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SVETOVNEM DNEVU ŽENA
vam želimo

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE & 
MLADINSKI CENTER JESENICE

»Ženske so pravi arhitekti družbe.«
(Harret Beecher Stowe )

»Čas je da ženske odstranimo ovire, ki smo si jih postavile. 
Iz sebe lahko naredimo veliko več kot smo kdaj koli sanjale.«

(Louise L. Hay)

»Blagor ženskam, ki znajo hoditi kot vile, 
zemlja lahko zadiha pod njihovimi rahlimi stopali.«

(Alenka Rebula)



8. marec - DAN ŽENA
mednarodni praznik žensk

Praznik je postavljen tudi v spomin žensk, ki so v požaru tovarne Triangle leta 
1911 v  New Yorku izgubila  življenja  (140  žensk),  saj  so  v  tedanji  tekstilni 
industriji prvič stavkale.

Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov 
žensk.

Prvič so ga praznovali leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem, takrat 
še na 19. marca. 

Tudi v Sloveniji so ga praznovali v Trbovljah.

Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje od leta 1917.

- 1917 - 
2 milijona ruskih vojakov, padlih v vojni – ženske so se zbrale in stavkale »za 
kruh in mir«. Štiri dni kasneje je bil car prisiljen k odstopu, začasna vlada je 
ŽENSKAM odobrila VOLILNO PRAVICO.

Mednarodni dan žensk je čas za premislek o doseženem napredku, o dejanjih 
poguma in odločnosti, ki so jo odigrale ženske v zgodovini. 

POMEMBNE ŽENSKE SKOZI ZGODOVINO:
MARIJA TEREZIJA (1717-1780) vladarica habsburških dežel
KATARINA VELIKA (1762-1829) ruska cesarica
ALEKSANDRINA VICTORIJA (1819/1901) kraljica kraljestva Velike Britanije in Irske
MARGARET KNIGHT (1838-1914) rotacijski motor
JOSEPHINE COCHRAN (1839-1913) pomivalni stroj
CLARA ZETKIN (1857-1933) nemška feministka in socialistka
MARY ANDERSON (1866-1953) brisalec za avto
MARIE CURIE (1867-1934) Nobelova nagrajenka
ZOFKA KVEDER (1878-1926) slovenska pisateljica in publicistika
RUTH WAKEFIELD (1903-1977) čokolada – chip cookies
DORA PLESTENJAK (1934) slovenska akademska slikarka
SVETLANA MAKAROVIČ (1939) pesnica in pisateljica
OPRAH WINFREY (1954) TV voditeljica, igralka, režiserka
DESA MUCK (1955) igralka in mladinska pisateljica
PRINCESA DIANA (1961-1997) britanska princesa
J. K. ROWLING (1965) britanska pisateljica, ki je napisala knjigo 

Harry Potter  
in mnoge mnoge druge!!!

DAN ŽENA V SLOVENIJI:
1897 pričel izhajati ŽENSKI ČASOPIS SLOVENKA
1898 ustanovljeno PRVO ŽENSKO DRUŠTVO
1906 Marija Urbas - DOKTORIRALA kot prva Slovenka in sicer iz filozofije 
1945 UZAKONJENA SPLOŠNA VOLILNA PRAVICA
1947 v Ustavo SFRJ zapisano določilo, da ima VSAKA ŽENSKA SVOBODNO ODLOČITEV 

OROJSTVU OTROK
1950 v Ustavo SFRJ zapisano določilo,  da ima VSAKA ŽENSKA PRAVICO DO UMETNE 

PREKINITVE NOSEČNOSTI
1989 začel  delovati  PRVI  TELEFON V  SILI  ZA  POMOČ ŽENSKAM IN  OTROKOM,  ki  so 

postali žrtve nasilja


