S.I.P. Hunedoara
8 Martie. Tuturor colegelor noastre...
07.03.2019
... o primăvară frumoasă, cu soare, fericire și toată prețuirea noastră ...

Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) este sărbătorită anual la data de 8 martie
pentru a comemora atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și
discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii.
Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU.
Istoric
Putem spune că ,,Ziua femeii'', ,,Ziua mamei'' se serbează încă de pe vremea grecilor antici. În fiecare
primăvară, ei o serbau pe Rhea, mama tuturor zeilor.
Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost menționată ,,Duminica mamei'', serbată în a patra duminică de la
începerea Postului Paștelui.
,,Ziua femeilor'' a fost sărbătorită pentru prima dată la 28 februarie 1909 în New York, în amintirea unei
greve a unui sindicat al femeilor, grevă care avusese loc în 1908. În ciuda a ceea ce s-a pretins mai
târziu, pe data de 8 martie nu a avut loc de fapt nici o grevă.
În august 1910, cu ocazia Internaționalei Socialiste reunită la Copenhaga, activista socialistă germană
Luise Zietz împreună cu colega ei Clara Zetkin propun sărbătorirea zilei internaționale a femeii, fără a
specifica însă o dată anume. ,,Ziua internațională a femeii'' a fost sărbătorită pentru prima dată anul
următor, în 19 martie 1911.
Începând cu anul 1913, femeile din Rusia au sărbătorit ziua femeii în ultima duminică din februarie. În
anul 1917, ultima duminică din februarie conform calendarului pe stil vechi a coincis cu ziua de 8 martie
pe stil nou. Femeile din Sankt Petersburg au declanșat o grevă cerând încheierea Primului Război
Mondial, sfârșitul raționalizării alimentelor și abolirea dinastiei țariste. După Revoluția din Octombrie,
comuniștii Alexandra Kollontai si Vladimir Ilici Lenin au declarat 8 martie ca sărbătoare oficială în Uniunea
Sovietică, iar la 8 mai 1965 aceasta a devenit zi nelucrătoare.
Următoarea etapă în instituirea unei zile dedicate femeii a constituit-o proclamarea, în 1977, de către
ONU, a Anului Internațional al Femeilor și declararea perioadei 1976-1985 ca Deceniul ONU pentru
condiția femeii.
De 8 martie, în unele culturi, femeilor și fetelor li se dăruiesc cadouri, flori sau alte atenții.
În prezent
În data de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în următoarele state: Albania, Algeria,
Angola, Armenia, Azerbaidjan, Bangladesh, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Burkina
Faso, Cambodgia, Camerun, Chile, Columbia, Croația, Cuba, Cipru, Danemarca, Eritreea, Finlanda,
Georgia, Grecia, Guineea-Bissau, Islanda, India, Italia, Israel, Laos, Letonia, Kazahstan, Kosovo,
Kirghizstan, Macedonia, Madagascar, Malta, Mexic, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Nepal,
Palestina, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Siria, Tadjikistan,
Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Uzbekistan, Vietnam, Zambia.
În China, femeile au după-amiaza liberă de 8 martie, iar în alte țări este declarată prin lege zi liberă.
(Sursa: Wikipedia, https://ro.wikipedia.org)
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