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1909
The �rst National Woman's Day was observed in the 
United States on 28 February. The Socialist Party of 
America designated this day in honour of the 1908 
garment workers' strike in New York, where women 

protested against working conditions.

1911
As a result of the Copenhagen initiative, International 
Women's Day was marked for the �rst time (19 
March) in Austria, Denmark, Germany and Switzer-
land, where more than one million women and men 
attended rallies. In addition to the right to vote and 
to hold public o�ce, they demanded women's rights 
to work, to vocational training and to an end to 

discrimination on the job.

1910
The Socialist International, meeting in Copenhagen, 
established a Women's Day, international in charac-
ter, to honour the movement for women's rights and 
to build support for achieving universal su�rage for 
women. The proposal was greeted with unanimous 
approval by the conference of over 100 women from 
17 countries, which included the �rst three women 
elected to the Finnish Parliament. No �xed date was 
selected for the observance.

1913-1914
International Women's Day also became a mecha-
nism for protesting World War I. As part of the peace 
movement, Russian women observed their �rst Inter-
national Women's Day on the last Sunday in Febru-
ary. Elsewhere in Europe, on or around 8 March of the 
following year, women held rallies either to protest 

the war or to express solidarity with other activists.

1975
The United Nations began celebrating International 
Women’s Day (IWD) on 8 March during International 

Women’s Year 1975.

1917
Against the backdrop of the war, women in Russia 
again chose to protest and strike for 'Bread and 
Peace' on the last Sunday in February (which fell on 8 
March on the Gregorian calendar). Four days later, 
the Czar abdicated and the provisional Government 
granted women the right to vote.

1977
In December 1977, the UN General Assembly adopt-
ed a resolution proclaiming a United Nations Day for 
Women’s Rights and International Peace to be 
observed on any day of the year by Member States, in 
accordance with their historical and national tradi-
tions.

2014 
The 58th session of the Commission on the Status of 
Women (CSW58) – the annual gathering of States to 
address critical issues related to gender equality and 
women’s rights — focused on “Challenges and 
achievements in the implementation of the Millenni-
um Development Goals for women and girls”. UN 
entities and accredited NGOs from around the world 
took stock of progress and remaining challenges 
towards meeting the eight Millennium Development 
Goals (MDGs). The MDGs have played an important 
role in galvanizing attention on and resources for 
gender equality and women’s empowerment.

1995
The Beijing Declaration and Platform for Action, a 
historic roadmap signed by 189 governments, 
focused on 12 critical areas of concern, and envi-
sioned a world where each woman and girl can exer-
cise her choices, such as participating in politics, 
getting an education, having an income, and living in 

societies free from violence and discrimination.
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1909
Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας παρατηρήθηκε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου. Το 
Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αμερικής όρισε αυτή την 
ημέρα προς τιμήν της εκδήλωσης διαμαρτυρίας που 
έγινε από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα 
Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες 

εργασίας.

1911
Ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Κοπεγχάγης, η 
Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας σηματοδοτήθηκε για 
πρώτη φορά (19 Μαρτίου) στην Αυστρία, τη Δανία, 
τη Γερμανία και την Ελβετία, όπου περισσότεροι από 
ένα εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες 
παρακολούθησαν τις συγκεντρώσεις αυτές. Εκτός 
από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλεγεσθαι, 
απαίτησαν τα δικαιώματα των γυναικών για εργασία, 
επαγγελματική κατάρτιση και τερματισμό των 

διακρίσεων στην αγορά εργασία.

1910
Η Διεθνής Σοσιαλιστική Διάσκεψη, που συνήλθε στην 
Κοπεγχάγη, καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας για να τιμήσει το κίνημα για τα δικαιώματα 
των γυναικών και να στηρίξει την καθολική 
ψηφοφορία για τις γυναίκες. Η πρόταση εγκρίθηκε με 
ομόφωνη έγκριση από τη διάσκεψη περισσότερων 
από 100 γυναικών από 17 χώρες, στις οποίες 
συμμετείχαν οι τρεις πρώτες γυναίκες που 
εξελέγησαν στο Φινλανδικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει 
επιλεγεί καθορισμένη ημερομηνία για την τήρηση.

1913-1914
Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας έγινε επίσης 
μηχανισμός διαμαρτυρίας στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Στο πλαίσιο του ειρηνευτικού κινήματος, 
γυναίκες Ρωσσικής καταγωγής παρακολούθησαν την 
πρώτη τους Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την 
τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου. Κάπου στην 
Ευρώπη, περίπου ένα χρόνο μετά, οι γυναίκες 
πραγματοποίησαν διαδηλώσεις, είτε για να 
διαμαρτυρηθούν για τον πόλεμο είτε για να 

εκφράσουν αλληλεγγύη με άλλους ακτιβιστές.

1975
Τα Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησαν να γιορτάζουν την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου κατά 

τη διάρκεια του Διεθνούς Γυναικείου Έτους 1975.

1917
Στο πλαίσιο του πολέμου, οι γυναίκες στη Ρωσία 
επέλεξαν και πάλι να διαμαρτυρηθούν για «Ψωμί και 
Ειρήνη» την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου (η 
οποία έπεσε στις 8 Μαρτίου στο Γρηγοριανό 
ημερολόγιο). Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Τσάρος 
παραιτήθηκε και η προσωρινή κυβέρνηση χορήγησε 
στις γυναίκες δικαίωμα ψήφου.

1977
Τον Δεκέμβριο του 1977, η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο 
διακηρύσσουν την ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη, 
έτσι ώστε να τηρούνται κάθε μέρα του χρόνου από 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις ιστορικές και εθνικές 
τους παραδόσεις.

2014 
Η 58η σύνοδος της Επιτροπής Status of Women 
(CSW58) - η ετήσια συγκέντρωση των κρατών για την 
αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται 
με την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών - επικεντρώθηκε στις "Προκλήσεις και 
επιτεύγματα στην υλοποίηση των Αναπτυξιακών 
Στόχων της Χιλιετίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια ". 
Οι οντότητες του ΟΗΕ και οι διαπιστευμένες ΜΚΟ 
από όλο τον κόσμο κατέγραψαν την πρόοδο και τις 
εναπομένουσες προκλήσεις για την επίτευξη των 
οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Οι 
αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας έχουν 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 
προσοχής και των πόρων για την ισότητα των φύλων 
και την ενδυνάμωση των γυναικών.

1995
Η Διακύρηξη του Πεκίνου, αποτέλεσε ένα ιστορικό 
σημείο στο χάρτη, καθως υπογράφηκε από 189 
κυβερνήσεις, επικεντρώθηκε σε 12 κρίσιμους τομείς 
ανησυχίας και οραματίστηκε ένα κόσμο, όπου κάθε 
γυναίκα και κορίτσι θα μπορεί να ασκήσει τις 
επιλογές της, όπως η συμμετοχή στην πολιτική, 
εισόδημα και το δικαίωμα της να ζεί σε κοινωνίες 

χωρίς βία και διακρίσεις.


