25 NOVEMBRE 2012
Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones

CCOO i UGT DE CATALUNYA UNIDES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Contra les retallades del Govern del PP a la prevenció i eliminació de la violència contra les dones
La Unió General de Treballadors i Comissions Obreres de
Catalunya, en aquest 25 de Novembre, Dia internacional
per a l'eliminació de la violència contra la dona, volem
manifestar la nostra més contundent denúncia contra tot
tipus de violència masclista, manifestació brutal de la
desigualtat entre dones i homes i un greu atemptat contra
els drets humans.
CCOO i UGT de Catalunya volem expressar la nostra repulsa
per l'assassinat de cadascuna de les 38 dones mortes tot
l’Estat, 14 a Catalunya, a mans de les seves parelles o
exparelles des de començament d'any, que fa imprescindible
un major i més contundent compromís dels poders públics,
administracions i institucions així com de la societat en el
seu conjunt, per l'eliminació de aquesta xacra social que té
les seves arrels en la desigualtat de les relacions de poder
entre dones i homes.
Són imprescindibles les polítiques de conscienciació
i sensibilització social i el reforç dels recursos
socials, econòmics i jurídics, que afavoreixin la visibilització i
la denúncia de la violència de gènere. Segons l'últim
informe de víctimes mortals de la violència de gènere de
l’Observatori contra la violència domèstica i de gènere
del CGPJ, "el 72,5% de les dones mortes el 2011
mantenien el vincle afectiu amb el seu agressor i un 74% no
havia denunciat ", és a dir 7 de cada 10 dones mortes no va
trobar el suport ni els recursos socials, institucionals, jurídics,
etc., suficients i necessaris per protegir-se davant de
l'agressor i denunciar la seva situació de violència.

UGT i CCOO de Catalunya denunciem l'impacte de les
retallades que des de els governs de l’Estat i de la
Generalitat s’estan realitzant a Catalunya: s’han reduït, si no
eliminat, recursos que hi havia per atendre dones que estan
sotmeses a violència familiar; no es desenvolupen els
instruments marcats tant per les lleis contra les violències
(catalana i estatal) com per la llei de drets sexuals i
reproductius, en la vessant de la prevenció envers el dret a
la seguretat i els drets sexuals i/o reproductius; s’han
eliminat eines governamentals existents, com la Direcció
General de Polítiques d’Igualtat del Departament de Treball
o la Direcció General d’Igualtat del Departament d’Interior, i
s’ha disminuït el suport a la xarxa d’organitzacions de dones
que ajuden les dones que estan patint violència.

La crisi econòmica no pot ser una excusa per retrocessos en
matèria de violència de gènere i polítiques d'igualtat com el
nou ajornament fins el 2014 el permís de paternitat o
l'escassa o gairebé nul·la activitat dels diferents organismes
creats a aquest efecte.
CCOO i UGT de Catalunya volem denunciar els efectes
perniciosos d'unes polítiques governamentals que
precaritzen les condicions de vida i treball de les persones,
incrementant les bosses de desigualtat i pobresa.
Denunciem el doble impacte sobre les dones, penalitzades
per l'adjudicació de les càrregues familiars i l'atenció a la
dependència. Aquesta situació suposa un greu retrocés en la
seva autonomia i independència econòmica, estratègia
imprescindible per sortir de les situacions de violència,
segons l’ esmentat informe del CGPJ, "la violència
econòmica és un factor més de pressió a què es veu sotmesa
la víctima ". Unes polítiques que porten implícites un canvi
ideològic cap a postures ràncies i conservadores, i un
retrocés en drets conquerits durament en les últimes
dècades. Un clar exemple és la anunciada reforma de la Llei
sobre la interrupció voluntària l'embaràs, manifestada pel
ministre de Justícia, i que apunta a una llei de supòsits i no
de terminis com l'actual, amb la tornada al Codi Penal de
1985 i a la inseguretat jurídica per a les dones i els
professionals que això suposaria.

UGT i CCOO de Catalunya volen alertar que un retrocés
en la legislació en matèria de drets sexuals i reproductius,
amb l'eliminació de garanties jurídiques i tutela
constitucional, posaria en risc la salut i la pròpia vida de les
dones, tal com ha assenyalat el Comitè de Drets Socials de
Nacions Unides en el seu recent informe de vulneració de
drets fonamentals, i com ve denunciant l'OMS, allunyant-nos
de la majoria de les legislacions europees que sí reconeixen
la llibertat i capacitat per decidir de les dones.
CCOO i UGT de Catalunya volem reiterar el nostre suport a
la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere i a la Llei 5/2008 del dret de les dones a
eradicar la violència masclista i valorar molt positivament els
èxits assolits, que tot i les mancances importants en la
aplicació de la norma, han de ser resoltes per combatre i
eliminar la violència de gènere i que passen per contemplar
els següents objectius:

CCOO i UGT de Catalunya demanem:
• Acabar amb les retallades a la prevenció i eliminació de la violència contra les dones de les polítiques de conscienciació i
sensibilització social i el reforç dels recursos socials, econòmics i jurídics, que afavoreixin la visibilització i la denúncia de la
violència de gènere.
• Millorar i enfortir la coordinació i col·laboració de totes les administracions, de cossos policials i de seguretat, judicatura,
fiscalia, advocacia, professionals sanitaris, serveis socials i educatius per a la optimització dels recursos humans i econòmics
contra la violència masclista.
• Garantir l’assessorament previ i assistència jurídica especialitzada i gratuïta des de el moment de la denuncia i durant tot el
procés judicial, atenció, suport psicològic i explicació clara dels drets de les dones víctimes de violència de gènere. Creació i
posada en marxa d'unitats de valoració integral del risc, necessàries per a l'adequada atenció, prevenció i protecció de les
víctimes de la violència de gènere
• Reforçar les accions en sensibilització i formació especialitzada de caràcter més integral als operadors jurídics (advocacia,
judicatura, fiscalia, etc.).
• Impulsar l'aplicació de les mesures i bonificacions relatives al foment de l'ocupació i del Programa d'acció específic d'inserció
sociolaboral de les dones víctimes de violència de gènere.
• Aplicar la normativa igualitària per combatre el sexisme persistent en la publicitat i alguns mitjans de comunicació, integrar la
igualtat en els continguts curriculars, afavorir la formació inicial i permanent del professorat, promoure la sensibilització de la
infància i adolescents, contribuint als necessaris canvis en valors i actituds socials, imprescindibles per a l'eradicació de totes les
formes de violència contra les dones.

CCOO i UGT de Catalunya reforcem el nostre compromís per:
• Combatre la violència en l'àmbit laboral, impulsant la negociació de protocols d'actuació davant l'assetjament sexual per a la
seva inclusió en convenis col · lectius i plans d'igualtat. Donem suport a la campanya de la CSI "No a la violència contra la dona"
per visibilitzar i denunciar sindicalment la violència contra les dones
• Introduir en la negociació col · lectiva garanties de protecció per a les víctimes de violència de gènere i intensificar la formació
i sensibilització, en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere, de les persones que negocien convenis col · lectius i plans
d'igualtat.
• Difondre els drets i serveis adreçats a les víctimes de violència de gènere desenvolupats per la Llei 1/2004 orgànica de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, garantint que en cap cas el exercici del dret suposi una pèrdua en les condicions laborals de les treballadores.
• Reforçar la col·laboració amb el conjunt de les administracions públiques i diferents actors socials implicats, entenent que la
violència de gènere és un problema social davant el qual totes les organitzacions hem de prendre part activa.
• Condemnar els integrismes religiosos i culturals, que justifiquen la violència de gènere i instem a les autoritats i organismes
responsables a intensificar les actuacions contra la pobresa i la violència que afecta milions de dones al món, víctimes de
conflictes armats i de tot tipus de situacions d'exclusió social o d'explotació sexual.

UGT i CCOO de Catalunya fem una crida a la participació en les diferents mobilitzacions que les organitzacions de
dones, socials i sindicals, convoquin el 25 de novembre arreu del nostre país, per manifestar el nostre
compromís en la denúncia i per l'eradicació de la violència contra les dones.
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