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Människor i nöd är en arg brinnande fackla, som visar hur 1930- talets hycklande och stränga lagstiftning blir
absurd och människofientlig. Politiker försöker idag hävda att aborträtten ?bör ses över? och bortser helt från
de lärdomar som dragits genom historien. Det är därför viktigare än någonsin att se vad inskränkningar i

aborträtten leder till.Boken visar i korta berättelser från en mängd livöden, hur rätten till sexualupplysning,
preventivmedel och abort starkt hänger samman. Det säger oss att abort alltid kommer att finnas i samhället,
antingen illegalt och i formen av stålgalgar, eller som en universell rättighet för kvinnor.Elise Ottesen-Jensen,

även känd som Ottar, är en av de viktigaste personerna både i den feministiska kampen och kampen för
sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige. Hon var aktiv både som folkbildare, och opinionsbildare

och var 1933 med och grundade RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

När människor inte längre får träffas fysiskt måste vi bryta isoleringen och skapa gemenskaper på nya
kreativa sätt NOD intervjuar Hanna Kharazmi. Bergen Public Library.
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