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Toni Liversage arbejderkvindernes historie i Europa og USA. Det er historien om kvindernes faglige og

sociale organisering og placering i samfundet. En placering, der på mange måder udgjorde bunden og som
hang sammen med kvindernes begrænsede rettigheder over eget liv og egen krop. Toni Liversage (1935-

2014) var en dansk forfatter og oversætter. Toni Liversage havde et stort socialt engagement og var i mange
år en kendt feminist, fredsaktivist og socialist. Hun var uddannet mag.art i slavisk filologi og stod bag en del
danske oversættelser af forfattere fra det tidligere Jugoslavien. Af Toni Liversages eget forfatterskab kan
nævnes "Fædre og døtre: russiske kvinder i aktion mod zarismen" (1976), "At erobre ordet: kvinderne og
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