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Tillid Gert Tinggaard Svendsen Hent PDF Forlaget skriver: Udlændinge forbløffes over, at man på køreture
gennem det danske sommerlandskab støder på ubemandede boder med friske jordbær, sprøde asparges og en
lille cigarkasse med byttepenge. Endnu mere forbløffende er det, at bodens ejer om aftenen kan hente en fyldt

pengekasse. Stort set alle andre steder i verden ville både jordbær, asparges og penge være væk.
Men danskerne er verdensmestre i tillid: Vi stoler på vores statslige skrankepaver og vores pertentlige politi,
og vi stiller ubekymret vores børn i ubevogtede barnevogne uden for butikker. Umiddelbart kan det virke

tåbeligt og blåøjet med al den danske tillid. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det dog smart, at vi er så
tillidsfulde, for social sammenhængskraft i et samfund er med til at give en god økonomi og en stærk

produktionskraft. Så vi er ikke kun tillidsfulde, fordi vi har et velfærdssystem - vi har også et velfærdssystem,
fordi vi er tillidsfulde.
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