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CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, SINDICAT FEMINISTA

MANIFEST CCOO CATALUNYA - 25 de Novembre
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones i les Criatures

Les violències masclistes són el re-
sultat més greu i esfereïdor de la 
desigualtat que origina el patriarcat. 
Un patriarcat que s’adoba en unes 
relacions socials de gènere basades 
en l’abús de poder i la violència en-
vers les dones de totes les edats, orí-
gens i condicions socials pel fet de 
ser dones.

Cada cop que ens assabentem d’una 
violació, de l’assassinat d’una dona, 
o de les criatures, o de com actua la 
justícia patriarcal, sentim dolor i sor-
tim al carrer per exigir l’esforç que 
calgui per posar fi  a aquest fl agell so-
cial i, també, per justícia.

És indignant que davant dels femi-
nicidis no hi hagi més contundència 
en les respostes. 

Són indignants els atacs de les for-
ces de dretes reaccionàries i feixistes, 
que carreguen contra les poques ei-
nes que tenim les dones per eliminar 
les violències masclistes de les nos-
tres vides.

És indignant que no es reconegui 
que el masclisme mata i que es ba-
nalitzi la violència sexual i no es pren-
gui seriosament la cosifi cació, la fal-
ta d’una educació sexual integral al 
llarg de la vida de totes les persones, 
les vulneracions dels drets de les do-
nes i les vexacions.

És indignant que la lluita contra les 
violències masclistes no estigui situa-
da al bell mig de les polítiques públi-
ques d’educació, de salut, d’atenció 
social: cal fer un esforç més gran 
quant a la prevenció, la detecció pre-
coç i la valoració efi caç del risc, i con-
tra la constant revictimització.

És indignant que les denúncies i els 
circuits de protecció no siguin efi -
caços i que dones que han denun-
ciat o demanat ajuda no hagin tro-
bat una resposta efectiva.

ÉS PER AIXÒ QUE EXIGIM:

Que totes les administracions contreguin compromisos i emprenguin ac-
cions reals i efectives, i es coordinin millor entre elles, per tal d’enfortir les 
accions preventives, de detecció i d’atenció. 

Que la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la vio-
lència de gènere, inclogui totes les violències masclistes i no sigui excloent, i, 
així mateix, que es compleixi la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista.

Que es desenvolupin les mesures del pacte d’estat, tant per part del Govern 
de l’Estat com del Govern de la Generalitat, així com un pacte d’estat contra 
el masclisme, i se’n faci el seguiment i l’avaluació.

Que es redactin protocols de valoració de risc i de protecció efi caços.

Que la formació en gènere sigui obligatòria per a jutges magistrats, fi scals i 
juristes en general que en un moment o altre intervenen en un cas de violèn-
cia masclista.

CCOO refermem el nostre compromís perquè en l’àmbit de la negociació 
col•lectiva i en tota la nostra acció sindical s’incorpori la lluita per una vida 
lliure de violències, impulsant accions destinades a aconseguir mesures efi -
caces d’atenció, protecció, acompanyament i suport a les dones que pateixen 
violència masclista. Per això, invertirem tota la nostra energia a exigir que a 
totes les empreses hi hagi protocols de prevenció i d’atenció a l’assetjament 
sexual i per raó de sexe.

Seguirem col•laborant amb totes les administracions, moviments feministes 
i agents socials per emprendre accions de prevenció, sensibilització i atenció 
a les dones que pateixen violències masclistes, i continuarem exigint a les 
administracions que es compleixin els seus compromisos davant la lluita, la 
prevenció i l’erradicació de les violències masclistes.

Davant les violències masclistes, ni un pas enrere! 

Cridem a la participació i a la mobilització a pobles i ciutats en rebuig a les 
violències masclistes perquè aquest 25-N sigui multitudinari!


