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Udkantsmyten Kaare Dybvad Hent PDF UDKANTSMYTEN tager et opgør med myten om, at fremtiden
tilhører de store byer, mens resten af landet er fortabt. I virkeligheden er provinsen økonomisk stærk, den

lykkes bedre med uddannelse og integration, og afleverer hvert år milliarder til de store byer i form at tilskud
til statslige arbejdspladser, uddannelse og transport. Men spørgsmålet er ikke længere, om Danmark vil
knække over geografisk. Spørgsmålet er, hvornår det vil ske – og hvad vi kan gøre politisk for at vende

udviklingen.

UDKANTSMYTEN viser, at vi alle er dybt afhængige af provinsen, hvis vi skal bevare et stærkt
velfærdssamfund. Derfor skal vi slå bak på de reformer, der har skabt en historisk voldsom centralisering af

vores land de seneste ti år. På tværs af politiske skel er der brug for at finde løsninger, som styrker
udviklingen i provinsen. Der er behov for et opgør med Udkantsmyten.
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