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Det stora könsexperimentet David Eberhard Hent PDF Finns det någon skillnad mellan könen? Ja, menar
samtliga västerländska lärosäten enligt David Eberhard. Idag lärs det ut att genus är en konstruktion, att man
inte föds till kvinna eller man, utan tilldelas roller av samhället som man sedan upprätthåller. Detta är en
djupt felaktig syn, menar Eberhard. Vi föds i själva verket till man eller kvinna, vi blir det inte utifrån hur
samhället behandlar oss. Men det finns olikheter i hur vi behandlas, och vad för förutsättningar vi har. Detta
kan vi lösa genom att ta till vara på våra olikheter - och skapa förutsättningar för att kunna behandlas lika!

David Eberhard har mångårig erfarenhet som författare. Utöver sitt skrivande arbetade han länge som
överläkare och chef för Psykakuten vid St: Görans Sjukhus i Stockholm. Idag arbetar han med barn- och

vuxenpsykiatri.
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