CRONOLOGIA SOBRE ELS INICIS D’AQUESTA DATA
I EL SEU POSTERIOR DESENVOLUPAMENT AL LLARG DEL SEGLE XX

LES FITES
1908
EUA. Chicago. El 3 de maig les feministes socialistes van celebrar una
jornada al teatre Garrick per tal de fer campanya pel sufragi femení i contra
l'esclavitud sexual. Va ser el primer Woman's Day.
1909
EUA. Nova York. El Comitè Nacional de la Dona del Partit Socialista Nordamericà va recomanar a totes les seves seccions establir l'últim diumenge
de febrer com una jornada a favor del sufragi femení amb el nom de
Woman's Day.
1910
Dinamarca. Copenhaguen. Es va celebrar la Segona Conferència
Internacional de Dones Socialistes, on es va presentar una proposta del
Partit Socialista Nord-americà, a través de les seves delegades Lena Morrow
Lewis i May Wood Simons, d'establir el Dia internacional de la dona. Clara
Zetkin va donar suport a aquesta proposta. La resolució final indicava que,
"seguint l'exemple de les camarades nord-americanes", es dedicarà un dia
especial a les dones per promoure el sufragi entre les obreres, entre altres
reivindicacions. Als Estats Units, el Woman's Day es va continuar celebrant
l'últim diumenge del mes de febrer fins al 1914.
1911
Europa. El primer Dia internacional de la dona es va celebrar el 19 de març
a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, en commemoració d’un
aixecament ocorregut a Prússia en aquesta data. Les demandes van ser el
dret a vot, la igualtat d'oportunitats per exercir càrrecs públics i el dret al
treball. A Alemanya, el periòdic de les dones Die Gleichheit (La Igualtat),
que dirigia Clara Zetkin, tenia un tiratge de 100.000 exemplars. A Berlín es
van fer prop de 45 manifestacions aquest dia.
1913
Rússia. El 17 de febrer (2 de març en el calendari occidental), les dones
russes van celebrar per primera vegada el Dia internacional de la dona sota
el nom de Dia internacional de les obreres. Hi va haver una forta repressió
de la policia tsarista, i algunes de les organitzadores van ser deportades a
Sibèria. Aquesta manifestació es va celebrar sota les banderes del
moviment pacifista a les portes de la Primera Guerra Mundial.
1914
Europa. El 8 de març es van celebrar diversos actes a Alemanya, Suècia i
França. A Alemanya l'activitat es va centrar a fer jornades de protesta
contra la guerra, el militarisme i pel dret al sufragi.

1915
Noruega. Oslo. Un gran contingent de dones va sortir als carrers el 8 de
març per repudiar la Primera Guerra Mundial.
1917
Rússia. 23 de febrer (8 de març en el calendari occidental). En plena
guerra, les dones de Petrograd, contrariant les ordres de les direccions dels
partits, van convocar una manifestació demanant pa i el retorn dels
combatents. Aquesta manifestació, a la qual es van unir treballadors i
estudiants, és considerada per algunes historiadores com el detonant de la
Revolució Russa. Quatre dies més tard, el tsar va abdicar i el Govern
provisional va atorgar a les dones el dret al vot.

8 DE MARÇ INSTITUÏT
A partir de llavors, el 8 de març va quedar instituït com a Dia internacional
de la dona comunista, i se celebra amb gran desplegament, especialment a
partir dels anys vint, amb el nom de Dia internacional de la dona. A
Occident, són els partits comunistes els que convoquen aquesta celebració.
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