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Affaldsmennesker? Torben Lange Hent PDF "Affaldsmennesker?" indeholder en række samtaler med
mennesker, som har været nødt til at opgive deres erhvervsmuligheder. De har ikke kunnet honorere

velfærdssamfundets krav om effektivitet – de kunne ikke klare konkurrencen. Et gennemgående træk i disse
samtaler er, at alle udtrykker ønske om at gøre gavn – blive accepteret og få mulighed for at bruge deres
evner og kvalifikationer. "Affaldsmennesker" har en oplysende mission i forhold til alle i vort sociale
hjælpesystem – læger, psykologer, psykiatere, socialrådgivere osv. De vil her få indsigt i problemer, de

sjældent bliver konfronteret med i deres ekspeditionsarbejde. Det er en kendsgerning, at vi i vort samfund har
mennesker, der føler sig kasserede og bortkastede. Måske kan denne bog være med til at ændre de urimelige
forhold, som disse minoritetsgrupper ofte må leve under. Her får de – nogle af dem – lejlighed til at udtrykke
sig ... Torben Lange (1934-2012) er født i Aarhus og opvokset på børnehjem. Han debuterede i 1965 med
novellesamlingen "Civilisation". Hans forfatterskab er præget af social indignation blandet med en god
portion humor og skildrer ofte mennesker på samfundets bund. Torben Lange har udgivet både digte,

noveller, romaner og dokumentariske bøger.

 

"Affaldsmennesker?" indeholder en række samtaler med mennesker,
som har været nødt til at opgive deres erhvervsmuligheder. De har
ikke kunnet honorere velfærdssamfundets krav om effektivitet – de
kunne ikke klare konkurrencen. Et gennemgående træk i disse
samtaler er, at alle udtrykker ønske om at gøre gavn – blive

accepteret og få mulighed for at bruge deres evner og kvalifikationer.
"Affaldsmennesker" har en oplysende mission i forhold til alle i vort
sociale hjælpesystem – læger, psykologer, psykiatere, socialrådgivere
osv. De vil her få indsigt i problemer, de sjældent bliver konfronteret
med i deres ekspeditionsarbejde. Det er en kendsgerning, at vi i vort
samfund har mennesker, der føler sig kasserede og bortkastede.
Måske kan denne bog være med til at ændre de urimelige forhold,
som disse minoritetsgrupper ofte må leve under. Her får de – nogle
af dem – lejlighed til at udtrykke sig ... Torben Lange (1934-2012) er



født i Aarhus og opvokset på børnehjem. Han debuterede i 1965 med
novellesamlingen "Civilisation". Hans forfatterskab er præget af

social indignation blandet med en god portion humor og skildrer ofte
mennesker på samfundets bund. Torben Lange har udgivet både

digte, noveller, romaner og dokumentariske bøger.
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