
”Vi glömmer så fort.  
Elise Ottesen-Jensen är  
redan nästan bortglömd. 
Hon borde stå staty i  
varenda stad i det här  
landet som symbol för  
alla dem som kämpade  
för samma mål som hon:  
att alla barn ska vara  
välkomna och få leva  
ett drägligt liv.”  
Ur boken Farliga tankar – en berättelse i text och 
bild om kampen för demokrati och mänskliga 
rättigheter i Sverige från 1700-talet fram till 
1970-talet av Annika Elmqvist och Pål Rydberg. 
Utgiven på Ordfront 1985. 184 sidor.

En modig 
kvinna  
mEd farliga  
tankar

Denna miniutställning är framtagen av  
ABF Malmö och Nätverket för Gemensam 
Välfärd Malmö med författarnas goda minne 
och förhoppning om en fortsättning på deras 
berättelse om demokrati och människovärde 
i Sverige. Vad hände efter 1985 ...
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Epilog
Vi har valt att fira den internationella kvinnodagen 2014 med en hyllning 
till Elise Ottosen Jensen, en modig kvinna som inte drog sig för att ta kam-
pen mot de lagar, skrivna som oskrivna, som hindrade kvinnor från att 
bestämma över sin egen kropp och från ett lyckligare sexualliv. Vi visar ett 
kapitel som sammanfattar hennes kamp ur boken ”Farliga Tankar”. 

Hon började sitt agerande under en tid då det var nästan omöjligt för en 
ensamstående kvinna att försörja sig och speciellt inte om hon ”blev” med 
barn, då  kunde hon i bästa fall bli piga. Hon agiterade för att även kvinnor 
skulle få känna sexuell njutning, för fri abort, för preventivlagarnas avskaf-
fande, för de homosexuellas rättigheter och var drivkraften till grundandet 
av RFSU för 80 år sedan. Fri abort blev lag 1975. Kvinnan kunde äntligen 
stå på egna ben och ta ansvar för sitt liv och det gick inte att vrida klockan 
tillbaka, trodde bokens författtare, då 1985.

Men är det inte just det som håller på att hända? Jämställdheten minskar, 
de som tjänar mest blir rikare medan de sämst betalda, oftast kvinnor, 
halkar efter. För ensamstående mödrar blir det allt svårare att försörja sig 
medan rut-avdraget gör det möjligt för högavlönade att anställa ”pigor”. 
Den gemensamma välfärden krackelerar, a-kassor och sjukförsäkringar  
försämras, stress och sjukfrånvaro ökar, speciellt inom kvinnodominerade 
sektorer. Dubbelarbete för kvinnor blir vanligare när sjukvård flyttas över 
till hemmen och äldreboenden försvinner. Samtidigt hörs abortmotstån-
darnas röster allt oftare. Priset vi kvinnor betalar är sämre hälsa och vi får 
det svårare att leva ett självständigt liv. Klockan har vridits tillbaka, vi  
måste vända denna utveckling!
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