
¿Día Internacional da Muller ou

Día da Muller Traballadora?
Mulleres de todos os continentes, a miúdo separadas por
fronteiras nacionais e diferenzas étnicas, lingüísticas, culturais,
económicas e políticas, únense para celebrar case cen anos de
loita pola igualdade, a xustiza, a paz e o desenvolvemento
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O Día Internacional da Muller celébrase este venres, como cada 8
de marzo desde hai máis dun século para recordar a loita da muller
pola súa participación na sociedade e o seu desenvolvemento íntegro
como persoa, unha celebración que naceu unida á condición
«traballadora» da muller e que, aínda a día de hoxe, vese embazada
por datos sobrecogedores que evidencian que, ademais do camiño
aberto ata agora, queda aínda moito por andar. Ata o 50 % das
agresións sexuais cométense contra nenas menores de 16 anos. 603
millóns de mulleres viven en países onde a violencia doméstica non
se considera un delito. Ata o 70 % das mulleres aseguran ter sufrido
unha experiencia física ou sexual violenta nalgún momento da súa
vida. Máis de 60 millóns de nenas son noivas e casan antes dos 18
anos. Por realidades como estas e baixo o lema «Unha promesa é
unha promesa: É hora de actuar para acabar coa violencia contra a
muller», o Día Internacional da Muller envórcase este venres na
loita contra o sufrimento do xénero feminino. Así o estableceu a ONU
no seu afán por reforzar o compromiso da comunidade internacional
cara a situacións que, lamentablemente, repítense no ano 2013 en
todos os recunchos do mundo e que afectan a sete de cada dez
mulleres. «Non hai lugar no século XXI para a discriminación e a
violencia contra mulleres e nenas». Así o asegurou a Directora
Executiva de ONU Mulleres Michelle Bachelet no seu discurso en
ocasión do Día Internacional da Muller que este 8 de marzo celébrase
en todo o mundo.

O pasado 4 de marzo, catro días antes do Día Internacional da
Muller, arrincou en Nova York a Comisión da Condición Xurídica e
Social da Muller, a reunión internacional máis importante ata a data
programada para abordar o problema da violencia contra as mulleres.
A ONU insiste en que o liderado político é clave para negociar unha
folla de ruta mundial con accións concretas destinadas a previr e pór
fin a este tipo de violencia, polo que a organización fixo o pasado

INFORMACIÓN Volver

La Voz de Galicia. O diario máis lido de Galicia grazas á participación... http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=000313626...

1 de 3 08/03/2013 11:46



mes de decembro un chamamento aos gobernos de todo o mundo a
través do seu iniciativa COMPROMETÉMONOS. A día de hoxe, no Día
Internacional da Muller, polo menos 41 gobernos xa se
comprometeron en materia de prevención, protección e xustiza, así
como en pór en marcha leis e estratexias nacionais máis eficaces,
levar a cabo un enxuizamento máis severo dos casos de violencia,
impulsar campañas de promoción orientadas a homes e novos,
formar a funcionarias e funcionarios para que saiban detectar casos
de violencia e aumentar os servizos públicos tales como os refuxios.

Paralelamente, a ONU celebra hoxe o Día Internacional da Muller
coa estrea de One Woman, unha canción inédita escrita e gravada en
exclusiva para ONU Mulleres na que soados cantantes e músicos
procedentes de todo o mundo, tantas mulleres como homes, unen a
súa voz para divulgar unha mensaxe de unidade e solidariedade. Co
obxectivo de facer chegar a banda sonora do Día Internacional da
Muller do 2013, a organización internacional insta a todos os usuarios
de Twitter a compartir o tema musical cos seus amigos a través do
hashtag #1woman en Twitter e opinar en Facebook .

A orixe do 8 de marzo

En 1975, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas establece o 8 de
marzo como Día Internacional da Muller. Coa elección desa data
conmemórase, segundo a opinión máis difundida, a morte de 129
traballadoras que tivo lugar en 1857 na fábrica téxtil Cotton de Nova
York, onde se encerraron as traballadoras reclamando melloras de
salario e horario de traballo. Un incendio, talvez provocado polo
empresario, acabou coas súas vidas. Con todo, outras investigacións
sinalan que non existen probas documentais do suceso e que o que
si tivo lugar en 1857 foi unha marcha convocada no mes de marzo
polo sindicato de costureras da compañía téxtil de Lower East Side,
de Nova York, que reclamaban unha xornada laboral de dez horas.

Dez anos despois, en 1867, tamén no mes de marzo, tivo lugar unha
folga de planchadoras de pescozos da cidade de Troy, N.Y. e a
formación dun sindicato; pero a historia do 8 de marzo está cruzada
por situacións e feitos que mostran un escenario máis complexo e
rico en acontecementos marcados pola Primeira Guerra Mundial, a
revolución rusa, a loita polo sufraxio feminino, as pugnas entre
socialistas e sufragistas, e o crecente auxe do sindicalismo feminino
durante as primeiras décadas do século XX.

No ano 1866 celébrase o primeiro congreso da Asociación
Internacional de Traballadores, no que se aproba a participación do
traballo profesional das mulleres. En 1899, os Países Baixos
celebraron a Conferencia de Mulleres contra a Primeira Guerra
Mundial, o que definiu o carácter antibélico das mobilizacións
femininas. En 3 de maio de 1908, mulleres do partido socialista de
EE.UU. e Europa instauran unhas xornadas de acción denominadas
Woman's Day. En 1909 ten lugar unha sublevación de máis de 20.000
traballadoras de Nova York que apoian ás folguistas da compañía de
blusas Triangle, pero en 1911, o 25 de marzo, un incendio destrúe
gran parte das instalacións desta firma e acaba coa vida de 146
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traballadoras. En 1910 celébrase en Copenhague a Segunda
Conferencia de Mulleres Socialistas, no que Clara Zetkin, do sindicato
internacional de obreiras da confección presenta a primeira proposta
do Día Internacional da Muller. Non será ata un ano máis tarde, o
19 de marzo de 1911, cando se celebre o Día Internacional da
Muller en Alemaña, Austria, Dinamarca e Suíza. En 1913 as mulleres
rusas únense á proposta do Día Internacional da Muller e o 8 de
febreiro de 1917 as mulleres de San Petersburgo realizan unha
manifestación pedindo pan e o regreso dos combatentes, acción que
algúns consideran como o detonante da Revolución Rusa. Catro días
máis tarde, o Tsar abdica e o Goberno provisional outorga ás
mulleres o dereito a voto. Case 30 anos despois, o 8 de marzo de
1945, delegadas de 20 países aproban en Londres o proxecto Carta
da Muller que despois será presentada ás Nacións Unidas en San
Francisco.

Ao fin, o 8 de marzo de 1975, a Asemblea das Nacións Unidas
establece oficialmente o 8 de marzo como Día Internacional da
Muller. E con el, arrinca a loita pola paz. O 16 de decembro de 1977
a Asemblea Xeral das Nacións Unidas invitou a todos os estados a
que proclamasen unha data anual como o Día das Nacións Unidas
para os Dereitos da Muller e a Paz Internacional.

O 8 de marzo do 2001, o Secretario Xeral das Nacións Unidas
afirmaba que se recoñece cada vez máis que as mulleres teñen
aptitudes e experiencias que lles permiten facer unha contribución en
todas as etapas do proceso de paz. A plena participación da muller
para previr e resolver conflitos é indispensable».
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