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Sedan länge har de beräkningar som görs för att mäta ett lands framgång haft bruttonationalprodukten, BNP,
som centralt begrepp. Om BNP:n ökar, har landet ansetts göra framsteg även om utvecklingen haft ett stort
mänskligt pris i form av till exempel ökande ojämlikhet eller att en större del av befolkningen berövats
grundläggande hälsovård eller utbildning. Olika filosofer och ekonomiska skolor har länge försökt att utmana
begreppet, men det är först på senare tid som ett verkligt alternativ, den så kallade förmågemodellen eller
modellen för mänsklig utveckling, växt fram. Detta nya paradigm har fått en allt starkare ställning hos
internationella organisationer som arbetar med välfärd, från Världsbanken till FN:s utvecklingsprogram.
Främja förmågor av Martha C. Nussbaum är den första populära boken som beskriver grunderna för denna
pågående intellektuella revolution. OM FÖRFATTAREN Martha C. Nussbaum är professor i juridik och etik
vid University of Chicago. Hon har sedan 1978 publicerat ett tjugotal filosofiskt inriktade verk som har haft
stort internationellt inflytande. På svenska finns tidigare: Känslans skärpa, tankens inlevelse (Symposion
1995) och Kvinnors liv och social rättvisa (Daidalos 2002). OM BOKEN "Förmågemodellen är den mest
innovativa och inflytelserika utvecklingen inom politisk filosofi sedan John Rawls verk. Den här boken samlar
för första gången alla de centrala elementen i modellen tillsammans med källor och slutsatser." Jonathan
Wolff, University College London "Nussbaum, som har gjort mer än någon annan för att utveckla den
auktoritativa och banbrytande förmågemodellen, kommer nu med en uppdaterad version som kommer att bli

omistlig läsning för alla som är intresserade av en ekonomisk utveckling som verkligen ger människor
möjlighet till ett bättre liv." Henry Richardson, Georgetown University "Med sin kraftfulla och övertygande
redogörelse för BNP-begreppets misslyckande som rättvisande mått på mänsklig välfärd erbjuder den
framstående filosofen Nussbaum ett ramverk för en ny inställning till global utveckling, baserad på
förmågebegreppet. Denna lilla bok utgör ett starkt fundament för nya tankar om hur ekonomisk tillväxt och
individuell lycka kan samexistera." Publishers Weekly "Den namnkunniga filosofen Nussbaum fångar på ett
koncist sätt de centrala idéerna i ett nytt paradigm av socialt och politiskt tänkande, mänsklig utveckling och
förmågemodellen för global social rättvisa, baserade på forskning av den nobelprisbelönade ekonomen
Amartya Sen, och nu använda av Världsbanken, IMF, Arab Human Development Report och FN:s program
för mänsklig utveckling (UNDP)." S. A. Masoni Choice
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