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25-N 2018
Dia Internacional
de la no Violència contra les Dones
i Nenes

ENS VOLEM VIVES I LLIURES.
ENS PLANTEM!
Les violències contra les dones pel fet de ser dones
esdevenen l’exemple més dur, dolorós i greu de la discriminació masclista. Suposen una greu vulneració
dels drets i de la llibertat de les dones i formen part
de la vida quotidiana, social i laboral de les dones
de totes les edats, orígens, creences, condicions,
opcions i classes. I es produeixen en el conjunt de les
relacions socials.
A Catalunya, des del 2008, més de 100 dones, i en
alguns casos les seves filles i fills, han estat assassinades per part de parelles o exparelles. En un any
es reben més de 13.000 denúncies de violència en
l’àmbit de la parella i el sistema judicial denega més
del 50% de les ordres de protecció que se sol·liciten.
Més de 1.000 homes són denunciats anualment per
delictes contra la llibertat sexual i el 4% de les dones
s’han vist obligades alguna vegada a deixar la feina a
causa de l’assetjament sexual.
També volem fer especial esment a la violència cap
a les dones i nenes refugiades, desplaçades i en
contextos de guerra, i denunciar la passivitat i la
impunitat dels governs i els estats de la UE.
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L’origen de les violències masclistes és estructural.
Són degudes a conductes de domini, control i abús
de poder d’homes sobre dones, sota el paraigua del
patriarcat. El Pacte d’estat contra la violència de
gènere, resultat de les pressions del moviment de
dones i feminista, de diverses mobilitzacions com
el 19-J i de plataformes com el 7-N o Novembre
Feminista, de les quals CCOO forma part, tot i que
interpel·la tots els governs a fer un pas endavant,
arrenca feble i amb molts entrebancs, deficiències i
poca definició pressupostària.
Les campanyes “NoÉsNo”, “#CalUnSí” i “#MeToo”, els
protocols d’autoprotecció davant de les agressions
sexuals a les festes o l’èxit desbordant del 8 de Març
han estat el resultat de sumar moltes complicitats,
han esdevingut un potent altaveu que ens mostra
una resposta empoderada i col·lectiva que posa al
centre de l’agenda pública la necessitat de donar
resposta a les violències masclistes, de posar fi a
la impunitat dels seus autors i de qüestionar els
fonaments del sistema patriarcal, evidenciant fins
a quin punt sistemes com el judicial tenen la urgent
necessitat de revisar-se, formar-se i construir-se
lliures de masclisme.
Les violències són evitables i es poden prevenir, i és
urgent que les polítiques públiques i el conjunt de la
societat ens hi comprometem i actuem per aconseguir erradicar-les.

PER TOT AIXÒ, CCOO EXIGEIX:
• Aplicar immediatament el Conveni d’Istambul.
• Dotar de pressupostos suficients el pacte d’estat i fer-lo efectiu.
• Prevenir la violència masclista en tots els àmbits de relació social: mesures urgents
adreçades a trencar i erradicar la justícia masclista i patriarcal, i l’ampliació de l’àmbit d’actuació de les polítiques públiques a totes les violències masclistes.
• Aplicar mesures urgents amb recursos especialitzats i sistemes d’atenció i de
suport a tot el territori català per donar suport a les dones que pateixen qualssevol
tipus de violència masclista.
• Formar obligatòriament professionals que en un moment o altre facin intervenció
i atenció a dones que pateixen violència masclista, especialment les víctimes de
violència sexual.
• Desenvolupar totes les mesures i plans d’igualtat a les empreses, i estendre, a través de la negociació col·lectiva, els acords dels agents socials en matèria d’igualtat
que conté l’AIC (Acord interprofessional de Catalunya) i en suport de les dones que
pateixen violència masclista i assetjament sexual a la feina.
FEM UNA CRIDA A PARTICIPAR A LES MOBILITZACIONS CONVOCADES PER GARANTIR UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES:

- 23 de novembre, a les 12 hores, CCOO convoca una acció al carrer. Ens trobem a les
portes del sindicat, a Via Laietana.
- 25 de novembre, a les 11.30 hores, a la plaça de la Universitat CCOO participarà a la
manifestació unitària convocada per Novembre Feminista.
- 10 de desembre, a les 20 hores, a la plaça de St. Jaume de Barcelona, CCOO organitza la
concentració mensual de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.

El conjunt d’actes convocats o en quals CCOO participa arreu de Catalunya, els podeu
trobar a www.ccoo.cat

