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Prekariatet Guy Standing Hent PDF Forlaget skriver: De faste ansættelser bliver færre, de løst ansatte bliver
flere og frustrationerne kan ikke længere tælles. En voksende gruppe mennesker over hele verden arbejder og

lever under usikre vilkår - oftest med endeløse strømme af korte ansættelser, som hverken fører til
fastansættelser, stabil indkomst eller social beskyttelse. De er overalt og i denne bog svarer Guy Standing os

på hvem de er: prekariatet.  

Prekariatet er beskrivelsen af hvorfor disse nye daglejere er værd at forstå og endda alliere sig med. Ignorerer
man dem, skaber de røre og uro i hele samfundet. Forstår man dem, kan de være vejen til at skabe et samfund

med mere lige omfordeling og solidaritet. Guy Standing beskriver hvordan.

Om forfatteren
Guy Standing er britisk professor i udviklingsstudier ved School of Oriental and African Studies, University

of London og en internationalt indflydelsesrig samfundsanalytiker og -debatør.
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