Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya
www.ccoo.cat/dona
dona@ccoo.cat
93 481 29 13
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Unions territoria
Unions Territorials
Barcelonès
93 481 28 03
UC Baix Llobregat
93 377 92 92
UC Vallès Occidental
93 715 56 00

UI Alt Penedès – Anoia – Garraf
93 815 25 17

UI Catalunya Central
93 873 00 00
UI Vallès Oriental – Maresme
93 860 19 40

Federacions
Agroalimentària
93 481 27 91

Fiteqa (Tèxtil, Químiques i Afins)
93 481 27 59
Indústria
93 481 27 96

COMFIA - Serveis financers i administratius
93 481 27 45

Sanitat
93 481 28 45

Construcció - Fusta
93 481 27 93

Serveis a la Ciutadania
93 481 27 65

Educació
93 268 42 72

Serveis Privats
93 481 27 41

Fecoht (Comerç, Hostaleria i Turisme)
93 481 27 49
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Línia d’atenció a les dones en situació de violència
Institut Català de les Dones
Gratuït, confidencial, tots els dies a l’any, 24 h.
900 900 120
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ON PODEM AJUDAR-TE

Acció Jove
93 481 27 24
Pensionistes i Jubilats
93 481 27 69

UI Comarques Gironines
972 21 73 03
UI Comarques Tarragonines
977 22 83 96
UI Terres de Lleida
973 26 36 66
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VIOLÈNCIES MASCLISTES A L’EMPRESA
La violència masclista constitueix la manifestació més brutal, dins un context de relacions desiguals entre els homes i les dones, en què el fet de ser dona pot ser motiu perquè rebis danys o patiments
físics, sexuals o psicològics, que atempten contra els teus drets fonamentals, tant en l’àmbit públic com en el privat, i no distingeix per raó d’edat, de condició, d’origen o creença.
A la feina, la violència masclista pot manifestar-se específicament com a assetjament sexual o assetjament per raó de sexe. Però també si et trobes en una situació de violència masclista en la parella
és important que coneguis els drets específics que la llei t’atorga dins l’àmbit laboral. Existeixen dos lleis per combatre i protegir a les dones que pateixen la violència masclista: Llei 5/2008, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista del Parlament de Catalunya i Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.
Què és? Aquelles conductes verbals,
no verbals o físiques de naturalesa
sexual que es desenvolupen en l’àmbit
laboral, que són ofensives i no desitjades per la víctima i acaba
afectant l’ocupació, la formació, la promoció o les condicions de treball o
creant un entorn laboral ofensiu, hostil, intimidatori i humiliant.

Què és? Aquells comportaments
no desitjats relacionats amb el
sexe d’una persona, que produeixen en situacions
d’accés o de promoció al lloc de treball, l’ocupació o la formació i
que atempten contra la dignitat de les dones i els creen un entorn
intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Per exemple, pots trobar-te... comentaris sobre la teva aparença física, requeriments de favors sexuals, que condicionen la teva promoció o
la permanència en el lloc de treball; acudits, mirades o gestos ofensius;
bromes sobre el sexe que et resulten desagradables; ús de material pornogràfic al centre de treball, apropaments físics no desitjats...

Per exemple, pots trobar-te... discriminació retributiva, negació
de contractar-te o promocionar-te pel fet de ser dona, que
t’obliguin a fer determinades tasques (portar els cafès o tenir cura
de l’espai...) perquè ets dona, comentaris i acudits sexistes...

L’assetjador... Un superior jeràrquic, un company o terceres persones relacionades amb el treball (exemple, clients o usuaris).
La víctima... Qualsevol dona treballadora de qualsevol àmbit laboral. Tu mateixa pots patir una situació així, o una companya teva. Recorda que tu no tens la
culpa d’aquesta situació, i l’important és que puguis tenir les eines necessàries per actuar (informació, assessorament, suport).
Què es pot fer? L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són delictes molt greus, que vulneren els drets fonamentals de les persones, i existeixen lleis
que t’atorguen uns drets específics si estàs patint-los. Rebutja aquest tipus de comportaments, comparteix el que t’està passant amb alguna amiga o companya,
posa’t en contacte amb la teva representació sindical, denuncia-ho. Davant l’assetjament sexual i per raó de sexe no estàs sola!

Què és? La violència
que exerceixen els
homes contra les dones que es produeix
on hi ha hagut o on hi ha un vincle afectiu de parella, on l’home
intenta controlar la dona o obligar-la a fer coses en contra de la
seva voluntat, ja sigui a través d’intimidació psicològica, física
sexual o econòmica, entre altres.

Per exemple, a la feina pots trobar-te... que necessites arribar més
tard per anar al metge o fer tràmits derivats de la situació que estàs
patint; traslladar-te a un altre centre de treball de la teva empresa
per garantir la teva seguretat; reduir la teva jornada de treball;
suspendre o extingir el teu contracte de treball...

Què es pot fer? Existeixen lleis que t’atorguen drets laborals i
de seguretat social específics pel fet de ser víctima de violència
masclista en la parella; és important que els coneguis i que tinguis
tota la informació adient per tal d’exigir-los i gaudir-ne. Demana
assessorament a la teva representació sindical.

