5 ETAPES PER A PREVENIR I DONAR

RESPOSTA A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LES EMPRESES
1

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES
ESPECÍFIQUES ALS CENTRES DE TREBALL
Anàlisi i planificació

Creació de mecanismes interns de
reclamació

Implicació de tot el
personal

Garantia de compromís empresarial

2

DETECCIÓ I ABORDATGE DEL PROBLEMA
Informació i formació de la
plantilla i el personal directiu

Creació d’un entorn de confiança
Remissió de les víctimes als serveis
especialitzats d’atenció i suport

Implementació de protocols
estandarditzats

3

COMUNICACIÓ AMB LES TREBALLADORES VÍCTIMES
Escolta i empatia

Establiment d’una
organització laboral flexible

Informació sobre
alternatives i recursos

Previsió de mesures
especials i reincorporació
laboral

Suport a les víctimes per
trencar l’aïllament

Garantia de
condicions
laborals segures,
confidencialitat
i protecció als
centres de treball

SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL
Implicació
dels òrgans de
direcció

5

Fermesa en el
missatge contra la
violència

Difusió de la
informació

COL·LABORACIÓ AMB ELS INTERLOCUTORS CLAU
Creació d’aliances amb els
interlocutors especialitzats
Coordinació amb altres
institucions

Implicació dels sindicats
Oferta de cursos formatius i
campanyes de sensibilització
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CONSEQÜÈNCIES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
DADES QUE CAL TENIR EN COMPTE

CONSEQÜENCIES DE LA VIOLÈNCIA

83%

El 83% de les dones treballadores violentades pateixen seqüeles derivades
de la violència, la qual cosa els dificulta mantenir el seu lloc de treball.
Font: Danish National Council for Social Services, 2009. Voldsramte Kivinders Arbejdsliv, pàg. 20-21

ACCIDENTS LABORALS

El 75% dels perpetradors de la violència tenen dèficit de concentració a
la feina, la qual cosa provoca (directament o indirectament) accidents laborals
en el 19% dels casos.

75%

Font: Vermont Council on Domestic Violence, 2012, Effects of Domestic Violence on the Workplace.
A Vermont survey of male offenders enrolled in batterer intervention programs, pàg. 5

COST DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LA UE25

€16 billons
al 2006

€33

per habitant

€1 milió

cada ½ hora

Per cada nou euro afegit al pressupost
en polítiques de prevenció,
s’estalviarien 82 € del cost total de
la violència de gènere (30 € són
costos directes).
Font: PSYSTEL (2009) Estimated cost
of domestic violence in Europe. Daphné,
http://www.psytel.eu/en/violences.php

2011
El Consell d’Europa va adoptar la Convenció d’Istanbul sobre la prevenció i lluita contra la violència vers les dones i la
violència domèstica, que defineix «la violència contra les dones» com una «violació dels drets humans i una forma de
discriminació contra les dones; i defineix també totes aquelles accions de violència que causin –o siguin susceptibles de
causar– un dany físic, sexual, psicològic, econòmic o sofriment per a la dona, fins i tot les amenaces d’infringir qualsevol
d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a l’esfera pública o privada.»
D21C26 [RGB: 210/28/38_ CMYK:10/97/92/2]
1A171B [RGB:26/23/27_ CMYK: 0/0/0/100]
TYPO: Goulong

http://www.asceps.org

WWW.carve-daphne.eu

