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Enquanto celebramos o Dia Internacional da Mulher, trabalhadoras do mundo inteiro enfrentam 

violência e assédio sexual, que elas podem sofrer no local de trabalho, na rua ou em casa. 

Onde quer que aconteça, a violência sexual é uma questão de direitos humanos e uma questão sindical, 

que tem impacto sobre a saúde, segurança, dignidade e humanidade da vítima (geralmente do sexo 

feminino) e de seu agressor masculino.  

A violência de gênero é uma das violações de direitos humanos mais comuns e mais toleradas no 

mundo. Mais de 35% das mulheres do mundo inteiro já experimentaram violência física, sexual ou 

ambas, e entre 40-50% das mulheres experimentam aproximações sexuais indesejadas, contato físico ou 

outros tipos de assédio sexual no trabalho. 

A violência contra a mulher ainda é um dos problemas mais subnotificados e destrutivos do local de 

trabalho hoje em dia.  Ela destrói vidas e meios de subsistência, faz mal aos trabalhadores e suas 

famílias, prejudica a reputação das empresas e tem um custo para a economia de bilhões de dólares. 

Como mães e pais, irmãos e irmãs, tios e tias, e cônjuges que têm filhas e filhos, sobrinhas e sobrinhos, 

nós, sindicalistas, sabemos que o assédio e a violência sexual são questões contra as quais os sindicatos 

têm que lutar todos os dias. 

O UAW se posiciona veementemente contra a discriminação de gênero há décadas. O sindicato exigiu 

tratamento igual para mulheres em seus acordos coletivos muito antes disto fazer parte da lei, e 

realizou um programa detalhado de treinamento para seus sócios logo após o assédio sexual ter sido 

estabelecido como forma de discriminação de gênero no começo da década de 1980. Porque os 

sindicatos são compostos de pessoas da população inteira, nossos ambientes de trabalho têm os 

mesmos problemas de discriminação sexual que a sociedade como um todo. Esta dinâmica significa que 

nossa responsabilidade de lutar contra a violência sexual em todas as suas formas é contínua, e faz com 

que tenhamos que encontrar novas táticas para lidar com o problema de forma significativa.    

É por isso que o UAW tem orgulho de se unir à campanha global “No meu sindicato e local de trabalho, 

não” e trabalha com centenas de outros sindicatos internacionais para ajudar a acabar com a violência 

de gênero no trabalho e fora dele. Coordenada pela federação sindical global IndustriALL, a campanha 

conclama os sócios do UAW e outros afiliados da IndustriALL a se comprometerem a ajudar na 

eliminação da violência contra a mulher. 

A necessidade de lidarmos com o assédio e a violência de gênero é urgente, e o compromisso é claro. 

Para darmos um passo na direção de espaços e ambientes de trabalho livres de assédio e violência, nos 

unimos aos afiliados da IndustriALL do mundo inteiro: 

• Nos posicionando contra todas as formas de violência e assédio contra a mulher e 

condenando todas as atitudes e ações que perpetuem o machismo e a violência. 

 



• Assumindo a questão como prioridade e alocando os recursos necessários para 

realizarmos atividades de prevenção e combate a essa violação dos direitos da mulher. 

 

• Criando uma cultura de respeito à mulher dentro de nosso sindicato por meio da conscientização de 

nossos sócios, funcionários e quadros, e oferecendo treinamento sobre a importância da eliminação 

do assédio e da violência no local de trabalho e em nosso sindicato. 

 

• Estimulando ativamente nossos sócios a se posicionarem contra o assédio e a violência 

contra a mulher, principalmente em seus locais de trabalho. 

 

• Organizando campanhas focadas na prevenção e combate à violência contra a mulher. 

• Exigindo que os governos aprovem e façam cumprir leis que protejam as mulheres da violência. 

• Exigindo que os empregadores elaborem políticas contra todos os tipos de violência e assédio 

no local de trabalho, e promovam entre seus funcionários uma conscientização dos impactos 

devastadores da violência contra mulher e da importância de eliminá-la. 

 

• Exigindo que todos os empregadores desenvolvam políticas e procedimentos concretos para evitar 

e combater todas as formas de violência contra a mulher em suas instalações e cadeias de 

fornecimento, e estabeleçam mecanismos seguros que as mulheres possam usar caso sejam assediadas 

ou atacadas no trabalho. 

 

• Incluindo reivindicações de eliminação da violência e assédio contra a mulher em nossas 

requisições nos acordos coletivos. 

 

Fazer a promessa será fácil. Manter as muitas obrigações individuais desta promessa será mais difícil. Às 

vezes, será desconfortável e uma intervenção pode ser indesejada.  Mas valerá a pena. Então, peço que 

se juntem a mim. #FaçaAPromessa 

 

Vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=11H_Ydc8-1U  Vídeo da campanha #FaçaAPromessa da 

IndustriALL. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SvAqJqoOAZY   IndustriALL – os sindicatos dizem não à violência 

contra a mulher. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ixhFOcfA1ZY  Este é o vídeo produzido pelo 

UNITE HERE, muuuuito contundente.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=11H_Ydc8-1U
https://www.youtube.com/watch?v=SvAqJqoOAZY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=ixhFOcfA1ZY


Pais reagem a filhas levando cantadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ud3DLjREV34 

 

http://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.html#/  Ativismo pelas 

mulheres da ONU. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_ZPHPutN-c  ONU: Acabando com a violência contra as mulheres 

e meninas: Se não for você, quem será? 
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