
 

 

Prohlášení EPSU, 25. listopadu 2019 

„Public Services brání, chrání, podporují: PS stojí po boku žen proti násilí“ 

Brusel, 25. listopadu 2019: Při příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na 

ženách stojí EPSU na straně žen proti násilí a požaduje rovnocenné platové podmínky, rovnocenná 

práva a řádné prosazování práva na ochranu pracujících žen. 

Ochrana práv žen byla vždy jedním ze základních pilířů EPSU. Již deset let prosazujeme silnou a 

inkluzivní Úmluvu Mezinárodní organizace práce týkající se genderového násilí na pracovištích. 21. 

června 2019 přijala Mezinárodní organizace práce Úmluvu č. 190 týkající se odstranění násilí a 

obtěžování na pracovišti.  

 

Věříme, že Úmluva MOP č. 190 představuje krok pro uznávání práv žen na pracovištích, a to v rámci 

tříbodového systému: prevence, ochrany a podpory. Ta také zahrnuje odkaz na násilí páchaného 

ze strany třetí osoby, téma, kterým se EPSU zabývá dlouhodobě. Organizace také podepsala 

multisektorální pokyny pro řešení násilí a obtěžování ze strany třetí osoby na pracovišti (2010). Tato 

Úmluva spojuje několik nástrojů podporujících vymýcení násilí páchaného na ženách.   

 

Aby byl pro ženy vytvořen komplexní podpůrný systém, volá EPSU po tom, aby EU ratifikovala 

Istanbulskou úmluvu, kterou podepsala v roce 2017, ovšem stále ji neratifikovala. K našim současným 

snahám o zlepšení situace žen přidáváme tedy ještě další: kampaň na podporu ratifikace Úmluvy MOP 

č. 190.  

 

Potřebujeme posílit všechny nástroje vedoucí ke zlepšení práv žen a věříme, že Úmluva MOP č. 190 

vede správným směrem, jelikož vnitrostátním veřejnoprávním úřadům vytyčuje jasný směr jejího 

prosazování. Ve světě mělo více než 60 % žen nějakou zkušenost s násilím, o kterém se nikomu 

nezmínily, ani nevyhledaly jakoukoliv pomoc (a o něco méně než 40 % žen sice pomoc vyhledalo, ovšem 

ty se většinou svěřily rodinným příslušníkům a přátelům, místo kompetentním úřadům či policii) a my 

žádáme, aby tento trend byl zastaven. Ženy musí být schopny odsoudit násilí beze strachu z odvety, 

strachu z ponížení či obav z toho, že jim nebude uvěřeno. Zákon musí ženy chránit a podporovat.  

EPSU a její přidružené společnosti žádají vládu, aby podepsala a ratifikovala Úmluvu MOP č. 190 

a Istanbulskou úmluvu. 


