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1.  
Redegør for de to syn på lighed/ulighed der fremføres i bilag A og B.

2.  
Forklar liberalismens syn på lighed/ulighed.

3.
Diskuter hvilke fordele/ulemper stigende ulighed vil have på det danske 
samfund.
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Bilag A 

Nyhedsavisen | 03.09.2007 | 2. sektion | Side 11 | 314 ord | artikel-id: e0b1514f 

Foghs afløser vil have skat på 25 procent 

Valgkamp Venstremanden Kasper Krüger, der har arvet Foghs 

valgkreds, vil have skatten ned på 25 procent. Stigende ulighed er ikke 

et problem, mener han 

Af Leny Malacinski og Morten Skærbæk mosk@avisen.dk 

Stigende ulighed er ikke noget problem i det danske samfund. En af Venstres nye folketingskandidater gentager nu det 

budskab, som socialminister Eva Kjer Hansen (V) tidligere er blevet banket på plads af statsministeren for at melde ud.  

»Jeg har nogle liberale grundsynspunkter, jeg ikke kan gå på kompromis med. Og stigende ulighed er ikke et problem. 

Lighed er ikke et mål i sig selv, for det betyder bare, at alle får det lige dårligt,« forklarer Kasper Krüger.  

Han begynder i dag sin valgkamp med busreklamer i København, selvom valget endnu ikke er udskrevet.  

Han forsøger for fjerde gang i træk at komme i Folketinget, denne gang fra statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) 

hidtidige valgkreds Glostrup, som nu er slået sammen med Ballerup.  

Skat på 25 procent
Hans vigtigste mærkesag er at sætte skatten.  

»Folk har ganske enkelt et moralsk krav på at beholde en større del af deres penge selv. De skal have skattelettelser, 

fordi det gavner dem selv, og ikke fordi det gavner staten,« forklarer han, der på længere sigt helst ser skatten sat ned til 

omkring 25 procent.  

34-årige Kasper Krüger blev kendt i offentligheden, da han for nogle år siden som direktør for Sky Radio kæmpede en 

hård, men forgæves, kamp mod staten om public service-kravene. Ifølge Nyhedsavisens oplysninger vil han putte op til 

to millioner i sin valgkamp, men det vil Kasper Krüger ikke selv bekræfte. Billigt bliver det dog ikke.  

…
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Bilag B 

Urban Øst | 04.10.2007 | 1. sektion | Side 16 | 290 ord | artikel-id: e0b84062 

Karen J: Uligheden skal mindskes 
Socialministeren vil arbejde for større lighed over de næste ti.  

Den økonomiske ulighed i Danmark skal mindskes i løbet af det næste årti. Det lover Venstres ny socialminister, Karen 

Jespersen, som dermed gør med op med sin forgænger Eva Kjer Hansens udtalelser om, at ulighed skaber dynamik i 

samfundet.  

»Det er afgørende, at man fører en økonomisk helhedspolitik, som har sørget for, at langt flere kontanthjælpsmodtagere 

og folk med svagere forudsætninger er kommet i arbejde. Det er inden for den ramme, at jeg meget gerne vil bidrage til, 

at vi om 10 år har et samfund med mindre ulighed, end vi har i dag,« sagde socialministeren under Folketingets 

spørgetid.  

Karen Jespersen forsvarer VK-regeringens generalieblad med, at selv om uligheden er steget under denne regering, så 

steg den endnu mere under de daværende Nyrup-regeringer i 1990’erne.  

…

Ifølge Karen Jespersen mindskes uligheden ikke nødvendigvis ved at forbedre forholdene for folk på 

overførselsindkomster. Hun mener snarere det modsatte:  

»Mange af de her mennesker har jo siddet i en lejlighed, der gjorde, at det var for dyrt for dem at tage et job, fordi 

overførselsindkomsten var højere end mindstelønnen. Derfor handler det om at sikre, at man bor i en bolig, som man har 

råd til at betale. Men man gør jo folk en bjørnetjeneste, hvis man giver dem så høj en ydelse, at de ikke har råd til at tage 

et job til mindstelønnen,« sagde Karen Jespersen.  

Ritzau
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paratviden -->  
 
 
 
1. -->  

Redegør for de to syn på lighed/ulighed der 
fremføres i bilag A og B. 
 

2. -->  
Forklar liberalismens syn på lighed/ulighed.

 
 
 
 
3. -->

Diskuter hvilke fordele/ulemper stigende ulig-
hed vil have på det danske samfund.

 
 
 
 

 
 
 
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 bilagets 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.


