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Resolució sobre violències masclistes 
 

La violència masclista té una causa i múltiples manifestacions. Es produeix perquè és 

imprescindible per a mantindre la desigualtat estructural que pateixen les dones davant dels homes 

en tots els àmbits. Existeix com a eina indispensable per a mantindre les dones en espais de 

subordinació, mancades de drets, ciutadanes de segona fila que no són propietàries de les seues 

vides. 

 

La violència masclista té múltiples formes i  manifestacions. Acaba amb l'orgull de les dones, amb la 

seua autoestima de la mateixa manera que utilitza l'abús sexual, les agressions o l'asfíxia 

econòmica per a mantindre el seu control sobre elles. 

 

Les dones i els homes de CCOO sabem que la societat  patriarcal, neoliberal i capitalista no té 

escrúpols ni coneix límits a l'hora de convertir el cos de les dones en mercaderies que es compren i 

es venen, de manera que converteix en negoci la capacitat reproductiva de les dones o mutila els 

seus cossos com a demostració de poder i forma de sotmetiment. 

 

Les 23 dones assassinades enguany certifiquen l'interés a impedir que les dones es creguen 

propietàries de les seues vides i de les seues destinacions. Els tres menors assassinats demostren 

la crueltat d'una violència que no és casual, ni improvisada, sinó el complement necessari d'una 

estratègia de control i sotmetiment que ha construït un món de vencedors i vençudes que és 

inacceptable per a una  organització com CCOO que es fonamenta en la defensa de la igualtat, la 

justícia i la dignitat de les persones. 

 

Per tot això, mitjançant aquesta resolució, el Congrés de la Confederació Sindical de CCOO del 

País Valencià manifesta: 

 

- El seu compromís amb l'erradicació de la prostitució, perquè ningú té dret a comprar el que no es 

pot posar en venda. 

 

- El seu rebuig  de la pornografia com a escola de la  prostitució i element  inductor de relacions 

afectives i sexuals basades en la violència i l'abús. 
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- La seua condemna dels ventres de lloguer, perquè suposa la total vulneració dels drets de les 

dones gestants i els bebés, i converteix en dret inacceptable el que no és més que un legítim desig. 

 

- La seua absoluta repulsa de la mutilació genital femenina que poden patir més de 15.000 xiquetes 

procedents d'altres països i que resideixen a Espanya. 

 

En CCOO  lluitem per una societat d'iguals, on estiga abolida la prostitució, prohibida la pornografia 

i la mutilació genital i siga ilꞏlegal el lloguer de ventres. Perquè creiem en la justícia i en el respecte 

mutu i estem contra tota mena d'explotació econòmica o sexual que comprometa la llibertat i la 

dignitat de les persones. 

  


