Pressemeddelelse
Giver sociale interventioner mening? Og for hvem?
Der interveneres på livet løs. Staten laver interventioner over for borger
ne i både deres privat- og arbejdsliv, og borgerne intervenerer over for
staten, når de laver politiske aktioner som demonstrationer og happen
ings. Men giver det mening? I Meningsfuldt? ser en række forskere med
kritiske briller på sociale interventioner, som de udfolder sig i dagens
Danmark.
I otte kapitler går forskerne i dybden med forskellige typer af sociale interventioner.
Det handler bl.a. om:
• Interventioner ifm. krisestyring og kriseløsning.
• Når staten og politikerne intervenerer:
• ved at genindføre kontanthjælpsloftet og lignende sanktioner
• ved at satse på den enkeltes aktivitetsparathed og at alle skal i beskæftigelse
• ved økonomisk effektivisering i form af New Public Management
• De aktivistiske traditioner, når borgerne intervenerer over for staten og den førte
politik.
Bogen viser, at top-downstyring og instrumentalisering af indsatser kan øge risikoen
for, at interventioner opleves meningsløse. Det handler i høj grad om, hvem der
definerer de kriterier, der skal gøre interventionen meningsfuld, og disse kan veksle
meget alt efter, hvem man spørger.
Selvom f.eks. staten begrunder sine interventioner mod borgerne som et udtryk for,
at demokratiet og de demokratiske organer virker efter bedste hensigt, er resultatet
ofte, at borgerne føler, at deres (friheds)rettigheder indskrænkes. I værste fald ender
interventionen med en oplevelse af meningsløshed hos flere parter.
Bogen er skrevet af Jo Krøjer, Peter Hagedorn-Rasmussen, Søren Salling Weber, Martin Bachdal
Willaa, Jonas Theis Petersen, Anita Mac, Peter Busch-Jensen, Liv Graversen og Silas Harrebye.
Alle forfatterne har tilknytning til forskningsmiljøet ’Social Intervention’ på Roskilde
Universitet.
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