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Feminisme er hot. Emner som hverdagssexisme, kropsidealer, kønsstereotyper, privilegier og magt er igen en
del af den offentlige debat, og de sociale medier agerer nutidens virtuelle basisgrupper. De kloge siger, at en

fjerde feministisk bølge ruller ind over landet.

Men for bare få år siden var "feminist" et skældsord, og efter 1970´ernes kvindekamp var en ligestillingsdebat
i årtier ikke til at banke op herhjemme. Nogle få feminister har dog løbende kæmpet kampen.

"Elitefeministerne - 25 års udskældt ligestillingskamp" giver ordet til en række af dem, der ofte har måttet
bruge deres sparsomme taletid på at sige "Jeg hader ikke mænd", "Jeg kan godt lide sex" og "Jeg har da hørt
min egen latter". De har alle på et tidspunkt været en del af Kvindeligt Selskab - i dag Selskab for Ligestilling
- der i nu et kvart århundrede stædigt har insisteret på en farverig ligestillingsdebat i Danmark - og fået hug

for det.

Hvordan har de kæmpet ? Hvad har forandret sig i Danmark og i ligestillingsdebatten? Og hvad har især
ikke?
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