Böcker:
Nuckan av Malin Lindroth.
Författaren tar tillbaka ordet nucka och äger det med den äran.
Tre kvinnor av Lisa Taddeo.
En reportagebok som författaren jobbat med i flera år där hon undersökt tre kvinnors
sexualitet.
Katarina Wennstams spänningsromaner.
Finns minst tio stycken. Wennstam är mästare på att skriva lättillgängligt samtidigt som hon
tar upp svåra ämnen gällande mäns våld mot kvinnor.
Karin Smirnoffs triologi om Jana Kippo.
En norrländsk karg och ofta osentimental beskrivning av en kvinna som går sin egen väg.
Moder Justitia - Support your local feminist poet av Ida Eklöf.
Poesi som man blir lycklig av.
Osynliga kvinnor av Caroline Criado Perez.
Fackbok om hur kvinnor påverkas av okunnighet i form av fel storlek på telefoner, bilar och
felmedicinering som utgår från män.
Bitterfittan 1 och 2 av Maria Sveland.
Samtidsskildringar i romanform av tvåsamhet där det skaver.
Maken av Gun-Britt Sundström.
Okej, den kom på 1970-talet, men är lika aktuell fortfarande. Om vad en relation är och hur
den ska vara för att passa två olika människor.
Klubben av Matilda Voss Gustavsson.
En reportagebok där författaren berättar om hur hon journalistiskt grävde fram bevis mot
Jean-Claude Arnault och därmed skapade tumult i Svenska Akademien.
Samtycket av Vanessa Springora.
Boken som skakade Frankrike där en känd författare målas upp som pedofil. Startar samtal
om vad som ses normalt – då och nu.
I skuggan av Assange av Anna Ardin.
Om övergrepp i gråzonen och hur kvinnan blir bestraffad på flera olika plan.

Tv-serier:
Unbelievable - polisdrama baserat på en sann historia. Netflix.
The Morning Show - dramaserie om allt det #metoo handlar om. Apple TV+
Scott & Bailey - brittisk polisserie. SVT Play.
The Handmaids Tale - dystopisk serie baserad på Margaret Atwoods bok. HBO Nordic.

Filmer:
Mustang - en turkisk film om hederskultur. Cineasterna (där du kan se film på nätet via ditt
bibliotekskort).
RBG - dokumentär om Ruth Bader Ginsburg, amerikansk domare som kämpade för kvinnors
rätt. Cineasterna. https://www.cineasterna.com/sv/
Suffragette - om kvinnorörelsen i England som kämpade för rösträtt. SF Anytime.
Kolla in SVT Play som ofta har en kategori "Film av kvinnor". Där finns många guldkorn.
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