
Kvinnor förändrar världen
Ladda ner boken PDF

Melinda Gates
Kvinnor förändrar världen Melinda Gates boken PDF I Kvinnor förändrar världen skildrar Gates sitt
feministiska uppvaknande, stunden då hon insåg sambandet mellan kvinnors självbestämmande och
samhällets välmående. Den fråga som ledde Gates in på den globala arenan var familjeplanering och

tillgången till preventivmedel. I samhällen där kvinnor har tillgång till preventivmedel är kvinnorna friskare
och har högre inkomst, och deras barn mer välnärda och högre utbildade. Det tog henne sedan vidare till

bredare frågor: kvinnors rätt att välja yrke, mäns delaktighet i hemarbetet, betald föräldraledighet och ett slut
på alla former av könsdiskriminering. Utifrån en personlig övertygelse om att alla liv är lika mycket värda,
och inspirerad av sin mentor Hans Rosling, berättar Melinda Gates om sin resa från jobbet som dataingenjör
på Microsoft till rollen som grundare av världens största privata stiftelse. I boken möter vi såväl nytänkande

kvinnor och män som arbetar för jämställdhet världen över, som ögonöppnande fakta om fattigdom,
utbildning och hälsa. Hon visar vilka oerhörda möjligheter det finns att driva på förändring i världen, både för

politiken, näringslivet och oss som individer.
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till preventivmedel. I samhällen där kvinnor har tillgång till
preventivmedel är kvinnorna friskare och har högre inkomst, och
deras barn mer välnärda och högre utbildade. Det tog henne sedan

vidare till bredare frågor: kvinnors rätt att välja yrke, mäns
delaktighet i hemarbetet, betald föräldraledighet och ett slut på alla
former av könsdiskriminering. Utifrån en personlig övertygelse om
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