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I denne teksten drøftes temaer knyttet til menneskerettigheter og pedagogikk, etikk og moral, kjønn og natur,
individ og samfunn. Sentralt i forfatterens tenkning står forståelsen av mennesket som et autonomt og
frihetssøkende individ.
Hun polemiserer mot Rosseaus kjønnsdifferensierte filosofi, argumenterer mot forestillingen om at fornuft og
følelser er kjønnsspesifikke, og bestrider teoriene om at kvinner og menn skulle ha ulike forutsetninger for å
etterstrebe og oppfylle høy moral. Dette verket, fra 1792, bidro til å sette kvinnesaken på dagsorden.
2 Forsvar tariffavtalene – Slå tilbake Spekter, Virke og NHO Fagorganisering og tariffavtaler bidrar til
rettferdig fordeling og hindrer sosial dumping.
16.02.
2016 13:01:10 LOs sekretariatet. Her finner du oversikt over sekretariatets… 09.08.
2015 15:03:45 200 nye LO-organiserte på Utøya! Før årets AUF-sommerleir. Bistanden skal konsentreres om
20 til 25 partnerland. Utarbeidelse av en egen strategi for sårbare land. Internasjonalt lederskap på områder
som helse, utdanning. Vi har laget en liste over en del nyere litteratur vi har hatt særlig nytte av i arbeidet med
manuskriptet til denne boken. I tillegg har vi selvsagt brukt de. Den siste debatten vil bli husket for at Trump

på direkte spørsmål nektet å love å godta et valgnederlag. Hans forestilling om at han ikke kan tape. Likevel er
Sterri blitt anmeldt for hatytringer av Norsk Forbund for Utviklingshemmede. De siste årene har vi i den
vestlige verden sett mange angrep på den. Opp gjennom historien har både tilfeldige oppdagelser og
systematisk forskning bidratt til økt kunnskap om sammenhengen mellom hygiene og helse. Sjekkes mot
fremføring. Utenriksminister Børge Brende under sin redegjørelse for Stortinget 7. mars. Foto: Fra
stortinget.no President, 1. DEMOKRATENES IDEOLOGI OG GRUNNSYN.
DEMOKRATENE I NORGE – Et sosialkonservativt sentrumsparti. Demokratene er et parti med
nasjonalistisk grunnsyn, som betrakter. 8.2.2 Fortsatt oppholdstillatelse på grunn av mishandling i
samlivsforhold.
Personer som er gitt oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer til en person bosatt.

