
Ludermanifestet
Hent bøger PDF

Ekaterina Krarup

Ludermanifestet Ekaterina Krarup Hent PDF # Reclaim ordet luder!

# Du har ret til at se ud, som du vil!

# Kræv din orgasme!

# Hvis det ikke føles rart, så er det ikke rart!

# Dick pics, hævnporno og nudes. Der er forskel. Så enkelt er det!

# Vi har ikke ligestilling, før alle er lige stillede!

De kalder sig for girl squad og fjerdebølgefeminister. Nikita Klæstrup, Louise Kjølsen og Ekaterina Karup vil
have ret til at bruge deres krop, som de vil, uden at blive dømt for det. Men det er bare én af deres

mærkesager. De zapper mellem en akademisk teori og Instagram, mellem nøgen hud og politik. Andre
feminister fnyser ad dem og synes ikke, deres projekt har noget med kvindesagen at gøre. Denne bog er deres
manifest, og her fortæller de om deres mærkesager, og hvorfor det er så vigtigt at reclaime krop, seksualitet

og gøre op med kvinders udskamning af andre kvinder.

Ekaterina Andersen er teologistuderende, fotograf, gift og mor til to. Louise Kjølsen har en kandidatgrad i
psykologi, er foredragsholder og Twerk Queen. Nikita Klæstrup studerer tv- og medietilrettelæggelse på

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hun er blogger og tabloiddarling.

"At sige, at jeg var skeptisk, første gang jeg mødte disse iøjnefaldende, højtråbende, meget lidt tøjbærende
typer, ville være en underdrivelse. "Hvorfor skal de dog larme så meget?" tænkte jeg. Men få timer efter vores
rendezvous var jeg solgt og ansøgte om at blive Girl Squads fjerde medlem. Måske fordi jeg kunne genkende
min egen kamp mod generaliseringer. Tænk sig, at kvinders udseende igen og igen skal bruges imod dem. At
de skal tilsvines udelukkende på grund af deres køn. Jovist larmer de! Med rette. Og når du har læst dette
manifest, vil du formentlig fremover larme med i feminismen navn. Det vil jeg!" – Abdel Aziz Mahmoud,

journalist

"Jeg ville ønske, jeg havde læst "Ludermanifestet", dengang jeg til en fest fik smidt i hovedet, at jeg lignede
en luder. Skammen og vreden ramte mig som ung så hårdt, at det tog mig 50 år at fortælle historien. Tænk,
hvis jeg dengang havde svaret, ja, jeg har drukket, ja jeg har en meget kort kjole på, og ja, jeg har lyst til dig.

Så ja, jeg er en luder. Hvad er problemet?" – Elisabeth Møller Jensen, forfatter
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De kalder sig for girl squad og fjerdebølgefeminister. Nikita
Klæstrup, Louise Kjølsen og Ekaterina Karup vil have ret til at bruge
deres krop, som de vil, uden at blive dømt for det. Men det er bare én

af deres mærkesager. De zapper mellem en akademisk teori og
Instagram, mellem nøgen hud og politik. Andre feminister fnyser ad
dem og synes ikke, deres projekt har noget med kvindesagen at gøre.

Denne bog er deres manifest, og her fortæller de om deres
mærkesager, og hvorfor det er så vigtigt at reclaime krop, seksualitet

og gøre op med kvinders udskamning af andre kvinder.

Ekaterina Andersen er teologistuderende, fotograf, gift og mor til to.
Louise Kjølsen har en kandidatgrad i psykologi, er foredragsholder

og Twerk Queen. Nikita Klæstrup studerer tv- og
medietilrettelæggelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hun er blogger og tabloiddarling.

"At sige, at jeg var skeptisk, første gang jeg mødte disse
iøjnefaldende, højtråbende, meget lidt tøjbærende typer, ville være
en underdrivelse. "Hvorfor skal de dog larme så meget?" tænkte jeg.
Men få timer efter vores rendezvous var jeg solgt og ansøgte om at
blive Girl Squads fjerde medlem. Måske fordi jeg kunne genkende

min egen kamp mod generaliseringer. Tænk sig, at kvinders
udseende igen og igen skal bruges imod dem. At de skal tilsvines
udelukkende på grund af deres køn. Jovist larmer de! Med rette. Og
når du har læst dette manifest, vil du formentlig fremover larme med
i feminismen navn. Det vil jeg!" – Abdel Aziz Mahmoud, journalist

"Jeg ville ønske, jeg havde læst "Ludermanifestet", dengang jeg til en
fest fik smidt i hovedet, at jeg lignede en luder. Skammen og vreden

ramte mig som ung så hårdt, at det tog mig 50 år at fortælle
historien. Tænk, hvis jeg dengang havde svaret, ja, jeg har drukket,
ja jeg har en meget kort kjole på, og ja, jeg har lyst til dig. Så ja, jeg
er en luder. Hvad er problemet?" – Elisabeth Møller Jensen, forfatter
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