
I de tider Karl Marx skrev om i Das Kapital fra 1865, var det store

problem at beskytte mod udbytning af arbejdskraften. At nogen

udnyttede andre, hverken var – eller er – just en ny sag. Og egent-

lig heller ikke mere det store problem. I dag er det største problem

derimod at sikre, at arbejdskraften bliver udbyttet på en ordentlig

måde. Årsagen til dette tema er, at vores forhold til arbejdet har for-

andret sig: Fra husholderens ret til at tvinge mennesker til at pukle

sig ihjel som simple husholdningsslaver til arbejdskraftens ret til at

få del i udkommet af arbejdsindsatsens værdiforøgning. 

I dag formuleres retten til at blive udbyttet på en ordentlig måde

som et spørgsmål om et godt arbejdsmiljø. Folk klager ikke over

deres løn, skønt de per definition vil have mere. Folk klager kun

fåmælt til obligatoriske sikkerhedsudvalg over de fysiske rammer,

som selvfølgelig skal være bedre, men det klarer udvalget så. De

klager over det psykiske arbejdsmiljø. ‘Der skal herske ordentlige

forhold i udbytningsmiljøet’ kunne en moderne – en tillidsmands

– malmrøst lyde. Og det gør den, fordi de fleste almindelige men-

neskers bekymring er at have et ordentligt arbejde. At arbejde er

mere værdigt end nogensinde før. Det vil sige, at værdien af arbej-

det kun er et problem for gammeldags marxistiske teoretikere. 

Én af forkæmperne – Karl Marxs svigersøn Paul Larfargue – ud-

gav i 1880 bogen ‘Retten til dovenskab’ med undertitlen ‘Gendri-

velse af Retten til arbejde af 1848’. Undertitlen henviste til hans

foragt for de pompøse borgerlige menneskerettigheder og det

franske proletariats revolutionære princip: Retten til arbejde. Efter

Lafargues opfattelse var retten til arbejde det samme som at kræve

retten til at sælge sig som slave. I stedet talte han varmt for igen at

tage antikkens grækeres forhold som forbillede. Grækerne havde

taget ved lære af oldtidens filosoffer, der betragtede arbejdet som

nedværdigelse af det frie menneske, lovpriste dovenskaben som

Gudernes gave og kun ville kendes ved legemsøvelser og åndelig

leg. Lafargues eget forslag var et opgør med den dødsmærkede ar-

bejdsliderlighed ved at lave en ubøjelig lov, der forbød at arbejde

mere end tre timer om dagen for at komme svækkelsen af lege-

met og ånds-tunghed til livs. 

Jeg stresses, altså er jeg

Også Paul Lafargue var altså godt gammeldags optaget af hvor

længe, der skulle arbejdes. Først i næste runde var han optaget af,

hvor hårdt – altså fysisk nedslidende – det var, og hvad virkningen

var på den enkeltes åndelige niveau. Det psykiske niveau ville vi

sige i dag.

Det har altså hele tiden handlet om beskyttelse, ‘protection of

property’. Og pointen er, at vi i dag har indført en beskyttelseslov-

givning mod fysisk nedslidning, har glemt lønkampen og koncen-

trerer indsatsen om det psykiske arbejdsmiljø. Altså: 'Hvordan har

du det på din udbytningspost?'.

Det presserende spørgsmål er, hvordan win-win-forbindelsen er

mellem udnyttelsen af dig og din selvrealisering gennem arbejdet.

Presset er nemlig ikke længere det ydre pres i form af adfærdsre-

gulering. Det primære pres er det indre i forhold til individualitets-

formerne. 

Sig navnet! Stress hedder det.

Socialisationsteoretikerne fra 1970'erne fik på en måde ret. Pres-

set på arbejdskraften handler på en og samme gang såvel om ud-

nyttelse som om identitetsproduktion. Det gør det, fordi vi er for

optaget af vores arbejde. Og det sker let, fordi arbejdet på anti-

antik vis er blevet vores realisationsmedium. Sagt på en anden vis,

så er den indre kolonisering af personligheden vor tids problem. På

godt og på ondt: Udnyttelsen af mig skal give mening – også for

mig. Grænserne er indre.

I stil med andre velfærdssygdomme er stress en belastning af

personligheden. Det er hårdt at være lærer, det er hårdt at servi-

cere lærere. Det er psykisk hårdt at være arbejdskraft i 2004. Bare

hårdt. Man mister ikke så mange fingre ved maskiner som tidligere.

Man får også mere fri. Men pointen er, at frihed og fritid ikke frigør

dig, som de gamle grækere forestillede sig. Hvorfor? Fordi du er

blevet herre i eget hus. Slave af din egen personlige frihed. Er der

noget at gøre ved det? Nej. Kan vi gøre noget ved det? Ja, vi kan re-

spektere, at det psykiske arbejdsmiljø kræver sin form for beskyt-

telse i et nyt århundrede. Hvad betyder det 'at ta en slapper'? Det

må vi til at træne i. Hvor er de nye grænser? y
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