25 de novembre de 2005
comissió obrera
nacional de catalunya

DIA INTERNACIONAL PER
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES.
Comissions Obreres de Catalunya, davant
la celebració, el proper 25 de novembre,
del “Dia Internacional per l’Eliminació
de la Violència contra les Dones”, recorda
un cop més el compromís que tota
l’organització ha assumit per contribuir a
l'eradicació de tota mena de violència
exercida contra les dones.
Parlar de violència de gènere és parlar d’un
fenomen que inclou diverses maneres
d’exercir la violència contra les dones pel
fet de ser dones, i pel paper que els ha
estat adjudicat en un model de societat
basat només en uns valors i uns principis
que les situen en una posició d’inferioritat
i desavantatge respecte als homes.
Des de la Secretaria de la Dona de CCOO
de Catalunya, anem formant i informant
sobre la violència que s’exerceix, sobretot,
en el món laboral: l’assetjament sexual.
Però no podem oblidar la violència que es
dóna en l’àmbit privat. Conscienciar
treballadors i treballadores, formar i facilitar
informació per poder intervenir des de
l’acció sindical en la defensa i la protecció
de la víctima a les empreses és un dels
nostres objectius.
Des de CCOO de Catalunya considerem
positiva l’aprovació de la Ley orgánica de
medidas de protección integral contra la

violencia de género, pel Govern de l’estat
(Llei 1/2004, de 28 de desembre), ja que
articula, de manera transversal, tot un
conjunt integral de mesures, tant de
caràcter preventiu, de sensibilització i de
detecció, com de protecció i garantia de
drets, en els diferents àmbits: educatiu, de
la publicitat i els mitjans de comunicació,
sanitari, laboral, penal i processal.
Tot i això, detectem mancances que cal
corregir i que passen per millorar la dotació
pressupostaria de la Llei per poder fer eficaç
el funcionament dels jutjats especials i,
alhora, fer possible la posada en
funcionament de l’Observatorio estatal
contra la Violencia de Género i del Plan de
Sensibilización contra los Malos Tratos,
que permeti i asseguri accions concretes
en diferents àmbits.
En relació al recentment aprovat Projecte
de Reial decret per a la regulació dels ajuts
econòmics a les víctimes que tenen rendes
baixes, recollits en l’art. 27 de la Llei
integral, des de CCOO, i d’acord amb
l’informe emès pel Consejo Económico y
Social, del qual formem part, considerem
que hi ha una indefinició en els criteris
establerts per a la concessió d’aquests
ajuts, fet que fa necessari un aclariment
per evitar la inseguretat jurídica en la seva
aplicació.
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D’altra banda, el Govern de la Generalitat,
mitjançant l’Institut Català de les Dones,
i en el marc del Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones a
Catalunya 2005-2007, està preparant el
"Programa per a l’abordatge integral de
les violències contra les dones".
◗ Comissions Obreres de Catalunya
promourà que, des de l’acció sindical i la
negociació col·lectiva, es tinguin en compte
les mesures recollides en la “Llei orgànica
de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere”, tot garantint i
millorant, si s’escau, els drets relatius a les
condicions laborals que tingui en compte
aquesta llei.
◗ Comissions Obreres de Catalunya ens
hem marcat l’objectiu d’afavorir la formació
i el coneixement del conjunt dels delegats
i delegades sindicals sobre la Llei, per
poder intervenir des de l’acció sindical en
la defensa i la protecció de la víctima a les
empreses.
◗ Comissions Obreres de Catalunya
reforçarà el seu compromís d’implicació en
la defensa de les dones víctimes de la
violència, des dels àmbits que li són propis,
avançant en la intervenció sindical.
◗ Comissions Obreres de Catalunya insta
els governs central i autonòmic perquè
s’impliquin, i afavoreixin les dotacions

pressupostaries i de recursos humans
necessaris per assegurar el
desenvolupament efectiu i eficaç de les
diferents mesures que preveuen tant la Ley
de protección integral contra la violencia
de género com el “Programa per a
l’abordatge integral de les violències contra
les dones”.
◗ Comissions Obreres de Catalunya vol
mostrar la seva repulsa i la seva denúncia
de la violència que s’exerceix contra les
dones en diferents llocs del món, víctimes
de conflictes bèl·lics, de l’integrisme
religiós o de xarxes de tràfic de persones.
◗ Comissions Obreres de Catalunya creu
que és necessari definir i abordar la
violència contra les dones com a tema
social, econòmic i polític, considerant la
violència com un atemptat contra els drets
humans i afavorint una estratègia més
eficaç des dels diferents organismes
internacionals que proporcionin una
resposta global.
◗ Comissions Obreres de Catalunya insta
a participar en les diferents mobilitzacions
i actes que, des de les organitzacions de
dones, socials i sindicals, es convoquen a
tot Catalunya al voltant del 25 de
novembre.
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