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25 de Novembre
Dia Internacional  per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

Des de COMFIA defensem el dret a viure sense por
En les paraules del Secretari General de les Nacions Unides
Kofi Annan, (Premi  Nobel de la Pau 2001) per al pròleg de
l'Informe Mundial sobre la violència i la salut de l'OMS “les
dones tenen dret a viure la seva vida i criar els seus fills sense
por a la violència. Hem d'ajudar-les a gaudir d'aquest dret,
deixant ben clar que la violència pot previndre's unint esforços
per determinar les seves causes subjacents i afrontar-les.”

La violència contra les dones no és un problema social sense
solució a qual ens haguem de resignar perquè portem anys
arrossegant-lo. És un problema que pot afectar a qualsevol
dona, sense distinció de nivells socials, culturals i econòmics.

La recerca d'una solució definitiva passa pel compromís de la
nostra societat en tres eixos bàsics:

� La violència és previsible i es podria evitar.
Les decisions polítiques i legislatives han d'anar enfocades a la
consecució i compliment d'un Pla Nacional de Prevenció de la
violència, que s’hauria d'enfocar des del consens amb les
organitzacions sindicals. Cal aconseguir que no es produeixin
aquestes situacions de violència que en molts casos es podrien
haver evitat.

� Educar des de la infància.
És imprescindible fomentar la creació i el desenvolupament de
Programes Educatius si volem treballar amb vista a una solució
definitiva del problema, que comporta educar a les
generacions futures en la igualtat i el respecte.
� Protegir les víctimes.
Aconseguir que les víctimes de la violència es trobin prou
emparades i protegides per poder denunciar l'agressor i tenir
l'oportunitat de refer les seves vides i la de les seves famílies.

Aquí la tasca del sindicat és fonamental, aconseguint que
s'acordin les mesures necessàries per a ajudar a aquestes
dones a mantenir si així ho desitgen els seus llocs de treball a
les empreses, i si han de canviar fins i tot de ciutat, assegurar-
los el poder trobar un treball digne per a aconseguir ser
persones lliures i independents.

Si ets víctima de la violència, no t’ho callis.
Denuncia-ho  i demana ajuda.
Acudeix a la teva delegada o delegat de CCOO a la teva
empresa i informa't de com fer front al problema.


