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kamp for lige kønsrepræsentation: Kvinder skal op ad karrierestigen, ikke ved at deltage i lige og åben
konkurrence på kvalifikationer, men fordi de i kraft af deres køn er moralsk overlegne, fordi de står for

mangfoldighed, og fordi de har ret til andele af samfundets topposter. Denne favorisering foregår især i den
offentlige sektor, men den er også godt på vej i erhvervslivet, køn går forud for kvalifikationer, og fortsætter
denne udvikling, vil det ifølge Hans Bonde kunne medføre et radikalt brud med helt centrale principper om

fairness og demokrati. 

Fordi du fortjener det er en debatbog om faren ved at forveksle lige-stilling med lige-repræsentation, om,
hvordan feminismen er godt i gang med at udarte til ´favorisme´, og om, hvordan og hvorfor det kunne ske. 
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