i forbindelse med sygdom, arbejdsløshed 
mv. er reduceret meget, i stedet har det offentlige overtaget den vigtige 
rolle.

offentlig sektor

Det er staten, regionerne eller kommunerne, der primært varetager rollen 
med at sikre syge og socialt udsatte i det danske samfund. Støtten er delt 
op i en række forskellige serviceydelser, der udføres af: daginstitutio-
ner, skoler, sygehuse, plejecentre mv. samt nogle forskellige indkomst-
overførsler til borgerne, som fx børnepenge, dagpenge, SU, kontanthjælp, 
pension mv.

Marked

Med markedet menes, at velfærdsydelsen betales af brugeren selv, enten 
kontant eller via en forsikringsordning. Et eksempel på dette er tandlæ-
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266 Kap. 19 Velfærdssamfundet  – den danske model

ger, hvor hovedparten af behandlingen betales af forbrugeren. Det samme 
er tilfældet med medicin. Her drives apoteket privat, og en stor del af 
omkostningerne betales af brugerne (hvis man er kronisk syg eller i øvrigt 
har meget store medicinudgifter, betales størstedelen af udgifterne dog 
af det offentlige).

Et andet vigtigt eksempel på velfærdsydelser, der styres af markedet, 
er private pensioner. Her er det sådan, at rigtig mange på arbejds-
markedet har supplerende pensionsordninger, betalt af arbejdsgiveren og 
lønmodtagerne selv. Disse pensionsordninger forvaltes af pensionskasser, 
private forsikringsselskaber og banker. Det er også blevet mere udbredt 
at tegne sygeforsikringer gennem arbejdet, som giver en mulighed for at 
blive behandlet på privathospitaler.

Fradrag for sundhedsforsikringer fjernes
Selv om rekordmange danskere i dag 
har en af de omstridte sundhedsforsik-
ringer, som arbejdsgiverne har finan-
sieret via skattefradrag, står ordningen 
ved en skillevej. 1,1 mio. danskere har i 
dag en sundhedsforsikring.
Ordningen giver adgang til operationer 
på privathospitaler, men sikrer også 
hurtig adgang til både psykolog, fysio-
terapeut og kiropraktorbehandling. 9 
ud af 10 personer har fået forsikringen 
foræret af deres arbejdsgiver. 
Hidtil har virksomhederne haft skat-
tefradrag for pensionsudgifterne. Dette 
fjernes nu af SRSF-regeringen. 
De 2 politiske blokke i Folketinget ser 
nemlig vidt forskelligt på spørgsmålet 
om private sundhedsforsikringer.
De borgerlige partier ville beholde ord-
ningen, hvor en arbejdsgiver kan forære 
sine ansatte en sundhedsforsikring og 
få et skattefradrag for udgiften. Om-

vendt vil den røde del af Folketinget – 
inklusive Det Radikale Venstre – fjerne 
skattefradraget, som i 2009 kostede 
statskassen 700 mio. kroner årligt.

Kilde: På baggrund af Ugebrevet 4, august 2011, og Alttinget.dk, 30. november 2011.
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Fig. 19.2 Antal sundhedsforsikrede i  
Danmark i tusinder.
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269Velfærdssamfundet  – den danske model Kap. 19

Store dele af befolkningen anvender i disse 
lande private skoler, private sygehuse, pri-
vate plejehjem og private børnepasnings-
ordninger. Der findes offentlige skoler og sy-
gehuse, men standarden af disse ligger ofte 
langt under kvaliteten på de private. Det 
skyldes, at det offentlige kun giver meget få 
ressourcer til disse offentlige institutioner. 
I fig. 19.1 er vægten i den residuale model 
klart flyttet fra den offentlige sektor til de 3 
andre aktører. Her er det først og fremmest 
dit eget ansvar at skabe en fornuftig økono-
misk og social ramme om dit liv. Hvis du bli-
ver født ind i en fattig familie, er dine mulig-
heder for at bryde den sociale arv ikke gode i 
lande med den residuale velfærdsmodel.

I USA værner kongressen om at 
bevare den residuale model.  
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Fig. 19.3 Hovedpunkter i de 3 velfærdsmodeller.

de tre velfærdsmodeller

UNIVERSEL MODEL
Lande: Danmark, Sverige, Norge
Hvem har ansvaret: Staten
Finansiering af sociale ydelser: Finansieres via skatter
Hvem modtager: Alle får principielt det samme
Hvem har flest fordele: Personer med lavest indkomst og 

ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet
Social omfordeling: Stor

RESIDUALE MODEL
Lande: USA, UK, Australien
Hvem har ansvaret: Personen selv.
 Privat velgørenhed
Finansiering af sociale ydelser: Private forsikringer. 
 Staten i begrænset 

 omfang
Hvem modtager: Kun de svageste modta

ger, og ydelserne er lave
Hvem har flest fordele: De, der tjener mest pga. 

lav skat
Social omfordeling: Lille

ARBEJDSMARKEDSBASEREDE MODEL
Lande: Tyskland, Frankrig,
 Belgien m.fl.
Hvem har ansvaret: Arbejdsmarkedet, stat og
 familie
Finansiering af sociale ydelser: Finansieres via tvungne 

sociale bidrag
Hvem modtager: Alle modtager sociale 

ydelser, men personer 
,der har eller har haft 
tilknytning til arbejdsmar
kedet modtager mest

Hvem har flest fordele: Personer, der har tilknyt
ning til arbejdsmarkedet

Social omfordeling: Mellem
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272 Kap. 19 Velfærdssamfundet  – den danske model

Styre den økonomiske udvikling

En tredje meget vigtig opgave for staten er at styre den økonomiske ud-
vikling.

Regering og Folketing skal søge at sikre, at den økonomiske vækst, arbejds-
løsheden, inflationen og betalingsbalancen ikke udvikler sig ujævnt. Dette 
emne vil vi behandle mere uddybende i kapitel 22 om økonomisk politik.

Den offentlige sektor består af stat, regioner og kommuner. I 2010 var  
1 mio. beskæftiget i den offentlige sektor eller 35 % af den samlede arbejds-
styrke. I fig. 19.4 er vist udviklingen i den offentlige beskæftigelse siden 1966.
 

Fig. 19.4 Antal offentligt ansatte 1966 – 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 2012.

Til sammenligning var der i 1966 kun ca. 450.000 beskæftiget i den of-
fentlige sektor. Dvs. der er sket mere end en fordobling i antal offentligt 
ansatte de seneste 30 år. Denne tilvækst kan virke overvældende. Der er 
imidlertid nogle gode forklaringer på den kraftige vækst i den offentlige 
sektor:

4. Den offentlige sektors størrelse
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274 Kap. 19 Velfærdssamfundet  – den danske model

I fig. 19.5 kan du se, hvordan de offentlige udgifter fordeler sig på nogle 
hovedområder.

offentlige udgifter 2010

 
Mia. kr.

% af samlede 
offentlige 
 udgifter

 Kroner 
pr. 

 dansker

Social beskyttelse 1)  447  44,2  81.273

Sundhedsvæsen  145  14,3  26.364

Undervisning  143  14,1  26.000

Generelle off. tjenester 2)  135  13,3  24.545

Politi, retsvæsen mv.  19   1,9   3.455

Øvrige  123  12,2  22.364

offentlige udgifter i alt 1.012 100,0 184.000

1) Udgifter til bl.a. ældre, børn, arbejdsløse, sygedagpenge.
2) Udgifter til administration udenrigstjeneste mv. 

Fig. 19.5 Offentlige udgifter 2010.
Kilde: Statistisk tiårsoversigt 2011. 

Figuren viser, hvordan de offentlige udgifter bruges på forskellige områ-
der. I første talkolonne er udgifterne opgjort i mia. kr. Den sidste kolonne 
viser, hvor store udgifterne er pr. dansker. Tabellen skal læses på følgende 
måde: Fx anvender vi 143 mia. kr. til undervisning. Hvilket svarer til, at 
de samlede udgifter til undervisning for hver borger (inkl. spædbørn og 
gamle) koster 26.000 kr. På samme måde kan man se, at politi og retsvæ-
sen mv. koster 19 mia. kr., hvilket svarer til, at hver borger betaler 3.455 
kr. til dette område. 

4.1 Hvordan finansieres velfærdssamfundet?
Velfærdssamfundet finansieres via skatter. Når folk betaler skat, betales 
penge, som man ikke direkte får noget for. Vi ved, at pengene går til sko-
ler, sygehuse, institutioner, pensioner, SU mm. Det betyder, at en familie, 
der har mange børn og måske en del sygdom, modtager store ydelser fra 
det offentlige. Til gengæld vil en enlig, der har et godt helbred, ingen børn 
og en høj indkomst, kun modtage meget få ydelser og betale meget i skat. 
I Danmark har der i mange år været bred opbakning til det nuværende 
system, hvor disse udgifter betales af staten.
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275Velfærdssamfundet  – den danske model Kap. 19

I USA betaler man meget mindre i skat, men til gengæld skal man selv 
betale uddannelse og forsikre sig, så eventuelle hospitalsregninger ikke 
skal ruinere almindelige familier.

De personer, som har den økonomiske formåen, betaler meget, og de, 
der har de sociale behov, modtager meget. Man taler også om, at de 
tungeste byrder skal bæres af de bredeste skuldre.

 
4.2 det danske skattesystem
I det følgende vil vi beskrive det danske skattesystem. Skatten skal alle 
betale, men mange af ydelserne får vi først, når behovet opstår. Skatten 
er med andre ord en slags solidarisk forsikring.

Det offentlige får langt hovedparten af sine indtægter ved at lægge skat 
på indkomst og forbrug. I fig. 19.6 ser du, hvordan statens skatteindtæg-
ter fordeler sig på forskellige beskatningsområder.

Skatter og afgifter 2010

 Mia. kr. % fordeling

Indkomstskat 517 62

Moms 172 20

Energiskatter 41 5

Andre afgifter 52 6

Andre skatter 60 7

Skatter og afgifter i alt 842 100

Fig. 19.6 Skatter og afgifter i Danmark 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.

Figuren viser, at 62 % af skatteindtægterne kommer fra indkomstskatten 
og 31 % fra moms og afgifter (moms = 20 %, energiafgifter = 5 % og andre 
afgifter = 6 %).

Der findes grundlæggende 2 former for skat:
•	 Direkte skat 
•	 Indirekte skat
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276 Kap. 19 Velfærdssamfundet  – den danske model

Direkte skatter er skatter, der betales direkte af en indkomst. Både 
virksomheder og borgerne betaler direkte skat. Det kan være ind-
komstskat, arbejdsmarkedsbidrag eller virksomhedsskat.

Indirekte skat omfatter især moms og afgifter på forskellige varer 
som fx biler, benzin, cigaretter og spiritus.

Fig. 19.7 nedenfor viser forskellige former for skatter i Danmark.
 

Fig. 19.7 Der betales skat til flere forskellige områder i Danmark.

Indkomstskatten udgør den største andel af skatten, men indkomstskat-
ten er også en skat, som er meget komplekst sammensat.

indkomstskatten 
For at forklare indkomstskattens sammensætning kan du tage udgangs-
punkt i fig. 19.8.

Det er meget kompliceret at redegøre for de samlede skatteregler. Der-
for viser figuren kun de generelle retningslinjer for skatteberegningen i 
Danmark i 20121.  

Fig. 19.8 viser, hvordan indkomstskatten er sammensat. 

Skatten er sammensat på følgende måde:
•	 Alle betaler et arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) på 8 % af hele 

indkomsten, dog betales der ikke AM-bidrag af overførselsindkomster. 
Fx betaler du ikke AM-bidrag af din SU.

1 Hvis du vil kende den præcise opgørelsesmetode af skattereglerne, kan du gå ind på www.
skat.dk og bruge søgeordene: “Sådan beregnes skatten”.

Skatter

Statsskat

Arbejdsmarkedsbidrag

Sundhedsbidrag

Kirkeskat

Kommuneskat

indirekte skat
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277Velfærdssamfundet  – den danske model Kap. 19

Fig. 19.8 Indkomstskattens sammensætning 2012.
Kilde: www.skat.dk 
Note: Når arbejdsmarkedsbidraget er betalt, kan man fratrække dette beløb i den skat-
tepligtige indkomst. Derfor bliver den reelle beskatningsværdi af arbejdsmarkedsbidraget 
kun ca. 4 %. Værdien af beskæftigelsesfradraget er ikke medtaget i ovenstående skema. 
Samlet betyder det, at den faktiske beskatning af indkomster over 42.900 er 42,3 %, mens 
beskatningen af de højeste indkomster over 423.800 bliver på 56 %.

Når indkomsten overstiger 42.900 kr. (for unge under 18 år er bundfra-
draget mindre), skal man betale:
•	 En kombineret bundskat (4,6 %) og sundhedsbidrag (7 %) på 11,6 %.
•	 Kommuneskat på 25 % (gennemsnitstal for alle kommuner, kommu-

neskatten kan variere fra kommune til kommune)
•	 For indkomster over 423.800 skal der desuden skal betales en topskat 

på 15 %.
•	 Kirkeskat (kun for medlemmer af Folkekirken) på ca. 0,7 % (er ikke 

medregnet i fig. 19.8).
•	 Beskæftigelsesfradrag for alle i beskæftigelse på 4,4 % i 2012 (er 

ikke indregnet i figur 19.8).

Det grundlæggende princip bag vores indkomstskattesystem kan 
bedst udtrykkes ved et dansk ordsprog: “De bredeste skuldre skal bære 
de tungeste byrder”. Med det mener man, at de personer, som har de høje-
ste indkomster, også skal betale den største andel af de fælles udgifter. På 

opdeling af indkomstskat 2012
Skatteprocent

Indkomst 42.900 kr. 423.800 kr.

Samlet skat 56 %

Topskat 15 %

Bundskat (4,6 %) + sundhedsbidrag (7 %) = 11,6 %

Kommuneskat 25 %

Arbejdsmarkedsbidrag 8 %

Samlet skat 42,3 %
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278 Kap. 19 Velfærdssamfundet  – den danske model

den måde sikrer man, at der ikke bliver for store forskelle mellem de rige 
og de fattige i Danmark – der bliver på den måde sikret rimelige sociale 
forhold for alle i samfundet.

Der er store forskelle på, hvor stor skatteprocenten er af forskellige ind-
komster.

I nedenstående figur kan du se indkomst, skat og samlet skatteprocent 
for nogle forskellige familietyper.

Skatteberegning for forskellige familietyper

indkomst Skat Skat i %
af indkomst

Pensionistægtepar i lejebolig   241.000   55.280 22,9 

Enlig delvis ledig i lejebolig   259.000   81.500 31,5 

LOægtepar i ejerbolig   655.300 206.579 31,5 

Privatansat funktionærægtepar i ejerbolig 1.000.000 374.198 37,5 

Direktørfamilie i ejerbolig 1.500.000 644.945 43,1 
 
Fig. 19.9 Skatteberegning for forskellige familier 2011.
Kilde: Skatteministeriet1

Af fig. 19.9 fremgår det, at en højtlønnet direktør med en familieindkomst 
på 1,5 mio. kr. betaler 43,1 % i indkomstskat, mens et funktionærægtepar 
med en indkomst på 1 mio. kr. betaler 37,5 % i indkomstskat. Et pensio-
nistægtepar betaler kun 22,9 % i indkomstskat. 

Figuren viser klart, at jo højere indkomst man har, des højere bliver pro-
centen på indkomstskatten. Et sådant skattesystem, hvor skatteprocen-
ten stiger med indkomsten, kaldes for en progressiv beskatning. 

Hvis du er på SU og modtager under 42.900 kr., skal du slet ikke betale 
indkomstskat, og du vil derfor få en skatteprocent på 0 %.

En skat, hvor man betaler det samme i procent uanset indkomst, kaldes 
for en proportional skat. Arbejdsmarkedsbidrag er en proportional skat.

1 På skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk under “Tal og statistik” findes nogle familie-
typeeksempler, hvor man kan se den præcise skatteberegning for forskellige familietyper.
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Det kan ofte være svært at skelne mellem de 2 motiver. Af avisklippet på 
siden fremgår det, at Regeringen lægger afgifter på usunde fødevarer for 
at fremme sundhedstilstanden i befolkningen. Til gengæld har registre-
ringsafgift og vægtafgift på biler nok primært til formål at skabe indtægt 
til staten. Mens afgift på tobak kan tænkes at have begge formål. På den 
ene side ønsker man at reducere forbruget af tobak af helbredsmæssige 
hensyn. På den anden side modtager staten 8 mia. kr. i afgifter fra tobak. 
Til gengæld er de grønne afgifter især indført ud fra et ønske om at be-
skytte naturen og begrænse forbruget af naturressourcerne.

Fig. 19.10 viser moms og punktafgifternes fordeling i 2010.

Moms og afgifter 2010

 Mia. kr.
i % af  

alle afgifter

Moms 172 65

Registreringsafgift på biler 14 5

Energiafgifter 41 15

Tobaksafgift 8 3

Øl, vin og spiritus 3 1

Andre afgifter 27 10

I alt 265 100

Fig. 19.10  Moms og afgifters fordeling på forskellige områder 2010.
Danmarks Statistik, 2012.

Det fremgår, at langt hovedparten af de indirekte skatter hentes hjem 
ved hjælp af momsen. I alt udgør momsen over 65 % af afgifterne og ca. 
20 % af de samlede statsindtægter.

Det har ofte været fremført, at de høje afgifter får danskere til at rejse til 
Tyskland for at købe øl, vin og andre dagligvarer. Dette betyder mindre 
handel i danske butikker og færre indtægter fra afgifter til staten. 

Grønne afgifter
For at reducere forureningen i Danmark har man siden 1990’erne omlagt 
stadig flere skatter til såkaldte “grønne afgifter”.
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Fig. 19.11 Velfærdsstatens udfordringer.

Fig. 19.11 illustrerer, hvordan de 4 punkter sætter velfærdsstaten under 
pres. I de følgende afsnit vil vi beskrive, hvorledes disse trusler påvirker 
velfærdsstaten.

Befolkningssammensætningen ændrer sig
Når man ser på befolkningssammensætningen i Danmark i dag og i frem-
tiden, sker nogle væsentlige ændringer.

Der fødes ikke så mange børn længere. Og dine forældres generation, 
der er født i 1950’erne eller 1960’erne, udgør nogle meget store årgange. 
Når denne generation i løbet af de næste 10-20 år skal pensioneres, vil 
antallet af ældre vokse kraftigt i forhold til de yngre generationer. Denne 
udvikling kan du se i den følgende figur.

Velfærdsstatens udfordringer

Velfærds- 
samfundet  
under pres

Mere fritid
og mere
service

Øget
individua 

lisering

Globalisering

Befolknings
sammen 

sætningen  ændrer 
sig

Samfundsfag C-13-24.indd   282 05/05/12   22.20



283Velfærdssamfundet  – den danske model Kap. 19

Fig. 19.12 Ændringer i befolkningssammensætningen i Danmark til 2050.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.

I fig. 19.12 vises, hvor mange mennesker der er i hver aldersgruppe. I 
2010 var der 3,6 mio. i den erhvervsaktive alder og 832.000 pensioni-
ster. Det betyder, at fordelingen mellem ældre og arbejdsdygtige i 2010 
var 1:4,3. Dvs. for hver 
ældre var der 4,3 i den ar-
bejdsdygtige alder. I 2050 
forventes dette forhold at 
være 1:2,5.

Den umiddelbare konse-
kvens af denne ændring 
er en voldsom forværring 
af de offentlige budgetter. 
Dette kan du se i fig. 19.13, 
der viser den forventede 
udvikling i de offentlige 
budgetter frem mod 2050. 

Hvor vi i 2008 havde et 
overskud på de offentlige 
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4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

 2010 2020 2030 2040 2050

Antal personer

År

2050
2,5 erhvervsaktive
for hver 1 pensionist

2010
4,3 erhvervsaktive
for hver 1 pensionist

16-64 årige

Over 65 år

Offentlige budgetsaldo i % af BNP

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

%

 2008 2020 2030 2040 2050

Fig. 19.13 Offentlige budgetsaldo, 2008-2050.
Kilde: DREAM, langsigtet økonomisk fremskrivning 
2011.
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Fig. 19.12 Ændringer i befolkningssammensætningen i Danmark til 2050.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.
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Fig. 19.13 Offentlige budgetsaldo, 2008-2050.
Kilde: DREAM, langsigtet økonomisk fremskrivning 
2011.

Samfundsfag C-13-24.indd   283 07/05/12   15.50



285Velfærdssamfundet  – den danske model Kap. 19

Der kan være en risiko for, at en øget individualisering, hvor den en-
kelte mere kræver sin ret til børnecheck, efterløn og SU, får konsekvenser 
for denne brede forståelse af den danske velfærdsmodel. Hvis der ikke 
blandt borgerne er denne ansvarlighed, kan dette udgøre en risiko for ac-
cepten og dermed gennemførelsen af velfærdspolitikken.

Globaliseringen vil stille stigende krav
Globaliseringen rummer mange muligheder, men den stiller samtidig 
nogle store krav til velfærdssamfundet. Den globale konkurrence skær-
pes, og lønninger på 10 kr. i timen i Kina og Indien betyder, at en lang 
række virksomheder flytter produktionen væk fra Danmark. Dette stiller 
store krav til kompetenceudviklingen i Danmark.

For at sikre holdbare offentlige finanser, der kan finansiere vores velfærds-
samfund i de kommende årtier, har det været nødvendigt at gennemføre 
ændringer i de hidtidige velfærdsordninger. Den væsentligste ændring, der 
er gennemført, er den såkaldte tilbagetrækningsreform i 2012.

I fig. 19.14 kan du se, hvordan efterlønsalderen og pensionsalderen hæves 
i de kommende år.

Fig. 19.14  Velfærdsreformens konsekvenser for efterløns- og pensionsalder.
Kilde: AE-Rådet, 2011. 

6. Velfærdsreform

Forventet efterløns- og pensionsalder for forskellige aldersgrupper
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Allerede fra 2014 begynder man 
gradvist at hæve efterlønsalderen 
til 62, således at man kun kan opnå 
efterløn i højest 3 år. I 2022 er både 
efterlønsalder og pensionsalder 
hævet til henholdsvis 64 og 67 år. 
På længere sigt vil pensionsalderen 
komme over 70 år. Hvis du er født i 
1996, kan du forvente at komme på 
pension som 72-årig!

Nu spørger du måske: “Hvorfor skal pensionsalderen hæves så meget?” 
Det skal den, fordi levealderen hele tiden stiger.

I tilbagetrækningsreformen vil pensionsalderen løbende blive tilpasset 
den stigende levealder.  

Men det er formodentlig ikke slut med reformer i de kommende år. Den 
økonomiske krise og den skæve alderssammensætning vil øge behovet for 
ændringer af arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og velfærden. 

Således har man et mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse og 50 % skal have en videregående uddannelse.

Forventet middellevetid i antal år

Mænd kvinder

2010 77 81

2050 83 86

2080 87 90

Fig. 19.15 Den forventede middellevetid frem 
mod 2080.
Kilde: Danmarks Statistik og DREAM.

eksperter: Thorning  
tvunget til store reformer 
Presset på dansk økonomi er nu så 
stort, at Helle Thorning-Schmidt 
(S) bliver nødt til at gennemføre 
grundlæggende reformer.  Sådan 
lyder beskeden fra 9 førende øko-
nomer og samfundsforskere, som 
vurderer, at det bliver nødvendigt 
med reformer af såvel arbejdsmar-
kedet, uddannelsessystemet som 
velfærden. 

Kilde: På baggrund af Ritzaus, 19. sep-
tember 2011.

Har den danske  
velfærdsmodel overlevet 

sig selv?
Det nuværende system er ikke læn-
gere økonomisk bæredygtigt. Dan-
mark står nu ved en skillevej, der 
handler om, hvilket velfærdssam-
fund vi vil overgive til vores børn 
og børnebørn.

Kilde: MandagMorgen, oktober 2011.
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