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og personlig beretning om manglen på ligestilling i en tid, hvor #MeToo-bølgen forandrer, hvad politikere
ikke har magtet, og kvindebevægelser altid har drømt om. Dokumentarist, forfatter og feminist Mette
Korsgaard opsøger forskere og eksperter for at finde en forklaring på, hvorfor Danmark halter bagud på
ligestillingsbarometeret, hvorfor vi ikke orker at tale om det, og hvorfor vi alle i bund og grund er

mandschauvinister. Vidste du for eksempel, at mødre til små drenge med stor nøjagtighed kan vurdere, hvor
stejlt deres børn kan kravle, mens mødre til piger ofte undervurderer pigernes evner? Ligesom vi senere i livet
har lettere ved at finde fejl ved kvinder end ved mænd, hvis det ikke lige gælder omsorg og pleje.Bogen er et
forsøg på at række ud og bygge bro mellem de to køn. For titlen skal tages helt bogstaveligt – manden er

uimodståelig. Ganske som kvinden.
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