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editorial
Contra les violències masclistes:
prevenció i acció
L’Escola de Dones de CCOO de Catalunya d’aquest 2021 vol conscienciar de la necessitat de prevenir totes les violències masclistes,
des de totes les vessants: la sindical, la política i la personal o privada.
La infància i l’adolescència, molt influenciades per factors socioculturals, necessiten tenir uns forts referents en les seves persones progenitores. Però aquestes persones adultes, les responsables d’inculcar
els valors igualitaris, són persones que han crescut en una societat
patriarcal plena d’estereotips i de desigualtats, amb rols de gènere
assignats des de, fins i tot, molt abans de néixer.
A les dones, la construcció social de gènere ens aboca a unes expectatives sobre el rol reproductiu i la sacralització de la maternitat,
que difícilment podem arribar a assolir. I quan les dones ens ajustem
a aquestes expectatives som igualment qüestionades. Les nostres
filles també ho seran, si no les eduquem en el feminisme.

Des de CCOO assumim el compromís del Pla d’acció del nostre
12è Congrés entenent la coeducació com a factor de protecció
de la violència contra les dones. Apostem per la promoció d’un
sistema educatiu lliure d’estereotips de gènere, inclusiu i divers.
Des del sindicalisme feminista de CCOO seguirem treballant per
la prevenció i per l’erradicació de totes les violències masclistes.
#25NPrevencioiAccio
#EscolaDonesCCOO.

El patriarcat també estableix un seguit d’estereotips gens saludables
als nens: no tots són aventurers, ni a tots els agrada el futbol ni els
jocs testosterònics ni són sempre els superherois de la classe. Si amb
el feminisme aconseguim fer-los saber que una “nova masculinitat” és
vàlida i constructora d’una vida sense violències, els alleujarem d’un
gran pes social.
Tenim clar que les dones s’han d’empoderar i prendre consciència
de la desigualtat i, per tant, de la injustícia, però els homes s’han de
responsabilitzar d’aquesta realitat carregada de violències i acompanyar-nos en aquest camí per avançar cap a una igualtat real i efectiva.
Han de ser els nostres companys, ser partícips de la nostra lluita i
remar en la mateixa direcció que nosaltres. Hem d’evolucionar juntes
i junts.
Als nens els hem d’oferir nous referents: models que promoguin la
generositat, l’emoció, el treball de cures, amb la sensibilitat i l’empatia
que els faci assumir la seva responsabilitat de reprogramació. Educar
en la igualtat és trobar nous referents per a les nenes i animar-les a
convertir-se en matemàtiques, científiques i tecnòlogues, i motivar
els nens perquè desenvolupin professions com les d’infermeria,el ball
o l’assistència a les persones, posant al centre la vida i la seva cura.
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Actuem contra la violència
masclista a l’empresa
La violència masclista és un flagell de la nostra
societat. És la violència que s’exerceix contra
les dones pel sol fet de ser dones. Atempta
contra la dignitat, la integritat i la llibertat de
les dones independentment de l’àmbit en el
qual es produeixi, i no només destrueix vides,
sinó que impedeix el desenvolupament dels
drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats
de les dones.
La violència masclista en l’àmbit laboral es
manifesta de les següents maneres:
L’assetjament per raó de sexe: un comportament no desitjat relacionat amb el sexe
d’una persona en l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o
produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les dones i de crear-los un entorn
intimidatori, hostil, degradant, humiliant o
ofensiu.
L’assetjament sexual: qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat
d’índole sexual que tingui com a objectiu o
produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una dona o de crear-li un entorn
intimidatori, hostil, degradant, humiliant,
ofensiu o molest.

L’article 48 de la Llei orgànica 3/2007,de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, ens diu que les empreses, sense cap
distinció, estan obligades a promoure condicions de treball lliures d’assetjament sexual
i per raó de sexe i a fer prevenció.Per aquest
motiu, totes les empreses han tenir un protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, especialment
les empreses que tenen l’obligació de tenir pla
d’igualtat. Des de CCOO recomanem treballar
amb la Guia d’elaboració del protocol per a la
prevenció i abordatge de l’assetjament sexual
i per raó de sexe a l’empresa del Consell de
Relacions Laborals,en l’elaboració de la qual
hem participat i que s’ha demostrat que és una
eina eficaç.
Els plans d’igualtat són un bon instrument
per treballar la violència masclista. D’una
banda, l’assetjament sexual i per raó de sexe,
negociant protocols en el si de la Comissió
Negociadora del Pla d’Igualtat on podrem, al
llarg de la vigència del pla, fer el seguiment
dels casos d’assetjament sexual i per raó de
sexe que es puguin donar a l’empresa i que ens
permetrà fer intervenció sindical. També a dins
del pla, des de l’àmbit de la formació podrem
incorporar mesures per formar i sensibilitzar
la plantilla en igualtat i assetjament sexual i

per raó de sexe perquè puguin identificar els
possibles casos que es puguin produir i, sobretot, que les persones que hagin de realitzar la
investigació dels casos d’assetjament tinguin
la formació suficient en la matèria per garantir
la intimitat, la confidencialitat i la dignitat de
les persones afectades.
Quant a les dones que pateixen violència de
gènere, mitjançant els plans d’igualtat podem
treballar amb els drets laborals que atorga la
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, donant a conèixer aquests drets
entre la plantilla i millorant-los a través de la
negociació.
Podem negociar amb les empreses protocols
que garanteixin a les dones l’ús dels seus drets
d’una manera confidencial i àgil, donant sortida a les necessitats que puguin tenir les
nostres companyes en moments concrets i
ajudant-les a tirar endavant.

Aurora Richarte Giménez
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entrevista
Mercè Andrés Daina
“El meu objectiu és enriquir la Sindicatura
de l’Afiliació amb perspectiva de gènere, per
ampliar-ne la visió com a dona i afiliada.”
Mercè Andrés Daina té l’orgull de ser la primera síndica de l’Afiliació de
CCOO de Catalunya.
La Mercè va néixer l’11 d’octubre del 1958 al barri del Poble-sec
de Barcelona, on sempre ha viscut. Té estudis de Graduat Social per
la Universitat de Barcelona (1993-1996) i un postgrau en Idees i
Experiències Polítiques Transformadores de la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Fundació Cipriano García (2017-2018).
Ha format part de diversos centres d’esplai, ha estat membre fundadora
d’Esplais Catalans-ESPLAC, impulsora dels projectes socials de la
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec de Barcelona, membre de la
Coral Roig Encès i afiliada a CCOO des del 1977, el mateix any en què
comença la seva carrera administrativa a Nissan. Va formar part del
comitè d’empresa, on va assumir diferents responsabilitats fins a la seva
prejubilació l’any 2017. Tot i deixar l’empresa, continua amb la seva tasca
sindical fent-se càrrec dels serveis per a l’afiliació.

Formes part del sindicat des dels inicis de
la democràcia. Quines van ser les motivacions per afiliar-te?
Em semblava necessària la defensa col·
lectiva de les persones treballadores.
Vaig llegir unes declaracions de Marcelino
Camacho i estava d’acord amb el que deia. A
més, m’agradava la tasca que feia la gent de
CCOO a la fàbrica.
Al sindicat, què recordes dels primers
anys de lluita obrera pels volts de l’any
1977? Pensaves que s’aconseguirien tantes fites?
Sincerament, jo anava participant i lluitant,
sense fites gaire ambicioses. M’agradava
formar part de les millores que s’aconseguien i també de l’ambient de camaraderia i de
debat que teníem. Llavors no hi havia gaire
formació sindical, havíem d’espavilar-nos,
ser valentes i obrir camins. Francament,
coneixent com treballaven, sí que pensava
que aconseguiríem moltes fites (i moltes
més que n’aconseguirem).

Com era ser dona dins d’un sindicat masculinitzat i treballadora d’una empresa
masculinitzada? T’has sentit molt discriminada?
Ser dona en un sindicat masculinitzat és
difícil: he hagut de ser forta i molt cops m’he
sentit incompresa i sola.
Jo sempre he estat al Sector del Metall,
ara Indústria, on hi havia molts companys i
algunes companyes. El mateix em passava
a la secció sindical. Recordo que al principi, només començar com a membre del
comitè, i quan no hi havia dones al taller,
va produir-se un fet que em va impactar: jo
era delegada d’oficines i van votar per si jo
podia participar a la Comissió de Valoració
de Llocs de Treball del taller. Va sortir que
sí, però jo em vaig sentir malament: aquesta
mateixa votació no s’havia fet per als companys homes d’oficina.
I ara, quan veus l’organització amb uns
òrgans de direcció paritaris i declarant-se
sindicat feminista, ho mires amb orgull i

satisfacció sabent que vas ser una de les
primeres dones que van obrir camí?
I tant que sí, és una fita molt important, i
més si tenim present que al sindicat l’empremta de l’home és molt significativa. Fa
un temps no m’ho hauria imaginat, i això ens
ha de donar forces per seguir avançant, tot i
que resta molt per fer.
Et podem trobar contínuament a les diverses manifestacions i actes per a la defensa
dels treballadors i treballadores. No penses abandonar mai l’activisme de carrer?
No: mentre jo pugui, seguiré donant suport
a les lluites per a la defensa de la classe
treballadora al carrer i on sigui, forma part
de la meva vida.
Per a qui no ho sàpiga, quina és la funció
de la sindicatura?
La Sindicatura de l’Afiliació té com a objectiu únic garantir i tutelar els drets de les
afiliades i afiliats de CCOO de Catalunya.
Voldria poder transformar cada intervenció
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o queixa en una nova oportunitat de millora
dels serveis del sindicat.
Quins són els objectius que vols assolir
dins la sindicatura?
Com a síndica, el meu objectiu ha de ser enriquir la Sindicatura de l’Afiliació amb perspectiva de gènere, per ampliar-ne la visió
com a dona i afiliada.
Es tracta de fer la sindicatura més propera i
present i a disposició de les afiliades i afiliats.
Primerament, faré un recorregut per tots els
territoris i federacions per informar tothom
de l’existència i l’objectiu de la sindicatura.
Voldria aprofitar al màxim la força que em
dona la sindicatura per ajudar a millorar
els serveis i les actuacions de CCOO de
Catalunya.
També m’agradaria contribuir a l’extensió de
la figura de la sindicatura, cosa que hem iniciat donant suport al defensor de l’Afiliació
de Madrid.
Un altre objectiu que pot semblar contradictori és poder fer més intervencions. Voldria
ajudar a evitar al màxim actuacions que provoquen el disgust i la sensació de desemparament de la nostra afiliació.

“Seguiré donant
suport a les lluites
per a la defensa
de la classe
treballadora al
carrer i on sigui,
forma part de la
meva vida.”
Una dona combativa i activa com tu quins
reptes es planteja?
No és un repte només personal, jo voldria
col·laborar perquè la gent segueixi lluitant
col·lectivament, és a dir, que no triomfi l’individualisme, que és el que ara es fomenta.
Em preocupa la precarietat de les condicions de treball i dels salaris, l’habitatge…,
problemes que actualment representen un
endarreriment social.
L’altre tema que em motiva és la memòria
històrica. Tenim un gran desconeixement
de bona part de la nostra història, i aquesta
ignorància és un perill.
La precarietat i la desmemòria són vies que
utilitza la ultradreta per avançar, i no ho
podem permetre.
Com veus el futur del sindicat?
La decisió que CCOO sigui un sindicat feminista és cabdal per al nostre futur: no podríem seguir gaire temps sense la meitat de la
societat, és una veritable garantia de futur.
Aquesta maleïda pandèmia ha fet encara

més visibles la precarietat i les desigualtats
de la nostra societat, i és on cal reforçar
la nostra activitat. Hem de poder arribar
als sectors més vulnerables, que necessiten el suport col·lectiu que ofereix el sindicat, i crec que és molt necessari aprofundir
la nostra actuació en l’àmbit del territori i
apropar el sindicat als barris, als polígons,
etc.
Jo veig CCOO de Catalunya més arrelada a
la classe treballadora, reivindicativa, però
també la veig aconseguint solucions amb
petits o grans acords, en definitiva, sent útil
a la nostra gent.

COMPANYA,
ACOMPANYA’NS A
SEGUEIX-NOS A:
@ccoodones
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La violència als centres de treball
al món: una resposta (global) des
del moviment sindical
La violència i l’assetjament en el món del treball fan referència al
conjunt de comportaments i pràctiques que poden causar dany físic,
sexual, psicològic o econòmic a les víctimes, a través de l’ús de la
violència física, 1 psicològica i sexual.
Són pràctiques que atrapen, sobretot, les dones, a causa de les relacions de poder desigual que prevalen també en el treball. Aquesta
desigualtat les segrega en els sectors més vulnerables i amb més
incidència de la violència, com són l’informal, el de serveis o el tèxtil.
Les xifres, tot i el subregistre existent, així ho demostren: segons la
Confederació Sindical Internacional (CSI), gairebé el 50 %2 de les
dones pateixen assetjament a la feina.
Això es materialitza en el testimoni de les maquiladores, que, per
conservar feina, es veuen forçades a mantenir relacions amb els
seus superiors. A més, en cas de denunciar-ho perden la feina,
com les 125 maquiladores de Mèxic acomiadades per denunciar
l’assetjament sexual a què eren sotmeses. Aquest delicte també és
utilitzat pel poder corporatiu com a instrument de violència antisindical contra les dones. Un informe recent sobre el sector palmer3 a
Guatemala denunciava que les defensores dels drets humans eren
més vulnerables a la violència i l’explotació sexual. De la mateixa
manera, l’Escuela Nacional Sindical de Colòmbia,4 ha evidenciat
el no reconeixement de la violència sexual perpetrada contra les
dones sindicalistes per dissuadir-les del seu activisme.
En aquest context, i davant l’heterogeneïtat legislativa existent al
món, el sindicalisme ha impulsat mecanismes sindicals i jurídics
internacionals per fer front a l’assetjament i a la violència al centre
de treball.
D’una banda, a través de la seva participació a l’OIT,5 que adopta
les normes internacionals del treball que fixen uns “estàndards”6
comuns en matèria de drets laborals. Un exemple és el Conveni
190, sobre violència i assetjament del 2019, que reconeix aquestes
pràctiques com a conductes que atempten contra la salut laboral
des d’una perspectiva de gènere i que s’aplica en el sector públic i
privat, i a l’economia formal i informal. El conveni va entrar en vigor
el juny del 2021, però fins ara només vuit estats l’han ratificat, i
d’aquests, només es troba en vigor a dos.
De l’altra, el sindicalisme ha desplegat els mecanismes d’acció sindical, nacionals i transfronterers, per fer front a la violència a la feina.
El diàleg social i la negociació col·lectiva han introduït una regulació

més avançada respecte de la vigent, incloent-hi mecanismes addicionals de prevenció i formació per prevenir la violència a la feina.
També s’actua a través dels mecanismes transfronterers, entesos
com la protecció dels drets laborals en el marc de la “desregulació”
imposada per la globalització. D’aquesta manera, s’ha fixat un acord
comú que reconeix els drets laborals al llarg de tota la cadena de
subministrament, encara que la legislació del país on es troba el
centre de producció no ho reguli. Un cas és l’acord entre IndustriALL
Global Union i Inditex7 (el 2017 les fàbriques d’Inditex ocupaven
2.043.5818 de persones), que incloïa la prohibició de l’assetjament
sexual o de qualsevol altra forma d’assetjament i intimidació. En
l’àmbit europeu els agents socials van signar ja el 2007 l’Acord marc
europeu9 sobre assetjament en el treball per conscienciar el poder
empresarial de la necessitat d’establir mecanismes de prevenció
amb relació a aquestes pràctiques.
Tot i els avenços, cal seguir treballant per posar fi a la violència que
pateixen les dones també a la feina. Per això s’ha d’exigir la ratificació, l’aplicació i el seguiment efectiu del Conveni 190 de l’OIT i les
mesures jurídiques i sindicals necessàries per fer dels centres de
treball llocs segurs aquí i al món.
Esther Caballé Pallarès

1
Organització Internacional del Treball (2021). Consultat el 15 d’octubre del 2021. Disponible en línia a:[https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_806030/lang--es/
index.htm].
2
Diversos autors (2016). Alto a la violencia de género en el trabajo, CSI.
3
Diversos autors (2020). Violación de derechos de las mujeres en las cadenas de suministros de aceite de palma. Guatemala. Action Aid.
4
ENS (2012). Imperceptiblemente nos encerraron: exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia. Bogotà.
5
Organització Internacional del Treball.
6
Opció cita 1.
7
IndustriALL (2017). El Acuerdo Marco Mundial con Inditex. Consultat el 15 d’octubre del 2021. Disponible en línia a [Inditex | IndustriALL (industriall-union.org)].
8
Boix, I; Garrido, V. (2019). La Comisión para el Trabajo Decente en las Cadenas Mundiales de Suministro (discusión general), 2016, y participación de CCOO en reuniones de expertos.
“Cuadernos de Información Sindical”. CCOO: Madrid, p. 91 i seg.
9
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo por la que se transmite el acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo, Brussel·les, 8 de novembre
del 2007. Consultat el 15 d’octubre del 2021. Disponible en línia a [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0686&from=ES].
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El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya guanya una sentència

Reconeixement del dret d’una família
monoparental a gaudir la suma dels
permisos de maternitat i paternitat
El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de
Catalunya ha guanyat una sentència que
reconeix el dret d’una mare soltera i la seva
filla a gaudir del permís de maternitat i de
paternitat, sumats tots dos encara que tan
sols hi hagi un progenitor, ja que segons
recull la sentència, aquesta nena té el
mateix dret a ser cuidada directament per
la seva mare durant el mateix període de
temps que un altre fill nascut en una família
biparental.
Actualment, el permís de maternitat i el permís de paternitat s’anomenen prestació per
naixement i cura de menor, i estan regulats
en l’Estatut dels treballadors, que va graduant i equiparant els dies de permís per a tots
dos progenitors.
En aquest cas, la demandant havia donat
a llum l’any 2020, per la qual cosa en la
demanda sol·licitàvem que la mare gaudís
de les 12 setmanes addicionals que li haurien correspost a l’altre progenitor, que, acumulades a les seves 16 setmanes, resultaria
un període de 28 setmanes de permís.

Si el naixement s’hagués produït
l’any 2021, a cada progenitor li haurien correspost 16 setmanes de
permís, de manera que l’acumulació
d’ambdós sumaria 32 setmanes.
La magistrada resol de manera
valenta i encertada a favor de la
demandant, que forma part d’una
família monoparental, quan la
norma no preveu aquest model de
família i només ho fa amb l’anomenat model biparental, en indicar
“el progenitor diferent de la mare
biològica”.
La sentència que ha guanyat el GTJ de CCOO
de Catalunya es basa en la que va dictar el
Tribunal Superior de Justícia del País Basc,
en què es destacaven les tres vies clares
de la reforma introduïda en l’article 48 de
l’Estatut dels treballadors, que eren la protecció del menor i, en general, de la infància,
la introducció d’una mesura d’igualtat de la
dona i un element de conciliació de la vida
familiar.

Aquella sentència puntualitzava que el sistema de família nuclear biparental havia
variat en els darrers cinquanta anys i que
havia donat pas, moltes vegades, a famílies
monoparentals, que en la seva immensa
majoria estan constituïdes per dones.
Aquestes sentències són una clara actuació
contra la tradicional desigualtat de la dona.
Yolanda Vidal Giménez

CCOO elabora una guia per a la negociació
dels plans d’igualtat

El passat mes de juny es va publicar la nova
guia Mesures i plans d’igualtat. Elaboració
i aplicació, a càrrec de CCOO, amb tota
la legislació actualitzada després de la
publicació del Reial decret llei 6/2019 i el
desplegament del Reial decret 901/2020,
que estableixen quines empreses estaran
obligades a presentar un pla d’igualtat, com
ho hauran de fer i quins àmbits ha d’incloure
aquest pla d’igualtat.

Aquesta guia és una eina molt útil per a
totes les delegades i delegats que estiguin
negociant en el si de les seves empreses un
pla d’igualtat, ja que estableix una sèrie de
requisits en la forma i en el contingut que
hauran de complir per poder ser validats
per CCOO.

negociacions i garantir que la normativa es
compleixi, així com per incloure les nostres
propostes en matèria d’igualtat i no discriminació. En aquesta guia també trobem
documents annexos que ens ajudaran en
la gestió d’aquesta negociació durant les
diferents fases.

D’altra banda, és una guia que orienta com
s’ha d’iniciar una negociació en una empresa
on no hi hagi representació legal de treballadors i treballadores. Aquest apartat és
cabdal, ja que només poden formar part de
la Comissió Negociadora els sindicats més
representatius del sector on es negociï el
pla d’igualtat.

Aquest material, que és viu i en constant
actualització en funció de les novetats legislatives que es van publicant, com també els
itineraris formatius en matèria d’igualtat
que ofereix CCOO a tot el seu actiu sindical demostren l’aposta real que fem com
a sindicat feminista que som per eliminar
qualsevol classe de discriminació i de violències sexuals o per raó de sexe als centres
de treball i en les relacions laborals.

Així mateix, les empreses no podran crear
comissions ad hoc. Aquesta condició dona
a CCOO legitimitat, com a primer sindicat
de Catalunya, per ser present en totes les

Celeste Attias
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Quiquèsom,
fem
Viatge al cor de les lluites de les
treballadores i treballadors de les
mines asturianes
tadores, sinó com apart central de la mobilització i del seu desenvolupament. Dones que
fins aleshores estaven invisibilitzades, fent
les tasques de la llar i les més dures i pitjor
remunerades de la mineria, dones que van ser
capaces d’estendre xarxes de solidaritat, formar piquets per dissuadir els esquirols, portar
menjar a les famílies i als homes empresonatsa les presons asturianes, i després a la de
Burgos, atendre les criatures…, dones com
Anita Sirgo, Constantina Pérez (Tina) i moltes
altresque van desafiar el règim de Franco i van
conquerir millors condicions de vida i drets
laborals per a tota la conca minera.
Durant sis dies del mes d’octubre,un grup de
cinquanta-vuit persones hem fet un recorregut en el tren de la memòria per endinsar-nos en la màgia del paisatge asturià i la
duresa de la mineria, en un viatge organitzat
per la Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO.
En aquest recorregut, hem recordat les lluites
dels treballadors i les treballadores pels seus

drets laborals desafiant, el 1934, la repressió
del Govern de dretes de la República i, després, del règim franquista.
Però fonamentalment ens hem centrat en la
vaga del 1962, “la huelgona”, una vaga queva
mobilitzar tota la conca del Nalón i que va
durar dosmesos en un entorn de gran repressió. En aquesta vaga, el paper de les dones
va ser fonamental, no com a simples espec-

“Mientras ellos estaban en el centro de la
diana, nosotras, que, aunque éramos jóvenes
sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer,
estábamos en casa cuidando a los hijos, en las
cárceles cuidando a nuestros maridos, en la
calle en las manifestaciones, en los encierros.
A todo nos daba tiempo.” (Ana Sirgo)
Estrella Pineda Menor

Reforcem el sindicat feminista amb
més formació sindical en igualtat
Des de l’Escola de Formació Sindical de CCOO
de Catalunya hem treballat conjuntament
amb la Secretaria de les Dones per impulsar
la formació en igualtat a totes les organitzacions del sindicat tant en l’àmbit de les federacions com de les unions territorials.
L’aprovació del Reial decret llei 6/2019, d’1
de març, de mesures urgents per a la garantia
de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes en el treball i l’ocupació, ha propiciat que els plans d’igualtat siguin una eina
molt importat d’acció sindical a l’empresa.
Durant el 2021 hem realitzat 19 cursos de
plans d’igualtat, amb els quals hem arribat a
361 persones, i 7 cursos de responsable sindical d’igualtat per enfortir aquesta figura sindical, amb el qual hem format 109 persones.

Així mateix, seguim millorant i ampliant l’itinerari formatiu en igualtat amb temes com la bretxa
salarial i els cursos per combatre l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Severo Insausti Enríquez,
coordinador general de l’Escola de Formació Sindical
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Quiquèsom,
fem
Reptes de l’economia de plataforma
Actualment, i sota el paradigma de la digitalització i la globalització, la nostra societat
està experimentant canvis i transformacions
estructurals molt importants, tant en l’àmbit
econòmic com en el social, en el marc del que
coneixem com la quarta revolució industrial.
Un dels fenòmens al qual han donat lloc els
actuals avenços tecnològics són les empreses
de plataforma digital. Aquestes no només són
les empreses de repartiment a domicili, tristament conegudes per les condicions laborals
de gran precarietat dels seus repartidors i
repartidores, riders.
Avui dia, les empreses de plataforma digital
estan actives en la neteja, la cura, l’educació,
la perruqueria i altres serveis d’esteticista,
els serveis de psicologia i l’advocacia, entre
d’altres. Tenen en comú problemàtiques com la
inexistència d’un centre de treball, el no reconeixement de la relació laboral i el fet d’intentar fugir de la legislació laboral. El discurs de la
innovació i la modernitat que fan servir amaga
una greu precarització per a moltes persones
treballadores.
En el treball de la llar i les cures a través d’empreses de plataforma ens trobem actualment

salaris per sota del salari mínim interprofessional, dificultats de negociació
entre la treballadora i les persones
usuàries del servei (ja que l’empresa
marca el preu pel servei prestat),
alt risc de lesions musculoesquelètiques sense estar assegurades, etc. Sovint, l’empresa de
plataforma no dona d’alta la
persona treballadora, ja que
es considera a si mateixa
una intermediària. A més,
les empreses envien el
missatge que es pot
accedir als serveis
d’una
cuidadora
de manera ràpida i a molt baix
cost, cosa que
accentua
encara més
la poca valoració existent del treball de cura.
La digitalització ens planteja enormes reptes
com a sindicat i com a societat. Per poder
governar-la és imprescindible, sobretot, tenir
present que ha vingut per quedar-se. La for-

mació per reciclar les persones treballadores es converteix en una necessitat cabdal i
urgent.
Carme Juares Palma

Octubre Trans 2021 i l’exposició
“NuesTRANS vidas importan”
Durant deu dies de l’Octubre Trans del 2021 CCOO de Catalunya ha
acollit l’exposició “NuesTrans vidas importan”, un projecte interactiu
d’ATA (Associació Trans d’Andalusia) - Sylvia Rivera amb il·lustracions
d’Izhan Alcántara, Er Reverte. L’exposició reuneix l’art de la il·lustració
amb l’audiovisual, a través d’un llenguatge que possibilita la connexió
amb un segment jove de la població per mitjà d’una ciutadania participativa i diversa.

A través de quinze vivències de persones trans en diferents àmbits personals, com ara l’amor, les amistats, la família, els estudis, l’àmbit laboral,
la infància, etc., es posen en relleu referents reals i positius per naturalitzar les vides trans. Relats en clau positiva per “desconstruir” tòpics i
esborrar els prejudicis que s’associen a les vides de les persones trans
que tant les estigmatitzen i que els impossibiliten un desenvolupament
humà en totes les seves dimensions. L’exposició ha tingut com a objectiu
enfortir la visibilitat i l’apoderament de les persones trans, i ha evidenciat
els canvis socials i culturals, que es concreten en un major coneixement
de les seves realitats.
Defensar els drets humans i de les persones trans és un compromís de
les organitzacions democràtiques i sindicals. La sororitat i el feminisme ens uneixen en èpoques com aquestes, per reivindicar i lluitar pel
cessament de la discriminació que pateixen les persones trans. Aquest
compromís requereix vigor contra la despatologització de les persones
trans i a favor de la seva autodeterminació de gènere, elements presents
en cadascuna de les vivències de l’exposició “NuesTrans vidas importan”.
Cássio Paz
Àmbit LGTBI
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Quiquèsom,
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La Secció Sindical de CCOO a Louis
Vuitton guanya el Premi Aurora
Gómez, a la lluita feminista en
l’àmbit laboral 2021
Ha elaborat un protocol de protecció en cas de violència de
gènere a l’empresa Louis Vuitton
En el marc de l’acte “Construïm una recuperació per a totes i tots” del
Dia Internacional del Treball Digne, que es va celebrar el 7 d’octubre a
la plaça del Rei, la Fundació Cipriano García va fer pública la candidatura guanyadora de la 12a edició del Premi Aurora Gómez, a la lluita
feminista en l’àmbit laboral.
El jurat va decidir premiar les negociadores i negociadors de la Secció
Sindical de CCOO a l’empresa Louis Vuitton pel Protocol de protecció
en cas de violència de gènere que han elaborat.
El jurat reconeix que aquest protocol contribueix a facilitar el dret a la
protecció i a l’assistència social integral de la dona víctima de violència de gènere, física o psicològica, tot preveient tant la violència que
pugui tenir lloc al centre de treball com en altres àmbits, incloent-hi les
agressions a la llibertat sexual, les amenaces, la coacció o la privació
arbitrària de llibertat.
Pretén, doncs, donar suport global i coordinat dins de l’empresa a les
treballadores víctimes de violència de gènere. L’aplicació de les mesures i les accions que preveu el protocol es farà tutelada per l’empresa i
la representació sindical en el marc del Pla d’igualtat.

Va lliurar el premi Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, consistent en una escultura de Mercè Riba, i van recollir-lo
Tamara Hinojosa i Maribel Gordillo, de la Secció Sindical de CCOO a
l’empresa Louis Vuitton.
Rosa Sans Amenós

Vallès Oriental – Maresme –Osona

Concentracions contra
l’agressió sexual
múltiple

El dilluns 13 de setembre, a les portes dels locals de CCOO deMataró,
Granollers i Vic, va tenir lloc una concentració a les 12 del migdia de condemna contra l’agressió sexual múltiple que va sofrir aquesta setmana una dona
a Mataró.
CCOO mostra la seva indignació per fets com aquest i la preocupació per les
més de tres-centes agressions sexuals denunciades aquest estiu als Mossos
d’Esquadra. CCOO destaca el compromís ferm acooperar en la construcció
d’una societat en la qual les dones i els homes puguin viure lliures de qualsevol
violència i agressió.
Ana M. Moreno Delgado
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El Comité de Almirall, con
mayoría de mujeres
Soy Ana Román y llevo 31 años trabajando en
Almirall. Después de pensarlo mucho he decidido ponerme al frente del comité de empresa
del centro de I+D y, por primera vez, tendremos
un comité con una mayoría de mujeres. En el
último mandato la secretaria del comité era
una mujer, pero anteriormente ni la presidencia ni la secretaría habían sido ocupadas por
una mujer.
Me encuentro en un sector altamente feminizado, pero, en general, dirigido por hombres. Poco
a poco hemos ido apartandoa un lado ese techo
de cristal, pero aún lo podemos ver y sentir.
Me siento muy afortunada de estar al frente de
este comité para poder aportar mi granito de
arena en esta lucha contra la discriminación de

la mujer. Digo que me siento muy afortunada
porque si nos asomamos por la ventana del
mundo, podemos observar que existen casos
en los que la mujer no solo no ha avanzado
nada en esta carrera, sino que se ha desandado todo el camino andado como,por ejemplo,
el caso de Afganistán. Por las mujeres afganas
y por todas las mujeres que sufrimos discriminación en mayor o menor medida debemos
seguir luchando desde la posición que nos
encontremoscada una de nosotras.
Nos queda mucho camino por recorrer y debemos hacerlo unidas.
Con este ánimo inicio mi andadura como presidenta del comité de empresa del centro de
I+D.
Ana Román Espinosa

Sensibilització en matèria de
gènere al servei d’assessorament
de CCOO
El servei d’assessorament de CCOO atén alvoltant de trenta mil persones a les consultes de
tots els locals arreu de Catalunya. El sindicat
té vuitanta persones atenent les consultes
laborals que arriben als nostres centres.
Són les persones de la “primera línia”, la imatge del sindicat, i fan una tasca social ingent
de sindicació i d’organització als centres de
treball.
La necessitat d’actualitzar els seus coneixements, a causa de l’evolució del món del treball
i de les contínues novetats legislatives, ha de
ser constant, de manera que els assessors i
assessores reben sessions formatives periòdicament.
Del total de consultes que s’atenen al sindicat,
les de dones suposen el 48% de persones
ateses. Aquesta dada, conjuntament amb el
fet que el 90% de noves altes d’afiliació al
sindicat en l’últim any han estat dones, ens fa
posar un èmfasi especial en el integració de la
visió de gènere en la formació i en el reciclatge
de les persones que assessoren.

Taller de formació en matèria de gènere del personal assessor de CCOO

Des dels tallers formatius, en concret, fomentem la sensibilització en matèria de gènere
del personal assessor incorporant informació
sobre el SIAD laboral (Servei d’Informació i
Atenció a les Dones). Els assessors i assessores d’un sindicat feminista com el nostre han de
disposar d’eines de detecció de les possibles

discriminacions vers les dones que es puguin
plantejar a les consultes per establir mecanismes d’actuació de la nostra acció sindical. A
més, és important tenir clares les eines de què
disposem per detectar les violències masclistes que no sempre són evidents.
Mentxu Gutiérrez Jiménez
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Ja tenim la XVI Escola de Dones de
CCOO de Catalunya!
Durant aquest mes de novembre la Secretaria
de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de
Catalunya organitza la XVI Escola de Dones.
Amb el temps, aquest espai ha aconseguit
comptar amb la participació de més i més
dones. Per això, podem afirmar amb contundència que s’ha consolidat fins a convertir-se
en un espai de referència per a la reflexió,
l’intercanvi i la recollida i debat de propostes.
I és que l’Escola de Dones s’ha organitzat any
rere any sense excepció. Ni tan sols la situació
d’emergència sanitària derivada de la COVID19 va posar en perill la celebració de la trobada, ja que es va adaptar a un format telemàtic.

Contra les
violències masclistes:
prevenció i acció

En edicions anteriors s’han treballat diverses
temàtiques lligades al paper de la dona dins
del mercat laboral i les discriminacions que
pateixen. També s’ha parlat sobre el rol de
les dones dins la societat, en particular, sobre
el rol que històricament se’ls ha imposat per
part del sistema patriarcal i sobre les pressions socials existents perquè cap dona surti
del rol preestablert.
Les trobades han volgut posar damunt la taula
debats sobre com volem construir el futur de

la nostra societat. Per això s’ha reflexionat
sobre la importància de posar al centre la
vida i, per tant, de com cal avançar cap a una
economia feminista.
A l’anterior escola es va tractar el tema de com
les dones han de ser-hi presents, tant en la
creació com en l’accés a les tecnologies. Som
conscients que la tecnologia condicionarà el
món tal com el coneixem avui i aportarà visions de futur i maneres de fer diferents, i per
això les dones hem de formar part d’aquesta
transformació de la societat.
Enguany, la XVI Escola de Dones porta per
títol “Contra les violències masclistes: prevenció i acció”. La violència vers les dones és
constant, present a tots els àmbits (laboral,
familiar, institucional…) i és urgent i necessari erradicar-la. La jornada es fa al llarg d’un
matí a la seu de CCOO, a Via Laietana, 16, de
Barcelona. Com que encara vivim moments de
restricció per la pandèmia, el format mixt és la
millor opció. Dit això, totes les que no pugueu
assistir o les que vulgueu tornar a veure les
intervencions, ho podeu fer a través del canal
de YouTube.
Irene Ortiz García

ESCOLA FEMINISTA D’ESTIU:

“Malabaristes de la vida.
Sostenibilitat del planeta”
Els passats 1 i 2 d’octubre es va celebrar l’XI Escola Feminista d’Estiu organitzada per la Xarxa Feminista de
Catalunya.
Van ser tres taules rodones i una cloenda molts suggerents. A la primera, amb el títol “Reconèixer la vulnerabilitat ens fa fortes”, es va abordar la mirada de les desigualtats entre les dones i com necessitem aliances
entre nosaltres. La segona, “Sostenibilitat de la vida: treballadores de la llar i les cures”, es va centrar en les
condicions de treball i de vida d’aquest col·lectiu, extremadament marcat per la condició migratòria. I la tercera, “El planeta és casa nostra: experiències comunitàries”, va abordar tres experiències molt engrescadores de
treball comunitari. A la cloenda es van recollir totes les aportacions i es van formular les conclusions a través
de dinàmiques participatives de teatre.
Podeu veure el programa, els vídeos i el dossier preparatori de la jornada al web de la Xarxa Feminista de
Catalunya:

https://www.xarxafeminista.org/escola-feminista-destiu-2021/
Neus Moreno Sáenz

12

Núm. 56 - març 2021

altres veus

LA VOZ AHOGADA, PROJECTE ESCÈNIC

La memòria, les dones
i la seva doble lluita
Vam començar aquesta aventura del teatre de memòria històrica gràcies a una gran dona:
Antònia Jover. L’any 2012 ens vam proposar portar la història dels presos polítics del Penal
de Burgos al teatre per explicar la vida del poeta Marcos Ana i de tants altres represaliats.
Després vam fer una obra sobre la vida de Lola González: La Lola. Memorias de una mujer
republicana. Era l’altra cara de la moneda: les dones dels presos polítics. Les dones que
deixaven de menjar per portar aliments als seus marits, que anaven on fos i es posaven a
treballar per tal de ser a prop de la seva presó. Dones que, com ells, es jugaven la vida a l’exterior i feien front al rebuig d’una part de la societat que les maltractava públicament i privada. Dones que es jugaven la vida passant missatges, que s’encarregaven de la família i que
donaven el millor de si mateixes animant els marits a les escasses visites que els permetien
a la presó. Dones que, després de tot, no han tingut el reconeixement social i col·lectiu que
implica la noció de pres polític, i que, en molts casos, han estat en un segon pla.
Aquesta obra ens va fer canviar les nostres obres sobre memòria històrica. Així, a la
següent producció, Una nova primavera. La història de les Brigades Internacionals, volíem explicar la història dels voluntaris internacionals i el paper de les dones en aquest fet
històric. Ens vam trobar que no era fàcil trobar material sobre la participació femenina
a la lluita, ja fos al front o a la rereguarda, i que, sovint, el paper de la dona a les Brigades
estava minimitzat. En efecte, es percebien com a cuidadores, rol que, per descomptat,
té tanta importància com els altres, però val a dir que no era l’únic. Vam contribuir a
desterrar estereotips, com ara que les dones tenien papers secundaris o com a ajudants
dels homes, perquè el cert és que van tenir una funció fonamental i moltes vegades en
primera línia, com en el cas de Raquel Levenson o de Mika Etchevehere.
Amb el quart muntatge ho teníem clar des del principi: volíem parlar de les preses polítiques de la presó de la Trinitat Vella. Vam donar veu a dones que havien patit la repressió
política i la repressió pel fet de ser dones, tancades en una presó que no condemnava
les dones pels seus delictes sinó per ser unes descarriadas i que era portada per un
orde religiós que pretenia adoctrinar les dones preses. Vam entrar en contacte amb
deu d’aquelles dones que van estar a la presó de la Trinitat i que ens van explicar la
doble presó pel fet de ser dona.
Ara ens trobem en procés de creació del nostre últim projecte, amb el qual vam
guanyar el primer premi de La Filadora 2021: Les dones que van construir els
barris de Barcelona. Les lluites veïnals dels anys seixanta i setanta. El projecte
inclou un procés participatiu d’entrevistes, una part de pedagogia de la memòria
a dos instituts i la creació d’una peça teatral amb música en viu. Ens hem centrat
en els districtes de Nou Barris i Sant Martí i hem entrat en contacte amb moltes
d’aquelles dones lluitadores, que ens ensenyen la seva lluita constant per les
millores del barri i de l’habitatge, però també les seves lluites personals i familiars
per poder ser en la lluita i tenir una família a la vegada. Algunes ens expliquen com
van haver de dir als seus marits que la seva lluita era tan important com la d’ells i
que s’haurien de repartir les cures i les tasques de la casa perquè elles no pensaven renunciar a ser presents als moviments veïnals.
Tenim el compromís de fer recerca i difusió de la memòria a través de les arts
escèniques i d’explicar sempre la doble lluita de la dona.

@lavozahogada
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ones amb
dcompromís
CARME ALEMANY GÓMEZ
(1939-2021)

Sociòloga de professió es va graduar a la Universitat La Sorbona de
París, i va ser als voltants del maig del 68 quan va tornar a Barcelona
i va crear el Centre d’Estudis Dona i Societat (CEDIS). Ens va aportar, amb una mirada experta i feminista, un munt de publicacions a
l’entorn de l’ensenyament i les tecnologies, i va ressaltar-ne algunes
de relacionades amb alguns sectors del treball remunerat.
La Carme va ser una activista feminista. Estava molt present i participava allà on hi havia reflexió i s’organitzaven accions per canviar
el món i per construir una societat sense desigualtats ni discriminacions. La recordem per la seva participació als 8 de Març, a les
manifestacions diverses contra les violències i a un llarg etcètera
d’iniciatives. També va formar part de nombrosos grups feministes,
com Ca la Dona, la Bonnemaison, les Feministes Indignades, la Vaga
de Totes, la Xarxa de Dones Sanitàries dels CAP, i, un cop més, en un
llarg etcètera d’entitats.

El passat 23 de setembre la Carme ens va deixar. Des de la revista
treballadora i les Comissions Obreres de Catalunya ens volem
sumar al seu comiat col·lectiu, amb tot el reconeixent de les aportacions com a professional i com a activista feminista. Era una dona
incansable, amb força i amb determinació en els dos àmbits.

La Carme es va acomiadar de les seves amigues feministes amb
el reconeixement de la malaltia greu que patia i fent front amb
valentia i coratge als darrers adeus. Com ens va dir, fer això era tot
un acte de llibertat.
Carme, gràcies per tot el que ens has aportat. Sempre estaràs entre
nosaltres!.
Neus Moreno Sáenz

glossari
Presentem quatre termes clau de l’àmbit de les dones i el món laboral i sindical, inclosos en el recull terminològic Dones i
món sindical, elaborat pel Servei Lingüístic, amb la col·laboració de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI (vegeu-lo
a www.ccoo.cat/sl, apartat “Llengua i gènere”).

1. Violència vicària

Qualsevol tipus de violència exercida contra els fills i filles de la
dona així com contra altres persones del seu entorn immediat amb
la finalitat de provocar-li un dany psicològic.

2. Violència digital

Qualsevol acte de violència masclista i misogínia en línia comès
amb l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació
(xarxes socials, fòrums, correu electrònic…) que atempta contra
la dignitat i els drets de la dona. Pot comportar danys psicològics i,
fins i tot, físics, perpetuar estereotips perjudicials, danyar la reputació, atemptar contra la privacitat, causar pèrdues econòmiques o
obstaculitzar la llibertat d’expressió, entre d’altres, de la dona que
n’és víctima.

3. Reparació

Conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals,
sanitàries o educatives, entre d’altres, adoptades pels organismes
i agents responsables de la intervenció en l’àmbit de la violència
masclista amb l’objectiu de restablir els àmbits danyats per la
situació viscuda per la dona i garantint-li l’acompanyament i l’assessorament necessaris.

4. Consentiment sexual

Aprovació que es dona, d’una manera conscient i lliure, des de la
llibertat sexual i la dignitat personal, i d’acord amb les normes i
preferències pròpies, per participar en una pràctica sexual en unes
circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en
qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
Servei Lingüístic i Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI+
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‘La asistenta’
Minisèrie Netflix

Aquesta minisèrie de la plataforma Netflix s’ha convertit en una de
les sèries més vistes a escalamundial. Parla de la violència masclista
i del treball dur, amb un salari molt precari. És la història de superació d’una dona disposada a tot per la seva filla. La asistenta és
una sèrie ben feta, ambtocs dramàtics i de resiliència que sempre
conquisten el públic, sobretot, pel paper de Margaret Qualley, la
verdadera “madrecoraje” de la història.
Al llarg dels seus deu episodis som testimonis de com pot ser de
complicat sortir-se’n,d’una situació tant de pobresa econòmica com
afectiva. Això s’explora tant en l’àmbit emocional com en el legal.
Està inspirada en una autobiografia de Stephanie Land. I el resultatés una història fictícia, però versemblant a la realitat, esquitxada
d’un àcid sentit de l’humor que desembussa tots els moments
dramàtics que ens trobem a la minisèrie. Dura, però bonica, gràcies
a una visió optimista i de la dosi de resiliència que desprèn una protagonista que només vol tenir una vida millor de la que té.
Ana Rojas Pazo i Mónica Penas Piñeiro

‘El buzo’

‘El otro hijo’

Direcció: Günter Schwaiger

Autor: Nick Alexandre
Amb tota probabilitat, si ens
capbussem en la vida de les
dones que ens han precedit a
la família, parlem amb les nostres mares, sogres, àvies…,
i generem una mica de confiança, podrem concloure que
totes han patit algun tipus de
violència masclista (en qualssevol dels seus formats)
durant les seves vides.
Moltes d’aquestes dones
han sofert el control de l’economia domèstica per part
dels seus marits, que vigilaven i qüestionaven l’ús que es
feia dels recursos econòmics familiars i les despeses a la llar.
El otro hijo explica, des de diverses perspectives i a través de
la història de la protagonista, l’Alice, i la dels seus dos fills, la
normalització de les violències que patim les dones. Narra una
vida com la de tantes dones grans que han viscut a l’ombra de la
seva parella. Una lectura senzilla, amena i propera que ens fica
de ple i de manera molt íntima en la manera com el patriarcat
ha relegat el paper de la dona a la societat i l’ha invisibilitzat,
i que destaca la importància que existeixin referents d’empoderament femení. Un llibre que es devora i deixa empremta.
Mentxu Gutiérrez

“Víctimas y agresores provienen de todas las clases sociales. Esta película está dedicada a aquellas mujeres que no
logran salir de la violencia de
género y a todos los niños y
jóvenes que tienen que crecer
con violencia en sus familias.”
Així finalitza la pel·lícula del
director Günter Schwaiger,
provinent d’Àustria, el país de
la UE que més feminicidis va
registrar el 2018.
Aquesta pel·lícula del 2020
es pot trobar a la plataforma Filmin. Està protagonitzada per
Àlex Brendemühl en el paper de Paul; per Franziska Weisz en
el d’Irene; per Julia Franz Richter en el de Lena, i per Dominic
Marcus Singer en el de Robert. Val a dir que destaquen les grans
interpretacions de Julia Franz i Àlex Brendemühl.
Paul és acusat de maltractament per la seva excompanya Irene,
la filla de la qual és testimoni de les agressions. Ell intentarà
que retiri la denúncia a canvi de diners i voldrà influir en el seu
propi fill, Robert, tot manipulant-lo.
És una pel·lícula que mostra com la violència masclista pot
destrossar de diferents maneres les persones que la pateixen
(per exemple, Irene es refugia en l’alcohol i Robert s’autolesiona
i pateix problemes psíquics).
Totalment recomanable, ja que, tal com diu el director, “la violència no entén de classes socials”.
Ana Rojas Pazo / Mónica Penas Piñeiro
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MANIFEST DE CCOO DE CATALUNYA

25-N, Dia Internacional
per a l’Eliminació de
la Violència envers
les Dones
#25N #lliuresisensepor
Aquest 25 de Novembre, Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència envers les Dones,
CCOO, com a sindicat feminista, veu amb preocupació com les violències no minven.
El confinament per causa de la pandèmia va
ser molt dur per a les dones que pateixen violència en l’àmbit de la parella, ja que van veure
reduït el seu espai social, van quedar tancades
amb el seu maltractador i van patir abusos
físics, psicològics, sexuals o econòmics. En
el desconfinament hi ha hagut un repunt dels
feminicidis quan els maltractadors han percebut una disminució del seu control sobre la
parella. Des que va començar l’any, a Catalunya
ja han estat assassinades 13 dones pel sol
fet de ser dones (61 a tot l’Estat espanyol).
Des del 2010 hi ha hagut 1.238 dones assassinades per homes. D’altra banda, 1 de cada
4 menors d’edat són testimonis d’aquestes
situacions i un 77 % d’aquests han patit en
primera persona el maltractament d’aquests
violents a casa. En tot cas, però, els feminicidis
només són la punta de l’iceberg de la violència
contra les dones.
En aquest any 2021, el focus s’ha posat també
en la violència vicària, és a dir, les agressions
sobre una persona en substitució d’una altra,
sobretot, la violència contra les filles i els fills
amb l’objectiu d’infligir dolor i control a les
seves mares. El cas de l’Anna i l’Olivia, les nenes
de Tenerife assassinades pel seu pare, va fer
estremir la societat de tal manera que vam
aprendre a interpretar i a donar visibilitat a
altres casos. Segons fonts del Consell General
del Poder Judicial (CGPJ), a Espanya, tot just un
3 % dels casos de violència de gènere acaba
amb la suspensió del règim de visites als pares
que han exercit el maltractament i només en
un 5,2 % dels casos els jutges dicten la retirada de la guarda i custòdia als agressors com
a mesura cautelar de protecció dels menors.
La violència envers les dones no està reservada a una cultura, regió o país específic ni a
grups particulars de dones en la societat. La
violència masclista representa, en qualssevol
de les seves formes, àmbits i expressions,
un greu atemptat contra els drets humans, la
dignitat i la llibertat de les dones.

La mutilació genital femenina segueix practicant-se a Colòmbia, l’Índia, Indonèsia, Malàisia,
el Pakistan, Sri Lanka i molts països de l’Orient
Mitjà, i és un problema transfronterer que es
manifesta a Catalunya també. La violació i l’ús
dels cossos de les dones com a arma de guerra
segueix present. El tràfic de dones creua les
fronteres nacionals i és perceptible en qualsevol país del món. Cal, així mateix, tractar la
prostitució com a crim organitzat, i abordar-lo
des de la globalitat i la cooperació policial
internacional.
La violència sexual és esfereïdora també al
nostre país. Catalunya és el territori on es perpetren més violacions múltiples de tot l’Estat.
El 57,3 % de dones de més de 16 anys han
patit violència de gènere algun cop a la vida. La
primera causa de mortalitat en dones de 15 a
44 anys és precisament la violència masclista.
És fonamental erradicar l’assetjament sexual
o per raó de sexe en l’esfera laboral i implementar mesures de suport i protecció a les
víctimes de violència contra les dones. Ens
preocupa especialment la situació de les treballadores de la llar, que conviuen i resten
soles amb els agressors.
La deshumanització de les dones i la normalització de la violència i el poder com a formes
d’excitació es promouen en la nostra cultura
mitjançant la pornografia, tot i que també hi
ha moltes formes de publicitat on s’utilitza la
cosificació de la dona i la hipersexualització
de les nenes.

CCOO reivindica el seu lloc com a agent actiu
contra tots els tipus de violència contra les
dones. Les sindicalistes i els sindicalismes
estem compromesos en contra de totes
aquestes violències i estem cridats a intervenir-hi a favor de les víctimes, per la igualtat i
per la justícia.

CONCRETAMENT, EXIGIM:

gL’increment dels recursos públics per
a la negociació i la implementació dels
plans d’igualtat.

gL’actuació decidida i amb dotació específica de recursos per a laInspecció de
Treball a les empreses que incompleixen
les seves obligacions respecte dels protocols d’assetjament i els plans igualtat.

gMés recursos per a la recuperació i
l’acompanyament de les víctimes, especialment en l’àmbit laboral.

gEl compromís polític i econòmic del
Departament d’Educació amb la coeducació.

gLa ratificació del Conveni 189 de l’OIT,

en relació amb les condicions de les
treballadores de la llar i les cures,a més
de la implantació i el seguiment del
Conveni 190.

gL’estudi i la publicació de dades certes

sobre violència vicària perquè no romangui invisible davant l’opinió pública, així
com mesures legislatives per evitar-la i
sancionar-la.

Les dones víctimes de violència temen denunciar perquè, sovint, els processos policials i
jurídics les qüestionen i les menystenen,
s’allarguen innecessàriament i protegeixen
poc. La revictimització és violència institucional i té, com tota la violència contra les dones,
un biaix de classe i d’origen.

gUn canvi de procediment en els proces-

El rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort. Tant, que la ultradreta, representant política del masclisme, s’ha
vist impulsat a fer bandera de la dominació de
la dona, a defensar el patriarcat i a atacar el
moviment feminista.

En definitiva, necessitem un compromís, real
i efectiu de tota la societat per erradicar les
violències que encara avui dia patim les dones
perquè les següents generacions de dones
puguin viure en un món més segur, més lliure,
més just i sense por.

sos policials i jurídics perquè protegeixin amb eficàcia i celeritat les dones i no
les revictimitzin.
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