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Viure lliures de
violència masclista:
a la feina
i a tot arreu
Comissions Obreres de Catalunya volem manifestar la nostra més
contundent denúncia contra tot tipus de violència masclista, perquè
aquesta violència és una de les estratègies clau per mantenir el
control sobre les dones i una de les violacions dels drets humans
més universal, impune i soterrada de totes. El context actual de crisi
i de retallades no ajuda a minvar la violència que s’exerceix cap a les
dones només pel fet de ser dones, una violència de caire estructural
i específica que no podem posar en el mateix calaix que la resta de
la violència interpersonal, perquè és resultat d’unes relacions de
gènere basades en el sexisme, la discriminació i la desigualtat.
És alarmant que a Catalunya, fins avui, hi hagi 12 dones assassinades per les seves parelles o exparelles. 12 dones, més de la meitat
de les quals havia denunciat la seva situació.
Continua havent-hi milers de denúncies cada any, i milers de dones
ateses pel Departament d’Interior en tots els àmbits de la violència
masclista. Tot i així les ordres de protecció segueixen sent poques
i no es corresponen a les necessitats reals. Les dades disponibles
de l’estadística judicial ens mostren que l’any 2013 hi va haver
a Catalunya 5.300 demandes de protecció, i se’n van concedir
1.920, un 36,22%, mentre que l’any anterior se n’havien concedit
un 41,3% i l’any 2007, un 62,2%. També cal destacar que només
hi ha un 1,61% de denúncies posades per familiars i un 1,78%, per
terceres persones (segons dades de l’Observatori del Consejo
General del Poder Judicial).
Al mateix temps ens crida l’atenció l’augment de la violència sexual,
de les violacions múltiples, així com l’augment del silenci sobre
l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, fruit de la
por de perdre la feina.
Cal esmentar també les dificultats afegides amb les quals es troben
les dones estrangeres en situació irregular víctimes de violència
i que denuncien el seu agressor. No podem ignorar que en un
món tant interrelacionat com l’actual moltes de les actuacions dels
nostres governs i dels poders econòmics estan contribuint a l’increment de la violència envers les dones a tot el món.
Des de CCOO de Catalunya fem una crida perquè tant el Govern
espanyol com el de la Generalitat despleguin ja les lleis vigents i
adrecin els recursos necessaris a la prevenció i la detecció precoç
de situacions de violència, així com a la formació de professionals
de tots els àmbits d’intervenció per poder treballar amb totes les
eines possibles davant les situacions de violència masclista, de
manera eficaç, eficient i efectiva.
La situació de crisi no és l’excusa per fer retallades en els serveis
i les polítiques públiques d’igualtat i de lluita contra la violència
masclista.

• CCOO de Catalunya denunciem les polítiques de l’Estat espanyol
que en vendre armes als països en conflicte afavoreix la violència
masclista com a part de les tàctiques i estratègies del conflicte, i
exigim restaurar l’ordre internacional posant com a prioritat el respecte als drets humans de les dones.
• CCOO de Catalunya fem una crida a la justícia internacional perquè persegueixi com a delicte el feminicidi i aturi el tràfic de dones
i nenes amb la finalitat d’explotar-les sexualment.
• CCOO de Catalunya instem a millorar el tracte a les dones immigrades.
• CCOO de Catalunya reforcem el nostre compromís d’implicació
en la defensa de les dones víctimes de la violència des dels àmbits
que ens són propis, i continuarem la nostra intervenció sindical en
el si de les empreses.
• CCOO de Catalunya incloem en la negociació col·lectiva propostes per eradicar i prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per
raó de sexe mitjançant propostes als articulats dels convenis i com
a mesures en els plans d’igualtat a les empreses. També fem propostes en la redacció de protocols d’actuació contra l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe.
• CCOO de Catalunya promovem la inclusió, als convenis, dels
drets laborals i de Seguretat Social de protecció a les dones que
pateixen violència en la parella, i fem propostes per a la seva concreció i millora a les empreses.
• CCOO de Catalunya ens hem marcat l’objectiu d’afavorir la
formació del conjunt dels delegats i delegades sindicals per poder
intervenir en la defensa i la protecció de les dones davant la discriminació per raó de sexe i de gènere i davant la violència masclista.
• CCOO de Catalunya exigim donar suport al desenvolupament de
la Llei 5/2008. Cal dotar de personal suficient i format els serveis
socials, sanitaris, policials i de justícia.
• CCOO de Catalunya demanem aplicar la normativa igualitària per
combatre el sexisme en la publicitat i en els mitjans de comunicació.
• CCOO de Catalunya exigim justícia ràpida i eficaç per a les dones
que pateixen violència masclista.
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