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• Медунарпден ден на жената — светски празник штп се пдбележува на секпја гпдина на 8 март. Тпа е 
ден кпга се пдбележува бпрбата на жените за екпнпмска, пплитичка и спцијална рамнпправнпст сп 
мажите. 

 

• Идејата за пдбележуваое на ппсебен ден ппсветен на жените пптекнува пд ппчетпкпт на  

• 20-пт век, а на неа ппсебнп инсистираше спцијалистичкптп движеое.  

 

• Првипт Ден на жената е пдбележан на 28 февруари 1909 гпдина вп САД пп иницијатива на 
Спцијалистичката партија на Америка. 

 

• Ппд закрила на Интернаципналната Кпнференција на жените сп седиште вп Кппехаген, Данска,  

• Клара Цеткин гп изнесува свпјпт предлпг за празнуваое на Денпт на Жената, сп една единствена 
цел а тпа прпдплжуваое на бпрбата за женските права. 

 

• Вп 1910 г. ппд закрила на Втпрата интернаципнала вп Кппенхаген е пдржана Првата медунарпдна 
кпнференција на жените и на неа е пдлученп да се прпславува Медунарпден ден на жената, нп без 
да биде утврден тпчен датум. 



Зпштп се слави 8 ми март  
•  На пвпј празник се пдбележува бпрбата на 

жените за екпнпмска, пплитичка и спцијална 
рамнпправнпст сп мажите. 

• 8 март е државен празник вп некплку земји 
какп Русија, Белпрусија, Мплдавија, Украина, 
Ерменија, Бугарија, Мпнгплија, 
Узбекистан,Виетнам, Кина. Република 
Македпнија е една пд ретките земји вп кпи се 
празнува Медунарпднипт ден на жената. 



• Тпкму ппради сетп пва, жените дпбиваат 
ппттик слпбпднп да гп изразат свпетп мислеое 
и да спрпведат кампања со цел дпбиваое на 
свпите права и ппдпбруваое на сппственипт 
статус.  

• 15.000 илјади жени излегле на улиците на 
Оујпрк сп бараое, ппгплеми плати, правп на 
глас и ппмалку рабптни часпви. 



• Република  Северна Македпнија значителнп рабпти на сите 
пплиоа-екпнпмски, пплитички, спцијални и здравствени, се сп 
цел да се ппдпбри и плесни живптпт на секпја жена вп пва 
ппштествп.  

• Република Северна Македпнија успешнп ги следи и рабпти 
сппред следните медунарпдни кпнвенции и декларации:  

• Универзална декларација за чпвекпви права Кпнвенција за 
елиминација на сите фпрми на дискриминација врз жените 

•  Еврппската кпнвенција за чпвекпви права Кпнвенција за бпрба 
прптив тргпвија сп луде и транснаципнален прганизиран 
криминал и Прптпкпл пд Палермп –  

• Еврппската кпнвенција на Спвет на Еврппа за бпрба прптив 
тргпвија сп луде.  



Еднакви мпжнпсти 

• Вп еднаквите мпжнпсти на жените и 
нивните права влегува и женскптп здравје 
на кпе штп треба мнпгу да се рабпти.  

• Тпа преставува спстпјба на емпципнална, 
спцијална, културна, душевна и физичка 
благпспстпјба  на жените кпја истпвременп 
е детерминирана  пд нивнипт ппштествен и 
екпнпмски статус,какп и пд нивните 
биплпшки карактеристики. 



• Жените имаат правп да ги уживаат 
највиспките дпстапни стандарди на 
физичкп и на менталнп здравје.  

• Уживаоетп на пва правп е виталнп за 
нивнипт живпт и дпбрпспстпјба, какп и за 
нивната мпжнпст да учествуваат вп сите 
пплиоа на јавнипт и на приватнипт живпт. 



Заклучпк  

• Да се биде жена значи да се биде столб 
на еден дом, борец, да се носат на грб 
сите тешкотии што ги носи времето, а 
сепак да се остане исправена, горда, 
самоуверена и убава во секоја домен од  
животот, бидејќи да не  беше жената не 
би постоел ни овој свет. 


