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Spørgsmål 

1.  
Redegør for Kirsten Brosbøls holdninger vedrørende velfærdsstaten, og for 
hvorfor hun mener at der skal bruges flere penge på velfærd.

2.  
Forklar forskellen på en universalistisk/socialdemokratiske og en resi-
dual/liberalistisk velfærdsstat.

3.
Diskuter nogle selvvalgte problemstillinger som velfærdsstaten står over-
for. 
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Debat: Vi har råd til velfærd
Af Kirsten Brosbøl, Folketingsmedlem (S)
 
RENGØRING HVER tredje uge. Dårligere normeringer i daginstitutionerne. Større pres på de offentligt 
ansatte med risiko for øget nedslidning og stress. Det kan blive realiteterne i en række østjyske kom-
muner til næste år, hvis de bebudede besparelser på de kommunale budgetter gennemføres. 

Flertallet af kommunerne i Østjylland forventer besparelser. F.eks. forventer Odder Kommune at 
skulle spare 16 mio. kr., Skanderborg 35-50 mio. kr., og Syddjurs 55 mio. kr. 

Mange troede, at det værste var overstået med sidste års besparelser, der fulgte i kølvandet på kom-
munalreformen og udligningsreformen, men nu kan vi altså konstatere, at den kommunale økonomi 
og dermed velfærdens kerneydelser fortsat er under voldsomt pres. Så meget, at flere borgmestre – 
også borgerlige – har varslet skattestigninger for at dække underskuddet. En udmelding, der bør give 
anledning til selvransagelse i regeringskontorerne. 

Betaler nok i skat 
Danskerne betaler allerede nok i skat til at kunne forvente et ordentligt serviceniveau. Derfor er ud-
viklingen helt vanvittig og uanstændig i en situation, hvor vores samfund er rigere end nogensinde. 
Vi har råd til ordentlig velfærd. Milliardoverskuddet i statskassen vokser år for år. 

Det, der er behov for, er en ny regering, der er villig til at investere i vores fælles velfærd. Det er nu, vi 
skal genskabe tilliden til den offentlige sektor – så medarbejderne ikke flygter, og så borgerne ikke 
fravælger de offentlige tilbud. For den fri og lige adgang til offentlige serviceydelser er kernen i det 
velfærdssamfund, som skaber sammenhængskraft, udvikling og tryghed i Danmark. 

Socialdemokraterne har sat nye, ambitiøse mål for vores fælles velfærdssamfund. Vi har formuleret 
29 konkrete velfærdsrettigheder på fem af velfærdssamfundets kerneområder: børn, folkeskole, 
sundhed, ældre og socialt udsatte. 

For eksempel skal ældre have ret til rengøring en gang om ugen, børn skal have ret til gratis, sund 
mad i daginstitutionerne, og der skal være ret til omgående udredning og behandling af livstruende 
sygdomme, f.eks. kræft. 

Kommunerne vil selvfølgelig få fuld økonomisk kompensation fra staten til de ekstra omkostninger, 
det kræver at opfylde disse rettigheder. 

Og prisen for bedre velfærd? Ja, den er, at man ikke også kan få skattelettelser. Den pris er Socialde-
mokraterne klar til at betale. Vi vælger velfærd frem for skattelettelser. 

 



L E X I K O N

Efter 2. verdenskrig argumenterede den britiske 
sociolog T.H. Marshall for et statsborgerskab med 
omfattende sociale rettigheder. Alle borgere i et 
land besidder sociale rettigheder og har hermed 
ret til forskellige velfærdsgoder som fri adgang 
til sundhedsvæsenet, uddannelse og socialhjælp. 
Denne model betegnes som den universalistiske 
velfærdsstat, da adgang til velfærd er baseret på 
universelle rettigheder.

Den residuelle velfærdsmodel
Den liberale (også kaldet residuale) velfærdsmodel, 
der kendetegner blandt andre de nordamerikanske 
lande. Denne teori bygger på begrænsede og lave 
overførselsindkomster. Det er ideen, at de fattigste 
skal holdes ’oven vande’, mens de rigere skal have 
mulighed for at nyde den løn, de velfortjent har 
modtaget som følge af stor arbejdsindsats. Omfor-
delingen er med andre ord forholdsvist lav.



 

 
 
 
 
 
paratviden -->  

1. -->  
Redegør for Kirsten Brosbøls holdninger 
vedrørende velfærdsstaten, og for hvorfor 
hun mener at der skal bruges flere penge på 
velfærd.

 
2. -->  

Forklar forskellen på en universalistisk/so-
cialdemokratiske og en residual/liberalistisk 
velfærdsstat.

 

3. -->
Diskuter nogle selvvalgte problemstillinger 
som velfærdsstaten står overfor. 

 
 
 
 

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

 

Redegør. Det betyder, at der skal gives 
en saglig og neutral redegørelse for bi-
lagets indhold. En redegørelse er ikke 
helt det samme som et referat.

Forklar. 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. 
Diskuter 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. 
 

 
 


