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Fagre nye arbejdsverden Ulrich Beck Hent PDF Forlaget skriver: I et interview gav Ulrich Beck, tysk
sociolog og forfatter til bl.a. nyklassikeren Risikosamfundet, følgende karakteristik af bogen Fagre nye

arbejdsverden:
´Min pointe er at kapitalismen er ved at tage livet af arbejdet. Arbejdsløshed rammer ikke længere kun de

marginale grupper i samfundet. Den kan potentielt ramme os alle - og værst af alt kan den sætte demokratiet i
fare. Når den globale kapitalisme fralægger sig ethvert ansvar for beskæftigelse og demokrati, underminerer
den sin egen legitimitet. Det er på tide at vi finder frem til nogle friske ideer og måder at gøre tingene på. Vi

er nødt til at lægge grunden for demokratiet i et postarbejdssamfund ...´
I denne bog giver Ulrich Beck sit bud på hvordan vi kan løse det problem at fuld beskæftigelse er en saga
blot i det moderne samfund. Han foreslår at der indføres det han benævner borgerarbejde som fx kan bestå af

arbejde i familien eller i lokalmiljøet.
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