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Första gången författaren Chimamanda Ngozi Adichie blir kallad feminist är hon fjorton år. "Det var inte
någon komplimang. Det hörde jag på tonen - det var en ton som hade passat ett yttrande som: 'Du är ju för
terrorism.'" Istället för att värja sig mot ordet bestämmer sig Chimamanda Ngozi Adichie för att göra det till
sitt, och strunta i omgivningens invändningar om att alla feminister är olyckliga och ogifta manshatare, att
feminism är något i grunden oafrikanskt och att riktiga feminister inte bär läppglans. Alla borde vara
feminister är Chimamanda Ngozi Adichies personliga och inspirerande upprop för en feminism som angår oss
alla och som lyfter blicken ut mot världen. Texten är från början ett bejublat TED-talk som setts av över två
miljoner människor på Youtube, och som samplats av Beyoncé i låten ***Flawless. Alla borde vara feminister
ges ut i samarbete med Sveriges Kvinnolobby, FN-förbundet, LO, TCO, Teskedsorden, Unizon och Gertrud
Åström. Boken distribueras under december månad som en gåva till alla elever i årskurs 2 i den svenska
gymnasieskolan. "Genus spelar en viktig roll i hela världen. Och jag skulle gärna vilja att vi i dag börjar
drömma om ett annorlunda samhälle. En rättvisare värld.
En värld med lyckligare män och lyckligare kvinnor som är ärligare mot sig själva. Och det är så här vi ska
börja: vi måste uppfostra våra döttrar annorlunda. Vi måste även uppfostra våra söner
annorlunda."Chimamanda Ngozi Adichie "Som vanligt skriver Chimamanda Ngozi Adichie klart och
intelligent.

[...] I slutordet förklaras det att Alla borde vara feminister kommer att delas ut till svenska gymnasieskolor.
Det låter som en bra idé. Boken är ett perfekt underlag för diskussion om feminism, patriarkatet, konceptet
'kön' och den arbetsfördelning konceptet för med sig." Judith Kiros, Dagens Nyheter Översättare: Niclas Hval
När vi kommit överens om att det är BDSM det handlar om, och inte vad som ovan nämnts, ja vem är du eller
jag då att säga att Herr (eller Fru – hade slumpen fallit ut annorlunda) Hitti inte får eller borde rikta in sin
verksamhet mot kunder som dras till att gå till frisörsalong om salongen i fråga. Och om objektifiering.
Enligt läroplanen ska undervisningen i skolan vara saklig och allsidig. Men vi tar en sak i taget… Alla är
fotografer. Kent heter jag och jag jobbar som elektriker på kommunen där jag bor. Vi är framme i och har
hunnit njuta av Cascai i Portugal i två hela dagar. Det visar en ny undersökning från Yougov, som tidningen
Metro beställt. Håller med, kvinnor som motarbetar kvinnor är ett stort problem. Och Marilyn Monroe.
Tycker den säger mer om dig för att vara ärlig, så jag vet inte helt vad jag ska svara dig. Och Pippi
Långstrump. Var fjärde svensk säger sig vara feminist i alla lägen och lika många tycker att ”feminist” är ett
fult ord. Som tycker att de som gärna jobbar deltid och är med sina barn förminskar sig själv, att även de
borde upp till kamp, satsa på chefspositioner och lämna barnen på dagis så snart det bara går. Helt nöjd … (6
maj 2018) 23. Vad vill du egentligen med denna kommentar, Kjell. När vi kommit överens om att det är
BDSM det handlar om, och inte vad som ovan nämnts, ja vem är du eller jag då att säga att Herr (eller Fru –
hade slumpen fallit ut annorlunda) Hitti inte får eller borde rikta in sin verksamhet mot kunder som dras till att
gå till frisörsalong om salongen i fråga. Det visar en ny undersökning från Yougov, som tidningen Metro
beställt. 10 - För en gångs skull känner jag - vad du säkerligen känner alla dina dagar - tanken 'det här var en
väl använd dag'.

