6.

สืบดูว่าพนักงานที่ตงั ้ ครรภ์ ผ้ อู ่ นื ได้ รับการ
ปฏิบัติเช่ นใด
ควรพูดคุยกับผู้หญิงคนอื่นๆ ที่อาจเคย
มีปัญหาในการทางานเพราะเธอ
ตังครรภ์
้

7.

ทางานให้ ดีอย่ างต่ อเนื่อง

8.

เก็บบันทึกผลงานของท่ าน
เก็บสาเนาการประเมินผลงานของท่านและเอกสารหรื อ
บันทึกลายลักษณ์อกั ษรใด ๆ ทีแ่ สดงว่าท่านมีผลงานที่ดีไว้ ที่
บ้ าน เจ้ านายของท่านอาจจะ
วิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบตั งิ านของท่านใน
ภายหลังเพื่อที่จะแก้ ตา่ งการกระทาการ
เลือกปฏิบตั ขิ องตน

9.

ยื่นเรื่องร้ องเรียนต่ อคณะกรรมาธิการเพื่อ
ความเท่ าเทียมทางโอกาส (EOC)
EOC จัดตังขึ
้ ้นเพื่อปกป้องท่าน ท่าน
สามารถโทรหาเราได้ ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 2511-8211

ท่ านสามารถหยุดการเลือกปฏิบัตอิ ัน
เนื่องมาจากการตัง้ ครรภ์ ได้
ผู้หญิงหลายคนได้ ตอ่ สู้กบั การเลือกปฏิบตั แิ ละมีชีวิตการทางานที่ดีขึ ้น
ขันตอนแรกคื
้
อการรับรู้ ถงึ สิทธิของท่านภายใต้ กฎหมาย ท่านสามารถ:
●
●

●

ยื่นเรื่ องฟ้องร้ องในศาลแขวง
ยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนต่อ EOC และแก้ ไขปั ญหาผ่านการไกล่เกลี่ยข้ อ
พิพาทข้ อตกลงยุตกิ รณีพพิ าทครอบคลุมถึงการหยุดพฤติกรรม
การเลือกปฏิบตั กิ ารออกจดหมายขอโทษ การตังนโยบายส่
้
งเสริ ม
ความเท่าเทียมโอกาสในที่ทางาน หรื อการจ่ายเงินค่าเสียหาย
ยื่นเรื่ องขอความช่วยเหลือทางกฏหมายจาก EOC หากการไกล่
เกลี่ยข้ อพิพาทล้ มเหลว

ท่านสามารถเชิญ EOC มาอบรมพนักงานของท่าน หรื อติดต่อ EOC เพื่อ
ขอเข้ าร่ วมการอบรมที่ EOC จัดขึ ้นเป็ นประจา

ท่ านสามารถขอความช่ วยเหลือได้ ท่ ี
ไหน?
คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาสสามารถช่วยท่านได้ เรามี

10. ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิตาม
กฎหมายของท่ าน
ท่านสามารถปรึกษาทนายความหรื อยื่นเรื่ องฟ้องร้ องในศาล
แขวง

เอกสารให้ ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้ านการเลือกปฏิบตั เิ ป็ นภาษาไทย
เช่น "DDO และฉัน" "SDO และฉัน" "FSDO และฉัน" และ "RDO และฉัน"
นอกจากนี ้แล้ ว เรายังมีเอกสารให้ ความรู้ ชื่อ "เรี ยนรู้ สทิ ธิของท่าน" เกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบตั อิ นั เนื่องมาจากการตังครรภ์
้
ฯลฯ

คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่ าเทียมทางโอกาส
Equal Opportunities Commission (EOC)
16/F.,
41 Heung
Yip Road,
19/F, Cityplaza
Three
Wong
Chuk
Hang,
14 Taikoo
Wan
Road Hong Kong
Taikoo Shing, Hong Kong
โทรศัพท์: 2511 8211
โทรสาร: 2511 8142
เว็บไซต์: http://www.eoc.org.hk

"เรี ยนรู้ สิทธิของท่ าน":

การเลือกปฏิบตั อิ ันเนื่องมาจาก
การตัง้ ครรภ์

"เรี ยนรู้ สิทธิของท่ าน": การเลือกปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากการตัง้ ครรภ์
ท่านเคยได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมในการทางานเพราะท่าน
กาลังตังครรภ์
้
หรือไม่? กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ น
ธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance
หรือ SDO) ให้ ความคุ้มครองจากการเลือก
ปฏิบตั ิตอ่ คนงานหญิงและผู้สมัครงานหญิงที่
กาลังตังครรภ์
้

กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่
เป็ นธรรมทางเพศให้ ความคุ้มครองต่ อ
ท่ าน

ถ้ าท่ านถูกเลือกปฏิบัติ ท่ านควรทาสิ่ง
เหล่ านี ้

กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศให้ ความ
คุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากการตังครรภ์
้
ซึง่ เป็ น

1.

●

●

●

●

●

ท่านไม่ได้ รับการว่าจ้ างเพราะท่านตังครรภ์
้
ท่านถูกไล่ออกจากงานหรือเลิกจ้ างเพราะท่านตังครรภ์
้
ท่านได้ รับการปฏิบตั ิทแี่ ย่ลงหลังจากทีท่ า่ นได้ แจ้ งนายจ้ าง
ของท่านว่าท่านตังครรภ์
้
ท่านถูกปฏิเสธการเลื่อนตาแหน่งหรือการโยกย้ ายงานเพราะ
ท่านตังครรภ์
้
ท่านไม่ได้ รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับการคลอดบุตรเพราะ
ท่านยังไม่ได้ แต่งงาน (ภายใต้ การเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจาก
สถานภาพการสมรส)

2.

ภายใต้ กฎหมาย นายจ้ างไม่ สามารถที่จะ:
●

●

●

●

●

ท่านไม่ได้ ประสบปั ญหาเหล่านี ้เพียงลาพัง ในแต่ละปี ผ้ หู ญิงหลายคน
ประสบกับการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากการตังครรภ์
้
และได้ ยื่น
ร้ องเรียนต่อคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส (Equal
Opportunities Commission หรือ EOC) การเลือกปฏิบตั ิอนั
เนื่องมาจากการตังครรภ์
้
ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ความทุกข์ร้อน มันเป็ น
เรื่องผิดกฎหมายด้ วย

บันทึกวันเวลาและสถานที่ของเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นโดยเร็ วที่สดุ รวมถึงการสนทนา
และพยานใดๆที่อยู่ที่นนั่ ควรเก็บสาเนา
ของบันทึกเหล่านี ้ไว้ ที่บ้าน ซึง่ จะเป็ น
ประโยชน์หากท่านตัดสินใจที่จะยื่นเรื่ อง
ร้ องเรี ยน

ความผิดทางแพ่งตามกฎหมาย

สิ่งเหล่ านีเ้ คยเกิดขึน้ กับท่ านในการทางานหรือไม่ ?

ปฏิเสธที่จะจ้ างผู้หญิงเพราะเธอตังครรภ์
้
ปฏิเสธที่จะให้ คนงานหญิงได้ เลื่อนตาแหน่ง โยกย้ ายงาน
หรือได้ รับการฝึ กอบรมเพราะเธอตังครรภ์
้
ไล่หรือบังคับให้ คนงานหญิงออกเพราะเธอตังครรภ์
้
ไล่คนงานหญิงออกหลังจากที่เธอกลับมาจากการลาคลอด
บุตร
ประเมินคุณค่าหรือผลงานของคนงานหญิงต่าลงเพราะการ
ลาคลอดบุตร

บันทึกสิ่งที่เกิดขึน้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร

ควรปรึกษาเพื่อนและครอบครัวเพื่อที่ท่านจะ
ได้ รับการสนับสนุนด้ านจิตใจ
มันอาจจะเป็ นการทุกข์ทางจิตใจอย่างยิ่ง
หากท่านรู้ สกึ ว่าท่านได้ รับการปฏิบตั อิ ย่าง
ไม่เป็ นธรรมในที่ทางาน ควรดูแลตัวเองด้ วย
คิดคานึงถึงสิง่ ที่ทา่ นต้ องการจะทา และมอง
หาความช่วยเหลือเพื่อที่จะทาสิง่ เหล่านัน้

3.

ปรึกษาตัวแทนสหภาพของท่ านหากท่ านเป็ น
สมาชิกของสหภาพ

4.

ปรึกษาตัวแทนจากองค์ กรสิทธิสตรี

5.

ปรึกษานายจ้ างของท่ าน
นายจ้ างของท่านอาจมีเจ้ าหน้ าที่เฉพาะเพื่อดูแลเรื่ องความเท่า
เทียมทางโอกาส หรื อมีวิธีการที่จะช่วยให้ ทา่ นยื่น "เรื่ องร้ องเรี ยน"
ควรอ่านคูม่ ือพนักงานของท่านหรื อปรึกษาแผนกบุคลากร

