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"Vi har nemlig fået maskuliniseret tilværelsen, og må nu privat og offentligt leve på markedets præmisser.
Men det er vi ved at dø af! Så der er grund til at være tændt. Og jeg kan ikke læne mig tilbage. Endnu. Når jeg
er tændt, er det ikke fordi kvinder er ofre. Men fordi begge køn er i klemme. Efter min mening er der ingen
oplagte vindere i den samfundsmæssige udvikling. Der er derimod tab hos alle parter." Bente Schwartz gør
status på ligestilling mellem kønnene og spørger samtidig, om det virkelig er til nogens bedste, at kvinder nu
arbejder – tilnærmelsesværdigt – lige så meget som mænd og har måttet opgive sin kønslige identitet for at nå
til dette punkt. Resultatet er, at begge køn smelter sammen til et køns- og identitetsløst væsen i et forsøg på at
passe ind i det markedsøkonomiske paradis, uden at det fører til lykke eller selverkendelse for nogen af
parterne. Bente Schwartz opfordrer til at se på hele mennesket, og hvad der skal til for at få markedet til at
passe til mennesket, i stedet for at få mennesket til at passe til markedet. 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.
JACOBSEN Anders E. QR. / Rasmussen, Halfdan) Vitser 16. JACOBSEN Bertil Gå til TEKSTER.
JACOBI Knud. QUIST Byrge.
RØDE MOR's 8xCD BOXSÆT / TEKSTER. QUAADE Flemming. Som en fugl i luften stiger og falder

revolutionen over den latinamerikanske horisont. JACOBSEN Aage. Det kan være svært, at se om en mand
forelsket. B. JACOBSEN Anders E. Nyheder fra 2014. Her er sexologens bedste råd om forelskelse og
hvordan du kan afkode mænd ud fra deres handlinger. Død i Skagen, begravet på Skagen Assistens
Kirkegård. Jensen.
To ældre damer fra Ålborg rejste en tur til Malta for at være på ferie i et på uger. Parret bor i Charlottenlund.

