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Lovette Jallow förklarar, fördjupar och konkretiserar begrepp som vit feminism, colourism och white
saviorism, samtidigt som hon på ett inspirerande sätt berättar om sitt liv med autism. I Främling i vita rum
bjuder Lovette Jallow in läsaren till en lektion i strukturell rasism, men också en personlig berättelse om
människan bakom aktivisten. Du får följa med Lovette från uppväxten i Gambia med starka kvinnor som
förebilder till kulturkrocken i mötet med Sverige. Du får konkreta tips på hur du kan hantera situationer när

någon agerar rasistiskt och lära dig stå upp mot rasism, sexism och orättvisor. Samtidigt är boken en
brännande skildring av hur en människa kan slås ned gång på gång och ändå lyckas resa sig igen och igen.
Främling i vita rum är en bok om att våga stå upp för det du tror på, hur mycket du än riskerar att förlora.

Lovette Jallow född 1984 i Gambia, jurist, föreläsare, författare och svensk aktivist inom antirasism. I augusti
2019 tilldelades hon Raoul Wallenberg-priset.

Rum is made throughout the world and while the Caribbean is best known for its rum there are some fantastic
brands produced elsewhere. Lägg till i favoritlistan.

Lovette Jallow,Lovette Jallow Hitta

Rich and complex this blend of rums all aged for a minimum of eight years is one of the oldest private rum
blends in the world and a favourite sipping rum with bartenders. Av Jallow Lovette. Fyll i dina uppgifter

nedan eller klicka på en ikon för att logga in. Our rum framed art prints ship within 48 hours arrive
readytohang and include a 30day moneyback guarantee. This is THE single most legendary rum with a

swashbuckling and romantic history stretching back over three centuries. The rum produced there was quite
popular and was even considered the best in the world during much of the 18th century. Förlagsinformation.

Hur är det att leva som. Av Jallow Lovette. Främling i vita rum är dels en föreläsning i rasism dels en
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personlig berättelse om Lovettes eget liv. The Most Awarded rums in the world. Health benefits of Rum. Foto
Niklas SandströmFörlaget.
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