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Esta é a décima vez que entre a documentación orzamentaria figura un informe de
impacto de xénero que trata de realizar unha análise, dende o punto de vista da igualdade
de oportunidades entre mulleres e homes, dos programas de gasto que integran o proxecto de orzamentos, e que inclúe naqueles programas máis relevantes dende o punto de
vista do xénero unha análise dos resultados obtidos no ano anterior, coas actuacións máis
importantes que se levaron a cabo.
A elaboración de orzamentos con perspectiva de xénero ou sensibles ao xénero non
trata só do contido dos orzamentos, tamén se trata dos procesos involucrados na dita
elaboración. A transversalización da orzamentación require un compromiso que inclúa
análises, consultas e reaxustes para ter en conta as necesidades diferentes de mulleres
e homes, nenos e nenas, de xeito que se podan corrixir de forma máis permanente as
inequidades que seguen a existir en moitos ámbitos e focalizar dun xeito más eficiente a
necesidade para a que se deseñou cada programa e liña de gasto.
Deste xeito, o orzamento libera ao xénero do ámbito específico e exclusivo das
cuestións sociais e o eleva ao nivel da macroeconomía (Holvoet, 2006); e transforma un
sistema que pretende ser neutral en canto ao xénero pero que, de feito, pode manter
parcialidades e brechas de xénero, nun sistema sensible ao xénero.
Por iso, a análise orzamentaria con perspectiva de xénero, xunto coa lexislación e
outros medidas de carácter político que se leven á práctica, permiten abordar a discriminación de xénero e constitúen un paso importante para conseguir unha maior transparencia
pública e unha maior eficacia e eficiencia dos recursos.
Aínda que é certo que hai marxe para a mellora, sobre todo no relativo á análise
non só dos programas de gasto, senón tamén dos ingresos, consolídase a integración e
consideración da perspectiva de xénero no proceso de elaboración dos orzamentos da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Resulta necesario poñer de manifesto a colaboración das distintas consellerías da
Xunta de Galicia que facilitaron a información necesaria, a través da ficha elaborada pola
Secretaría Xeral da Igualdade, que fixo posible a elaboración deste informe de impacto de
xénero e que foran obxecto de análise dende o punto de vista do xénero a maioría de
programas orzamentarios.
Por último, sinalar que a valoración, dende o punto de vista da integración da perspectiva de xénero e a promoción da igualdade entre mulleres e homes, do proxecto de
orzamentos para o ano 2023 debe ser POSITIVA, e que un orzamento sensible ao xénero
permite, ademais de promover obxectivos de equidade, fortalecer a eficacia das políticas
públicas, aumentar a transparencia e mellorar a calidade dos servizos públicos.
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