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BESKRIVNING

Dokumentet slog ned som en bomb på Aftonbladets redaktion. Den 8 maj 1978 lades ett kopierat häfte på
varje skrivbord och i varje postfack på tidningen. En grupp tjejer hade bestämt sig för att dokumentera sina
personliga erfarenheter av supande och tafsande män på arbetsplatsen. De hade träffats i olika grupper och
diskuterat, skrivit texter och intervjuat varandra. Så samlade de ihop pengar för att kunn-a trycka upp 400
exemplar och dela ut till alla kollegor.Dokumentet var början till en dialog med männen på jobbet, men
det ledde också till en förändring av journalistiken och skapade möjligheter för kvinnor att göra karriär.Nu
ges Dokumentet ut 40 år efter att det först publicerades.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek

Limadokumentet, Baptism, Eucharist and Ministry - Faith and Order paper No.111 (1982; "Dop, nattvard,
ämbete"), förkortat DNÄ eller BEM ("Baptism, Eucharist and ...

PDF 1900 - BISOS. M. Postverket. 37. Generalpoststyrelsens berättelse om ...

Marcus Stenberg, som just nu är aktuell med sin debutbok Jag har inte råd : Sorrow nr 5, skriver ett långt
inlägg om Dokumentet som gör att jag blir ännu mer ...

Vecka 16: Dokumentet - 40 år före #metoo | SVT.se

Tyska Der Spiegel uppger att de tagit del av ett hittills okänt dokument, ursprungligen från Football Leaks,
som ger stöd för Kathryn Mayorgas ...
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