
 

 

Declarație EPSU, 25 noiembrie 2019 

„Serviciile publice previn, protejează, sprijină: SP sunt alături de femei, împotriva 
violenței” 

Bruxelles, 25 noiembrie 2019: de Ziua internațională a eliminării violenței împotriva femeilor, EPSU 

este alături de femei, susținând combaterea violenței și solicitând o remunerație egală, drepturi egale și o 

aplicare adecvată a legii pentru protejarea lucrătoarelor. 

Protecția drepturilor femeii a reprezentat întotdeauna unul dintre principiile fundamentale ale EPSU și am 

sprijinit multă vreme ideea unei Convenții a OIM, puternică și bazată pe incluziune, privind violența pe 

bază de gen la locul de muncă. La data de 21 iunie 2019, Organizația Internațională a Muncii a adoptat 

Convenția nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în mediul profesional. 

 

Considerăm că Convenția OIM nr. 190 reprezintă un pas înainte în direcția recunoașterii drepturilor 

femeilor la locul de muncă, prin aplicarea unui sistem compus din trei abordări: prevenire, protecție și 

sprijin. Include, de asemenea, referiri la violența din partea terților, o temă în care EPSU a fost implicată 

de multă vreme și cu privire la care a semnat Îndrumările multisectoriale pentru combaterea violenței din 

partea terților și a hărțuirii legate de locul de muncă (2010). Această Convenție este unul dintre 

numeroasele instrumente care susțin eradicarea violenței împotriva femeilor.   

 

Pentru a crea un sistem cuprinzător de sprijin pentru femei, EPSU a îndemnat la ratificarea Convenției 

de la Istanbul de către UE, care a semnat-o în 2017, însă nu a ratificat-o încă. Includem acum o nouă 

inițiativă, care se alături eforturilor pe care le depunem în favoarea femeilor: o campanie pentru a susține 

ratificarea Convenției nr. 190 a OIM.  

 

Trebuie să consolidăm toate instrumentele care ar îmbunătăți drepturile femeilor și considerăm că 

Convenția nr. 190 a OIM urmează această direcție, deoarece include indicații clare pentru punerea sa în 

aplicare, prin intermediul autorităților publice de la nivel național. Într-o lume în care peste 60% dintre 

femeile care se confruntă cu acte de violență nu au mărturisit nimănui acest lucru și nu au căutat niciun 

fel de ajutor (iar cele mai puțin de 40% care, totuși, nu au procedat astfel, s-au bazat în principal pe 

membrii familiei și prieteni, nu pe autoritățile competente sau poliție), îndemnăm la stoparea acestei 

tendințe: femeile trebuie să poată denunța violența, fără frica de represalii, de a fi umilite sau de a nu fi 

crezute. Legea trebuie să protejeze și să susțină femeile.  

EPSU și afiliații săi îndeamnă guvernul să semneze și să ratifice Convenția nr. 190 a OIM și 

Convenția de la Istanbul. 


