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Hetven évvel ezelőtt a szocialista nők második, koppenhágai kong
resszusán nyilvánították március 8-át nőnappá, és indították el 
azt a nemzetközi méretűvé vált küzdelmet, melynek célja a nők 
hátrányos megkülönböztetésének felszámolása és egyenjogúságának 
megvalósítása.
A tudományos szocializmus - a megelőzően uralkodó teóriákkal szem
ben - a társadalmi egyenlőtlenségek eredetét, természetét feltár
va bebizonyította, hogy a nő egyenlőtlen helyzete nem biológiai, 
hanem alapvetően társadalmi eredetű, s hogy ez a társadalmi vál
tozásokkal, végsősoron az osztálynélküli társadalom létrejöttével 
megszüntethető.
A dolgozó nők millióinak alapvető jogaiért és felemelkedéséért 
folytatott küzdelem a munkásmozgalom célkitűzéseiben szétválaszt- 
hatatlanul egybeforrott a kizsákmányolástól mentes társadalomért, 
a munkáshatalomért, a szocializmusért folytatott harccal. A nők 
milliói szerte a világon mindinkább felismerik ezt, és ezért áll
nak egyre tömegesebben a haladás, a béke, a szocializmus oldalára.
A szocialista forradalom győzelme, a munkásosztály hatalmának ki
vívása teremtette meg a nők számára a teljes egyenjogúsághoz, az 
állampolgári jogokhoz, a foglalkoztatottsághoz, a közéleti tevé
kenységhez, a kulturális előrehaladáshoz vezető biztos utat.
Ezen a tavaszon ünnepeljük hazánk felszabadulásának 35. évfordu
lóját azt a napot, amely a magyar nők előtt is megnyitotta az em
beri kiteljesedéshez vezető utat. Hazánkban a szocialista építés 
folyamatában - előrehaladásunkkal, lehetőségeinkkel arányosan - 
szebbé, jobbá, gazdagabbá, boldogabbá válik a nők élete.
Pártunk XII. kongresszusára készülve számbavesszük az elmúlt öt év 
időszakának munkáját, méltán állapíthatjuk meg, hogy megbecsülendő 
szép eredményeket értünk el a Központi Bizottság 1970-es nőpoliti
kai határozatának megvalósításában. Az egész társadalom összefogá
sával, kemény munkával, következetesen, lépésről-lépésre haladunk 
előre a nők társadalmi és szociális helyzetének, élet- és munka- 
körülményeinek javításában.
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A dolgozó nők nagyszerű helytállása az építőmunkában, aktivitásuk 
kibontakozása az élet minden területén kivívta az egész magyar 
nép elismerését és tiszteletét.
A nők a Belügyminisztériumban és szerveinél is egyre növekvő sze
repet töltenek be. Jelentős részt vállalnak valamennyi szakterü
let munkájában. Szorgalmas munkájukkal, politikai és szakmai is
mereteik szüntelen gyarapításával, példamutató magatartásukkal 
eredményesen járulnak hozzá a Belügyminisztérium feladatainak ma
gasabb szinten történő végrehajtásához, ezzel tiszteletet, meg
becsülést és elismerést vívnak ki maguknak.
Elismerés illeti a Belügyminisztérium szerveinek önkéntes női 
segítőit is, akik szabadidejükből sokirányú, áldozatos tevékenysé
gükkel jelentős segítséget nyújtanak feladataink megoldásához.
Tisztelet övezi a rendőr, a határőr, a tűzoltó feleségeket, akik 
a családi élet gondjaiból többet vállalva segítik elő, hogy fér
jeik hivatásukat maradéktalanul teljesíthessék.
A 70. Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöm a Belügyminisztérium 
nődolgozóit, az önkéntes női segítőket és a feleségeket. Szocia
lista társadalmunk javára végzett felelősségteljes munkájukhoz 
továbbra is kívánok sok sikert, erőt, egészséget és személyes bol
dogságot.
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