DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ,
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

El 8 de març, Dia internacional de la Dona, reivindica i visibilitza la lluita de les dones
pels seus drets, la seua participació i el seu reconeixement en la societat, en peu
d’igualtat amb els homes, així com pel seu desenvolupament íntegre com a persones i
la seua emancipació.
Aquest any, la pandèmia de la COVID-19 ha posat encara més de relleu la precarietat
estructural del nostre sistema després d’anys de polítiques neoliberals on es
proclamava una igualtat jurídica que no es corresponia amb una igualtat efectiva i real.
Estam davant d’una situació de crisi social i econòmica i no podem permetre una
resposta sense perspectiva de gènere que agreugi les desigualtats que viuen les
dones. Hem d’abordar aquesta crisi reconstruint el que és públic i en una lluita contra
la precarietat, la falta de drets i les desigualtats que vivim les dones.
Durant aquest període, les dones han estat les protagonistes, tant en l’àmbit sanitari
-ja que són elles la gran part de les persones treballadores- com en l’àmbit de les
cures, i han assumit la major part de la càrrega de feina a la llar. Les dones realitzen
una part molt important de les feines essencials i aquestes són fonamentalment
precàries.
Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), les dones suposen el 85%
del personal que treballa en les residències de persones grans i dependents, on la
pandèmia ha tengut especial incidència i s’han viscut les situacions més dures tant pel
que fa a l’aïllament de les persones usuàries com al número de contagis i mortalitat.
Les dones també són majoria en altres serveis essencials, com el comerç,
l’alimentació o la neteja, i representen la pràctica totalitat de les treballadores de la llar.
A això s’hi afegeix el repartiment desigual de les cures. El 70% d’aquestes tasques són
realitzades per dones, i moltes d’elles hi han hagut de sumar el teletreball. Una
sobrecàrrega de feina que està sent en molts de casos impossible de suportar,
especialment per a les famílies monoparentals, de les quals vuit de cada deu tenen
una dona al capdavant.
Ambdós elements concorren junts per establir un terra enganxós que dificulta a les
dones el desenvolupament del seu projecte vital, així com les bases de la bretxa
salarial per la qual les dones treballam sense remunerar 51 dies a l’any respecte dels
homes. A llarg termini, aquesta bretxa salarial afecta les seues pensions. A més, tenen
un major risc de pobresa i d’exclusió social que els homes. La crisi provocada per la
pandèmia està afectant més a les dones ja que no hem d’oblidar que tenim una major
taxa d’atur i que aquest fet s’agreuja en les dones joves.
La desigualtat que denuncia el feminisme és estructural i global, sostinguda pel
sistema capitalista i patriarcal que persegueix obtenir beneficis i privilegis per una
minoria a costa de les persones més vulnerables i oprimides, que acaben sent les
dones a tot arreu.
Aquest 8 de març el moviment feminista treballa per ocupar l’espai públic d’una altra
manera: visibilitzar els efectes de la pandèmia en la vida de les dones.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació de les dones al món, al nostre país i a la nostra ciutat, ha empitjorat per
mor de la pandèmia de la COVID-19. La pandèmia ha tornat a relegar moltes dones a
la llar, i les ha desplaçat de l’espai públic. Ha agreujat encara més la situació de les
dones migrants, de les dones víctimes de violències masclistes, dones en situació de
prostitució, víctimes de tracta i explotació sexual. Parlam de totes elles, perquè la crisi
les afecta directament, cruelment.
Reivindicam la necessitat de destituir la lògica patriarcal per eliminar totes les
violències masclistes i poder garantir els drets de totes les dones. Hem de desterrar el
pensament de molta gent que opina que, durant la crisi, el feminisme, la lluita per la
igualtat, ha de passar a un segon plànol. Ben al contrari, és en temps de crisi quan
aquesta lluita és més necessària que mai.
Avui, el feminisme segueix sent imprescindible per revertir la desigualtat, lluitar contra
la intolerància i transformar la societat. Per això, hem de seguir avançant en la lluita
feminista i no podem permetre que es retrocedeixi en allò ja aconseguit. La
perspectiva de gènere ha d’impregnar totes les actuacions de reconstrucció social.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Eivissa manté els compromisos adquirits en anys
anteriors i es compromet als següents ACORDS:
1. Donar suport al moviment feminista que abandera aquesta lluita i a les accions que
es desenvolupin en la reivindicació del 8M, facilitant amb els mitjans necessaris el
compliment de les mesures sanitàries dels actes que es puguin convocar per part de
les associacions de dones el 8 de març a la nostra ciutat.
2. Enfortir el compromís institucional per la igualtat de dones i homes, i en contra de
les violències masclistes.
3. Articular en la pràctica, i dins de les pròpies competències, polítiques locals, però
també globals i transversals amb la dotació econòmica suficient, que ajudin a canviar
la realitat material de les dones, amb l’objectiu d’assolir una igualtat real.

5. Ratificar el nostre compromís amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible i amb el seu Objectiu núm. 5, relacionat amb la Igualtat, i denunciar, tal com
recullen las Nacions Unides al seu informe sobre l’impacte de la COVID-19 en les
dones, que la pandèmia agreuja les desigualtats existents per a les dones i les nenes
a nivell mundial.
5. Seguir impulsant les mesures contemplades al II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament
d’Eivissa per erradicar qualsevol forma de desigualtat a la pròpia institució i a la nostra
societat.
6. Afavorir el desenvolupament íntegre del Pacte d’Estat contra la violència de gènere
com a principal eina per acabar amb la violència masclista.

Eivissa, 25 de febrer de 2021
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4. Desenvolupar polítiques d’igualtat encaminades a l’abolició de la prostitució, com a
forma extrema de violència contra les dones. En aquest sentit, seguirem treballant de
manera coordinada en la Taula per a l’abordatge de la prostitució, la tracta i el tràfic de
persones amb fins d’explotació sexual de la ciutat d’Eivissa.

