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Ett sant nöje att lära känna Agda Rössel i detta sympatiskt tecknade personporträtt. Skrivet med stil och med
varsam balans mellan det offentliga och privata." Aftonbladet "Hon gör 1900-talet tydligt, hon är bilden av
framgångsrik socialdemokrati, enveten kvinnokamp, klok samhällsreformation och arbete för mänskliga

rättigheter. Endast mycket starka individer orkar bära så stora bördor av sin tids historia." Norrbottens-Kuriren
Agda Rössel var fel. Fel samhällsklass, fel utbildning, fel kön. När hon utnämndes till Sveriges och världens
första kvinnliga FN-ambassadör 1958 blev det upprorsstämning på UD, debatt i riksdagen och smutskastning
i pressen. Trots motvinden, och ett privatliv präglat av tragik, arbetade Agda Rössel framgångsrikt för Sverige
i decennier. I FN drev hon frågor som är aktuella än i dag: avskaffandet av dödsstraff, kvinnlig omskärelse,
flyktingmottagande och jämställdhet. Nu kommer boken om svensk utrikespolitiks mest okända, och mest

eleganta, järnlady.

Elin Jäderström skriver om Agda Rössel som 1958 utnämndes till världens första kvinnliga FNambassadör.
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Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. Upptäck även andra julklappar från Bokus. She
was appointed Permanent Representative of Sweden to the United Nations in 1958 and was as the first of her

https://westreadsensey.icu/books1?q=Hennes excellens Agda Rössel : Från banvaktstugan till FN-skrapan


gender to have been permanently placed in that position among the 60 UN ambassadors that year in the
United Nations organisation she served in that position till 1964. När hon utnämndes till Sveriges och
världens första kvinnliga FNambassadör 1958 blev det upprorsstämning på UD debatt i riksdagen och
smutskastning i pressen. Spare i ny ønskeliste. Journalisten Elin Jäderström har skrivit en bok om sin

avlägsna släkting Agda Rössel som från 1958 till 1964 var Sveriges och världens första kvinna på posten som
FNambassadör. Från banvaktstugan till FNskrapan av Elin Jäderström Horet i Hälsta. Köp boken Hennes

excellens Agda Rössel Från banvaktstugan till FNskrapan av Elin Jäderström ISBN 39661 hos Adlibris. Agda
Viola Rössel née Jäderström 4 November 1910 27 May 2001 was a Swedish politician Social Democrat and
diplomat. Hon hade gjort klassresan och hennes utnämning skapade en chockvåg i det politiska Sverige. Fel
samhällsklass fel utbildning fel kön. På 50talet blev Agda Rössel Sveriges första kvinnliga ambassadör i FN
samtidigt som Dag. Köp Hennes excellens Agda Rössel från banvaktstugan till FNskrapan av Elin Jäderström
på Bokus.com. Hennes excellens Agda Rössel Från banvaktstugan till FNskrapanboken skrevs av författaren

Elin Jäderström. Du hittar också andra böcker av författaren Elin Jäderström.
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