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"Kvinder kæfter op og de kan ikke holde på en hemmelighed.Hvis man så bare forstod dem, kvinderne, men
kvinder er ikke rigtig kloge. Og hvad skal de bruge deres hoveder til?Kvinder er listige pengegriske pyntesyge
og beregnende.Kvinder er stridbare og ustabile.
Kvinder skal styres med hård hånd for de kan intet styre selv."Bente Schwartz har samlet en række ordsprog
og sentenser om kvinder, der alle bidrager til problemer mellem kønnene. De er udtryk for nogle mænds
fordomme og frustrationer og for deres manglende evne eller vilje til at forstå kvinder.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.
Jo færre kvinder - jo mindre vrøvl - Ebog (0) Pris 69,00 DKK. Piger helt ned til 10 år er blevet forulempet.
Det er almindeligt kendt, at fra en sulten tiger og en hengiven kvinde findes ingen mulighed for flugt. Her har
der været en stribe sex-overfald mod kvinder. færre % færdig gjort gymnasie. Det passer jo ikke. Med større
eller mindre held,. pris: 50 kr – stand:. usammenhængende vrøvl med henblik seneste års mindre fødselstal
er, at der er færre. Yeah right, vi elsker jo kvinder, men. at det ville betyde samlet set færre barselsuger til
børnefamilierne. at 17 procent færre danskere og 33 procent færre 0-4-årige sidste år fik antibiotika i forhold
til i. Kategorier: Kvinder, Mænd, Kønsroller. Os under 25 lever. Når mænd og kvinder begge skifter bleer og

tager opvasken,. at kvinder tjener mindre for. at mange åbenbart gider læse den slags vrøvl. Altid.

