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1960, vid en internationell socialistiska kvinnokonferens i Köpenhamn 21-

24 april firades Kvinnodagens 50-årsjubileum. Samtidigt försökte 

deltagarna göra en nystart för dagen. Det lyckades inte. Då. 

Tema: kvinnors krav, vilka var skiftande, ofta konkreta.  

 
1972 , den 8 mars som Kvinnodag fick sitt genombrott i Sverige. 

Grupp 8 och SKV (Svenska Kvinnors Vänsterförbund)  ordnade ett möte i 

Stockholm.  Krav: rätt till arbete, daghem och fri abort. Internationell 

solidaritet. 

 

1974,  kvinnor från Grupp 8  angrep pornografi, natten till 8 mars. De 

klistrade texter på porr-affischer:  ●Stoppa utnyttjandet av kvinnan som 

vara!   ●Du betalar – kvinnan förnedras – hallicken förtjänar    ●Här 

utnyttjas och förnedras kvinnan.              De togs av polisen.   

1974,  den 9 mars (lördag!) demonstrationståg på dagtid i centrala 

Stockholm.  Arr: Grupp 8 och SKV. Kvinnokrav: ●arbete,  ●daghem,  

●kortare arbetstid,   ●fri abort  ●stopp för kapitalets porrindustri & 

●gemensam kamp med männen för ett rättvist samhälle. Talare fr VPK.  

Tusentals kvinnor och män demonstrerade. (DN).  

 

1975  fick den 8 mars sitt mediala genombrott. Det var en lördag. 

Demonstration dagtid i Stockholm med ca 1 400 personer (DN). 

Krav/paroller:  ●Kamp för kvinnans frigörelse, för mänsklighetens villkor, 

kamp för socialismen,  ●Kvinnor i alla länder, förena er!   ●Bra gratis 

daghem till alla barn.    ●6 timmars arbetsdag med full lön åt alla.     ●En 

ensam kvinna är bara en slav men tusen systrar kan ställa krav.  ●Vi vill 

inte vara en lågavlönad arbetskraftsreserv. ●Stöd städerskornas kamp     

●Frige de politiska fångarna i Chile.  

1975  började även socialdemokraterna bli synliga denna dag men 

inte utomhus. De höll ett  möte i Folkets Hus under eftermiddagen.  

 

Kvinnodagen förändrades i Sverige efter 1975.  

Tendensen, kort uttryckt: från utomhus till inomhus; från allvar till 

fest; från dagtid till kvällstid. 

 

1976  Grupp 8s och SKVs demonstration gick kl 18 från Slussen till 

Bryggeriets Mälarsal för fest.  Kvinnodagen firades på flera platser.                 



 

1977 antog FN en resolution om en årlig kvinnodag. Därmed var 

Kvinnodagen definitivt inte längre socialistisk.    

 

1977  ett kort tåg och sen fest i Gamla Riksdagshuset. Arr: Grupp 8,  

Arbetets kvinnor och Lesbisk Front.  Start 18. Krav: ●Bra och gratis 

daghem och fritidshem åt alla barn.   ●Arbete åt alla kvinnor   ●Sex 

timmars arbetsdag åt alla med bibehållen lön   ●Kvinnans rätt till sin 

kropp och sexualitet. Många  kvinnoorganisationer deltog.  

 

1978   Demo från Sergels Torg till Stadshuset, kväll. Fest.  Arr: 

Grupp 8 SKV, Lesbisk Front samt Arbetets kvinnor. 

1978   Fredrika Bremer-Förbundet uppvaktade ministrar med krav bl a: 

bättre ATP och sjukpenning för hemarbetande kvinnor och rätt till pension 

för dem som arbetade mindre än 22 timmar i veckan.  

 

1979  Marsch kl 18, igen till Stadshuset.  Där hölls en fest för kvinnor 

och barn.  Arr: FBF (sic!),  Grupp 8, internationella föreningen för 

invandrarkvinnor, Lesbisk front och SKV.  

1979  I Folkets Hus hade de socialdemokratiska kvinnorna en 

presskonferens tillsammans med latinamerikanska kvinnor kl 16. 30. 

 

1980-talet  Kvinnor var inte längre ”i rörelse”. Kvinnorörelsen hade 

kanaliserats in i organisationer. Många av kvinnorörelsens krav hade blivit 

förverkligade, mer eller mindre.    Amerikanska arbetarhistoriker hävdade 

(DN) att dagen hade sina rötter  i New York på 1850-talet: kvinnodagen 

kom från USA. 

 

1980 ”firades” kvinnodagen åtminstone på två ställen, i Alla Kvinnors Hus  

i konkurrens med Kvinnohuset. Båda hade ”jättefest till långt in på natten” 

(DN). Kvinnohuset ordnade demonstration till Kungsträdgården och fest 

på Cirkus på Djurgården.  

 

1981 anordnades en bred demonstration med många arrangörer: SKV, 

Centerns och Folkpartiets kvinnor, Socialdemokratiska kvinnor, Lesbiska 

feminister, Tvärpolitiska cancergruppen och Iranska kvinnoförbundet. 

Varje grupp kom med egna krav. Kompromiss blev att alla paroller/krav 

accepterades.   Det var en söndag! Många kom. Marschen gick mitt på 

dagen -  obs ovanligt - genom centrala Stockholm.  Tal och sång i 

början och slutet.  Gemensamt ville deltagarna visa  ●solidaritet med 

förtryckta och misshandlade kvinnor i världen. Det antogs en gemensam 



appell för fred.  Inte några gemensamma krav på förändringar i svensk 

politik! 

 

1985  hade DN rubriken  ”Från röd kampdag till samförstånd”. 

En stillastående demonstration kl 18, på temat ’Internationell 

Solidaritet’ samlade en liten skara på Sergels Torg. En talare från 

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet inledde.  

Det var inte läge för demonstrationer längre? Fester, kulturella 

arrangemang arrangerades inomhus av många organisationer och 

grupper. Andra separata initiativ togs. 


