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Är jämställdhetsprojektet så gott som klart? Är feminism för alla? Är den arga feministen ett problem?
Feministfällan är boken för alla som kallar sig feminister, för alla som inte vågar göra det och för alla som har
slutat. Boken är ett stridsrop till en rörelse som behöver påminnas om att vi vill något så radikalt som att
skapa ett samhälle med samma möjligheter för alla. Det är en obekväm uppgörelse med feminismens

utmaningar, och en idé om hur vi ska fortsätta arbetet för en bättre, mer jämställd värld.*Nina Åkestam är
doktor i ekonomi, skribent och feministisk debattör. Hon debuterade 2014 med boken Meningen med hela

skiten. Feministfällan är hennes andra bok.
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Nina Åkestam

Feministfällan. Köp boken Feministfällan av Nina Åkestam till inköpspris hos Buuks. Nina tycker att den
feministiska debatten idag har landat snett och börjat bli problematisk. Har skrivit tre romaner och bloggat
sedan 2005. Boken är ett stridsrop till en rörelse som behöver påminnas om att vi vill något så . Natashja

Lady Dahmer Blomberg bjuder in till en revolution och det dröjer inte länge innan du är övertygad. Meillä on
miljoonia kirjoja löydä seuraava lukuelämyksesi tänään Aina edulliset hinnat ilmainen toimitus yli 3990
tilauksiin ja nopea kuljetus. You can write a book review and share your experiences. Jag har fått tydlig

feedback att jag inte ska skriva så mycket själv i inlägget för det hämmar diskussionen så här nedan tänkte
jag bara nämna några små grejer jag fastnade extra mycket för som kanske blir stoff för en debatt i

kommentarsfältet. Aftonbladet svt TV4 är de senaste i raden. feministiska debatt och vilka fällor vi feminister
lätt faller i.http feministbiblioteket.sefeministfallan. Boken heter Feministfällan och gäst är författaren Nina
Åkestam Wikner. Det innebär att den som kommenterar själv ansvarar för innehållet i kommentaren och att
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ansvarig utgivare för denna webbplats inte har något ansvar för kommentarerna. Är jämställdhetsprojektet så
gott som klart? Är feminism för alla? Är den arga feministen ett problem? Feministfällan är boken för alla

som kallar sig feminister för alla som inte vågar göra det och för alla som har slutat.
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