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Så langt - Så godt? Hvad nu? Bente Schwartz Hent PDF "Det danske samfund arbejder officielt for ligestilling
mellem kønnene. Vi er forpligtet til det af internationale konventioner, vi er pålagt det via vores medlemskab
af EF og vi har selv vedtaget nationale ligestillingslove, der formaliserer forpligtelserne. Alligevel er det ikke

helt klart for alle, hvad det egentlig er, vi arbejder for. Mange er også i tvivl om det overhovedet er
nødvendigt at arbejde for sagen. Vi har ingen uligheder. Eller også har vi rettet op på dem. Vi har ligestilling.
Og har vi ikke ligestilling, er det fordi, det ikke kan lade sig gøre." Så langt? Så godt? Hvad nu? – sådan

spørger Bente Schwartz i sin bog om ligestilling i det danske samfund. Er der mere tilbage at kæmpe for, eller
har vi opnået så meget ligestilling, som det er muligt? Bogen er en velegnet håndbog til at arbejde med

ligestilling i om omkring folkeskolen. Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række
bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet

skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 

"Det danske samfund arbejder officielt for ligestilling mellem
kønnene. Vi er forpligtet til det af internationale konventioner, vi er
pålagt det via vores medlemskab af EF og vi har selv vedtaget

nationale ligestillingslove, der formaliserer forpligtelserne. Alligevel
er det ikke helt klart for alle, hvad det egentlig er, vi arbejder for.
Mange er også i tvivl om det overhovedet er nødvendigt at arbejde
for sagen. Vi har ingen uligheder. Eller også har vi rettet op på dem.
Vi har ligestilling. Og har vi ikke ligestilling, er det fordi, det ikke
kan lade sig gøre." Så langt? Så godt? Hvad nu? – sådan spørger

Bente Schwartz i sin bog om ligestilling i det danske samfund. Er der
mere tilbage at kæmpe for, eller har vi opnået så meget ligestilling,
som det er muligt? Bogen er en velegnet håndbog til at arbejde med
ligestilling i om omkring folkeskolen. Den danske forfatter Bente
Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn,
ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt



uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i
undervisning på forskellige niveauer.
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