
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

LA UGT DE CATALUNYA INSTA A ERRADICAR 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
i reclama al Govern la ratificació
dels convenis 189 i 190 de l’OIT

La UGT de Catalunya 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 sumin a la denúncia i repulsa de totes les formes de 
violència masclista, des de les més greus fins a aquelles altres que 

romanen invisibles, però que igualment malmeten la salut, la llibertat, la 
seguretat, l’autonomia i la dignitat de totes les dones.

Rebutgem  plenament  i  categòricament  qualsevol  forma 
de violència vers les dones, un tipus específic de violència 
que es dirigeix a les dones i nenes i que té les seves arrels 
en  les desigualtats  i discriminacions de gènere que pervi
uen en les societats, preservades per una arrelada menta
litat patriarcal.

UGT denuncia l’increment del risc d’exposició a les violèn
cies masclistes per a les dones, derivada del context actu
al per una doble via: d’una banda, degut a la crisi produïda 
per la covid19, en principi sanitària, però que està desem
bocant en crisi econòmica i social, que contribueix a tancar 
les dones a la llar, principal escenari de violència masclis
ta, així com obstaculitza el seu accés als recursos d’aten
ció  i  protecció  a  que  té  dret.  D’altra  banda,  la  presència 
institucional  de  grups  d’ultradreta  negacionista,  obstinada 
a negar  l’existència d’aquesta  forma específica de violèn
cia.

UGT  considera  molt  alarmants  les  dades  d’una  violència 
amb múltiples expressions que no tan sols no s’ha reduït, 
sinó que s’ha intensificat.

Aquest  any  comptem  amb  la  fotografia  de  la  macroen
questa de 2019 sobre violències vers les dones, que mos
tra  unes  dades  sobre  l’abast  d’aquesta  violència 
extremadament preocupants:

■ 1 de cada 2 dones (57,3%) residents a Espanya de 16 
o més anys han sofert violència al llarg de la seva vida.

■ Les  dones  joves  l’experimenten  en  major  mesura:  el 
71,2% de les dones de 16 a 24 anys i el 68,3% de les 
dones  de  25  a  34  anys  han  sofert  algun  tipus  de  vi
olència  al  llarg  de  les  seves  vides,  i  el  42,1%  de  les 
que tenen 65 o més anys.

■ El 21,5% han patit violència física al llarg de la vida per 
part de qualsevol persona  (parella actual, parelles an
teriors o persones amb les quals no s’ha mantingut una 
relació de parella), i l’1,7% en els últims 12 mesos.

■ Un 2,2% del total de dones de 16 o més anys residents 
a Espanya han estat violades algun cop a la seva vida.

Segons les dades de 2019 de l’enquesta del Departa
ment d’Interior sobre violència masclista, 2.300 dones 

van afirmar haver patit algun tipus de violència a la 
feina en un sol any.

Del que portem d’any, a Catalunya han estat assassi
nades per violència masclista 12 dones

(segons Feminicidi.cat).

A 10 de novembre de 2020, a Espanya, han assassi
nat  40 dones per violència de gènere (més 2 casos en 

investigació), que han deixat 23 orfes/òrfenes.

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



UGT valora  les  millores  introduïdes  pel  Plan  de  Contingencia 
contra  la violencia machista. Demanem als Governs de  l’Estat, 
de la Generalitat  i a  les administracions locals que prioritzin  les 
seves  actuacions  i  destinin  els  recursos  i  serveis  necessaris  i 
imprescindibles  en  la  prevenció  i  atenció  integral,  amb  pressu
postos suficients i amb la contundència que requereix tallar d’un 
cop un problema social que  impedeix garantir a  les dones una 
vida en llibertat i el ple exercici dels seus drets.

UGT demana al Govern de l’Estat que acceleri la legislació i les 
mesures polítiques que implica l’aplicació total del Conveni d’Is
tanbul  (2011)  sobre  prevenció,  assistència  integral  a  les  vícti
mes i lluita contra totes les formes de violència contra les dones, 
siguin  de  caràcter  sexual,  laboral,  institucional,  econòmica,  as
setjament sexual o altres violències infligides per la parella o ex
parella.

UGT reclama, amb caràcter prioritari,  la  ratificació dels Conve
nis  190  i  189  de  l’Organització  Internacional  del  Treball  (OIT) 
sobre  la  violència  i  l’assetjament  en  el  món  del  treball,  i  sobre 
les treballadores i treballadors de la llar, respectivament.

UGT reclama que es  reforcin els  recursos per part del Govern 
de l’Estat i de l’empresariat per al foment de l’ocupació i la millo
ra  dels  drets  laborals  i  econòmics  de  les  dones  víctimes  de  la 
violència masclista, en qualsevol de les seves manifestacions.

UGT demanda  conèixer  la  cobertura  i  implementació  d’aquest 
Programa d’Inserció Sociolaboral, per a contribuir a  la seva mi
llora i eficàcia des del diàleg social.

PER TOT AIXÒ, UGT:

■ Instem al govern central i als governs autonòmics i lo
cals que dediquin  recursos  i garanteixin serveis de preven
ció  i  d’atenció  integral  a  les  víctimes  de  violències 
masclistes, atenent  les necessitats que sorgeixen derivades 
de  les  circumstàncies  de  la  pandèmia,  i  que  reconeguin 
també la tasca que fan les entitats socials especialitzades. 

■ Demanem als diferents governs, autoritats i organismes 
europeus i internacionals, i de manera especial al Govern, 
els objectius de l’Agenda 2030 de Nacions Unides que situ
en la igualtat de gènere i  l’empoderament de dones i nenes 
en el centre del desenvolupament sostenible, per al qual es 
requereix garantir el dret a una vida lliure de violències mas
clistes. 

■ Exigim tolerància zero contra les violències masclistes i 
ens sumem a la lluita per a l’erradicació de tot tipus de con
ductes  de  violència  contra  les  dones,  per  a  la  millora  dels 
seus drets i de la seva protecció, entenent que per la nostra 
actuació en l’àmbit laboral hem de denunciar i participar ac
tivament en la prevenció i protecció davant l’assetjament se
xual i l’assetjament per raó de sexe a la feina.

■ Reclamem que s’actuï amb la màxima celeritat possible 
sobre les causes, en especial sobre  la desigualtat  i discri
minacions  per  raó  de  sexe,  perquè  la  millor  lluita  contra  la 
violència és impedir que es produeixi.

LA UGT REAFIRMEM EL NOSTRE COMPROMÍS PER:

✔ L’acció sindical, la formació i la sensibilització per assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en l’àmbit 
laboral.

✔ La inclusió de protocols d’actuació en les empreses, per fer front a casos d’assetjament sexual i assetjament per raó 
de sexe.

✔ L’atenció jurídica a les víctimes d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral.
✔ La negociació col·lectiva amb mesures d’acció positiva, els Plans d’Igualtat per difondre i millorar els drets laborals 

i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
✔ La nostra col·laboració i actuació amb les organitzacions competents (administracions públiques, associacions de 

dones, etc.) per erradicar tota forma de violència contra les dones.

La UGT DE CATALUNYA fa una crida a la participació en els diferents actes que es convoquen pel conjunt 
d’organitzacions de dones, socials i sindicals, per manifestar el nostre compromís i repulsa contra tota forma de 

violència contra les dones.
I ens sumem al minut de silenci per les víctimes, convocat per institucions i organitzacions contra totes les violències 

masclistes el dia 25 de novembre a les 12 del migdia.


