Pressemeddelelse
Ny bog: Vi skal huske det sociale aspekt i
bæredygtighed
Vi skal kunne holde ud at være sammen. Både i dag og på langt
sigt – lokalt, globalt, i vores hverdagsliv og i vores naboskaber. Derfor skal vi tage social bæredygtighed alvorligt, så vi undgår social
forarmelse og en øget instrumentalisering og økonomisering.
I Social bæredygtighed ser en række forskere på, hvorfor den sociale dimension af bæredygtighed er vigtig for vores liv og fremtid.
Begrebet social bæredygtighed er endnu relativt uafklaret og difust. Det skyldes til dels,
at man har fundet det nemmere at definere bæredygtighed ud fra en økonomisk og
økologisk ramme. Det vil forskerne i Social bæredygtighed imidlertid lave om på.
I bogen analyserer de begrebet tværfagligt gennem fagdiscipliner såsom socialt
entreprenørskab, arbejdslivsstudier, teknologistudier, offentlig administration og
ledelse, organisationsstudier, politisk økonomi, læringsteori, sociologi og politisk filosofi.
Det giver stor spændvidde og gør det muligt at kvalificere og nuancere debatten om
social bæredygtighed.
Endelig kommer forfatterne med konkrete bud på, hvordan social bæredygtighed skal
forstås både begrebsligt, normativt og i praksis, ligesom de diskuterer, hvad der ikke er
social bæredygtighed.
Anledningen til at skrive Social bæredygtighed udspringer af arbejdet i
Forskningsgruppen Organisering, Etik og Bæredygtighed/OrgESS på Roskilde
Universitet.
Bogens forfattere er: Katia Dupret, Luise Li Langergaard, Jo Krøjer, Susanne Ekman,
Peter Hagedorn-Rasmussen, Christine Revsbech Jensen, Jonas Egmose, Linda
Lundgaard Andersen og Lars Hulgård.

Social bæredygtighed
– begreb, felt og kritik

Katia Dupret og
Luise Li Langergaard (red.)

FAKTA
245 sider
299 kr. (vejl.)
UDKOMMER
16. marts 2020

Mandag den 16. marts
afholdes bogpræsentation
kl. 16-17.30 på Roskilde Universitet, lokale 02.1-021.
Tilmelding på: events.ruc.dk/
socialbaeredygtighed
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