Dzień Kobiet

Dzień Kobiet istniał już w starożytnym Rzymie, świętowały go gospodynie domowe. Tego dnia
zamężne, wolno urodzone kobiety, otrzymywały od swoich mężów prezenty i podarki, obdarzane
były miłością i uwagą. Niewolnice również otrzymywały prezenty od swoich mężów, a panie domu
pozwalały tego dnia odpoczywać swoim niewolnicom. Rzymianki przyodziane w swoje najlepsze
ubrania, z aromatycznymi wieńcami na głowach, przychodziły do świątyni bogini Westy – strażniczki
ogniska domowego.
Inicjatorką Międzynarodowego Dnia Kobiet była Klara Zetkin. Pierwsze historyczne wydarzenie, które
wypadło na dzień 8 marca 1857 roku, było związane z podjętą przez kobiety próbą walki o swoje
prawa
Kiedy jednak powstało dzisiejsze święto kobiet? Pół wieku później, o tej dacie przypominały
aktywistki Nowojorskiej Organizacji Socjaldemokratycznej, które 8 marca 1908 roku zorganizowały
mityng w obronie praw kobiet. A już w 1909 roku Socjalistyczna Partia Ameryki ostatnią niedzielę
lutego ogłosiła Międzynarodowym Dniem Kobiet.
Dzień Mężczyzn!

Tak jak obchodzimy Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Teściowej, Dzień Chłopaka, czy też Dzień Kobiet,
tak i święto mężczyzn ma w kalendarzu swoje miejsce. W naszym kraju obchodzone jest właśnie 10
marca.
Tradycja obchodzenia tego święta została zapoczątkowana 10 lat temu, prawdopodobnie w
odpowiedzi na Dzień Kobiet, który świętujemy 8 marca. 19 listopada 1999 roku w Trynidadzie i
Tobago przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz grupy ludzi z całego świata (Europy,
Ameryki, Afryki, Azji) ustanowiono Międzynarodowy Dzień Mężczyzn i do obchodów tego święta
zaproszono inne kraje. Na świecie Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony jest oficjalnie 19
listopada, jednak niektóre kraje wyznaczyły inne terminy. Daty te są bardzo zróżnicowane, dla
przykładu: w Polsce jest to 10 marca, w Rosji i na Ukrainie 23 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 9
września, w Niemczech 1 listopada, a w Portugalii 19 listopada. Jednak w prawie każdym kalendarium
znajdzie się wpis dotyczący tego święta.
W Polsce mało kto wie o tym, że Dzień Mężczyzn istnieje. - Słyszałam o Dniu Chłopaka... Wiem, że
jest we wrześniu, ale Dzień Mężczyzn? - mówi Milena, studentka z Płocka. Dlatego mężczyźni powinni
i nawet czują się dyskryminowani. Kobiety walczą o swoje prawa, co sprawia, że mają ich w
niektórych przypadkach więcej niż mężczyźni. Przykładem może być urlop ojcowski, czy też prawa
ojca.
Przy Dniu Kobiet napięcie na początku marca zawsze sięga zenitu. Gdzie się nie pójdzie, tam się o nim
słyszy. Nawet w domu atakują nas wtedy reklamy na stronach internetowych, czy też SMS-y
zachęcające do kupowania prezentów w postaci dzwonków czy tapet dla pań. Przy Dniu Mężczyzn nie
doświadczamy takiej wrzawy.

