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Dia Internacional per a l’ELIMINACIÓ de la VIOLÈNCIA CONTRA LES 

DONES 

CCOO I UGT REITEREM LA DENÚNCIA I LA REPULSA CONTRA 

LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  

Les confederacions sindicals de CCOO i d’UGT, davant d’un nou 25-N, 

reiterem la denúncia i la repulsa contra la violència masclista, que representa la 

manifestació més brutal de la discriminació entre dones i homes, i una violació 

tant dels drets humans com de les llibertats fonamentals. 

UGT i CCOO denunciem l’agreujament dels factors de la violència estructural, 

que s’expliquen 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, la protecció i l’atenció a les víctimes. 

CCOO i UGT considerem insuportables les alarmants xifres d’assassinats i l’alt 

nombre de denúncies per violència de gènere, que suposen la fallida del 

sistema democràtic i el fracàs de les polítiques institucionals a l’hora de posar 

fre a tots els tipus de violència contra les dones: l’exercida per la parella o 

l’exparella i la perpetrada per altres persones, conegudes o desconegudes, 

però que no apareix en les estadístiques oficials. 

L’alt nombre de denúncies per violència de gènere és esfereïdor (166.260 el 

2017) així com les renúncies a continuar el procés (16.464), dades que s’han 

d’abordar des dels diferents àmbits de tutela institucional i tenint sempre 

present la necessària atenció jurídica, psicològica i dels serveis socials que han 

de tenir les dones que fan el pas i denuncien. És també molt preocupant l’alt 

nombre d’ordres de protecció denegades (més del 30% el 2017, i el 29% i el 

30% en el primer i el segon trimestre del 2018, respectivament), requisit 

imprescindible per activar els sistemes de prevenció i d’accés als drets laborals 

i als recursos econòmics. 

UGT i CCOO manifestem la nostra indignació davant les decisions en la tutela 

judicial i les resolucions i sentències, com la del cas de La Manada, que ignora 

el delicte d’agressió i violació, la qual cosa desprotegeix les dones, desacredita 

el seu testimoni i envia un missatge d’impunitat als agressors. 

EXIGIM justícia i reparació a la víctima, i RECLAMEM de manera urgent 

formació per a jutges i magistrats que manifesten desconeixement i falta de 

sensibilitat amb relació al gravíssim problema de la violència contra les dones. 

És urgent augmentar l’agilitat en la implementació de les mesures previstes en 

el Pacte d’estat contra la violència aprovat el 2017. 



Instem el nou Govern a activar tots els mecanismes i recursos necessaris per 

millorar la protecció i la tutela jurídica i institucional de les víctimes, així com 

l’aplicació del Conveni d’Istanbul, a fi d’establir un marc internacional de 

prevenció i de protecció de les dones i menors víctimes, i d’ampliar el concepte 

de violència de gènere a totes les violències masclistes: violència sexual, 

laboral, institucional, assetjament sexual o altres violències no infligides per la 

parella o exparella. 

971 dones assassinades per violència de gènere des del 2003, 51 el 2017 i 43 

a novembre del 2018. 

27 menors assassinats des del 2013, 8 menors el 2017 i 3 a novembre del 

2018. 
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CCOO I UGT RECLAMEM MESURES EFECTIVES PER AL 

FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA MILLORA DELS DRETS 

LABORALS I ECONÒMICS DE LES DONES VÍCTIMES DE LA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

El 2017 únicament es van signar 384 contractes de substitució i 808 contractes 

bonificats, escassos i precaris, ja que més del 75% van ser temporals.  

Des de l’any 2006 tan sols 653 dones han suspès o extingit el seu contracte 

amb dret a prestació contributiva per desocupació i només 257 dones han estat 

perceptores del subsidi per desocupació. 

El Programa d’inserció sociolaboral per a víctimes de violència de gènere, 

aprovat el 2008, amb prou feines s’ha desenvolupat i l’últim Informe anual de 

seguiment d’aquest pla correspon a l’any 2013. 

EXIGIM EL DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES DEL PACTE D’ESTAT 

PER A LA MILLORA DELS DRETS LABORALS I ECONÒMICS: 

Potenciar el Programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de la 

violència de gènere, desenvolupant mesures d’actuació i adaptant-lo a les 

necessitats individuals de les víctimes. 



Difondre i millorar els drets laborals de les víctimes de violència de gènere, així 

com garantir-ne el seu gaudi, evitant qualsevol tipus d’obstacle o impediment. 

Treballar amb les organitzacions sindicals i empresarials per establir protocols 

que garanteixin els drets laborals de les treballadores en situació de violència i 

per aconseguir una implicació més activa de la Inspecció de Treball quan les 

víctimes pateixin perjudicis laborals.  

Negociar protocols davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, 

i impulsar la negociació de convenis i plans d’igualtat per al desenvolupament 

dels drets de les víctimes de la violència de gènere. 

INSTEM els diferents governs, autoritats i organismes europeus i internacionals 

a atendre els compromisos del Conveni d’Istanbul (2011), així com els objectius 

de l’Agenda 2030 de l’ONU, que situen la igualtat de gènere i la potenciació de 

les dones i les nenes al centre del desenvolupament sostenible. 

CONDEMNEM la violència perpetrada contra les dones i nenes en el marc dels 

integrismes religiosos, les guerres i els conflictes armats, el tràfic i l’esclavitud 

sexual, la situació de vulnerabilitat que pateixen les dones refugiades, que 

inclou violència física i sexual, així com els retrocessos en drets reproductius i 

en llibertat sexual, inclòs el dret a l’avortament, que posen en perill la vida de 

dones i nenes. 

 

UGT I CCOO REFORÇAREM: 

L’ACCIÓ SINDICAL, LA FORMACIÓ i LA SENSIBILITZACIÓ, per aconseguir 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.  

LA NOSTRA COL·LABORACIÓ I ACTUACIÓ amb les organitzacions 

competents (administracions públiques, associacions de dones, etc.) per 

erradicar tot tipus de violència contra les dones. 

CCOO i UGT fem una crida a participar en les diferents mobilitzacions que 

convoquin el conjunt d’organitzacions de dones, socials i sindicals, per 

manifestar el nostre compromís i la nostra repulsa contra qualsevol tipus de 

violència contra les dones. 

Secretaria Confederal de Dones i Igualtat de CCOO 

Vicesecretaria General d’UGT  


