
 

 

Изјава ЕПСУ, 25. новембра 2019 

„Јавне службе врше превенцију, штите и пружају подршку: ЈС подржавају жене у 
борби против насиља “ 

Брисел, 25. новембра 2019: На Међународни дан борбе против насиља над женама, ЕПСУ стоји 

на страни женa против насиља, тражeћи једнаке плате, једнака права и одговарајуће спровођење 

закона ради заштите жена радница. 

Заштита женских права одуbek је била једна од темеља ЕПСУ, а већ годинама се залажемо за 

снажну и инклузивну Конвенцију МОР-а о родно заснованом насиљу на радном месту. 

Међународна организација рада је 21. јуна 2019. године усвојила Конвенцију бр.190 о уклањању 

насиља и узнемиравања у свету рада.  

 

Сматрамо да 190. Конвенција МОР-а представља корак ка признавању женских права на раду 

кроз систем од три кључна појма: превенција, заштита и подршка. Она се такође позива и на 

насиље трећих лица, тема у којој је ЕПСУ укључена већ дуже време и потписала је вишесекторске 

смернице за борбу против насиља и злостављања трећих лица повезаних са радом (2010). Ова 

конвенција придружује се другим иницијативама које подржавају искорењивање насиља над 

женама.   

 

Како би створио свеобухватан систем подршке женама, ЕПСУ позива на ратификацију 

Истанбулске конвенције од стране ЕУ-а коју је потписала 2017. године, али је још није 

ратификовала. Сада укључујемо нову битку у наше тренутне борбе у корист жене: кампању за 

подршку ратификацији 190. Конвенције МОР-а  

 

Морамо ојачати сва средства која би побољшала женска права и верујемо да 190. Конвенција 

МОР-а иде у том правцу јер садржи јасне назнаке за њено спровођење, путем државних јавних 

установа. У свету у ком друштву више од 60% жена које су доживеле насиље никоме то нису 

рекле, без тражења било какве помоћи (нешто мање од 40% које јесу, углавном су се ослањале на 

чланове породице и пријатеље, а не надлежне органе или полицију), позивамо да се овај тренд 

заустави: жене морају бити у могућности да пријаве насиље без страха од освете да ће бити 

понижене или да им се неће веровати. Закон мора заштитити и подржавати жене.  

ЕПСУ и њени партнери позивају Владу да потпише и ратификује 190. Конвенцију МОР-а и 

Истанбулску конвенцију. 


