
CCOO organitza, s’uneix i dóna suport a la 
campanya del moviment feminista contra les 
violències masclistes. Violències que s’exer-
ceixen contra les dones només pel fet de 
ser dones en el conjunt dels àmbits de les 
relacions.

Vivim en un context en què la violència s’em-
porta realitats i vides; en què les dones i les 
nenes pateixen doblement en les migracions 
obligades, en els conflictes armats, en les 
guerres encobertes que generen un augment 
de la violència sexual i en el tràfic de dones 
i nenes amb la finalitat d’explotar-les sexual-
ment. Són situacions d’inseguretat, pobresa, 
precarietat i patiment que els governs no 
haurien d’ignorar.

Sabem que els assassinats són el resultat 
més cruel de la violència masclista, i cal situ-
ar-los ja al bell mig de l’agenda política com 
a feminicidis que són: a l’Estat espanyol, des 
que tenim dades “oficials”, des del gener del 
2003 fins a l’agost del 2015 hi ha hagut gai-
rebé 800 dones assassinades, i a Catalunya, 
des del 2009, la xifra és de 69. I, mentrestant, 
els governs de dretes eliminen i retallen 
recursos i drets per a la prevenció i el suport 
psicosocial per al tractament de les dones 
que pateixen violència masclista. 

Volem denunciar la passivitat, la ineficàcia i 
la manca de compromís per combatre i eli-
minar la persistent violència contra les dones, 
agreujada per l’eliminació o la retallada dels 
recursos necessaris. Així doncs, CCOO ens 
comprometem a:

Seguir treballant per incloure la lluita per la 
igualtat i contra la violència masclista en tots 
els àmbits d’actuació sindical des dels espais 
de negociació, reivindicant unes  relacions 
laborals que garanteixin avançar en les con-
dicions i en els drets laborals, socials i eco-
nòmics de les dones, així com combatre la 
violència masclista en l’àmbit laboral impul-
sant la negociació de protocols preventius i 
d’actuació davant l’assetjament sexual i per 
raó de sexe. 

CCOO NO PARAREM FINS A ACONSEGUIR: 

• L’acompliment dels acords internacionals per a la protecció de les dones davant 
situacions d’emergència social com els conflictes bèl·lics o les demandes d’asil o de 
seguretat.

• El compliment, per part de totes les administracions, del que estableix el Conveni 
del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència cap a la dona i la 
violència masclista, ratificat recentment per l’Estat espanyol.

• El desplegament de les lleis tant a l’Estat com a Catalunya que garanteixen la protec-
ció i la reparació davant les diverses formes de violències masclistes.

• El desenvolupament per part del Govern de la Generalitat de la Llei 5/2008, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, i dels diversos acords del Parlament de 
Catalunya en matèria de prevenció, atenció i desplegament de mesures per eradicar la 
violència masclista i donar suport a les dones que la pateixen. Cal ampliar els recursos 
destinats a la lluita contra les violències masclistes en la Llei de pressupostos per al 
2016.

• Les campanyes divulgatives, de formació i sensibilització adreçades a professionals 
diversos i especialment els de l’àmbit judicial.

• La recuperació del Programa de seguretat contra la violència masclista.

• La garantia que tots els jutges destinats als jutjats de violència contra la dona tinguin 
a disposició el servei de la Unitat de Valoració Forense Integral.

• El desenvolupament de les accions i dels programes de prevenció de la violència 
masclista i les relacions abusives entre les persones joves.

• La incidència mitjançant polítiques públiques de salut, atenció social, laboral i d’edu-
cació per actuar sobre les condicions de vida i de treball de les dones per part dels 
governs. 

CCOO FEM UNA CRIDA A HOMES I DONES PERQUÈ PARTICIPIN EN TOTS ELS 
ACTES I LES MANIFESTACIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
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