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Vi er ikke dyr, men vi er tyskere Mattias Tesfaye Hent PDF Voldsomme forandringer af det tyske
arbejdsmarked har de seneste 10-15 år fået en ny underklasse til at vokse frem. I dag lever millioner af tyskere
på fattigdomsgrænsen, til trods for at de har et arbejde. Samtidig svækkes troen – især hos de lavtlønnede –
på, at det nogensinde kan blive anderledes. Denne gruppe af "arbejdende fattige", særligt blandt faglærte og
ufaglærte arbejdere, spreder sig over hele Europa. I USA og England kalder man dem for working poor.

Er denne udvikling også på vej til Danmark?

Forfatteren beskriver udfordringer i et arbejdsliv, der er hverdag for flere og flere. Et arbejdsliv, der kun
sjældent beskrives og diskuteres i den danske offentlighed. Bogen er et aktuelt og personligt indlæg i den
politiske debat, hvor læseren møder forfatterens mormor, Malcolm X, Bølle Bob, reggae-stjernen Natasja,
metalarbejderen Bamse, narkogangstere fra Chicago, Pia Kjærsgaard, Sultan Mehmet II, fjerkræslagteren
Gary og et større galleri af europæiske lønmodtagere, der alle har nogle historier, vi normalt ikke hører så

meget til.

Mattias Tesfayes arbejde er at køre rundt på byggepladser og tale med både danske og udenlandske arbejdere.
Det har givet ham mange konkrete erfaringer med udviklingen af en del af arbejdsmarkedet, der er under

opbrud i disse år. En del af disse historier er fortalt og fortolket i denne bog.

"Vi er ikke dyr, men vi er tyskere" beskriver udfordringerne i et arbejdsliv, der er hverdag for store dele af den
tyske befolkning, og som ifølge forfatteren også er på vej til Danmark.
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