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Cél: Tudatosítani a diákokban a Nemzetközi Nőnap célját, felhívni a figyelmet a női 

egyenjogúságra, a nemi alapú diszkrimináció leküzdésére. 

Világszerte március 8-án tartják a nemzetközi nőnapot, amely ma többnyire egyszerűen a nők 

iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Több mint százéves története során 

azonban ennél jóval gazdagabb, differenciáltabb célokat fejezett ki, többféle politikai 

felhangot is kapott. 1975-ben az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szövetsége) az esztendőt a nők 

évének nyilvánította, 1977-ben pedig március 8-dikát a női jogok és a nemzetközi béke 

világnapjává tette. Ez a dátum azonban nem volt rögtön egyértelmű. 

 

 A nemzetközi nőnap megünneplését Clara Zetkin javasolta. Május 1-jéhez hasonlóan március 

8-a is a munkásmozgalomból nőtt ki, és amerikai gyökerekkel rendelkezik. 

1857. március 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő 40 ezer 

textilipari dolgozó nő tüntetett New York utcáin. 1866. szeptember 3. és 8. között az I. 

Internacionálé (hivatalosan: Nemzetközi Munkásszövetség) első kongresszusán határozatot 

fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a határozat annak az évezredes 

sztereotípiának kívánt véget vetni, mely szerint a nők helye kizárólag otthon van. 

Az 1899. július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésén ismét napirendre került 

a téma: Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az anyák és gyerekek 

védelmét és a nők széleskörű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben. 1909-ben 

az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti nőnapot február utolsó vasárnapjára, 

28-ára igazítva. 

A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus 28. és szeptember 3. között 

határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközi jelleggel 

nőnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos 

dátumáról nem született döntés. 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban 

és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot. 1917. március 8-án (a 

Julianus naptár szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján) Oroszországban nők 

tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a 

hatására – II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a 
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nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8. 

A nemzetközi nőnapot 1977 óta az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. 

Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos 

Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte 

rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-diktatúrában a nőnap ünneplése kötelezővé vált. Az 

eredetileg különböző időpontokban rendezett nőnap 1948-tól szovjet mintára március 8-ra 

esik. A nőnap Magyarországon is elvesztette az eredeti hangulatát, helyette a 

virágajándékozás dominál. 

A Nemzetközi Nőnap színének gyakran a lilát tartják, mert a méltóságot és az igazságosságot 

szimbolizálja. A brit női szociálpolitikai unió 1908-ban javasolta a lila, a zöld és a fehér szint  

az egyenlőségért folytatott harc szimbólumaiként. A lila az igazságosságot és a méltóságot, a 

zöld a reményt, a fehér pedig a tisztaságot jelenti.  

Gondolom, ha már itt van nekünk a nőnap, örüljünk neki. A nők többsége számára úgyis 

mellékes a nap körüli világnézeti csatározás. Legyünk büszkék arra, hogy nők vagyunk, hogy 

a férfiakkal, egyenlő jogokkal rendelkezünk. És ami a legfontosabb: tanuljunk meg igazi 
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