
L’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe a 

la feina (II)

A l'anterior comunicat us vam explicar en què consistia l'assetjament sexual i el per raó de 
sexe. Ara us mostrarem un estudi publicat pel Ministeri de Treball, amb algunes dades molt 
interessants. Aquest estudi està basat en dones, ja que la majoria dels treballadors i 
treballadores que pateixen aquest tipus de conductes són les dones. 
A les enquestades se'ls van fer una sèrie de preguntes, de les quals hem seleccionat aquelles 
que creiem que són importants, i que són les següents: 

- S'ha sentit alguna vegada discriminada en el lloc de treball pel fet de ser dona? 

-30% Menors sous x mateixa categoria. 

-29,1% Dificultat d'accés a llocs més nivell. 

-21,3% Tasques menys qualificades.

-SI                   - 16,1% Tracte verbal discriminatori. 

- 14,2% Major dificultat en sectors masculins. 

-4,9% Acomiadament per embaràs 

-3% Contractes menys estables. 

-2,8% Menor valoració professional. 

-2,6% Assetjament sexual. 

-Resta són altres casos.

- La percepció de l'existència d'assetjament sexual en els centres de treball.

Acudits de contingut sexual 21,3% 

Comentaris sobre les treballadores 15,7%

Assetjament lleu  Demanar reiteradament cites 4,1% 

Apropament excessiu 5,1 % 

secció sindical caixa penedès

NO; 
81,3

SI; 
18,6

Ns/Nc; 
0,01



Gestos i mirades insinuadores 5,9% 

Preguntes sobre la seva vida sexual 4,7% 

Assetjament greu Insinuacions sexuals 4,1% 

Demanar obertament relacions 2,1% 

Pressionar després de ruptura amb un company 0,9% 

Abraçades, petons 1,7% 

Tocaments, pessics 1,9% 

Acorralaments 2,6% 

Assetjament molt greu Pressions per a obtenir sexe 1,3%

Realitzar actes sexuals sota pressió d'acomiadament 0,4%

Assalt sexual 0,1%

- La socialització de l'assetjament sexual. Les dones que pateixen assetjament sexual en 
l'entorn laboral tendeixen a afrontar-lo en solitari, ocultar el fet i circumscriure'l a l'esfera 
personal, encara que a mesura que augmenta la seva gravetat s'incrementa la recerca del 
suport de l'entorn proper. Solament una quarta part 25,1% de les treballadores que han 
viscut alguna situació d'assetjament sexual a la feina reconeix haver comentat aquesta 
situació amb algú del seu entorn. 

- Les repercussions físiques i psicològiques. En el plànol físic i psicològic, entorn d'una 
cinquena part (21,2%) de les treballadores que pateixen o han sofert assetjament sexual 
reconeixen que els ha suposat patir algun tipus de trastorn físic i/o psicològic, a conseqüència 
de les agressions sofertes. 

- Has tingut algun símptoma o trastorn derivat de l'assetjament sexual?

Si
21%

No 
67%

Nc
12%

10,5 % Apatia, desgana. 

 8,2% Baixa autoestima. 

 10,4% Palpitacions. 

se 7,5% Malsons amb el treball. 

 SI 7,6 % Insomni. 

 7,2 % Augment de malalties. 

 6,5% Dificultat per a respirar. 

 5,3% despertessis nocturns. 



 0,5% Altres 

Com heu pogut comprovar encara queda molt de camí per fer en aquest tema. Entre tots tenim 
a les nostres mans acabar amb l'assetjament, ja sigui sexual o de gènere. Però la veritat és que 
cada dia hi ha dones que pateixen aquest tipus de comportaments abusius i discriminatoris. El 
més greu de tot això és que solament un percentatge molt petit ho denuncia. 

A la nostra entitat encara podem trobar casos, la majoria de superiors que agredeixen 
verbalment i amenacen als seus subordinats, o comentaris sobre les dones i el seu rendiment, o 
la falta de promoció de dones per a nivells més alts, o assetjar per les baixes concedides per 
un professional de la SS (ja que molts dels superiors controlen i desconfien tant dels seus 
empleats, que fan trucades a terceres persones).

18 de març del 2008 – com. 13/08

Butlleta d’afiliació a CCOO:
nom i cognoms __________________________________ centre de treball  ___________________________

Pots enviar-la  a:
SECRETARIA DE LA DONA

OLGA RIVAS CASALED 455-OLESA DE MONTSERRAT    ISABEL SERRANO SERRANO 158-MARTORELL


