Kvinnohistorisk tidsaxel
Milstolpar som påminner oss om att varje
steg framåt i kampen om kvinnors
rättigheter har krävt åratal av hårt arbete,
envishet och engagemang hos tusentals
kvinnor. Nu gäller det att försvara det som
uppnåtts och sträva vidare mot ett jämlikt
och solidariskt samhälle.
1815 Första flickskolan:
Fruntimmersföreningens skola i Gbg
1842 Allmän folkskola
1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män
1853 Kvinnor får undervisa i folkskolan
1858 Ogift kvinna myndig vid 25 års ålder
efter domslut.
1860-talet: Möjligheter till högre utbildning för
kvinnor, bl.a. till lärarinna och post- och
telegrafexpeditör.
1863 Ogift kvinna myndig vid 25 år.
1864 Mannen ej längre rärr att aga sin hustru.
-Fullständig näringsfrihet för kvinnor.
1870 Kvinnor får ta studenten som privatister.
1873 Kvinnor får ta akademisk examen –
dock ej i juridik och teologi.
1874 Ogift kvinna blir myndig vid 21 år.
-Gift kvinna får förvalta sin egendom
och råda över egen arbetsinkomst.
1878 Anna Whitlock startar flickskola.
1884 Fredrika Bremerförbundet bildas.
-Första kvinnliga professorn, Sonja
Kovalevsky, matematiker.
1886 Hemsömmerskor i Lund första

fackföreningen för kvinnor.
-Barnmorskeförbundet bildas.
1892 Stockholms allmänna kvinnoklubb
bildas, föregångare till de
socialdemokratiska kvinnoklubbarna.
1901 Kvinnor får rätt till ledighet i 4 veckor
utan lön vid barnsbörd.
1903 Landsföreningen för kvinnans politiska
rösträtt, LKPR bildas.
1909 Allmän rösträtt för män, kvinnor valbara
till kommunala uppdrag.
-Nattarbetsförbud, storstrejk.
1910 Selma Lagerlöf får Nobelpriset.
Preventivmedel förbjuds i lag.
1911 Internationell rösträttskonferens i Sthlm
1914 Föreningen Frisinnade Kvinnor bildas.

1919 Kvinnor får allmän rösträtt. Blir valbara.
1921 Gift kvinna myndig vid 21 års ålder.
-Fem kvinnor väljs in i riksdagen.
1923 Kvinnor får rätt att inneha statlig tjänst.
1925 Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad

grundas.
1927 Statliga läroverk öppnas för flickor.
1931 Moderskapsförsäkring införs.
1933 Kvinnor får rätt till domarämbetet.
1935 Lika folkpension för kvinnor och män
1937 Preventivmedel tillåts.
1938 Inkomstprövat moderskapspenning
1939 Staten förbjuds att avskeda kvinnor vid
giftermål, havandeskap och barnsbörd.
1944 Homosexualitet avkriminaliseras.
1945 Förbud mot all diskriminering av kvinnor
1947 Lika lön för lika arbete i statlig tjänst.
-Första kvinnan i regeringen, Karin Kock
1948 Barnbidrag införs.
1955 Moderskapspenning för alla.
-90 dagars mammaledighet
-Båda föräldrar förmyndare för barnen
1958 Kvinnor får prästvigas i Svenska kyrkan.
1960 SAF och LO beslutar om lika lön.
1962 Nattarbetsförbudet för kvinnor upphävs.
1964 P-piller godkänns.
1965 Våldtäkt inom äktenskap blir straffbart.
1969 Jämställdhet inskriven i läroplanen för
grundskolan, 1970 för gymnasiet.
1971 Särbeskattning, d.v.s. individuell
beskattning av arbetsinkomst.
1972 Delegationen för jämställdhet mellan
kvinnor och män.
1973 Homosexuell samboende en accepterad
samlevnadsform.
1974 Föräldraförsäkring kan delas lika.
1975 Lag om fri abort t.o.m. 18:e veckan.
-FN:s internationella kvinnoårtionde
inleds med kvinnokonferens i Mexico.
1977 Nio månaders föräldrapenning införs.

1978 Kvinnojourer inrättas.
1980-talet: utbyggnad av daghem (1976 var
bara 10% av barnen 0-7 år inskrivna).
1980 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och
män. Förbud mot könsdiskriminering i
arbetslivet. JämO inrättad.
-Ny lag om tronföljd. Förstfödda barnet
till monarken ärver tronen.
-FN:s kvinnokonferens i Köpenhamn.
1981 FN:s Konvention om avskaffande av all
diskriminering av kvinnor, CEDAW.
1982 Förbud mot pornografiska
föreställningar på offentlig plats.
-Statliga bidrag till kvinnoorganisationer
-Kvinnomisshandel under allmänt åtal
1983 Alla yrken öppna för kvinnor, även inom
Försvaret.
-Jämställdhetsavtal mellan SAF-LO-PTK
1984 Jämställdhetsavtal inom statliga sektorn
1985 Kvinnofolkhögskolan i Gbg startades.
-FN:s kvinnokonferens i Nairobi
1986 Första kvinnliga partiordf. Karin Söder C
1987 Förbud mot diskriminering av
homosexuella.
1988 Nationell handlingsplan för jämställdhet
1989 Kvinnor får tillträde till militära tjänster;
därmed är alla yrken öppna för kvinnor.
1990 Maktutredningen – begreppet genus slår
igenom.
1995 Homosexuella par kan registrera sig som
partners.
-En pappamånad införs.
-FN:s kvinnokonferens i Beijing,
historisk handlingsplan.
1998 Lag om kvinnofrid.

1999 Sexköpslagen, förbud mot köp av
sexuella tjänster.
2002 Två pappamånader införs.
2003 Homosexuella får möjlighet att prövas
som adoptivföräldrar.
2005 Partiet Feministiskt Initiativ bildas.
2009 Enkönade äktenskap tillåts.
-Diskrimineringslagen ersätter
Jämställdhetslagen. DO tar över.
2014 Första kvinnliga ärkebiskopen
2017 #metoo rörelsen skakar samhället.
2018 Sex utan samtycke ett övergrepp.
-Jämställdhetsmyndigheten inrättas.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

SKV är ett feministiskt, pacifistiskt och
partipolitiskt oberoende kvinnoförbund,
som verkar för hållbar utveckling,
rättvis fördelning av världens resurser
och solidaritet med kvinnor världen
över.
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