
 

 

Изявление на EPSU, 25 ноември 2019 г.  

„Обществените услуги предотвратяват, защитават, поддържат: ОУ застават с 
жените срещу насилието“ 

Брюксел, 25 ноември 2019 г.: В Международния ден за премахване на насилието над жените 

Европейската федерация на съюзите за обществени услуги (EPSU) застава на страната на 

жените срещу насилието, като изисква равно заплащане, равни права и подходящо 

правоприлагане за защита на жените работнички. 

Защитата на правата на жените винаги е била сред основополагащите опори на EPSU, от години 

работим за силна и обща Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) срещу 

основаното на пола насилие на работното място. На 21 юни 2019 г. Международната организация 

на труда прие Конвенцията № 190 срещу премахването на насилието и тормоза на работното 

място.  

 

Считаме, че Конвенцията на МОТ № 190 представлява стъпка към признаването на правата на 

жените на работното място чрез триточкова система: превенция, защита и подкрепа. Тя включва 

също така справки за насилието от трети страни - тема, в която EPSU участва отдавна и подписа 

Многосекторните насоки за справяне със свързаните с работното място насилие и тормоз от трети 

страни (2010 г.). Тази Конвенция се добавя към инструментите, подпомагащи премахването на 

насилието над жените.   

 

За да създаде цялостна система за подкрепа на жените, EPSU настоява за ратифициране на 

Истанбулската конвенция от ЕС, който я подписа през 2017 г., но все още не я е ратифицирал. 

Сега добавяме нова борба в нашите битки в полза на жените: кампания в подкрепа на 

ратифицирането на Конвенцията на МОТ № 190.  

 

Трябва да укрепим всички инструменти, които биха подобрили правата на жените и считаме, че 

Конвенцията на МОТ № 190 е насочена в тази посока, тъй като включва ясни указания за нейното 

прилагане чрез националните публични органи. В свят, в който повече от 60% от жените, 

преживели насилие, не се казали за това на никого, без да потърсят помощ от каквото и да е 

естество (и по-малко от 40%, които са го направили, са разчитали предимно на членове на 

семейството и приятели, а не на компетентните органи или полицията), призоваваме тази 

тенденция да спре: жените трябва да могат да се оплачат от насилието без страх от репресивни 
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мерки, без да бъдат унижавани или да не им се вярва. Законът трябва да защитава и да подкрепя 

жените.  

EPSU и нейните партньори призовават Правителството да подпише и да ратифицира 

Конвенцията на МОТ № 190 и Истанбулската конвенция. 


