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A Nemzetközi Nőnap a nők emberi jogaiért, egyenrangú elbírálásáért
 küzdő erők harci napja az egész világon. E küzdelem

nek nagyszerű eredményei születtek, mindenek előtt a megvaló
sult szocializmus világában.

A Szovjetunióban a világ első szocialista államában valósult 
meg először a nők évszázados harcának eredménye, az egyenjo
gúság. A szovjet nők szocializmust építő munkájukkal példát 
mutattak a világ összes haladó eszméiért küzdő lányainak, 
anyáinak, nődolgozóinak.

A szocialista eszmék megvalósulásának és térhódításának nagy 
történelmi vívmánya hazánkban a nők jogainak biztosítása és élet- 
és munkakörülményeinek- javítása az egész társadalom ügye lett.

A fejlett szocializmust építő országunkban így a Belügyminisz
tériumban és szerveinél is - a nők jelentős szerepet töltenek 
be, példamutatóan, fáradhatatlanul dolgoznak, részt vesznek a köz
életben, a társadalmi tevékenységben, ellátják a családon belüli 
feladatokat is.

Szép jelkép, hogy akik az életet adják részt vállalnak az állam- 
és közbiztonság fenntartása hivatásos és Önkéntes védelmében, meg-

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/2/1977 /1



őrzésében. A -Belügyminisztériumban és szerveinél a rendőrség
nél, a határőrségnél és a tűzoltóságnál dolgozó lányok és 
asszonyok egyre nagyobb, maradandóbb hozzájárulásukkal segítik

 feladataink magasabb szinten történő ellátását s ezzel 
tiszteletet, megbecsülést és elismerést vívnak ki maguknak.

Szeretet és tisztelet veszi körül a rendőr, a határőr és a 
tűzoltófeleségeket, akik a hivatás nehézségeit is vállalva 
a családon belül is több terhet viselnek.

A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa és a Minisz
tertanács határozatainak megfelelően a jövőben is megkülönböz
tetett figyelemmel, valamennyi kötelezettségünkkel egységben 
kezeljük és kívánjuk megvalósítani nőpolitikai célkitűzéseinket. 
Tovább fejlesztjük az anya-, a gyermek-, a családvédelmet, a 
Belügyminisztériumban és szerveinél dolgozó nők helyzetének és 
munkakörülményeinek folyamatos javítását.

A 67. Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöm a Belügyminisztérium 
valamennyi nődolgozóját, önkéntes segítőit, a rendőr, a határőr 
és a tűzoltó feleségeket. Munkájukban sok sikert, erőt, egészsé
get, magánéletükben sok boldogságot kívánok.
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