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editorial

Avenços i reptes cap
a la igualtat
dones hem passat la major part de la nostra vida tractant la regla amb
eufemismes: mi prima, la de rojo, el semàfor… perquè semblava que
ells no podien escoltar el nom que té, perquè l’eufemisme amagava la
nostra vergonya i ens estalviava veure alguna que altra cara masculina de fàstic. Prestant-nos les compreses i els tampons d’amagat, perquè cap home s’escandalitzés. Veient anuncis en què les compreses
es tacaven de blau o que fèiem olor de núvol durant cinc dies al mes.
Teníem por de tacar la roba. Les dones ocultàvem a les nostres mares
la primera regla per la por de l’antiga associació d’elevar la categoria
d’una nena d’onze anys a la de dona només pel fet de tenir la primera
menstruació. Dones estigmatitzades per un fet que ens impedia fer
maionesa perquè es tallava, que enverinava el conreu o marcia les
flors. La dona com a origen de tot mal i l’home fugint del sexe durant
el període menstrual (sembla que hi ha cinc dies al mes en què sí que
poden frenar la seva hipermasculinitat).

Vivim moments històrics a la nostra societat. Els últims quinze anys hem
viscut un seguit d’avenços legislatius en aquest país en matèria d’igualtat
entre dones i homes que no tenen precedents. La recent llei de drets
sexuals i reproductius o la llei del només sí és sí són alguns d’aquests
exemples, que, tot i que es deixen coses, posen al centre la importància
d’abordar la llibertat sexual de les dones: jo, el que vull i el meu cos.
Comencem a veure (innegable, ja) com s’acompleixen les prediccions sindicals d’una reforma que ha costat sang, suor i llàgrimes sobre la millora de la
contractació femenina un cop erradicat el contracte d’obra i servei o la disminució de la bretxa retributiva després de l’última pujada de l’SMI. La ratificació del Conveni 190 de l’OIT avança en la conquesta dels drets de les
treballadores de la llar, que encara avui, tot i tenir un reconeixement social
enorme, fent tasques de cura de la vida i de les persones, impossibles de
digitalitzar, són considerades un col·lectiu de segona, amb una legalitat
molt per sota de la de la resta de la classe treballadora. No hem d’oblidar
tampoc el recent reconeixement del dret d’atur per a aquestes treballadores. Una gran conquesta de la lluita feminista i de la lluita sindical.
I parlant de sang, hi ha un fenomen curiós que m’ha sobtat aquests mesos:
és “interessant” llegir i escoltar com els homes analitzen la qüestió de les
menstruacions, el concepte d’incapacitant o no incapacitant… Moltes

I, de cop i volta, aquest mateix home que ha estat aliè a aquestes
vivències, que ha evitat parlar-ne, que ha evitat les relacions sexuals
durant la regla i que s’ha burlat del nostre estat anímic durant els
desequilibris hormonals del cicle entra de manera acarnissada al
debat sobre si permís sí o permís no, sobre la necessitat de la baixa
per regla incapacitant o no, de l’ampliació de la garantia al climateri
(aquest ja és un nivell 10) o de la misògina estigmatització de la dona
en cas d’aplicació d’una mesura vinculada “només” a les necessitats
biològiques del 51 % de la població.
A més, tenim un problema amb el concepte de noves masculinitats:
és cert que durant els recents avenços del feminisme molts homes
es queden enrere, incapaços de reconèixer el gaudiment de privilegis
innats i irrenunciables que els permeten fer coses en tot moment.
La qüestió és que en massa ocasions són incapaços de plantejar-se
la inacció. No s’han adonat que hi ha una acció que es resisteixen a
desenvolupar i és la inacció, que en moltes ocasions el que han de fer
és no fer res, per una vegada, no opinar, no fer, aturar-se.
Alguns diuen que volen renunciar als seus privilegis atorgats pel sol
fet de néixer homes. Doncs ara en tenen l’oportunitat: no feu, no opineu, calleu de tant en tant!

Mentxu Gutiérrez Jiménez
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informe

Les dones grans són
les que més pateixen
feminicidis familiars

Aquest 2022 portem un total d’11 feminicidis a Catalunya, 4 dels quals són feminicidis íntims i, la resta, 7, són feminicidis
familiars, és a dir, el 64 % dels casos són
feminicidis comesos per fills, gendres, nets i
altres familiars de les víctimes. L’edat de les
víctimes és molt més elevada en el cas dels
feminicidis familiars que en el dels feminicidis íntims, ja que en la majoria dels casos la
víctima supera els 60 anys.
El feminicidi familiar és el segon tipus de
feminicidi més comú a Catalunya des del
2010 (fins al 2021), amb un total de 30
dones assassinades en 11 anys, dada que
representa gairebé el 15 % del total de
casos i que s’està incrementant exponencialment dia rere dia.
Fora de les relacions de parella el major
impacte de la violència extrema el pateixen
les dones més grans. El problema s’agreuja perquè només el 16 % de les dones
d’aquesta franja d’edat accedeix a recursos contra la violència masclista. Segons
diverses expertes, en la majoria de casos
existeix una gran dificultat perquè aquestes
dones s’autoidentifiquin com a víctimes de
violència masclista i, sense aquesta autoidentificació, demanar ajuda o denunciar és
impossible.

Íntims

36,00 %

FEMINICIDIS A
CATALUNYA

Familiars

64,00 %

Es tracta d’un grup que acostuma a tenir
grans necessitats econòmiques: algunes
han estat sempre dedicades a la cura dels
fills i familiars a càrrec i d’altres, encara que
han treballat tota la vida, mai no han tingut

contractes o han treballat a negocis familiars o ajudant els marits. Les xifres ens diuen
que les dones grans no acostumen a trencar
amb la relació de violència o els costa molt
més prendre la decisió.

COMPANYA,
ACOMPANYA’NS A
SEGUEIX-NOS A:
@ccoodones
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entrevista
Nadia Ghulam
“A Afganistan
no hi haurà una
pròxima generació
de metgesses ni
infermeres ”
Nadia Ghulam (Kabul, 1985) ha tingut una vida marcada per l’adversitat i per la lluita contra la dissort. Durant
deu anys va haver d’assumir la identitat del seu germà, mort per una bomba durant la guerra civil afganesa, per
tirar endavant la seva família. Una bomba que a ella mateixa li va causar ferides molt greus, per a les quals va
venir a tractar-se a Catalunya fa setze anys. Des d’aquí no ha deixat de lluitar per millorar la vida de les seves
compatriotes a través de l’ONG Ponts per la Pau, que treballa per oferir educació i oportunitats de futur a les
afganeses. Ghulam ha explicat la seva trajectòria en diversos llibres (el darrer dels quals és Somniant la pau.
Una mirada femenina al nou Afganistan dels talibans, coescrit amb Ariadna Oltra) i una obra de teatre.

Et defineixes com a educadora social,
activista pels drets humans i refugiada
afganesa. Com interactuen aquestes
tres identitats?

també t’ensenya. I la meva funció com a
educadora social fa que moltes coses que
veig que són injustes em portin a reclamar
els drets de les persones.

Tot lliga amb la situació que vaig viure al meu
país i les necessitats de la meva família. Tot
i que oficialment no soc refugiada afganesa
per qüestions burocràtiques, jo vaig fugir
del meu país per culpa de les violències i les
guerres que pateix tota la població afganesa i, en particular, les dones. I hi ha el meu
amor per l’educació: no deixo d’aprendre i de
formar-me, i soc educadora social perquè
per a mi no només és important l’educació
escolar, sinó que cal incidir en la societat,
ens cal formació i reaprendre tots els missatges que els mitjans de comunicació ens
intenten col·locar cada dia, perquè, per molt
que tinguis la formació regulada, la societat

Parlem abans que res de la situació que
s’està vivint a l’Afganistan des de la tornada dels talibans al poder… Com es viu
allà?
Treballo constantment amb l’Afganistan. El
meu cos és aquí, però el meu cor i la meva
ànima són allà, només el meu esquelet és
a Catalunya. La situació del meu país està
empitjorant, sobretot pel que fa a l’opressió
que pateixen les dones i el patiment del país
en general perquè els recursos i les ajudes
internacionals s’han aturat totalment. Els
països del voltant no ens ajuden i hem perdut, fins i tot, la possibilitat de tenir aigua,

perquè l’aigua és vida i si no hi ha aigua la
gent no pot tenir terres ni treballar ni cultivar. Estem castigats en tots els sentits
i empresonats dins del nostre propi país.
Des d’aquí jo intento donar veu a aquestes
dones que són allà sense la possibilitat de
poder-se moure, treballar o estudiar, de ser
persones lliures i escoltades.
Occident s’ha portat malament amb les
dones de l’Afganistan?
Si Occident s’ha portat molt malament amb
les dones afganeses és perquè ha intentat
fer que elles fossin com les occidentals.
Penso que això no és possible, perquè no es
pot canviar la societat d’un dia per l’altre. No
podem demanar a les dones afganeses que
siguin com les europees o les estatunidenques, perquè tenen una història molt dife-
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rent, una vida molt diferent, uns països veïns
molt diferents… Ens van dir “ara portarem
la democràcia al país”, però el que van fer
és portar quatre dones a Kabul des d’altres
ciutats, cosa que no representa totes les
dones afganeses. Jo el que voldria és que,
encara que es faci poc, es faci per a tothom.
L’educació no pot ser només per a Kabul i
les grans ciutats. Occident ni tan sols ha
intentat fer-la arribar a tothom. El milió de
persones que hi ha a Kabul no representa tot
l’Afganistan. Aquesta ha estat l’errada més
gran: Occident ha volgut canviar-ho tant tot
que al final se n’ha anat sense canviar res.
Què s’hauria de fer o què es podria fer per
redreçar-ho?
El camí ha de ser lent, però constant. Ara
mateix hi ha qui diu que no es pot ajudar
perquè hi ha els talibans, però sí que podem,
perquè encara hi queden moltes dones que
malgrat totes les dificultats segueixen
lluitant pels seus drets. Cal donar suport
a aquestes dones, a les dones refugiades
que estem vivint lluny del nostre país i que
volem ajudar els nostres conciutadans i conciutadanes. Tot això seria un gran ajut per
al meu país, però el món de vegades ho fa i
de vegades no. Abans deien que les dones
afganeses necessitaven Occident, però ara
que hi ha talibans, ja no els fan cas, i a poc
a poc anem desapareixent del mapa i dels
mitjans de comunicació.
Quines són les perspectives vitals d’una
dona afganesa ara mateix?
Una dona afganesa no té possibilitat de
formar-se i les seves possibilitats laborals
són molt limitades. Per exemple, ara hi ha
metgesses i infermeres, però ja no hi haurà
una pròxima generació d’aquestes professionals, i les que encara hi ha no donen l’abast.
No tenen un sou i han de treballar incansablement tot el dia, però no poden mantenir
la família. Moltes deixen el món laboral perquè tenen molta feina, però no poden viure,
no tenen recursos. I el mateix passa amb les
mestres. I ni els hospitals ni les escoles no
tenen diners per pagar perquè el Govern no
dona importància a l’educació, i això castiga
tota la població.

“Occident ha volgut canviar-ho
tant tot que al final se n’ha anat
sense canviar res.”
Esmentaves les teves dificultats per accedir a l’estatus de refugiada. Ens pots explicar una mica quines són?
Fa setze anys que soc a Catalunya. Hi vaig
arribar gràcies a una ONG per rebre tractament mèdic per les ferides que tenia per
l’explosió d’una bomba a casa meva. En el
seu moment jo desconeixia els meus drets
i, quan vaig saber que era una persona refugiada i que podia reclamar els meus drets,
ja era tard i vaig estar sense ni tan sols
permís de treball durant cinc anys. No tinc
encara la nacionalitat espanyola després de
setze anys. En fa dos que la reclamo, i em
demanen un certificat de penals i una partida de naixement del meu país. No els tinc
i no els podré aconseguir mai. He contribuït
a la societat catalana com qualsevol altra
persona i treballo per a les futures generacions, però jo mateixa no tinc possibilitats.
Esperem que em donin una resposta, però
quan explico a molts refugiats que jo mateixa no tinc papers no s’ho creuen perquè pensen “si està cada dos per tres als mitjans,
està treballant, és educadora social, impulsa una ONG, com pot ser?”. La burocràcia fa
impossible la vida de les persones com jo.
Jo plorava l’altre dia per això i els companys
de feina em deien “ja ho solucionarem”. Però
no era ni per mi mateixa, sinó pels milers i

milers de persones que són aquí, que no parlen la llengua ni tenen contactes ni xarxa…
La nostra societat és autocomplaent amb
els drets socials?
No, però cada cop és més desigual. Cada
cop està tot més privatitzat. El capitalisme
agafa poder i els treballadors i treballadores perden la força. No tothom pot accedir
a una mútua o una escola privada, i no hem
de deixar que la sanitat o l’educació vagin
enrere. Fa poc sopava amb les amigues amb
qui vaig estudiar el màster i la majoria tenia
una assegurança. Em preguntaven per les
meves ferides i jo els deia que no, que no
en tinc, i que he d’esperar, i més ara que
la COVID ha fet que les llistes siguin més
llargues. Els mestres no tenen substituts i
tenen una càrrega de treball que fa que es
perdi la qualitat (jo veig les ràtios quan faig
xerrades a escoles públiques i privades…).
No hem de deixar que tot això passi!
Tens esperança que el futur sigui millor?
La meva esperança està en la població, no
en els grans poders. La població s’ha de
conscienciar, no tancar els ulls, perquè després és molt fàcil perdre drets bàsics com
l’educació o la informació.
Maria del Mar Calpena Ollè
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Quiquèsom,
fem
Formació per
consolidar el projecte
de les Portes Violetes

El passat 7 d’octubre vam començar un nou cicle de formació al voltant
del projecte de les Portes Violetes que pretén complementar la que ja
vam realitzar a finals de l’any 2020, quan vam engegar el projecte.
Es tracta d’aprofundir el coneixement de les eines de què disposem per
poder erradicar la violència masclista i que totes les persones que tinguin la funció d’orientar, als locals de CCOO de Catalunya, sàpiguen com
utilitzar-les per poder oferir una bona atenció a les dones que demanen
ajuda i detectar les seves necessitats.
Els continguts són eminentment pràctics, al voltant dels canvis legislatius que s’han produït entorn de la llei que regula el dret de les dones
a erradicar la violència masclista i els serveis que ofereixen les xarxes
territorials, en l’àmbit local, supralocal i de manera transversal.
CCOO de Catalunya vol reforçar aquesta iniciativa i per això realitza
aquesta formació especialitzada comptant amb persones expertes en
aquest tema per aprofitar al màxim els recursos de què disposem per
posar fi a aquest flagell social que és la violència masclista.

Posem un
+ a l’acció
sindical
El dia 29 de juny del 2022 vam fer, a la seu nacional de CCOO de
Catalunya, a Barcelona, un acte titulat “Posem un + a l’acció sindical”
dins de la setmana del 28-J, Dia de l’Alliberament LGTBI+, una jornada
per pensar fórmules de participació del col·lectiu LGTBI+ dins l’acció
sindical. Els objectius van ser incloure clàusules específiques de protecció del col·lectiu LGTBI+, analitzar com afecta ser membre del col·
lectiu LGTBI+ al centre de treball i valorar els reptes que implicaria la
consideració d’aquest fet com a risc psicosocial.
En aquesta jornada es va fugir d’una perspectiva merament activista
amb vista a plantejar una jornada que impactés directament en el corpus normatiu que regula les relacions laborals des d’una perspectiva
LGTBI+. Es va pretendre, també, que l’acte interpel·lés el conjunt de
l’organització i, sobretot, els representants legals dels treballadors i
treballadores, per exportar la qüestió LGTBI+ a cada centre de treball.
Necessitem que l’àmbit passi de ser un espai de confort per a la gent
del col·lectiu per convertir-se en una eina útil de transformació a cada
centre de treball, perquè l’emancipació del col·lectiu és una qüestió de
democràcia al centre de treball.
Pol Mena Gironès
Àmbit LGTBI+ de CCOO de Catalunya

Tomasa Guerrero Peñas

Construïm masculinitats
ts
compromeses amb la
igualtat
Amb aquest objectiu, uns quaranta homes amb responsabilitats sindicals hem realitzat un curs amb Miguel Ángel Arconada. Som uns
homes farts dels privilegis dels quals hem gaudit sempre a costa de les
nostres companyes. Homes que volem compartir el poder, l’autoritat
i les cures amb elles perquè dones i homes són equivalents en tots
els àmbits. Homes disposats a no haver de ser els millors. Homes que
plorem també per vulnerabilitat, no només pel nostre equip de futbol.
Homes capaços de compartir les nostres emocions i de deixar d’assumir com a masculines moltes pràctiques de risc perilloses. Homes
que presentarem batalla per la igualtat als espais masclistes, no a la
pancarta del 8-M, sostinguda des de sempre per les nostres companyes. Homes que tenim clar que les dones tenen dret a la meitat de tot.
Homes conscients que no som imprescindibles en la vida de les dones.

Que sabem que no són elles les que ens han d’educar i que no som els
amos ni els protagonistes de la seva sexualitat. Homes que tenim clar
cap a on hem de créixer i comprometre’ns.
Manel Pulido Guerrero
Coordinador d’Àrea Pública i responsable de Polítiques
Educatives i Universitàries de CCOO de Catalunya
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Quiquèsom,
fem
La Festa del Treball Digne
En el marc de la Jornada Mundial pel Treball Digne, el passat dissabte
8 d’octubre, CCOO de Catalunya hem viscut una trobada festiva
i reivindicativa inoblidable: la Festa del Treball Digne edició
2022, al barri obrer de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat.
Des de les 17.30 h i fins a la mitjanit, hem participat a
diverses activitats culturals, recreatives i reivindicatives
que ens han deixat empremta: una obra de teatre sobre les
lluites veïnals als barris de Barcelona, encapçalades per
dones treballadores, un punt lila ple d’informació per prevenir l’agressió i l’assetjament sexual quan sortim de festa o
un joc d’escapada que ens situa l’ODS 8 (el del treball digne)
com a motor de l’Agenda 2030, entre d’altres. El lliurament del
premi a la lluita feminista en l’àmbit laboral a les companyes de
la Residència Can Serra, el carnet solidari per a l’Aliança contra
la Pobresa Energètica, botifarrada i molta convivència de debò. No
podia faltar el concert d’Hotel Cochambre, que ens va posar a ballar i
a cantar en cor i amb centenars d’abraçades entre nosaltres. Ho vam
passar d’allò més bé.
I és que reivindicar també es pot fer així, amb la força de la nostra
amistat, amb alegria, compartint espais festius segurs, amb l’orgull
de la nostra militància i del que fem per millorar les condicions de les
nostres companyes.
En aquest sentit, val a dir que el treball de les dones a l’organització ha
estat fonamental. Per això, volem agrair-vos i reconèixer-vos a totes la
feinada que heu fet i la il·lusió que hi heu posat.
Fins a la propera!

Liliana Reyes Hernández

Punt lila a la Festa
del Treball
Per primera vegada en un esdeveniment festiu, la Secretaria de
les Dones i Polítiques LGTBI+ de
CCOO de Catalunya va crear un
punt lila per garantir i protegir el
dret de les dones a gaudir d’una
festa lliure de violència sexista.
L’objectiu era mantenir un espai
segur pel que fa a qualsevol discriminació per raó de sexe i, alhora,
ser un referent en l’acció preventiva i de sensibilització, així com un
avenç en matèria d’erradicació de
la violència sexista.
Vam fer especial èmfasi en la lluita
contra les agressions sexuals perquè, actualment, els casos d’agressions sexuals amb submissió química
han augmentat. Al punt lila vam fer una campanya de sensibilització en
aquest sentit, sobretot per a nenes i adolescents. També es van repartir
tapes per als gots, per evitar que algú introduís substàncies amb l’objectiu de cometre una agressió sexual.
Així mateix, es van difondre missatges de tolerància zero contra la violència sexista, escrits per les participants de la festa. Afortunadament,
no vam haver d’atendre cap cas de violència, de manera que la festa va
ser segura i lliure d’agressions sexuals.
Aurora Huerga Barquín

El Premi Aurora Gómez,
per a les treballadores
de Can Serra
El compromís sindical, el
treball en xarxa i el feminisme tenen premi. Ho
saben bé Maite Garcia
Alfonso, Elisabet Ferrer
Beano, Marisa Pérez
Deco, Marta Horcajo,
Astrid Garcia Amenós,
Sílvia González Llamas i
Vanesa Medina Silva, treballadores i afiliades de CCOO de la residència Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat, que han guanyat la 13a edició del Premi Aurora
Gómez, a la lluita feminista en l’àmbit laboral. El guardó, atorgat per
unanimitat pel jurat format per Joana Agudo, Dolors Comas, Mercè
Otero, Rosa Sans i Teresa Torns, el van rebre el 8 d’octubre durant la
Festa del Treball Digne, celebrada precisament a l’Hospitalet.
El jurat va valorar el treball de cura, el compromís sindical i professional,
la valentia, la tenacitat i l’organització amb què les companyes de Can
Serra han fet front a dificultats de tota mena (insults i menyspreu inclosos) així com a un expedient obert per la seva empresa, concessionària
d’un servei públic, per haver interposat una denúncia per irregularitats
greus ocorregudes en un centre que atén persones amb diversitat
funcional.
En el context de la pandèmia i de la lluita per unes condicions de treball
dignes en un sector altament feminitzat, les treballadores de Can Serra
van afrontar la seva situació i les seves reivindicacions no només de
manera solidària al centre de treball, sinó teixint complicitats amb l’organització de CCOO a l’Hospitalet, la Federació d’Educació i el Gabinet
Tècnic Jurídic, així com fent xarxa amb l’associació de familiars de les
persones usuàries de la residència i diferents entitats, fins a implicar-se en el Grup de Dones de CCOO de l’Hospitalet.
Marta Horcajo Moreno
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De quan els algoritmes
van resultar ser sexistes
tenen les persones que hi estan sotmeses, com podem
evitar que hi hagi víctimes dels processos algorítmics?”.
“Si els algoritmes volen capturar processos socials i
incidir sobre oportunitats vitals, qui els desenvolupa
haurà de demostrar que disposa d’eines per comprendre la complexitat de la societat. La societat
està travessada per prejudicis, biaixos i injustícies,
i els sistemes algorítmics no els poden amplificar.
Un exemple és l’atenció mèdica als EUA: l’algoritme
de priorització de l’atenció mèdica assignava als
pacients afroamericans menys prioritat que als
blancs davant de malalties i patologies semblants, perquè precisament en el disseny del
sistema no es va tenir en compte que els col·
lectius minoritaris tenen tendència a desconfiar
més dels sistemes de salut —per motius històrics
i culturals— i a rebre pitjor atenció quan acudeixen
al sistema mèdic. El sistema resultant que es va dissenyar perpetuava i amplificava la desatenció a les
persones afroamericanes.”
“A més, l’algoritme pot estar esbiaixat des de la seva
mateixa conceptualització. Per què la societat algorítmica
se centra en el control de les persones pobres i de les persones
treballadores? Diversos autors han denunciat que els desenvolupaments tecnològics semblen estar creant una societat dual en què
els rics tenen el privilegi de l’atenció personalitzada, humana i regulada, mentre que els grups vulnerables són condemnats al Far West
de la màquina, en què no hi ha transparència, drets ni procediments
clars per apel·lar les decisions algorítmiques”.

L’algoritme, aquell conjunt ordenat i finit d’operacions que permet
trobar la solució d’un problema, aquell mètode de les diferents
formes de càlcul, és neutral? La doctora Gemma Galdón, experta
en ètica tecnològica i responsabilitat algorítmica, va participar a
les jornades de transicions justes, en les quals ens va parlar de la
necessitat d’auditar els algoritmes, i ens ha permès accedir a part
del seu material.
Per què tenim la necessitat d’auditar els algoritmes? Hem de protegir-nos davant l’impacte dels sistemes de dades? Segons la doctora Galdón, “és urgent parlar de com protegir la societat davant
d’aquestes decisions preses pels algoritmes perquè impacten en
les nostres oportunitats, drets i possibilitats vitals”.
Ens explicava a les jornades realitzades el passat 9 de maig al Palau
Macaya que aquests sistemes s’utilitzen cada cop més en tota sèrie
de circumstàncies i que no són gens neutrals, és més, afavoreixen
i perpetuen certs prejudicis que comporten accedir a menys recursos a les persones històricament i socialment vulnerables. Ens deia
que “si la desregulació de l’espai algorítmic és tal que no existeixen
espais d’escrutini per saber com es prenen decisions o quins drets

Cada cop més es posa l’accent en un possible biaix de gènere
en la intel·ligència artificial i en els algoritmes que ajuden a
perpetuar els prejudicis i les discriminacions. Reuters publicava en una investigació que Amazon va haver “d’acomiadar” el
nou reclutador —el sistema algorítmic que contractava personal—
per ser sexista. El sistema va rebre informació sobre sol·licitants
durant deu anys i, després d’observar els patrons durant aquest
temps, va decidir que els candidats perfectes eren homes, ja que
entre les dones hi havia intervals d’inactivitat. Aquests períodes
d’inactivitat de les dones eren els períodes de baixa per maternitat.
Gemma Galdón explicava a les jornades com uns algoritmes en
caixes i bancs afectaven negativament les dones en la concessió
de préstecs i en altres decisions financeres i, a la vegada, bolcant
dades dels períodes de referència anteriors, en què les dones no
n’havien fet ús, es perpetuava la dinàmica.
En conclusió: sense control, els algoritmes no deixaran de reproduir allò que la societat és. Per tant, si la societat és patriarcal i
discrimina, els algoritmes, sense l’auditoria prèvia, simultània i
posterior, perpetuaran la discriminació. Haurem de demanar a les
institucions, les administracions i els governs que obliguin a estudiar l’impacte de gènere en les decisions preses pels algoritmes i
a corregir-les.
Mónica Penas Piñeiro
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ESCOLA FEMINISTA DE DONES SINDICALISTES

Néixer dona:
el producte més
rendible del
capitalisme
La XVII Escola Feminista de Dones
Sindicalistes se celebrarà el dijous 15 de
desembre a la seu de CCOO de Catalunya
(Via Laietana, 16, de Barcelona). Aquest
any porta per títol “Néixer dona: el producte
més rendible del capitalisme”, i és que tractarem sobre tots els estereotips de gènere
que oprimeixen les dones i les condemnen a
una forta dependència del consum de certs
productes per aconseguir una bellesa normativa i una joventut eterna.
Són majoritàriament empresaris homes els
que nodreixen aquest mercat creant produc-

tes que donen resposta a necessitats imposades pel món heteropatriarcal, i es lucren de
les inseguretats de les dones que ells mateixos contribueixen a perpetuar en el temps.
A l’escola comptarem amb la participació de
dones expertes que han tractat la temàtica des de diferents vessants. Psicòlogues i
acadèmiques, com Berta Aznar i Rosa Cobo,
ens faran reflexionar per entendre com es
confecciona la indústria dels estereotips
al voltant de les dones i la seva cosificació,
quines campanyes publicitàries els van dirigides i amb quines finalitats.

Actualment, tot i que sembla que la societat avança cap a un món més igualitari,
encara s’exerceix pressió sobre totes aquelles dones que es desmarquen dels canons
predefinits, fins al punt que moltes ja no en
tenen prou amb el fet d’anar a la perruqueria
i fer-se el pentinat de moda, sinó que se
senten obligades a passar pel quiròfan per
modificar els seus cossos.
Per debatre tots aquests temes en profunditat, t’esperem a l’Escola Feminista de
Dones Sindicalistes!
Irene Ortiz Garcia

Les cadenes de la
pressió estètica
La necessitat de ser guapes i desitjables
és una de les cadenes que arrosseguem
les dones des que som petites fins que
ens n’anem a la tomba. Des de la infància
se’ns educa a partir de la importància de
ser boniques i perfectes, i aquesta idea es
queda amb nosaltres durant l’adolescència,
la joventut i l’adultesa. Un càstig del qual ens
costa desprendre’ns, tot i ser conscients de
la seva falsedat.
L’extrema primor dels noranta i de principis
del 2000 o els cossos mid size a l’estil Kim
Kardashian, amb celles finíssimes, nassos
petits i punxeguts, llavis voluminosos i carnosos, etc., són necessitats que ens crea el
patriarcat per mantenir-nos al cap que, fem
el que fem, mai serem perfectes.
En l’imaginari patriarcal les adultes estan
obligades a continuar sent belles. Per al
patriarcat la joventut és bellesa, i això obliga
les dones a tenir com a objectiu de bellesa
mantenir-se sempre joves mitjançant pro-

ductes i retocs estètics. No és casual que,
alhora, aquesta joventut sigui associada a
la innocència i a l’adolescència: el patriarcat
vol dones que creu que pot dominar.
Hem estat educades i socialitzades a partir
d’un imaginari que ens deia que “per presumir s’ha de patir”, i aquesta veu encara
ressona a la nostra ment. Es repeteix quan
perds pes i et feliciten, tot i haver-lo perdut
de manera poc sana o per alguna malaltia.
També quan la societat ens valora millor o
pitjor a partir del nostre físic. De nou, quan
el físic dels homes és indiferent per al seu
èxit professional, el nostre és d’extrema
importància per triomfar a l’espai públic.
En conclusió, el discurs de “tots els cossos
són bonics” va ser necessari per impulsar el
moviment del body positive, però és hora de
trencar amb aquest imaginari de la bellesa
patriarcal: la nostra vàlua no ha d’estar vinculada al nostre físic i a la nostra estètica.
Lucía Aliagas Picazo
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El Reial decret sobre el treball a la
llar: el primer pas cap a la igualtat, la
dignitat i la seguretat
El passat mes de setembre del 2022, el Consell de Ministres va aprovar
el Reial decret llei 16/2022, per a la millora de les condicions de treball
i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.
Aquesta aprovació arriba després que el Congrés dels Diputats ratifiqués el Conveni 189 de l’OIT, sobre el treball digne per als treballadors
i treballadores de la llar, el passat 9 de juny, fruit de les reivindicacions
i del moviment de les organitzacions sindicals, entre les quals, CCOO
de Catalunya.
Cal recordar també la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea del 24 de febrer del 2022, en què es concloïa que el règim
laboral de les empleades de la llar era discriminatori i que no hi havia
raons per negar al col·lectiu el dret a l’atur.
Amb motiu de l’aprovació de la nova regulació el passat mes de setembre a Madrid, es manté una trobada amb la ministra de Treball, Yolanda
Díaz, conjuntament amb diverses entitats de dones treballadores de la
llar i organitzacions sindicals per valorar la nova normativa, en la qual
es conclou que uns dels elements importants de la reforma són el reconeixement del dret a la prestació d’atur, l’ampliació de la cobertura del
Fons de Garantia Salarial (FOGASA), l’extensió de l’aplicació de la Llei
de prevenció de riscos laborals i la necessitat de prevenir i protegir la
violència contra les treballadores de la llar en l’exercici de la seva feina.

No obstant això, malgrat la valoració general positiva de la reunió, encara queden aspectes pendents, com ara la regulació del dret a la negociació col·lectiva o el paper de la Inspecció de Treball i, per descomptat, no
podem oblidar, tampoc, els milers de dones estrangeres ocupades en el
sector sense autorització de residència i treball i que estan realitzant un
treball essencial per al manteniment de la nostra societat.

Fany Raquel Galeas Sánchez

L’EMPRESA DE PLATAFORMA DE NETEJA CLINTU, A JUDICI

Un nou model de negoci i de
precarització laboral
El treball de la llar ha estat, històricament, un dels sectors més
desprotegits a causa de la discriminació, la desprotecció i la precarietat que ha patit el col·lectiu. Així mateix, el sector
s’ha adaptat a les noves transformacions digitals i tecnològiques, i als processos de digitalització, malgrat que
som poc conscients del seu veritable
abast i dimensió.
Neix, així, un nou model de negoci: el
de les plataformes digitals, orientades als serveis de la llar. En aquest
sentit, les plataformes
digitals es presenten com
a intermediàries sota el
paradigma de la innovació
i la transformació de les
noves formes de relació
dels nous temps, a través de la digitalització i

els avenços tecnològics, assegurant que els clients no s’hauran de
preocupar pels tràmits burocràtics, i que tot es fa de manera ràpida,
efectiva i fàcil.
No obstant això, la realitat és una altra. Concretament, aquestes
plataformes no assumeixen cap mena de compromís laboral i el
que aconsegueixen és continuar perpetuant la precarització de les
treballadores de la llar, en oferir, en la majoria dels casos, condicions
laborals que comporten inseguretat, incertesa i manca de garantia
en les condicions de treball.
Per aquest motiu, des de CCOO s’ha establert un canal de comunicació i organització amb diverses treballadores de l’empresa de
plataforma de neteja CLINTU. Més exactament, representem 500
treballadores al macrojudici que es durà a terme el gener del 2023
perquè l’empresa no les tenia donades d’alta a la Seguretat Social.
En definitiva, CCOO seguirà organitzant, treballant i denunciant
l’explotació laboral i la irregularitat.
Fany Raquel Galeas Sánchez
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La salut menstrual en
l’entorn educatiu
Segons un estudi recent, una de cada quatre dones a Espanya no ha tingut accés, en algun moment de la seva vida, a productes menstruals per
motius econòmics, tres de cada quatre han hagut de sobreutilitzar algun
producte per no tenir un espai adient on canviar-se i més de la meitat
considera que no va tenir prou informació menstrual abans de la primera
regla. Així, doncs, a les moltes discriminacions que patim les dones, s’hi
afegeix la relacionada amb la menstruació, a causa de l’elevat preu dels
productes d’higiene, la manca d’educació menstrual, l’estigmatització i el
menysteniment cap a la salut menstrual, entesa com el dret a disposar
dels espais, el temps i els productes adients per gestionar la higiene
menstrual, i a rebre la informació i l’atenció sanitàries necessàries. És,
per tant, urgent que es desenvolupin polítiques públiques serioses per
millorar la salut menstrual en l’entorn educatiu, laboral i públic.
El curs passat va començar una campanya als instituts per informar i
repartir de manera puntual productes menstruals reutilitzables a les
alumnes de 3r d’ESO. La Federació d’Educació de CCOO considerem
que és una acció positiva, però que resulta clarament insuficient. Si es
vol incidir de manera real en la salut menstrual en l’entorn escolar, cal
garantir l’accés de l’alumnat a la informació adient i als productes menstruals de manera continuada, i considerem que la millor estratègia per
aconseguir-ho és la presència estable de personal sanitari als centres
educatius. Ja fa molts anys que CCOO demanem la contractació de
personal d’infermeria a cada centre educatiu per fomentar l’educació
per a la salut, atendre les incidències lleus de salut de l’alumnat i garantir
el dret a l’educació de l’alumnat amb malalties cròniques complexes.
El Departament d’Educació continua desatenent aquesta proposta i
posant pegats que no garanteixen una veritable solució.

Mirnaya Chabas Segura

SÍ és SÍ
Des de CCOO fem una valoració positiva de la nova Llei orgànica de
garantia de la llibertat sexual, que estableix regulacions noves amb
l’objectiu de garantir i protegir el dret a la llibertat sexual i d’erradicar
totes les violències sexuals.
És una llei innovadora a Europa. És la primera vegada que es defineix
el consentiment en positiu, que s’hauria d’expressar de manera lliure
i sense coacció. La nova norma respon a les nombroses sentències
d’agressions sexuals jutjades des d’una perspectiva patriarcal. De la
mateixa manera, elimina la distinció entre agressió i abús sexual, en
introduir de manera clara la submissió química i en augmentar, de facto,
les penes de presó per als autors de violències sexuals. La llei es reafirma en el fet que els actes de naturalesa sexual no consentits són violències sexuals, com el tràfic, la mutilació genital femenina o el matrimoni
forçat. La legislació aprova també una protecció integral a les víctimes,
incloent-hi una reducció de la violència institucional, unes mesures de
reparació i itineraris d’atenció 24 hores al dia. Així mateix, la llei ressalta
l’enfocament interseccional a l’hora d’entendre les violències sexuals i
estableix nous drets per a les víctimes de violències sexuals en situació
irregular al territori. Per fi incorpora la necessitat de fer campanya de
sensibilització en l’àmbit educatiu, posant el focus sobre la prevenció
de les violències sexuals entre la població jove. Esperem que la nova llei
contribueixi a erradicar les violències masclistes.

Elsa Hamart
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ones amb
dcompromís
Dolors Aleu va estudiar Medicina a la
Universitat de Barcelona en uns temps en
què les dones no tenien accés als estudis
universitaris o tenien dificultats per poder
obtenir la titulació per exercir la professió.
De fet, per poder examinar-se a Madrid,
Dolors Aleu va haver d’esperar tres anys des
del final de la carrera, malgrat haver aconseguit un expedient amb notes excel·lents.
Va ser la primera dona llicenciada en
Medicina de l’Estat espanyol i es va doctorar
amb una tesi que duia per títol De la necesidad de encaminar por una nueva senda la
educación higiénico-moral de la mujer, en la
qual rebatia el mite defensat per la societat
de l’època i pels mateixos metges sobre la
inferioritat de les dones.

DOLORS ALEU I RIERA

(Barcelona, 1857-1913), primera dona
metgessa de l’Estat

A la seva tesi assenyalava que les diferències entre nenes i nens responien a les diferències en l’educació. “Se ha de procurar que
los colegios para señoritas estén al nivel
de los mejores que hay para señoritos” i “la
educación de la mujer revertirá en una mejora de la higiene, la sanidad y la cultura de
los hijos y se contará con su talento para el
desarrollo del país” són algunes de les seves
frases. També va criticar les obligacions que
s’imposaven a les dones en la manera de
vestir: “La prenda que más daño causa al

cuerpo de la mujer es el corsé. Se lleva muy
apretado, para aumentar la delgadez del
cuerpo. ¡Como si lo delgado fuese equivalente de lo hermoso!”
Va exercir com a ginecòloga i pediatra
durant vint-i-cinc anys, tant a la seva consulta privada com a la Casa de la Caritat per
a les dones i els infants amb pocs recursos.
Va ser una pionera de l’educació sexual i va
escriure diversos textos de caràcter divulgatiu orientats a la millora de la qualitat
de vida de les dones, com ara “Consejos
para una madre sobre el régimen, limpieza,
vestidos, sueño, ejercicio y entretenimiento
de los niños”. També va exercir de professora d’higiene domèstica a l’Acadèmia de
Ciències, Arts i Oficis per a la Dona.
Va ser la primera dona admesa com a doctora a la Societat d’Higiene de França, però
va tenir moltes dificultats per ser admesa
a les associacions mèdiques i científiques
espanyoles tot i complir amb els mateixos
requisits que els seus col·legues masculins.
Dolors Aleu va ser una pionera en la lluita
per l’accés de les dones a l’educació universitària i, en especial, al món científic, així
com per la millora de la seva qualitat de
vida.
Dolors Llobet i Maria

glossari
SÈXTING

Compartir imatges i vídeos de contingut sexual de manera consentida per totes les parts implicades. Consent qui les envia i qui
les rep. Informalment la gent el coneix com a sexe virtual i és una
pràctica sexual lliure de les persones que la practiquen.

VÍCTIMA

Dona que pateix la violència masclista (agressió, assetjament o
violència masclista de qualsevol tipus: econòmica, familiar, sexual,
per raó de sexe, vicària, etc.).

REVICTIMITZACIÓ
SEXPREADING

Es dona quan desapareix el consentiment de qualsevol de les parts,
inclòs el de la persona o persones que apareixen a les imatges.
Socialment, encara anem contra el sèxting com allò que no s’ha de
fer pels riscos que té i no contra l’agressió que suposa la violació de
les imatges i la seva difusió. Jurídicament, a Espanya i altres països,
el que és constituïu de delicte és el sèxting, la qual cosa contribueix
a la confusió que ja existeix.

És la violència sistèmica que pateixen les víctimes de violències
masclistes un cop denuncien que ho són. Pateixen la revictimització
per part de la mateixa justícia: se’ls demana coherència en la declaració, un estat anímic concret, haver de defensar-se, etc. Encara no
són ateses per personal format. A més, implica una dinàmica que
obliga a reviure els fets a la víctima en cada etapa de la denúncia i a
visibilitzar la violència patida. Sovint les culpem dels fets.
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’Promising Young Woman’
Direcció: Emerald Fennell
Cada nit, la Cassie es maquilla, es vesteix i surt de festa sense beure ni una gota d’alcohol. Tot i això, es fa la borratxa, deixant que estranys se l’emportin a casa i, quan estan
a punt de violar-la, es refà i pregunta un rotund “Què coi estàs fent?”. Així, cada nit, la
Cassie posa entre les cordes diferents tipus d’homes que intenten, d’una manera o
altra, abusar d’ella quan pensaven que es trobava suficientment borratxa com per no
poder expressar la seva voluntat.
La pel·lícula tracta qüestions molt parlades en l’àmbit del feminisme, però poc a l’espai
públic: des del consentiment fins a la cultura de la violació i l’encobriment d’aquestes per part d’institucions com les universitats o els cercles d’amics. A més, en cap
moment centra el sentiment principal de les víctimes en la culpa o el patiment, sinó
en la ràbia. Un sentiment molt invisibilitzat quan parlem de les dones i, sobretot, les
maltractades i víctimes de violències. La visió de la víctima com a submisa i perfecta
es trenca a Promising Young Woman, posant-nos davant del mirall d’una societat que
té com a vergonya els delictes sexuals.
Lucía Aliagas Picazo

‘Siete agujas de coser’
De Lucía Chacón McWeeny

‘Killing Eve’
Sèrie de Televisió
Magnífica sèrie que reconcilia qualsevol feminista amb el gènere
policíac: la trama defuig l’acció basada en la violència i els cops de
puny entre bons i de dolents, i va més enllà, desvetllant de mica en
mica la personalitat de les seves potents protagonistes (majoritàriament femenines).
La creadora, Phoebe Waller-Bridge, ens planteja la història d’una
criminòloga (Sandra Oh) i una assassina psicòpata, Jodie Comer,
que ens enganxen en la seva relació d’obsessió de l’una amb l’altra
mentre es persegueixen per diverses capitals d’arreu del món.
T’atrapa especialment la personalitat de Villanelle: una criminal a
sou, minuciosa i sense escrúpols, impertorbable, narcisista, amant
del luxe i la sumptuositat, que amaga una història familiar complexa, però que es va desgranant amb una espècie d’humor satíric que
captiva.
Si bé és cert que la sèrie no manté el mateix nivell al llarg de les
quatre temporades, és digna de consum voraç a causa, també, dels
seus capítols no autoconclusius, que deixen l’espectador amb ganes
de més episodi rere episodi.
NOTA: no perdeu de vista el personatge de Carolyn (mestra de l’espionatge del servei secret britànic), del qual sembla que es prepara
un spin-off.
Mentxu Gutiérrez Jiménez

Aquesta novel·la, ambientada al
Madrid dels anys noranta, és el primer llibre de la seva autora, Lucía
Chacón McWeeny, dona granadina
i creadora del blog Menudo numerito, del qual ha fet la seva marca
personal.
Chacón ens planteja una xarxa
d’històries, històries de dones.
Dones amb un passat propi i individual, que ens mostra mitjançant
els salts enrere d’algunes de les
protagonistes durant el desenvolupament de la trama. Hi ha un
present on les dones conflueixen
en un escenari únic descrit amb
habilitat perquè la lectora es faci una imatge ràpida
i dolça: un taller de costura que ens transporta a temps pretèrits,
quan la costura era una qüestió de subsistència al nostre país i al
seu voltant es generaven espais de sororitat entre les dones. I hi
ha un futur que es va construint a mesura que cada una de les Siete
agujas ens atrapa amb les seves problemàtiques i els seus somnis.
És una lectura tranquil·la (d’històries quotidianes) que aconsegueix
fer-se lloc en un món lector cada cop més àvid d’aventura i d’històries trepidants, immediatesa i hiperestimulació.
Mentxu Gutiérrez Jiménez
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internacional

Morir per avortar o morir per
no avortar
Després que el passat 28 de setembre moltes
dones i alguns homes omplíssim places i carrers per reclamar, en una acció global, el dret
a decidir sobre el nostre cos i sobre la nostra
vida i exigir que l’avortament sigui lliure, gratuït i segur, no podem oblidar el que va passar
aquest estiu als EUA.
El Tribunal Suprem dels Estats Units va anul·
lar la històrica sentència Roe contra Wade
de l’any 1973, que reconeixia el dret constitucional de la dona a avortar, i legalitzava
l’avortament a tot el país. El que passa a partir d’aquesta anul·lació és que els jutges del
Suprem han obert la porta al fet que cada
Estat pugui decidir si s’hi permet avortar o no.
Un cop més les vides de les dones són tutelades pel patriarcat, el capital i l’Església.
Sabem que més d’una cinquantena d’estats
faran restricció d’aquest dret de manera
immediata. Altres ja ho tenien tot preparat
perquè entrés en vigor automàticament.
Kentucky, Louisiana, Missouri i Dakota van
prohibir de manera immediata la interrupció
voluntària de l’embaràs. I ho van decretar
minuts després de fer-se pública la decisió
del Suprem.
Ara les dones dels Estats Units tenen dues
Amèriques: la que permetrà l’avortament i
la que no. I com sempre les dones que han
estat més vulnerades pel sistema seran les
més perjudicades perquè no podran anar d’un
Estat a un altre per avortar. I sabem que això

IZABELA SAJBOR
Poc abans de les onze de la nit, Izabela Sajbor va saber que els metges la deixarien
morir. El fetus tenia anomalies greus i podia acabar morint a l’úter. Si arribava a néixer,
l’esperança de vida no arribaria a l’any. Sajbor va ingressar a l’hospital després de trencar
aigües de manera prematura. Sabia que encara es podia induir el part o extirpar quirúrgicament el fetus per evitar la infecció o una sèpsia potencialment mortal. Va tenir febre,
vòmits i convulsions, però el que més preocupava als metges eren els batecs del nadó.
“La meva vida està en perill. La llei diu que no em poden ajudar mentre el fetus sigui viu”,
va escriure a la seva mare abans de morir. (Diari Ara, 16/07/2022).

provocarà patiment i mort. Però a ells què els
importen els nostres drets i les nostres vides!
Un cop més restem atònites davant d’aquest
nou retrocés. Un cop més comprovem com en
són, de febles, els nostres drets i les conquestes. No, no els tenim blindats. Ara mateix hi
ha 27 països on l’avortament no està permès
en cap cas, ni tan sols quan perilla la vida de
l’embarassada.

O globalitzem drets o totes hi perdem! Per
això des del sindicalisme de classe i feminista,
des de CCOO, continuarem sumant lluites,
denúncies i reivindicacions. Perquè sabem
que el dret al propi cos, a no morir per avortar o morir per no avortar, en definitiva, el
dret a la llibertat dels nostres cossos, és un
dret universal que encara és necessari seguir
defensant.
Maribel Ayné Domingo

La rebel·lió del hijab
És inevitable no parlar del que succeeix a Iran, després de l’assassinat a mans de la policia
d’una noia kurda per dur malament el hijab. Arran d’aquest assassinat, les mobilitzacions de
dones tallant-se els cabells o desprenent-se del vel només poden fer créixer la solidaritat amb
els moviments en contra de la teocràcia iraniana i contra el règim d’Ebrahim Raisi, que rep tot
el suport del Consell Guardià (12 homes clergues, la meitat dels quals triats pel líder islàmic
suprem). Un país empobrit, amb sancions dels EUA i escassetat d’aigua, en què es viu un procés
mobilitzador, des del 2019, que ja no només es dona a Teheran i les grans ciutats, sinó també
arreu del territori, més difícil de controlar pel Govern, cosa que li ha provocat un cert desgast, en
no tenir ja el suport de certes capes rurals. Malauradament, la repressió continua augmentant
i es compten per desenes les persones assassinades a mans de la policia. Des de les societats
occidentals i des del feminisme (islàmic, cristià o ateu), hem de solidaritzar-nos amb la resposta
autònoma que vulguin fer les dones que estan sent reprimides en les seves llibertats, sense
caure en una visió colonialista i occidentalista antiislàmica. Des del nostre sindicat defensarem
la solidaritat internacionalista amb la classe treballadora iraniana amb perspectiva de gènere
davant la creixent opressió exercida per un règim islàmic integrista.
Mónica Penas Piñeiro
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25-N, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones

Jornada reivindicativa per denunciar
les empreses que no disposen d’un
protocol contra l’assetjament sexual
Aquest 25 de Novembre, Dia Internacional per
l’Eliminació de la Violència envers les Dones, des
de la Secretaria de les Dones i Polítiques LGTBI+
hem preparat una jornada reivindicativa.
Les agressions contra les dones són un flagell
que perdura. Al llarg del 2022, a Catalunya,
hi ha hagut nou feminicidis més un infanticidi.
Cal que fem un pas endavant per posar fi a les
violències que vulneren els drets bàsics de les
dones. I, per aconseguir-ho, cal que ataquem
aquesta qüestió des de totes les vessants:
econòmica, laboral, institucional, legal, social,
etc. Així mateix, aprofitem aquesta data per
reclamar un recull de dades d’agressions dins
de l’àmbit laboral, ja que és l’espai al qual individualment es destinen més hores al dia i del qual
no consta cap estadística oficial.
Des de CCOO de Catalunya, volem aprofitar
aquest 25-N per reivindicar la importància que
tenen els protocols de prevenció i d’actuació
en matèria d’assetjament sexual i/o per raó de
sexe. La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, ja preveu l’obligatorietat de totes les empreses, independentment de la seva dimensió, d’elaborar un protocol contra l’assetjament a la feina. A Catalunya,
la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i
homes, també en recull l’obligatorietat.
Quinze anys després de l’entrada en vigor de la
llei, veiem com encara hi ha empreses que no
l’han elaborat, amb la qual cosa deixen desprotegides les dones treballadores de qualsevol
possible cas de discriminació i assetjament.

Laura Sire
Instagram: lmsire

És per això que el 25-N Carolina Gala, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat
Social a la Universitat Autònoma de Barcelona, i Mentxu Gutiérrez, secretària de
les Dones i Polítiques LGTBI+ de CCOO de Catalunya, participaran en un acte que
culminarà amb una marxa des de la seu de CCOO a Via Laietana fins a la Inspecció de
Treball, on s’entregarà un recull de denúncies de totes aquelles empreses que avui
dia no disposen encara d’un protocol contra l’assetjament i la discriminació sexual i/o
per raó de sexe.
Fem una crida a la participació a les manifestacions que es faran arreu de Catalunya, tant
per part del moviment feminista com de les institucions, amb l’objectiu de reclamar una
societat lliure d’opressions envers les dones i, sobretot, lliure d’assetjament sexual a la
feina i de violència masclista en general.
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25-N, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones
Les dones i els homes de CCOO de Catalunya
exigim, una vegada més, la fi de la violència
contra les dones pel sol fet de ser-ho.
Aquest 25 de Novembre, Dia Internacional
per l’Eliminació de la Violència envers les
Dones, volem recordar el compromís i la
lluita de les persones sindicalistes davant
totes les manifestacions de discriminació
i violència. Primer, als llocs de treball i a
les empreses, i, després, davant el poder
econòmic, polític i institucional, i a la
societat en general.
Malgrat la conscienciació social i els
esforços legislatius per erradicar totes
les formes de violència a totes les etapes
de la vida de les dones, aquest 2022 han
estat assassinades 11 dones a Catalunya,
d’un total de 66 dones a l’Estat espanyol,
i també s’ha assassinat un nen en el marc
de la violència vicària.
Els feminicidis o assassinats masclistes
són el resultat més greu d’una violència
estructural que té el seu origen en el
domini, el control i l’abús de poder que el
patriarcat atorga a l’home per mantenir el
control sobre les dones. Els episodis de
punxades a dones, durant l’estiu, són una
manera més de fomentar i crear un clima
de sotmetiment i control sobre les dones
i els seus cossos i d’expulsar-les dels
espais públics i d’oci. És la reacció ferotge
del patriarcat, que es defensa amb dents i
ungles dels avenços del feminisme.
Un control que s’exerceix en la seva
màxima crueltat a països com l’Iran i
l’Afganistan, on la situació de gana
accelera els matrimonis forçats com a
mera transacció. L’assassinat d’una noia
kurda per la policia iraniana ha suposat
una onada de suport a les dones iranianes
arreu del món. Però també es manifesta
als Estats Units, amb la seva ofensiva
contra el dret a l’avortament. I a Itàlia i a
Espanya, on els partits d’extrema dreta
que ocupen llocs de govern fan discursos
negacionistes i retrògrads en un intent de
manipulació del llenguatge tot reconeixent
la violència intrafamiliar i desnaturalitzant
la violència masclista.
La guerra a Ucraïna ens ha demostrat
la feblesa dins de la Unió Europea. En
contextos de guerra, les dones i les nenes
són víctimes de violència sexual, física
i psicològica, ja que històricament han
estat usades com a trofeus de guerra.
Aquests conflictes també expulsen les
dones, que són desplaçades i tornen a
patir violència amb l’estatus de refugiades.
Moltes de les dones participen activament

a la primera línia de foc, però, tot i així, un
cop acaba la guerra, quan tornen a casa,
són rebutjades i apartades per la societat
a causa de les seves ferides. És el contrari
del que passa amb els homes: les seves
ferides esdevenen elements d’heroïcitat.
No només queda un llarg camí per eliminar
les violències contra les dones. Encara
no hem posat fi al tràfic de persones
que afecta massivament les dones, a
l’explotació sexual i reproductiva, als
matrimonis forçats, a les mutilacions
genitals femenines, a la pornografia
utilitzada com a material didàctic
d’educació sexual pel nostre jovent, a la
cosificació, a la hipersexualització i a la
feminització de la pobresa. Avui encara
correm el risc de retrocedir en drets ja
conquerits.
Les darreres sentències dels tribunals
davant les agressions comeses per
policies i altres són un clar exemple de
com encara el patriarcat i el masclisme
estan instal·lats al sistema i a la cultura.
Per això cal trencar amb els estereotips
de gènere que ens oprimeixen. Cal una
educació sexual integral al llarg de la vida
de totes les persones. Cal que entre totes
i tots fem possible la transformació del
model actual basat en la desigualtat entre
dones i homes envers un nou model just i
igualitari.
Malgrat els esforços legislatius, com la
coneguda llei del “només sí és sí”, la
violència contra les dones constitueix un
atemptat 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,
per tant, és un obstacle per a una societat
democràtica. Per això hem de situar la
lluita contra les violències masclistes a la
centralitat de la vida social i política, amb
una implicació total i absoluta de tots i
totes: poders, institucions, organismes,
empreses, persones treballadores i
ciutadania.
Des de CCOO ens comprometem a seguir
treballant per incloure la lluita per la igualtat
i contra la violència masclista en tots
els àmbits d’actuació sindical i des dels
espais de concertació en la negociació de
protocols preventius i d’actuació davant
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Continuem oferint i enfortint la xarxa dels
nostres locals com a portes violetes —
espais segurs per a dones víctimes de
qualsevol tipus de violència masclista—
i els serveis del Servei d’Informació i
Atenció a la Dona (SIAD).

NO CESSAREM D’EXIGIR:
- Un registre estadístic oficial que reculli el
nombre de dones víctimes de violència
que passen pels serveis especialitzats
d’atenció, suport i assessorament,
per determinar el volum de recursos
necessaris per posar fi al flagell de les
violències de gènere.
- Un circuit de denúncia d’agressions que
protegeixi i no revictimitzi la persona
agredida.
- Unes atencions i cures especials
de la salut de les dones grans, així
com la protecció jurídica contra
els maltractaments i els abusos que
pateixen davant de les situacions que
les fan vulnerables.
- Un registre públic i obligatori dels
protocols d’assetjament sexual i/o per
raó de sexe a les empreses.
- Una dotació específica a la Inspecció de
Treball perquè pugui detectar i combatre
les empreses que incompleixen les seves
obligacions respecte dels protocols
d’assetjament i dels plans d’igualtat.
- La transposició a la normativa laboral,
després de la ratificació del Conveni 190
de l’OIT, per garantir la regularització del
dret de les treballadores de la llar així
com la generació d’eines a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social per poder
desenvolupar la seva tasca de vigilància
de la norma als domicilis particulars per
damunt de la inviolabilitat d’aquests.
#15AnysSenseProtocol
#StopAssetjamentSexual

