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8 март е ден, в който се честват социалните, политическите, културните
и икономическите постижения на жените. Той все още е и ден за
политически разговори и активизъм!
На

8

март е важно да припомним, че жените в България се борят за

равноправие от повече от век. Благодарение на тази дълга традиция
на борба, днес имаме право да гласуваме и да участваме в
управлението, да учим в университет и да работим срещу заплащане.
Правата на жените не идват даром, а се отстояват всеки ден. Наша
отговорност е да пазим и надграждаме всичко, което женското
движение на нашите баби и прабаби е извоювало през изминалите сто
години.

Наша

отговорност

е

да

продължаваме

борбата

равноправие.

Този наръчник ще Ви помогне с идеи за организиране и провеждане
на разнообразни събития за Международния ден на жените.

за
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История на 8 март
Началото на 20 век – Появява се идеята за
Национален ден на жените. С масовата
индустриализация много жени се включват в
работния пазар. Лошите условия на труд и

8 март 1911 г. – В България, Денят на
жените се отбелязва за пръв път в
тесен кръг от социалистки. Първото
публично честване е през 1915 г.

двойното бреме за жените при отглеждането на
децата са само някои от предпоставките за първи
стъпки към подобен ден.

8 март 1917 г. – В Петроград (Санкт
Петербург) работнички излизат на
протест срещу глада, царизма и

23 февруари 1909 г. – Денят на жените е

войната. През 1920 г. участнички във

отбелязан за пръв път в САЩ по инициатива на

Втората международна конференция

Американската социалистическа партия.
Календарната дата се свързва с първата масова
проява на жени работнички, състояла се на 8
март 1857 г. в Ню Йорк. Две седмици по-късно, на

на жените комунистки предлагат 8
март да се обяви като официален
неработен ден за жените в
Съветския съюз.

8 март 1909 г. – около 20 хиляди жени излизат по
улиците на Ню Йорк, за да изискат скъсяване на
работния ден, по-добро заплащане, право на глас
и край на детския труд. Слоганът на шествието е
хляб и рози” - хлябът, символ на икономическата

“

сигурност, а розите - на по-добрия стандарт на
живот.

9 септември 1944 г. – След тази дата
Денят на жените се превръща в
ежегоден празник в бившия
Съветски съюз.

Втората половина на 60-те – На Запад

8 март 2018 г. – Испанската женска

втората вълна на феминизма носи със

стачка. В Испания хиляди жени

себе си възобновен интерес към

стачкуват срещу дискриминацията по

отбелязването на Деня на жените. В САЩ

полов принцип, домашното насилие и

женските движения разглеждат празника

разликата във възнаграждението между

като ден за активизъм и понякога го
наричат "Women's International Day of
Struggle".

Основните послания от това

мъже и жени. Събитието е част от
Международната женска стачка, водеща
началото си от 3 октомври 2016 г.,

време са за равностойно заплащане,

когато в Полша се организират протести

равни икономически перспективи, равни

срещу парламентарното предложение за

права, репродуктивни права, превенция

забрана на абортите.

на насилието над жени.

2019 г. – Премиера на филма “Денят на
1977 г. – 8 март е признат за

жената”. Той разказва удивителни

Международен ден за правата на жените

истории на жени, родени в СССР –

от ООН.

пионерки и оцелели, които разказват за
живота си от революцията през 1917 г. до

1997 г. – Българската артистична група “8ми март” прави първата си проява с
изложбата “Версията на Ерато” в

наши дни. Продукцията е плод на
сътрудничество между Великобритания,
Русия, Германия и България.

софийската галерия “Шипка 6”. Изложбата
представя гледната точка на млади
артистки по темата за еротиката в
изкуството, която често отсъства от
изложбените пространства.

Международният ден на жените не е специфичен за една държава, група или организация.
Нито едно правителство, неправителствена организация, благотворителна организация,
корпорация, мрежа или медиен център не притежава Международния ден на жените. Денят
принадлежи на всички жени, колективно и навсякъде. Този ден отбелязва социалните,
икономическите, културните и политическите постижения на жените.

Какви са фактите?

1. На всеки две седмици една жена в
България е убивана от свой съпруг,
партньор, роднина или друг познат.

2. През 2018 г. разликата в
заплащането на мъжете и жените в
България е 13,5%.

3. Едва ¼ от народните представители
в българския парламент са жени.

4. Под 16% от ръководителите и
директорите на големите компании в
България са жени.

5. И в сферата на културата жените не са достатъчно добре
представени. Например, в постоянната експозиция на Национална
галерия произведенията, създадени от жени, са едва 9%.
6. В България има 360 000 самотни майки. 72% от тях са на прага на
бедността.
7. Близо 40% от българските жени всекидневно полагат грижи за деца,
внуци или възрастни хора.
Източници: Български хелзинкски комитет, Европейски институт за полово
равноправие (EIGE), Eurostat

Послания за правата на жените и
равнопоставеността между половете

Международният ден на жените е възможност да изразим признателност
към постиженията на жените през поколенията и да обърнем внимание
на предизвикателствата, с които се сблъскват в днешни дни.
Необходимо е да обединим сили, за да направим България място, в което
всяко момиче или жена има възможност да развие пълния си потенциал.
С налагането на консервативни и традиционни ценности, които поставят
жените в подчинена позиция, рискуваме да пропилеем таланта и
потенциала на всеки един от членовете на нашата общност.
Прогресът към равенство е прекалено бавен, трябва да действаме сега.
Първата стъпка към равенство между жените и мъжете е да разберем
структурните проблеми като насилие, основано на пола, език на
омразата, сексизъм и дискриминация и какво ние можем да направим за
тяхното разрешаване.
Равенството между жените и мъжете е показател за икономическия
напредък на цялото общество.
На Международния ден на жените приканваме жени и мъже да споделят
своята представа за бъдещото чрез следните хаштагове:

#равенство #8март #ЖенскиПрава.

Как да се включа?
Ползите от многообразието и приобщаването на уязвими групи хора като
жени, етнически малцинства, ЛГБТИ+ общности, хора с увреждания,
мигранти и др., са безспорни и имат положително отражение върху цялото
общество. Това прави нашите семейства и общности по-гостоприемни,
помага на бизнеса да постига по-добри резултати и подобрява
безопасността на обществените пространства. Има много начини, по които
всеки един от нас - обществени организации, бизнеси, държавни и общински
институции, училища и университети може да се включат в отбелязването
на Международния ден на жените.

ЕТО ИДЕИ КАК МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ ТОВА:
Бъди проактивна за 8 март!
Използвай нашата рамка за профилна снимка в различни социални мрежи.
Сподели фактите в наръчника заедно с хаштагове #равенство #8мартЕ

#ЖенскиПрава.
Сподели история за жена, която те е вдъхновила или подкрепила и използвай
хаштаговете на кампанията.
Изрази благодарност към вашите близки, когато те се противопоставят
срещу стереотипите, основани на пола в своето ежедневие.
Присъедини се в събитие, организирано за Международния ден на жените.
Следи сайта на Български фонд за жените и нашите социални медии.
Прочети книга или гледай филм създадени, написани и посветени на жените и
момичетата.
Дари времето си и доброволствай към феминистка организация.
Включи се в инициатива или протест на организация, която харесваш
например, колективът “ЛевФем”, фондация “Екатерина Каравелова”, фондация

(

Емпруув”, младежка ЛГБТ организация “Действие”, Ресурсен център "Билитис").

“

Дари средства на организация, която работи за равенството между половете.
Виж как можеш да подпомогнеш нас от Български фонд за жените.

8 март на работното място
Промотирай Международния ден на жените в служебната комуникация (имейл,
месечен бюлетин, уебсайт) и попитай своите колеги за идеи как да отбележите
повода.
Организирай информационна среща с колегите ти за проблемите на жените на
лидерски позиции, дискриминацията или сексуалния тормоз на работното място.
Сравни съотношението мъже-жени на твоето работното място. Какви са
изводите ти за равнопоставеността между половете на всички нива? Направи
резултатите достъпни за всички, за да се гарантира прозрачност. Обърни
внимание на участието на жени на ръководни постове - те преобладават ли или
са малцинство?
Покани вдъхновяваща жена да сподели за нейните успехи в работата и как е
преодоляла различни предразсъдъци, свързани с професионалното ѝ израстване и/
или баланса между семеен и професионален живот.
Организирай събитие за набиране на средства сред твоите колеги. Виж как го
правят големите корпорации.
Проведи дискусия или семинар за икономическите ползи от половото равенство.
Можеш да споделиш скорошно изследване на McKinsey&Company, което показва, че
компаниите, които инвестират в жени на ръководни позиции, имат 15% по-добри
финансови резултати от средните за съответните национални индустрии. Сред
другите предимства, които се отчитат, са вземането на по-успешни решения,
по-доброто познаване на потребителските нагласи, по-добро управление и
отчетност, както и успешно култивиране на таланти.
Обсъдете начини за увеличаване на равенството между половете на твоето
работно място. Някои примерни дейности са:
-

-

-

Промяна на практиките за наемане на работа, за да се увеличи
многообразието от представители на различни (уязвими) групи;
Приоритизиране на баланса между работа и личен живот за
всички служители;
Ясни и строги политики и мерки за справяне с тормоза на работното място.

Признай приноса на свой колега/колежка или организация, която проявява
инициативи за създаване на работно място, свободно от дискриминация или
сексуален тормоз.
Помисли за спонсориране на женски проект или провеждане на събитие за
набиране на средства в партньорство с организации като Български фонд за
жените.

Активирай своята общност за 8 март!
Организирай събитие - благотворителен базар, музикално или танцово
представление, тематична работилница - със съмишленици, за укрепване на
общността и подкрепа на каузата за овластяване на жените и момичетата в
България.
Свържи се с местни женски организации и предложи съдействие за организиране
на събитие в общността.
Покани лектор/ка във вашата общност или колектив за предоставяне на
информационни сесии за равенство, равни възможности, дискриминация и човешки
права.
Проведи общностна викторина по теми, свързани с женските човешки права и/
или постижения, например, жени в историята, науката или жени-лидерки.
Организирай общностна дейност, като улично шествие, изложба, лекция или
дебат за Международния ден на жените.

8 март в училище
Инициирай дискусия в класната стая за значението на Международния ден на
жените.
Представи данни за положението на жените в България. Използвай фактите от
Наръчника „8 март е!”.
Покани вдъхновяваща жена, която може да разкаже за нейните успехи в кариерата
или в общността; за предизвикателствата, с които се е сблъсквала, и за
необходимостта от по-голяма чувствителност по проблемите на жените и
момичетата в България.
Покани родители и местната общност, за да се включат в дейностите, свързани с
Международния ден на жените.
Проведи училищен дебат, свързан с многообразието или равенството в
образованието и в дома.
Мотивирай целия клас или училището да инициират тематични дейности като
декорации в цялото училище, художествени изложби, танцови демонстрации и
театрални изпълнения, посветени на 8 март.
Включи темата за Международния ден на жените и човешките права в часове
като изобразително изкуство, “Свят и личност”, и използвай резултатите за
планиране на бъдещи инициативи в рамките на училищната общност.

8 март в университета
Помисли какво прави твоят университет за насърчаване на равенството между
половете сред персонала и студентите.
Организирай форум, семинар, дебат или лекция по равенство, социална
справедливост или човешки права.
Работи заедно със Студентския съвет за създаване на колективи или клубове по
интереси и за тематични събития, които отчитат приноса на жените в
обществото. Пример, танцов пърформанс, литературен клуб, филмова прожекция
и обсъждане.
Обяви конкурс за плакат или есе на феминистка тематика.
Популяризирай Международния ден на жените в университетските
комуникационни канали – имейл, социални мрежи, бюлетин, списание и пр.
Покани вдъхновяваща жена за разговор относно работата ѝ, постиженията и
предизвикателствата, с които се е сблъсквала.
Проведи спортно събитие с отбори на жени или организирай събитие за жени, в
което те могат да изпробват редица спортове, особено такива, които се
практикуват по-често от мъже.

8 март у дома
Направи нещо хубаво за жена в твоя живот, която обичаш и на която се
възхищаваш.
Купи подарък за някой близък човек от малък бизнес, който се управлява от жена.
Организирай празничен обяд с най-близките си приятелки.
Подари си ден, изпълнен с активности, които ти носят радост. Грижи се за себе си
редовно - не само на 8 март.

Активизъм и застъпничество
Дари времето си и доброволствай към феминистка организация.
Включи се в стачка или протест на организация, която харесваш.
Дари пари на организация, която работи за равенството между половете.

8 март в социалните мрежи
Съществуват редица инструменти за събития
и активизъм в социалните мрежи:
Сложи си Фейсбук рамка на профилната снимка ("Осми март е");
Направи сам/а или споделяй инфографики с данни за неравенствата
Направи пост в Instagram или Facebook, посветен на жени, които са ти
повлияли по някакъв начин - например “Любимите ми жени писателки”
или “Петте най-влиятелни жени в политиката”.
Сподели публикация на жена от твоето обкръжение, която се занимава с
някакво изкуство, произвежда продукт или създава съдържание. Това е
хубав начин едновременно да я подкрепиш и да отбележиш 8 март.
Използвай Instagram Stories, за да споделиш кратка информация за жени,
които са те вдъхновили. А защо да не попиташ и последователите си
кои са най-важните жени за самите тях?
Направи поредица от сторита с кратки въпроси за историята и
същността на Международния ден на жените. Така ще помогнеш на
последователите си да научат повече за този празник.
Покрай 8 март в социалните мрежи ще откриеш много постове и
снимки, свързани с празника. Сподели ги и в своя профил, за да достигнат
до повече хора!
Сподели в социалните мрежи информация за благотворителна кампания
или петиция, свързана с каузата за правата на жените.
Следи Български фонд за жените в социалните мрежи - Facebook,
Instagram, YouTube

Име на рамката във Фейсбук:

Осми март е"

"

Ресурси
Книги
Феминистките не харесват розово и други лъжи” - колектив

1. “

Вторият пол” - Симон дьо Бовоар

2. “

Разказът на прислужницата” - Маргарет Атууд

3. “

Собствена стая” - Вирджиния Улф

4. “

Филми
Брак”(2018)

1. “

Майка две” (2021)

2. “

ДИШАЙ” (1988)

3. “

4. "Listen to us" (2017)

Рома” (2018)

5. “

Пурпурен цвят” (1985)

6. “

Фрида” (2004)

7. “

Суфражетка” (2015)

8. “
9.

Денят на жената” (2018)

“

За БФЖ и екипа доброволки
Български фонд за жените е
единствената фондация в
България, която подкрепя местни
граждански организации,
общности и активист(к)и,
работещи за правата на жените
и момичетата и за постигане на
реална равнопоставеност на
половете във всички сфери на
живота.
Български фонд за жените изказва специални благодарности на
доброволките от феминисткия лагер "Feminist Boot Camp 2020", които
активно участваха в създаването на Наръчника "8 март е!".
Това са: Блага Запрянова, Жаклин Василева, Катерина Василева,
Росена Иванова, Стелияна Тончевска-Маринова.

Източници

Използваните снимки в настоящия наръчник са:
Плакати и снимки за Международния ден на
жените, Лондон 1975г. Източник:
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Women%27s
_Day

Шествие за правата на жените,
Снимка: Емил Методиев
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Шествие за правата на жените, 8 март
снимка: Български фонд за жените
Феминистки лагер „Feminist Boot Camp
снимка: Български фонд за жените
Феминистки лагер „Feminist Boot Camp
снимка: Български фонд за жените
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Born Fighter All by Borislava Willnevermadeit & Stalker
Since 1993

We Can Do It Poster https://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/552110266
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