
2. Lektion 

Introduktion til konservatisme 



Edmund Burke (1729-1797) 

Konservatismens fader 

Opgør med liberalismen 
progressive ideologi. 

Konservatisme er regressiv 
og kritisk overfor 
ideologiske 
eksperimenter. 

Kilde: http://sv.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke 



Konservatismens menneskesyn 

Mennesket har en begrænset fornuft.  
Mennesket begår fejl og er til tider styret af fx følelser 

og instinkter. 

 Hierarki: Nogle mennesker og autoriteter er mere 
fornuftige og værdifulde end andre. 

 Derfor bør borgerne indordne sig autoriteter, som fx 
familien, faderen, kirken, staten, kongen, Gud.   



Menneskesyn 



Konservatismens opfattelse af 
samfundet 

Alle borgere har deres funktioner i 
samfundet. Nogle funktioner er dog mere 
vigtige end andre. 

Organismetanken: Samfundet er som en 
organisme eller en krop, hvor alle 
kroppens dele skal fungere for at kroppen 
fungerer optimalt 



Samfundsopfattelse 



Konservatismens opfattelse af 
statens rolle 

Samfundet bør undgå hurtige uovervejede ændringer. 
Derfor bør staten sikre: 

•  En evolutionær samfundsudvikling - ikke en 
revolutionær. 

•  Balance mellem vigtige institutioner i samfundet – fx 
familien, virksomheder og organisationer. 

•  Den kulturelle arv – kirken, kongehuset og nationen. 



Statens rolle 



Marx’ historisk forudsigelse:  
Kapitalisme  socialisme  kommunisme. 

Socialisme 
”Enhver yder efter evne og 

nyder efter indsats”. 
•  Socialisme er et 

overgangssamfund, hvor 
staten ejer 
produktionsmidlerne og 
planlægger produktion, 
løn m.m. 

Kommunisme 
”Enhver yder efter evne og 

nyder efter behov”. 
•   Utopi eller historiens 

endepunkt, hvor det 
socialistiske menneske er 
helt udviklet og staten 
bliver overflødig og 
forsvinder. 



Statens rolle 



Placer socialkonservatisme 



Menneskesyn 



Samfundsopfattelse 



Statens rolle 



Introduktion til forskellige typer af 
socialisme 



Revolutionær socialisme 

Overgangen fra kapitalisme til socialisme skal 
ske via en socialistisk revolution.  

•  En revolution, er en omfattende ændring af et 
lands politiske og økonomiske system.  

•  Ved en revolution kan det være nødvendigt 
at bruge vold. 



Reformistisk socialisme 

Overgangen fra kapitalisme til socialisme 
skal ske med demokratiske midler.  

•  Det centrale er, at skabe 
samfundsændringer via politiske 
reformer der regulerer den kapitalistiske 
økonomi. 



Socialdemokratisme 
En form for reformistisk socialisme, der vil ændre det 

kapitalistiske samfund med demokratiske midler. 

Accept af det fri marked, men fri markedsøkonomi skal 
reguleres. 

Derfor skal staten bl.a. sikre en omfattende og levedygtig 
velfærdsstat, så alle borgere har rimelige livsbetingelser 
fx med hensyn til uddannelse og sygesikring.  



Placer revolutionær 
socialisme og 

socialdemokratisme 
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Samfundsopfattelse 



Statens rolle 



Introduktion til neoliberalisme 
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Samfundsopfattelse 


