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Socialpolitik er et standardværk i dansk samfundsvidenskab og har i en årrække givet et solidt bidrag til en
række uddannelser på universiteter og professionshøjskoler. Bogen foreligger her i en stærkt revideret og

udvidet udgave.

Bogen anlægger et samfundsperspektiv på det socialpolitiske område og forsøger at bestemme årsagerne til
sociale problemer, problemenernes konsekvenser og mulighederne og viljen til at afhjælpe dem.

Socialpolitik behandler:

· Teorier om socialpolitik og velfærdsstat

· Social- og familiepolitik

· Arbejde, arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik

· Fattigdom, marginalisering, social udstødelse og social kontrol

· Socialpolitik kommunalt, nationalt, i Grønland og i EU

· Udgifterne til og omfordelingseffekten af socialpolitik

· Socialpolitik i forhold til bolig, sundhed og social arv

 

I 4. udgave er samtlige kapitler revideret, og der er tilføjet tre nye kapitler om social afvigelse, handicap og
socialpolitik i Grønland. Bogens kapitler er skrevet af prominente fagfolk, som her giver et tilgængeligt og

velfunderet overblik over socialpolitikkens mange aspekter.

Redigeret af Jørgen Elm Larsen, lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og Iver Hornemann
Møller, professor emeritus ved universitetet i Coimbra, Linnéuniversitetet og CBS.
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