
Manifesto 8M do Concello de Carnota

Somos MULLERES... ás nosas costas cargamos o peso de ter que demostrar o dobre, polo 
simple feito de nacer con xénero feminino. 

Pouco a pouco imos conseguindo que a nosa valía non se mida en xénero, senón en 
capacidade. 

Somos igual de capaces que os homes para todo. Para o traballo, para os postos directivos,
para o rexer dun fogar, para o coidado das fillas e dos fillos; tarefas que teñen que ser 
compartidas por ámbolos membros dunha parella, e así educar en igualdade. Porque a 
igualdade empeza na casa.

No ámbito familiar é onde as crianzas van adquirir os valores que nos lles inculquemos. 
Nós somos quen creamos a cidadanía do futuro. E o que vexan na casa, vai ser o que 
determine a clase de persoas que van ser.

Se na casa hai machismo, se facemos diferenzas de sexos, se non educamos en valores, 
seguirá existindo esa brecha entre homes e mulleres. 
Por iso é tan importante ser reflexo do que queremos que sexan.

Hoxe saímos a rúa, como xa antes saíron outras xeracións que tantas cousas conseguiron.
Grazas á loita continua de mulleres coma Clara Campoamor, Concepción Arenal, Emilia 
Pardo Bazán... estamos máis cerca de romper teitos de cristal en tódolos ámbitos, pero 
non debemos confiarnos e temos que seguir o legado destas grandes mulleres, 
defendendo o que é de xustiza: a igualdade REAL.

Hoxe é un día de reivindicar. Por iso saímos ás rúas e alzamos a voz.
Non hai tantos anos que se gañaron dereitos tan básicos e que tan pouco ás veces se 
valoran, como o sufraxio universal. 

Porque co simple feito de ser muller non tiñamos nin voz nin voto.
A historia foi cruel con nós. Dende ámbitos como a relixión, a política ou a educación 
eramos consideradas como unha especie de cidadás de segunda. 

Tampouco se pode entender que no 2022 siga existindo unha fenda salarial entre xéneros, 
que chega ata o 20% e que algúns aínda se atrevan a negar.

Non queremos ser máis, pero o que non queremos tampouco é volver a ser menos NUNCA
MÁIS. Só queremos xustiza e, sobre todo, IGUALDADE.


