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Journalisten Emma Leijnse har rest genom Sverige för att utforska
hur världen förändras när kvinnorna tar över universiteten.

Reportageboken Fördel kvinna den tysta utbildningsrevolutionen är
en berättelse om klass, våld, kön, utanförskap, självkänsla,

familjelängtan och världsfred.

I större delen av västvärlden har kvinnornas utbildningsnivå passerat
männens. Det skiftet påverkar vårt samhälle på alla nivåer. Vad blir
resultatet när alla jobb kräver utbildning men en växande grupp unga
män inte klarar sig genom grundskolan? Vad händer med glesbygden
när flickorna flyttar därifrån för att plugga medan pojkarna stannar
kvar? Vad händer med familjen när kvinnorna kräver män som tar

ansvar för hem och barn?

Pressröster om boken:

"Emma Leijnses bok Fördel kvinna den tysta utbildningsrevolutionen



har potential att bli ett klassiskt manifest, vändpunkten till vilken
man kommer att hänvisa i framtiden. Hon visar att vi inte har hängt

med. Medan vi har glatt oss åt kvinnors framsteg har oron för
männen som samtidigt förlorar mark uteblivit. Hon radar upp

statistik tills det inte går att väja: en stor grupp pojkar håller på att
växa upp till män utan framtidsutsikter." Amanda Sokolnicki i DN.

"Emma Leijnse skriver intressant, övertygande och har rejält på
fötterna."

"Det här absolut den bok alla behöver för att få upp ögonen för hur
rejält vår jämställdhetspolitik har misslyckats." Ebba Witt-Brattström

i Sydsvenskan

"En välresearchad skräckskildring av hur flickorna svishat förbi
pojkarna, särskilt i gamla bruksorter, småstäder och förorter
karaktären som Robert Gustafsson gör grov parodi på i SVT:s
humorserie och filmen Morran och Tobias med Johan Rheborg.

Fredrik Virtanen i Aftonbladet

"Emma Leijnse skriver med öppna sinnen, proffsigt och initierat
precis som god journalistik bör vara. Hon går bortom läsarens och

sina egna fördomar, och ser nyktert på fakta."

"Stämmer det att män har makten i samhället? Och i så fall, till
vilken grad? Män har, konstaterar Emma Leijnse, fortfarande
majoriteten av samhällets toppositioner. I mellanskiktet finns i

huvudsak kvinnor. På botten, hos dem som är utanför samhället och
inte klarat grundskolan, dominerar männen. Utebliven

gymnasieutbildning leder till att man inte får arbete, vilket i sin tur
ökar risken för inblandning i kriminalitet och våld." Ida Therén i

SvD

"Fördel kvinna är en lättläst, läsvärd, högintressant, brännande och
mycket viktig bok som tar upp ett ämne som inte belysts särskilt
mycket tidigare, men som inom en snar framtid kommer att vara i

fokus. Carola Forslund BTJ-häftet
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