
CCOO de Catalunya, davant un nou 25 
de novembre, Dia Internacional per 
l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones, denuncia i condemna les di-
verses formes de violència exercida con-
tra les dones       —que en l’àmbit laboral 
es manifesta per mitjà de l’assetjament 
i l’assetjament sexual—, tot reiterant el 
seu compromís amb l’eliminació i l’era-
dicació d’aquesta xacra social.

CCOO de Catalunya condemna, alho-
ra, la violència exercida a qualsevol lloc 
del món, tolerada o justificada per con-
flictes armats i els integrismes culturals 
o religiosos, i insta les autoritats  i or-
ganismes  polítics a combatre-la actuant 
contra la feminització de la pobresa, la 
immigració i el tràfic de persones amb 
l’única finalitat de l’explotació sexual.

Una violència malauradament encara 
present en les nostres societats i que 
ens obliga a esmerçar tots els esforços, 
tots els recursos i totes les voluntats per 
assolir la seva eradicació. 

Des de CCOO de Catalunya conside-
rem que la violència contra les dones 
ha de considerar-se un problema social i 
que cal un treball conjunt de totes i tots, 
de les administracions i de la ciutadania, 
en la lluita contra aquesta xacra. Cal se-
guir avançant en la coordinació d’actu-
acions, en el desplegament del mapa 
de recursos i, especialment, en un canvi 

cultural que contribueixi a la igualtat 
de gènere i al reconeixement del dret a 
gaudir d’una vida lliure de violència.

La violència contra les dones està vincu-
lada al desequilibri en les relacions de 
poder entre els sexes en els àmbits soci-
al, econòmic, religiós i polític, a pesar de 
tots els esforços de les legislacions a fa-
vor de la igualtat. Constitueix un atemp-
tat contra el dret a la vida, a la seguretat, 
a la llibertat, a la dignitat i a la integritat 
física i psíquica de les dones, i tot això 
comporta, per tant, un obstacle per al 
desenvolupament d’una societat demo-
cràtica. La violència que pateixen les do-
nes comprèn quatre modalitats, que van 
des de l’agressió física —amb resultat de 
mort en moltes ocasions—, la violència 
sexual, la psicològica i l’econòmica.

Cal reconèixer la gravetat d’aquest fe-
nomen estructurat i globalitzat          —
desigualtat en les relacions de poder 
entre homes i dones que s’exerceix a tot 
arreu del món—, que expressa la dis-
criminació sexual existent i es transmet 
per mitjà de models i pautes culturals 
que implícitament toleren i fomenten la 
violència. Són, per tant, necessàries acci-
ons normatives, educatives i de sensibi-
lització per a la prevenció, la detecció i 
l’eradicació de la violència.

Després de 3 anys de vigència de la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección 

contra la Violencia de Género, el nom-
bre de dones assassinades ens diu que 
alguna cosa falla. 

Cal un marc legislatiu i social que estigui 
enfocat a generar una consciència que 
condemni qualsevol indici de discrimina-
ció per raó de gènere; uns pressupostos 
que tinguin com a prioritat una societat 
més justa i sense violència, una dotació 
suficient tant de recursos humans com 
econòmics, una verdadera educació no 
sexista, uns mitjans de comunicació de 
qualitat, en què les dones apareguin com 
a subjectes i no com a objectes, mesures 
eficaces per eradicar, perseguir i impedir 
el lucre de proxenetes i prostituïdors...

A Catalunya tenim un nou marc, que és 
el Projecte de llei dels drets de les 
dones per a l’eradicació de la vio-
lència masclista, elaborat amb la par-
ticipació de CCOO i actualment en pro-
cés parlamentari.

Aquesta llei permetrà actuar de manera 
integral contra totes les formes d’aques-
ta violència i, des de l’àmbit del Dret Civil, 
inclourà aspectes no previstos en la llei 
estatal per regular les actuacions contra 
la violència masclista i destaca perquè:

• Aborda de forma integral totes les 
formes d’exercir aquesta violència 
i de tots els àmbits en què es pot 
produir.

25 de novembre de 2007

“La violència és un problema dels 
homes que pateixen les dones”

Victoria Sau
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• Dóna molta importància als aspectes preventius i 
subratlla les mesures de sensibilització, prevenció 
i detecció precoç. 

• Regula la xarxa d’atenció a les dones en situaci-
ons de violència masclista.

• S’hi inclou de forma clara la violència en l’àmbit 
del treball (assetjament sexual).

La llei parteix de la base que la violència masclista és 
una greu vulneració dels drets humans i de les lliber-
tats fonamentals, així com un impediment per assolir 
la plena ciutadania de les dones, la seva autonomia 
i llibertat. L’objectiu és trencar les invisibilitzacions i 
discriminacions que han patit les dones i reconèixer i 
garantir el seu dret bàsic a viure sense cap de les mani-
festacions de la violència masclista. 

Altres avenços en la lluita contra les violències mas-
clistes a Catalunya que comporta aquest avantprojecte 
són:

• L’ampliació del ventall de possibilitats d’acredita-
ció de la violència masclista per accedir a la tota-
litat de drets que la nova llei preveu. 

• Només es tindran en compte els ingressos de les 
dones i no els de la unitat familiar 

• 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’es-
cau, els drets relatius a les condicions laborals que 
tingui en compte aquesta llei.

• Comissions Obreres de Catalunya ens hem mar-
cat 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 en les empreses.

• Comissions Obreres de Catalunya reforçarà el 
seu compromís d’implicació en la defensa de les do-
nes víctimes de la violència, des dels àmbits que li són 
propis, i avançarà en la intervenció sindical.

• Comissions Obreres de Catalunya fa una crida a 
la justícia internacional a perseguir com a delicte el 
feminicidi i aturar el tràfic de dones amb la finalitat 
de l’explotació sexual.

• Comissions Obreres de Catalunya creu que és ne-
cessari definir i abordar la violència contra les dones 
com a tema social, econòmic i polític, considera la 
violència com un atemptat contra els drets humans, 
i afavoreix una estratègia més eficaç des dels dife-
rents organismes internacionals que proporcionin 
una resposta global.

• Comissions Obreres de Catalunya insta a parti-
cipar 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 no-
vembre.
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DRETS LABORALS  

PER A LES DONES VÍCTIMES 

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género

1. Reducció de la jornada de treball

2. Reordenació del temps de treball

3. Canvi de centre de treball dins de la mateixa 

localitat o trasllat a una altra localitat

4. Possibilitat de suspensió del contracte de tre-

ball per decisió de la treballadora amb dret a 

la prestació d’atur

5. Extinció del contracte de treball per decisió 

de la treballadora amb dret a la prestació 

d’atur

6. Tractament de les absències o faltes de pun-

tualitat en el lloc de treball motivades per la 

situació física o psicològica de la víctima

7. Protecció davant de l’acomiadament

Per poder exercir aquests drets s’ha d’acreditar 

la situació de víctima de violència de gènere da-

vant l’empresari mitjançant l’ordre de protecció 

dictada pel jutge a favor de la víctima o amb 

informe del fiscal que indiqui l’existència d’in-

dicis.


