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Zygmunt Bauman: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige, Hans Reitzels Forlag, 2002 (uddrag) 
 
»… 
 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 hver eneste voksen 
som en produktiv arbejdsressource, som det er at være fattig i et samfund, der – takket være de 
enorme ressourcer, århundreders arbejdsindsats har akkumuleret – 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 for-
brugersamfund, hvor livsprojekterne bygges op 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 udsigter-
ne til at blive befriet for dens elendighed. 
 
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 modstå 
den passive fattigdom – nogenlunde på samme måde som Vesten dæmmede op for kommunismen – 
indtil fornuften sejrer og det fjendtlige system bryder sammen under sin egen 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 be-
tydning for den kollektive sundhed, en sikkerhedsventil for kollektive spændinger affødt af indivi-
duel usikkerhed. 
 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 velfærdssnylterne, de kri-
minelle og de unge, der dropper ud af skolen, er det, de opfatter som en alvorlig 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 samme 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 det an-
stændige flertals hårde arbejde er nok til at forårsage udbredt vrede og misbilligelse. Men når bil-
ledet 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 afsky-
vækkende. 

                                                 
1.  L.M. Mead, The New Politics of Poverty: The Nonworking Poor in America, New York, Basic Books, 1992. 



 Dermed forvandler fattigdommen sig fra at være en sag for socialpolitikken til at blive et pro-
blem 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 konkurrenceprægede 
krige; de er samfundets absolutte fjender. Der er kun en umærkelig og let overskridelig skillelinje 
mellem bistandsmodtagere og narkopushere, røvere og mordere. Bistandsmodtagere er de krimi-
nelle banders naturlige rekrutteringsgrundlag, og at holde folk på bistand er ensbetydende med at 
forøge de menneskereserver, hvorfra de kriminelle rekrutteres.« 
 
 
Der ønskes en retssociologisk analyse med inddragelse af relevant teori og empiri med særlig 
fokus på:  
 
   “De fattiges” samfundsmæssige rolle 

   Mulige løsninger på fattigdomsproblemet, herunder brugen af retlige 
reguleringsmåder. 


