Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears,
amb motiu del 8 de març,
Dia Internacional de la Dona
L’any 1975 les Nacions Unides van declarar el 8 de maig Dia Internacional de
la Dona Treballadora. També es commemora enguany el XVè aniversari de la
Plataforma d’Acció de Beijing i el 30 aniversari de l'adopció de la Convenció per a
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona.
Des d’ençà, gràcies als moviments internacionals feministes, molts han estat
els avanços en matèria d’igualtat aconseguits.
No obstant, estudis recents ens mostren com l’augment del nivell formatiu
de les dones no correspon amb presència proporcional als espais de presa de
decisions, inclosos els llocs directius a les grans empreses i aquells en els quals es
genera nou coneixement.
Aquest dèficit de representació suposa una pèrdua del talent de les dones
per a la societat, sobretot en l’actual context de superació de la crisi econòmica i
financera. En el context actual de la major crisi sobrevinguda dels darrers 30 anys,
ha de ser una prioritat la igualtat entre dones i homes, com a condició prèvia per al
creixement sostenible, l’ocupació, la innovació, la competitivitat i la cohesió social.
No podem obviar que les generacions més joves reprodueixen
comportaments sexistes en els diferents àmbits de la vida, com mostren les dades
sobre violència de gènere sobre discriminació, l’accés i promoció professional o
sobre la discriminació de retribucions i la protecció social.
No volem oblidar avui que aquest sexisme s’ha cobrat la vida de dues dones,
enguany, a la nostra comunitat.
Per això, el Parlament de les Illes Balears, malgrat els progressos
aconseguits en igualtat de gènere, insta a continuar avançant per tal d’aconseguir
una igualtat real entre homes i dones, i s’adhereix a la Declaració de Cadis,
subscrita pels ministres i líders polítics dels estats membres de la Unió Europea.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 9 de març de 2010

