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vårt socialskydd är inte utformat för ett sådant arbetsliv.
ta arbetsföra med en växande lönenivå. Sedan 1970-talet
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kring år 2010 som dessa två började dejta igen. I USA bör
jade antalet arbetande fattiga öka redan på 1980-talet.
För tillfället har vi ingen orsak att vara rädda för en
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är säkert: vi behöver ett bra socialskydd i framtiden inte
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bara för dem som har blivit utkastade från arbetsmark
naden, utan i allt högre grad också för dem som
I USA finns nästan 18 miljoner arbetande fattiga. Men
inte får en tillräcklig lön genom arbete och
antalet har varit ganska stort ända sedan 1980-talet. I
som därför riskerar att bli arbetande fattiga.
de europeiska länderna har volymen växt hela tiden
från början av 2000-talet och idag har vi 26 miljoner
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arbetande fattiga. När det gäller de här siffrorna måste
kulturpolitik vid Jyväskylä universitet.

Arbetande
fattiga
Det är en populär föreställning
att den som arbetar i dagens
samhälle har en trygg ekonomi.
Tyvärr motsvarar den här bilden
inte verkligheten. I dagens värld
finns det många arbetande
fattiga med inkomster under eller
invid fattigdomsgränsen, som
är beroende av socialskydd för
att reda sig ekonomiskt. Särskilt
i USA är en låg lönenivå priset
för låg arbetslöshet, i Europa går
utvecklingen i samma riktning.

Sedan 1970-talet har
arbete och fattigdom gått
skilda vägar.
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