CCOO de Catalunya, davant un nou 25 de novembre, Dia Internacional per leliminació de la
violència contra les dones, denuncia i condemna les diverses formes de violència exercida contra
les dones -que en làmbit laboral es manifesta per mitjà de lassetjament sexual i lassetjament per
raó de sexe-tot reiterant el seu compromís amb leliminació i leradicació daquesta xacra social.
Cal un marc legislatiu i social que estigui enfocat a generar una consciència que condemni qualsevol
indici de discriminació per raó de gènere; uns pressupostos que tinguin com a prioritat una societat
més justa i sense violència, una dotació suficient tant de recursos humans com econòmics, una
veritable educació no sexista, uns mitjans de comunicació de qualitat en què les dones apareguin
com a subjectes i no com a objectes, mesures eficaces per eradicar, perseguir i impedir el lucre
de proxenetes i prostituïdors...
A Catalunya tenim un nou marc, que és la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
que en el seu preàmbul diu La finalitat daquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a
leradicació de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties
respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació daquesta violència.
·

CCOO de Catalunya promourà que, des de lacció sindical i la negociació col·lectiva, es
tinguin en compte les mesures recollides tant en la Llei orgànica de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere com la Llei del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, tot garantint i millorant, si escau, els drets relatius a les
condicions laborals que tinguin en compte aquestes lleis.

·

CCOO de Catalunya ens hem marcat lobjectiu dafavorir la formació i el coneixement del
conjunt de delegats i delegades sindicals sobre aquestes lleis, per poder intervenir des
de l'acció sindical en la defensa i la protecció de la víctima en el si de les empreses.

·

CCOO de Catalunya creiem que és necessari definir i abordar la violència contra les dones
com a tema social, econòmic i polític, considerem la violència com un atemptat contra
els drets humans, i exigim que s'estableixi una estratègia més eficaç des dels diferents
organismes internacionals que proporcionin una resposta global.
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