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Många professionella och andra som möter misshandlade kvinnor frågar sig varför den våldsutsatta stannar
kvar med förövaren. I denna bok vänder författarna på frågan och undrar i stället: Varför går hon? Genom
teoretiska reflektioner och djupintervjuer med våldsutsatta kvinnor visar författarna på det traumatiska band
som knyter kvinnan till den våldsamma mannen. Ett psykologiskt band med flera enskilda trådar som inte
enkelt låter sig lösas upp. Författarna lyfter även fram att själva uppbrottet faktiskt består av tre olika
processer. Den tillsynes enkla frågan om att lämna eller stanna kvar synliggörs därmed i hela sin komplexitet.
Varför går hon? har utkommit i flera upplagor och blivit en viktig bok på såväl universitets- och
högskoleutbildningar som i andra utbildningssammanhang. Boken används också av dem som arbetar på
kvinno- och brottofferjourer.
Varför går hon? ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga
förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.
Varför går hon? av Enander, Viveka. Nettpris: 308,-Nettpris: 109,-Den moderna homofobin. av Ambjörnsson,

Fanny. Nettpris: 109,-Akademika AS.
Om Akademika; Designguide; Norges største fagbokhandel på nett. Sjekk pris i din lokale
Akademikabokhandel.
Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud.
Varfor gör hon på detta viset? Anders Flækøy Landmark. Diakonhjemmet Sykehus, BUP-Vest. Tobias
Gustum Lindstad. Sykehuset Asker og Bærum, BUP Bærum. Hon är både född och begravd i Sandefjord men
jag vet. Finns det kanske en dödsattest också så att det går att få klarhet i varför hon avled i så unga. Varför
började blondinen gråta när hon klev i en koskit? -Hon trodde hon hade börjat smälta ; Hur många blondiner
krävs det för att göra popcorn? -20! Varför? » Fortfarande inte.
Hon är minister. Hon kommer med ett antal tvärsäkra påståenden. Hon har gjort en (halv) pudel från ett av
påståendena då fel. Varför kan jag inte se det här avsnittet i Sverige. Kan ju se alla andra. Hon är verkligen
värd varje pris och hyllning hon får. Genialisk kvinna. Isabella "Blondinbella" Löwengrip skriver att hon och
hennes man, Odd Spångberg, går igenom en tuff period och att hon vill berätta varför.
Och varför hon vill dö.----- 27 mars -----Candrah Löfgren ligger i köket på den rullbara brits där hon
tillbringar sitt liv. Respiratorn går in genom ett hål.
En roman om familjerelationer och lojalitet. Om ett ofrivilligt möte mellan en femtioårig kvinna och en ung
pojke som båda har vänt livet ryggen. Och hur det där.

