
 

 

EPSU-uttalande, 25 november 2019 

“Offentliga tjänster förhindrar, skyddar och hjälper: Offentliga tjänster står med 
kvinnor mot våld”  

Bryssel, den 25 november 2019: På internationella dagen mot våld mot kvinnor står EPSU på kvinnors 

sida mot våld, och kräver lika lön, lika rättigheter och en regelrätt tillämpning av lagar för att skydda 

kvinnliga arbetstagare.  

Det har alltid varit en av EPSU:s grundpelare att skydda kvinnors rättigheter. I många år har vi strävat för 

en kraftfull, inkluderande ILO konvention om könsbaserat våld på arbetsplatser. Den 21 juni 2019 antog 

Internationella arbetsorganisationen, ILO, konvention 190 om att göra slut på våld och trakasserier i 

arbetets värld.  

 

Vi anser att ILO:s konvention 190 innebär ett steg i riktning mot att erkänna kvinnors rättigheter på 

arbetet, med hjälp av tre moment: förhindra, skydda och hjälpa. Konventionen innehåller en hänvisning 

till våld från utomstående, ett ärende som EPSU länge engagerat sig i. EPSU har undertecknat Riktlinjer 

för många branscher om att bekämpa våld och trakasserier från utomstående på arbetet (2010). 

Konventionen blir ett extra verktyg i kampen för att utrota våld mot kvinnor.    

 

För att skapa ett omfattande system att hjälpa kvinnor har EPSU stridit för att EU, som undertecknade 

Istanbulkonventionen 2017, också ska ratificera den, vilket ännu inte skett. Vi lägger nu en ny kamp till 

våra aktuella satsningar för kvinnor: en kampanj för ratificering av ILO:s konvention 190.  

 

Vi måste stärka alla medel som kan stärka kvinnors rättigheter. Vi tycker att ILO:s konvention 190 går i 

rätt riktning, eftersom den omfattar klara linjer för hur den ska tillämpas av nationella myndigheter. I en 

värld där över 60 % av kvinnor som utsätts för våld inte berättar det för någon, inte söker någon form av 

hjälp (och de färre än 40 % som gör det mestadels vänder sig till familj och vänner, inte till behöriga 

myndigheter eller polis), kräver vi ett slut på denna trend. Kvinnor måste kunna anmäla våld utan att 

frukta repressalier, utan att förödmjukas eller att misstros. Lagen ska skydda och stötta kvinnor.  

EPSU och dess medlemsförbund uppmanar regeringen att teckna och ratificera ILO:s konvention 

190 och Istanbulkonventionen. 


