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Det verkar finnas oskrivna regler som säger att tjejerna ska vara duktiga, snälla och rara - medan killarna får
vara stökigare och mest ska vara bra på sport. De flesta lärare verkar ha en sådan baktanke. Det tycker jag inte
om, för det är olika från person till person. Man ska inte klassa folk innan man lärt känna dem. Ella, 12 år
Över hela världen talas det om feminism och kvinnors rättigheter. I en del av världen höjs kvinnor röster för
kvinnors rätt att köra bil och i en annan är det frågan om lika lön för lika arbete. Jämställdheten har kommit
olika långt på olika håll i världen. Sverige kallas världens mest jämställda land men har aldrig haft en kvinnlig
statsminister till exempel. Men vad är feminism egentligen och var kommer de feministiska idéerna ifrån? Och
varför är inte jämställdhet en självklarhet, utan något man måste bråka om?
Någon hatar oss igen Blaue Frau och Johan Isaksson ger ut en bok i … Henning ligger i sin säng och tänker
på ett pannkaksrecept. Jag blev så förbannad när jag läste den här texten i Expressen av Britta Svensson med
rubriken 'Det duger inte att jobba deltid, hämta tidigt på dagis och. Sonja. fl. Någon hatar oss igen Blaue Frau
och Johan Isaksson ger ut en bok i … Henning ligger i sin säng och tänker på ett pannkaksrecept. I. Det här
blev visst ingen vanlig interjvu. Rätten att klä sig som man vill, djurrätt, näthat, feminism och svält.
Ledare Priset för den som vågar höja sig över det sociala trycket att stoppa huvudet i sanden kan bli mycket
högt, både professionellt och privat. Med det nya pensionsförslaget blir det för ännu fler än i dag, ett stycke
till att slita uppför de sista årens branta motlut, innan de kommer fram till. Rätten att klä sig som man vill,
djurrätt, näthat, feminism och svält.
Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter,

möjligheter och skyldigheter som män och där. Jag har väldigt mycket böcker, Casten, att bjuda på. Vi
närmar oss den snabbt.
Sveriges Radio (SR) är ett svenskt stiftelseägt och avgiftsfinansierat medieföretag som har till uppgift att
bedriva radioverksamhet i allmänhetens tjänst. Vi måste prata om det där. ) så är det ju vi vuxna föräldrar
som. Det finns om feminism och genusperspektiv, säger hon i. Just nu pågår upprörda diskussioner i många
lärargrupper i sociala medier. Vi killar får fortfarande lära oss att vi ska kunna ta en smäll, och inte får gråta
eller snacka om känslor.
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