Djävulen i Vallentuna
Den Onda Satan
Genus i teori och praktik

Genusteorier kan ge ett antal verkliga exempel på hur
genussystemets principer presenteras, exempel hämtade från det
omgivande samhälle där människor formar sina medvetna och
omedvetna föreställningar och attityder till kön
Förbättrad jämnställdhet genom kunskap om genus är en väg framåt.
På goda grunder kan man anta att om ingen uppmärksammar,
efterforskar och följer upp bristande jämställdhet inom samhället
kommer inte heller förbättringar att ske.
I och med att vi sedan barnsben förväntar oss skillnader mellan
könen och värdera könen på olika sätt är jämställdhet ingenting som
kommer "naturligt", av sig självt. Jämställdhet är en "färskvara" som
kräver ett kontinuerligt aktivt och medvetet arbete.
Författare: John Johansson.
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Behovet av att reflektera över journalistiska arbetsmetoder ur ett
genusperspektiv är stort överallt. En handbok behövs som kan hjälpa
journalister att förändra invanda rutiner,
Det råder inte någon tvekan om att mäns deltagande i dagens
revolution av jämställdhet behöver eget utrymme och
uppmärksamhet därför att Svenska medier har minskat sin bevakning
av mäns särintresse som nu behandlas som något som inte bidrar till
att förbättra rådande strukturer
Jag menar att journalister behöver lyfta frågor om jämställdhet i sin
bevakning och vill peka på två frågor som journalister bör ställa sig
inför varje inslag/text om jämställdhet:
•
•

Var är männen?
Hur kommer det här att påverka männen och barnen?

Leta mera efter de manliga expertkommentatorerna, för de finns, och
låt dem också få delta i debatten.
Denna bok är därför ett bidrag till debatten
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