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Om bogen: 

. . . inciterende og provokerende 
læsning . ... Uanset om man læser 
bogen som handicappet eller ikke
handicappet, som teolog eller læg
mand, påvirker den en, samtidig 
med at den åbner nye dimensioner 
m.h.t. forståelse og praktisk hand
lemåde. Kan man ønske sig noget 
bedre af en videnskabeligt funderet 
undersøgelse? ... 

Prof. dr. Ulrich Becher »Økumene«, 
Geneve 

. . . Erika Schuchardt formulerer 
sine »spørgsmål til teologien« 
sådan, at teologien må vende tilba
ge til de ramte . ... Denne bog er 
fuld af erfaring og indsigt. Den 
leder ind i et mere menneskeligt 
fællesskab. . . . 

Prof. dr. Jurgen Moltmann, Tubin
gen universitet, evangelisk-teologisk 
seminar 

. . . også her har forfatterinden 
ydet et banebrydende arbejde. Eri
ka Schuchardt stiller sig ikke bare 
den social-etiske opgave at ledsage 
mennesker under deres forarbejdel
se af kriser. I sine aktiviteter er hun 
selv et levende bevis for samklan
gen mellem teori og praksis. . .. 

Prof. dr. Paul Sporken, Maastricht 
universitet, afd. for medicinsk etik. 

. . . en guldgrube for medarbejdere 
ved offentlige evangeliske bibliote
ker, indeholder f.eks. en med noter 
forsynet bibliografi over næsten 300 
levnedsbeskrivelser til krisebearbej
delse fra 1900 til 1984 . ... Bogen 
imødekommer alle krav: litterær 
kvalitet, udsagn med kristen tyd
ning, læselig fremstilling og mulig
hed for indsats på mange felter ... 

Litterær konsulent for det tyske for
bund af evangeliske biblioteker, 
EKD's centralkontor. 



Om bogen 

Meget sjældent udgives der bøger, 
som kombinerer den psykologiske 
og teologiske tilgang til kriser og 
lidelse. Derfor har det været en stor 
glæde at arbejde med oversættelsen 
og udgivelsen af Erika Schuchardts 
bog på dansk. Bogen blev i Tysk
land tildelt de evangeliske forlags 
bogpris, en stor udmærkelse i et 
land, hvor der udgives et meget 
stort antal teologiske bøger. 
Erika Schuchardts bog giver ikke 
færdige løsninger, men sætter os i 
gang med emnet på en måde, der er 
præget af stor indlevelse. Den 
omstændighed, at bogen bearbejder 
en række levnedsbeskrivelser af 
handicappede og pårørende til han
dicappede, giver den en særlig vær
difuld karakter. 

Karsten Nissen, Diakonhøjskolen 

Bøgerne i den tyske serie »Kennzei
chen Frau« markerer forskelle. For
skelle bliver ofte misbrugt til diskri
mination, i stedet for at fremme føl
somhed og gensidig forståelse mel
lem mennesker. Serien »Kennzei
chen Frau« peger på et problem 
indenfor kønsdiskrimination, som 
findes i en række forskellige politi
ske og kulturelle systemer, og in
denfor alle livsområder. Det er frem 
for alt en af kvindebevægelsens for
tjenester, at dette tema er bragt til 
offentlighedens kendskab. Man kan 
næppe overvurdere de impulser, 
som udgår fra »kvinder som forny
elsesgruppe« i kampen mod ufri
hed, voldsanvendelse, lidelse og 
angst. 

Derfor er »Kennzeichen Frau« tema
et for denne serie, som går tilbage 
til et initiativ fra kvinder; serien 
foreligger som resultat af et studie
projekt, der blev iværksat i 1973 af 
Det lutherske Verdensforbunds 
tyske nationalkomite. 

Johs. Langhoff skriver bl.a. i bogens forord: 

Erika Schuchardts bog, der .�ar fået de tyske evangeliske 
forlags bogpris i 1984, søger ikke at løse det uløselige 
problem om lidelsen. Men den analyserer en stor gruppe 
lidende menneskers egne :C.efl: ioner på alvorlige handi
caps af �nge forskellige 1stigs,✓ og den viser på den måde 
en vej il<ke ud af lidelsen, mer-t:µL at komme igennem og 
holde ud.1&1�d li�elsen. Samtidig påvises den helt afg

.
ø:en

de betydnlti.g, det har, at andre mennesker, der er skanet 
for sådanne andicaps, virkelig »ledsager« de lideride i et 
ægte meq;:li ende fællesskab. 

Der er en værdifuld hjælp at finde i denne bog både for 
mennesker, der er ramt af handicaps, for deres nærmeste 
omgivelser og ikke mindst for os i den kristne kirke, der 
med rette forventes at være til rådighed som Guds 
udstrakte hånd til dem, der lider. 

DIXIT Bogforlag 

Erika Schuchardt, dr. phil. habil. Født i Hamborg 
1940, er forsker i pædagogik ved universitetet i Han
nover. Studier i sociologi, specialpædagogik og vok
senuddannelse. Lærer ved normal- og specialskoler til 
1970. Pædagog med diplom, afdelingsleder i pædago
gik, psykologi og filosofi ved folkehøjskolen i Han
nover til 1975, samtidig beskæftiget inden for det 
pædagogiske fagområde samme sted. Publikationer 
om social integration af randgrupper, om teoretisk 
rådgivning ved uddannelse og videreuddannelse samt 
om forskning i levevilkår. Medlem af den tyske evan
geliske kirkes synode siden 1972. Medarbejder i øku
meniske udvalg inden for Verdenskirkerådet. 
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