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Kvindesag Bettina Heltberg Hent PDF "I alle samfund og til alle tider har kønnet haft en afgørende betydning
for det, man venter af et menneske. Uanset andre egenskaber en mand og en kvinde har, forventer vi noget
helt forskelligt af dem. [...] I praksis viser det sig, at kvinderne ikke har lige muligheder for at gøre sig

gældende i samfundet. Deres kønsrolle hæmmer deres adgang til at tage del i samfundets opgaver på lige fod
med mændene."

"Kvindesag" er forfatter, kulturjournalist og cand.scient.pol Bettina Heltbergs skildring af kvindesagen som
den begyndte med suffragetterne, dens betydning i nutiden og en påmindelse om, hvorfor kvindesagen er et

nødvendigt anliggende for både kvinder, mænd og børn.
Bettina Heltberg (f. 1942) er en dansk forfatter, journalist og kritiker. Bettina Heltberg færdiggjorde først en
uddannelse som skuespiller ved Privatteatrenes Elevskole i København i 1963, hvorefter hun flyttede til
Aarhus og påbegyndte studiet i statskundskab ved Aarhus Universitet, og i 1972 kunne hun således også

kalde sig cand.scient.pol.

Bettina Heltberg har en lang karriere som både kulturjournalist, redaktør og kritiker bag sig, foruden et stort
politisk og samfundsmæssigt engagement. Hun har længe været en markant debattør og har taget del i den

offentlige debat om kønnenes ligestilling.

 

"I alle samfund og til alle tider har kønnet haft en afgørende
betydning for det, man venter af et menneske. Uanset andre
egenskaber en mand og en kvinde har, forventer vi noget helt

forskelligt af dem. [...] I praksis viser det sig, at kvinderne ikke har
lige muligheder for at gøre sig gældende i samfundet. Deres

kønsrolle hæmmer deres adgang til at tage del i samfundets opgaver
på lige fod med mændene."

"Kvindesag" er forfatter, kulturjournalist og cand.scient.pol Bettina
Heltbergs skildring af kvindesagen som den begyndte med

suffragetterne, dens betydning i nutiden og en påmindelse om,
hvorfor kvindesagen er et nødvendigt anliggende for både kvinder,

mænd og børn.
Bettina Heltberg (f. 1942) er en dansk forfatter, journalist og kritiker.
Bettina Heltberg færdiggjorde først en uddannelse som skuespiller
ved Privatteatrenes Elevskole i København i 1963, hvorefter hun

flyttede til Aarhus og påbegyndte studiet i statskundskab ved Aarhus
Universitet, og i 1972 kunne hun således også kalde sig

cand.scient.pol.

Bettina Heltberg har en lang karriere som både kulturjournalist,



redaktør og kritiker bag sig, foruden et stort politisk og
samfundsmæssigt engagement. Hun har længe været en markant
debattør og har taget del i den offentlige debat om kønnenes

ligestilling.
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