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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EL 8 DE MARÇ  
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA  

PER UNES ILLES BALEARS 50-50 EL 2030, FEM LA PASSA 

 
 

 Commemorem el 8 de març amb el caràcter festiu i reivindicatiu que el Dia 
Internacional de les Dones comporta. Aquest any fem nostre el concepte de 
Nacions Unides sobre igualtat substantiva que consisteix a convertir la igualtat 

nominal de les nostres lleis en igualtat real. 
 

 Per aconseguir-la, cal actuar en tres esferes interrelacionades: corregir la 
situació socioeconòmica, lluitar contra els estereotips masclistes i totes les 
manifestacions de violència de gènere i treballar per l'enfortiment de la 

representativitat i de la participació de les dones. Per aconseguir la igualtat 
substantiva, no només és necessari fer més sinó també fer-ho millor, implicant el 

conjunt de les institucions i de la societat. 
 
 Cada 8 de març constatam que hi ha hagut importants avanços legislatius en 

les darreres dècades, com la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere, o la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a igualtat efectiva de dones i homes; canvis legislatius que han propiciat 
canvis socials, però encara queda molt per fer per aconseguir una igualtat real 
entre homes i dones. Es plantegen polítiques, accions i estratègies per a la igualtat 

de gènere, perquè es reconeix que les societats més fortes, segures i pròsperes són 
aquelles en què hi ha una major igualtat de gènere i en què les dones estan 

apoderades socialment i econòmicament. 
 
 L'estratègia a seguir es coneix des de fa temps. En primer lloc, ser 

conscients que la igualtat de gènere no és una qüestió d'homes i dones sinó que és 
una qüestió de drets humans, i que el fet que hi hagi violència contra les dones i 

que aquestes siguin discriminades en qualsevol àmbit de la vida pública i privada és 
una violació dels drets humans que no podem seguir tolerant ni mirant cap a una 

altra banda. 
 
 En segon lloc, cal tenir objectius per seguir una acció transformadora que 

permeti assolir la igualtat real de gènere, i això és el que s'està plantejant a nivell 
mundial des de Nacions Unides amb la campanya "Per un planeta 50-50 el 2030: 

fem la passa per la igualtat de gènere". Fer passes significa fer camí i anar assolint 
fites. Aquestes són les que es proposen per un planeta 50-50 el 2030: 
 

 - Adoptar noves lleis i examinar, revisar i implementar les existents per 
promoure la igualtat de gènere. 

 
 - Actualitzar o establir nous plans d'acció, estratègies i polítiques sobre la 
igualtat de gènere. 

 
 - Millorar el lideratge i la participació de les dones en tots els nivells de la 

presa de decisions. 
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 - Prevenir i escometre les normes socials i els estereotips que perpetuen la 

desigualtat de gènere, la discriminació i la violència masclista. 
 
 - Organitzar campanyes de mobilització pública i sensibilització per promoure 

la igualtat de gènere. 
 

 - Invertir en la igualtat de gènere a nivell autonòmic, nacional i internacional. 
 
 Ara és un moment crític en la lluita per la igualtat de gènere. Les lleis són 

imprescindibles però no basten, són necessàries polítiques i accions coordinades, 
decidides i eficaces, i així ho constatem any rere any en aquest hemicicle. Per això, 

fem la passa i posem-nos fites. 
 
 Volem una societat d'homes i dones que puguin somniar a fer realitat els 

seus projectes vitals, els seus projectes professionals, que tinguin la possibilitat de 
decidir què volen estudiar, on volen viure, quin tipus de família volen construir, a 

qui volen estimar, com volen aconseguir la seva felicitat.  
 
 El 2030 ha de ser aquesta fita per a tothom i per això el Parlament de les 

Illes Balears fa seus els objectius de la campanya internacional de les Nacions 
Unides i insta totes les institucions a adherir-s'hi mirant cap endavant, treballant 

per unes Illes Balears 50-50. Esperem que d'aquí a quinze anys puguem afirmar 
que no només parlem de les dones sinó que hem pres mesures a favor de les 
dones, que és el mateix que prendre mesures a favor de tota la humanitat.  

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra 
en sessió de dia 8 de març de 2016 

 
 


