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Bliver du irriteret eller ked af det, når andre tager for givet, at du skal være mor?
Føler du dig anderledes og uden for fællesskabet, fordi du har valgt ikke at få børn?

Hvad gør du de dage, hvor tvivlen alligevel sniger sig ind på dig?

Allerede som teenager har Karin en stærk fornemmelse af, at hun ikke har lyst til at blive mor. Men da hun
møder sin store kærlighed, føler hun sig pludselig ikke helt afklaret. Det biologiske ur tikker, alle kvinder
omkring hende bliver mødre og efterlader hende med en følelse af at være udenfor, og tvivlen bliver i en

periode hendes faste følgesvend.

Karin sætter sig for at finde ud af, hvorfor hun ikke har lyst til at få børn, og hvad der får tvivlen til at banke
på. Hun melder sig ind i et netværk med andre kvinder, der ikke ønsker børn, opsøger litteratur og tager nogle

alvorlige samtaler med Tvivlen og Lysten. Til sidst kan hun træffe et bevidst valg .

Du skal da være mor - hvis du har lyst er for dig, der ikke ønsker at få børn, men som indimellem føler dig
uden for fællesskabet, kæmper med tvivl, og som søger svar på en masse spørgsmål. Du bliver præsenteret for
forskellige vinkler i forhold til moderskab og børn som for eksempel forventninger, kønsroller og alderdom.
Ved hjælp af de oplevelser og redskaber, forfatteren har brugt for at acceptere sin manglende lyst til at få

børn, bliver du guidet til at finde din egen sandhed.

 

Forlaget skriver:

Bliver du irriteret eller ked af det, når andre tager for givet, at du
skal være mor?

Føler du dig anderledes og uden for fællesskabet, fordi du har valgt
ikke at få børn?

Hvad gør du de dage, hvor tvivlen alligevel sniger sig ind på dig?

Allerede som teenager har Karin en stærk fornemmelse af, at hun
ikke har lyst til at blive mor. Men da hun møder sin store kærlighed,
føler hun sig pludselig ikke helt afklaret. Det biologiske ur tikker,

alle kvinder omkring hende bliver mødre og efterlader hende med en
følelse af at være udenfor, og tvivlen bliver i en periode hendes faste

følgesvend.

Karin sætter sig for at finde ud af, hvorfor hun ikke har lyst til at få
børn, og hvad der får tvivlen til at banke på. Hun melder sig ind i et
netværk med andre kvinder, der ikke ønsker børn, opsøger litteratur
og tager nogle alvorlige samtaler med Tvivlen og Lysten. Til sidst

kan hun træffe et bevidst valg .

Du skal da være mor - hvis du har lyst er for dig, der ikke ønsker at
få børn, men som indimellem føler dig uden for fællesskabet,



kæmper med tvivl, og som søger svar på en masse spørgsmål. Du
bliver præsenteret for forskellige vinkler i forhold til moderskab og
børn som for eksempel forventninger, kønsroller og alderdom. Ved
hjælp af de oplevelser og redskaber, forfatteren har brugt for at
acceptere sin manglende lyst til at få børn, bliver du guidet til at

finde din egen sandhed.
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