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Klassekamp fra oven Jørgen Goul Andersen Hent PDF Forlaget skriver: For få år siden var alvorlig utryghed
næsten umålelig i dét, der blev kaldt ´verdens lykkeligste folk´. I dag frygter mange for morgendagen.
Mennesker uden for arbejdsmarkedet frygter især, at en uventet udgift skal vælte en i forvejen skrøbelig
økonomi; i arbejderklassen bekymrer man sig ikke mindst for, om helbredet kan holde til stadig flere år på

arbejdsmarkedet. Samtidig vokser uligheden i det danske samfund.

I kriseårene har brede samfundsgrupper oplevet direkte indkomstnedgang, mens alene en lille, isoleret
overklasse har nydt godt af den beskedne fremgang. Hertil kommer, at det bliver stadigt vanskeligere for børn
af den mere og mere marginaliserede underklasse at bryde ud af den sociale arv. Danmark har helt tydeligt

fået flere af de træk, vi kender fra voksende ulighed og skarpere skel i fx USA og Storbritannien. Klassekamp
fra oven ligger i forlængelse af Det danske klassesamfund, som udkom i 2012. Dengang konkluderede

forfatterne, at alle advarselslamper blinkede. Nu slår de rød alarm.
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