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Climate change, natural disasters, and loss of biodiversity are all considered major environmental concerns for
the international community both now and into the future. Each are damaging to the earth, but they also
negatively impact human lives, especially those of women. Despite these important links, to date very little
consideration has been given to the role of gender in global environmental politics and policy-making. This
timely and insightful book explains why gender matters to the environment. In it, Nicole Detraz examines
contemporary debates around population, consumption, and security to show how gender can help us to better
understand environmental issues and to develop policies to tackle them effectively and justly. Our society
often has different expectations of men and women, and these expectations influence the realm of
environmental politics.
Drawing on examples of various environmental concerns from countries around the world, Gender and the
Environment makes the case that it is only by adopting a more inclusive focus that embraces the complex
ways men and women interact with ecosystems that we can move towards enhanced sustainability and greater
environmental justice on a global scale. This much-needed book is an invaluable guide for those interested in
environmental politics and gender studies, and sets the agenda for future scholarship and advocacy.

University. Flere og flere skoler ønsker å tilby elevene skolegensere. University AS har i løpet av 24 år
befestet seg som Norges største og beste leverandør av. Det norske helsevesenet skal ha lik behandling for
alle. Men bedre diagnostikk og behandling har kommet kvinner med høy utdanning mest til gode, mener
forsker. eBok: Studier i konkurranse- og energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016 Einar Hope;
Maritime Economics and Logistics (2017): Physical basis risk in. Nordisk språk og litteratur, norsk som
andrespråk, norrøne og keltiske studier, retorikk og språklig kommunikasjon eBok: Studier i konkurranse- og
energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016 Einar Hope; Maritime Economics and Logistics
(2017): Physical basis risk in. ‒ Frihet begynner med selvransakelse, med selvrefleksjon. Kvinnens fremste
oppgave er å være tro mot seg selv og respektere seg selv. Sosiale reformer er.
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal komparativ undersøkelse
som måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag. Gallestein er tre ganger vanligere blant kvinner enn
blant menn. 5% av alle 25-åringer har stein i galleblæra, mens forekomsten er 40% blant 75-åringer. Forskning
på belastende livshendelser har gjennomgått en betydelig utvikling i de siste tre tiår, fra studier av kumulative
virkninger av livshendelser (målt ved. I forbindelse med overgang til HTTPS-kryptering vil
Forskningsradet.no og Mitt nettsted være utilgjengelig i tidsrommet 7. juni kl. 17:00 - 19:00.

