Dünya Kadınlar Günü, kadınların
sosyal, ekonomik, kültürel ve politik
başarılarını kutlayan küresel bir
gündür. Gün aynı zamanda cinsiyet
eşitliğini hızlandırmak için bir eylem
çağrısıdır.
Grupların
kadınların
başarılarını kutlamak veya kadınların
eşitliği için miting yapmak için bir
araya gelmesiyle dünya çapında önemli
faaliyetlere tanık olunmaktadır.

1917
Rusya'daki kadınlar, savaşın zeminine karşı,
Şubat ayının son Pazar günü (Gregoryen
takvimine göre 8 Mart'ta düştü) "Ekmek ve
Barış" için tekrar protesto ve grev yapmayı
seçtiler.
Protestolar, ekmek, daha iyi haklar ve
otokrasinin sona ermesini talep eden tüm
sektörlerden işçilerin günlük kitlesel grevlerine
dönüştü. Dört gün sonra, Çar tahttan çekildi ve
geçici Hükümet kadınlara oy kullanma hakkı
tanıdı. Bu, muhtemelen herhangi bir zamanın
herhangi bir Uluslararası Kadınlar Günü
gösterilerinin en önemli sonucuydu.

Uluslararası Kadınlar Günü, New York'ta hazır
giyim işçisi olan binlerce kadının çalışma
koşullarını protesto etmek için şehirde greve
çıktığı 1908 yılına kadar uzanabilir.
Ancak ilk kilometre taşı çok daha önceydi 1848'de. Elizabeth Cady Stanton ve Lucretia
Mott, New York'taki ilk kadın hakları
kongresinde birkaç yüz kişiyi bir araya getirdi.
Birlikte bir Duygu ve Karar Bildirgesinde
kadınlar için medeni, sosyal, siyasi ve dini
haklar talep ettiler. Bir hareket doğdu.
1910
Kadınlar Günü, kadın hakları hareketini
onurlandırmak ve kadınlara genel oy hakkı elde
etmek için destek oluşturmak amacıyla
uluslararası bir karaktere sahip olarak
düzenlendi. Oy kullanma ve kamu görevinde
bulunma hakkına ek olarak, kadınların çalışma,
mesleki eğitim ve işte ayrımcılığa son verme
haklarını talep ettiler.

1913
Dünya Kadınlar Günü, I.Dünya Savaşı'nı protesto
etmek için bir mekanizma haline geldi. Barış
hareketinin bir parçası olarak, Rus kadınları ilk
Dünya Kadınlar Günü'nü Şubat ayının son Pazar
günü kutladılar. Avrupa'nın başka yerlerinde, ertesi
yıl 8 Mart'ta ya da civarında kadınlar ya savaşı
protesto etmek ya da diğer aktivistlerle dayanışma
göstermek için mitingler düzenlediler.
1915
Savaştan yoruldum. Birinci Dünya Savaşı devam
ederken, 15 Nisan'da Hollanda'da büyük bir
kadın toplantısı düzenlendi. Katılımcılar arasında
12'den fazla ülkeden 1.300'ün üzerinde kadın yer
alıyor. Rusya'da oy kullanma hakkı

1927'de Çin'in Guangzhou kentinde 25.000
kadın ve erkek taraftarın katıldığı bir yürüyüş
vardı. 1949 uluslararası kadınlar günü, Çin'de
kadınlarla yarım gün izinli resmi tatil yapıldı.
1965 Dünya Kadınlar Günü, SSCB'de işsiz bir
gün ilan edildi.
Gün, ikinci dalga feministler tarafından ele
geçirildiği 1967 yılına kadar ağırlıklı olarak
komünist bir tatil olarak kaldı.

Gün, bir aktivizm günü olarak yeniden ortaya çıktı ve bazen "Kadınlar
Uluslararası Mücadele Günü" olarak biliniyor. 1970'lerde ve 1980'lerde,
kadın gruplarına, eşit ücret, eşit ekonomik fırsat, eşit yasal haklar, üreme
hakları, sübvansiyonlu çocuk bakımı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi
çağrısında bulunan solcular ve işçi örgütleri katıldı.

