
 

 

 

 

25-N 2018: Dia Internacional per l’ELIMINACIÓ de la VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

CCOO i UGT REITEREM LA NOSTRA DENÚNCIA I 

REPULSA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

UGT  i CCOO de Catalunya, davant un nou 25-N manifestem, un cop més, el més ferm rebuig 
davant la violència masclista, que representa la manifestació més dura i greu de la discriminació 
entre dones i homes i una violació dels drets humans i les llibertats fonamentals.  
 
CCOO i UGT de Catalunya denunciem l’agreujament 
dels factors de la violència estructural per la 
persistència dels estereotips sexistes, l’absència de 
polítiques educatives igualitàries, la precarietat 
laboral, la desprotecció social i la feminització de la 
pobresa, així com la insuficiència de recursos públics 
per a la prevenció, protecció i atenció a les víctimes. 

UGT i CCOO  denunciem que a Catalunya han estat 
assassinades per violència masclista en l’àmbit de la 
parella, 150 dones des de 2003, 9 el 2017 i 6 dones 
fins al 18 de novembre d’aquest any. A Espanya han 
estat assassinades per violència de gènere 971 
dones des de 2003, 51 el 2017 i 43 fins al novembre 
de 2018; i 27 menors han estat assassinats pel 
mateix motiu des de 2013, 8 el 2017 i 3 fins al 
novembre de 2018.  

CCOO i UGT denunciem que aquests assassinats i 
l’elevat nombre de denúncies per violència masclista 
suposen una fallida del sistema democràtic i el 
fracàs de les polítiques institucionals per acabar amb 
tots els tipus de violències masclistes contra les 
dones. És alarmant, a Catalunya, les 9.880 denúncies 
per violències masclistes en l’àmbit de la parella, les 
2.289 en l’àmbit familiar, les 1519 dones ateses per 
violències masclistes en l’àmbit social o comunitari i 
els 1.000 homes denunciats per delictes contra la 
llibertat sexual. 

UGT i CCOO de Catalunya manifestem la nostra 
indignació davant les decisions, resolucions i 
sentències judicials, com la produïda arran de la 
violació de La Manada que ignora el delicte 
d’agressió i violació, que desprotegeix les dones, 
desacredita el seu testimoni i envia un missatge 
d’impunitat als agressors. 

CCOO i UGT EXIGIM justícia i reparació a les 
víctimes i RECLAMEM formació a jutges i jutgesses, 
i magistrats i magistrades que manifesten aquest 
desconeixement i falta de sensibilitat cap al 
gravíssim problema de les violències masclistes. 

UGT i CCOO de Catalunya EXIGIM ALS diferents 
governs, autoritats i organismes, que compleixin 
els compromisos del Conveni d’Istanbul (2011), així 
com els objectius de l’Agenda 2030 de Nacions 
Unides, que situen la igualtat de gènere i 
l’empoderament de dones i nenes en el centre del 
desenvolupament sostenible. 

CCOO i UGT condemnem la violència contra dones i 
nenes exercida pels integrismes religiosos, les 
guerres i els conflictes armats, les víctimes del 
tràfic i l’esclavitud sexual, la situació de 
vulnerabilitat que pateixen les dones refugiades 
que inclouen violència física i sexual, així com els 
passos enrere en drets reproductius i llibertat 
sexual, inclòs el dret a l’avortament, que posen en 
perill la vida de dones i nenes. 

 

Per tot això, UGT i CCOO de Catalunya considerem prioritari: 

• L’ACCIÓ SINDICAL, LA FORMACIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ, per assolir la igualtat real i efectiva entre 
dones i homes en l’àmbit laboral. 

• LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, amb mesures d’acció positiva i Plans d’Igualtat per difondre i millorar 
els drets laborals i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 



 

 

 

 

• DIFONDRE I MILLORAR ELS DRETS LABORALS DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES, i 
introduir en la negociació col·lectiva garanties de protecció laboral per a les dones víctimes de violències 
masclistes. 

• Garantir que les situacions derivades de violències masclistes, com absències del lloc de treball o 
baixes mèdiques, no representin cap perjudici econòmic per a les treballadores. 

• Negociar protocols d’actuació i mesures de protecció específiques dels drets laborals per a les 
treballadores víctimes de violència masclista que no hagin denunciat el seu agressor. 

• Establir canals de col·laboració amb les administracions públiques, les empreses i les entitats socials 
que ajudin a millorar la difusió de mesures, drets i serveis dirigits a les dones víctimes de violències 
masclistes. 

 

CCOO I UGT de Catalunya instem les treballadores i treballadors i el conjunt de la societat a 
participar en els diferents actes i manifestacions convocades pel conjunt d’organitzacions de 

dones, socials i sindicals al voltant del 25-N, per manifestar el nostre compromís amb 
l’erradicació de la violència masclista. 

 


