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Materiale, der udleveres til eksaminanden:  Opgavetekst og papir
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VIGTIGT - for studerende som anvender PC til eksamen. 
Hvis der opstår problemer med udskrivningen af din eksamensopgave, kan studienævnet give dispensation til, at du
afleverer besvarelsen på diskette. For at sikre dokumentation for, at printeren virkede ved eksamens start, opfordrer
studienævnet til, at du starter eksamen med at udskrive et stykke papir med dagens kodeord. Dette papir med kodeordet
vedlægges en evt. dispensationsansøgning. 

Dagens kodeord er: Arbejde

Zygmunt Bauman: “Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige”, Reitzel, 2002 (s. 9, 10, 15, 16,
60, 61, 110, 116, 130, 134-137, 143, 145, 148).

Zygmunt Bauman (f. 1925) var professor ved Warszawas Universitet indtil 1968, hvor
han som følge af politisk og antisemitisk pres valgte at forlade Polen. Siden 1971 har
Bauman været bosat i Leeds i England, hvor han indtil 1991 var professor i sociologi
ved det stedlige universitet.
[Baumans analyser i bogen “Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige” bygger på
engelske og amerikanske forhold. Red.]

»Indledning

De fattige vil altid være hos os. Så meget kan vi da lære af den folkelige visdom. Hvad folkelig
visdom ikke er så skråsikker på eller taler så åbenhjertigt om, er det pinlige spørgsmål om,
hvordan de fattige bliver fattige og bliver betragtet som fattige. Endvidere om, hvor meget den
måde de bliver formet og opfattet på, afhænger af, hvordan vi alle – almindelige mennesker,5
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hverken rige eller fattige – lever vores hverdagsliv og lovpriser eller misbilliger den måde, vi
og de andre gør det på.
...

De fattige vil altid være hos os, men hvad det er at være fattig afhænger af, hvilken slags
“os” de er “hos”. Det er ikke det samme at være fattig i et samfund, der har brug for hver10
eneste voksen som en produktiv arbejdsressource, som det er at være fattig i et samfund, der
– takket være de enorme ressourcer, århundreders arbejdsindsats har akkummuleret –
sagtens kan producere alt, hvad der behøves, uden deltagelse af en stor og voksende andel
af sine medlemmer. Én ting er at være fattig i et producentsamfund med fuld beskæftigelse.
Noget ganske andet er at være fattig i et forbrugersamfund, hvor livsprojekterne bygges op15
omkring forbrugsvalg snarere end arbejde, faglige færdigheder eller job. Hvis “det at være
fattig” engang betød at være arbejdsløs, betyder det nu først og fremmest at være i den
defekte forbrugers vanskelige position. Det er en af forskellene, der virkelig gør en forskel for
den måde, fattigdommen opfattes på, samt mulighederne for og udsigterne til at blive befriet
for dens elendighed.20

Formålet med at arbejde: at skabe arbejdsetikken

Hvad er arbejdsetik? Den er, kort fortalt, et bud med to udtalte præmisser og to under-
forståede forudsætninger.

Den første udtalte præmis er, at man – for at skaffe sig det, der skal til for at holde sig
i live og være lykkelig – må gøre noget, der af andre anses for at have en værdi og være værd25
at betale for. Der er ingen fribilletter. Det er altid quid pro quo, noget for noget. Man må først
give for senere at kunne få.

Den anden udtalte præmis er, at det er forkert – moralsk forkasteligt såvel som dumt –
at stille sig tilfreds med det, man allerede har, og på den måde slå sig til tåls med mindre og
ikke mere. At det er uværdigt og ufornuftigt at holde op med at slide og slæbe, blot fordi det,30
man har, er tilfredsstillende. At det er uværdigt at hvile sig, medmindre man gør det for at
samle kræfter til yderligere arbejde. Med andre ord: arbejdet er en værdi i sig selv, en ædel
og forædlende aktivitet.

Budet lyder altså som følger: du skal blive ved med at arbejde, selv om du ikke kan se,
at du får noget ud af det, som du ikke har i forvejen, eller som du mener, du har brug for. Det35
er godt at arbejde – det er dårligt ikke at arbejde.

Den første underforståede forudsætning, uden hvilken hverken præmisserne eller budet
ville virke så indlysende, som de gør, er, at flertallet kan sælge deres arbejdsevne, ja, kan
tjene deres daglige brød ved at sælge den og blive belønnet for det udførte arbejde; alt, hvad
de ejer og har, er belønning for allerede udført arbejde og for deres villighed til at blive ved40
med at arbejde. Arbejde er alle menneskers normaltilstand; ikke at arbejde er unormalt. De
fleste gør deres pligt, og det ville være urimeligt at bede dem om at dele deres løn eller
overskud med andre, der også bare kunne gøre deres pligt, men som af en eller anden grund
ikke gør det.



1 L.M. Mead, The New Politics of Poverty: The Nonworking Poor in America (New York, Basic Books,
1992).
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Den anden underforståede forudsætning er, at kun det arbejde, der i andres øjne har en45
værdi – arbejde, som fordrer en løn eller et honorar, arbejde, der kan sælges og som
forventes at blive købt – besidder den moralske værdi, arbejdsetikken billiger. Dette er et –
om end forenklet – resumé af den form, arbejdsetikken rent historisk antog i vore samfund,
der går under betegnelsen “moderne”.

At være fattig i et forbrugersamfund50
I producentsamfundet, arbejdsetikkens fredelige tid, rakte arbejdsetikken langt ud over
fabriksgulvet og fattiggårdens mure. Dens forskrifter prægede visionen om et retfærdigt og
anstændigt samfund, der ikke var skabt endnu, og som indtil da skulle tjene som den horisont,
den øjeblikkelige udvikling bevægede sig i retning af, og som den øjeblikkelige tilstand blev
målt i forhold til. Visionen om den ultimative tilstand, der skulle nås, var fuld beskæftigelse,55
et samfund, som udelukkende bestod af arbejdende mennesker.
...

Tanken om fuld beskæftigelse som et uundværligt kendetegn ved “et normalt samfund”
indebar både en pligt, som alle frivilligt påtog sig, og en fælles vilje, der blev ophøjet til en
universel rettighed.60

Når man definerer normen, definerer man også det unormale. Arbejdsetikken sammen-
fattede det unormale i fænomenet “arbejdsløshed” – det var unormalt ikke at arbejde. Den
stadige tilstedeværelse af fattige blev som forventet forklaret enten med manglen på arbejde
eller manglen på vilje til at arbejde.
...65

At være fattig er kriminelt

Meads kampskrift mod de fattige, som “har valgt” ikke at arbejde for at tjene til livets ophold,
afsluttes med en kraftig formaning: “Socialpolitikken må og skal retfærdigt og beslutsomt mod-
stå den passive fattigdom – nogenlunde på samme måde som Vesten dæmmede op for kom-
munismen – indtil fornuften sejrer og det fjendtlige system bryder sammen under sin egen70
vægt.”1 Metaforen er velvalgt. En af de vigtigste tjenester, underklassen yder vor tids
overflodssamfund, er at opsuge den frygt og den angst, som ikke længere kan bortledes af
en mægtig fjende udefra. Underklassen er fjenden inden for murene, udvalgt til at erstatte den
ydre fjende som et lægemiddel af afgørende betydning for den kollektive sundhed, en sikker-
hedsventil for kollektive spændinger affødt af individuel usikkerhed.75

Underklassen er yderst velegnet til at spille denne rolle. Mead siger gentagne gange, at
hvad der får “normale”, anstændige amerikanere til at gøre fælles front mod velfærds-
snylterne, de kriminelle og de unge, der dropper ud af skolen, er det, de opfatter som en alvor-
lig inkonsekvens hos dem, de gør fælles sag imod: underklasse-individerne krænker alle
flertallets højt skattede værdier, samtidig med at de klynger sig til dem og ønsker de samme80
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forbrugersamfundsglæder, som andre mennesker bryster sig af at have fortjent. Med andre
ord: hvad amerikanerne bebrejder underklassen i deres midte, er, at dens drømme og den
livsmodel, den begærer, har en uhyggelig lighed med deres egne.
...

De fattiges stærkt omtalte afvisning af arbejdsetikken og modvilje mod at deltage i det85
anstændige flertals hårde arbejde er nok til at forårsage udbredt vrede og misbilligelse. Men
når billedet af den dovne fattige suppleres med alarmerende nyheder om stigende kriminalitet
og vold mod det anstændige flertals liv og ejendom, bliver misbilligelsen udbygget med frygt.
Det ikke at adlyde arbejdsetikken bliver en skræmmende handling – ud over at den er moralsk
forkastelig og afskyvækkende.90

Dermed forvandler fattigdommen sig fra at være en sag for socialpolitikken til at blive et
problem for pønologien [læren om straffens funktion. Red.] og strafferetten. De fattige er ikke
længere forbrugersamfundets udstødte, som er blevet besejret i de helt og holdent konkur-
renceprægede krige; de er samfundets absolutte fjender. Der er kun en umærkelig og let
overskridelig skillelinje mellem bistandsmodtagere og narkopushere, røvere og mordere.95
Bistandsmodtagere er de kriminelle banders naturlige rekrutteringsgrundlag, og at holde folk
på bistand er ensbetydende med at forøge de menneskereserver, hvorfra de kriminelle
rekrutteres.
...

De fattige uden rolle100

Ethvert kendt samfund har haft sine fattige. Det er ikke så mærkeligt, eftersom etableringen
af enhver ordensmodel skaber splittelse og diskvalificerer visse dele af samfundets virkelighed
som upassende eller dysfunktionel, mens ophøjelse af enhver særlig væremåde til norm
degraderer en lang række alternativer til at være mindreværdige eller abnorme. De fattige er
selve indbegrebet af og prototypen på det “upassende” og “abnorme”.105
...

Afhængigt af dets specifikke ordens- og normmodel konstruerede ethvert samfund
imidlertid sine fattige i sit eget billede ved at give forskellige forklaringer på deres tilstede-
værelse, udnytte dem på forskellig vis og benytte forskellige strategier til løsning af fattig-
domsproblemet.110
...

Jeremy Bentham, den store reformator, der sammenfattede moderne visdom bedre end
nogen anden samtidig tænker (datidens lærde opinion lovpriste næsten enstemmigt hans
projekt som “særdeles rationelt og oplyst”), ... konkluderede, at ingen former for økonomiske
tilskyndelser er pålidelige midler til at nå de ønskede mål; regulær tvang ville være langt mere115
effektiv end nogen som helst appel til de fattiges åbenlyst lunefulde eller manglende
intelligens. Han foreslog, at man opførte 500 huse, hver især med plads til 2000 af de
“byrdefulde fattige”, der skulle overvåges konstant og være undergivet en enevældig leders
magt. “Affaldet, menneskehedens bærme”, voksne og børn uden synlige midler til eget
underhold, tiggere, enlige mødre, uregerlige lærlinge og lignende personer skulle ifølge120
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planen indfanges og tvinges ind i sådanne privatejede og -drevne tvangsarbejdshuse, “hvor
den slags bærme kan blive til penge”. Bentham svarede vredt sine få liberalt tænkende kriti-
kere: “Indvending – friheden indskrænkes. Svar – friheden til at gøre skade.” Han mente, at
de fattige blot ved at forblive fattige havde leveret det nødvendige bevis for, at de var lige så
lidt i stand til at håndtere friheden som uregerlige børn. De kunne ikke styre sig selv. Altså125
måtte de styres.
...

I dag vil kun få turde fremsætte denne filosofis principper med en tilsvarende arrogant
åbenhed, og hvis de gjorde det, ville deres påstande helt sikkert blive mødt med vilde
protester. Alligevel præger en stor del af den filosofi atter meget af den offentlige politik over130
for mennesker, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at få pengene til at slå til
og klare dagen og vejen uden “ufortjent” støtte. Man hører i dag et kraftigt ekko af den filosofi
i ethvert felttog imod “nasserne”, “bedragerne” eller “bistandsnarkomanerne” og i enhver ofte
gentaget advarsel om, at mennesker, der kræver højere lønninger, risikerer at “fordyre sig
selv ud i arbejdsløsheden”. Virkningen af den filosofi føles stærkest i den stædigt fastholdte135
påstand om, at bruddet på den universelle norm, der siger, at man skal tjene til livet ved ar-
bejde, nu som før er den vigtigste årsag til fattigdom – trods de mange vidnesbyrd om det
modsatte – og at kuren mod fattigdom må bestå i at føre de arbejdsløse tilbage til arbejds-
markedet. I den offentlige politiks folklore kan kun den vareliggjorte (kommodificerede)
arbejdskraft kræve adgang til ligeledes vareliggjorte overlevelsesmuligheder.140
...

Engang var det økonomisk og politisk fornuftigt at træne nutidens fattige til at blive
morgendagens arbejdskraft. Det smurte den industribaserede økonomis hjul og tjente på
fortrinlig vis “den sociale integrations” sag – dvs. opretholdelsen af ordenen og den normative
regulering.145
...

Nutidens samfund lægger i første række beslag på sine medlemmer som forbrugere.
Først i anden række, og kun delvis, lægger det beslag på dem som producenter. ... Nutidens
fattige er primært “ikke-forbrugere”, ikke “arbejdsløse”. De defineres i første række som
defekte forbrugere, da den vigtigste af de samfundspligter, som de ikke opfylder, er pligten150
til at være aktive og effektive købere af de varer og tjenesteydelser, markedet tilbyder. I et for-
brugersamfunds bogholderi er de fattige helt klart et passiv, og selv ikke i en bogholders
vildeste fantasi kan de opføres som et nuværende eller kommende aktiv.

Så for første gang i den dokumenterede historie er de fattige nu udelukkende et problem
og en plage. ... De fattige er totalt unyttige. Ingen – ingen, der virkelig betyder noget, råber op155
og bliver hørt – har brug for dem. Over for dem er tolerancen lig nul. Samfundet ville være
bedst tjent med, at de fattige blot brændte deres telte og forsvandt. Verden ville være langt
mere behagelig uden dem. Der er ikke brug for de fattige, og derfor er de uønskede. Og fordi
de er uønskede, kan de – uden den store fortrydelse eller anger – opgives.
...160
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Claus Offe2 har på stringent og overbevisende måde plæderet for en radikal løsning af
den nuværende krise. Omdrejningspunktet i denne løsning er “forestillingen om, at retten til
en personlig indkomst kan adskilles fra en reel evne til at forskaffe sig en indkomst”. Det kan
den – om end det ganske vist kun kan ske på betingelse af, at man udfører det mindst lige så
store kunststykke, der består i at forskyde perspektivet fra den fokusering på lønarbejdet, som165
dikteres af arbejdsetikken, til den forestilling om en basal rettighed og en basal garanti, som
dikteres af den status og værdighed, der knytter sig til det at være menneske.
...

Hvor radikalt Offes postulat end måtte være, må det alligevel suppleres med et andet:
nemlig en adskillelse af arbejdet og arbejdsmarkedet.170
...

Tanken om at adskille retten til en indkomst fra evnen til at forskaffe sig en indkomst er
faktisk alt andet end konservativ. Tværtimod ... vil det kræve et endog særdeles skarpt sving
at implementere den. Det vil indebære en opgivelse af ikke så få sakrosankte [ukrænkelige,
fredhellige. Red.] (...) antagelser om vores nuværende livsstil. F.eks. den antagelse, at effek-175
tivitet er godt, uanset hvilket formål den måtte tjene, og hvilke bivirkninger den måtte have i
form af menneskelige lidelser – eller at alt, hvad der går for at være “økonomisk vækst”, dvs.
alt, hvad der statistisk set kan beskrives som “mere i dag end i går, mere i morgen end i dag”,
i sig selv er godt, uanset hvilke omkostninger det undervejs måtte indebære for menneskenes
og naturens eksistensbetingelser – de betingelser, der deles af hele menneskeheden.180
...

Der er trods alt et vist håb om, at menneskeheden vil kunne udføre dette kunststykke
endnu en gang.« 

SPØRGSMÅL

Der ønskes en kritisk analyse af ovenstående tekst, idet der sættes fokus på

a) Begrebet “de fattige” – i samfundshistorisk og filosofisk belysning.

b) Forskellige opfattelser af årsagerne til fattigdom og mulige løsninger på problemet,
herunder brugen af retlige reguleringsmidler.


