ONZE VERBINTENIS
Geweld en intimidatie
tegen vrouwen:

De vakbonden
zeggen neen
tegen geweld

Niet op onze werkvloer
Niet in onze vakbond

Elke vorm van geweld tegen vrouwen is onaanvaardbaar!
Geweld heeft een ernstige impact op het leven van werkende vrouwen over heel de wereld, met seksuele intimidatie als de
meest aangeklaagde vorm. Geweld tegen vrouwen is een schending van de mensenrechten van vrouwen. Het is een obstakel
voor gendergelijkheid. Geweld tegen vrouwen op het werk tast de rechten, de veiligheid, de gezondheid en de waardigheid
van de arbeiders aan en is dan ook een kernthema voor de vakbonden.

Als vakbond verbinden wij ons ertoe:
Ons openlijk uit te spreken tegen alle vormen
van geweld en intimidatie tegen vrouwen en alle
gedragingen en daden te veroordelen die seksisme en
geweld bestendigen.
Het thema als een prioriteit aan te pakken in onze
vakbond en de nodige middelen toe te kennen voor
activiteiten gericht op het voorkomen en bestrijden
van deze schending van vrouwenrechten.
In onze vakbond een cultuur van respect voor vrouwen
aan te moedigen door de bewustmaking van onze
leden, medewerkers en functionarissen te stimuleren
en door vorming te verstrekken over het belang om
geweld en intimidatie op de werkvloer en in onze
vakbond uit te roeien.
Onze leden aan te moedigen zich actief te verzetten
tegen geweld en intimidatie tegen vrouwen, vooral op
hun eigen werkplaats.
Campagnes te organiseren gericht op het voorkomen
en bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Te eisen dat de regeringen wetten uitvaardigen om
vrouwen te beschermen tegen geweld en toezien op de
naleving van deze wetten.
Te eisen dat werkgevers een beleid ontwikkelen
tegen alle vormen van geweld en intimidatie op het
werk en dat ze hun werknemers doen beseffen welke
verwoestende impact geweld tegen vrouwen heeft en
hoe belangrijk het is om dit uit te roeien.
Te eisen dat werkgevers concrete gedragslijnen en
procedures ontwikkelen om in hun eigen vestigingen
en toeleveringsketens alle vormen van geweld tegen
vrouwen te voorkomen en te bestrijden en veilige
mechanismes in te stellen waarop vrouwen kunnen
terugvallen wanneer ze worden aangerand of
aangevallen op het werk.
Eisen voor het uitroeien van geweld en
intimidatie tegen vrouwen in onze collectieve
arbeidsonderhandelingen op te nemen.

