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Behovet for en retslære og retsfilosofi for det sociale område har længe været åbenlyst - det bliver nu dækket
af Peter Høilunds Socialretsfilosofi, den første danske udgivelse om faget og området socialretsfilosofi.

Peter Høilund giver en grundig indføring i relevante juridiske og filosofiske termer, men giver tillige en bred
narrativ analyse af det retlige og sociale arbejde. Høilund "søger at udvikle en model for det sociale arbejde
der bygger på socialrådgiverens fortolkning af borgerens livshistorie". Livshistorien, eller livsfortællingen,

omformes af socialrådgiveren til en journalfortælling. Journalfortællingen på sin side indgår som en
"urfortælling" i arbejdet på socialkontoret og andre sociale institutioner.

Høilunds grundantagelse er den at det sociale arbejde er udspændt mellem kærlighed og magt (eller omsorg
og kontrol). Høilund forkaster det økonomiske syn på socialt arbejde og sætter i stedet fokus på betydningen
af menneskesyn, etik og magt i anvendelsen af retsregler i sociale institutioner. Om civil ulydighed antyder

Høilund i øvrigt at det kan være et åbent spørgsmål, om socialrådgivere altid skal følge loven og
bekendtgørelserne til punkt og prikke - eller om de ikke tværtimod skal have lov til at fortolke til fordel for

den enlige mor, etc.

Peter Høilund er fra 1. september 2000 ansat som lektor på RUC, Institut for Samfundsvidenskab og
Erhvervsøkonomi.
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