
 
 

 

Declaración institucional, 8 de marzo, día das mulleres 
 

Hai máis de cen anos que o movemento feminista situou o 8 de marzo como unha 
data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres.  

Neste ano 2022 a Organización das Nacións Unidas escolleu o lema a "Igualdade de 
xénero hoxe para un mañá sostible" co obxectivo de recoñecer a contribución das 
mulleres e das nenas de todo o mundo, que están liderando os esforzos ante o 
cambio climático para construír un futuro máis sostible. 

 A situación económica e social derivada da pandemia da covid-19, á que se suma a 
situación de precariedade e desigualdade previa, acrecentada polas decisións 
tomadas na crise financeira de 2008, recae de forma importante nas mulleres galegas. 
Segundo o último informe do Foro económico galego, de decembro de 2021, 
podemos constatar o maior impacto da crise entre as mulleres. Por exemplo, o 75,5% 
das persoas ocupadas a tempo parcial en Galiza no último trimestre de 2021 foron 
mulleres, o emprego temporal medra máis nas mulleres, un 13,5% fronte a tan só un 
3,2% entre os homes e teñen a maior taxa de temporalidade (28,2% fronte ao 23,9% 
no caso dos homes). Ademais, debemos recordar que malia as declaracións de 
intencións, a ilegal fenda salarial segue a ser unha realidade que en Galiza supera os 
4.000 euros ao ano. 

Á situación de desigualdade laboral, súmase a desigualdade derivada da 
precarización e privatización dos servizos públicos, que alimentan  unha economía en 
que milleiros de mulleres traballan sen recoñecemento e condicións dignas. Así 
mesmo, seguen pendentes compromisos como a demandada ratificación do convenio 
189 da OIT, que é clave para a dignificación e protección das traballadoras do fogar.  

Así, as Administracións públicas debemos seguir desenvolvendo políticas específicas 
dirixidas a mulleres en situación de dificultade ou especial vulnerabilidade. Sempre 
tendo en conta que o enfoque de xénero é transversal a outros moitos ámbitos, como 
o ambiental, de maneira que se fomenten os programas medioambientais nos que se 
poña en valor o papel das mulleres na conservación do medio e na xestión dos 
recursos autóctonos. 

Para acabar con todas as fendas de xénero que se identifican en numerosos informes 
internacionais debe haber unha resposta de continuidade a través da organización de 
campañas de concienciación social e doutras actividades de sensibilización en favor 
da igualdade real e efectiva de mulleres e homes en todos os ámbitos.  

 

E para iso é fundamental que exista un compromiso rotundo dos partidos políticos, 
das organizacións sindicais, das administracións e institucións e de todas asociacións 
en xeral, que abarque actuacións coordinadas e proactivas neste senso, desde a 
mocidade ata as persoas de maior idade.  

Como institución pública que traballa por conseguir unha sociedade en igualdade 
temos que converter o 8 de marzo en algo máis que unha data no calendario ou unha 
foto fixa un día no ano, hai que marcarse obxectivos, cumprir compromisos, adoptar 
decisións que contribúan a mellorar a situación, que dun xeito non demorado 
describimos neste texto, a rachar coa  precarización e a cumprir compromisos que 
permitan que a sociedade avance na procurada da igualdade real.  

Por todo o expresado, o pleno da Deputación da Coruña adopta os seguintes acordos,   

1.- Procurar unha sociedade en  que impere o modelo coeducativo enfocado á ruptura 
dos estereotipos de xénero así como valores como o respecto á igualdade e á 



 
 

 

diversidade. É o momento de sumar esforzos e seguir traballando conxuntamente 
para conseguir que a igualdade sexa unha realidade instaurada nos 365 días do ano.  

2.- Intensificar a labor da Inspección de Traballo e Seguridade Social e demais 
accións de promoción contra a fenda salarial e pola igualdade efectiva no traballo, ao 
abeiro do plan Emprega en Feminino. 

3.- Asegurar o benestar integral de todas as mulleres e avanzar noutras políticas de 
cohesión social e dinamización demográfica a través de medidas favorecedoras da 
plena igualdade e con perspectiva de xénero como reto irrenunciable 

4.- Pedimos que non se demore máis  a tramitación da ratificación do convenio 189 da 
OIT e atenda as demandas dos colectivos de traballadoras do fogar para avanzar na 
súa dignificación e protección. 

5.- Comprometémonos a realizar un programa de visibilización,sensibilización, 
motivación e orientación vocacional  para  rachar os estereotipos de xénero no acceso 
aos itinerarios formativos ( medida OE 4.3 da diagnose de igualdade)  
 


