Assetjament sexual i per raó
de sexe a lempresa
Des de la UGT de Catalunya creiem amb fermesa que cal trencar
tòpics i estereotips, així com deixar clar que la violència masclista
pot donar-se en làmbit de la parella o família, però també en
làmbit laboral.

Què entenem per assetjament en làmbit
laboral?
Consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot
produir en el centre de treball i durant la jornada laboral, o
fora del centre de treball i de lhorari laboral si té relació amb
la feina. Una de les formes de violència més generalitzades en
làmbit laboral és lassetjament sexual i lassetjament per raó
de sexe.

Quines formes de violència de gènere es
poden donar a la feina?

Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament
verbal, no verbal o físic (malgrat no shagi produït de manera
reiterada o sistemàtica) no desitjat díndole sexual que tingui
com a objectiu o produeixi lefecte datemptar contra la dignitat
duna dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant,
humiliant, ofensiu o molest.
Lassetjament sexual està tipificat al Codi Penal com a delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual.
Exemples: Tota agressió sexual, peticions de favors sexuals o
insinuacions associades a la millora de condicions de treball,
comentaris i formes dadreçar-se i/o bromes sexuals ofensives
i obscenes, contacte físic deliberat i no desitjat per la víctima,
entre daltres.

Assetjament per raó de sexe: el constitueix un comportament
(continu i sistemàtic) no desitjat relacionat amb el sexe duna
persona en ocasió de laccés al treball remunerat, la promoció
en el lloc de treball, locupació o la formació, que tingui com
a propòsit o produeixi lefecte datemptar contra la dignitat de
les dones i de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant,
humiliant o ofensiu.
Exemples: Bromes sexistes i formes ofensives, comentaris i
accions discriminatòries i/o que menyspreïn el treball de la
dona, ridiculització de les persones que assumeixen una tasca
tradicional sexista, entre daltres. Especialment greus són les
situacions dassetjament que es produeixen per raó de lembaràs
i la maternitat.

Obligacions de lempresa i dels i les
representants

Dacord amb larticle 48.2 de la Llei Orgànica 3/2007 per la
igualtat efectiva de dones i homes i larticle 33 de la Llei 17/2015
digualtat efectiva de dones i homes:
 Les empreses han dadoptar mesures específiques,
negociades amb la representació legal dels treballadors,
per a prevenir lassetjament sexual i lassetjament per raó
de sexe.
 Promovent condicions de treball que evitin aquests
tipus dassetjament.
 Arbitrant procediments específics, a través de protocols,
per a donar resposta a les denúncies o les reclamacions
que pugui formular qui hagi estat objecte dassetjament.
Els procediments han dincloure mesures preventives
i procediments dinvestigació de les denúncies.
La responsabilitat de lempresa abasta la protecció de
les persones de lempresa i també de les externes
vinculades a lempresa.
 La representació de les persones treballadores ha de
contribuir activament a la prevenció de lassetjament sexual
i de lassetjament per raó de sexe.

 Sensibilitzant i fent difusió entre els treballadors i les
treballadores.
 Informant la direcció de lempresa dels comportaments
detectats que puguin propiciar-lo.

Negociació col·lectiva i plans digualtat
Així mateix, larticle 43 de la Llei orgànica 3/2007 per a la
igualtat efectiva de dones i homes, larticle 36 de la Llei 17/2015
digualtat efectiva de dones i homes i larticle 90.6 de lEstatut
dels treballadors reconeixen la negociació col·lectiva com una
via per poder introduir mesures per aconseguir, de forma
efectiva, el principi digualtat de tracte i no-discriminació entre
homes i dones a làmbit laboral.
Daltra banda, larticle 46.2 i larticle 48.1 de la Llei orgànica
3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes reconeix
els plans digualtat com una eina clau en el procés de prevenció,
detecció i intervenció de lassetjament sexual i assetjament per
raó de sexe.

Grups despecial atenció

Són les dones i grups que es troben en situació de més
vulnerabilitat social i laboral: Dones soles amb responsabilitats
familiars, dones que accedeixen per primera vegada a sectors
o categories tradicionalment masculines, dones joves, dones
amb discapacitats, dones immigrades o de minories ètniques,
dones amb contractes eventuals, temporals o subcontractades
i col·lectiu LGTBI.

Què pots fer en cas de patir assetjament
a lempresa?

1. Via interna, a lempresa: Totes les empreses han disposar
dun protocol, a través del qual es pugui activar un
procediment de denúncia i sanció per assetjament sexual
o per raó de sexe. Lobjectiu del protocol és articular i definir
el circuit de resposta i protecció a linterior de lempresa.

