Know Your Rights: Sexual Harassment (Thai Version)

"เรี ยนรู้ สิทธิของท่ าน": การคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
ท่านเคยถูกคุกคามทางเพศในสถานทีท่ างานหรื อไม่ ซึง่ รวมถึงการคุกคามโดยนายจ้ าง เพื่อนร่วมงาน ผู้ให้ บริ การ
หรื อลูกค้ า? หรื อท่านอาจเคยรู้สกึ อึดอัดเพราะโปสเตอร์ หรื อบทสนทนาที่ลอ่ แหลมเกี่ยวกับเพศในสถานที่ทางาน
ของท่าน? กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศ (Sex Discrimination Ordinance หรื อ
SDO) ให้ ความคุ้มครองท่านจากการคุกคามและจากสภาพแวดล้ อมที่ไม่เป็ นมิตรทางเพศ

สิ่งเหล่ านีเ้ คยเกิดขึน้ กับท่ านในสถานที่ทางานหรื อไม่ ?
 มีคนพูดจาล่อแหลมทางเพศเกี่ยวกับลักษณะหรื อรูปร่างหน้ าตาของท่าน ทาให้ทา่ นรู้สกึ ถูกดูหมิ่นหรื อถูก
ข่มขู่
 
มีคนสัมผัสแตะต้ องร่างกายของท่านทางเพศโดยที่ทา่ นไม่ปรารถนา
 มีคนแสดงท่าทางไม่เหมาะสมทางเพศต่อท่านโดยที่ทา่ นไม่ปรารถนา
 มีคนพูดยัว่ เย้ าหรื อใช้ ภาษาหยาบทางเพศกับท่านหรื อใกล้ ตวั ท่าน ซึง่ ท่านไม่ชอบ
 มีคนแสดงภาพลามกอนาจารใกล้ ตวั ท่านหรื อให้ ทา่ นเห็นในที่ทางาน ซึง่ ทาให้ ทา่ นรู้สกึ อับอาย
 มีคนคุกคามทางเพศต่อท่านในระหว่างที่ทา่ นกาลังให้ สนิ ค้ า สิง่ อานวยความสะดวกหรื อบริ การต่อบุคคล
นัน้
ท่านไม่ได้ ประสบปั ญหาเหล่านี ้เพียงลาพัง ในแต่ละปี มีคนจานวนมากประสบกับการถูกคุกคามทางเพศ ซึง่ ไม่
เพียงแต่ทาให้ เกิดความทุกข์และความอับอาย ซึง่ ที่จริ งแล้ วการคุกคามทางเพศเป็ นการกระทาทีผ่ ิดกฎหมาย

กฎหมายว่ าด้ วยการเลือกปฏิบัตโิ ดยไม่ เป็ นธรรมทางเพศให้ ความคุ้มครองต่ อ
ท่ าน
กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศให้ ความคุ้มครองจากการคุกคามทางเพศ ซึง่ เป็ น
ความผิดทางแพ่งตามกฎหมาย ภายใต้ กฎหมาย SDO การคุกคามทางเพศหมายถึงการกระทาทางกายหรื อ
วาจาใดๆในเรื่ องทางเพศอันไม่พงึ ปรารถนาและไม่ได้ รับการเชื ้อเชิญ และรวมการกระทาเช่นการสัมผัสแตะต้ อง
การพูดจาล่อแหลมทางเพศ และการขอมีเพศสัมพันธ์ การคุกคามทางเพศรวมไปถึงสภาพแวดล้ อมที่ไม่เป็ นมิตร
ทางเพศ ซึง่ ทาให้ ทา่ นรู้สกึ กลัวหรื ออึดอัดใจ กฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมทางเพศให้ ความ
คุ้มครองจากการคุกคามทางเพศในการทางานและการศึกษา นอกจากนันแล้
้ วกฎหมายยังห้ ามไม่ให้ ลกู ค้ า
คุกคามทางเพศต่อผู้ให้ สนิ ค้ า สิง่ อานวยความสะดวกหรื อบริ การ และรวมถึงในทางกลับกันด้ วย
ท่ านได้ รับการคุ้มครองถึงแม้ ว่า:
 ไม่มีผ้ อู ื่นเห็นการกระทานันเกิ
้ ดขึ ้น
 ท่านไม่ได้ ถกู ไล่ออกจากงาน
 ผู้กระทาไม่ใช่หวั หน้ าของท่าน แต่เป็ นเพื่อนร่วมงาน ผู้ให้ บริ การต่อท่าน หรื อลูกค้ าของท่าน
 ท่านอาจจะเคยยินยอมต่อการกระทาทางเพศบางครัง้ ในอดีต แต่ทา่ นไม่ปรารถนาการกระทานันๆ
้
 การกระทานันได้
้ เกิดขึ ้นแม้ เพียงครัง้ เดียว
 การกระทานันได้
้ เกิดขึ ้นนอกฮ่องกงบนเรื อหรื อเครื่ องบินที่มีการจดทะเบียนในฮ่องกง
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ถ้ าท่ านถูกคุกคามทางเพศ ท่ านควรทาสิ่งเหล่ านี ้
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

ปฏิเสธการกระทา
บอกผู้กระทาผิดอย่างชัดเจนให้ หยุดการกระทานัน้ และกล่าวว่าท่านไม่ยินดีกบั การกระทาของเขา/เธอ
หากการกระทาเกิดขึ ้นอีก ควรส่งจดหมายถึงเขา/เธอให้ หยุดการกระทานัน้ และเก็บสาเนาไว้ สาหรับตัว
ท่านเองด้ วย
บันทึกสิ่งที่เกิดขึน้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร
บันทึกวันเวลาและสถานที่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยเร็ วที่สดุ รวมถึงการสนทนาและพยานใดๆที่อยูท่ ี่นนั่
หากผู้กระทาได้ สมั ผัสแตะต้ องร่างกายของท่าน ควรจดว่าเขา/เธอได้ แตะต้ องร่างกายส่วนใดของท่านด้ วย
เก็บสาเนาของบันทึกเหล่านี ้ไว้ ที่บ้าน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์หากท่านตัดสินใจที่จะยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนต่อ
ผู้กระทาหรื อองค์กร หรื อหากท่านต้ องการดาเนินการทางกฎหมาย
ควรปรึกษาเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่ วมงาน เพื่อที่ท่านจะได้ รับการสนับสนุนด้ านจิตใจ
บางคนรู้สกึ หดหู่ เศร้ า หรื อมีอาการปวดหัว คลืน่ ไส้ หรื อเป็ นโรคกระเพาะอาหารเพราะการถูกคุกคามทาง
เพศ ควรดูแลตัวเองด้ วย หากท่านกลัวว่าท่านอาจถูกไล่ออกจากงาน ควรสืบว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นเคย
ประสบปั ญหาเดียวกันในที่ทางานหรื อไม่ ควรร่วมมือกับพวกเขาเพื่อหาทางแก้ ไขปั ญหา
ปรึกษาตัวแทนสหภาพแรงงานของท่ าน หากท่ านเป็ นสมาชิกของสหภาพ
ปรึกษาตัวแทนจากองค์ กรพัฒนาเอกชน หรือองค์ กรที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
ปรึกษานายจ้ างของท่ าน
นายจ้ างของท่านควรมีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเรื่ องการปกป้องพนักงานจากการคุกคามทางเพศ
และวิธีการยื่นเรื่ องร้ องเรี ยน ควรอ่านคูม่ ือพนักงานของท่านหรื อปรึกษาแผนกบุคลากร หากผู้กระทาเป็ น
ลูกค้ าของท่าน ควรแจ้ งผู้จดั การหรื อนายจ้ างของท่านทันที เพื่อให้มีการดาเนินการที่เหมาะสมและปฏิบตั ิ
ได้ อย่างมีเหตุผล
เก็บบันทึกผลงานของท่ าน
เก็บสาเนาของการประเมินผลงานของท่านและเอกสารหรื อบันทึกลายลักษณ์อกั ษรใด ๆ ที่แสดงว่าท่านมี
ผลงานที่ดีไว้ ที่บ้าน ผู้กระทาอาจจะวิพากษ์ วิจารณ์การปฏิบตั ิงานของท่านในภายหลังเพื่อที่จะแก้ ตา่ งการ
กระทาของตน
ยื่นเรื่องร้ องเรียนต่ อคณะกรรมาธิการเพื่อความเท่ าเทียมทางโอกาส (EOC)
EOC จัดตังขึ
้ ้นเพื่อปกป้องท่าน ท่านสามารถปรึกษา EOC ได้ เพื่อหาทางแก้ ไขปั ญหา
ค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของท่ าน
ท่านสามารถปรึกษาทนายความหรื อยื่นเรื่ องฟ้ องร้ องในศาลแขวง

ท่ านสามารถหยุดการคุกคามทางเพศได้
มีหลายท่านที่ได้ ตอ่ สู้กบั การเลือกปฏิบตั ิและมีชีวิตการทางานที่ดีขึ ้น ขันตอนแรกคื
้
อการรับรู้ถึงสิทธิของท่าน
ภายใต้ กฎหมาย ท่านสามารถ:
 ยื่นเรื่ องฟ้ องร้ องในศาลแขวง
 ยื่นเรื่ องร้ องเรี ยนต่อ EOC และแก้ ไขปั ญหาผ่านการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท
ข้ อตกลงยุติกรณีพิพาทอาจครอบคลุมถึงการหยุดพฤติกรรมการเลือกปฏิบตั ิ การออกจดหมายขอโทษ
การตกลงกาหนดนโยบายต่อต้ านการคุกคามทางเพศในบริ ษัท การจัดการอบรมในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
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การจ่ายเงินค่าเสียหาย
 ยื่นเรื่ องขอความช่วยเหลือทางกฏหมายจาก EOC หากการไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาทล้ มเหลว
ท่านสามารถเชิญ EOC มาอบรมพนักงานของท่าน หรื อติดต่อ EOC เพื่อขอเข้ าร่วมการอบรมที่ EOC จัดขึ ้นเป็ น
ประจา

ท่ านสามารถขอความช่ วยเหลือได้ ท่ ไี หน?
คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาสจัดตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยท่าน เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ EOC ที่
www.eoc.org.hk สาหรับข้ อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการคุกคามทางเพศ และเอกสารให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ต่อต้ านการเลือกปฏิบตั เิ ป็ นภาษาไทยเช่น "DDO และฉัน" "SDO และฉัน" "FSDO และฉัน" และ "RDO และฉัน"
นอกจากนี ้แล้ ว เรายังมีเอกสารให้ ความรู้ชื่อ "เรี ยนรู้สทิ ธิของท่าน" เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิ
อันเนื่องมาจากการตังครรภ์
้
ฯลฯ
คณะกรรมาธิการเพื่อความเท่าเทียมทางโอกาส
Equal Opportunities Commission
ที่อยู:่ 19/F,
14 Taikoo Chuk
Wan Road
16/F.,Cityplaza
41 HeungThree,
Yip Road,Wong
Hang, Hong Kong
Taikoo Shing, Hong Kong
โทรศัพท์: 2511 8211
โทรสาร: 2877 7600
อีเมล์: eoc@eoc.org.hk
บริ การสอบถามผ่าน SMS: 6972566616538 (สาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน / มีความยากลาบากใน
การพูดหรื อออกเสียง)
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