
Navn:

Fødselsdato:

Skole:

Fag:

Dato	for	prøveaflæggelse:





Side 1 af 17 

KVINDEKAMPEN 

IGENNEM TIDEN  

I DANMARK
SSO HISTORIE 

FOTO: SONJA ISKOV/RITZAU SCANPIX 



Side 2 af 17 

Resumé 

Denne opgave undersøger kvindekampen i Danmark fra 1870 til 2022. Med en redegørelse for 

udviklingen i danske kvinders rettigheder og deres rolle i samfundet i perioden cirka 1870 til 2022, 

opgaven undersøger nærmere med et fokus på de vigtigste begivenheder, som har været med til, at 

ændre udviklingen i danske kvinders rettigheder og deres rolle i samfundet. Analyserne foretages ud 

fra selvvalgt materiale i form af et debatindlæg skrevet af rødstrømperne, hvor det formulerer hvad 

kvindebevægelserne ønskede, at opnå med deres aktioner og agitation i 1970’erne. På baggrund af 

en analyse af statistisk materiale i form af to grafer vil det vise i hvilket omfang rødstrømpernes mål 

er blevet virkeliggjort. På baggrund af analysen af debatindlægget og grafterne kan det konkluderes, 

at rødstrømperne var med til, at skabe forandringer med deres aktioner og agitation i det danske 

samfund. Diskussionen omhandler om der er forskelle og ligheder mellem nutidens feministiske 

bevægelser og deres forgængere. Det kan konkluderes, at der er forskelle på hvordan nutidens 

feministiske bevægelser og de daværende feministiske bevægelser formår, at komme ud med 

aktivistiske budskaber på. Tiderne har ændret sig, og det har gjort at der er kommet nye måder, at 

formidle budskaber på, hvilket har gjort at feminismen har taget en ny drejning.  
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Indledning 

Kvindekampen har fundet sted i flere årtier, hvor kvinder har stået sammen for, at opnå de 

rettigheder, som de har fortjent. Dog har det ikke været uden en kamp. I slutningen af 1800-tallet 

kæmpede kvinderne, for rettigheden til at stemme. I 1970’erne kæmpede kvinderne i forskellige 

bevægelser, for fx ligeløn mellem mænd og kvinder, og for kvindernes seksuelle frigørelse og 

kvindefrigørelsen generelt. I dagens Danmark kæmper kvinderne stadig, dog ikke på samme måde 

som kvinderne i 70’erne. Nu anvendes de sociale medier til, at udføre aktivisme og komme ud med 

vigtige budskaber. 

I denne opgave kommer jeg ind på, hvordan rødstrømpebevægelsen havde en stor indflydelse i 

Danmark, og hvilke ting de fik opnået med deres aktioner og agitation i 1970’erne. Om hvordan 

rødstrømperne og de andre kvindebevægelser har haft en indflydelse på nutidens feminister.          

Jeg vil igennem opgaven primært fokusere på rødstrømpebevægelsen. 

Målet med denne opgave er, at få besvaret min opgaveformulering, som består af en kort 

redegørelse for udviklingen i danske kvinders rettigheder og rolle i samfundet i perioden ca. 1870 til 

2022. En diskussion på baggrund af en analyse af selvvalgt materiale hvad kvindebevægelserne 

ønskede at opnå med deres aktioner og agitation i 1970’erne. En vurdering på baggrund af analyse 

af statistisk materiale i hvilket omfang rødstrømpernes mål er blevet virkeliggjort. Og forskelle og 

ligheder mellem nutidens feministiske bevægelser og deres forgængere i forskellige epoker af 

Danmarks historie. 

For at finde frem til svarene, vil jeg lave en redegørelse for udviklingen i danske kvinders 

rettigheder og rolle i samfundet, og lave nedslag på forskellige vigtige elementer der har været med 

til at udvikle de danske kvinders rettigheder og rolle i samfundet. Derefter kommer jeg nærmere ind 

på hvad rødstrømpebevægelsen var, og hvad de gik ind for. Jeg analyserer et debatindlæg kaldet  

”Er det virkelig synd for mændene?” fra 1971, som vil give mig et indblik på hvordan 

rødstrømpebevægelsen syn på mænd var, og hvad deres mål for rødstrømpebevægelsen var.  

Med brug af grafter vil jeg vurdere, i hvilket omfang rødstrømpernes mål er blevet virkeliggjort. De 

anvendte materialer jeg har brugt til min redegørelse og analyse er bøgerne ”De Danske kvinders 

historie” og ”Tal & Køn” derudover også selv fundet materiale i form af sider fra internettet.  

Afslutningsvis vil jeg diskutere forskelle og ligheder mellem nutidens feministiske bevægelser og 

deres forgængere.  
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Kvindekampens udvikling fra 1800-tallet til i dag 

Kvinders rettigheder har ikke altid været det samme, som det var været i dag. Førhen i 1800-tallet 

var det kun mænd der opfyldte specifikke krav, som havde stemmeret. Dem som ikke havde 

stemmeret var: ”’de syv F’er’: fruentimmere, folkehold, fattige, fremmede, fallenter, fjolser og 

forbrydere.”1   Da grundloven den 5. juni 1849 blev indført, var kvinderne stadig ikke en del af 

dem, som havde stemmeret. Kvinderne var bestemt ikke tilfredse med det. Og de begyndte derfor, 

at engagere sig i dansk politik: ”Uden for rigsdagen var den gryende kvindebevægelse imidlertid i 

fuld gang med at bevise, at kvinderne var særdeles egnede til politisk arbejde.”2   

I slutningen af 1800-tallet begyndte de danske kvinder, at engagere sig i kampen for stemmeret: ”I 

1907 dannedes paraplyorganisationen Landsforbundet for Kvinders Valgret”3 Organisationen fik 

mange medlemmer, hvor der blev dannet lokalafdelinger rundt omkring i Danmark: ” I 1908 skete 

der et gennembrud. I forbindelse med en omfattende reformperiode i dansk politik fik kvinderne 

stemmeret og blev valgbare til kommunale råd.”4  Til kommunalvalget i 1909 fik kvinderne lov til, 

at stemme for første gang. Den 5. juni 1915 blev der indført en ny grundlov i Danmark. Et nyt tiltag 

i grundloven fik kvinderne ret til, at kunne stemme og opstille også til Rigsdagsvalg. 

Det var ikke kun kvindernes stemmeret, som der blev lavet om på. Det var også kvindens rolle i 

samfundet. Da industrialiseringen for alvor tog fat i Danmark i slutningen af 18oo-tallet, begyndte 

kvinderne så småt, at komme på arbejdsmarkedet. Urbaniseringen fra landet til byen gjorde, at der 

kom flere mennesker til byen. Hvor der også var større mulighed for arbejde, for både mænd og 

kvinder. Det var ikke uvant, at kvinderne arbejdede førhen. Men det var nyt, at kvinderne begyndte 

at arbejde i industrien.5   

I 1940’erne havde kvinderne opnået de fleste rettigheder, som mændene havde haft i mange år. Det 

var rettighederne så som, at få en uddannelse og, at kvinderne var politisk ligestillet med mændene. 

Men ligestillingen mellem kønnene, var stadig ikke en realitet. Selvom kvinderne tog lange boglige 

uddannelser. Var det stadig forventet, at de skulle være hjemmegående og passe hus og hjem. 

Samfundet var præget af de fastlåste kønsroller, og det var for både mænd og for kvinder. 6  

1-Koefoed, Nina: Valgret 1834-1915  https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/valgret-1834-1915/ (Tilgået 23-02-22) 
2 Olesen, Bodil: Kvindelig valgret 1849-1915 https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/kvindelig-valgret-1849-1915/  (Tilgået 23-02-22) 
3 Olesen, Bodil: Kvindelig valgret 1849-1915 https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/kvindelig-valgret-1849-1915/ (Tilgået 23-02-22) 
4 Olesen, Bodil: Kvindelig valgret 1849-1915 https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/kvindelig-valgret-1849-1915/ (Tilgået 23-02-22) 
5 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 23-24) 
6 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 63)
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I efterkrigstiden ændrede det danske samfund sig, og ikke mindst kvindernes rolle sig markant. Der 

var økonomisk vækst i samfundet. Der var også kommet bedre uddannelsesmuligheder, som gjorde 

at kvinderne vil have nemmere ved få et arbejde: ”En voksende velfærdsstat med mange funktioner 

inden for kontor, sygepleje, kantinedrift og rengøring kaldte på flere hænder”7  

Med den økonomiske vækst gjorde, at det var muligt, at udvide den danske velfærdsstat. Der blev 

bygget nye børnehaver og vuggestuer, som gjorde det lettere for forældrene, at de kunne få deres 

børn passet imens de var på arbejde. Med de nye tider, krævede der nye forandringer. Både 

arbejdsmarkedet og familiemønstrene ændrede sig. 

Med de nye tider, skabte det nye forandringer, blandt andet med legalisering af abort: ”I 1973 

vedtog Folketinget lov om svangerskabsafbrydelse, også kaldet abortloven. Fra der af fik alle 

kvinder ret til abort inden 12. svangerskabsuge.”8 Selvom aborten først blev legaliseret i 1973, blev 

aborten stadigvæk blevet udført ulovligt af såkaldte kvaksalvere, som der også tog penge for 

indgrebet.9 Kvaksalvernes indgreb var forbundet med en vis risiko, da det ofte ikke blev udført 

under ordentlige og sterile forhold. 

Præventionen var ikke rigtigt noget, som man snakkede om. Før 1937 måtte man ikke oplyse om 

diverse former for prævention, da sex kun foregik indenfor ægteskabet: ”På trods af 

seksualdebatten i 1930’erne, der for enkelte medførte kropsligt og seksuelt frisind, var det først i 

1960’erne, at der i den offentlige debat kom fokus på oplysning om seksualitet.”10 Man begyndte, at 

oplyse om prævention, hvor seksualundervisning også kom på skoleskemaet i 1970. Dog var 

seksualundervisningen under al kritik, da den ikke var informativ nok.11  I 1966 kom p-pillen på det 

danske marked, men der var også mange andre former for prævention såsom pessar og kondomer.12  

I staten af 1970 begynde kvindebevægelsen for alvor, at blomstre frem. Og den kendte gruppe 

Rødstrømpebevægelsen var en af de førende grupper indenfor kvindebevægelsen: 

”Rødstrømpebevægelsens overordnede mål var en omstyrtelse af kapitalismen og patriarkatet, som 

ideologisk blev set som to uløseligt forbundne størrelser. De umiddelbare mål var lige løn og lige 

7Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 79, linje 3-4) 
8Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 91, linje 7-8) 
9Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 91) 
10Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 92, linje 7-9) 
11Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 92) 
12Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 93) 
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vilkår for mænd og kvinder, og kvindekampen skulle foregå overalt: i politik, på arbejdspladsen, i 

familien og i dobbeltsengen.”13 

Rødstrømpebevægelsen var ikke en organiseret gruppe. Det var kvinder som have et fælles mål: 

”De ønskede at ændre på nogle grundlæggende strukturer i samfundet, som de opfattede som 

kvindeundertrykkende.”14  Rødstrømperne mente, at den undertrykkelse de følte måtte være et 

grundlæggende problem i samfundet, og de måtte derfor gøre noget ved det.  

Dog var det ikke alle kvinderne i 70’erne, som var radikale feminister. Der var stadig kvinder, som 

levede som deres mødre gjorde førhen, med et familieliv og et ægteskab. Forskellen var dog, at nu 

havde kvinden et arbejde udenfor hjemmets fire vægge, hvor kvinden var med til, at bidrage til 

families økonomi. I modsætning til kvinderne førhen i tiden, så havde kvinderne nu en uddannelse 

inden de blev gift og fik børn.15 

Kampen for ligeløn mellem mænd og kvinder var et emne som var højt sat på dagsordenen for 

kvindebevægelsen. Både de uformelle kvindegrupper og fagforeningerne kæmpede begge for lige 

løn mellem kønnene: ”I 1951 vedtog FN en konvention, som Danmark underskrev i 1960 om, at 

kvinder og mænd skulle have samme løn for samme arbejde. På trods af dette tjente kvinder på 

arbejdsmarkedet generelt mindre end mænd, selv om de lavede det samme type arbejde.”16   

Dog var de uenige om hvordan man skulle løse netop dette problem. Kvindebevægelserne lavede 

demostationer i Københavns gader for, at lave opmærksomhed uligheden med lønnen: ”I 1976 

vedtog Folketinget loven om ligeløn. Dermed var lønforskelle alene baseret på kønsforskelle ikke 

længere tilladt.”17  Dog er der stadigvæk i dagens Danmark forskel på hvad mænd og kvinder tjener 

selvom det er samme type arbejde. Også uddannelsesniveau har indflydelse på lønnen. Førhen var 

det mændene der var højest uddannet, men det ændrede sig efter år 2000 skiftet. Hvor kvinderne 

også har fået lange uddannelser18  

Efter år 2000 begyndte der, at ske en forandring i samfundet. Internettet, mobiltelefoner og sociale 

medier begyndte, at komme frem. Det gav en helt ny måde at kunne udtrykke sig på. Og en ny 

form for feminisme blomstrede op. Med de sociale medier gør fx kropsaktivister op med nutidens 

13Løgstrup, Henriette Sørensen, Astrid Elkjær: Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca. 1970-1985 2012)  

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/roedstroemperne-og-den-nye-kvindebevaegelse-ca-1970-1985/  (Tilgået 25-02-22) 
14 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 84, linje 15-16) 
15 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 87) 
16 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 88, linje 2-5) 
17 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 88, linje 28-29) 
18 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 88) 
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kropsidealer, ved at vise hvordan en kvindekrop også kan se ud.19 Med sociale medier er det også 

blevet nemmere, at komme ud med et budskab. Mange kvinder brugte blandt andet sociale medier 

til, at sætte fokus på kvinder som var blevet krænket af mænd, ved at bruge hashtagget #Metoo.20    

Også politisk får Danmark sin første kvindelige statsminister i 2011 nemlig socialdemokraten Helle 

Thorning-Schmidt. I 2019 fik Danmark sin anden kvindelige statsminister socialdemokraten Mette 

Frederiksen. 21 I dagens Danmark er der stadig ikke fuldstændig ligestilling mellem kønnene. Der er 

derfor indført kønskvoter for, at kunne sikre ligestilling i forskellige erhverv og på arbejdspladser.  

Hvad kæmpede kvinderne for?

Kvindebevægelserne i Danmark har altid været i gang igennem årtier. I 1800-tallet kæmpede 

kvinderne for retten til at stemme. Hvor der derefter kom andre fokuspunkter, så som ligeløn 

imellem mænd og kvinder, og ikke mindst ligestilling mellem kønnene.  

1970’erne er meget karakteristisk for dansk kvindekamp. Det var det årti, hvor kvindekampen for 

alvor kom ud over stepperne. Rødstrømpebevægelsen blev stiftet i København 1970. Medlemmerne 

var unge kvinder, som var studerende på universitetet. Deres mål med bevægelsen var, at skabe lige 

løn og lige vilkår for mænd og kvinder. Det var ikke blot kun rent juridisk men det var alle steder i 

samfundet, hvor der skulle ske en ændring ifølge Rødstrømperne. 

Eftersom kvinderne fra Rødstrømpebevægelsen allerede havde erfaring med studenterforeninger fra 

universiteterne, vidste de hvordan man kunne drive en organisation. Dog valgte rødstrømperne, at 

gå en anden vej med deres bevægelse: ”Organisatorisk var bevægelsen basisdemokratisk, hvilket 

betød, at der aldrig blev valgt nogen formel ledelse eller vedtaget noget overordnet principprogram. 

Derfor var hver basisgruppe autonom, definerede selv sit formål og stod i princippet kun til ansvar 

over sig selv.”22 Det gjorde at Rødstrømperne havde mere frihed til, at formidle deres budskaber, 

uden at skulle stå til regnskab for en eventuel ledelse: 

19 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 99) 
20 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 104-105) 
21 Chakravarty, Dorthe; Mortensen, Hanne: De Danske kvinders historie (side 99) 
22 Løgstrup, Henriette Sørensen, Astrid Elkjær: Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca. 1970-1985. 2012  

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/roedstroemperne-og-den-nye-kvindebevaegelse-ca-1970-1985/  (Tilgået 25-02-22) 
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”De første rødstrømper var altså allerede garvede aktivister og agitatorer, der i høj grad forstod at 

trække på egne erfaringer og netværk, da den nye kvindebevægelse skulle etableres.”23 Med deres 

erfaring gjorde, at de fik skabt et netværk, og fik sat alle deres aktioner til værks.  

En af fordommene som rødstrømpebevægelsen fik var, at de gik ind for mandehad. Udadtil kunne 

det godt se sådan ud. Men det som rødstrømpebevægelsen kæmpede for var, at blive lige med 

mændene. Modsat Dansk Kvindesamfund, som var en kvindeforening der var åbnet for mænd, 

dog med få medlemmer. Så var rødstrømperne ikke åbne overfor, at have mænd i deres bevægelse: 

”Bevægelsen valgte selvstændig kvindeorganisering, fordi mænd i kraft af deres strukturelt 

betingede magtposition dominerede kønsblandede grupper og blokerede for en politisk 

bevidstgørelsesproces på kvinders præmisser.”24 Mændene ville have dårlig indflydelse for 

bevægelsen hvis de var en del af den, derfor var rødstrømpebevægelsen meget strikse med at 

bevægelsen udelukkende var for kvinder. Det var også vigtigt for kvinderne i 

rødstrømpebevægelsen, at vise de godt kunne drive en organisation uden hjælp fra mændene.  

Rødstrømperne formåede, at formidle sig på mange måder, det var enten i aktioner, hvor de blandt 

andet lavede demonstrationer. Eller på skrift i form af debatindlæg og andre artikler.  

”Er det virkelig synd for mændene?” Fra debatbogen Med søsterlig hilsen s. 37-41, fra 1971

går rødstrømpebevægelsen ind kommer kommenterer på, om det virkelig er synd for mændene. 

Hvem er det, som det hele går ud over?   

Problemet som rødstrømperne skriver om, er en påstand om at der skulle være nogle mænd som 

lider under, de såkaldte "kønsroller". Men hvor det er i realiteten kvinderne, som der bliver 

undertrykt, og at det er mændene, der undertrykker dem.  

Som et modsvar til den påstand skriver rødstrømperne: ”Eller skal vi virkelig også til at tale om 

arbejds- og samfundsroller, skal vi til at betragte arbejdsgiveren som en ulykkelig person, der er 

fanget af og offer for sin arbejdsgiverrolle, skal vi til at betragte det som et uheldigt psykologisk 

problem, at overklassen desværre er fanget i sin overklasserolle og underklassen i sin 

underklasserolle?”25 Her går rødstrømperne ind og sammenligner kønsdebatten med at man er fx 

fanget i sin egen klasse, og det skulle være et psykologisk problem. Det som rødstrømperne prøver 

23 Løgstrup, Henriette Sørensen, Astrid Elkjær: Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca. 1970-1985. 2012  

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/roedstroemperne-og-den-nye-kvindebevaegelse-ca-1970-1985/  (Tilgået 25-02-22) 
24 KVINFO: Rødstrømperne. 2021 (tilgået 4-3-22) https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/519962680/R+dstr+mperne 
25 KVINFO: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene? (tilgået 4-3-22) 

https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/414613652/Kilde+250+-+Er+det+virkelig+synd+for+m+ndene  
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at relatere til er, at kvinderne føler sig fanget i deres kvinderolle. De vil gerne mere, end bare være 

blive puttet i en kasse, hvor de ikke kan få lov til at udfolde sig i.  

Alle mennesker er tildelt roller i samfundet. Man er enten mand- eller kvinde rolle, en rolle på 

arbejdspladsen eller en anden rolle i samfundet. Rødstrømpebevægelsen kæmpede for, at 

kønsrollerne blev lige. I debatindlægget er hovedpointen, at det er kvinderne der bliver undertrykt. 

Det hele er et spørgsmål om hvem der har magten, og hvem der er den magtesløse.  

Undertrykkelsen er et individuelt problem, som ofte sker for mange kvinder: ”Vi er opdraget til at 

skulle elske vores potentielle eller aktuelle undertrykkere, og til at identificere os med kolonisten og 

hans tanker og hans interesser.”26 Det som rødstrømperne skriver er, at kvinder er opdraget til, at 

finde en mand, og gøre hvad han siger. Det er noget som rødstrømperne ikke længere vil finde sig i. 

I parholdene får kvinderne ikke lov til, at være sammen med deres medsøstre fra bevægelsen. De 

skal blot lade sig undertrykke af mændene: ”at vi intet har, ingen litteratur, ingen historie, ingen 

fristeder.”27 Kvinderne havde intet mente rødstrømperne. Kvinderne var blevet kolonialiserede til at 

tro de var en del af samfundet. Men rødstrømperne mente, at det var løgn, at kvinderne var en del af 

samfundet. Kvinderne havde intet, og det skulle der gøres ved: ”vi helt og holdent gør op med 

systemet og skaber vores eget, vor egen kultur, vor egen måde at leve på, at identificere os på, at 

erkende os selv som kvinder og ikke som et mindreværdigt påhæng til magthaverne.”28 Fælles for 

kvinderne skulle der ske afkolonialisering i samfundet. Forandringerne af levevilkårene i samfundet 

skulle gøre kvinderne stærke. Hvor de derefter kunne lave deres egen kultur, og måde at leve på. 

Kvinderne skulle igennem en udviklingsproces, hvor ingen mand skulle stå i vejen for det: ”Vi er 

sociale, gruppebevidste, kærlige, hengivne, betænksomme, mens mændene er individualistiske, 

selvhævdende, brovtende, egoistiske, følelsesmæssigt afstumpede, hårde, kolde, frustrerede.”29  

Rødstrømperne havde et negativt syn på mændene. Det ses tydeligt igennem debatindlægget, med 

en generel nedladende tone i forhold til mændene. Årsagen til det er, at rødstrømperne føler sig 

undertrykte af mændene, og derfor tager afstand til dem.  

26 KVINFO: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene? (tilgået 4-3-22) 

https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/414613652/Kilde+250+-+Er+det+virkelig+synd+for+m+ndene  
27 KVINFO: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene? (tilgået 4-3-22) 
https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/414613652/Kilde+250+-+Er+det+virkelig+synd+for+m+ndene  
28 KVINFO: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene? (tilgået 4-3-22) 

https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/414613652/Kilde+250+-+Er+det+virkelig+synd+for+m+ndene  
29 KVINFO: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene? (tilgået 4-3-22) 

https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/414613652/Kilde+250+-+Er+det+virkelig+synd+for+m+ndene  
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Afslutningsvis bliver der skrevet i debatindlægget: ”Jeg skriver alt dette for at vise, at det er en 

umulig og ulige kamp, at du ikke skal bruge din tid og energi i en kamp, der på forhånd er afgjort, 

men at du i stedet skal bruge den på at udvikle et fællesskab med andre kvinder, de er alle i samme 

situation som du, men ikke alle har erkendt det endnu.”30 

Jeg-fortælleren mener, at kampen mod kønsrollerne og ligestilling allerede er tabt. Man skal derfor 

blot give op på kampen, men i stedet tænke nye veje. Rødstrømperne ville gerne etablere deres eget 

kvindefællesskab, hvor de ikke ville blive undertrykt af mændene.  

Rødstrømperne vil ikke længere hjælpe mændene med løse deres problemer, det ville blot vise hvor 

kolonialiserede kvinderne i virkeligheden er, hvis de skulle blive ved med at hjælpe. Derfor ville 

Rødstrømperne tage afstand: ”Nu må det omsider være slut med at have medlidenhed med 

mennesker, der bruger deres privilegerede stilling i samfundet til at undertrykke andre. Hitler og 

hans KZ-oppassere havde det sikkert heller ikke let, rent psykisk.”31  

Mændene skulle ifølge rødstrømperne bruge deres privilegerede stillinger på til at undertrykke 

andre. Dertil perspektiverer rødstrømperne til Hitler og hans KZ-oppassere. Tilbage i 2. 

Verdenskrig lavede Hitler koncentrationslejrene for, at udrydde jøderne. KZ-oppassere var dem 

som stod for disse koncentrationslejre. Rødstrømperne skriver at, det sikkert heller ikke let, rent 

psykisk for KZ-oppassere at passe deres arbejde. Men de var tvunget til det på grund af ordre fra 

Hitler. Det er den følelse som rødstrømperne føler omkring mændene. At de er undertrykt, men kan 

ikke flygte fra undertrykkelsen alene. Derfor vil rødstrømpebevægelsen skabe deres eget 

fællesskab: ”der efterhånden bliver stærkt nok til at udgøre et virkeligt alternativ til mændenes 

samfund.”32  

Det som rødstrømpebevægelsen ønskede opnå i 1970’erne var, at være lige imellem kønnene, at der 

ikke skulle være nogen forskel på mænd og kvinder. Og at mænd og kvinder var lige meget værd. 

De lavede deres aktioner og agitationer for, at ændre på blandt andet ligeløn mellem mænd og 

kvinder. Men også kvindefrigørelsen var et emne, som rødstrømpebevægelsen og de andre 

kvindebevægelser gik ind for at lave om på.  

30 KVINFO: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene? (tilgået 4-3-22) 
https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/414613652/Kilde+250+-+Er+det+virkelig+synd+for+m+ndene  
31 KVINFO: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene? (tilgået 4-3-22) 

https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/414613652/Kilde+250+-+Er+det+virkelig+synd+for+m+ndene  
32 KVINFO: Kilde 250 - Er det virkelig synd for mændene? (tilgået 4-3-22) 

https://kvindekilder.atlassian.net/wiki/spaces/KVIN/pages/414613652/Kilde+250+-+Er+det+virkelig+synd+for+m+ndene  
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Men hvad fik rødstrømpebevægelsen egentlig udrettet i 1970’erne. Kvindebevægelsen fik sat fokus 

på emner, som der ellers ikke var kommet på dagsordenen. Det var blandt andet: ”fri abort (1973), 

ligelønsloven (1976) og forbedringer i barselsloven i 1980.”33   

Men hvordan kan man så se om der er sket en forskel fra 1970’erne til i dag? Hvis man fx kigger på 

en graf over skilsmisser (se bilag 2) så kan man se, at der er sket en stigning af skilsmisser på cirka 

5% fra 1967 til 1973. Det som der er karakteristisk for den periode er, det var der 

kvindebevægelsen begyndte at tage fat. Kvinderne ville ud på egen hånd, og det krævede ofte en 

skilsmisse, før at kvinden var helt selvstændig. Velfærdsstaten havde også noget med et at gøre, 

man kunne søge om bolig støtte, og børnebidrag hvilket gjorde at det var nemmere for en kvinde at 

være enlig mor.  

Antallet for børn født udenfor ægteskabet begyndte også at stige (se bilag 1) På grafen kan man se 

at der sker en stigning fra midt 1960’erne til omkring 1990’erne. Den største stigning sker fra 1973 

til 1985, hvor der er en stigning på cirka 33%. Eftersom der kom mange skilsmisser, betød det ikke, 

at kvinderne ikke ville have børn. Men nu har det mere socialt acceptabelt at have børn uden for 

ægteskabet.  

Ud fra de to grafer, og debatindlægget ”Er det virkelig synd for mændene?” 

Med debatindlægget skal man tage forbehold, at de var de meget radikale rødstrømper, som skrev 

indlægget. Det var de færreste af de danske kvinder, som ønskede præcis det samme som 

rødstrømperne. Dog var rødstrømperne med til at få skabt en kvindefrigørelse og ikke mindst en 

seksuel frigørelse. Normerne blev ændret til, at man ikke behøvede at skulle være gift for at få børn. 

Og at man heller ikke skulle indgå i et ægteskab. Mange af kvinderne i 1970’erne endte med, at 

forlade deres ægteskab, (som ses på bilag 2) som rødstrømperne opfordrede kvinderne til at gøre, 

for at de kunne etablere deres kvindefælleskab. Men rødstrømpebevægelsen fik ikke deres ideelle 

kvindesamfund, som de ellers havde drømt om.  

Men de fik ændret ting i samfundet, som vi stadigvæk har glæde af den dag i dag, såsom fri abort 

og ligelønsloven: ”Rødstrømperne fik gennem deres virke sat kvindernes vilkår og stilling på 

dagsordenen, både politisk og familiemæssigt. Op gennem 1980’erne faldt aktivitetsniveauet blandt 

rødstrømperne kraftigt”34  

33 Løgstrup, Henriette Sørensen, Astrid Elkjær: Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca. 1970-1985, 2012  
https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/roedstroemperne-og-den-nye-kvindebevaegelse-ca-1970-1985/  (Tilgået 25-02-22)  

34 Løgstrup, Henriette Sørensen, Astrid Elkjær: Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca. 1970-1985 2012)  

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/roedstroemperne-og-den-nye-kvindebevaegelse-ca-1970-1985/  (Tilgået 25-02-22)  
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Selvom rødstrømpernes aktivitetsniveau ebbede ud, så kom der nye feminister til. Dog var det 

ikke på samme måde som rødstrømpebevægelsen udførte feminisme og aktivisme på. Men 

feminismen 

er individuelt, og det er op til den enkelte hvordan man vil kæmpe for kvinders rettigheder.   

Hvem er de ”rigtige” feminister?

Feminismen og kvindekampen er stadig noget, som bliver udført i dagens Danmark og i resten af 

verden. Dog er der sket visse forandringer. Nu er det ikke blot kvindekampen der kæmpes for, men 

det er nærmere blevet til en kønskamp, som der nu kæmpes for.  

Der er kommet nye køn til, såsom transkønnet og intetkøn mm. 

Men hvad mener de gamle feminister fra rødstrømpebevægelsen om de nye fortolkninger af 

feminisme. 70’er rødstrømpen Tinne Vammen siger til DR: ”Nutidens danske feminisme er svær at 

få hold på. (…) Jeg har også svært ved at få øje på offentlige og kollektive manifestationer. Det jeg 

savner, er debatskabende forfattere og insisterende skribenter i nutidens mediebillede.”35 

Vammen siger, at hun savner debatskabende forfattere i mediebillederne, men problemet er bare, at 

nutidens feminister bruger deres sociale medier til, at komme ud med deres budskaber på. Det gør at 

det er svært, at se de offentlige feministiske manifestationer når det hele forgår online.  

Rødstrømperne var gode til, at formidle deres budskaber. Det gjorde de i form af demonstrationer i 

gaderne og aktivisme, sådan de ville blive set og hørt af den danske befolkning. Men nu til dags er 

demonstrationer ikke den mest anvende form at formidle et budskab. Nu sker det ofte via internettet 

eller de sociale medier, som anvendes til at formidle budskaber på.  

En anden rødstrømpe nemlig Jytte Larsen har en anden tilgang til nutidens feminister. Hun mener at 

den nye generation af feminister er med til at skabe en debat i samfundet: ”Nutidens feminister gør 

noget meget vigtigt. De tager kampen op fra hvor, vi nåede til. Den nuværende generation af danske 

kvinder stiller igen nogle helt andre og nye krav til seksuel frihed, ukrænkelighed og 

retfærdighed”36  

Nutidens kvinder er med til, at følge trop af 70’er kvindebevægelsens arbejde. Nutidens feminister 

stiller stadig krav til seksuel frihed. Hvilket også var noget som rødstrømperne kæmpede for 

35 Tagmose, Amalie: Rødstrømper uenige: Hvad kan nutidens unge feminister overhovedet?  
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/roedstroemper-uenige-hvad-kan-nutidens-unge-feminister-overhovedet#!/ (Tilgået 6-3-22) 

36 Tagmose, Amalie: Rødstrømper uenige: Hvad kan nutidens unge feminister overhovedet? 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/roedstroemper-uenige-hvad-kan-nutidens-unge-feminister-overhovedet#!/ (Tilgået 6-3-22) 
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dengang i 70’erne. Dog er nutidens kvindekamp blevet til noget større, og nye grupper af 

minoriteter har sluttet sig til den feministiske bevægelse: ”Der er ikke længere tale om en 

kvindekamp, men en generel kamp for seksuel frigørelse. En kønskamp, med et langt større fokus 

på seksuel frigørelse blandt flere minoriteter end bare kvinder, siger Jytte Larsen om udviklingen.” 

Kvindekampen, blevet til en generel kamp for seksuel frigørelse, for alle køn og minoriteter.      

Der er dog bekymring fra den gamle rødstrømpe Tinne Vammen: ”Selvom jeg går ind for disse 

minoriteters ønske om ligeret og social anerkendelse, kan jeg se en vis fare ved, at debatten kammer 

over i en for stærk identitetspolitisk retning”37 siger Tinne Vammen.   

Tinne Vammens bekymringer er, at hvis feminismen går over i en identitetspolitisk retning, hvilket 

vil gøre at det fjerner fokus fra debatten om feminisme, hvor der så kommer en debat om 

minoriteterne i stedet.   

Forskelle og lighederne mellem nutidens feministiske bevægelser og deres forgængere. Er at tiderne 

har ændret sig, og der er kommet nye måder, at ytre sig på. Forskellen er at nutidens feminister 

behøver ikke at lave et kæmpe optog gemmen Københavns gader for at blive set og hørt. Nu kan de 

lave et opslag på instagram, hvor de kan blive hørt af mange mennesker, og stadigvæk få deres 

budskab ud.  

Med de nye feminister der bruger sociale medier som platform gør, at der ikke kommer den samme 

kollektive manifestation, som rødstrømpebevægelsen ellers formåede, at gøre tilbage i 70’erne. 

Rødstrømpebevægelsen brugte netop deres basisdemokratiske system, hvor der ikke var en leder, 

men de stadig fungerede som en gruppe. Men hvor nutidens feminister er præget af det senmoderne 

samfund, hvor individet er i fokus. Derfor er nutidens kvindekamp blevet meget individualiseret, 

hvor 70’ernes kvindekamp var mere gruppeorienteret: ”Drivkraften i rødstrømpebevægelsen var 

nemlig især den seksuelle frigørelse. Og det, der sker i dag hos nyfeminister er, at seksualitet bliver 

drivkraften”38  

Rødstrømpebevægelsens drivkraft var den seksuelle frigørelse. Og det mål fik rødstrømperne 

udført, kvinderne blev seksuelt frigjorte. Men nutidens feministerne valgte at tage skridtet videre 

hvor det ikke blot er kvindernes seksuelle frigørelse, som var deres drivkraft, men at det var 

seksualitet for alle køns vedkommende.  

37 Tagmose, Amalie: Rødstrømper uenige: Hvad kan nutidens unge feminister overhovedet? 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/roedstroemper-uenige-hvad-kan-nutidens-unge-feminister-overhovedet#!/ (Tilgået 6-3-22) 
38 Tagmose, Amalie: Rødstrømper uenige: Hvad kan nutidens unge feminister overhovedet?  

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/roedstroemper-uenige-hvad-kan-nutidens-unge-feminister-overhovedet#!/ (Tilgået 6-3-22) 
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Spørgsmålet er så, om nutidens feminister er ”de rigtige” feminister. Det hele er i realiteten et 

generationsspørgsmål. Hver gruppe af feminister har hver deres kampe, dog kæmper de om 

nogenlunde det samme, såsom kampen for seksuel frigørelse. De nye feminister kæmper ikke kun 

for dem selv, men også for andre minoriteter som transseksuelle, homoseksuelle, mm. Det skaber så 

en debat fra de gamle feminister, for deres syn på kampen for seksuel frigørelse handlede kun for 

kvinder. Men tiderne skifter, og der sker forandringer i samfundet. Derfor er det naturligt, at de nye 

feminister også tager fx transkønnet kvinder under deres vinger, og også kæmper deres sag.  

Konklusion 

Selvom rødstrømpebevægelsen kun havde knap et årtis indflydelse med aktioner og agitation i 

1970’erne. Så formåede de stadig at sætte deres aftryk i Danmark. Rødstrømperne var med til at få: 

”fri abort (1973), ligelønsloven (1976) og forbedringer i barselsloven i 1980.”39 Men udover det så 

var rødstrømpebevægelsen med til at skabe kvindefrigørelsen, og den seksuelle frigørelse for 

kvinder. Om rødstrømpebevægelsen havde indflydelse på nutidens feminister. Det har de i en vis 

grad, dog har nutidens feminister deres egen måde at udføre aktivismen på. Hvor det oftest sker 

igennem sociale medier.  

Kvindekampen har været meget i gemmen fra 1870 til i dag, udviklingen i danske kvinders 

rettigheder og rolle i samfundet, har også udviklet sig markant. Kvinden gik fra at være 

hjemmegående husmor, til at være uddannet og være på arbejdsmarkedet. Men også kvindens 

rettigheder ændrede sig.  

Men kvindekampen er stadig ikke slut endnu. Ligelønnen og fuldstændig ligestilling er stadig ikke 

en realitet i Danmark. Derfor må kvinderne fortsætte kvindekampen. Kæmpe for deres rettigheder. 

39 Løgstrup, Henriette Sørensen, Astrid Elkjær: Rødstrømperne og den nye kvindebevægelse, ca. 1970-1985, 2012

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/roedstroemperne-og-den-nye-kvindebevaegelse-ca-1970-1985/  (Tilgået 25-02-22)  
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