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Den andra upplagan av boken Internationellt socialt arbete – i teori och
praktik har sett dagens ljus. Den är ett
välkommet bidrag till ämnesområdet
socialt arbete. I en bok bestående av
totalt 12 kapitel som belyser internationaliserings- och globaliseringsperspektiv i socialt arbete får läsaren ett
helhetsgrepp vilket är mycket lyckat.
Boken som i sin helhet är välskriven
och synnerligen efterlängtad på området ger många viktiga bidrag på
området. Redaktör för boken är Sven
Trygged, docent i socialt arbete vid
Stockholms universitet. I boken finns
totalt fem medförfattare vilka är:
Lena Dominelli, Maud Edgren-Schori, Shirley Gatenio Gabel, Mel Gray
och Sheila B Kamerman. Bokens titel
säger oss något om dess innehåll. Den
handlar nämligen om sprängkraften
och möjligheterna i det internationella
sociala arbetet. Här inryms teorier
och praktik. Boken vänder sig till såväl studerande vid socionomprogram
men också till yrkesverksamma socionomer. Likaså är boken angelägen för
alla de som arbetar inom frivilligsektorn nämligen olika frivilligorganisationer. Som universitetslärare i socialt
arbete har jag själv under mer än ett
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decennium mött studenter i undervisning och handledning som efterfrågar kunskap om internationellt socialt
arbete men också fått frågor om jämförande studier och forskning. Boken
tror jag också kan vara särskilt betydelsefull för exempelvis socionomstuderande som under utbildningen
genomför sin praktik eller så kallade
verksamhetsförlagda utbildning. En
del studenter gör denna praktik i andra länder. Andra studenter skriver
uppsatser i socialt arbete och genomför sitt fältarbete i något land. Den
här boken är ett klart tillskott för
den målgrupp som författarna riktat
sig till. En annan stor förtjänst med
boken är att den är tillgänglig och inrymmer många värdefulla perspektiv
för läsaren. Framställningen är tydlig
och kompositionen är gjord på ett bra
sätt. Boken inleds med en inledande
förordstext av professor Sven Hessle
vid Stockholms universitet varpå det
sedan följer en författarpresentation.
Som läsare får man därför en god inblick i författarnas förförståelse och
erfarenheter inom området. Varje
kapitel avslutas med en referenslista
vilket är bra då läsaren kan få en överblick över den litteratur som proble117
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matiseras och diskuteras i kapitlet.
Kapitlen omvittnar en mångfald av
intressanta perspektiv som avhandlas i boken. Här beskrivs bland annat
mänskliga rättigheter, komparativa
perspektiv, beskrivning av aktörerna,
FN:s konventioner om mänskliga
rättigheter, utvecklingsprojekt och
utbildningsfrågor. Ett avslutande avsnitt i boken behandlar lärdomar och
vägen mot en kritisk modernitet som
redaktören beskriver det. Betydelsen
av lärdomar och utbildningsfrågor är
bra som på ett förtjänstfullt sätt lyfts
fram i boken. Men som läsare hade
jag även velat läsa mer om språk och
fått läsa om de betydelsefulla internationella nomenklaturer det vill säga
klassifikationer som utvecklas under
senare decennier. Ett exempel på ett
sådant viktigt språksystem och nomenklatur är ICF (the International
Classification of Functioning, Disability and Health) som antogs av världshälsoorganisationen WHO redan år
2001. Hur har internationella klassifikationer vunnit spridning internationellt och vilken betydelse har de
haft för socialt arbete men också ur
ett multidisciplinärt perspektiv. Inom
den internationella funktionshinderforskningen har dessa nomenklaturer
ett stort och intressant värde. Dessa
frågor och beskrivningar kan med
fördel också utvecklas i en diskussion
om det internationella sociala arbetet. Konceptet med boken är mycket
lyckat och redaktören har tillsammans
med författaren lyckats fånga mig
som läsare med ett gott pedagogiskt
framställningssätt. Boken kan därför
varmt rekommenderas för den som
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vill läsa mer om internationalisering
och globalisering.
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