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Avui, 25 de novembre, es commemora el Dia 
Internacional per a l'Eliminació de la Violència 
contra la Dona. A data 11 de novembre de 2020, 
han estat assassinades 40 dones en el que 
portem d'any.

Des de 2003, any en què es va començar a 
comptabilitzar aquest tipus d'assassinats, 

1.070 dones han estat assassinades i, des 
de 2013, han matat a 37 menors.

En la situació sanitària actual que 
ens trobem, volem recordar a totes 
aquestes víctimes de la violència 
masclista i a les quals no estan en 
aquest comptador però la continuen 
sofrint diàriament. En aquests 
moments, més que mai, necessitem 
que la societat al complet deixi de 
mirar cap a un altre costat; que la 
difícil situació actual no ens silenciï; 
que, davant qualsevol acte de 
violència contra la dona que 
observem en el nostre centre de 
treball, edi�ci, en el nostre barri, 

etc., tractem de frenar-lo presentant 
denúncia davant les autoritats competents. 

En aquests casos, una crida pot salvar vides.

En els últims mesos, des de l'inici de la pandèmia, moltes dones han hagut de 
viure con�nades amb els seus agressors en les seves llars; molts serveis d'atenció a les 
víctimes s'han tancat; dones discapacitades han quedat sense cuidadors i desateses; i això 
ha suposat una di�cultat afegida a la greu situació que pateixen. Mesures posades en 
marxa per diferents comunitats autònomes, com la mascareta-19, han estat insu�cients, ja 
que l'agressor, durant els mesos de con�nament exercia un major control sobre la víctima, 
podent evitar que la dona sortís al carrer o telefonés al 016.

La pandèmia ha suposat el silenci de moltes dones, dels seus �lls i �lles, l'ocultació de 
casos de violència de gènere soferts en el domicili i, a més, no hi ha hagut tanta repercus-
sió en els mitjans d'aquests assassinats.

Aquest silenci mediàtic ha donat la sensació a la societat que la violència de gènere al 
nostre país ha descendit, quan no és així, tal com queda re�ectit en les dades que propor-
ciona la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. La pandèmia no pot conti-
nuar silenciant la violència de gènere.

Per a l'any vinent, 2021, i encara pendent de tramitació parlamentària, el pressupost 
previst pel Govern per a lluitar contra la violència de gènere serà de 180 milions d'euros, 
21 milions més que l'any 2020. Exigim que la responsabilitat davant la situació de la violèn-
cia de gènere recaigui sobre els poders públics. I esperem que aquest pressupost assignat 
contingui mesures reals i efectives que es tradueixin en una reducció dràstica, a acabar 
completament amb els assassinats de dones a les mans de les seves parelles o altres 
homes, i també en una reducció del nombre de casos sobre violència de gènere en gene-
ral.

USO denuncia qualsevol tipus de violència cap a la dona: física, psicològica i econòmi-
ca, a escala mundial, perquè milions de dones són sotmeses a diferents tipus de violència 
a tot el món.

Quan parlem de Violència de Gènere, ens trobem davant una violació dels drets 
humans que, com a societat, hem normalitzat. Per això, en aquest sentit exigim al Govern 
que estableixi accions de prevenció i de resposta davant aquests casos, sobretot en 
aquells on existeix risc sobre la vida tant de la dona com dels seus descendents.

La USO es compromet a fer costat a qualsevol dona víctima de violència de gènere en 
el seu àmbit laboral, a través de la representació legal de les persones treballadores, 
facilitant-los el suport a través de les propostes en la negociació col·lectiva i en els plans 
d'igualtat.

Proposem en aquest sentit una àmplia bateria de mesures que protegeixin a les dones 
també dels efectes de la violència de gènere, com a canvis de domicili, temps retribuït per 
a acudir a consultes psicològiques, reserva del lloc de treball, utilització del pàrquing 
d'empresa per a protegir a la víctima en el trajecte al treball, borsa de contractació a dones 
víctimes de violència de gènere i moltes altres disposicions perquè, entre homes i dones, 
puguem protegir i eliminar qualsevol forma de violència cap a la dona.

A més, el reglament de la Caixa de Resistència i Solidaritat de la USO, compta amb una 
prestació a la qual pot accedir qualsevol a�liada que sigui víctima de violència de gènere 
i, com a seqüela d'això, s'enfronti a una invalidesa o, en el més extrem dels casos, sigui 
assassinada.

Per tot això, considerem que s'ha de començar a pal·liar aquesta situació des de l'edu-
cació: en el si de les famílies; educació primerenca de nens i nenes a les escoles en un 
model de relacions igualitàries entre dones i homes com a base per a acabar amb la 
violència sobre les dones; campanyes de sensibilització a joves i adults; accions de preven-
ció i de resposta que garanteixin la supervivència i el benestar de les víctimes; així com 
programes psicològics d'atenció a les mateixes per a superar la situació i començar una 
nova vida.

Ara, més que mai, condemnem la violència de gènere!
Que la pandèmia no ens silenciï!
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