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I “Levende dukker “sætter Natasha Walter et knivskarpt og befriende spotlys på den seksualiserede kultur,
som piger og kvinder er ofre for i dag. Frihed, ligestilling og fri abort – var noget af det kvindebevægelsen
kæmpede for, og der er er sket fremskridt på visse fronter.
Men vi står i dag med et stærkt seksualiseret samfund, hvor småpiger går klædt som små lolitater og hvor der
i vide kredse florerer et stadig mere afstumpet kvindebillede.
“Levende dukker gør op med myten om, at ulighed blandt kønnene skyldes biologiske forskelle. For det er
ikke naturen, men SAMFUNDET der har skabt de moderne kønsroller, hvor kvinder spejler sig i et
pornoficeret skønhedsideal, der slutter op om stangdans, myten om den lykkelige luder, samt kosmetisk og
intim plastikkirurgi m.m.Levende dukker tager fat i en syg kultur, hvor unge kvinder overbevises om, at den
eneste fornuftige beskæftigelse er forbrugerisme og ikke mindst selvdekoration i form af kunstige bryster,
oppustede læber og maltrakterede kusser. Bogen giver også spændende bud på, hvorfor stangdans er blevet så
hot – og hvorfor det bestemt ikke er mænd, der vrider sig hjælpeløst rundt om stangen. En underholdende bog,
som får stangdans til at miste rejsningen. Med Levende dukker lægger Natascha Walter kortene på bordet og
bidrager med et velargumenteret skub til debatten om samfundets seksualisering af kvinderne, ligesom hun
gør op med Lolita-idealet og de såkaldte biologisk- bestemte roller og opgaver! Denne letskrevne,
passionerede og underholdende bog får os til at se med et friskt blik på kvinder og piger, sexisme og feminitet

i dag.
Alle er velkomne til at komme forbi og modtage NADA. Hotellet har 63 rom, restaurant og bar/lounge.
Lillestrøm Jazzklubb's hovedside / Lillestrom Jazzclub's mainpage ITpro. Trolde og Eventyr. Vi er på franske,
belgiske og svenske loppemarkeder for at håndplukke gamle møbler, vitrineskabe, skænke, kommoder,
servanter, små skabe, flueskabe og små skabe; borde, stole, hylder, knagerækker; havemøbler, haveborde.
Balletten handler om den rige familie Stahlbaum, som holder fest juleaften. Alle er velkomne til at komme
forbi og modtage NADA. (Vitserne er uredigerede) Vitserne: Advarsel. (Vitserne er uredigerede) Vitserne:
Advarsel. Hos Kronen kan du købe gamle franske møbler, prismekroner, kirkestager, madonnaer, spejle,
fattigmandssølv m.
Vestfjord Hotell Lofoten er et konferansehotell i Svolvær, Lofoten.
Trolde og Eventyr. v. En masse vitser fra Trio 413s gamle hjemmeside. Smukke dukker fra Llorens, de er
fra Frankrig, de har sjæl og der er kræset om dem. v. Systematisk metode. God fornøjelse. Lige nu tilbyder
omkring 24 frivillige NADA gratis hver mandag og torsdag. Systematisk metode.

