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Пре више од једног века америчке раднице су демонстрацијама у Чикагу 1909. и
њујоршким маршем са више од 15.000 жена се избориле за равноправност међу
половима. У односу на историју, као велико временско раздобље оне су за веома кратко
време успеле да се изборе за боље услове рада, право гласа и својим трудом и радом
постану доминантне у друштву. Постале су ослонац и окосница друштвеног развоја.

Вече пред празник посвећен женама, општина Медвеђа је у сарадњи са Културним
центром за све даме организовала вече романтичне музике уз најпознатије песме наших
кантаутора и уз стране евергрин мелодије.

Председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић је свим дамама те вечери честитао
празник и као мали знак пажње поклонио по каранфил. У скупштинској сали је свим
дамама из локалне самоуправе и одборницама скупштине такође уручен по цвет.

„Пажњу коју показујемо женама 8. марта треба поклањати свакога дана, а да та пажња
буде усмерена управо ка ономе за шта су се жене бориле уназад неколико стотина
година уназад, да буде поштована, цењена и вољена.

У општини Медвеђа на готово свим одговорним местима, почев од начелничких места у
општинској управи, места директора установа и школа, налазе се успешне жене.

Жене су данас лекари, судије, професори, инспектори и то веома успешни, а поред тога
што обављају најтеже и најодговорније послове, оне су и мајке, супруге и стубови својих
породица. То што све ово са успехом постижу најбоље говори о снази савремене жене.

Зато 8. март мора да буде у знаку победе жена и модернизације нашег друштва. Што је
рекао наш познати Нобеловац Иво Андрић „Жена стоји као капија, на излазу као и на
улазу овога света.“

За крај председник је упутио савет свим мушкарцима:
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- Оног тренутка када јој докажете да сте физички јачи, доказали сте јој да сте у сваком
другом погледу слабији.

- За љубав жене никад не треба молити, већ је бити достојан.

- Жена заборавља лакше од мушкарца, али се она и лакше сећа оног што је заборавила.

- И највеће војсковође су падале у "рату против жена".

- Нити их покушајте надговорити, нити надћутати, јер је то унапред изгубљена битка.

- Енергија жене је попут нуклеарне: Паметан мушкарац ће из ње црпети силну енергију,
оним другима може направити пустош од живота.
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