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Danskerne tvivler på
folkepension om tre årtier

Vi vil frygtelig gerne have, at folkepen
sionen består – også om 20, 30 eller 50
år. Men vi tror ikke på, at det kommer til
at ske. Vi tror, at folkepensionen er på
vej til at forsvinde.

Figur 1: Forskel i synet på fremtidens folkepension
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