Pressemeddelelse
Ny bog giver indblik i kønsforskningen anno 2019
Der er langt fra 1970’ernes lilla bleer til moderne kønsforskning. Anto
logien Køn, magt og mangfoldighed viser spændvidden i forsknings
området, hvor forfatterne beskæftiger sig blandt andet social dumping,
unge fædre, journalistiske forestillinger og nydanske homoseksuelle.
I Køn, magt og mangfoldighed diskuterer forfatterne nogle af de spørgsmål, som er aktuelle
i 2010’ernes køns- og ligestilingsdebat: Hvad er køn? Hvorfor er der stadig uligestilling? Kan
der skabes fællesskab og forandring? Hvad er et ligestillet og retfærdigt samfund? Hvor er
kønsforskningen i alt dette?
Kønsforskning er i sit udgangspunkt tværfagligt, og gennem inddragelse af andre faggrene,
f.eks. statskundskab, sociologi, antropologi, kommunikation og psykologi, spreder Køn, magt
og mangfoldighed sig over alle dele af samfundet. Bogens kapitler handler om:
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Feministisk tænkning fra det globale syd
Slip offeret fri – om offerroller og passivgørelse
Queer-teorier, social og politisk forandring
Klasse og feministisk forskning
Køn og medierepræsentation – journalistiske foretillinger og praksisser
Danske selvbilleder i et kulturmøde
Ældreomsorg i et feministisk, poststrukturalistisk blik
Social dumpning i rengøringsarbejdet
Kvinde- og ligestillingspolitiske fora i Folketinget
Nydanske homoseksuelle og intimt medborgerskab
Det unge faderskab
Køn, race og etnicitet i blandede parforhold
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