
      
 
 
 
 
Internationella kvinnodagen den 8 mars     
 
Kära innerwheelare! 
 
En kort historik. 
Den 8 mars firas internationella kvinnodagen i många länder världen över. Initiativet till en 
internationell kvinnodag togs av Clara Zetkin från Tyskland. 1910 instiftade världsorganisationen 
Andra Internationalen dagen vid ett möte i Köpenhamn.  I San Fransisco 1945 fastslogs i ett avtal att 
jämnställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet. 
 
Vid Förenta Nationernas första kvinnokonferens 1975 togs initiativ att införa en gemensam 
kvinnodag. FN:s generalförsamling tog beslut om att instifta en sådan dag och sedan 1978 finns den 8 
mars med som en internationell högtidsdag. Idag tillhör 193 länder FN och har skrivit under de 
grundläggande rättigheter som ska gälla. Dagen har förändrats från att ha varit en politisk rörelse till 
att ha blivit en opolitisk högtidsdag som firas på olika sätt och på olika nivåer världen över. 
 
Låt den 8 mars blir en dag vi firar och låt oss tänka på alla kvinnor i hela världen. Låt oss minnas 
varför dagen en gång instiftades och hur den har påverkat kvinnors situation generellt. Dagen firar en 
av våra grundläggande mänskliga rättigheter och med facit i hand kan vi se att den fortfarande 
behövs. Många av våra medsystrar har fortfarande långt kvar till målet. 
Fira dagen med att prata med era barn och barnbarn. Framtiden ligger i deras händer. Flickor och 
pojkar behöver samma stöd och omtanke och för att grundlägga en jämlik start i livet och lika 
möjligheter behöver vi påminnas om vårt gemensamma ansvar att jämställdhet ska råda.  
 
Vid nästa klubbmöte påminn om dagen som en viktig milstolpe i kvinnors kamp för jämnställdhet och 
jämlikhet. Inner Wheel är ett nätverk i 103 länder med ca 100 000 medlemmar. När klubbar över hela 
världen firar dagen uppmärksammas kvinnors situation i medier. All publicering som genomlyser 
läget för kvinnor är viktig och hjälper till att synliggöra de områden där insatser behöver göras. Inner 
Wheels unika status som Non-Governmental Organisation i FN där våra representanter sitter med i 
frågor vilka gäller mänskliga rättigheter, barns rättigheter, kvinnans villkor, familjen, de äldre och 
droger är också en viktig plattform för att kunna påverka våra makthavare. 
 
Jag önskar er alla en minnesvärd dag där vår värdegrund - vänskap, hjälpsamhet och internationell 
förståelse - står som garant för en fortsatt utveckling inom kvinnors kamp för jämställdhet. 
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