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A A R H U S   U N I V E R S I T E T

Det samfundsvidenskabelige Fakultet Eks. termin: Forår 2005

Juridisk Kandidat-/embedseksamen Ordning:  Ny

Del/delprøve/fase:  1. år af grunduddannelsen

Fag: Ret og Samfund

Opgavetype: Alm.

Antal sider i opgavesættet (incl. forsiden):   4

Eksamensdag: tirsdag Dato: 5.    Måned:   april    År: 2005 kl. 9.00  - kl. 13.00

Eksamenslokaler: Trøjborg, lokale 139   PC-EKSAMEN: Marselisborghallen og  Farverihallen

Tilladte medbragte hjælpemidler: Alle

Materiale, der udleveres til eksaminanden: Opgavetekst og papir

Karakteropslag dato: 13. maj 2005

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

Ulrich Beck: “Fagre nye arbejdsverden”, (Kbh. 2002) side 12, 14, 20, 21, 23 og 144-
146.

Ulrich Beck (f. 1944) er professor i sociologi ved universitetet i München
og forfatter til en række bøger, som analyserer forholdene i det moderne
samfund. I bogen “Fagre nye arbejdsverden” analyseres arbejdsmarkedet.
[Red.]

»I nyere tid er idéen om demokrati i Europa og USA kommet til verden som arbejds-
demokrati – i den forstand, at det levende demokrati forudsætter den levende deltagelse i
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erhvervsarbejde. Borgeren var tænkt som arbejdsborger. ... Arbejdsborgeren måtte tjene
sine penge på den ene eller den anden måde for at give liv til de politiske frihedsrettighe-
der. Erhvervsarbejde har altid begrundet ikke blot den private, men også den politiske5

eksistens. ... 
Den vestlige forbindelse mellem kapitalisme og politiske, sociale og økonomiske

grundrettigheder er ikke en “social velgerning”, som man kan spare på i hårde tider.
Kapitalismens sociale buffer er nærmere et stykke anvendt oplysning. Den beror på den
indsigt, at kun mennesker, som har en bolig og en sikker arbejdsplads og dermed en10

materiel fremtid, er eller bliver borgere, som tilegner sig demokratiet og lader det blive
levende. Den enkle sandhed lyder: uden materiel sikkerhed ingen politisk frihed. Altså intet
demokrati og dermed en trussel fra nye og gamle totalitære regimer og ideologier mod
alle.

Arbejdets og den politiske handlens fremtid15

Arbejdssamfundet har ganske åbenlyst nået sin teknologiske og økologiske grænse.
Derved bryder en paradoksi frem, som tidligt var bestemmende for udviklingen af arbejds-
samfundet: På den ene side blev arbejde forklaret som samfundets midte – alt og alle
centrerer sig omkring arbejdet og koncentrerer sig om det. På den anden side forsøgte
man at kondensere [sammenpresse, fortætte, Red.] arbejdet så meget som overhovedet20

muligt. Produktivitet betyder, i ordets egentlige betydning, også altid afskaffelse af menne-
skeligt arbejde. 
...

[Der aftegner sig] en ny model til bekæmpelse af arbejdsløsheden, som stammer fra
forskellige kilder ... . Det handler ikke længere om at genvinde fuld beskæftigelse i klassisk25

forstand, i hvilken frihed, politisk handlen og demokrati muliggøres, domineres og begræn-
ses af erhvervsarbejde. ... [I den nye model defineres den politiske målsætning] som det,
der (også) er muligt: at åbne og sikre nye udfoldelsesrum for friheden ved siden af nød-

vendighedens rige, i hvilke der kan udvikles en aktiviteternes flertal – familiearbejde og

borgerarbejde.30

Så længe man ikke herved forstår en simpel omfordeling af manglen – efter mottoet:

alle mand til komfuret – kommer der rent faktisk en vision til syne her: arbejdssamfundets

endeligt.  
... 

Antitesen til arbejdssamfundet er styrkelsen af individernes politiske samfund, af det35

stedlige, aktive borgersamfund, af et på samme tid lokalt og transnationalt borgerdemokra-
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ti i Europa. Dette samfund af aktive borgere, som ikke længere forbliver inden i national-
statens container, og hvis aktiviteter er organiseret lokalt og samtidig på tværs af grænser,
kan i det små finde og udvikle lokale svar på det Andet Modernes [vor tids. Red.] udfor-

dringer – som er individualisering, globalisering, reduceret erhvervsarbejde og økologiske40

kriser. 
...

Sagt på en anden måde: Antitesen til arbejdssamfundet er ikke fritids- eller for-
nøjelsessamfundet. ... Det er det politisk orienterede, aktive, selvbevidste, politiske
borgersamfund, do-it-yourself-kulturen, som udvikler, afprøver og virkeliggør det nye,45

kondenserede begreb om det politiske.
...

Model borgerarbejde

Borgerarbejde forudsætter borgerrettigheder ... . Borgerarbejde er mere end det ofte højt
besungne borgerengagement, idet det rykker aktivitetens art og aktiveringen i centrum,50

inklusive de dertil nødvendige ressourcer – tid, rum, penge, samarbejde. Til forskel fra det

frivillige borgerengagement, der får sin status gennem vederlagsfriheden, bliver borgerar-
bejde ganske vist ikke aflønnet, men derimod belønnet i form af borgerløn og bliver på
denne måde socialt anerkendt og værdsat. Penge er nu engang målestokken for gyldig-
hed i pengesamfundet. Borgerløn vil sige en forhandlet størrelse, der mindst svarer til det55

gældende niveau for arbejdsløshedsunderstøttelse og socialhjælp.
...

Hermed fremhæves forskellen mellem borgerarbejde og det langt mere formløse,
uforpligtende “borgerengagement”. Der opstår her en alternativ aktivitets- og identitetskilde
ved siden af erhvervsarbejdet, der ikke kun skaffer menneskene tilfredsstillelse, men også60

skaber sammenhold i det individualiserede samfund i kraft af vitaliseringen af hverdagens
demokrati.

Borgerarbejdets nytte ... er også den sociale mening og det sammenhold, der – tænkt

radikalt – vokser ud af selv et mislykket projekt. Fælleslivet bliver mere farverigt, mere

kontroversielt, tættere i udøvelsen af den politiske frihed. Ingen af de teoretiske ophavs-65

mænd – fra Jean-Jacques Rousseau til Jürgen Habermas – ønskede et demokrati, der

ikke når længere end til periodiske afstemninger. For dem alle hører dannelse, erfaring

med demokrati, bevidsthed samt et vågent, aktivt fællesliv også altid med – altsammen

ting, der bliver fornyet og forstærket gennem borgerarbejdet.
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Borgerarbejde må således på ingen måde forveksles med den tvang, som social-70

hjælpsmodtagere for tiden bliver udsat for overalt ved overtagelsen af kommunalt arbejde.
Borgerarbejde er frivilligt, selvorganiseret arbejde, hvor det, der skal gøres, såvel som
måden, hvorpå det skal gøres, ligger i hænderne på dem, der gør det. Man dræber den
demokratiske ånd, der besjæler borgerarbejdet, og med dette samfundet af selvaktive
individer, når man begår århundredets fejltagelse og forveksler borgerarbejde med75

tvangsarbejde. Borgerarbejdets politiske karakter har brug for den offentligt beskyttede og
højt vurderede selvstændighed, der kommer til udtryk i deltagelsens og organisationens
autonomi og frivillighed.« 

SPØRGSMÅL

Der ønskes en kritisk analyse af ovennævnte tekstuddrag, idet der sættes fokus på Ulrich
Becks opfattelse af:

a) forholdet mellem arbejde og demokrati – idet forskellige opfattelser af demokrati
inddrages.

b) borgersamfundet – sammenlignet med velfærdsstaten/velfærdssamfundet.


