
Sveriges Kvinnoorganisationer 25 år 

GRATULERAR!  25 år, det är ett historiskt tal. Det var när hon fyllde 25 som en svensk kvinna 

för första gången, 1858, kunde bli myndig. Om hon var ogift. Och om hon var så oförståndig 

att hon gifte sig då rök hela myndigheten.   

Så har det varit, och så är det ofta, med kvinnors rättigheter. Kvinnor som sort äger inte 

rättigheter, men eventuellt kan vi ges några och då med de förbehåll som givarna har 

dikterat. Det suger och därför är Kvinnorörelsens paradgren att eliminera alla förbehåll.  Till 

vår hjälp har vi skapat Kvinnokonventionen. Den antogs 1979 och var ett enastående schack-

matt drag som tvingade fram en ny spelplan med en offensiv uppställning där kvinnor agerar 

som ägare till rättigheter och inte som mottagare av konditionerade gåvor.  

Det är kvinnors roll i den mänskliga fortplantningen, vårt biologiska kön, som är 

utgångspunkt för underordningen av kvinnor, säger Kvinnokonventionen. Som enda FN-

konvention synliggör den samhällets villkor för mänsklig reproduktion, det som särskiljer 

kvinnors rättigheter från alla andras rättigheter och som aldrig kan ersättas med något annat 

som exempelvis en känsla eller identitet. Varken känslor eller identiteter föder barn. Kvinna, 

liv, frihet, kräver de iranska kvinnorna. Det är ett kondensat av Kvinnokonventionen. Det är 

absoluta värden. Kvinna. Liv. Frihet.  

Kvinnokonventionen naglar fast våra rättigheter i artikel efter artikel. Rätt till utbildning, lika 

lön och goda arbetsförhållanden, att fritt ingå eller avstå från äktenskap, att ha kontroll över 

kroppen, sexualiteten och hälsa i allt som rör graviditeter och födande. Rätt att organisera 

oss, delta i politik, att företräda mänskligheten och stå lika inför lagen. Rätt att aldrig bli en 

vara som kan köpas och säljas vare sig i pornografi eller i prostitution, eller i 

surrogatindustrin. Vår tids växande vidrighet där kvinnor blir till kött utan anda, att ätas av 

köparna. En patriarkal aggression.  

Kvinnokonventionen drar en linje för mänskligt handlande och Kvinnorörelsens löfte är att 

hålla den linjen så att varenda beslutsfattare, politiker, influencer et cetera, ska få åla sig 

igenom den hinderbana som kvinnokonventionens artiklar ställer upp. Och för att tala 

klarspråk, i all vänlighet men med stort allvar, det duger inte att svepa in förtryck och 

förslavning av kvinnor i en mantel skimrande i regnbågens färger. Det är en magisk mantel 

som trollar bort kvinnor och skimrar inte vackrare än ett oljeutsläpp i Östersjön. 

Verkligheten tränger sig på. 

Sveriges Kvinnoorganisationer har i sanning uppnått myndighet som ägare av kvinnors 

rättigheter. Vi vet att ett jämställt samhälle gör livet bättre för alla människor. Det vi inte 

hunnit med, det som återstår att göra, det går vi vidare med. Glada och knallhårda står vi 

upp för kvinnor. Vi håller linjen.  
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