
Hvor glider vi hen?
Hent bøger PDF

Hvor glider vi hen? Hent PDF Forlaget skriver: I Frem mod socialhjælpsstaten kiggede vi på velfærdsstatens
rødder op til 1890erne. IMellem skøn og ret så vi, hvordan flere og flere grupper blev skilt ud fra den

klassiske enhedsforsørgelse, indtil lovgivningen blev samlet med socialreformen af 1933. Velfærdsstaten i
støbeskeen berettede om udviklingen fra ´Danmark for folket´ frem mod gennemførelsen af folkepensionen

og den intense diskussion om velfærdsstaten.
Velfærdsstatens storhedstid dækkede perioden fra 1956 til 1973. Mod slutningen satte flere og flere
spørgsmålstegn ved den samfundsdannelse, man havde sat i ovnen. Adam var ikke længe i paradiset.
Velfærdsstaten i tidehverv tegnede perioden 1973 til 1993 præget af legitimitetskrise og økonomiske
vanskeligheder. I dette sjette og sidste bind, Hvor glider vi hen?, viser vi, hvordan den socialpolitiske

ideologi har undergået store ændringer. Aktivering, sanktioner, incitamenter, pligt-og-ret er i den grad sat på
dagsordenen, at det spejler en ændring af den klassiske velfærdsstat. Det kan være svært at se, hvor processen

vil føre os hen. Derfor titlen Hvor glider vi hen?
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