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Konturerne af en helt ny social klasse 
anes. Den har endnu ingen fast 
form. Medlemmerne har endnu 
intet fælles fodslag. De udtrykker 

deres frustrationer i bevægelser som Occupy, 
omstyrtelse af despotierne i Mellemøsten, 
protesterne mod nedskæringer i Spanien og 
Grækenland, samt revolutionen i Ukraine. 
Men de mangler stadig en stærk fælles identitet 
og har endnu ingen klare definerede politiske 
mål.

Denne samfundsklasse i sin vorden gav 
sociologen Guy Standing navn i bogen The 
Precariat fra 2011 – på dansk »prekariatet«. 
Bogens pointer vandt genhør i vide kredse og 
blev taget op af de førende progressive tænkere 
Zygmunt Bauman og Noam Chomsky. Nu er 
Guy Standing klar med opfølgeren A Precariat 
Charter – From Denizens to Citizens, hvor han 
skriver mere konkret om, hvad der skal til for 
at give denne klasse anstændige livsbetingelser. 
Prekariatets medlemmer oplever nemlig ofte 
stor økonomisk ulighed tæt inde på livet. De 
er ifølge Standing kendetegnet ved at have 
ekstremt usikre vilkår. 

Korttidskontrakter, ringe faglig organisation, 
krav om fleksibilitet til glæde for arbejdsgive-
ren, vilkårlige fyringer, intet tillæg for overar-
bejde eller arbejde på skæve tidspunkter, samt 
tendensen til at en lang række goder ud over 
lønnen bliver rullet tilbage – det er nogle af de 
forhold, som prekariatet møder på arbejdsmar-
kedet. 

DaNNelSeN af denne samfundsklasse er et 
globalt fænomen med regionale nuancer. 

»I Vesteuropa er prekariatets opkomst tæt 
forbundet med de radikale forandringer, der 
sker med velfærdsstaterne de her år. Også i 
Danmark er velfærdsstaten under voldsomt 
pres fra globaliseringen. Den kan ikke længere 
tages for givet som garant for social sikkerhed. 
I langt mindre grad end tidligere er den i stand 
til at danne ramme for stabilitet og tryghed 
i borgernes liv,« siger Guy Standing, som er 
professor i udviklingsstudier ved School of 
Oriental and african Studies, University of 
london.

Han afviser, at det er gammeldags pludselig 
at begynde at tale om samfundsklasser, noget 
der i vid udstrækning har været umoderne i 
den akademiske verden siden 1970erne. 

»Det ville være irrelevant og forældet, hvis jeg 
talte om klasser, som man gjorde i begyndelsen 
af det 20. århundrede og brugte begreberne fra 
dengang, som om det stadig er ’proletariatet’ 
over for ’bourgeoisiet’. Der er sket en fragmen-
tering. Prekariatet er ikke så homogent som 
proletariatet.«

I sin nye bog beskriver Standing prekariatet 
som en broget flok. Her findes resterne af 
den traditionelle arbejderklasse. Det drejer sig 
typisk om relativt uuddannede mennesker, der 
føler sig hægtet af globaliseringen. Udhulingen 
af velfærdsstaten og den forringelse af sociale 
ydelser, som følger med, gør dem i stigende 
grad desperate. De længes tilbage mod en 
idylliseret national fortid og er lydhøre over 
for partier med populistiske eller neofascisti-
ske agendaer. I Danmark vil det være Dansk 
Folkeparti.

Men prekariatet består også af etniske mino-
riteter, immigranter og uafklarede asylansøgere. 
De har i reglen færre rettigheder end et lands 
egne borgere og er ofte udleveret til bureaukra-

ters forgodtbefindende. Til trods for at de to 
grupper har fælles interesser, nemlig at ophæve 
deres usikre levevilkår, kan den første let spilles 
ud mod den anden af europas højrepolitikere.

endelig fylder en tredje, hurtigtvoksende 
gruppe prekariatets rækker ud:

Den består af højtuddannede, ofte unge 
mennesker, der med endt studium bliver sluset 
ud i epidemisk arbejdsløshed. efter at være ble-
vet stillet det modsatte i udsigt, nemlig en lys 
karriere med masser af personlig udvikling og 
en fast høj månedsløn konfronteres de i stedet 
med udprægede prekære – usikre eller vanske-
lige – tilstande. De har ringe udsigt til at kunne 
afbetale studielån, stifte familie eller købe hus. 
De er håbløst overkvalificerede til de få job, der 
er tilgængelige.

Den høje levestandard, som de er vokset op 
med og kender fra deres forældres generation, 
synes mere og mere uopnåelig. Samtidig mødes 
de med mistænksomhed og umyndiggørelse af 
ansatte på diverse jobcentre, hvor de spilder ti-
den med at skrive ansøgninger til stillinger, der 
ikke findes. Det er blot salt i såret og bidrager 
til følelsen af frustration. I Danmark bekræf-
tes tendensen af rekordhøje arbejdsløshedstal 
blandt 25-29-årige. 

I sin teori om klasser i det 21. århundrede 
sætter Standing prekariatet over for »salaria-
tet«. Sidstnævnte er et lag i samfundet, hvis 
medlemmer stadig rider højt på de privilegier 
og goder, der fulgte med velfærdsstaten. 

»I salariatet har man fordele typisk i form af 
betalt ferie, pensionsordninger, stor sikkerhed 
i ansættelsen og ret til sygedagpenge. Her vil 
der ofte være mulighed for at opnå virksom-
hedsbonusser eller medarbejderaktier. Desuden 
har denne samfundsklasse en fast, relativt høj 
månedlig indkomst,« siger han.

For at illustrere forskellen mellem prekaria-
tet og salariatet bruger Standing en avis som 
eksempel. I Danmark får en redaktør i en 
traditionel fast stilling måske 49.000 kroner 

i løn om måneden. I sådan en ansættelse vil 
vedkommende desuden have adgang til en lang 
række goder og er altså en del af salariatet. Men 
på grund af de høje udgifter forbundet med at 
have fastansatte journalister til at skrive avisen 
er der tendens til, at ejerne skiller sig af med 
denne gruppe medarbejdere.

Som freelancere og for lave engangshonora-
rer hyres journalister i stedet ind, når det lige 
passer i produktionsplanen.  På den måde er 
avisens ejere ude over problemet med at skulle 
betale pensionsordninger, feriepenge, syge-
dagpenge osv. – goder, som traditionelt fulgte 
med ansættelse i en velfærdsstat. Det medfører, 
at journalister, der for få år siden var blandt 
de bedst stillede lønmodtagere, rasler ned i 
prekariatet. Her hutler de sig igennem fra den 
ene artikel til den næste uden at kunne forvente 
nævneværdig opbakning fra nogen fagforening.

»Denne praksis med at fyre folk fra faste stil-
linger og hyre dem under ’fleksible’ betingelser 
er kendt fra mange andre brancher,« understre-
ger london-professoren.

NU skulle man måske tro, at prekariatets lod 
ville få netop fagforeningerne på banen. Guy 
Standing har et bud på, hvorfor det ikke sker.

»Fagforeningerne hænger fast i arven fra 
industrisamfundet. De er gearet til at tjene 
mennesker i stabile, sikre heltidsjobs. De forsva-
rer denne type ansatte. De prøver at sluse deres 
medlemmer ind i den slags arbejde. Men det er 
ikke realiteten længere. De stabile jobs forsvin-
der, og de kommer ikke tilbage. Prekariatet 
arbejder på en helt anden måde,« siger Standing 
og fortsætter:

»Fagforeningerne oplever nu en dyb krise. I 
prekariatet hersker en udpræget fjendtlighed 
mod dem. Prekariatet opfatter fagforeningerne 
som organisationer, der udelukkende vareta-
ger allerede privilegerede gruppers interesser, 
nemlig salariatet og de bedrestillede dele af det 
gamle proletariat.«

Mange fagforeninger har ifølge Standing 

prøvet at tække regeringer og arbejdsgivere ved 
at lægge vægt på øget produktivitet. På den 
måde er de kommet det skærpede krav om 
konkurrence mellem nationer under globalise-
ringen i møde, men det har medført rolleforvir-
ring og tab af autonomi:

»I prekariatets optik smelter virksomhedsle-
delse og fagforbund ofte sammen, forstået på 
den måde at sidstnævnte blot hjælper med at 
administrere arbejdet.« 

»Der er brug for fagforeningerne mere end 
nogensinde før, men de må ændre sig radi-
kalt. De har behov for at reorientere sig og 
genoverveje deres opfattelse af samfundet. 
Fagforeningerne bliver nødt til at vågne op 
til det 21. århundredes realiteter og finde nye 
måder at kæmpe for social sikkerhed på,« siger 
Standing. 

I A Precariat Charter – From Denizens to 
Citizens peger han på borgerløn som en del af 
en mulig løsning, som fagforbundene sammen 
med europas hensygnende socialdemokratier 
bør støtte for at få fornyet relevans (omtalt i 
Ideer den 7. marts).

Men udover at appellere til mere tidsvarende 
faglig organisation indeholder bogen også 
en advarsel om de fascistiske strømninger i 
prekariatet:

»Det er normalt, at harme og forargelse 
over urimelige sociale forhold finder udtryk i 
spontane demonstrationer, men det er vigtigt, 
at Occupy, Indignados og andre bevægelser 
kommer videre end den rendyrkede protest. De 
seneste års globale protestbevægelser bør kobles 
til en progressiv agenda,« siger Standing. Han 
forudser, at det bliver op til fremsynede dele 
af prekariatet at formulere ideer og skaffe op-
bakning til politikker, der medfører, at denne 
klasse kan ophæve sig selv. Hans bog er et af de 
første skridt i den retning. 

Guy Standing: A Precariat Charter – From 
Denizens to Citizen. Bloomsbury, netop 
udkommet

Udskud. I Vesteuropa går velfærdsstaternes afmontering hånd i hånd med opkomsten af en ny social klasse: prekariatet.  
Den engelske sociolog Guy Standing beskriver farer og muligheder i ny bog. 

Alle dem uden fast løn

Det er ikke bare den ufaglærte arbejderklasse og de fattigste immigranter, der forenes i prekariatet; det er også de højtuddannede, som 
ikke fik et job. De rebelske fra prekariatet melder sig som politiske aktivister. Scene fra besat hus i Sydlondon. FOTO: SCANPIX
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