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– en antologi med 12 personlige beretninger skrevet af danskere på overførselsindkomst.Mennesker på
overførselsindkomst. Ordene skaber billeder. Alle har for eksempel hørt om Dovne-Robert og Fattig-Carina.
Men lige meget hvem der toner frem for dit indre blik, så er det en væsentlig pointe i denne antologi, at det er

et forsimplet billede. Mennesker på overførselsindkomst er lige så forskellige som mennesker på
arbejdsmarkedet. Deres sociale baggrund, uddannelsesniveau, politiske holdninger, livssyn, ønsker og

drømme er forskellige.

Der er dog lighedspunkter: Et markant flertal af danskere på overførselsindkomst lever med fysiske og
psykiske sygdomme, handicaps og misbrug. De har også noget andet til fælles: De lider under den

stigmatisering, vi som samfund påfører dem.

Bidragydere: Maria Busch, Rie Grenaa, Charlotte Holm, Mette Kjærulff, Claus Larsen, Line Lazarus, Lasse
LIllevang Vesterholt, Carina Martinus, Rikke Petersen, Mette Sejrbo, Dorthe Skriver Nielsen, Heidi

Stephansen.
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