
Det uperfekte barn
Hent bøger PDF

Det uperfekte barn Hent PDF Forlaget skriver: Medfødte handicap har altid skræmt, fascineret, frastødt - og
kaldt på forklaringer.

Det uperfekte barn fortæller om, hvordan samfundet, videnskaben og kunsten gennem tiden har forholdt sig
til børn med misdannelser. Kvindens indbildningskraft, underjordiske væsener, kemiske stoffer og kromosom

nr. 21 er alle vigtige elementer i bogens brede fortælling om bestræbelserne på at forstå, udgrænse og
afhjælpe det afvigende.

Teknologien spiller derfor også en hovedrolle i bogen. Bedre hjælpemidler og kommunikation og nye
medicinske behandlinger har medvirket til, at handicappede børn i dag langt bedre kan klare sig selv.

Samtidig truer fosterdiagnostikken med at fjerne det afvigende og misdannede, fordi forældre kan fravælge
fostre med sygdomme og defekter.

Ti forfattere, hver især eksperter inden for deres område, fortæller her om det uperfekte barn set fra
medicinens, kunstens, historiens og de handicappedes verden. Emnerne spænder vidt - fra handicappede børn

i den danske folketro og i billedkunsten til thalidomidkatastrofen og fosterdiagnostikkens indførelse i
Danmark.

Det uperfekte barn er rigt illustreret, bl.a. med Heidi Guthmann Bircks enestående skulpturer af misdannede
fostre.
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