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MANIFESTO 8 DE MARZO DE 2022 

 
 

 

Como cada 8 de marzo, celebramos o Día Internacional das Mulleres. Este 2022, Nacións 

Unidas elixiu como lema “Igualdade de xénero hoxe para un mañá sostible”, co que se 

recoñece a contribución das mulleres e as nenas de todo o mundo, que están liderando os 

esforzos de resposta, mitigación e adaptación á emerxencia climática para construír un futuro 

máis sostible para todas as persoas. 

Pero este 8 de marzo, desde o concello de Santiago tamén queremos pór o foco nas terribles 

e inesperadas consecuencias da agresión bélica a Ucraína, aquí preto, na mesma Europa. Un 

conflito bélico devastador para a poboación, no que as mulleres volven ser vítimas por partida 

dupla: pola maior exposición a agresión sexuais e pola sobrecarga de traballo. Desde o 

Concello de Santiago queremos transmitirlle toda a nosa solidariedade. Somos unha cidade 

de acollida, de acubillo, de refuxio. As nosas portas sempre están abertas e os nosos brazos 

estendidos para todas aquelas persoas, todas aquelas mulleres que o precisen. 

Nunha guerra toda a poboación é vítima, pero como xa aconteceu noutros conflitos bélicos, 

as persoas máis vulnerables son os nenos e nenas e as mulleres, que se ven expostas a 

continuas agresións psicolóxicas e sexuais.  

Porque as cifras de delitos sexuais son un dos indicadores que reflicten que continuamos 

nunha sociedade tremendamente machista. Segundo os datos difundidos polo Instituto da 

Muller, en Galicia, en 2020, rexistráronse 532 delitos contra a liberdade sexual: o 88,72% 

foron cometidos contra mulleres (472 fronte a 60). En Santiago xustamente no ano 2021 

incrementáronse un 76,5% os delitos sexuais, situando o noso concello, de xeito preocupante,  

como a cidade galega en que máis aumentaron este tipo de denuncias. Para reverter estes 

datos, a educación e a información son fundamentais, así como o rexeitamento ás mensaxes 

e contidos vexatorios e denigrantes para as mulleres, que agriden a súa dignidade; unha 

postura que cremos, debe ser compartida por todas as administracións. 

 Movémonos nun marco social no que avanzamos, pero moi amodiño; despois das graves 

consecuencias que, en materia de igualdade, tivo a crise sanitaria e a pandemia da covid-19 

para as mulleres: máis precarización social, importante fenda salarial, sobrecarga de traballos 

e maior vulnerabilidade social, nun contexto económico, histórico, e social no que xa 

partiamos en desvantaxe. 
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 A dignidade e os dereitos das mulleres son incuestionables e non poden continuar -baixo 

ningún pretexto- ameazados, minguados nin tan sequera infravalorados. Ademais de 

absolutamente inxusto, este comportamento lastra o desenvolvemento da humanidade en 

todos os eidos. Non podemos seguir soportando violencia (económica, laboral, comunicativa, 

sexual...) polo simple feito de sermos mulleres. Sen o impulso do feminismo non existe 

posibilidade de transformación social que camiñe cara a un mundo mellor. 

Os concellos somos a Administración da cidadanía, a que lle xera maior confianza. Temos 

un papel relevante na construción social en igualdade ao sermos quen ten máis capacidade 

para chegar aos corazóns e ás conciencias, cimentos estes máis determinantes no 

comportamento. 

Neste contexto, desde o Concello de Santiago, como noutras ocasións, apoiamos as 

convocatorias deste 8 M, e proclamamos a igualdade de todas as persoas independentemente 

do seu sexo, reiteramos o noso compromiso coa defensa dos dereitos das mulleres e co 

obxectivo de que ocupen o lugar que lles corresponde. Por iso:     

-      Salientamos o inestimable e imprescindible valor das mulleres no 

desenvolvemento das persoas, da xeración de riqueza e do progreso da humanidade, e 

instamos á súa visibilidade 

-      Denunciamos a inxustiza da desigualdade que persiste ata o de agora na 

sociedade que pon ás mulleres en situación de vulnerabilidade en múltiples eidos da vida, 

especialmente no laboral, no que sufriron un gran retroceso por mor da pandemia. 

Comprometémonos a empregarnos activamente e a fondo para a súa corrección 

-      Manifestamos o noso compromiso por aplicar todas as medidas posibles no 

seo das nosas organizacións e nos nosos ámbitos de influencia 

-      Reclamamos a dotación apropiada para tal fin segundo as competencias 

contempladas na Lei Reguladora de Bases do Réxime local 

-      Sinalamos a obrigatoriedade de coordinar e sumar as máximas sinerxías 

posibles na busca da igualdade, aumentar esforzos e medios e dar prioridade a este 

obxectivo. 

- Comprometémonos a incrementar os recursos humanos e materiais dedicados a superar 

o patriarcado e avanzar na construción dunha sociedade máis xusta. 

 


