No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres
A COMISSÃO DE MULHERES DA UGT

DIZ BASTA!
PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
No dia em que se assinala o Dia Internacional pela eliminação da Violência contra as
Mulheres, a Comissão de Mulheres da UGT diz BASTA!
A violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos humanos e é um sério
obstáculo à construção da igualdade entre homens e mulheres.
Este tipo de violência ocorre sobre as mais variadas formas e nos mais variados
contextos: em casa, no trabalho ou na escola.
Na Europa, uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física e/ou sexual.
De acordo com os dados da U.E. 80% das pessoas vítimas de tráfico são mulheres.
A UGT e a Comissão de Mulheres considera que a eliminação da violência contra as
mulheres e raparigas constitui uma condição prévia para a proteção e respeito pelos
direitos humanos, a igualdade entre os sexos, o desenvolvimento da democracia e o
crescimento económico.
Independentemente do trabalho das organizações e do contexto legal dos órgãos de
soberania que têm a obrigação de assegurar para que se elimine a violência contra as
mulheres, o mais importante é que cada um dos nós se sinta responsável pelo combate
ao flagelo da violência sobre as mulheres.
Se a sociedade estiver pronta para agir e combater esta realidade, a vergonha e o medo
não constituirão um obstáculo intransponível no caminho para tornar a violência contra
as mulheres um fenómeno residual e, idealmente, ausente da nossa sociedade.
A UGT e a Comissão de Mulheres associa-se a este dia e firma o compromisso de
continuar a trabalhar usando para tal todos os instrumentos que tem à sua disposição,
junto dos sindicatos, das uniões e das trabalhadoras portuguesas para a eliminação de
todas as formas de violência sobre as mulheres.
Lisboa, 24 de Novembro de 2017

