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Et liv i andres hænder Hent PDF Forlaget skriver: Et liv med handicap eller alvorlig sygdom er ofte
ensbetydende med en afhængighed af det omgivende samfund. Mange mennesker har indflydelse på det liv,
og det er ikke lige meget, hvem man møder, når man er i andres hænder - om de viser omsorg og rettidig

omhu eller ikke gør. Mange mennesker har et ansvar her, men nogle har et særligt ansvar, fordi de har særlig
stor indflydelse på de vilkår, som udsatte borgere skal leve under.

De seneste år har tidsånden blæst i en nyliberal retning, der hylder det individ, der kan klare sig selv. Der er
ikke længere den samme velvilje over for den borger, der ikke kan klare sig selv, og hjælpemulighederne er

blevet væsentligt forringet. Det sætter mange svage borgere under stort pres.

Denne bog handler om, hvad det betyder i denne situation at være i andres hænder. Den belyser det ud fra
forskellige vinkler og sætter ord på, hvordan møderne med det omgivende samfunds forskellige parter kan se

ud.
Bidragene er skrevet af mennesker, der er engageret professionelt eller på frivillig basis i problematikken.
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