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UGT I CCOO DENUNCIEM I ACTUEM PER A
ERRADICAR TOTES LES FORMES DE VIOLÈNCIA
CAP A LES DONES
Manifest conjunt UGT i CCOO
Les Confederacions Sindicals de la Unió General
de Treballadores i Treballadors (UGT) i de
Comissions Obreres (CCOO), amb motiu del 25
de Novembre de 2021, Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència Contra les Dones,
manifestem
el
nostre
compromís
actiu,
determinant i irrevocable a erradicar totes les
violències masclistes i les causes que l'originen o
afavoreixen; una violència que en les
seves diferents manifestacions impedeix a les
dones l'exercici ple dels seus drets, entre altres,
el dret a la libertat, la seguretat, l'autonomia, la
igualtat i la dignitat; que, a més, afecten
greument la seva salut, condicions laborals i de
vida, generant a les dones
nombroses
seqüeles
físiques,
sexuals, psicològiques,
econòmiques i socials.
I tantes vegades costant-los la pròpia
vida. CCOO i UGT condemnem enèrgicament
aquesta violència que en la seva expressió
més dramàtica es materialitza en l'assassinat
de desenes de dones i menors al llarg de l'any,
deixant-n'he centenars greument lesionades .
En coherència amb els nostres principis i
valors, assumint la nostra funció correctora
de desigualtats
i
mobilitzadora,
UGT
i
CCOO conviden a les persones treballadores i
a la ciutadania en general a secundar els
diferents actes i mobilitzacions que es realitzen
en totes les ciutats i a la mobilització mundial
aquest 21 de novembre de 2021.

CCOO i UGT assanyallem la importància de
conèixer, detectar i actuar contra les diferents
formes de violència masclista cap a les dones,
que a més de constituir una violació greu dels
drets humans i dels drets constitucionals, suposa
la manifestació més dramàtica de les desigualtats
i discriminacions per raó de sexe i/o gènere que
es mantenen
en
una
societat
d'arrels
patriarcals. Manifestem
que
es
tracta
d'una violència sistèmica, concretada en les
seves
diferents maninifestacions físiques,
psicològiques, sexuals, econòmiques…
per
homes amb creences patriarcals que no
reconeixen els drets i autonomia de les
dones i que pretenen mantenir-les sota el seu
control i subjecció, impedint-los amb coacció i
violència l'exercici ple dels seus drets
fonamentals.
Assenyalem que aquesta mentalitat misògina no
sols es manté en termes preocupants sinó que
s'ha empitjorat per l'avanç de posicions
negacionistes sexistes i antifeministes, plagades
de mentides, mantingudes per l'extrema dreta
que, a més, han vist el seu reflex en el
minvament de recursos institucionals dirigits a
combatre aquesta violència en aquelles
comunitats autònomes en les quals han pogut
influir en els seus governs amb el seu vot.
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A Espanya, segons les dades de la Delegació del
Govern per a la violència de Gènere entre l'1 de
gener de 2003 i el 28 d'octubre 2021, eren ja
1.117 les dones que han estat assassinades a
Espanya per violència de gènere a les mans de
les seves parelles o exparelles. Des de l'1 de
gener de 2021 fins al 28 d'octubre de 2021 ja han
estat assassinades 36 dones, estant 2 casos en
recerca i deixant 21 menors en orfandat. Així
mateix, des de 2013 es comptabilitzen 44
assassinats de menors per causa de violència
contra les seves mares.
CCOO i UGT considerem molt alarmants les
dades d'una violència amb múltiples expressions
que no sols no s'ha reduït sinó que durant la
pandèmia s'ha agreujat i insistim en la necessitat
de redoblar els esforços en la lluita contra la
violència masclista.
En 2020, a conseqüència de les mesures
sanitàries adoptades enfront del COVID-19, i
especialment a causa del confinament, es va
produir un increment de l'exposició de les dones
a les violències masclistes, al mateix temps que
es van reduir un 10,31% les denúncies per
violència de gènere (gairebé 20.000 denúncies
menys), el còmput de víctimes de violència de
gènere va descendir un 9,73%, les mesures i
ordres de protecció van disminuir en un 11,94%, i
es van dictar 10.000 sentències condemnatòries
menys que l'any anterior, i tot això no es va deure
desgraciadament a un descens de la violència
masclista, sinó a les dificultats incrementades de
les víctimes per a tenir autonomia, denunciar i
defensar els seus drets.
Com a mostra d'aquest agreujament, segons
dades aportades per la Delegació del Govern per
a la Violència de gènere respecte als 98 dies de
confinament: es van rebre 29.700 peticions
d'ajuda, un 57,9% més que en mateix període
any anterior; el número de cridades al 016 també
va augmentar un 41,4% fins a 26.417; va
augmentar un 457,9% el nombre de consultes per
correu electrònic, fins a 703 i el nou suport
psicològic per whatsapp va atendre 2.580
consultes de contingut verificat.
2020
es
va
tancar
amb
47
dones
assassinades per la seva parella o exparella,
de les quals només set havien denunciat, és
a dir, menys del 15%.

D'aquests set casos, en quatre els jutjats no

havien acordat mesures protectores o s'havia
procedit a l'arxiu, en haver-se acollit la víctima al
seu dret a no declarar; en altres dos casos va
haver-hi trencament de la mesura o pena
d'allunyament; i en l'últim cas la sentència ja
estava complerta. Amb els crims van quedar
orfes/òrfenes 28 menors, i hem assistit amb
commoció a l'assassinat per aquesta causa de 3
menors.
A aquestes esgarrifoses dades s'uneixen unes
altres que no són menys preocupants, les que va
llançar la macroenquesta sobre violències cap a
les dones de 2019, elaborada pel Centre d'Investigacions Sociològiques per encàrrec de la
Delegació del Govern per a la Violència de
Gènere:

Ä 1 de cada 2 dones (57,3%) residents a
Espanya de 16 o més anys han sofert violència al
llarg de les seves vides. Gairebé 12 milions de
dones.

Ä 1 de cada 5 (19,8%) l'han sofert en els últims
12 mesos. Més de 4 milions.

Ä Les dones joves l'experimenten en major

mesura: el 71,2% de les dones de 16 a 24 anys i
el 68,3% de les dones de 25 a 34 anys han sofert
algun tipus de violència al llarg de les seves
vides. També les dones majors: el 42,1% de les
quals tenen 65 o més anys.

Ä El 13,7% (gairebé 3 milions) han sofert violèn-

cia sexual al llarg la seva vida i el 1,8% (359.095
dones) en els últims 12 mesos.

Ä El 21,5% (Més de 4 milions, és a dir, 1 de
cada 5) han sofert violència física al llarg de la
seva vida i el 1,7% (351.770 dones) en els últims
12 mesos.

Ä El 6,5% (1.322.052 dones) han sofert violència

sexual en algun moment de les seves vides per
part d'alguna persona amb la qual no mantenen
ni han mantingut una relació de parella, i el 0,5%
(103.487) en els últims 12 mesos.

Ä Un 2,2% (453.371 dones) del total de dones

de 16 o més anys residents a Espanya han estat
violades alguna vegada en la seva vida.
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Ä El 99,6% de les dones que han sofert violència

sexual van experimentar aquesta per part d'un
agressor home.
UGT i CCOO instem que s'enforteixin els
mecanismes de control, aplicació i seguiment del
Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere,
així com que s'asseguri la seva continuïtat amb
caràcter permanent, més enllà de la seva data de
finalització al setembre de 2022, com a política
governamental bàsica en la lluita contra la
violència masclista, mitjançant els canvis
normatius que es requereixin.
CCOO i UGT instem que s'accelerin les mesures,
polítiques i normatives dirigides a l'aplicació total
del Conveni d'Istanbul (2011, ratificat per
Espanya en 2014) sobre prevenció, assistència
integral a les víctimes i lluita contra tots els tipus
de violència contra les dones, siguin de caràcter
sexual,
laboral,
institucional,
econòmica,
assetjament sexual o altres violències infligides
per la parella o exparella.
De manera prioritària, UGT i CCOO reivindiquem
la ratificació del Conveni 189 de la OIT, sobre les
treballadores i els treballadors domèstics. De
totes les treballadores susceptibles de sofrir
assetjament sexual i assetjament per raó de
sexe, les més exposades són les dones amb
pitjors condicions laborals. Amb la implantació del
teletreball, augmenten els riscos per a moltes
treballadores, i, encara que totes elles estan
exposades,
ho
estan
especialment
les
treballadores empleades a la llar. També reiterem
la nostra reclamació permanent al fet que
s'acceleri el procés de ratificació per Espanya del
Conveni 190 de la OIT, aprovada per consell de
Ministres al setembre de 2021 i iniciat davant la
OIT, un instrument imprescindible per a
assegurar en-orns laborals lliures de violència i
assetjaments, inclosos l'assetjament sexual i
l'assetjament per raó de sexe.
UGT i CCOO reclamem que es redoblin els
esforços per part de Govern i de l'empresariat
per al foment de l'ocupació estable i de
qualitat i la millora dels drets laborals i
econòmics de les dones víctimes de la
violència masclista, en qualsevol de les seves
manifestacions, la qual cosa proposem que
s'abordi en el marco del diàleg social.

L'ocupació és essencial i imprescindible per a
prevenir i combatre la violència de gènere. És
necessari millorar i aconseguir la inserció laboral i
una ocupació de qualitat per a les víctimes de
violència de gènere.
En 2019, va haver-hi 1.194 contractes bonificats,
dels quals 840 van ser temporals i 354 indefinits,
és a dir, un 70,35% d'aquesta mena de
contractació va tenir caràcter temporal i només el
29,65% era indefinit.
I en 2020, dels 484 contractes bonificats registrats,
345 van ser temporals i 139 indefinits, és a dir
71,28% i 28,72% respectivament.
Aquestes xifres indiquen, que a més de ser
escassa l'ocupació que es genera amb aquesta
mesura, es tracta d'ocupació en la seva majoria
precària.

n

Instem el govern central i els govens
autonòmics i locals al fet que dediquin recursos i
garanteixin el caràcter permanent i essencial dels
serveis de prevenció i d'atenció integral a les
víctimes de violències masclistes, que comptin
amb els equips interdisciplinaris especialitzats
necessaris, i que es garanteixi el seu paper de
servei públic.

n

Demandem als diferents governs, autoritats i
organismes europeus i internacionals, i de manera
especial al govern central, que atenguin i
compleixin els compromisos derivats de l'aplicació
integral del Conveni d'Istanbul (2011).

Per tot això, CCOO i UGT:
n

Instem que es compleixin els objectius de
l'Agenda 2030 de Nacions Unides que situen la
igualtat de gènere i l'apoderament de dones i
nenes en el centre del desenvolupament
sostenible, per al que es requereix garantir-los el
dret a una vida lliure de violències masclistes. I
reclamem al govern la ratificació urgent del
Conveni 189 de la OIT i l'acceleració del procés de
ratificació del conveni 190 de la OIT ja emprès.
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Exigim tolerància zero contra totes les
violències masclistes i ens sumem a lluitar per
l'erradicació de tota mena de conductes de
violència contra les dones, per la millora dels seus
drets i de la seva protecció, entenent que per la
nostra actuació en l'àmbit laboral hem de
denunciar i participar actívament en la prevenció i
protecció enfront de l'assetjament sexual i a
l'assetjament per raó de sexe en el treball i en la
millora dels drets socioeconòmics i alborales de
les dones víctimes d'aquestes violències
masclistes.

n

Reclamem que s'actuï amb la major celeritat
possible,
sobre
les
causes
estructurals,
especialment sobre la desigualtat i disincriminacions per raó de sexe, impulsant també
actuacions, programes i polítiques de prevenció,
detecció i intervenció en els àmbits educatiu,
cultural, econòmic, sanitari, etc., perquè la millor
lluita contra la violència és impedir que es
produeixi.

UGT I CCOO reafirmem el nostre compromís per:
Å L'acció sindical, la formació i la
Å La negociació col·lectiva amb
sensibilització per a aconseguir la igualtat
realitatefectiva entre dones i homes en l'àmbit
laboral.

Å

La inclusió de Protocols d'actuació en les

empreses i Administracions públiques enfront
de casos d'assetjament sexual i
assetjament per raó de sexe.

Å

L'atenció jurídica i sindical a les víctimes

d'assetjament sexual i assetjament per raó de
sexe en l'àmbit laboral.

Secretaria confederal de Dones, Igualtat
i Condicions de Treball de CCOO

mesures

d'acció positiva, els Plans d'Igualtat per a
difondre i millorar els drets laborals i la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes, com a
eines correctores de les desigualtats i
discriminacions en cada empresa i centre de
treball.

Å La nostra col·laboració i actuació amb les

organitzacions competents (Administracions
Públiques, associacions de dones, etc.) per a
erradicar tot tipus de violència contra les
dones.

Sotssecretaria General d'UGT

COMISSIONS OBRERES i l'UNIÓ GENERAL DE
TREBALLADORES I TREBALLADORS
Cridem a la participació en les diferents manifestacions que es
convoquin pel conjunt d'organitzacions de dones, socials i
sindicals amb aquesta finalitat, per a manifestar el nostre
compromís i repulsa contra tota mena de violència contra les
dones.
Enguany, en un context encara de pandèmia COVID-19, cridem que
tals manifestacions s'efectuïn de manera que es garanteixi la protecció de la salut pública i amb respecte de les normes sanitàries.

