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Medborgerskab og Social klasse T.H. Marshall Hent PDF ”Er det stadig sandt, at den grundlæggende lighed,
når den er blevet beriget med nyt indhold og gjort til en del af medborgerskabets formelle rettigheder, er
foreneligt med uligheder i social klasse? Jeg vil fremsætte den påstand, at vores samfund i dag rummer en
antagelse om, at de to stadig er forenelige i en sådan grad, at medborgerskabet selv i visse henseender er

blevet ophav til legitim social ulighed.” Sådan formulerer den britiske sociolog T.H. Marshall (1893-1991) et
af de helt centrale spørgsmål i essayet (udgivet i 1950) []Medborgerskab og social klasse[], som nu for første
gang foreligger på dansk. Teksten er for længst blevet en klassiker og er ikke til at komme uden om, når det
drejer sig om medborgerskab, velfærdsstat og demokrati. På trods af sin alder har vi at gøre med en tekst, der
stilistisk såvel som indholdsmæssigt, stadig imponerer ved sin skarphed og ved sin insisteren på et mere og
mere lige medborgerskab inden for rammerne af et kapitalistisk samfund. Bogen er oversat fra engelsk efter

[]Citizenship and Social Class[] af Stig W. Jørgensen.

 

”Er det stadig sandt, at den grundlæggende lighed, når den er blevet
beriget med nyt indhold og gjort til en del af medborgerskabets

formelle rettigheder, er foreneligt med uligheder i social klasse? Jeg
vil fremsætte den påstand, at vores samfund i dag rummer en
antagelse om, at de to stadig er forenelige i en sådan grad, at

medborgerskabet selv i visse henseender er blevet ophav til legitim
social ulighed.” Sådan formulerer den britiske sociolog T.H.
Marshall (1893-1991) et af de helt centrale spørgsmål i essayet
(udgivet i 1950) []Medborgerskab og social klasse[], som nu for
første gang foreligger på dansk. Teksten er for længst blevet en
klassiker og er ikke til at komme uden om, når det drejer sig om

medborgerskab, velfærdsstat og demokrati. På trods af sin alder har
vi at gøre med en tekst, der stilistisk såvel som indholdsmæssigt,
stadig imponerer ved sin skarphed og ved sin insisteren på et mere



og mere lige medborgerskab inden for rammerne af et kapitalistisk
samfund. Bogen er oversat fra engelsk efter []Citizenship and Social

Class[] af Stig W. Jørgensen.
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