Adhesió a la PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

L’Organització a sota signant certifica que:
Compartim el valors de la PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE, i el seu objectiu d’aglutinar totes aquelles persones que des de
diferents sensibilitats volen eradicar la violència cap a les dones de la nostra
societat.
Que ens comprometem a treballar conjuntament per l’assoliment dels principis
expressats en el “Manifest de consens de la Plataforma unitària contra les
violències de gènere” i mes concretament aquests:



Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones.
Sensibilitzar la ciutadania desvetllant les creences i els estereotips culturals
que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació
en generació.
Posar de manifest la dimensió social del fenomen de la violència contra les
dones i evidenciar la necessitat de crear mesures de prevenció que evitin la
reproducció d’aquestes pautes de conducta.
Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones
que pateixen violència.
Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau.
Donar espai a totes les entitats i associacions que treballen per l’eradicació
de la violència contra les dones perquè puguin explicar les diferents
activitats que duen a terme.







Que subscrivim el codi ètic annex aquest document i que ens comprometem a
aplicar-ho en cas de realitzar actuacions en el marc dels programes de la
Plataforma.
Que acceptem el pagament de la quota: 30€ anuals mínims.1
Que SI
NO
participo com a facilitadora d’activitats en el programa de
prevenció i sensibilització “TRENQUEM EL SILENCI”2

I per que així consti signen aquest document,
Entitat:

Plataforma unitària contra les violències de gènere

Nom, càrrec i segell
Localitat i data:

Montserrat Vilà Planas, presidenta
Localitat i data:

1
2

En cas de no poder fer front aquets pagament, comuniqueu-nos-ho.
Marqueu la casella Si o NO segons el vostre cas.

Annex: Codi ètic

La Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, d'ara en endavant
(PUcVG) així com les entintats i persones a títol individual que la composen, es
comprometen a respectar i seguir els punts que conté aquest codi ètic quan
participin i/o desenvolupin activitats organitzades per la PUcVG.
L'objectiu del present codi ètic és establir els estàndards de les pràctiques que
es realitzen en el marc de la PUcVG, assegurant que totes les persones
responsables de la realització d'aquestes activitats vetllin pel respecte als drets
de les persones assistents / participants, especialment dels i les menors,
seguint els següents punt:
1. No incomplir cap dels punts continguts en la Declaració dels drets de la
infància aprovada l'any 1959.
2. Valorar a cada nen i nena o jove com a individu de propi dret, evitant
qualsevol tipus de discriminació.
3. Respectar la identitat (cultural, sexual...) de cada nen, nena o jove, i no
imposar opcions determinades posant en situació d'inferioritat la seva cultura, la
seva opció sexual o la seva estructura familiar, entre d'altres.
4. Respectar la privacitat de les nenes, nens i joves, mantenint la
confidencialitat de la informació proporcionada per ells i elles, evitant l'ús
indegut de la informació personal.
5. Informar als nens, nenes i joves participants de tot allò que els i les
concerneix amb marge de temps per a que puguin decidir lliurement la seva
participació o no en l'activitat o dinàmica proposada.
6. No aplicar dinàmiques que atemptin contra la llibertat dels nens, nenes i
joves a decidir sobre el seu propi cos. Per exemple, que imposin ser tocats o
tocades per altres persones, ja siguin iguals o persones adultes, contra la seva
voluntat.
7. No posar en evidència o ridiculitzar a aquelles nenes, nens o joves que,
especialment tenint en compte els punts 5 i 6, decideixin no participar en
l'activitat. Alhora respectar la seva decisió i no pressionar-los o pressionar-les
per a que accedeixin a participar.
8. En cas de que els o les participants plategin dubtes concrets o demanin la
opinió o recomanació de la persona que desenvolupa l'activitat, aquesta es
compromet a respondre amb professionalitat i rigor facilitant informació
científicament contrastada o, en cas de no disposar d'aquesta informació,
derivar-lo o derivar-la a altres professionals o serveis que puguin respondre a la
seva demanda.
9. Vetllar per a que en el marc de l'activitat cap nen, nena o jove, senti
vulnerats aquests drets per altres persones participants en l'activitat.

