
 

 

Izjava EPSU, 25. studenog 2019. godine 

„Sprječavanje, zaštita i potpora javnih službi: javne službe podupiru žene protiv 
nasilja” 

Bruxelles, 25. studenoga 2019. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, EPSU podupire 

žene protiv nasilja, tražeći jednake plaće, jednaka prava i odgovarajuću provedbu zakona u cilju zaštite 

radnica. 

Zaštita prava žena oduvijek je bio jedan od temeljnih stupova EPSU-a i godinama se zalažemo za 

snažnu i uključivu konvenciju MOR-a o rodno uvjetovanom nasilju na radnome mjestu. 21. lipnja 2019. 

Međunarodna organizacija rada donijela je Konvenciju br. 190 o sprječavanju nasilja i uznemiravanju u 

svijetu rada.  

 

Vjerujemo da je Konvencija MOR-a br. 190 korak  prema priznavanju prava žena na radnome mjestu 

kroz trostruki sustav: sprječavanje, zaštitu i potporu. Njome su upućuje i na nasilje treće strane, temu u 

koju je EPSU već dugo uključen i potpisao je i Višesektorske smjernice za suzbijanje nasilja treće strane 

i uznemiravanja na radnome mjestu (2010.). Ova se konvencija pridružuje brojnim sredstvima kojima se 

podupire iskorjenjivanje nasilja nad ženama.   

 

U cilju stvaranja sveobuhvatnog sustava potpore ženama, EPSU poziva EU na ratifikaciju Istanbulske 

konvencije s obzirom na to da ju je potpisao 2017., ali je još nije ratificirao. Svojim postojećim borbama 

za prava žena sada dodajemo novu: kampanju za potporu ratifikaciji Konvencije br. 190 MOR-a.  

 

Moramo ojačati sva sredstva kojima bi se mogla poboljšati prava žena i vjerujemo da Konvencija br. 190 

MOR-a ide u tom smjeru jer su njome obuhvaćene jasne smjernice za njezinu provedbu kroz nacionalna 

javna tijela. U svijetu u kojem više od 60 % žena koje su doživjele nasilje nikome o tome nisu govorile i 

nisu zatražile bilo kakvu pomoć (a nešto manje od 40 % onih koje su to učinile uglavnom su se oslanjale 

na članove obitelji i prijatelje, a ne nadležna tijela ili policiju), pozivamo na zaustavljanje tog trenda: žene 

moraju biti u mogućnosti prijaviti nasilje bez straha od odmazde, poniženja ili straha da im se čak neće 

vjerovati. Zakon mora štititi i podupirati žene.  

EPSU i s njim povezani subjekti pozivaju Vladu da potpiše i ratificira Konvenciju 190 MOR-a i 

Istanbulsku konvenciju. 


