
 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΙΟΣΗΣΑ  

 

Αθήνα, 25 Νοεμβπίος 2017 

25
η

 Νοεμβρίου 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ της ΒΙΑ ΚΑΣΑ των ΓΤΝΑΙΚΩΝ. 

ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ! - ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ! 

 

Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη, 
 

Πεξηζζόηεξν από ην έλα ηξίην ησλ γπλαηθώλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν βηώλνπλ ηε βία ζηελ 
εξγαζία, ζην ζπίηη ή ζηελ θνηλσλία. 

Οη γπλαίθεο, ζε θάζε επαγγεικαηηθό ηνκέα, εθηίζεληαη ζε βία θαη παξελόριεζε, ζε ηεξάζηηα 
θιίκαθα θαη, όπνπ ζηεξνύληαη ηελ πξνζηαζία κηαο ηζρπξήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο, ε 
πηζαλόηεηα λα βηώζνπλ βηαζκό, ζσκαηηθή επίζεζε, εθθνβηζκό θαη παξελόριεζε, είλαη πνιύ 
κεγαιύηεξεο.  

Η ζεμνπαιηθή επίζεζε, ε ζεμνπαιηθή παξελόριεζε θαη άιιεο κνξθέο βίαο, είλαη απνιύησο 
απαξάδεθηεο  θαη θαηαδηθαζηέεο ζηελ εξγαζία.  

Η δξάζε καο ζην ρώξν εξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο, ζε όινπο ηνπο ηνκείο. 
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Η ΟΤΟΕ, καδί κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, ζπκκεηέρνπκε  ζε 
εθζηξαηείεο γηα  ηε ιήςε ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεπηηθώλ δηαηάμεσλ, πνπ πξνζηαηεύνπλ ηηο 
γπλαίθεο από ηε βία θαη παξέρνπλ άδεηα κεη 'απνδνρώλ ζηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί βία θαη 
παξελόριεζε.  

Σπκκεηέρνπκε επίζεο ζε επξύηεξεο εθζηξαηείεο, γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ 
θαη ησλ θνξηηζηώλ.  

Εθζηξαηείεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ γπλαηθώλ, ηε ζεζκνζέηεζε 
λνκνζεζίαο γηα ηελ ακεηβόκελε άδεηα γηα ηα ζύκαηα, ηελ αύμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 
θόζκνπ θαη ηε δηαζθάιηζε αζθαιώλ θαηαθπγίσλ θαη ζεξαπείαο . 

Τα ζπλδηθάηα πξέπεη λα είλαη πξσηνπόξα ζηνλ δξόκν γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ 
γπλαηθώλ ζηελ εξγαζία θαη ε ππνζηήξημε ελόο ηζρπξνύ δηεζλνύο λνκηθνύ κέζνπ είλαη απαξαίηεηε.  

Χξεζηκνπνηνύκε ηελ Ηκέξα ηνπ ΟΗΕ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ 
θνξηηζηώλ, σο ζεκείν θηλεηνπνίεζεο, γηα κηα ηζρπξή ζύκβαζε ηνπ ILO, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
βίαο ιόγσ θύινπ ζηελ εξγαζία.  

Η πξνζερή δηάζθεςε ηνπ ILO ηνλ Ινύλην, ζα εμεηάζεη ηελ αλάπηπμε δηεζλώλ θαλόλσλ 
εξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ, ζηελ εξγαζία θαη ην 
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα δεηά λα πηνζεηεζεί κηα ηζρπξή δηεζλήο ζύκβαζε. 

Είναι καιπόρ οι κςβεπνήζειρ και οι επγοδόηερ να αποδεσηούν ηην εςθύνη ηοςρ, να 
ζςνεπγαζηούν με ηα ζςνδικάηα, για να ηεπμαηίζοςν ηη βία.  

Ωο  κέιε ηεο UNI Equal Opportunities ζπκκεηέρνπκε ζην λέν θεθάιαην,  

Εκζηπαηεία ενανηίον ηηρ βίαρ λόγω θύλος. 

Αςηή ηη θοπά η καμπάνια επικενηπώνεηαι ζε μια ζςγκεκπιμένη πηςσή ηηρ βίαρ ζηη 
δοςλειά: ζεξοςαλική παπενόσληζη. 

Τόζν νη γπλαίθεο όζν θαη νη άλδξεο, κπνξνύλ λα βηώλνπλ ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ζηελ 
απαζρόιεζε, αιιά νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα είλαη πην επάισηεο ζε απηήλ, επεηδή ζπρλά θαηέρνπλ 
ζέζεηο εξγαζίαο ρακειόηεξεο ακνηβήο, ρακειόηεξεο εμνπζίαο θαη ρακειόηεξεο θαηάζηαζεο από 
ηνπο άλδξεο. 

Η ζεμνπαιηθή παξελόριεζε ζην ρώξν εξγαζίαο, κπνξεί: 

 λα αθπξώζεη ηελ αίζζεζε ηεο πξνζωπηθήο ζνπ αμηνπξέπεηαο,  

 λα ζε απνηξέψεη λα θεξδίζεηο ηα πξνο ην δελ,  

 λα ζε εκπνδίζεη λα θάλεηο ηελ εξγαζία ζνπ απνηειεζκαηηθά,  

 λα ππνλνκεύζεη ηελ αμηνπνίεζε πιήξωο ηωλ δπλαηνηήηωλ ζνπ,  

 λα  ζε νδεγήζεη λα δειεηεξηάζεηο ην πεξηβάιινλ γηα όινπο ηνπο άιινπο γύξω ζνπ. 

Σηόρνο απηήο ηεο εθζηξαηείαο είλαη λα ζπδεηήζνπκε θαη λα πξνβιεκαηηζηνύκε γηα ηα 
θαηλόκελα ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο θαη λα εληνπίζνπκε ηξόπνπο πξόιεςεο θαη 
αληηκεηώπηζεο ηνπο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

Αρ ζηαμαηήζοςμε ηη βία ζηη δοςλειά.  

Αρ ζπάζοςμε ηον κύκλο! 
Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ, 

 
Για ηη  Γπαμμαηεία  Ιζόηηηαρ ΟΤΟΕ 

 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑ 

(ηηλ. 210-3388279) 


