Temadebatt
Socialt arbete i retorik och praktik –
med fokus på försörjningsfrågor
Frågor om försörjning utgör ett av det sociala arbetets kärnområden, historiskt sett och idag.
Försörjningsstöd har blivit en social rättighet i den svenska välfärdsstaten. Vi har lämnat fattigvården
med lokala lösningar och moralisering kring förtjänta-oförtjänta. Vi har lämnat paternalismen och stöd
till behövande utifrån barmhärtighetsprincipen till förmån för solidaritetsprincipen och social rättvisa.
Stämmer detta i praktiken? Är social rättvisa mindre värd än annan rättvisa? Skall sociala rättigheter
följas upp i den mån vi har råd med? Vem bär ansvaret för glappet mellan retorik och praktik? Vilken
utvecklingslinje kan skönjas historiskt sett? Vilka utmaningar finns för socialarbetare och vilken roll har
socialt arbete egentligen när det gäller försörjningsstöd?
Temaförmiddagen inleds med ett föredrag av Alexandru Panican, fil dr, universitetslektor vid
Socialhögskolan, Lunds universitet. Därefter kommer en panel utifrån föredraget att kommentera vilka
möjligheter och utmaningar socialt arbete idag och i framtiden står inför. Panelen består av: Birthe
Wallin, direktor för Skåne Stadsmission, Kenneth Sandgren, utredare vid Utredningscentrum i
Helsingborg, Torbjörn Hjort, fil dr, universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet och
Ulrika Rudnert, socialsekreterare vid Försörjningsenheten i Burlövs kommun. Temaförmiddagen
avslutas med dialog mellan föreläsare, panel och publik.
Förmiddagen ingår i en debattserie i FORSA Syds regi där socialt arbete diskuteras och granskas utifrån
skilda perspektiv som präglar fältet. Målet är att fokusera det sociala arbetets olika
verksamhetsområden.
Plats: Sal U203, Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg
Datum: fredagen den 18 nov
Tid: 9.00-12.30
Frågor och anmälan skickas till leili.laanemets@soch.lu.se För medlemmar i FORSA och studenter är
temadagen gratis. Övriga betalar 200:- på pg 491 54 18-0 (ange avsändare). Sista dag för anmälan 5
november. Kaffe med lätt förtäring serveras i pausen. Salen är utrustad med hörslinga.

Välkomna hälsar FORSA Syd
i samarbete med Socialhögskolan, Lunds universitet och Malmö högskola, Hälsa och samhälle.

