
Top ti bøger om feminisme 
Her er vores bud på en top ti over de bedste bøger om femisme, både fra skønlitteraturen og faglitteraturen. 

De er til din inspiration og til din indre aktivist! God læsning! 

 

  

1. ‘Det andet køn’ af Simone de Beauvoir 

Stor feministisk klassiker fra 1949. Her begrebet om, at ”man fødes 

ikke som kvinde, man bliver det” stammer fra. Beauvoir beskriver 

hvordan der i flere århundreder er blevet set på kvinden, og forklarer 

hvordan hun er ”det andet køn” sammenlignet med manden – det 

første. 

2. ’Mænd forklarer mig ting’ af Rebecca Solnit 

Begrebet ”mansplaining” opstod efter Rebecca Solnits essay ”Mænd forklarer 

mig ting fik sejrsgang verden rundt. Solnit undersøger i denne bog, som er en 

samling af hendes essays,den systematiske undertrykkelse og vold mod kvinder 

der findes i en række former for magtudøvelse, og hvordan der ofte sker en 

tvungen fortielse af båd mænd og kvinder. Hun diskuterer desuden hvordan 

verden er i forandring, og hvordan vores syn på køn, sex samtykke og en række 

andre begreber har ændret sig. 

3. ’Invisible Women – Data Bias in a World Designed for Men’ af Caroline 

Criado Perez 

Vidste du, at der er 47% større chance for, at du overlever en bilulykke hvis du 

er en mand? I denne bog undersøger Caroline Criado Peres hvordan den ene 

halvdel af befolkningen systematisk er blevet ignoreret, fordi vi lever i en verden 

som overvejende set, er for mænd, bygget af mænd. Det er en super interessant 

bog, med en masse hård data, og man får virkelig øjnene op for nogle ting. 

4. ’We Should All Be Feminist” af Chimamanda Ngozi Adichie 

Denne bog er en adaption af Adiches TedX Talk af samme navn. Med udgangspunkt i 

egne oplevelse og forståelse for realiteterne bag seksualpolitik, udforsker hun hvad 

feminisme betyder i vores tid og giver sin definition på begrebet. Stærk, personlig og 

inspirerende. 

Nonfiktion 
 



  

5. ’The Feminist Porn Book: The politics of producing pleasure’ af T. 

Taormino, C. P. Shimixu, C. Penley og M. Miller-Young 

Hvad er feministisk porno? Og hvordan hænger det sammen med 80’ernes 

pornokrige? Denne bog går bag om scenen på en af de mest lukrative og 

voksende brancher, og undersøger hvordan nutidens feminister forstår porno og 

hvordan de kan være en del af porno – hvordan man kan producere, spille, 

instruere og konsumere det. 

Fiktion 
 

1.  ‘I Love Dick’ af Chris Kraus 

Hovedpersonen Chris bliver voldsomt forelsket i en ung akademiker ved navn Dick, og 

sammen med sin mand kaster hun sig ud i et vildt projekt, hvor de begge sender Dick 

kærlighedsbreve. Bogen er en sjov, ironisk og til tider tåkrummende fortælling, som af 

mange betragtes som den vigtigste feministiske roman de sidste to årtier. 

2. Fri os fra kærligheden’ af Suzanne Brøgger 

Tekster om feminisme, køn, vanvittige mødre, kærlighed, hekse, incest og meget, 

meget mere er at finde i Susanne Brøggers debutroman fra 1973, som med hendes 

egne ord er ”den bouillonterning, der indeholder ingredienserne til resten af mit 

forfatterskab.” I den kritiseres kernefamilien, parforholdet og dets undertrykkende 

mekanismer, og da den udkom, slog Brøgger sig med ét fast som feminist. 

3. ’Jane Eyre’ af Charlotte Brontë 

Denne roman er af mange anset som en af de første feministiske romaner, og 

handler om den forældreløse pige Jane, som gennemgår mange hårde kampe for at 

blive en selvstændig kvinde. Man ville måske ikke tænkte den som særligt 

feministisk i dag, men da den blev skrevet i 1847 var den banebrydende – af frygt 

for at blive diskrimineret af anmelderne, udgav Brontë endda først romanen under 

det mandlige pseudonym Currer Bell. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. ’Evas tre døtre’ af Elif Shafak 

En spændende roman om kvindefrigørelse, religion og kulturel identitet af tyrkisk-
engelske Elif Shafak. Med baggrund i en velhavende muslimsk familie fra Istanbul 
oplever hovedpersonen Peri splittelsen mellem det, hun kommer af, og det liv, hun 

får da hun studerer i Oxford. Efter et sammenbrud vender hun tilbage til sit 
hjemlnad og det behagelige overklasseliv, men det er ikke nemt at flygte fra 

fortiden. 

5. ’The Power’ af Naomi Alderman 

Pludselig får verdens teenagepiger ”the power” til at give dødeligt stærke elektriske 
stød. Det betyder, at magtbalancen mellem kønnene vendes på hovedet, og vi får 
svaret på, hvordan verden ville se ud, hvis kvinder ikke var bange for noget. Der er 

drastiske omvæltninger; i Moldova tager tidligere sexslaver kampen op mod 
menneskehandel, og i Indien og Saudi-Arabien gør kvinderne oprør mod 

århundreders undertrykkelse, men nogle bliver magtsyge, og mændene svarer også 
igen. En meget tankevækkende og provokerende roman. 

Anbefalinger? 

Har du læst en god bog som vi skal have på listen? Så send os gerne en anbefaling 

på youth@amnesty.dk. 

 

Amnesty Youth 


