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Beskrivning
Författare: Gustav Fridolin.
Valfrihetsknarkare. Karriärkramare. Navelskådare. Så har de beskrivits, men hur ser 80talisterna på sig själva? I Blåsta! Sveket mot 80-talisterna undersöker Gustav Fridolin, med
hjälp av intervjuer, statistik, fakta och analyser, sin egen generation och han finner
nedskärningsgenerationen - de som växte upp med en ekonomi i fritt fall och en skenande
arbetslöshet.
Han upptäcker även att 80-talisterna kan delas in i två grupper: de utslagna och de
trygghetssökande. De förstnämnda förlorade hoppet när fabrikerna stängdes och bubblorna
sprack. De står utan arbete och flyr till kriminalitet och droger.
De andra är rädda att hamna där. De godtar sämre arbetsvillkor, trängre lägenheter och ersätter
samhällets trygghet med gammaldags ritualer som stora bröllop, lyxiga studentfester och dop.
I nedskärningsgenerationen fanns dock en gemensam tro på att samhället skulle utvecklas, bli
bättre. Men mötet med skolan, sjukvården och arbetsmarknaden sa dem någonting annat: de
var blåsta.
Boken kom till i frustration över hur Gustav Fridolins generation beskrivs och i rädsla för hur
vi ska kunna parera lågkonjunkturer och klimathot om vi inte ens är trygga nog att hantera oss
själva.

Annan Information
20 apr 2009 . GUSTAV FRIDOLIN | Blåsta: nedskärningsåren som formade en generation |
Ordfront, 335 s. De senaste åren har medie- och reklamvärlden fått frispel på 80talistkartläggning och spottat ur sig fler generationsbenämningar än vad det finns 80-talister att
bära upp dem. De gemensamma dragen i de flesta.
Variationerna av Taube, Lundell och nationalsången fick ackompanjera hatet”, skriver han i
sin bok Blåsta: Nedskärningsåren som formade en generation. Det fanns flera orsaker till att
Sverige blev ett centrum för vit maktmusiken. En sådan, som påpekades av Exporedaktionen
och andra debattörer, var att man i Sverige till.
Han hade försökt få tag på mig, men när han förstod att vi hade blivit blåsta på gaget fick han
nog och tog första bästa flyg hem. . Variationerna av Taube, Lundell och nationalsången fick
ackompanjera hatet, skriver han i sin bok Blåsta: Nedskärningsåren som formade en
generation.
25 jan 2012 . Under sitt uppehåll från riksdagen skrev miljöpartiets Gustav Fridolin bland
annat reportageboken »Blåsta, nedskärningsåren som formade en generation« (2009). Här
berättar han, född 1983 men med en förnumstighet som gör att han framstår som äldre, om
arbetslösa jämnåriga, en bekant som sparat till.
2 jan 2016 . Gustav Fridolins (MP) första år som utbildningsminister har varit omvälvande. På
skolans område är han nöjd, däremot har omvärlden tvingat regeringen till skärpta asylregler
och gränskontroller.
24 mar 2011 . Ett boktips kan vara Blåsta! – Nedskärningsåren som formade en generation.
Finns som pocket. Späckad med fakta om hur man i den ekonomiska krisen sparade in som
fan på en hel generation, och vilka effekter det nu får. Slår hål på många myter om att det
skulle handla om "curlingbarn" och liknande.
Synonym of Blasta: Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin Blästa Blästa heter en liten by
i Rogsta socken i Hälsingland. Närmaste större ort är Hudiksvall som ligger cirka 10 km bort.
Mitt i byn ligger Blästatjärnen. Tjärnen är tämligen igenvuxen, men fortfarande finns en öppen
vattenyta. Se mer på Wikipedia.οrg…
Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation. Blåsta : nedskärningsåren som formade
en generation is the best book of this month. Author: Gustav Fridolin; Binding: Tapa dura;
Brand: Edition: 0; Publication Date: 2010-04-15; ISBN: 917441903X; Publisher: Ordfront;
Studio: Ordfront; Number Of Pages: 334; Price:.
29 maj 2014 . Politikens uppgift är att göra det valet möjligt. GUSTAV FRIDOLIN. språkrör
(MP), folkhögskollärare och författare till boken ”Blåsta! Nedskärningsåren som formade en
generation”. NINA ÅKESTAM. tidigare språkrör för Miljöpartiet i New York, doktorand vid

Handelshögskolan och författare till ”Meningen.
6 okt 2010 . Text och siffror är hämtade från Gustav Fridolins bok 'Blåsta – nedskärningsåren
som formade en hel generation'. Jag var inte särskilt gammal på 90-talet utan gick i den skola
som beskrivs. Jag har därför inte någon insikt i hur Saco ställde sig till nedskärningarna då,
men jag hoppas att man var ytterst.
8 jan 2010 . Gustav Fridolin menar i sin bok "Blåsta - nedskärningsåren som formade en
generation" att 80-talisterna inte alls är bortskämda egoister under kategorin
konsumtionsgenerationen som strör krav runt sig, utan resultatet av alltför många politiska
samhälleliga nedskärningar. Kairos Future har gett ut flertalet.
Den här. 2 Kaask, Helena i Svenska Dagbladet 18 augusti 2011. 3 Thörn, Catharina Hem ljuva
hem ur Tidskrift för genusvetenskap nr3 2007:85. 4 s.113 Fridolin, Gustav blåsta!
Nedskärningsåren som formade en generation Ordfront förlag 2009. 5 http://stockholm.se//Sok/?q=bostadsbrist söndag 27 mars 2011 12.36.
Här är en artikel i DN Debatt om vitboken och den används också som källa i Gustav Fridolins
bok "Blåsta - nedskärningsåren som formade en generation". "Det är ett historiskt trendbrott vi
ser, där ohälsotalen växer för unga men minskar hos äldre. Tidigare har det alltid varit
tvärtom." Var tredje ung person räknas som fattig.
20 sep 2010 . Gustav Fridolin skriver väldigt bra i sin bok Blåsta: nedskärningsåren som
formade en generation om hur bland annat besparingar och ändrad inställning till ungdomar
förändrat Sverige. Ungdomar är de som betalat ett högt pris under 1990-talet och 2000-talet:
inkomsterna minskar, sjukdomar ökar,.
23 apr 2009 . Blåsta! Posted on 21 april 2009. Originaltitel: Blåsta! Nedskärningsåren som
formade en generation Författare: Gustav Fridolin Utgivningsår: 2009 Tryckår: 2009
Originalspråk: Svenska Sidantal: .
12 jul 2013 . Jag har läst "Blåsta" av Gustav Fridolin. Sommartider . Boken handlar om 80talisterna som enligt Fridolin är formade av nedskärningsåren på 90-talet. . Rasismen som blev
levande på ett smärtsamt obehagligt sätt under 90-talet är också en stor ingrediens i den
cocktail som format 80-talsgenerationen.
14 okt 2009 . ”Blåsta – Nedskärningsåren som formade en generation.” Skildrar det nittiotal
Gustav Fridolin växte upp i och berättar om indragna skolböcker, stängda ungdomsgårdar och
hur håltimmarna blev en institution. Resultatet är knappast någon lyxgeneration, utan en
sviken generation. Som inte får vare sig.
4 nov 2017 . Pocket, gott skick. Eventuell fraktkostnad betalas av köparen. Vid köp av flera
produkter ordnas med samfrakt om det blir billigare.
Pris: 49 kr. pocket, 2009. Tillfälligt slut. Köp boken Blåsta! : nedskärningsåren som formade
en generation av Gustav Fridolin (ISBN 9789170375118) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
2 jul 2009 . Gustav F tog avstamp i sin bok ”Blåsta – nedskärningsåren som formade en
generation” och Sofia F beskrev sina egna erfarenheter om hur hon med åren lärt sig att inse
att ”jag duger som jag är”. Sofia driver idag bland annat wiminvest som arbetar med att ta
fram kvinnliga förebilder inom näringslivet.
Blåsta (2009). Omslagsbild för Blåsta. nedskärningsåren som formade en generation. Av:
Fridolin, Gustav. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Blåsta. Hylla: Kc.58. Bok (1 st)
Bok (1 st), Blåsta; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Blåsta. Markera:.
28 sep 2009 . . skolan och som inte haft en fritidsgård att gå till, beräknas kosta samhället 12
och en halv miljon. Det motsvarar kommunala bidrag till ungdomsgården i Finja i uppemot 45
år. Gustav Fridolin. 2006 kom Fridolins bok ”Från Vittsjö till världen”, i år kom ”Blåsta!
Nedskärningsåren som formade en generation.
Blåsta (2009). Omslagsbild för Blåsta. nedskärningsåren som formade en generation. Av:

Fridolin, Gustav. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Blåsta. Bok (1 st) Bok (1 st),
Blåsta; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Blåsta. Markera:.
Blåsta. nedskärningsåren som formade en generation. av Gustav Fridolin (Bok) 2009,
Svenska, För vuxna. Författaren, f.d. riksdagsledamot för Miljöpartiet, är född 1983. Här
skriver han om generationen född på 1980-talet och följderna av de nedskärningar som
orsakades av krisen i början av 1990-talet. Ämne: Åttiotalister.
5 maj 2009 . Läste ni recentionen av Gustav Fridolins bok "Blåsta. Nedskärningsåren som
formade en generation" i DN för några dagar sedan? Tankegångarna var intressanta tycker jag
i alla fall. Man kanske skulle se till att läsa den. Men vad tycker ni, är vi åttiotalister en sviken
generation? Jag fick nästan tårar i.
Product Details. Blåsta! : nedskärningsåren som formade en generation. 15 Dec 2009. by
Gustav Fridolin and Patrik Lindvall. Paperback · £899.00 (1 used & new offers) · Product
Details · (2) (Ulrika Stål). 4 May 2015. by Ann-Christin Hensher and Patrik Lindvall. Currently
unavailable. Product Details. Arbetets lust och leda.
31 mar 2011 . 80-talisterna är den första generation på 1900-talet som kommer att få sämre
möjligheter än sina föräldrar att få jobb, bostad och ekonomisk möjlighet att ha råd med
familj. Och ändå skyller politikerna på de lata ungdomarna. ”Blåsta: nedskärningsåren som
formade en generation” heter boken.
Gustav Fridolin varnar i sin bok ”Blåsta” för att det är en samhällsutveckling som också
skapar ohälsa ”Det blir en press på unga människor att till varje pris lyckas på varje prov, i allt
de företar sig, så att de skall hamna på rätt sida tryggheten” , (Gustav Fridolin ”Blåsta,
Nedskärningsåren som formade en generation”. Ordfront.
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170375119 | Titel: Blåsta! : nedskärningsåren
som formade en generation - Författare: Gustav Fridolin - ISBN: 9170375119 - Pris: 44 kr.
23 jun 2010 . Ålder: 27 år. Bor: Kungsholmen i Stockholm. Fritid: Titta på film. Lyssnar på:
Skånsk musik som Peps Persson, Wilmer X och Timbuktu. Senaste lästa bok:
Jämlikhetsandan av Wilkinson/Pickett. Senaste skrivna bok: Blåsta! Nedskärningsårens som
formade en generation. Den handlar om 80-talisterna som.
Fridolin, Gustav; Blåsta [Ljudupptagning] : nedskärningsåren som formade en generation /
Gustav Fridolin; 2009; Tal(Talbok). 1 bibliotek. 7. Omslag. Fridolin, Gustav, 1983(författare); Från Vittsjö till världen : om global apartheid och alla oss som vill någon
annanstans / Gustav Fridolin; 2007. - [Ny utg.] Bok. 5 bibliotek. 8.
4 okt 2009 . Den tjugofem sidor långa källförteckningen i slutet av boken vittnar om att den
eventuella generationstypiska prestationesångesten författaren lider av kanaliserats på ett
effektivt sätt i det här fallet. Rent litterärt är ”Blåsta _ Nedskärningsåren som formade en
generation” inget mästerverk, men Fridolin.
Fast tankesättet fanns inbakat i LPO94 där (och nu litar jag till vad Gustav Fridolin skriver i
"Blåsta: nedskärningsåren som formade en generation.") fokuset låg på att eleverna själva
skulle söka sin kunskap och lärarna förvandlades till guider för detta sökande. Med en sådan
bakomliggande ideologi var det.
. Öfversigt Af De Europeiska Staternas Politiska Historia Under Åren 1881-1887. Blåsta! :
nedskärningsåren som formade en generation · Avräkningsmetoden : en skatterättslig studie
om undvikande av internationell dubbelbeskattning · Främlingsleguanen · Vallaguiden · Den
sjungande staden : en bok om körlivet i Lund.
I Blåsta! Sveket mot 80-talisterna undersöker Gustav Fridolin, med hjälp av intervjuer,
statistik, fakta och analyser, sin egen generation och han finner nedskärningsgenerationen de
som växte upp med en ekonomi i fritt fall och en skenande arbetslöshet. Han upptäcker även

att 80-talisterna kan delas in i två grupper: de.
Gustav Fridolin. GUSTAV FRIDOLIN BLÅSTA NEDSKÄRNINGSÅREN SOM FORMADE
EN GENERATION ORDFRONT Stockholm 2009 Gustav Fridolin: Blåsta. Nedskärningsåren
som formade en generation Ordfront förlag,
11.15 Blåsta – Nedskärningsåren som formade en hel generation. En föreläsning om vilka
faktorer som egentligen avgör förutsättningarna för unga människor på arbetsmarknaden.
Gustav Fridolin, journalist. 12.30 Lunch. 13.30 Storytelling – konsten att berätta en
engagerande historia. Vad krävs för att fånga och engagera.
23 maj 2014 . Den senaste Blåsta! Nedskärningsåren som formade en generation handlar om
hur 90-talskrisen påverkade hans egen generation, 80-talisterna. ”Generation Narcissus” är ett
av flera namn som fick etikettera denna säregna kull, samt titel på det kapitel i boken som
handlar om hur den ekonomiska.
Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation. av Gustav Fridolin ·
Valfrihetsknarkare. Karriärkramare. Navelskådare. Så har de beskr. Häftad, Finns i lager, 262
kr.
Blåsta! : nedskärningsåren som formade en generation. Omslagsbild. Av: Fridolin, Gustav.
Utgivningsår: 2009. Språk: Svenska. Hylla: Kc.58. Medietyp: Bok. Upplaga: [Ny utg.] Förlag:
Ordfront. ISBN: 91-7037-511-9 978-91-7037-511-8. Omfång: 334 s. Innehållsbeskrivning.
Författaren, f.d. riksdagsledamot för Miljöpartiet,.
2 jun 2010 . Priset är på 50 000 kronor. Årets finalister är: 1 Blåsta. Nedskärningsåren som
formade en hel generation. (Bok.) Författare Gustav Fridolin (Ordfront 2009). 2
Miljonsvennar BOK Författare Maria Bäckman (Makadam förlag, 2009). 3 Containerdykare,
reportage i Re:public service # 12 2009 av Rasmus Malm.
”10-talsprogrammet” av Kajsa Borgnäs m fl (se särskilt kap. 8 om. ”Välfärdens principer”). •
”Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden” av Josefin
Brink, Jens Ergon, Peter. Gustavsson och Kent Werne. • ”Blåsta – Nedskärningsåren som
formade en generation” av Gustav. Fridolin. 31.
21 apr 2009 . Förlag: Ordfront Antal sidor: 335. Utgivningsår: 2009. På reklamjargong kallas
80-talisterna för Generation Y, Generation Me eller Nexters. I Gustav Fridolins bok kallas de
Nedskärningsgenerationen. Det handlar om dem som fick växa upp på 90-talet, under de
"skitår" då den förra krisen drabbade Sverige.
27 sep 2009 . Hur möter man en blåst generation? Om 80-talisterna utifrån Gustav Fridolins
bok Blåsta! Nedskäringsåren som formade en generation. Gustav Fridolin arbetar som .
Gustav Fridolin talar om nedskärningsåren som formade en generation. 10.30 Frukt. 11.00 80talisterna – morgondagens beslutsfattare och.
6 maj 2009 . Allt detta erinrar jag mig när jag läser den före detta miljöpartistiske
riksdagsledamoten Gustav Fridolins nya bok Blåsta! Nedskärningsåren som formade en hel
generation, som handlar om den verklighet 80-talisterna lever i, om konsekvenserna av det
tidiga 1990-talets ekonomiska kris. I Blåsta! varvas.
Jag tror att min bok Blåsta! Nedskärningsåren som formade en generation som är en
genomgång av flera av de besluten och djup kritik mot vad de besluten ledde till för oss som
växte upp i 90-talets skola fortfarande finns på de flesta bibliotek. Där klargör jag just denna
kritik. Och den vidhåller jag starkt. Den är också en av.
22 apr 2009 . I den andra 80-talisten och ex-politikern Gustav Fridolin, född 1983. Med sin
nya bok, ”Blåsta! – Nedskärningsåren som formade en generation” vill han slå hål på myten
om sin generation som bortskämda snorungar. Allt beror i stället på krisåren och
nedskärningarna under 1990-talet. – Vi som växte upp.
Jämför priser på Blåsta!: nedskärningsåren som formade en generation (Pocket, 2009), läs

recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Blåsta!:
nedskärningsåren som formade en generation (Pocket, 2009).
26 okt 2017 . Då var han den yngsta riksdagsledamoten någonsin. Har arbetat som journalist
på TV4:s Kalla Fakta och också skrivit flera böcker, bland annat ”Från Vittsjö till världen: om
global apartheid och alla oss som vill någon annanstans”, ”Blåsta! Nedskärningsåren som
formade en generation” och ”Morfar skrev.
Blåsta! (2009). Omslagsbild för Blåsta! nedskärningsåren som formade en generation. Av:
Fridolin, Gustav. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Blåsta!. Reservera. Bok i serie
(1 st), Blåsta! Bok i serie (1 st) Reservera. Markera:.
gen fördjupad översiktsplan. Tre strategiområden har formulerats: - Den täta och blandade
staden. - Den gröna staden vid vattnet . G Fridolin skriver om 80-talisterna i boken ”Blåsta –
Nedskärningsåren som formade en gene- ration”: ”Det har inte bara blivit svårare att få jobb
och bostad. Det har också blivit viktigare att ha.
27 jun 2009 . Om författaren. Gustav Fridolin (född 1983) är politiker, folkhögskollärare,
journalist och författare. Han har suttit i riksdagen för Miljöpartiet 2002 – 2006 och sedan
2010. Sedan 2011 är han, tillsammans med Åsa Romson, partiets språkrör. Som journalist har
Fridolin arbetat på TV4:s Kalla Fakta. Han har.
Fallen flicka, Wahldén, Christina, 2009, , Talbok. Olyckan, Lagerhammar, Ann, 2009, ,
Talbok. Hemlös, Arrigan, Mary, 2009, , Talbok. Blåsta nedskärningsåren som formade en
generation, Fridolin, Gustav, 2009, , Talbok. Ingen saknad, ingen sorg en dag i Zacharias
Topelius liv : roman, Mazzarella, Merete, 2009, , Talbok.
17 apr 2009 . Intervju: De blåsta 80-talisterna. Gustav Fridolin. Det är helt enkelt inte sant att
dagens unga är kaxiga, lata och ytligt optimistiska. Det är samhället som sviker de unga. Det
menar journalisten och ex-politikern Gustav Fridolin som i sin bok "Blåsta! Nedskärningsåren
som formade en generation" försöker slå.
15 maj 2009 . Blåsta - Nedskärningsåren som formade en hel generation. Gustav Fridolin
Ordfront förlag. Den ännu unga Gustav Fridolin har zappat sig igenom ett framgångsrikt
arbetsliv som politiker, journalist, lärare och författare. Han personifierar därmed de
beskrivningar av hans generation som marknadsanalytiker.
21 apr 2009 . Livsstilstidningen People brukar porträttera okända åttiotalister i svenska
storstäder. På bilderna poserar snygga tjugoplussare som kallar sig ”stylist/dokumentärfilmare”
och funderar på att dra till Berlin. De inkarnerar alla försök till hippa generationsepitet:
Generation Me, Nexters, Homo Zappiens.
Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation. av Fridolin, Gustav. TALBOK
(DAISY). TPB, 2009-09-07 Svenska. Lektörsomdöme. DAISY (1-4 dgr). Pris: 250:- Ditt pris:
250:- st. Katalogiserad av BTJ. Snabbfakta · Detaljer. 2. Laddar .
13 jan 2011 . Valfrihetsknarkare. Karriärkramare. Navelskådare. Så har de beskrivits, men hur
ser 80-talisterna på sig själva? I Blåsta! Sveket mot 80-talisterna undersöker Gustav Fridolin,
med hjälp av intervjuer, statistik, fakta och analyser, sin egen generation och han finner
nedskärningsgenerationen de som växte.
Gustav Fridolin har skrivit boken Blåsta! – nedskärningsåren som formade en generation.
Boken behandlar nedskärningarna i skola och arbetsliv under nittiotalet och de konsekvenser
detta har medfört för åttiotalisternas identitetskapande. Även i denna bok talar han om
kvartslivskrisen, unga vuxna och en sviktande.
Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation - (9789170374272) ·
Bokiahttp://www.bokia.se/blasta-nedskarningsaren-som-formade-en-generation-4295817.
redirected from; http://www.bokia.se/bok/9789170374272/blasta-gustav-fridolin/ · screenshot
of www.bokia.se/olja-jakten-pa-det-. 18 Apr 2013 07:55.

7 jun 2011 . Den som läst Fridolins bok Blåsta Nedskärningsåren som formade en generation
inser att Miljöpartiet utvecklats från att vara ett snävt miljöfokuserat parti till att bli något
annat. Samhällsanalysen och kritiken har breddats och talar till nya grupper, fjärran från bara
fältbiologer och kärnkraftsmotståndare.
blåsta nedskärningsåren som formade en generation av gustav fridolin innbundet sa. TANUM.
219 kr. Click here to find similar products · Show more! Go to the productFind similar
products. 2198512173 9789170611896. pionjärvolontärerna en internationell generation i
föränderlig tid av cecilia jo. TANUM. 229 kr.
som miljöpartisten Gustav Fridolin skrev i en debattbok: Blåsta! Nedskärningsåren som
formade en generation. Inte blåsta i be- märkelsen dumma, men i bemärkelsen att de är rädda
för att bli blåsta på sin framtid, säger. Thomas Fürth. En av de största utmaningarna idag
hand- lar om hur dagens 70-talister som idag sitter.
Blåsta! : nedskärningsåren som formade en generation PDF ladda ner. Beskrivning. Författare:
Gustav Fridolin. Valfrihetsknarkare. Karriärkramare. Navelskådare. Så har de beskrivits, men
hur ser 80- talisterna på sig själva? I Blåsta! Sveket mot 80-talisterna undersöker Gustav
Fridolin, med hjälp av intervjuer, statistik, fakta.
23 feb 2012 . Om Europas fattiga arbetarklass (om villkoren för de lägst betalda arbetarna
inom tjänstesektorn). Gustav Fridolin – Blåsta. Nedskärningsåren som formade en generation
(om att växa upp under. 90-talet). Mattias Gardell – Islamofobi (om samtida
främlingsfientlighet). Roland Paulsson – Arbetssamhället.
22 mar 2010 . Han har jobbat som som folkhögskollärare och som grävande journalist på
TV4:s Kalla fakta. Mellan 2002 och 2006 var han riksdagsledamot i konstitutionsutskottet för
miljöpartiet de gröna. 2006 kom hans bok Från Vittsjö till världen. 2009 kom boken Blåsta!
Nedskärningsåren som formade en generation.
12 jul 2009 . Blåsta. - Nedskärningsåren som formade en generation av Gustav Fridolin Det
har varit en spännande kontrast att läsa Gustav Fridolins bok omedelbart efter David
Eberhards. De beskriver nämligen till dels samma problem, men från helt olika premisser. Där
en av Eberhards poänger var den om att.
2007 - 2010 Folkhögskolelärare i historia och samhällskunskap 2008 - 2009 Styrelseledamot
Miljöjournalisternas förening 2009 Publicerade boken ”Blåsta. Nedskärningsåren som formade
en generation” på Ordfront förlag 2010 - Ledamot av Högskolan på Gotlands styrelse (i
egenskap av folkhögskolelärare och författare)
Blåsta! Skrivet av Ingrid Ewerth 2011-05-12 08:56. I Blåsta! undersöker Gustav Fridolin med
hjälp av intervjuer, statistik, fakta och analyser hur 90-talskrisen påverkade, och
nedskärningsåren formade, hans egen generation – åttiotalisterna. Gustav Fridolin föddes 1983
i Vittsjö (Skåne) och växte upp där och i Haninge.
29 apr 2009 . Gustav Fridolin, tidigare aktiv inom miljöpartiet och 80-talist, har skrivit en bok
där han ger en helt annan bild av 80-talisternas situation. Den heter ”Blåsta! –
Nedskärningsåren som formade en generation” och där vill han slå hål på myten om sin
generation som bortskämda valpar. Allt beror i stället på.
Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation av Fridolin, Gustav.
10 sep 2010 . Blåsta! – nedskärningsåren som formade en generation, kom ut 2009. I boken
undersöker Gustav Fridolin, med hjälp av intervjuer, statistik, fakta och analyser, sin egen
generation och han hittar nedskärningsgenerationen - de som växte upp med en ekonomi i fritt
fall och en skenande arbetslöshet.
Blåsta! (fullständig titel: Nedskärningsåren som formade en generation) är en bok skriven av
den svenske journalisten, folkhögskolläraren och politikern Gustav Fridolin. Boken gavs ut
2009, både inbunden och i pocket av förlaget Ordfront. Boken handlar om 80-talisterna som

växte upp under 1990-talet. Denna grupp har.
09.30 - 10.15 Gustav Fridolin, journalist, författare och f d riksdagsledamot för miljöpartiet:
"Blåsta - nedskärningsåren som formade en generation." 10.15 - 11.00 Astrid de Vibe,
forlagssjef i Pax forlag og leder av Brageprisens arrangementskomité: "En ny politisk litteratur
i Norden?" 11.30 - 12.50 Forfatterpanel ledet av Úlfar.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
16 apr 2009 . Vi ska höra om 80-talisterna som enligt 80-talisten och före detta
riksdagsledamoten Gustav Fridolin är den första generationen som kommer att få det sämre
under sin livstid, detta skriver han bland annat om i sin nya bok ”Blåsta! Nedskärningsåren
som formade en generation” Samtal med Gustav Fridolin.
Tydligare än Anders Parment var däremot Gustav Fridolin i sin bok Blåsta. Nedskärningsåren
som formade en generation (2009). Fridolin ville göra upp med PR byråernas glättiga
generationsanalyser och menade att hela hansgeneration hade drabbats av 1990talets
nedskärningsår. Han delade självuppsingenerationi två.
19 aug 2009 . ”Gustav Fridolin (fd riksdagsman, numera journalist): ”Blåsta, nedskärningsåren
som formade en generation”, ”Från Vittsjö till världen”. Helena Modéer (formgivare): ”Vänta,
vänta vänta”. signerad limited edition nr 1S ara Stridsberg, Susanne Mobacker: ”Happy Sally”,
”Drömfakulteten”, ”SCUM manifest”,.
12 sep 2010 . Blåsta! – nedskärningsåren som formade en generation, kom ut 2009. I boken
undersöker Gustav Fridolin, med hjälp av intervjuer, statistik, fakta och analyser, sin egen
generation och han hittar nedskärningsgenerationen – de som växte upp med en ekonomi i
fritt fall och en skenande arbetslöshet.
27 sep 2011 . Gustav Fridolin skrev också ett inlägg med hänvisning till sin bok ”Blåsta!
Nedskärningsåren som formade en generation”. Det intressanta här är de olika
verklighetsbeskrivningarna, men bara för att de är motsägelsefulla betyder det inte att någon är
felaktig. Snarare finns det flera olika ”verkligheter” och.
Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation · Gustav Fridolin. Heftet. 2010. Legg i
ønskeliste. Från Vittsjö till världen : om global apartheid och alla oss som vill någon
annanstans av.
16 jun 2009 . . och utbildningen under krisen. De långsiktiga kostnaderna för nedskärningar på
skolan uppväger inte på något sätt de kortsiktiga besparingarna. Låt inte barnen betala krisen.
Metta Fjelkner ordf, Lärarnas riksförbund. Gustav Fridolin författare till Blåsta!
Nedskärningsåren som formade en generation.
23 sep 2009 . . Pirater (Debattscenen). 13.00 SVs författarpris till en person som i sitt
författarskap speglar nutidens landsbygd delas ut på Svensk Biblioteksförenings scen i Ehallen Lördag 26 sept 12.00 Blåsta – nedskärningsåren som formade en generation. Gustav
Fridolin, författare, intervjuas av John Chrispinsson.
16 feb 2013 . Denna hausse kring Latin Kings var, tror jag, politiskt signifikant – alldeles
oavsett vilka kvaliteter man kan ser eller inte ser i Latin Kings själva. #19 Andreas on 17
February 2013 at 10:45 pm. Blåsta! Nedskärningsåren som formade en generation av Gustav
Fridolin är ett boktips. #20 Daniel Wiklander on.
Han har skrivit recensioner, krönikor och artiklar för Arbetaren, Aftonbladet och Stockholm
City. I april 2009 släppte Fridolin sin andra bok Blåsta! Nedskärningsåren som formade en
generation om den ekonomiska krisen i Sverige på 90-talet. Fridolin har avlagt en
kandidatexamen vid Stockholms universitets institution för.
11 sep 2009 . Annons. Det är ett 30-tal som under torsdagskvällen kommit till Café Caoz för
att höra Gustav Fridolin prata utifrån sin bok Blåsta! Nedskärningsåren som formade en

generation. Numera är han folkhögskolelärare, men idén med boken fick han under tiden som
miljöpartistisk politiker. - Jag satt på mitt rum i.
18 jan 2010 . Nedskärningsgenerationen har växt upp. Gustav Fridolin är dubbelt aktuell. Dels
lanseras pocketupplagan av hans senaste bok Blåsta! Nedskärningsåren som formade en
generation under januari och dels deklarerade han för mindre än en månad sedan att han
tänker kandidera till riksdagen i september.
5 jun 2009 . Gustav Fridolin Blåsta! Nedskärningsåren som formade en generation. Ordfront
2009. Bortskämda och lata. En lyxgeneration som ställer krav på att arbetet ska vara
utvecklande. Att lönen ska vara hög. När Amelia Adamo sammanfattar 80-talisterna i
Aftonbladet skräder hon inte orden: ”De är lata, och de.
10 maj 2011 . Gustav Fridolin skrev också ett inlägg med hänvisning till sin bok “Blåsta!
Nedskärningsåren som formade en generation“. Det intressanta här är de olika
verklighetsbeskrivningarna, men bara för att de är motsägelsefulla betyder det inte att någon är
felaktig. Snarare finns det flera olika “verkligheter” och.
23 apr 2009 . ”Blåsta. Nedskärningsåren som formade en generation”. Ordfront. Om man ska
säga något om vår generation, 80-talisterna, så är det definitivt den generation som fått flest
löjliga epitet. Hälften av alfabetets bokstäver har redan använts för att beskriva oss: Generation
Y som i ”Why”, C som i Content, K som i.
Denna någon är den före detta riksdagsledamoten Gustav Fridolin (som av principiella skäl
avsa sig sitt uppdrag efter två mandatperioder) som skrivit boken ”Blåsta. Nedskärningsåren
som formade en generation”. Den har recenserats föredömligt bra i Dagens nyheter och av
Birger Schlaug, till exempel, så jag anser det.
21 apr 2009 . “Blåsta – nedskärningsåren som formade en generation” målar en dyster bild av
80-talisterna, en grupp som hela livet har fått jaga för att komma ikapp. Otrygghet, fattigdom,
utanförskap, ohälsa, arbetslöshet… Sammanfattningsvis kan man säga att 80-talisterna är
generationen som inte har fått bli vuxen,.
Lust att läsa, 2009, , Teckenspråk. Dags att köpa aktier? om aktiesparande på turbulenta
finansmarknader, Bäckström, Urban, 2009, , Talbok. Blåsta nedskärningsåren som formade en
generation, Fridolin, Gustav, 2009, , Talbok. Eurovision Song Contest 50 år den officiella
jubileumsboken, O'Connor, John Kennedy, 2005.
26 mar 2015 . Rundström analyserade det som skrivits om 80-talister i bland annat Gustav
Fridolins bok Blåsta! Nedskärningsåren som formade en generation med hjälp av
diskursanalys och det poststrukturalistiska radarparet Laclau och Mouffe. Rundström ställer
upp olika uppfattningar om 80-talister mot varandra och.
30 Nov 2010 - 18 min - Uploaded by TEDx TalksGustav Fridolin, Member of Swedish
parliament, journalist Gustav Fridolin is a grass root activist .
Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation by Gustav Fridolin( Book ) 9 editions
published between 2009 and 2013 in Swedish and held by 14 WorldCat member libraries
worldwide. Valfrihetsknarkare. Karriärkramare. Navelskådare. Så har de beskrivits, men hur
ser 80-talisterna på sig själva? I Blåsta! Sveket.
Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation - Gustav Fridolin (Inbunden), 2009-0327, 177 kr, Bevaka · Blåsta : nedskärningsåren som formade en generation - Gustav Fridolin
(Häftad), 2010-04-15, 192 kr, Köp · Blåsta! : nedskärningsåren som formade en generation Gustav Fridolin (Pocket), 2009-12-15, 49 kr.
Böcker. Christer Persson, Stefan Carlén, Daniel Suhonen - "Bokslut Reinfeldt". Ordfront
2010. Gustav Fridolin - "Blåsta: Nedskärningsåren som formade en generation". Ordfront
2009. Om Dr. Indie · E-post till Dr. Indie · Blaskan #3 2010.
7 sep 2012 . Vilka är utmaningarna? Att ta tillvara och överföra kunskap och erfarenheter från

de som skall gå i pension Att attrahera och rekrytera nya medarbetare Att behålla och utveckla
medarbetarna Spelar det någon roll? En ny generation Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) Att underlätta generationsväxling.
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