การป้ องกันการล่ วงละเมิดทางเพศ
คู่มือสาหรับผู้ช่วยทางานบ้ านชาวต่ างชาติและนายจ้ าง

I.

บทนา

การล่วงละเมิดทางเพศยังคงเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยสาหรับ ผู้ช่วยทางานบ้ านชาวต่างชาติ (Foreign Domestic Workers:
FDWs) ในที่ ท างาน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง หากพวกเขาท างานในสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น ครั ว เรื อนส่ว นตัว การสารวจโดย
คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (Equal Opportunities commission: EOC) ในปี 2014 พบว่า 6.5% ของ
FDWs ต้ องเผชิญกับการล่วงละเมิดทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นายจ้ างและคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในครัวเรื อนเป็ นผู้ที่
กระทาความผิดที่พบมากที่สดุ ของการล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิด ทางเพศในที่ทางานเป็ นเรื่ องผิดกฎหมาย กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (Sex
Discrimination Ordinance: SDO) คุ้มครองทุกคนรวมทังผู
้ ้ ช่วยทางานบ้ านชาวต่างชาติจากการล่วงละเมิดทางเพศและ
สภาพแวดล้ อมการทางานที่ไม่เป็ นมิตรกับเรื่ องทางเพศ นายจ้ างยังมีหน้ าที่ในการจัดเตรี ยมสถานที่ทางานที่ปราศจากการล่วง
ละเมิดทางเพศด้ วยเช่นกัน
สาหรับคนงาน:
II.

รู้สิทธิของคุณภายใต้ กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศ(SDO)

การล่วงละเมิดทางเพศโดยทัว่ ไปหมายถึงความสนใจทางเพศที่ไม่พงึ ประสงค์ ภายใต้ กฎหมายนันมี
้ การล่วงละเมิดทางเพศอยู่
สองรูปแบบ:
(1) การกระทาการทางเพศใด ๆ ที่ไม่พงึ ปรารถนาในกรณีที่บคุ คลที่มีเหตุผลสามารถคาดการณ์ ได้ ว่าคุณจะรู้ สกึ ไม่พอใจ
เสียเกียรติหรื อถูกข่มขู่
ตัวอย่าง: การสัมผัส การพูดเกี่ยวกับเรื่ องทางเพศ การทาเสียงหรื อท่าทางสื่อไปเรื่ องเพศ การขอสัมผัสหรื อขอมี
เพศสัมพันธ์
(2) สภาพแวดล้ อมการทางานที่ไม่เป็ นมิตรกับทางเพศซึง่ มีการกระทา ภาษาหรื อรูปภาพที่มีลกั ษณะทางเพศ
ตัวอย่าง: สมาชิกในครอบครัวดูสื่อลามกในบ้ านหรื อในขณะที่คณ
ุ กาลังทางาน หรื อถอดเสื ้อผ้ าต่อหน้ าคุณ ซึ่งทาให้
คุณรู้สกึ หวาดกลัว
ความคุ้มครองจากการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทางานสาหรับผู้ช่วยทางานบ้ านมีผลกับ:
- ทังสองเพศ
้
รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศจากเพศตรงข้ ามเช่นเดียวกันกับจากเพศเดียวกัน
- การล่วงละเมิดโดยทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นสถานที่นนั ้
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แม้ แต่:
- การล่วงละเมิดเกิดขึ ้นโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวหรื อไม่มีใครเห็นมันเกิดขึ ้น
- คุณเคยยินยอมอย่างไม่เต็มใจในอดีตต่อการล่วงละเมิดหรื อหากคุณยังคงทางานให้ กบั นายจ้ างต่อในภายหลังการ
ล่วงละเมิด
กล่อง 1: ฉันถูกล่วงละเมิ ดทางเพศโดยนายจ้างของฉัน ฉันบอกให้เขาหยุดไม่เช่นนัน้ ฉันจะยื ่นคาร้องเรี ยนต่อ EOC ไม่กี่วนั
ต่อมาเขาบอกเลิ กสัญญาของฉัน EOC สามารถช่วยฉันได้หรื อไม่?
ตอบ: ได้ ถ้ าคุณได้ รับการปฏิบตั ิที่ด้อยกว่าเพราะคุณได้ ยื่นหรื อตังใจที
้ ่จะยื่นคาร้ องเรี ยนภายใต้ SDO คุณได้ รับการคุ้มครอง
ภายใต้ กฎหมายและสามารถยื่นคาร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและ "การตกเป็ นผู้รับเคราะห์" ต่อ EOC นอกจากนี ้
คุณยังได้ รับการคุ้มครองหากคุณได้ รับการปฏิบตั ิที่แย่เพราะคุณช่วยคนอื่น ในการยื่นคาร้ องเรี ยนหรื อดาเนินการทางกฎหมาย
ภายใต้ SDO เช่นทาหน้ าที่เป็ นพยาน
นอกจากนี ้ SDO ยังให้ การคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศในการจัดหาสินค้ า สิ่งอานวยความสะดวกและบริ การ มันเป็ นเรื่ อง
ผิดกฎหมายหากผู้ให้ บริ การล่วงละเมิดทางเพศลูกค้ าและในทานองกลับกันด้ วย
กล่อง 2: การล่วงละเมิดทางเพศเป็ นความผิดกฎหมายทางแพ่งภายใต้ SDO ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะและความรุ นแรง การล่วง
ละเมิดทางเพศบางอย่าง เช่น การสะกดรอยตามหรื อข่มขืน อาจมีผลเป็ นการทาผิดทางอาญาในเวลาเดียวกัน
III.

จะทาอย่ างไรหากคุณต้ องเผชิญกับการล่ วงละเมิดทางเพศ?

- ปฏิเสธผู้ท่ ลี ่ วงละเมิด
- ในกรณีท่ นี ายจ้ างไม่ ใช่ ผ้ ทู ่ ลี ่ วงละเมิด ให้ ย่นื คาร้ องเรียนกับนายจ้ าง ขอให้ นายจ้ างของคุณจัดการกับข้ อ
ร้ องเรี ยนของคุณอย่างจริ งจังและเป็ นธรรม
- จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึน้ รวมถึงรายละเอียด เช่น วัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงสิง่ ที่คนผู้นนพู
ั ้ ดและทา และผู้ที่
อยูใ่ นเหตุการณ์ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ขึ ้น
- ขอความช่ วยเหลือจากเพื่อน องค์ กรพัฒนาเอกชนสหภาพแรงงาน กงสุลหรือองค์ กรอื่น ๆ
ตรวจสอบหน้ าเว็บแหล่งข้ อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ (Anti-Sexual Harassment Resources) ของ
EOC รวมทังลิ
้ งค์ที่มีประโยชน์และองค์กรทีใ่ ห้ การช่วยเหลือ สามารถดูได้ ที่ www.eoc.org.hk.
- ยื่นคาร้ องเรียนไปที่ EOC หรือทาการดาเนินเรื่องตามกฎหมายแพ่ งที่ศาลแขวง
สามารถยื่นคาร้ องเรียนไปยัง EOC ได้ ภายใน 12 เดือนนับจากวันทีเ่ กิดเหตุ การดาเนินเรื่ องตามกฎหมายควรจะทา
ภายใน 24 เดือนจากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้น
- หากการกระทานัน้ เกี่ยวข้ องกับการใช้ กาลังกระทาอนาจาร (indecent assault) หรือข่ มขืน ให้ ขอความ
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ช่ วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
การล่วงละเมิดทางเพศบางประเภท เช่น การใช้ กาลังกระทาอนาจาร (การกระทา/พฤติกรรมทางเพศโดยปราศจากการ
ยินยอม ตัวอย่างเช่น: บังคับสัมผัส จูบและบังคับทาเพศสัมพันธ์ทางปาก) อาจเป็ นความผิดทางอาญา ผู้เสียหายสามารถ
พิจารณาแจ้ งเหตุทเี่ กิดขึ ้นกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจหรื อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ พร้ อมกับสามารถร้ องเรี ยนไปยัง
EOC ได้ อีกด้ วย
IV.

สาหรับนายจ้ าง: ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับหน้ าที่รับผิดชอบของคุณภายใต้ SDO

นายจ้ างของผู้ชว่ ยทางานบ้ านมีหน้ าที่รับผิดชอบว่าบ้ านของพวกเขาเป็ นสถานที่ทางานที่ปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ
นายจ้ างและทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้ านสามารถมีความผิดทางกฎหมายเป็ นรายบุคคลถ้ าพวกเขาล่วงละเมิดทางเพศผู้ช่วย
ทางานบ้ านของพวกเขา/เธอ นายจ้ างที่มีผ้ ชู ่วยทางานบ้ านมากกว่าหนึ่งคนอาจต้ องรับผิดแทน หากหนึ่งในผู้ช่วยทางานบ้ าน
ของเขา/เธอ ล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนร่วมงานคนอื่น ถึงแม้ วา่ นายจ้ างจะไม่มีความรู้เห็นเรื่ องการล่วงละเมิดทางเพศก็ตาม เว้ น
แต่นายจ้ างจะสามารถแสดงให้ เห็นได้ วา่ เขา/เธอ ได้ ปฏิบตั ิอย่างสมเหตุสมผลแล้ วเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการกระทาดังกล่าวขึ ้น
คำถำม: ผู้ช่วยทางานบ้ านของฉันแจ้ งว่ าเธอถูกล่ วงละเมิดทางเพศโดยแขกที่มาเยี่ยมซึ่งไม่ ได้ อาศัยอยู่ในบ้ าน ฉัน
ควรทาอย่ างไร?
คาตอบ: ถ้ าคุณได้ รับแจ้ งให้ ทราบถึงการล่วงละเมิดและไม่ดาเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับคาร้ องเรี ยนในลักษณะที่
เป็ นกลาง คุณอาจต้ องรับผิดต่อการให้ ความช่วยเหลือต่อการกระทาที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี ้ การทาให้ ผ้ ชู ่วยทางานบ้ านของพวกเขาตกเป็ นผู้รับเคราะห์ ยงั เป็ นเรื่ องที่ผิดกฎหมาย เช่น การปฏิบตั ิต่อผู้ช่วย
ทางานบ้ านอย่างด้ อยกว่า / หรื อการยกเลิกสัญญาของเขา/เธอ เพราะคนงานได้ ยื่นหรื อวางแผนที่จะยื่น คาร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
การล่วงละเมิดทางเพศ
เพื่อช่วยในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง ซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการว่าจ้ างและรักษาคนงานไว้ EOC
ส่งเสริ มให้ นายจ้ างใช้ ขนตอนเชิ
ั้
งรุกเพื่อสร้ างวัฒนธรรมของการเคารพซึง่ กันและกันในบ้ านของพวกเขา รวมถึงการสร้ างความ
มัน่ ใจว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวและคนงานตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของตนภายใต้ กฎหมาย และจัดการกับการ
ร้ องเรี ยนการล่วงละเมิดทางเพศอย่างเป็ นธรรมและรวดเร็ ว

V.

การยื่นคาร้ องเรียนต่ อ EOC
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ควรยื่นคาร้ องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ EOC ภายใน 12 เดือนนับจากเกิดเหตุการณ์ขึ ้น สามารถส่งคาร้ องเรี ยนได้ ทาง
ออนไลน์หรื อโดยการส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล์ หรื อด้ วยตนเอง ถ้ าคุณมีปัญหาเรื่ องภาษา เราสามารถจัดหาล่ามให้ คณ
ุ ได้
ตามคาขอล่วงหน้ า
หลังจากที่ได้ รับคาร้ องเรี ยน EOC จะทาการประเมินเบื ้องต้ นและสอบถามทังสองฝ่
้
ายหากพวกเขาต้ องการที่จะยุติข้อพิพาท
ก่อนที่จะมีการตรวจสอบ โดยผ่านกลไก "การเจรจาไกล่เกลีย่ ในช่วงต้ น" มิฉะนัน้ EOC อาจทาการสอบสวนคาร้ องเรียนและ
สนับสนุนให้ มีการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท ภายใต้ กฎหมาย EOC อาจตัดสินใจทีจ่ ะไม่ดาเนินการใดๆ หรื อยุติการสอบสวน
หากไม่สามารถเจรจากันได้ ผู้ร้องเรี ยนอาจขอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น รวมถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย จาก EOC

VI: ติดต่ อเราได้ ท่ ี
Equal Opportunities Commission
16/F.,
41 Heung
Yip Road,
19/F, Cityplaza
Three,
14 Taikoo Wan Road
Wong Chuk Hang, Hong Kong
Taikoo Shing, Hong Kong
สายด่วน: 2511 8211
บริ การข้ อความ SMS: 6972566616538 (สาหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ ยิน/การพูด)
อีเมล์: eoc@eoc.org.hk
เว็บไซต์: http://www.eoc.org.hk
(Mobile apps icons)
เวลาทาการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ ตังแต่
้ เวลา 8:45 น. ถึง 17:45 น.
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