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Prekariatet Guy Standing Hent PDF De faste ansættelser bliver færre, de løst ansatte bliver flere og
usikkerheden tager til. En voksende gruppe mennesker arbejder og lever under usikre vilkår med skiftende
korte ansættelser, som hverken fører til fastansættelse, stabil indkomst eller social beskyttelse. Guy Standing

har givet dem et navn: prekariatet. Prekariatet er den første autoritative fremstilling af en ny klasse af
mennesker med skiftende løsansættelser,

hvis liv i periferien af arbejdsmarkedet først og fremmest er usikkert og udsat. Det store spørgsmål er, om det
voksende prekariat er fanget i ubønhørlig indbyrdes konkurrence om arbejdet, eller om de fælles klassevilkår

kan føre til en ny kollektiv politisk ånd og handlekraft.

"En meget vigtig bog" - Noam Chomsky

"Køb Guy Standings bog, Prekariatet! Eller stjæl eller lån den!"

Guy Standing (f. 1948) er økonom og professor i udviklingsstudier ved School of Oriental and African
Studies (SOAS) i London. Han er tidligere professor i økonomi ved University of Bath i Storbritannien og

Monash University i Australien og leder af det socio-økonomiske sikkerhedsprogram under Den
internationale arbejdsorganisation (ILO). Hans forfatterskab inkluderer ud over hovedværket The Precariat
(2011), bl.a. Basic Income: And how we can make it happen (2017), The Corruption of Capitalism: Why
Rentiers Thrive and Work Does Not Pay (2016) og Work after Globalization: Building Occupational

Citizenship (2009)
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