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Ние избравме свој начин како да го прославиме овој ден.  Овa e-книга ја

посветивме на жените.

Од жените за жените. 

 

8 март ја претставува и празнува борбата на жената за рамноправност со мажите

во економски, политички и социјален поглед. Овој ден низ многу земји во светот

се одбележува со одржување маршови за правата на жените, преку кои се

актуелизира прашањето дали борбата за еднаквост ги постигнала своите цели

или сѐ уште се одвива. Во оваа е-книга изложивме 8 научни факти со кои науката

докажува дека жените се посупериорни во однос на мажите. 

Но, претходно накратко ќе се потсетиме на историјата која овој ден во себе ја

крие. Познавање на историјата, се покажало како клучен фактор за успех низ

вековите. 



Оваа идеја за прв пат на национално ниво се реализирала во САД на 28 февруари

1909 година. На 23 ноември таа година, повеќе од 20 000 претежно млади

имигрантки (тинејџерки и девојки), текстилни работнички, почнале генерален штрајк

во траење од 11 недели кој денес е познат како „Бунт на дваесетте илјади“. Штрајкот

завршил со таканаречениот „Протокол за мир“, со кој на работничките им се

исполниле барањата за подобра плата, пократки часови на работа и еднаков третман

на работното место без разлика на нивната синдикална (не)активност. 

Маршот на петнаесетте илјади текстилни работнички, одржан на 8 март 1908 година

во Њујорк, е еден од првите крици на борбата за еднакви економски и политички

права помеѓу мажите и жените. Покрај тоа што маршот имал само симболична

вредност,   истиот бил причина да се роди идејата за одбележување на посебен ден

посветен на жените. 

Кратка историја 



Последователно, на Меѓународната социјалистичка женска конференција во 1910

година во Копенхаген, бројни активистки за женски права, помеѓу кои и Клара

Цеткин, предложиле да се одбележува меѓународен ден на жената за да се охрабри

движењето за женски права и да се изгради поддршка за борбата за универзално

право на глас за жените. Предлогот бил едногласно одобрен и добил поддршка од

над 100 жени од 17 држави. 

Како резултат на оваа иницијатива, на 19 март 1911 повеќе од милион жени и мажи

марширале низ Австрија, Данска, Германија и Швајцарија со цел да го одбележат

првиот меѓународен ден на жената.  Мажите и жените барале еднакво право да

бираат и да бидат избрани на изборите во нивните држави, соодветен пристап на

жените до пазарот на трудот и крај на дискриминаторскиот третман со којшто се

соочувале жените во сите сфери на животот.

Имајќи ги предвид сите овие случувања, кои биле проследени со многубројни борби

за унапредувања на правата на жените во државите ширум светот, Организацијата

на обединетите нации (ООН) одлучила 1975 година да ја прогласи за година на

жената и да го прославува меѓународниот ден на жената секоја година на 8 март.



Издвоиме 8 факти кои симболично треба да го означат денешниот ден. Не се

сомневајте дека има многу повеќе. Кои се 8-те факти со кои науката докажува дека

жените се посупериорни во однос на мажите? Време е да дознаеме.

#1  Жените имаат подобра
меморија од мажите 

Запомнувањето на лицата на

луѓето што сте ги запознале

можеби е предизвик за

многумина, но не и за жените. На

студијата направена од страна

на   универзитетот „Aston“ во

Англија е откриено дека жените

се посилни во мемориските

вештини отколку мажите.

Нивните супериорни вештини за

меморија не се ограничени само

на запомнување на нештата,

како предмети од некој список,

туку и сеќавање на лица на

новозапознаени луѓе. Со

возраста на мажите јазот во

споредба со жените се

зголемува.



Иако болката е субјективна, нова научна

студија докажа дека жените можат

подобро да се справат со непријатноста од

болката отколку мажите. Според

истражувачите од канадскиот универзитет

„McGill“ за време на серија од различни

тестови мажите ја оцениле својата болка

како повисока од онаа на жените. Исто

така, забележано е дека мажите се под

поголем стрес и пречувствителност кога се

соочуваат со индивидуална болка во

споредба со жените. Пример за тоа е и

речиси невозможната издржливост на

болките кои ги има жената при природно

породување.

#2   Жените имаат подобар
имунолошки систем од мажите

Спроведеното истражување на канадскиот универзитет „McGill“ потврди дека

жените имаат подобар имунитет во споредба со мажите. Тоа се должи на

женскиот полов хормон естроген кој кај жените придонесува за подобар, појак,

природен одбранбен механизам од разни бактерии и вируси. Исто така се смета

дека самата репродукција кај жените со текот на времето придонела да се

развие посилен имунолошки систем за разлика од оној кој го имаат мажите.

#3  Жените имаат поголема
толеранција на болка од мажите



#4  Жените подобро се
справуваат со стресот отколку

мажите
Истражувачите од универзитетот „Western Ontario“ заклучиле дека во

справувањето со стресот жените се далеку подобри од мажите. Женскиот мозок

лачи и повеќе окситоцин „хормон на гушкање“ од машкиот мозок, што влијае и ги

прави жените помирни во стресни ситуации отколку мажите.

#5 
Жените се
подобри во
мултитаскинг
од мажите

Повеќе научни студии потврдија дека

жените се далеку посупериорни во

однос на мажите кога станува збор за

ракување со повеќе работи

истовремено. Ова мора да е причината

зошто никој од мажите во светската

историја не бил во можност

истовремено да готви шпагети, да

разговара на телефон и да менува

пелена.



#6 Жените имаат повисок IQ 
од мажите

Откако жените почнаа да се борат за
еднакви права, нивните оценки за
интелигенција не само што ги достигнаа,
туку и ги надминаа оценките на мажите.
Експертот за коефициент на интелигенција
IQ James Flynn потврди дека жените ги
надминуваат мажите на тестовите за
интелигенција насекаде во светот, Европа,
САД, Канада и Нов Зеланд. Тој вели дека
комплексноста на современиот свет прави
човечкиот мозок да се прилагоди и да го
зголеми нашиот IQ, но жените денес
постигнуваат повисоки резултати отколку
мажите.

#7  Жените се
подобри лидери
отколку мажите 
Откако жените почнаа да се борат за еднакви права, нивните оценки за

интелигенција не само што ги достигнаа, туку и ги надминаа оценките на мажите.

Експертот за коефициент на интелигенција IQ James Flynn потврди дека жените

ги надминуваат мажите на тестовите за интелигенција насекаде во светот,

Европа, САД, Канада и Нов Зеланд. Тој вели дека комплексноста на современиот

свет прави човечкиот мозок да се прилагоди и да го зголеми нашиот IQ, но

жените денес постигнуваат повисоки резултати отколку мажите.



#8 Жените живеат подолго од
мажите

Дали ви е потребен поголем доказ за женска биолошка супериорност од фактот

дека жените живеат околу пет години подолго од мажите? Студијата на „The New

England Centenary study“ покажа дека од сите луѓе во светот постари од 100

години, 85% се жени. Како што вели познатата шега, зошто мажите умираат

помлади од жените? Затоа што тие сакаат. Кој сака да седи цел ден и постојано

да биде потсетуван дека е инфериорен?



Фактите се откриени и жените победуваат.   Меѓународниот ден на жената е ден за

славење и ден за акција. Дами, секој ден славете го како да е 8 март! Секој ден борете

се како да е 8 март! И покрај тоа што науката ја потврдува нашата супериорност,

потребно е таа целосно да се прифати во реалноста и секоја жена во светот да

застане  на своето заслужено место во општествено-политичкиот живот. Затоа се

потребни заеднички напори за остварување на целите на родовата еднаквост, кои

подразбираат и охрабрување на жените да го зголемат своето учество во

политичкиот, економскиот и јавниот живот. Нека е честит и вековит празникот! Ние

можеме! 

Ние можеме


