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Hvorfor er feminister så snerpede? Gretelise Holm Hent PDF Hvorfor tjener mænd i gennemsnit 82.000
kroner mere end kvinder om året? Og handler ligestilling ikke bare om, at kvinder skal tage sig sammen?

Disse og 28 andre spørgsmål om ligestilling svarer Gretelise Holm på i sin nye bog Hvorfor er feminister så
snerpede?. En fyndig, skarp og inspirerende debathåndbog til moderne kvinder, der ikke gider høre på mere
vrøvl. Bogen giver desuden et historisk tilbageblik på højdepunkterne i kampen for at sikre kvinderne lige

adgang til demokratiske rettigheder i Danmark.

Om forfatteren: Gretelise Holm, født 1946, har været journalist siden hun var 17 år og har skrevet mere end
30 bøger. I dag er hun mest kendt for sine populære kriminalromaner om journalisten Karin Sommer, men

Gretelise Holm står også bag en lang række fag- og debatbøger om køn og ligestilling, bl.a. Et
Hjerteanliggende. Om kvinder, samfund og lokalpolitik, 1983. Udkommet i anledning af 75 års jubilæet for
danske kvinders kommunale valgret og Kvindestemmer, 1990. En antologi i anledning af 75-året for kvinders

valgret til Folketinget.
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