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8 Mart’ın Tarihi 



8 Mart 1857’de Chicago’lu kadınlar daha iyi iş koşulları 

için mücadele bayrağını açtılar. Günde 15- 16 saat 

kadar çalıştırılıyorlardı çünkü. Talepleri : 10 saatlik iş 

günü, daha iyi iş koşulları ve daha iyi ücretti. 

Amerika'nın Chicago kentinde on binlerce kadın 

yürüyüşe geçti. Bu grev zor kullanılarak bastırıldı. 

Çıkan olaylarda birçok kadın öldü, birçoğu tutuklandı. 



Kadınlar bundan yaklaşık 50 yıl sonra 8 

Mart 1908’de yine Chicago da yürüyüşe 

geçtiler. 50 yıl önceki taleplerine 

yenilerini de eklediler; 8 saatlik iş günü, 

oy hakkı ve çocuk emeği ile ilgili yasa 

gibi. Direniş kanla bastırıldı. 140 kadın 

öldürüldü bir çoğu tutuklandı. 



Clara ZETKİN 1910 yılında Copenhag’daki kadın 

konferansında öldürülen kadınların anısına, 8 Martın 

“DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ” olarak 

kabul edilmesini 2. Enternasyonale önerdi. Bu öneri 

kabul edildi. 



1977 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi’ne 8 

Martın “ Dünya Kadınlar Günü” olarak kabul edilmesi 

önerildi. Bu öneri de kabul edildi.  







Kadın Emeğinin 

Anlamı 



Dünyadaki işlerin yüzde 66’sı kadınlar 

tarafından görülüyor. 

BM tarafından yapılan 

bir araştırmaya göre: 



Dünya’daki mal varlığının ise sadece yüzde  1’i 

kadınlara ait. 

Kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak 

yüzde 10’una sahipler. 

BM tarafından yapılan bir 

araştırmaya göre: 



Dünyadaki işlerin yüzde  34’ü 

erkekler tarafından görülüyor 

ama erkekler dünyadaki toplam 

gelirin yüzde  90’ına ve toplam 

mal varlığının yüzde  99’una 

sahipler. 



Kadının Eğitim 

ve  

Öğretim  Durumu 



 Türkiye'de 8 milyon kadın okuma-yazma 

bilmiyor.  

 100 kadından sadece 2’si yüksek öğrenim 

görüyor. 



Kadın ve Aile 



yüzde 40’ı görücü usulüyle;  

yüzde 30’u dini nikahla evlendiriliyor; 

yüzde 20’si ise nikahsız yaşıyor. 



Kadına Karşı 

Şiddet 



http://www.24dakika.com/news_detail.php?i
d=35883 



Şehirlerde evli kadınların yüzde  18’i, köylerde de 

yüzde  76’sı eşleri tarafından dövülüyor. 



Kadınların yüzde  57,7’si evliliklerinin ilk 

gününde şiddetle karşılaşıyor. 







Kadın cinayetleri son 7 yılda % 1400 

arttı. 

Sadece son 7 ayda öldürülen kadın sayısı 

246… 





Aile içi suçların yüzde  90’ını kadına 

karşı işlenen suçlardan oluşuyor. 



Soraya yaşıyor olsaydı… 

…bugün 59 yaşında olacaktı… 





Kadına karşı siddete 

son!!! 






