
Ե՞րբ, որտե՞ղ և ինչպե՞ս սկսվեց մարտի 8-ը

Մարտի 8-ը մեզ համար գարնան առաջին տոնն է և բոլորով սպասում ենք այդ
տոնին անգամ մեկ ամիս նախքան դա սկսվում են կատակները, գովազդները և
կանանց տոնի նախապատրաստությունները:

Երբևէ հետաքրքիր եղե՞լ է հասկանալ թե ինչո՞ւ մարտին, ինչո՞ւ հենց մարտի
8-ին, իսկ ինչո՞ւ շատ այլ երկրներում մարդիկ ծաղիկներ չեն նվիրում կանանց, և ինչո՞ւ
մեզ մոտ կա կանանց միամսյակ:

Ինձ համար միշտ դա հետաքրքրիր է եղել ու քանի որ պրպտող մարդ եմ գնացի և
գտա իմ հարցերի պատասխանը ու շատ հետաքրքիր բացահայտուներ արեցի: Ուրեմն
պարզվում է որ մարտի 8-ը ոչ թե գեղեցկության և մայրության օր է, ոչ թե ծաղիկներ
նվիրելու կամ սրճարան գնալու օր է այլ իրականում «կանանց իրավունքների
պաշտպանության միջազգային օր»-ն է:

ԵՎ ահա որտեղից սկսվեց այս ամենը․
1857 թ. մարտի 8-ին Ամերիկայի Նյու Յորք քաղաքի «Թրայէնգել շիրթվեստ» հագուստի
և տեկստիլ արտադրամասի կին բանվորականները իրենց վատ աշխատանքային
պայմանների համար ցույց կազմակերպեցին, նրանք պահանջում էին ավելի բարձր
աշխատավարձ, քիչ աշխատանքային ժամեր և ավելի լավ աշխատանքային
պայմաններ: Երկու տարի անց՝ 1859 թ., նույն կանայք ստեղծեցին աշխատանքային
միություն, և այս իրադարձությունը շատ աղբյուրներում համարվեց պատմության մեջ
առաջին ցույցը կանանց իրավունքների համար: Այս կարևորագույն իրադարձությունից
51 տարի անց՝ 1908 թ., էլի Նյու Յորք քաղաքում 15․000 ցուցարար փողոց դուրս եկան ի
հիշատակ տեկստիլ արտադրամասի բանվոր կանանց ցույցի: 1909 թ.ի փետրվարի
28-ին Ամերիկայի սոցիալիստական կուսակցության ակտիվիստ Թերեզա Մալքիլին
(1874-1949) առաջարկեց ունենալ «կանանց ազգային օր» և մինչև 1913 թ.-ը
յուրաքանչյուր փետրվար ամսվա վերջին կիրակին համարվում էր կանանց ազգային
օր։ 1910 թ. տեղի ունեցավ Սոցիալիստ Կանանց երկրորդ Միջազգային Կոնֆերանսը՝
Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում, ու գերմանացի սոցիալիստ Կլարա Ցետկինը
(1857-1933) առաջարկեց ունենալ «կանանց իրավունքների պաշտպանության
միջազգային օր»: 17 պետություններից ժամանած 100 պատվիրակները համաձայնեցին
այս գաղափարի հետ, սակայն հստակ օր չորոշվեց: Սոցիալ-դեմոկրատական
կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Ելենա Գրիբերգը առաջարկում էր
մարտի 19-ը: Կանանց միջազգային օրը առաջինը նշվել է 1911 թ. որոշված օրը
Ավստրիայում, Գերմանիայում, Դանիայում և Շվեյցարիայում: Հաջորդ երկու
տարիներին կանանց միջազգային օրը տարբեր երկրներում տարբեր օրերով նշվեց և
միայն 1914 թվականին մարտի 8-ին կանանց իրավունքների միջազգային օրը
միաժամանակ նշվեց վեց երկրում` Ավստրիայում, Դանիայում, Գերմանիայում,
Նիդերլանդներում, Ռուսաստանում և Շվեյցարիայում, քանի որ այդ օրը կիրակի էր և ոչ
աշխատանքային: Այսպիսով 1914 թ-ից կանանց իրավունքների պաշտպանության
միջազգային օրը մշտական գրանցում է ստանում և նշվում մարտի 8-ին:

1975 թ. ՄԱԿ-ը սկսեց նշել կանանց միջազգային օրը և երկու տարի անց 1977 թ.
գրանցեց այդ օրը որպես «կանանց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր»:
1930-ական թվականներից կանանց միջազգային օրը շատ նեղ շրջանակներում էր
նշվում և միայն 1960-ականներից, երբ ֆեմինիզմի երկրրդ ալիքը բարձրացավ,
վերսկսվեցին մարտի 8-ի միջոցառումները: Ներկայումս աշխարհի շատ երկրներում այդ



օրը աշխատանքային է, կամ կիսաաշխատանքային։ Օրինակ, Չինաստանում կին
աշխատողները կարող են այդ օրը աշխատանքի չներկայանալ, կամ կես
աշխատանքային օրով աշխատել, բայց իրականում շատ գործատուներ դա չեն
խրախուսում և այստեղ անգամ կանանց իրավունքների պաշտպանության օրը
խախտվում է կանանց աշխատանքնային իրավունքը:

Մի շարք երկրներում մարտի 8-ը համարվում է արևմտյան և ոչ թե տվյալ երկրի
մշակույթին համապատասխան։ Օրինակ, 2007 թ.-ին Իրանում ձեռբակալվեցին այն
անձինք, ովքեր մասնակցել էին մարտի 8-ի միջոցառումներին:

Արևմտյան երկրներում մարտի 8-ին տարբեր միջոցառումներ են
կազմակերպվում, օրինակ գիտաժողովներ, քննարկումններ, կլոր սեղաններ,
կոնֆերանսներ, ֆլեշմոբեր և այլն, որոնք նվիրված են կանանց իրավունքների և
խնդիրներին, և այս միջոցառումների ընթացքում խոսվում է թե ինչ ձեռքբերումներ են
ունեցել կանայք՝ օրինակ, ավելի շատ տոկոսով ներգրավածություն քաղաքական կամ
տնտեսական կառույցներում, կամ կառավարման մարմինններում, ինչ խոչընդոտներ և
խնդիրներ կան կանանց համար սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական կամ այլ
ոլորտներում:

Խորհրդային Միություն

1917 թ. մարտ 8-ին, Ռուսական կայսրության մայրաքաղաք Պետրոգրադում,
տեքստիլ գործարանի կին բանվորները գործադուլ են անում որը տարածվում է ամբողջ
քաղաքում: Նրանք բողոքում էին ընդդեմ պատերազմի, աղքատության և ցարիզմի: Այս
շարժումը ստացավ «Հաց և խաղաղություն» (bread and peace) անունը, որը սկիզբ դրեց
ռուսական հեղափոխությանը և Նիկոլայ II-ի գահավիժմանը: Այս նույն թվականին
ժամանակավոր պետությունը կանանց ընտրելու իրավունք շնորհեց:

Խորհրդային միությունում մարտի 8-ը քաղաքական շեշադրում է ունենցել և այդ
օրվա իրական խորհուրդը շատ խեղաթյուրվել է: Շեշտադրվում էր սովետական
համակարգի դերը կնոջ ազատագրման մեջ և ընդհանրապես շեշտադրումը գենդերային
հավասարությունից փոխվեց դեպի դասակարգային պայքար: Աշխատող հերոս կնոջ
կերպարն էր շատ շահագործվում, իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերզամից հետո
շեշտադրվեց և խրախուսվեց նաև մայրության դերը:

1965 թ մայիս ամսին մաիտի 8-ը գրանցում է ստանում որպես ոչ
աշխատանքային օր սովետական միությունում:

Անկախ Հայաստան

Անկախությունից հետո Հայաստանում ապրիլի 7-ը հռչակվեց «մայրության և
գեղեցկության օր», որը Տիրամոր ավետման օրն է ըստ եկեղեցական օրացույցի, այս
կերպ փորձ անելով մարտի 8-ը հանել տոնացույցից ու հրաժարվել հին սովետական
բարքերից, բայց քանի որ հասարակության լայն շերտերը դեռ նշում էին այդ օրը,
2001թ. վերականգնվեց այն ու վերադարձավ ոչ աշխատանքային տոնացույցին: Մարտի
8-ից ապրիլի 7-ը ոչ պաշտոնապես համարվում է կանանց միամսյակ:

Իհարկե, մեզ մոտ նույնպես կանանց իրավունքների պաշտպանության
միջազգային օրվա իմաստը խեղաթյուրված է ու հիմնականում խոսվում է ոչ թե



կանանց իրավունքների, ձեռքբերումների և խնդիրների մասին, այլ գեղեցկության,
մայրության և կանացի երջանկության մասին:

Իհարկե, այն ինչ կատարվում է մեր իրականությունում սնուցում է
կապիտալիզմը (ծաղիկներ, նվերներ), որը մարտի 8-ի հիմնադիրների և նախամայրերի
գաղափարախոսությանը ընդհանրապես չի համընկնում:

Եկեք իրերը կոչենք իրենց անուներով, օրինակ «հաշմանդամություն ունեցող
անձանց իրավունքների միջազգային օր»-ը, կամ «փախստականների իրավունքների
միջազգային օր»-ը մենք այդպես էլ անվանում ենք, ահավասիկ մարտի 8-ն էլ «կանանց
իրավունքների պաշտպանության միջազգային օր»-ն է:

***
Կլարա Ցետկին
Կլարա Ցետկինը մեծ ազդեցություն էր կրել Կարլ Մարքսի, Ֆրիդրիխ Էնգելսի և
Ավգուստ Բիլի գաղափարախոսություններից և կանանց հարցը
սոցիալ-մարքսիստական ֆեմինիզմի տեսանկյունից էր նայում: Նա հավատացած էր որ
կապիտալիստական հասարակարգը բերում է ճնշման և պետք է դրա դեմ պայքարել և
վերացնել այն: Երբ մարքսիստական համակարգում լինի խավերի հավասարություն
կանանց սոցիալական և տնտեսական ճնշվածությունը բնականոն կերպով և
ինքնստինքյան կվերանա: Նա շատ կարևորում էր կանանց մասնակցությունը
արդյունաբերական ոլորտում և այդ միջոցով հասնել կանանց ազատագրման:

Անեթ Շամիրյան


