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Boken "Kvinnor Berättar #METOO" är en samlingsantologi med berättelser av modiga människor som får en
plats att berätta sin #metoo- historia. Så att vi tillsammans kan förändra de dolda maktstrukturerna i samhället
När hashtaggen #metoo fullkomligt exploderade i allas sociala medier väckte den en stark vilja till förändring.
Inte bara hos dem som blivit och blir utsatta, utan även hos många av dem som utsatt andra Helt plötsligt såg
de med andra ögon på vad de hade gjort och vad de hade sagt. De förstod plötsligt att de inte var oskyldiga.
Uppvaknandet började sprida sig, men det fanns också de som protesterade och ville värja sig och fortsätta
normalisera kränkningar, sexism och sexuella övergrepp på olika plan. Både bland kvinnor och män fanns det
ett behov av att förminska och släta över men tack vare genomslagskraften i #metoo kunde man inte längre
låtsas som ingenting.
Den här boken låter oss som har varit, som blir och fortfarande är utsatta komma till tals. Synliggör vad som
pågått och pågår. Vi kan inte längre gå tillbaka utan vägen nu måste leda framåt Boken är ytterst varsamt
redigerad och korrekturläst I största möjliga mån har berättelserna bevarats så som de är skrivna och
inskickade. Stavfel och vissa formuleringar har rättats till, något bidrag har kortats men i övrigt är det helt och
hållet skribenternas egna röster vi får ta del av. Det är deras bild av händelserna och upplevelserna vi får

uppleva, genom deras starka berättelser.
Men i takt med att alltfler kvinnor tar sig in i branschen bildas nya nätverk för att förändra dåliga attityder.
Under kungens beskydd och med högt uppsatta politiker som medlemmar fortsätter sällskapen att locka män –
även i spåren av #Metoo-rörelsen. Och de absolut flesta är enbart för män. Skadefritt Indianerna till tisdagens
premiär SPEEDWAY: Indianernas kan mönstra ett skadefritt lag inför tisdagens premiär borta mot Västervik.
De. ”Patriarkala strukturer skapar lidande för alla – både kvinnor och män” Att vara man har varit svårt länge.
Järfälla Kvinnojour Hjälp till kvinnor som har utsatts för hot och våld i en nära relation Sverige har flest
hemliga sällskap per invånare i Europa. Under kungens beskydd och med högt uppsatta politiker som
medlemmar fortsätter sällskapen att locka män – även i spåren av #Metoo-rörelsen. Inför FN:s Internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november och En vecka fri från våld den 4-8 december
berättar vi här i en serie artiklar om den forskning som bedrivs på Malmö. De. Var tredje kvinna i Sverige
känner oro för att gå utomhus på kvällen. Två nya dokumentärer påminner om att manlighet och offentlighet
var en komplicerad kombination långt innan #metoo. En av journalistikens viktigaste uppgifter är att granska
makten och rapportera om eventuella oegentligheter. Kritisera inte hela #metoo för enskilda oegentligheter.
Foto: Carolina Nilsson. Inför FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november
och En vecka fri från våld den 4-8 december berättar vi här i en serie artiklar om den forskning som bedrivs på
Malmö.

