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и подршка



8. МАРТ

 Међународни дан 

жена, 8. март, 

обележава се у 

читавом свету.

 Настао је као дан 

борбе за економску, 

политичку и социјалну 

равноправност жена и 

мушкараца. 



Да је сада 1810. или чак 1910. година, врло је вероватно 

да се овакав текст не би нашао пред тобом. Oву причу би 

могли да читају само дечаци. Већина девојчица била би 

неписмена и у овом тренутку, спремала би се за удају. 

Дечаци никада и ни под којим условима не би смели да 

плачу, да се друже са девојчицама, да седе и слушају 

музику или да у неком ћошку читају књигу. И њихова улога 

је у то време била сасвим другачија. Већ у тим годинама, 

спремали су се за ратовање, за зарађивање новца, за 

улогу мужа. Пут од неписмених девојчица које се спремају 

за удају и које у двадесетој години имају већ петоро, 

шесторо деце, до девојчица, девојака које данас 

размишљају коју ће средњу школу уписати, био је јако, 

јако дугачак и тежак. И још није завршен. О томе ћемо 

овде говорити.

(Извор часопис за младе „Нај“)



 Када су, некада давно, жене запослене у 
текстилној индустрији 8. марта 1857. изашле 
на улице Њујорка протестујући и ризикујући 
своје животе, против лоших услова рада и 
ниских плата, борећи се за радно време од 
10 сати дневно, право да гласају и уопште, да 
имају једнака права која имају мушкарци, 
нису ни слутиле да ће, данас, 108 година 
касније, овај празник у многим земљама 
постати само дан када се обележава празник 
жена уз поклањање цвећа, без идеје о даљој 
борби за  једнака права жена и мушкараца...

 Питање је колико су данас жене равноправне 
са мушкарцима!



 Хоћемо ли се бар на овај дан запитати може ли 
жена да издржи све захтеве савременог 
друштва – да буде мајка, да буде домаћица, да 
има каријеру, да васпитава децу, да брине о 
родитељима, да подржи супруга, а да мушкарци 
за разлику од њих буду ослобођени од већине 
кућних послова и васпитне бриге о својој деци.

 Да ли је  друштво омогућило женама једнако као 
и мушкарцима да буду покретачка снага 
друштва и подршка читавом свету?

 Да ли је стереотип да жена треба да буде увек 
ведра, јака, насмејана...Шта се иза тога крије?



Након протеста жена радница у Њујорку 
8.3.1857. жене су се периодично организовале 
и наредних година.

 Један од најзначајнијих протеста, догодио се 
1908. године када је 15.000 жена изашло на 
улице Њујорка тражи краће радно време, 
веће плате и оно најважније – право гласа.



 Дан жена је установљен две године касније, 

1910. године, на првој међународној женској 

конференцији у Копенхагену, Данској.

 Тада је чувена Клара Цеткин предложила да 

се 8. марта огласи Међународним даном 

жена.



ЗАНИМЉИВОСТИ О ДАНУ ЖЕНА

Први пут у историји људи су гласањем бирали своје владаре у 

Старом Риму, а касније тек у 18. веку. Међутим ни у једном од 

тих периода женама није било омогућено да и оне гласају.        

Због тога се у 19. веку јавлјају суфражисткиње, то је група жена 

које се залажу да и жене добију право гласа. Упркос томе што 

су хапшене, што их је полиција пребијала на улицама и што су 

их се одрицали мужеви и породице, ове жене су се успротивиле 

обичајима и заправо прокрчиле пут свим женама у 

будућности. Захваљујући јаком притиску и ширењу утицаја 

сифражисткиња, право гласа је постепено установљено током 

20. века: прве су то добиле жене Новог Зеланда (1893.), затим 

Аустралије (1902.), Британије, САД и Канаде (1918.), 

Француске (1944.), док су наше баке у Југославији први пут 

гласале 1946. године. Највећи број држава право гласа 

женама је дало након Другог светског рата. 



Постепено, државе су, уз право гласа, женама 

омогућиле да се образују, да се запошљавају, 

да се лече, да буду заштићене од насиља у 

породици, да наслеђују и слободно располажу 

својом имовином. У већини држава тај процес 

био је завршен до половине 20. века. Током 

60-их година настао је покрет феминизам, 

чије су се присталице залагале да запослене 

жене буду плаћене једнака као мушкарци, да 

жене имају право избора колико ће имати 

деце, и да ли ће их уопште имати, да буду 

слободне и равноправне у сваком смислу.

(Извор часопис за младе „Нај“)







Осим што су у свим периодима историје жене морале да што више 

скрију своје тело, жене су обично морале да скривају и себе. Изузев 

краљица и владарки, којих је било мало, жене су у скоро свим 

епохама јеле у одвојеној просторији или после мушкараца. Такође у 

позориштима, циркусима и другим групним манифестацијама, 

женама није било дозвољено да седе са мушкарцима, за њих су била 

резервисана места на галеријама. Иста је ситуација била и у неким 

црквама.

И данас, још увек, постоји неравноправност између мушкараца и 

жена, од свих неписмених у свету су 2/3 жене, у слабо развијеним 

земљама 120 милиона особа не иде у школу а више од половине су 

девојчице, у једном делу Пакистана је девојчицама забрањено да 

иду у школу, од свих сиромашних на свету 70% су жене. Иако жене 

чине више од пола становништва на земљи, имају само 12% 

посланичких места на свету. Жене проводе дупло више времена од 

мушкараца радећи неплаћене послове у кући и сл. 

Према подацима уједињених нација, жене ни у једној држави на 

свету нису потпуно равноправне са мушкарцима.



Пошто женама током историје 

није било дозвољено оно што 

су могли мушкарци, ево 

неколико жена које су биле 

прве у својим областима, 

крчећи тако пут свим женама 

после њих.











У борби до пуног остварења 

људских права а то су и 

права жена,

поздрављамо вас и 

захваљујемо на вашој 

пажњи!


