
 

 

EPSU açıklaması, 25 Kasım 2019 

“Kamu Kuruluşları kadına karşı şiddetin karşısında duruyor: şiddetin önüne geçiyor, 
kadınları koruyor ve destekliyor" 

Brüksel, 25 Kasım 2019: Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Günü vesilesiyle, EPSU 

(Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu), kadınlara karşı şiddetin karşısına dikiliyor, kadın 

işçilerin korunmasına yönelik eşit ücret, eşit haklar ve uygun yasaların uygulanmasını talep ediyor. 

Kadın haklarının korunması, EPSU’nun daima temel değerlerinden biri olmuştur. Yıllardır, işyerinde 

cinsiyete dayalı şiddete ilişkin güçlü ve kapsayıcı bir ILO (Uluslararası Çalışma Ofisi) Sözleşmesinin 

tarafıyız. 21 Haziran 2019 yılında, Uluslararası Çalışma Örgütü, iş dünyasında şiddet ve tacizin ortadan 

kaldırılmasına ilişkin 190 sayılı Sözleşmeyi kabul etti.  

 

190 sayılı ILO Sözleşmesinin kadınların iş yerlerindeki haklarının tanınmasına yönelik üç aşamalı bir 

girişim olduğuna inanıyoruz: Önleme, koruma ve destek. Ayrıca, EPSU'nun uzun süredir dahil olduğu bir 

konu olan üçüncü şahıs şiddetine dair hükümler içermekte ve üçüncü şahıs şiddeti ve işyerinde taciz ile 

mücadele için birden Çok Sektörlü Direktiflere imza atmaktadır (2010). Bu Sözleşme kadına yönelik 

şiddetin ortadan kaldırılmasını destekleyen araçların arasına katılmıştır.   

 

EPSU, kadınlar nezdinde kapsamlı bir destek sistemi oluşturmak amacıyla, 2017 yılında imzalanan 

İstanbul Sözleşmesinin onaylanması çağrısında bulunulmuş, ancak sözleşme henüz onaylanmamıştır. 

Bugün kadınların yanındaki mücadelemize bir yenisini daha ekliyoruz: ILO Sözleşmesinin onaylanmasını 

destekleyen bir kampanya.  

 

Kadın haklarını iyileştirecek tüm araçları güçlendirmemiz gerekiyor ve 190 sayılı ILO Sözleşmesinin, 

ulusal kamu makamları tarafından uygulanmasının bu yöne doğru ilerleme olduğuna inanıyoruz. Şiddete 

maruz kalan kadınların %60'ından fazlasının, herhangi bir yardım talebinde bulunmaksızın, bu durumu 

hiç kimseye söylemediği bir dünyada (durumunu dile getirenlerin %40'ından biraz az bir kısmı ise, yetkili 

makamlar veya polisten değil, aile bireylerinden veya arkadaşlarından destek alıyorlar), bu eğilimin sona 

ermesi çağrısında bulunuyoruz; kadınlar herhangi bir tepki ile karşılaşmaktan, aşağılanmaktan veya 

kendilerine inanılmamasından korkmaksızın maruz kaldıkları şiddeti ihbar edebilmeliler. Yasalar kadınları 

korumalı ve desteklemelidir.  

EPSU ve bağlı kuruluşları, Hükümete 190 sayılı ILO Sözleşmesini ve İstanbul Sözleşmesini 

imzalama ve onaylama çağrısında bulunuyoruz. 


