
CCOO PV vol fer una crida
aquest 25 de novembre de 2020, Dia Internacional per a 

l'Eliminació de la Violència Contra les Dones, 
al conjunt de treballadores i treballadors i a tota la ciutadania en 
general, perquè se sumen a la denúncia i repulsa de tots els 

actes de violència masclista, dels més greus i dramàtics a 
aquellos altres que romanen invisibles però igualmente danyen la 

salut, la llibertad, la seguretat, l'autonomia, i la dignitat 
de totes les dones.

R ebutgem plenament i categòrica qualsevol 
forma de violència cap a les dones, un tipus 

específic de violència que es dirigeix a les dones i 
a les xiquetes i que afona les seues arrels en una 
mentalitat patriarcal arrelada. 

Són violències exercides per aquells homes que 
creuen que tenen algun dret sobre les dones i que 
se serveixen de les violències per a mantindre-
les sota el seu control i subjecció, i els impedeix, 
amb coacció i/o violència, l'exercici ple dels seus 
drets fonamentals, entre aquests, el dret a la lli-
bertat, a la integritat o a la seguretat, arribant a 
llevar-los el dret a la vida. 

Amb data 10 de novembre de 2020, han assas-
sinat 40 dones per violència de gènere (més 2 
casos en investigació), que han deixat 23 orfes/
òrfenes. 

Des de 2003 han sigut assassinades un total de 
1.073 dones. 

CCOO PV denuncia l'amenaça d'increment del 
risc d'exposició a les violències masclistes per a 
les dones, derivada del context actual per una 
doble via: d'una banda, a causa de la crisi pro-
duïda per la COVID-19, en principi sanitària però 
que està desembocant en una crisi econòmica i 
social, que contribueix a recloure les dones en la 
llar, escenari principal de violència masclista. 

D'altra banda, la presència institucional de grups 
d'ultradreta misògina i reaccionària, obstinats a 
negar l'existència d'aquesta forma específica de 
violència i que retallen, allí on tenen poder per 
a fer-ho, els recursos públics disponibles per a 
la seua prevenció i atenció a les dones víctimes 
d'aquesta violència. 

CCOO PV INSTA A ERRADICAR 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
i reclama al Govern la ratificació 
dels Convenis 189 i 190 de l'OIT 
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Secretaria de la Dona, Polítiques LGTBI i Institucional de CCOO PV

CCOO PV valora les millores introduïdes 
pel Pla de contingència contra la violèn-
cia masclista, posat en marxa pel Ministeri 
d'Igualtat per a fer front als majors riscos per 
a les dones durant la pandèmia. 

Però continuem reclamant més efectivitat 
i recursos en l'aplicació del Pacte d'Estat en 
matèria de violència de gènere i en el Pacte 
valencià contra la violència de gènere i mas-
clista. Demanem al Govern, a les comunitats 
autònomes i a les administracions locals que 
prioritzen les seues actuacions i destinen els 
recursos i serveis necessaris i imprescindibles 
en prevenció i atenció integral, amb pressu-
postos suficients per a atallar d'una vegada un 
problema social que impedeix garantir a les 
dones una vida en llibertat i el ple exercici dels 
seus  drets.

Demanem al Govern que accelere la le-
gislació i les mesures polítiques que implica 
l'aplicació total del Conveni d'Istanbul (2011) 
sobre prevenció, assistència integral a les víc-
times i lluita contra tots els tipus de violència 
contra les dones, siguen de caràcter sexual, la-
boral, institucional, econòmic, d’assetjament 
sexual o d’altres violències infligides per la 
parella o l’exparella. 

Instem al Govern valencià i als ajuntaments 
a dedicar recursos i a garantir serveis de pre-
venció i d'atenció integral a les dones que 
patisquen les violències masclistes, ateses les 
necessitats que sorgeixen derivades de les cir-
cumstàncies de la pandèmia. 

Reclamem al Govern la ratificació urgent 
dels convenis 189 sobre les treballadores i els 
treballadors de la llar i 190 sobre la violència 
i l'assetjament en el món del treball i el de 
l'Organització Internacional del Treball (OIT).

Exigim tolerància zero contra les violèn-
cies masclistes i ens sumem a lluitar per 
l'erradicació de tota mena de conductes contra 
les dones, per la millora dels seus drets i de la 
seua protecció, actuant especialment a previn-
dre i erradicar les discriminacions i violències 
que pateixen les treballadores en l'àmbit labo-
ral, com és el cas de l'assetjament sexual i de 
l'assetjament per raó de sexe. 

Per això, hem elaborat un model de protocol 
per a la prevenció, l’actuació i l’erradicació 
de l'assetjament sexual i per raó de sexe en 
l'àmbit laboral per a implementar en les em-
preses. El trobareu en la nostra web: https://
cutt.ly/Xg375Kb 

El rebuig a la violència masclista és un compro-
mís de totes i tots. Per això, CCOO PV se suma 
a la campanya de CCOO SEUS SEGURES, i posa 
a la disposició de les treballadores víctimes de 
violències masclistes els locals sindicals que 
tenim al llarg del País Valencià. Un nexe entre 
elles i els recursos especialitzats disponibles. 
Per a més informació: https://www.pv.ccoo.es/
Dona
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CCOO PV fa una crida aquest 25 de no-
vembre i convoca un minut de silenci en 
tots els centres de treball, a les 12.00 
hores, per mostrar la repulsa a tots els 
actes de violència masclista. 

Potser no podem manifestar-ho als carrers 
com en anys anteriors, però continuarem ex-
pressant el nostre rotund rebuig i condem-
na. Treballarem per erradicar aquestes vio-
lències contra les dones, combatent les seues 
causes i les seues manifestacions.

https://www.pv.ccoo.es/noticia:522055--Protocol_contra_ly#39_assetjament_sexual_i_per_rao_de_sexe_en_els_centres_de_treball&opc_id=60f9b4a55079b125782b5ffa075824dd
https://www.pv.ccoo.es/Dona

