Pressemeddelelse
Prekariseringen breder sig; det kan gå ud
over os alle
Usikre og midlertidige ansættelser med ringe arbejdsforhold har
altid været del af arbejdsmarkedet. Men prekariseringen breder sig
til flere områder og faggrupper – herunder akademikere. Det har
omfattende konsekvenser for både de direkte involverede og for
det arbejde, som udføres.
Prekarisering er et fælles anliggende, fordi det potentielt går ud over alle. Frygten for
et prekariseret arbejdsliv kan nemlig også få fastansatte arbejdstagere til at acceptere
dårligere vilkår. Nu fremlægger fire forskere fra RUC – i bogen Prekarisering – og
akademisk arbejde – en omfattende samfundsanalyse af prekariseringens baggrund,
udbredelse og gennemslag i en dansk sammenhæng.
Forfatterne viser, hvordan udviklingen opleves af berørte, og hvordan den stadig mere
intensive brug af løse ansættelser udløser:
1. Forringelser af løn og arbejdsforhold.
2. Svækkelse af arbejdsmiljøet, de faglige udviklingsmuligheder og efteruddannelse.
3. En gradvis svækkelse af opbakningen til velfærdsmodellen samt tab af tillid til, at
arbejdsmarkedets parter tager ansvar for løsarbejdernes løn- og arbejdsforhold.
4. Et ræs mod bunden, hvor de prekariseringsramte underbyder hinanden.
Prekarisering – og akademisk arbejde rejser diskussioner om, hvordan vi
som samfund og som mennesker kan modvirke prekarisering. Vil politikere og
arbejdsmarkedets parter tage ansvar? Og hvad kan man gøre på arbejdspladsen
eller i andre fællesskaber, så den negative udviklingsretning kan erstattes af mere
bæredygtige perspektiver for fremtidens arbejdsliv?
Alle fire forfattere er tilknyttet Center for Arbejdslivsforskning ved Institut for
Mennesker og Teknologi, RUC.
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Forskningsprojektet er støttet økonomisk af Dansk Magisterforening under
fuld forskningsfrihed.
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