
 
 

 

PORUKA ZA MEĐUNARODNI DAN ŽENA 2022 

Obilježavanje 8. ožujka kao Međunarodnog dana žena rezultat je napora socijalističkih i 
socijaldemokratskih progresivnih žena i muškaraca koji sežu više od stotinu godina unatrag. Oni su 
se borili za ravnopravnost, socijalnu pravdu, radnička i ženska prava. Ali kroz povijest našeg pokreta 
borili smo se za MIR i solidarnost. Te su borbe uvijek predvodile žene. U skladu s našim naslijeđem, 
načelima i politikama, ponovno moramo dokazati da smo dorasli situaciji kroz dvije neodgodive 
zadaće:    

 

o moramo podići glas za mir u Europi i svijetu, za mir u suverenoj i neovisnoj Ukrajini i za 
povlačenje ruskih trupa kako bi se zaustavilo ubijanje i razaranje. Žene i djeca ponovno su 
najugroženije žrtve. Ukrajinske su žene hrabro uzele oružje u ruke kako bi zaštitile svoju 
domovinu. Srcem smo i solidarno uz njih. Solidarni smo i stojimo uz miroljubive 
demokratkinje i demokrate Rusije koji su u svemu ovome kolateralne žrtve.  

 

Devedesetih godina prošlog stoljeća jednaka je sudbina zadesila i žene Balkana. Znamo kakvu je 
bijedu, tugu i tragediju kratkoročno i dugoročno to donijelo ovoj regiji. Žene su snosile teret sulude, 
iracionalne političke borbe za moć nabijene testosteronom. Nitko ih nije pitao što one žele. Ovo 
mora stati. Socijaldemokratske žene i muškarci Balkana, Europe, ne mogu i ne smiju u tišini i pasivno 
trpjeti rat i posljedice daljnje eskalacije. Slava Ukraini! 

 

o Bez mira nema napretka i razvoja. Sve naše napore hitno treba usmjeriti u uspostavu mira 
kako bismo mogli oporaviti, obnoviti i preoblikovati naša društva nakon pandemije 
koronavirusa. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako ne bismo skrenuli s puta izgradnje 
vrlog novog svijeta socijalne pravde, ravnopravnosti, demokracije i stabilnosti. Rodna 
ravnopravnost i prava žena na ravnopravan status u politici i društvu, radnička prava i 
jednakost plaća, pravo na život bez nasilja i uznemiravanja, puna reproduktivna prava i skrb 
stvari su o kojima nema pregovora.       

 

Kako bi se mogli nositi s globalnim promjenama i realitetima, Europa i svijet trebaju novi mir, 
sigurnost, stabilnost i okvir za suradnju. Progresivne i socijaldemokratske žene čvrsto zastupaju svoja 
načela i politike i spremne su zasukati rukave u borbi za mir i razvoj za siguran, stabilan i ravnopravan 
Balkan, Europu i svijet koji će ostaviti budućim generacijama. To je naše pravo i naša dužnost.  

 

Ovoga 8. ožujka prisjetimo se lekcija i pobjeda iz naše prošlosti, kao i uzvišenih ciljeva naše 
budućnosti za koje se svi borimo.  

Ujedinimo se i djelujmo! 

 
Predsjednica Međunarodnog odbora 

Centralno istočna europska mreža za rodnu ravnopravnost 


