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Frihedsfeministen Thomas Vilhelm Hent PDF Forlaget skriver: I Frihedsfeministen diskuterer
kvindesagsaktivisten Karen West og forfatter Thomas Vilhelm en række aktuelle og stærkt kontroversielle
emner på kontant og engageret vis. Den erklærede frihedsfeminist lægger ikke fingrene imellem, når ´varme
kartofler´ som barnebrude i asylcentrene, flygtningesituationen, radikalisering og parallelsamfundsdannelser i
de muslimske miljøer bliver vendt sammen med den herskende klasses adfærdsregulering af befolkningens

måde at leve på.

Det er især kvinders vilkår, som Karen West retter fokus imod med udgangspunkt i egne livserfaringer, og
derfor er samtalebogen ligeledes et vidnesbyrd i øjenhøjde om de sidste knap 50 års danske og multietniske
kvindekamp, hun om nogen har været involveret i med en del personlig og politisk tumult til følge. West
påstår, at disse kampe slet ikke er afsluttede endnu, men tværtimod slået årtier tilbage grundet fejlslagen

integrationspolitik. Har kampen for egen og andres ligestilling mon været forgæves?
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