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Spørgsmål 

1.  
Hvad forstår man ved et klassesamfund og begrebet klassekamp?  
Er der stadig klasser i Danmark?

2.  
Redegør for de synspunkter der kommer frem i de to bilag.

3.
Diskuter med udgangspunkt i bilagene om vi i fremtiden kommer til at 
opleve klassekamp på viden og indsigt eller økonomisk ulighed som følge 
af globaliseringen.

4.
Til sidst skal du fremlægge din eksamensopgave (5-10 minutter). 
Hvis du finder det relevant, kan du inddrage opgaven i din besvarelse af 
spørgsmål 1-3. 
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Klassekampen kan få comeback 

DET ER LET AT trække på smilebåndet over 
dagens 1. maj-aktiviteter med politiske skåltaler og 
billige fadøl i Fælledparken og se det som de sidste 
sørgelige krampetrækninger i en for længst død 
politisk kamp.  
 
For at parafrasere den gamle LO-formand Thomas 
Nielsen har kapitalismen »sejret ad helvede til« 
og gået sejrsmarch over hele kloden i de senere år. 
Der findes ganske vist stadig enkelte kommunisti-
ske lande, men selv de har i vidt omfang omfavnet 
markedsøkonomiens principper.  

Ikke desto mindre er det alt for tidligt at afskrive 
arbejderbevægelserne og klassekampen. Selv om 
det er svært at se i det danske politiske landskab, 
hvor Socialdemokraterne kæmper med de dårlig-
ste meningsmålinger i 100 år og beskæftigelsen er 
helt i top, er der mange tegn på, at klassekampen 
kan gøre comeback i en opdateret og globaliseret 
udgave.  

FAKTISK SKAL man ikke meget længere end 
til Tyskland og Frankrig for at se tegn på det. Her 
har den økonomiske vækst kørt på lavt blus i snart 
mange år, og som forårets voldsomme demonstrati-
oner i Paris illustrerede, er der også blandt de unge 
en meget udbredt bekymring for globaliseringens 
konsekvenser. 

Og den frygt er bestemt ikke begrænset til hverken 
Europa eller lande med lav økonomisk vækst. I 
Kina, der har oplevet eksplosiv økonomisk vækst 
de sidste ti år, er der daglige massedemonstrationer 
med vrede arbejdere, der har mistet deres job som 
følge af den teknologiske udvikling.  

GLOBALISERING er nemlig et tveægget sværd. 
På den ene side betyder det billigere varer og 
højere vækst i verdensøkonomien. På den anden 
side betyder det, at forskellen mellem rig og fattig 
er voksende ikke bare på globalt plan, men også 
internt i næsten alle verdens lande i disse år.  

For den veluddannede elite betyder globaliseringen 
interessante muligheder og stadig højere lønninger. 
Men de ufaglærte og mindre uddannede i Vesten 
er mere og mere fanget i en ond spiral, hvor valget 
ofte står mellem lønnedgang eller arbejdsløshed.  

Hvordan det skal løses, er der ikke nogen lette svar 
på, og uanset hvor meget man i Danmark og andre 
rige lande satser på uddannelse og forskning, er 
den barske sandhed formentlig, at globaliseringen 
også fremover vil kræve mange ofre. Indtil videre 
har det ikke udløst nogen mere organiseret klasse-
kamp, men i takt med at skellene mellem rig og fat-
tig stiger og frustrationerne vokser, kan det bestemt 
ikke udelukkes. Man kan da i hvert fald håbe det.
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Debat:  

Klassekamp på - - indsigt 
Af Mogens Elgaard, apoteker, Søndergade 14, Fjerritslev  

I JYLLANDS-POSTEN findes 26/3 en stort opsat 
artikel om os, der bliver 60 år i år. Vi har været den 
heldigste generation i mands minde, hævdes det. 

Ja - vi har været heldige på to områder: Delvis på 
det økonomiske område, hvor meget afhænger af, 
hvornår vi kom med på vognen. 
Husk på de mange tvangsauktioner i slutfirserne 
pga. af den helt urimelige rentestigning, hvor 
mange af os sad med effektive renter på 22 pct. 
Det var de af os, der pga. - en længere uddannelse 
ikke nåede toget til tiden. 

Men vi har været meget heldige med at leve i en tid 
uden krig og anden - ufred i Danmark. Det må vi 
skønne på. Det er uvurderligt. 
Der kan være mange gode grunde til, at vi er den 
første generation, der har opnået en alder af 60 år 
uden krigsoplevelser. 

Tættere på 
Her mener jeg, at EU, FN og andre internationale 
organisationer har spillet en overordentlig stor 
rolle. 
Igennem de organer er vi kommet tættere på hinan-
den, vi er blevet mere afhængige af hinanden, der 
knyttes personlige kontakter mellem statsledere via 
organisationerne. 
Det er blevet meget nemmere at kommunikere - og 
også at komme til at stå ansigt til ansigt med hinan-
den kloden over. 

Hvem vil erklære krig med en ven, en god be-
kendt? 
Der er vi heldige! 
Men der kommer en ny generation efter os. 
 
Her skal der ikke blæses til klassekamp i traditionel 
- altså i økonomisk - forstand. 
Jeg vil ikke påstå, at alt er løst gennem vort vel-
udviklede velfærdssamfund, men dog trods alt det 
meste. 
Der hvor skillelinjen kommer til at gå for vore børn 
er ikke af økonomisk art, men af en mere uhåndgri-
belig art : Nemlig en skillelinie mellem de, der ved 
noget - og engagerer sig - og de andre. 

Jeg er overbevist om, at vore børn kommer til at stå 
over for en klassekamp på viden og indsigt. 
Altså mellem de, der har viden, de, der kan og vil 
sætte sig ind i samfundets mere og mere komplice-
rede væsen og engagere sig i det - og de andre. 
De andre bliver fremtidens tabere. 

Et tungt ansvar 
Her er det, vi skal sætte ind og forsøge at præge 
vore børn. Ikke til at gå på barrikaderne, ikke til i 
en slags afmagt med vold at bekæmpe andre, men 
præge dem til at sætte sig ind i samfundets væsen 
og via demokratiske spilleregler være med til at 
styre det. 
Det er den store udfordring for vor - og for vore 
børns generation. 
Men vi - de 60-årige - har her et særdeles tungt 
ansvar.



 

 
 
 
 
 
paratviden -->  
1.  

Hvad forstår man ved et klassesamfund og 
begrebet klassekamp?  
Er der stadig klasser i Danmark?

2.  -->
Redegør for de synspunkter der kommer frem 
i de to bilag.

3.  -->
Diskuter med udgangspunkt i bilagene om vi 
i fremtiden kommer til at opleve klassekamp 
på viden og indsigt eller økonomisk ulighed 
som følge af globaliseringen. 

4.  -->
Til sidst skal du fremlægge din eksamensop-
gave (5-10 minutter). 
Hvis du finder det relevant, kan du inddrage 
opgaven i din besvarelse af spørgsmål 1-3.

 
 
 
 

 
Paratviden er den viden, du har fra un-
dervisningen, avislæsning eller læsning 
af pensum eller andre samfundsfaglige 
bøger. 

 

Redegør. Det ord ser så uskyldigt ud, men 
det er det ikke. Det betyder for det første, at 
du skal kunne genfortælle de væsentligste 
informationer i kilden. Men det skal gøres på 

en måde, der viser, at du har forstået teksten og kan 
problematisere den. 

 
 
 
Nu skal du have mange bolde i luften. Dis-
kuter betyder at du blandt andet vælger at 
sige noget om det der direkte er spurgt om 
i spørgsmålet, men også fremdrager andre 
ting som du mener (og begrunder) er vigtige. 

 

HVORDAN? 
Begynd med et ultrakort resume af dit 
eksamensprojekt. Husk, at censor ikke 
har læst det på forhånd. 
Redegør derfor, hvad der er det væsent-
ligste i projektet og begrund hvorfor. 
Vær forberedt på, at du herefter vil få 
spørgsmål til dit eksamensprojekt. 

 


