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eget eller statens projekt? Og har du kolleger eller konkurrenter? Begrebet konkurrencestaten har de senere år
være et af de mest debatterede emner i dansk politik og presse. Debatten kredser især om konkurrencestaten
som afløser for velfærdsstaten i Danmark. Men hvad indebærer egentlig konkurrencestaten, og hvad er op og
ned i debatten? Konkurrencestaten Danmark giver en letlæst og overskuelig introduktion til emnet. Bogen
henvender sig til den nysgerrige og politisk interesserede læser uden særlige forudsætninger, der ønsker at

skabe sig et hurtigt overblik over et af vor tids mest omdiskuterede og udskældte begreber. Bogen er forsynet
med et forord af forhenværende forstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen. Danmarks ry som det

fuldendte demokrati, der ubetinget overholder menneskerettighederne og huser ”verdens lykkeligste folk”,
smuldrer. I stedet har vi fået fortællinger om udlændingeskepsis, stressede offentlige ansatte, forringet velfærd

og ulykkelige ”12-talspiger.

 

Ligner din hverdag en slutspurt? Er du dit eget eller statens projekt?
Og har du kolleger eller konkurrenter? Begrebet konkurrencestaten
har de senere år være et af de mest debatterede emner i dansk politik
og presse. Debatten kredser især om konkurrencestaten som afløser

for velfærdsstaten i Danmark. Men hvad indebærer egentlig
konkurrencestaten, og hvad er op og ned i debatten?

Konkurrencestaten Danmark giver en letlæst og overskuelig
introduktion til emnet. Bogen henvender sig til den nysgerrige og
politisk interesserede læser uden særlige forudsætninger, der ønsker
at skabe sig et hurtigt overblik over et af vor tids mest omdiskuterede

og udskældte begreber. Bogen er forsynet med et forord af
forhenværende forstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen.

Danmarks ry som det fuldendte demokrati, der ubetinget overholder



menneskerettighederne og huser ”verdens lykkeligste folk”,
smuldrer. I stedet har vi fået fortællinger om udlændingeskepsis,
stressede offentlige ansatte, forringet velfærd og ulykkelige ”12-

talspiger.
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