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Velfærdspolitiske ideer om det produktive menneske er en stærk drivkraft i udviklingen af menneskesyn.
Dette kommer til udtryk i en forventning om, at hjælp til mennesker i sårbare positioner skal føre til
selvforsørgelse - eller til at de kan klare sig selv ved at realisere egne ressourcer, netværk og potentialer for
forandring. Hvad betyder det for socialt arbejde? Går noget tabt? Kommer nogen i klemme?

Forfatterne viser, at der findes menneskesyn, som i dag har trange kår, men som er vigtige, fordi de kan
nuancere og udvide vores forestillinger om, hvad det vil sige at være et produktivt menneske. Det viser de
med eksempler fra socialt arbejdes praksis - beskæftigelsesområdet, psykiatri- og handicapområdet, børne-,
familie- og ungeområdet samt det boligsociale område. 

Bogen giver nye perspektiver på udviklingen af velfærd og socialt arbejde og bidrager til refleksion over og
diskussion om, hvordan vi betragter og behandler mennesker, der befinder sig i udsatte, sårbare eller
vanskelige positioner.
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