
Пам'ятка  ПОСАДОВЦЮ/ДЕПУТАТУ 
для підготовки виступу з нагоди Дня захисту прав жінок 8 Березня 

 

 

Виходячи із сутності Дня захисту прав жінок, 8 Березня має стати святом 

наснаження жінок до активної участі у житті суспільства, перетворень, 

використання могутнього потенціалу, енергії, іншого погляду на стан речей, 

іншого досвіду. Тому важливим є питання озвучення/візуалізації внеску жінок у 

соціально-економічний розвиток міста, регіону, країни. Важливо розглядати жінок 

як активних громадянок. 

У промові/вітальному слові рекомендується акцентувати увагу на наступних 

моментах: 

- досягненнях жінок та їх внеску у соціально-економічний розвиток міста; 

- важливо озвучити теми та проблеми, в яких жінки є уразливими категоріями, 

та робити конкретні дії для їх вирішення; 

-  бажано уникати висловів, які б закріплювали такі традиційні ролі жінки, як 

домогосподарки, берегині домашнього вогнища або роду людського, 

оскільки на сучасному етапі жінка поєднує в собі багато соціальних ролей; 

- важливо уникати таких звернень,  як:  "любі жіночки", "вітаю зі світлим 

святом краси та любові", "жінка - як весна", "щоб Ваша життєва стежина була 

встелена квітами", «милі, прекрасні, чарівні, Ви надихаєте нас на звершення» 

тощо; 

- необхідно розставляти інші акценти: жінка не прикраса/окраса звершень 

чоловіків; жінка – активний член суспільства, працівниця, професіоналка, 

мати, яка поєднує в собі різні соціальні ролі; жінки – це 50% успіху країни (а 

точніше 54% згідно із статистикою). 

 

  
 
 

 

 

З повагою 

управління у справах сім'ї, молоді та спорту – координуючий орган 

Житомирської міської ради з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

Найважливіші дати та факти боротьби жінок за політичні, економічні та 

соціальні права у світі 
 

Травень 1910 - під час чергового Конгресу Соціалістичної партії США, Національний Комітет 

Жінок запропонував оголосити останню неділю лютого (за старим стилем) Днем активних дій за 

права жінок. 

 

Серпень 1910 - у Копенгагені (Данія) понад 100 учасниць Другої Міжнародної Конференції 

Жінок-Соціалісток з 17 країн одностайно ухвалили рішення: щороку у березні відзначати 

Міжнародний Жіночий День – день солідарності жінок у боротьбі за рівноправність.   

 

Березень 1911 - понад 1 мільйон жінок у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Данії вийшли на мітинги 

та демонстрації, протестуючи проти дискримінації та вимагаючи рівних із чоловіками прав на 

працю, на участь у виборах, на освіту і здобуття фаху. У 1912-1915 рр. до них приєднались також 

жінки Нідерландів, Франції, Швеції та Росії; серед вимог з’явились гасла про припинення війни. 

 

8 Березня 1917 (23 лютого за старим стилем) - російські жінки вийшли на вулиці Санкт-

Петербурга, щоб висловити свій рішучий протест проти нестерпних умов життя, війни та голоду. 

Цей масовий жіночий страйк вважається вирішальною подією Лютневої революції в Росії, 

наслідком якої була зміна державного устрою – від монархії до республіки. Саме тому дата 8 

Березня згодом була закріплена для відзначення Міжнародного жіночого дня. Він набув статусу 

державного свята в СРСР (з 1965 – вихідний день) та інших соціалістичних країнах. 

 

1930-1960 - день солідарності жінок спорадично відзначають у Західній Європі та Північній 

Америці; відновлення масових акцій у цей день наприкінці 1960 - на початку 1970 рр. пов’язане 

із другою хвилею фемінізму та новим піднесенням жіночого руху у світі. 

 

1975 - Генеральна Асамблея ООН проголосила 1975 рік Роком жінок, привертаючи в такий спосіб 

увагу урядів до питання дискримінації жіночих прав у багатьох країнах світу. 

 

1977 - Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію № 32/142, згідно якої кожній з країн-

учасниць пропонувалось відзначати Міжнародний день прав жінок. 

 

1979 - Генеральна Асамблея ООН схвалила Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок, яку ратифікували 150 країн. 

 

Попри те, що в останні десятиліття людство досягло значного поступу у боротьбі з сексизмом 

(тобто, дискримінацією за ознакою статі) та зробило вагомі кроки на шляху до досягнення рівних 

прав і можливостей чоловіків та жінок, масштаби  нерівності у світі вражають: 

 

 жінки становлять абсолютну більшість з 1,3 мільярда 

найбідніших людей світу;  

 жінки становлять 75% з 960 мільйонів неписьменних людей у світі;  

 жінки в середньому отримують на 30-40% нижчу платню, аніж 

чоловіки; 

 жінки становлять  більшість жертв домашнього насильства; 

 жінки виконують 2/3 роботи в світі і отримують за це лише 5% 

світових прибутків; 

 жінки володіють лише 1% власності у світі. 

 
 


