
Inte ett ord om kärlek : äktenskap och politik i
Norden ca 1850-1930

Ladda ner boken PDF

Kari Melby Anu Pylkkänen Bente Rosenbeck Christina Carlsson
Wetterberg

Inte ett ord om kärlek : äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930 Kari Melby Anu Pylkkänen Bente
Rosenbeck Christina Carlsson Wetterberg boken PDF

 

Äktenskapet är en ram kring personliga relationer, men det handlar
också om politik och makt. I denna bok är det äktenskap som politik
som står i fokus, närmare bestämt den process som ledde fram till

den djupgående reform av äktenskapslagstiftningen som
genomfördes i de nordiska länderna mellan 1909 och 1929, alltså

decennier före övriga Europa. Detta föranleder författarna att tala om
en specifik nordisk äktenskapsmodell.

Den nya lagstiftningen var ett resultat av ett omfattande
skandinaviskt harmoniseringsarbete, och innebar en re-formering av
såväl reglerna för ingående och upplösning av äktenskap som det

rättsliga förhållandet mellan makarna inom äktenskapet. Likställighet
var ett honnörsord i debatten, men begreppet hade en annan innebörd
än idag. De gifta kvinnorna gavs erkännande som självständiga och
myndiga individer, samtidigt som lagen strävade efter att stärka dem
i deras ställning som mödrar och husmödrar. Kärnfamiljen satte



ramen för likställigheten.

I lagen lyser begreppet kärlek med sin frånvaro. Familjerätten
handlade om annat om parternas rättigheter och skyldigheter

gentemot varandra, gentemot barnen och mot tredje part. Bokens
empiriska fokus ligger på lagarnas utformning och på de aktörer som

på olika sätt var engagerade i lagstiftningsprocessen juristerna,
kvinnorörelsens representanter, politikerna, läkarna och prästerna.
Reformen sätts vidare in i ett större samhälleligt perspektiv och ses
som ett centralt element i den moderniseringsprocess som skapade
den skandinaviska välfärdsstaten. Den nordiska äktenskapsmodellen
hade sina historiska rötter samtidigt som den var ytterst modern, i sin
tro på vetenskapen, på den individuella friheten och på statens rätt att

intervenera i det mest privata.

Ingår i serien Centrum för Danmarksstudier.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Inte ett ord om kärlek : äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930&s=sebooks

