
8 MARZO, IGUALDADE E LIBERDADE 

Bos días a todas e todos, unha vez máis queremos agradecer a vosa presenza neste 
acto que como en anos anteriores  nos reúne con motivo da conmemoración do 8 DE 
MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. 

Hai xa 40 anos, no 1975*, que a ONU empezou a conmemorar este día coma unha 
xornada de reflexión sobre o longo camiño que as mulleres tivemos que percorrer para que 
se respecten os nosos dereitos. É unha data para lembrar a loita das mulleres, os avances 
conseguidos neste senso e reivindicar o que aínda queda por acadar no camiño da 
igualdade. 

En todo o mundo, as mulleres loitamos para que se nos recoñecesen dereitos que 
nos homes se consideraban como a consecuencia natural do seu nacemento, dereitos tan 
básicos coma o voto, o dereito a estudar, a administrar os nosos bens, a poder saír do país 
sen permiso do marido e mesmo o dereito a decidir sobre a nosa propia vida sexual e 
reprodutiva; dereitos que os homes tiñan en exclusividade. 

Este camiño ten as súas raíces hai moitos séculos; centos de anos nos que a muller 
reclamou un dereito tan básico, e tan difícil de entender por algúns, como é o DEREITO Á 
LIBERDADE, aínda reivindicado na actualidade e que o entendemos coma a facultade de 
actuar con libre determinación, individualidade e autonomía, respectando a lei e o dereito 
alleo e buscando o desenvolvemento persoal íntegro, que só acadaremos cando a mulleres 
e a homes se nos trate en IGUALDADE. 

A liberdade, esa descoñecida para moitas mulleres nunha sociedade que mira o sexo 
das persoas para diferencialas, subordinando e desvalorizando ás que nacemos como 
muller. Só por ser muller coártasenos a nosa liberdade e decídese por nós sobre o máis 
elemental: sobre o noso corpo, o noso tempo, o noso espazo, o noso ser e estar no mundo.  

Por todo isto, este ano quixemos enmarcar este Dia Internacional da Muller nun clima 
de liberdade simbolizado cos centos de globos de cor malva que temos arredor e tentando 
asimilar a liberdade coa que voan os globos coa liberdade que queremos que nos sexa 
recoñecida ás mulleres e que constitúe un dos piares fundamentais da igualdade de xénero. 

A data de hoxe, 8 de marzo, é un bo momento para reflexionar acerca  disto, acerca 
dos avances logrados, para pedir más cambios e conmemorar a valentía e a determinación 
de moitas mulleres do mundo que estiveron e están en pé de loita para eliminar as moitas e 
profundas fendas que aínda persisten na consecución dun mundo en igualdade. 

A nosa ilusión é recrear un mundo no que cada muller poida escoller as súas propias 
decisións sen violencia nin discriminación, ser conscientes de que estamos aquí e existimos, 
facernos visibles,  loitando pola nosa liberdade e dignidade, tentando que nós e vós, homes 
e mulleres de Monforte, unamos as nosas forzas para ser consideradas de igual valor, como 
personas, non desvalorizadas como mulleres e poidamos acadar esa igualdade. 

 Porque a superación das discriminacións só será posible coa implicación das 
mulleres e dos homes, moitas grazas a todos e todas pola vosa asistencia e polo 
compromiso coa igualdade entre homes e mulleres. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* En 1975 a ONU comezou a celebrar o 8 de marzo como Día Internacional da Muller. A proclamación 
na Asemblea Xeral da ONU foi dous anos mais tarde, en decembro de 1977. 


