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og utryghed var en central begrundelse for opbygningen af den danske velfærdsstat. Alligevel er det endt med

stigende ulighed. Og alt imens har vi mistet evnen og begreberne til at sætte social ulighed i centrum for
vores politik. Det går ikke bare ud over samfundets svageste. Det truer sammenhængskraften i Danmark.

Sådan lyder diagnosen fra Erik Jørgen Hansen. Han påviser, at Danmark stadig er et klassesamfund, tager et
opgør med troen på social mobilitet og stiller en række kontroversielle forslag til bekæmpelse af social

ulighed.

Erik Jørgen Hansen (f. 1935) er cand.polit. og tidligere forskningsleder i SFI – Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd samt forskningsprofessor ved DPU. Han er forfatter til bl.a. Den maskerede

klassekamp (1990) og Konflikter og uligheder i det moderne samfund (2002) samt erindringsbogen Mit 1900-
tal (2006).
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