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DIA INTERNACIONAL PER A L'ERRADICACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Enfront de les violències contra les dones, ni una passa enrere

Les Confederacions Sindicals de Comissions Obreres (CCOO) i de la Unió General
de  Treballadores  i  Treballadors  (UGT)  reiterem  el  nostre  compromís  amb
l'erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones i fem una crida a les
treballadores i els treballadors i al conjunt de la ciutadania per a combatre-les fins a
la seva total eliminació, tant dels centres de treball com de la societat en el seu
conjunt. Cridem a combatre-la atallant-la des de les seves causes, i a augmentar
tots els recursos de prevenció, perquè no succeeixi. Cridem també al rebuig frontal i
a  la  condemna  als  discursos  negacionistes  que  posen  en  perill  els  avanços,
qüestionen les polítiques públiques contra les violències masclistes i l'educació en
igualtat i revictimitzen a les dones supervivents.

Denunciem que, davant el desvergonyiment de la ultradreta i la ceguesa dels qui no
volen veure, aquestes violències no sols persisteixen, sinó que en molts casos estan
creixent, tal com mostren reiteradament nombroses estadístiques.

Denunciem també que aquest és un problema polític i social de primer ordre que
suposa un dèficit en els nostres sistemes democràtics que cal abordar des de tots
els fronts i sense escatimar en recursos.

Recordem  que  les  xifres  de  la  violència  són  escandaloses,  començant  per  les
assassinades per ser dones en el marc de la Llei orgànica de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere, 1/2004, és a dir, les assassinades per la seva
parella o exparella:

● Un total de 37 dones, que han estat assassinades fins al 8 de novembre de
2022.

● 26 menors que s'han quedat orfes i  òrfenes amb motiu de la violència de
gènere.

● En tot l'any 2021 47 dones van ser assassinades i 31 menors van quedar
orfes i òrfenes.

● El nombre de dones assassinades des de 2003 ascendeix a 1.165 dones,
dones que són molt més que números, són vides arrabassades.

A més, per primera vegada des que es recullen dades sobre violències masclistes,
en  compliment  del  que  s'estableix  en  el  Conveni  d'Istanbul  i  del  que  anàvem



reclamant també de les organitzacions sindicals, aquest 2022 s'estan registrant ja
altres  feminicidis  que  van  més  enllà  de  l'àmbit  de  la  parella  i  exparella  i  que
comprenen els feminicidis sexuals (relacionat amb agressions sexuals, incloses les
víctimes de tràfic i explotació sexual); els feminicidis familiars (comeses per l'entorn
familiar i que inclouen els crims d'honor); els feminicidis socials (perpetrats per part
d'homes que no siguin família ni parella o exparella, com a amics, veïns o companys
de treball) i  feminicidis vicaris o per substitució (assassinat dels fills i  filles per a
danyar a la mare o bé d'una dona per a danyar a una altra).

Les xifres són també esgarrifoses:
● Durant  els  mesos  de  gener  a  juny  de  2022,  19  dones  en  total  van  ser

assassinades fora de l'àmbit de la parella o exparella, deixant 3 orfes/as.
● El 100% dels agressors eren coneguts de les víctimes.
● Prop del 60% d'aquests feminicidis es produeixen en l'àmbit familiar, sent el

presumpte agressor en 6 casos el fill i en 3 casos el net.
● Els feminicidis  socials  representen en aquest  primer semestre  de 2022 el

32% del total, dels quals en 3 casos el presumpte agressor era un veí, en 2
era un company de pis i en un 1 un altre conegut.

● La  resta  d'assassinats,  el  10%,  corresponen  a  feminicidis  sexuals.  Els
presumptes agressors van ser un veí i un conegut i en tots dos casos les
dones assassinades eren menors de setze anys.

● En el 89,5% dels casos les víctimes no havien denunciat

Recordem que les assassinades no són sinó la punta de l'iceberg de les violències
masclistes que, segons alguns indicadors, estan creixent. Per exemple, en l'últim
informe de  l'Observatori  contra  la  Violència  Domèstica  i  de  Gènere  del  Consell
General del Poder Judicial (CGPJ), s'assenyala que:

● Entre abril i juny de 2022 es van comptabilitzar 44.543 víctimes de violència
masclista, un 10,89 % més que en el mateix període de 2021.

● Aquesta xifra  que indica  que gairebé 20 de cada 10.000 dones sofreixen
aquest tipus de violència a Espanya.

● Es tracta de xifres més altes que les que es van registrar abans de la irrupció
de la COVID-19 (40.687 en l'últim trimestre de 2019 i 36.185 en el primer
trimestre de 2020).

La fotografia més completa de l'extensió de les violències masclistes al nostre país
més enllà dels assassinats o de les denúncies en el marc de la Llei 1/2004, l'ofereix
la macroenquesta sobre violències cap a les dones de 2019, elaborada pel Centre
de  Recerques  Sociològiques  per  encàrrec  de  la  Delegació  del  Govern  per  a  la
Violència de Gènere, que assenyala que 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. A més, 1 de cada 5 (19,8%) l'han sofert en els últims dotze
mesos. Més de 4 milions de dones.



En l'àmbit europeu, un terç de les dones de UE ha sofert violència física o sexual
segons  dades  de  l'Agència  Europea  de  Drets  Humans.  Una  de  cada  dos,
assetjament sexual. D'aquí la iniciativa de la Comissió Europea per a tirar endavant
una directiva per a combatre la violència contra les dones i la violència domèstica,
una proposta encara subjecta a les pertinents revisions i  negociacions, però que
hauria de servir per a elevar a rang de llei europea les disposicions del Conveni
d'Istanbul. Esperem i exigim que això sigui possible al més aviat possible.

En el pla internacional, cal destacar que els objectius de l'Agenda 2030 de Nacions
Unides 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. La meta 5.2 parla explícitament d'"eliminar totes les
formes de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat,
incloses la tracta i l'explotació sexual i altres tipus d'explotació".

Davant  aquests números i  aquesta realitat,  com és possible permetre el  discurs
mentider de l'extrema dreta antifeminista? Els seus exabruptes no sols són un insult,
sinó que tenen nefastes conseqüències que es tradueixen en retallades de recursos
institucionals i perilloses idees que s'estenen entre les generacions més joves: un de
cada  cinc  homes  d'entre  15  i  29  anys  considera  que  la  violència  masclista  no
existeix i que és només un "invent ideològic", segons es recull en el baròmetre sobre
joventut i gènere de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (*FAD), publicat en
2021.

La Unió General de Treballadores i Treballadors (UGT) i la Confederació Sindical de
Comissions Obreres creiem que és deure de les forces democràtiques reforçar el
consens  enfront  de  la  violències  masclistes  i  rebutjar  frontalment  els  discursos
negacionistes que minimitzen la seva incidència i posen en risc tot l'avançat. Exigim
tolerància zero enfront de les violències contra les dones. Instem a més a reforçar
l'educació en igualtat amb l'objectiu d'identificar i neutralitzar aquestes violències i
bandejar estereotips.

CCOO i UGT instem el govern central i els governs autonòmics i locals al fet que
dediquin  recursos  i  garanteixin  serveis  de  prevenció  i  d'atenció  integral  a  les
víctimes de totes les violències masclistes.

Instem les forces democràtiques a una avaluació acurada i  detallada de les 290
mesures  del  Pacte  d'Estat  contra  la  Violència  de  Gènere  i  a  l'elaboració  de
propostes més ambicioses i eficaces per a l'Estratègia Estatal que ha de posar-se
en marxa a partir de 2023. Celebrem, en tot cas, que el Pacte d'Estat s'hagi convertit
en una eina permanent. I demandem que el seu finançament sigui també suficient i
estable, garantint la plurianualitat dels fons del Pacte d'Estat. 



També demanem que es garanteixi una xarxa pública d'atenció integral a víctimes
d'aquestes  violències  masclistes  que  els  asseguri  una  atenció  especialitzada  i
interdisciplinària  24  hores  365  dies  a  l'any,  sense  interrupció,  perquè  aquesta
violència tampoc descansa.

Subratllem la importància de l'àmbit laboral per a garantir l'autonomia de les dones
supervivents a les violències masclistes.  En aquest  sentit,  saludem l'extensió de
drets que suposa l'aplicació dels drets laborals (suspensió de contractes, mobilitat
geogràfica i funcional, etc.) a les víctimes de violències sexuals en la recentment
aprovada  Llei  orgànica  10/2022,  de  6  de  setembre,  de  garantia  integral  de  la
Llibertat Sexual.

Quant  als  contractes  bonificats,  un  total  de  845 dones víctimes de violència  de
gènere han accedit a un d'aquests contractes en els sis primers mesos de 2022,
segons dades del SEPE. El total en 2021 va ser de 1231 contractes. Malgrat els
esforços,  es  tracta  d'un  percentatge  encara  minso  de  les  víctimes.  Per  això
reclamem el reforç i la revisió de les polítiques actives d'ocupació per a aquestes
dones, i la formació específica dels operadors que intervenen.

També  recordem  que  existeixen  violències  masclistes  en  l'àmbit  laboral,  com
l'assetjament sexual i per raó de sexe que romanen ocultes i invisibilitzades perquè
no es compten, i per això exigim la millora dels instruments estadístics per a evitar
que romanguin.

UGT i CCOO ens felicitem per la ratificació del Conveni 189 sobre les treballadores i
treballadors domèstics i del Conveni 190 sobre la violència i l'assetjament en el món
del  treball,  tots  dos  instruments  històricament  reclamats  per  les  nostres
organitzacions i que han de servir per a eliminar les violències. Instem la immediata
posada en marxa dels instruments necessaris per a donar-los compliment.

En l'àmbit de la nostra competència sindical, CCOO i UGT ens comprometem a:
● Formar  i  sensibilitzar  al  nostre  actiu  sindical  enfront  de  les  violències

masclistes.
● Formar i sensibilitzar a les plantilles en els centres de treball.
● Que  els  nostres  delegats  i  delegades  exerceixin  de  barrera  enfront  de

qualsevol manifestació de violències contra les dones.
● Negociar  i  aplicar  els  protocols  d'assetjament  sexual  i  per  raó  de  sexe

previstos en la legislació.
● Negociar  Plans  d'Igualtat  i  mesures  d'acció  positiva  en  la  Negociació

Col·lectiva  que  contribueixin  a  l'erradicació  de  les  discriminacions,  els
estereotips i la violència.

● Col·laborar  permanentment  amb  les  administracions  públiques  i  les
associacions de dones en l'objectiu d'erradicar aquestes violències.

● Assessorar víctimes i dones supervivents.



Cridem als  treballadors  i  treballadores  i  al  conjunt  de  la  ciutadania  a  participar
juntament  amb el  moviment  feminista  en  els  actes  reivindicatius  del  25N per  a
sumar-nos al crit global contra les violències masclistes.

Enfront de la violència contra les dones, ni una passa enrere.


