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Forord 

Forord 
Forord 
»Menneskerettigheder i socialt arbejde« er en antologi om menneskerettighe-
der for fagpersoner inden for velfærdsprofessionerne. Formålet med bogen er 
at give en grundlæggende indføring i den menneskeretlige tænkning generelt 
og i specifikke gruppers menneskerettigheder samt om menneskeretsprincip-
per i sagsbehandling og praktisk socialt og plejearbejde. Målgrupper for bo-
gen er både studerende på de sociale og velfærdsprofessionelle grund-, efter 
og videreuddannelser og socialrådgivere og andre fagpersoner, der arbejder 
som sagsbehandlere eller i praktisk socialt samt pleje- og pædagogisk arbej-
de. Hensigten er at give en forståelse af menneskerettighedstænkningens be-
tydning i socialt arbejde og at skærpe refleksioner over ethvert menneskes 
rettigheder uanset vedkommendes sociale situation. Bogen skriver sig også 
ind i den løbende debat af de etiske dilemmaer, som opstår i praksis i al soci-
alt arbejde.  
 Der er tidligere udgivet to danske antologier om menneskerettigheder i 
forhold til det sociale område. Den første var: Ditte Goldschmidt, Anette 
Faye Jakobsen og Torben Jerving (red.) »Menneskerettigheder i socialt arbej-
de« (Socialpædagogisk Bibliotek 1997), som denne bog har taget navn efter. 
Bogen gav en grundlæggende viden om grundlæggende menneskerettigheder, 
og hvordan Danmark er forpligtet af dem. Bogen diskuterede bl.a. vanske-
lighederne i at holde fast i de menneskeretlige principper i tider med begræn-
sede kommunale budgetter og en ikke altid let gennemskuelig organisering af 
den sociale forvaltning og det socialt arbejde. Også lokale traditioners og ru-
tiners betydning i forhold til borgernes rettigheder blev diskuteret. Det er dis-
kussioner, der er lige så relevante i dag som i 1997, og som også er i fokus i 
denne bog.  
 Den anden antologi er Hatla Thelle og Ida Elisabeth Koch (red.): »Sociale 
menneskerettigheder« (Akademisk Forlag 2004). Bogen behandler sociale og 
økonomiske menneskerettigheder i både et dansk og internationalt perspektiv. 
Den bygger på FN-systemets udgangspunkt i, at staten har en forpligtelse til 
at beskytte sociale og økonomiske menneskerettigheder på linje med de tradi-
tionelle civile og politiske menneskerettigheder Fokus er derfor på indsatser i 
forhold til forskellige sociale og udsatte grupper – danske som udlændinge – i 
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det danske samfund. Udgangspunktet er de vanskelige vilkår, mennesker le-
ver under bl.a. på grund af handicap, psykisk sygdom, misbrug og diskrimi-
nation og det pres, arbejdsløshed eller andre sociale begivenheder medfører. 
Også disse forhold er fortsat relevante og væsentlige at diskutere i en ret-
tighedssammenhæng.  
 Denne bog tager udgangspunkt i dansk ret og Danmarks internationale 
menneskerettighedsforpligtelser på såvel civile og politiske som sociale og 
økonomiske områder i forhold til socialt arbejde i bredeste forstand. Forfat-
terne udgør uddannelsesmæssigt og professionelt en tværfaglig gruppe, hvil-
ket også afspejles i deres tilgang til og fortolkning og anvendelse af menne-
skeretten. Alle har viden om sociale rettigheder eller erfaringer fra eller med 
det sociale system.  
 Ida Elisabeth Koch giver i kap. 1 en generel indføring i den internationale 
og europæiske menneskerettighedslovgivning, som Danmark er forpligtet af. 
Hun giver et rids af tænkningen bag og udviklingen af menneskerettigheder-
ne og et overblik over de systemer og organer, som overvåger staternes efter-
levelse af de forskellige konventioner. Koch viser det nære samspil mellem 
de traditionelle »frihedsrettigheder« eller de civile og politiske rettigheder og 
de sociale og økonomiske rettigheder. Hun argumenterer for, at de to sæt ret-
tigheder er udelelige og skal ses som en helhed frem for som to særskilte ret-
tighedssystemer. Ligeledes viser Koch, hvordan Den Europæiske Menneske-
rettighedsdomstol samtænker de to sæt rettigheder, og hvilken betydning det-
te har for borgerne. Koch påpeger afslutningsvis væsentligheden af et menne-
skerettighedsperspektiv for socialrådgivere og andre socialarbejdere, der træf-
fer mange skønsmæssige afgørelser i deres arbejde. 
 Respekten for borgerens integritet og værdighed er et centralt element i 
socialfaglig etik, og menneskeretlige principper præger også social sagsbe-
handling og praktisk socialt arbejde. I samspillet med den sociale lovgivning 
skaber de imidlertid også etiske dilemmaer – ikke mindst i praktisk socialt 
arbejde. Kap. 2 om social sagsbehandling er skrevet af Ingelise Bech Hansen 
og kap. 3 om praktisk socialt arbejde af Jannie Dyring. De tager begge ud-
gangspunkt i den enkelte persons ret til autonomi og til et privatliv. Begge 
forfattere viser, hvor væsentligt det er at indtænke disse grundlæggende ret-
tigheder i sagsbehandling og praktisk socialt arbejde. Bech Hansen beskriver 
bl.a. betydningen af retten til et privatliv og til ytringsfrihed som grundret-
tigheder i forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler, herunder udveksling af 
persondata og inddragelse af borgeren i sin sag. Dyring beskriver og analyse-
rer ud fra ankestyrelsesafgørelser nogle dilemmaer, som kan opstår i praktisk 
socialt (og plejefagligt) arbejde. Pligter i den sociale lovgivning, som f.eks. 
omsorgspligten for voksne, og myndighedernes adgang til magtanvendelse 
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