
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE BARBADÁS CON MOTIVO DO 8M - 

DÍA INTERNACIONAL DA MULLER  

Como todos os anos, o Concello de Barbadás, súmase á conmemoración do 8M – Día 

Internacional das Mulleres. Este ano co tema “Igualdade de xénero hoxe para un mañá 

sostible” (ONU Mujeres). O lema pretende recoñecer e visibilizar a aportación das 

mulleres na loita contra o cambio climático para contribuír a un futuro mais sostible. 

Nun contexto de crise climática é necesario seguir potenciando a igualdade entre 

mulleres e homes porque a igualdade é unha cuestión de calidade democrática 

A pandemia da COVID 19 mostrounos a desigualdade aínda existente nos traballos de 

coidado doméstico e a precariedade laboral das mulleres, deixando ver as fendas de 

desigualdade que aínda están latentes como a laboral e salarial, a fenda dixital, a da 

corresponsabilidade, a da representatividade nos espazos de poder e toma de 

decisións, …  

O traballo das mulleres segue a ser precario e caracterízase pola parcialidade e a 

temporalidade, temos que seguir defendendo os nosos dereitos sexuais e 

reprodutivos, ademais de seguir vivindo as manifestacións mais terribles das 

desigualdades entre homes e mulleres como son a violencia machista e a trata de 

mulleres e nenas con fins de explotación sexual, a cal segue existindo porque hai 

demanda. Ante esta realidade debemos seguir avanzando para que todas as mulleres 

poidan ser libres porque para unha sociedade democrática é inaceptable que as 

mulleres vivan con medo e que os seus corpos poidan ser obxecto de consumo 

A única resposta é a loita pola xustiza social e a igualdade, eixo vertebrador do 

feminismo porque converter as demandas que historicamente se veñen facendo 

dende os movementos feministas en feitos, é acción política. Por isto, fronte a quen 

menospreza o feminismo e quen ameaza os dereitos das mulleres, o Concello de 

Barbadás comprométese a seguir avanzando na súa defensa e na consecución dunha 

sociedade na que a igualdade sexa unha realidade, defendendo tanto os logros 

acadados como pelexando por mais e maiores cotas de igualdade 

Dende o Concello de Barbadás seguiremos deseñando, elaborando e apoiando todas 

as políticas públicas necesarias para mellorar a calidade de vida das mulleres do noso 

concello e, por conseguinte, de toda a veciñanza, poñendo en valor a vida no rural e o 

mantemento desta 

 

Barbadás, 8 de marzo de 2022 


