
 

 

8. 3. Mezinárodní den žen 
 

Ačkoli se mezinárodní den žen (MDŽ) slaví každý rok 8. března, základní myšlenka tohoto svátku není 

dnes už tolik známá. Zatímco dříve za minulého režimu se tento den masivně oslavoval, jsou v dnešní 

době oslavy komornější a přece jenom víc rodinné. Někdo možná neslaví vůbec, ale ukazuje se, že muži 

na tento den většinou pamatují a donesou domů květinu. Místo karafiátů v dnešní době ale vedou 

spíše gerbery, frézie a růže. Když karafiát, tak červený. 

 

Proč se slaví MDŽ? 

Mezinárodní den žen je u nás nejčastěji spojován s bývalým československým socialistickým režimem, 

čemuž bezpochyby přispěly okázalé slavnosti 8. března a typické rudé karafiáty jako dárek. Z důvodu 

mylné představy o uměle vytvořeném komunistickém svátku ho mnozí přestali úplně slavit. Chyba. 

Historie svátku sahá až na počátek 20. století do USA, kdy se do newyorských ulic vydaly dělnice na 

protest proti pracovním a životním podmínkám. Svátek představuje především symbol vytrvalého boje 

žen za rovnoprávnost a volební právo. 

Na pozadí sociální krize vyšlo v roce 1908 zhruba patnáct tisíc švadlen do ulic New Yorku, aby 

demonstrovaly za kratší pracovní dobu, lepší platy, hlasovací právo a ukončení práce dětí. Historie 

svátku však započala už o rok dříve, kdy se konal první socialistický sjezd žen ve Stuttgartu. Konference 

se účastnilo 60 delegátek z 15 zemí a zde také padl první návrh, aby se ženy určitý den scházely a 

požadovaly volební právo. Pochod ulicemi New Yorku tak byl jakýmsi vyvrcholením zmíněného sjezdu. 

Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v 

Petrohradě roku 1917. Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je 

připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. V České 

republice je svátek od roku 2004 významným dnem. 

I v dnešní době je dobré pamatovat na to, že cílů původního dne žen stále nebylo úplně dosaženo. 

Volební právo už sice ženy mají ve většině zemí světa, ale rovnoprávnost a rovné zastoupení v politice 

až tak samozřejmé nejsou. Stejně tak jsou ženy stále diskriminovány i nerovnými platy. MDŽ tak často 

využívají feministická hnutí pro demonstrace a připomínku těchto nerovností. 

I když má MDŽ stále příchuť socialistického svátku, bylo by škoda na něj úplně zapomenout. Je to jeden 

z prvních dnů, které předvídají jaro. Proto se také ženám dávají čerstvé řezané květiny. Stejně jako na 

Valentýna můžete darovat i čokoládu, ale květina určitě každou ženu potěší. 
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