
DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

25
NOVEMBRE

2009

PER TOT AIXÒ:

-  CCOO i UGT de Catalunya  promouran la inclusió i difusió en el si de la negociació col·lectiva i
l’acció sindical les mesures establertes en el marc legal actual de prevenció de la violència masclista i de
protecció de les dones que la pateixen.

-  CCOO i UGT de Catalunya  promouran la prevenció de la violència mitjançant la promoció de la
formació dels delegats i delegades sindicals i, alhora, desenvoluparan accions sindicals de sensibilització cap
a l’empresariat i cap als treballadors i treballadores.

-  CCOO i UGT de Catalunya  impulsaran la incorporació en el si de les empreses de la definició de
les estratègies i els passos a seguir davant casos de violència contra les dones a l’empresa.

-  CCOO i UGT de Catalunya  se solidaritzen amb tota la comunitat en el compromís de participar
activament en la detecció i l’eliminació de tot tipus de vulneracions dels drets socials i individuals a causa de
la violència contra les dones.

Des de CCOO i UGT de Catalunya,
davant la commemoració d’un nou 25 de
novembre, Dia internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones, expressem
el nostre rebuig davant totes les manifesta-
cions de violència contra les dones i reiterem
el nostre compromís en la lluita per eradicar
aquesta xacra social.

Ara més que mai és necessari visualitzar la
violència contra les dones i definir el problema
per tal que tothom tingui clar que la violència
masclista es pot donar en tots els espais més
enllà del domèstic. Cal trencar els tòpics i els
estereotips, així com deixar clar que la violèn
cia masclista pot donar-se en l’àmbit de la
parella o en la família, però també en l’àmbit
laboral. D’altra banda, cal tenir present que
la violència pot prendre moltes formes
més enllà de la violència física, per això cal
recordar que la violència masclista també pot
ser psicològica, econòmica o sexual.

Per tot plegat creiem que cal fer èmfasi en la
denúncia de la problemàtica de l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe a la
feina, que és l’expressió de la violència contra
les dones en l’àmbit laboral.

Així mateix, cal seguir posant en evidència
l’existència de discriminacions per raó de
gènere i els atemptats contra els drets humans
que pateixen les dones de la nostra societat
i d’arreu del món.

El marc legal existent ens dóna l’oportunitat
de caminar cap a l’eradicació de la violència
que pateixen les dones, i per això des de
CCOO i UGT de Catalunya recla
mem el compliment i el desenvolupament
reglamentari pertinent per tal de poder aprofitar
les potencialitats del marc legal que ens em
para.


