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Feministiske tænkere Lis Højgaard Hent PDF Forlaget skriver: ”Antologien er resultat af et stykke
banebrydende, modigt og frygtløst arbejde som har påtaget sig den opgave at oversætte og introducere nogle
centrale (og marginale) aktuelle feministiske tekster” Lektor Dag Heede, i NORA, Nordic Journal of Feminist

and Gender ResearchI tekstsamlingen ”Feministiske tænkere” præsenteres en oversættelse af udvalgte
centrale tekster af feministiske tænkere fra retningen ”tredje-bølgefeminismen”. Tænkningen har været

ualmindeligt indflydelsesrig i nyere tid og i forhold til at gentænke køn, som andet end blot mand/kvinde,
hetero/homoseksuel, hvid/ikke-hvid og andre binære kategorier, som ikke tidligere har været under kritisk
lup. Blandt andet af den grund har retningen haft betydning for nyere tænkning af samfund og demokrati og

haft indflydelse på  fag som f.eks. statskundskab, sociologi, antropologi, sociologi, filosofi og
litteraturvidenskab. Tekstsamlingens forfattere udgøres af Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Lois

McNay, Bronwyn Davies, Chandra Talpade Mohanty, Oyeronke Oyewumi, Sandra Harding, Donna Haraway.
”Feministiske tænkere” peger på fire centrale temaer

1) Forholdet mellem queer-teori og feminisme
2) Køn og anderledeshed
3) Kvindelig subjektivitet

4) Feministisk videnskabsteoris betydning for videnskaben.

Til hvert af de fire områder er der skrevet en kort introduktion af danske forskere som har særlig ekspertise
indenfor de respektive felter. Introduktionerne gør, at originalteksterne bliver nemmere at gå til og forstå

præmisserne for. Introduktionerne kan bruges som selvstændige bidrag til brug i undervisning og kan fungere
som nyttigt værktøj og supplement til nysgerrige læser. Bogen er i øvrigt anvendelig i forhold til at forstå og
diskutere nyere aktuelle diskussioner der vedrører intimitet, seksualiseret vold, globalisering samt krop og

nyere teknologisk udvikling.
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