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Nyheterna innehåller nästan dagligen rapporter om våld mot kvinnor. Vi lever på 2010-talet och kvinnors
rättigheter är lagfästa. Ändå tycks det inte finnas någon ände på våldet och utnyttjandet. Många män lever i
tron att kvinnor är till för deras behov.
I boken Kvinnans tidigaste historia. Från vördad gudinna till värdelös slav ställde författaren frågan varifrån
denna seglivade manliga föreställning kom. Patriarkatet var det självklara och omedelbara svaret. Spåren från
människans tidigaste historia visade emellertid att det i vår västerländska kultursfär funnits andra ordningar än
den patriarkala. I de äldsta civilisationerna levde kvinnor och män som jämlikar. Patriarkatet kom med
krigarfolk med en monoteistisk religion och en stor aptit på erövringar. Med religionen som redskap befästes
det sen av kyrkan i allians med världsliga härskare. Frågan är hur kvinnorna under seklerna kunnat finna sig i
våldet, nedvärderingen och den totala underordningen? I den här boken följer författaren kvinnornas motstånd
och kamp för att återerövra sitt förlorade människovärde.
Lillemor Sahlberg var aktiv i 1970-talets kvinnorörelse och påbörjade då en avhandling i sociologi om
kvinnoförtrycket historia. Ett arbete hon nu fortsätter i mer populärvetenskaplig form.
PRESSRELEASE Fredsrörelsen på Orust fyller 35 år. PRESSRELEASE Fredsrörelsen på Orust fyller 35 år.

Linkans skrifter Linkans Skrifter Skellefteå 29/4 2018: Hur långt från sanningen kan man gå innan man kallas
lögnare, (Lorents Burman i Skellefteå). Linkans skrifter Linkans Skrifter Skellefteå 29/4 2018: Hur långt från
sanningen kan man gå innan man kallas lögnare, (Lorents Burman i Skellefteå). PRESSRELEASE
Fredsrörelsen på Orust fyller 35 år. Ett samhälle som präglas av medmänsklighet, solidaritet och rättvisa.
Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till
dag. Syftet från början var alltså att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från
dag till dag. Så inleds stadgarna för … Vi är en växande rörelse som verkar för ett samhälle för alla och inte
bara några få. Ett samhälle som präglas av medmänsklighet, solidaritet och rättvisa. (Såklart vill jag strunta i
hatares lögner och det kräver väl träning att kunna se igenom) Jag vill vara omtyckt för det betyder att jag är
en människa som får andra att må bra. Vi är en växande rörelse som verkar för ett samhälle för alla och inte
bara några få. Föreningens målsättning är att stödja den socialistiska revolutionen på Kuba och det kubanska
folkets kamp mot imperialismen. Det tänker vi fira, berätta om goda bedrifter och prata om framtiden - med
hjälp av professor emeritus JAN HJÄRPE Marika Formgrens blogg Om bloggen.
Bloggen kom till på begäran från läsare som tyckte att det var knepigt att hitta mina ledare. Hela denna
förljugenhet gör en otroligt frustrerad. Jag känner precis lika dant. (Såklart vill jag strunta i hatares lögner
och det kräver väl träning att kunna se igenom) Jag vill vara omtyckt för det betyder att jag är en människa
som får andra att må bra. Men för mig hjälper det att dela ut flygblad i brevlådor. Syftet från början var alltså
att länka till mina SNB-ledare, som publicerades på litet olika ställen från dag till dag. Det tänker vi fira,
berätta om goda bedrifter och prata om framtiden - med hjälp av professor emeritus JAN HJÄRPE Marika
Formgrens blogg Om bloggen. Jag känner precis lika dant.

