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Sunuş

Devrimci İşçi Sendi.kalan Konfederasyonu (DİSK), Dünya Özgür İşçi
Sendikaları Konfederasyonu'nun (ICITU) üyesidir.

Dünyanın dört bir yanındaki 178 örgütte 120 milyon üyesi bulunan
ICFTU, kadın işçilerin toplumda, işyerinde ve sendikalarda sürdürdüğü
eşitlik mücadelesine katkı veren, bu mücadelede aktif biçimde yer alan bir
örgüttür.

Örgütün Kadın Komitesi, faal ve etkin bir çalışma yürütmektedir.
Görevi, genelde, kadınların yaşamlarını ve çalışmalarını etkileyen eko

nomik, sosyal, yasal veya siyasi konulan incelemektir.
Özelde de, ICFTU ve üyesi örgütlerin kadın üyelerin ve kadın işçilerin

çıkarlarını etkileyebilecek her alandaki politikalarının incelenip, geliştiril
mesiyle yükümlüdür.

Aynca yürütülen faaliyetler konusunda önerilerde bulunur.
Kadın Komitesi, kadın işçilerin bakış açısını ve çıkarlarını uluslararası

planda temsil eder.
ICFTU'nun kadın haklarıyla ilgili bazı temel belgeleri vardır:
Çalışan Kadınların Haklan Bildirgesi, Kadınların Sendikalarla Bütün

leşmesi Eylem Programı.
Kadın Komitesi, bu belgelerdeki ilkelerin uygulanmasını denetleme gö

revini üstlenmiştir. Komite, ICITU yönetiminde de temsil edilmektedir.
Örgütün tüzüğü uyarınca, Kadın Komitesi, asil üyeleri arasından ilci yö

netim kurulu üyesi seçer.
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İŞYERİNDE CİNSELTACİZ
SENDİKAL REHBER

Cinsel taciz nedir?
1. İşyerindekiler tarafından, tekrar edilen ve istenmeyen, sözle, vücut

hareketleriyle veya jestlerle gerçekleştirilen her yaklaşım, cinsel bakımdan
küçümseyici her beyan, cinsel aynıngüden her söz, cinsel tacizdir.

Cinsel taciz, ilgili işçiye saldırıdır; işçinin kendisini tehdit edilmiş, aşa
ğılanmış, korunmaya muhtaç duruma düşürülmüş veya tacize uğramış his
setmesine neden olur.

İşçinin performansını etkiler, iş güvencesinin temelini zayıflatır ya da iş
ortamına tehdit yaratır veya iş ortamını bozar.
2. Cinsel taciz, kesinlikle yeni olmayan bir soruna verilen yeni bir isim

dir. Burda sözkonusu olan, flört değildir. Çünkü flört, karşılıklı rızaya da
yanır.
Cinsel taciz, çoğu kez, bir güç gösterisidir; bir başka işçiyi yıldırmayı,
korkutmayı veya aşağılamayı amaçlar. Cinsel taciz, ikiyüzlü davranışın
bir biçimidir ve işyerinde giderek artan bir kaygı konusudur.
3. Cinsel tacize geniş bir dizi istenmeyen cinsel hareket eşlik eder.
Bunlar:
- Gereksiz fiziksel temas, dokunma veya elleme;
- Dış görünüş hakkında imalı ve hoş olmayan sözler, şakalar ve yorum-

lar; açık sözlü sarkıntılık;
- Sırnaşma ve davet etme;
- İşyerinde pornografik resimler kullanılması;
- Cinsel yaklaşım talepleri;
- Fiziksel sarkıntılık.
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Kurbanlar kimlerdir?
4. Cinsel tacizin kurbanları ağırlıklı olarak kadınlardır.
Cinsel taciz, yaşlan, medeni durumu, fiziksel görünüşü, geçmişi veya

mesleki konumu önemli olmaksızın bütün kadınlan etkiler.
İncelemeler yüksek risk taşıyan grupları ortaya koymuştur: 30 yaşın al

tında ve bekar genç kadınlar, dullar, boşanmış veya ayrı yaşayan kadınlar,
özellikle bakımıyla yükümlü olduğu yakınlan olanlar.

5. Cinsel taciz sadece kadınlan etkilemez. bazı erkekler de cinsel tacizin
kurbanı olmaktadırlar.
Ancak, işgücü piyasasındaki konumları nedeniyle kadınlar, incinmeye

daha açıktır.
Ayrımcılık konusundaki yasalara rağmen, kadınlar, kötü ücretli, düşük

vasıflı ve düşük statülü işlerde çalışırken, iyi ücretli, yetkili görevlerde ve
denetleyici işyerde ağırlıklı olarak erkekler çalışır.
6. İşyerinde kadın ve erkeklerin geleneksel rol ayrımının sürmesi, cin

sel tacizin kalıcılığına katkıda bulunur.
Cinsel taciz, çoğu kez, kişilerin konumlarını ve güçlerini, öteki işçilen

yıldırmak veya korkutmak üzere yetkilerini kötüye kullanmalarının bir so
nucudur.

Örneğin erkek yöneticiler ile kadın personel arasında kesin bir statü ay
rımı vardır.

Cinsel tacizin pek çok örneği vardır. Geleneksel olmayan işlerde, erkek
ağırlıklı işkollarında ve mesleklerde çalışan kadınlar, sık sık, cinsel tacizin
kurbanı olurlar.

Erkek işçiler, geleneksel olarak erkek mesleği olan işlere başvurmak
tan ve çalışmaktan kadınlan caydırmak için cinsel tacizi bir yıldırma taktı
ği olarak kullanabilirler.
Cinsel taciz, ayrıca, kadın denetçi ve yöneticilerin otoritesinin temelini

zayıflatmanın bir aracı olarak da kullanılabilir.



Kimler taciz eder?
7. Cinsel tacizde bulunanlar; çalışma arkadaşları, yakın denetçiler, yö

neticiler veyamüşteriler olabilir.
Bir inceleme, imalı sözlerin ve cinsel yaklaşım isteklerinin genellikle

yakın denetçiler veya yöneticilerden geldiğini göstermiştir. İstenmeyen fi
ziksel temas ve fiziksel saldın, genellikle çalışma arkadaşlarından gelir.
Müşteriler, sürtünerek veya açık davetlerde bulunarak taciz ederler.

Cinsel tacizin etkileri
8. Cinsel taciz, bir kadının tacizle karşılaşmaktansa bir kadının işini bı

rakmasına yol açabilir.
Kadın, işinden atılabilir veya kendisine yapılan önerilere uygun davran-

madığı için terfi şansını yitirebilir. •
Cinsel taciz, stresli ve düşmanca bir çalışma ortamı yaratır. Bu da tacize

uğrayanın akli ve fiziksel rahatsızlığına, öteki işçilerin rahatsız bir ortam
da çalışmasına yol açabilir.
Tacize uğrayan kadına daiına hatalı oymuş gibi davranılır.
9. Cinsel tacizin kurbanları, gerilim, öfke ve aşın kaygının rahatsızlığını

çekerler.
Bu, çoğu kez depresyon, uykusuzluk ve başağrısı, cilt bozuklukları, sin

dirim sorunları, sistit vs gibi stresle bağlanblı öteki tıbbi sorunlar biçimin
de kendini gösterir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kurbanlar, ailenin sıkıntıya düşme

sine ve hatta dağılmasına yol açan onur kaybından ve sosyal dışlamadan
da zarar görürler.

10. Cinsel taciz, mesleki performansı ve iş tatminini de etkiler.
Eğer kurban, olayı bildirir veya teklifleri yerine getirmeyi reddederse,

tacizci, çoğu kez, kadının çalışma koşullarının, mesleki eğitim ve terfi irn-
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kanlarını ve iş güvencesini etkileme gücünü kullanır.

Kurban çoğu kez istifaya zorlanır veya hatta işten atılır.
İşi bıraktıktan sonra bile, tacizci, kötü referans vermek suretiyle kurba

nın müstakbel iş imkanlarını bozabilir.
Kadınların işgücü içindeki zarar görmeye açık durumlarına katlcıda bu

lunan koşullar -işsizliğin yüksek, istihdam imkanlarının sınırlı oluşu- cin
sel tacizden kaçınmak için işten aynlmayı, pek çok kadının göze alamaya
cağı bir adımhaline sokmaktadır.

Cinsel tacizin üstesinden nasıl gelinir?
11. Pek az ülkede, aynıncılığın bir biçimi olarak cinsel tacizi yasakla

yan yasalar vardır veya yapılma sürecindedir.
ABD'de ve Kanada'da böylesi yasalar gereğince işverenler, işçilerinin

davranışından sorumlu tutulmaktadırlar.

Sendikal bir sorun olarak cinsel taciz
12. Cinsel taciz, işçinin istihdamını, terfi şanslarını ve iş güvencesini et

kileyebilir.
İlgili işçinin sağlığını ve güvenliğini tehdit eden stresli ve düşmanca bir

çalışma ortamı yaratabilir.
Bir işyeri içinde kadın işçilere eşitlik sağlanması girişimlerinin temelini

yokeder.
13. Cinsel taciz, sendikalar için yasal bir sorundur.
Üyelerini sorunların doğası ve kapsamı hakkında bilinçlendirmek, cin

sel tacizin meydana gelmesini önleyecek eylemler yapmak ve bu konuda
şikayet mekanizması kurmak, sendikaların görevidir. Erkek sendikacıla
rın, işyerindeki ve sendikadaki kadınlara yönelik kendi davranışlarım göz
den geçirmeleri de gerekecektir. Cinsel taciz sorunu, kadın ve erkek sen
dikacılarca açık olarak ne kadar çok tartışılırsa, işyerinde cinsel tacizi sona
erdirmek o kadar kolay olacaktır.
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Sendikaların, kendi üyeleri arasındaki herhangi bir cinsel tacizin varlığı
nın farkında olmaları ve bunun kökünü kazıyacak adımlan atmaları gerek
lidir.

Sendikal eylem
14. Sendikaların atacağı ilk adını, cinsel taciz konusunda bir politika ge

. liştinnektir. Böylece sorun tanımlanacak ve sorunla başa çıkmak için ön
görülen yollar belirlenecektir.

15. Cinsel tacizin, ciddiye alınması gereken ve öteki şikayetlerle aynı
biçimde ele alınacak bir sendikal sorun olarak görüldüğü, tüm üyelere
açıkça gösterilmelidir.
Üyeleri, sorunun niteliğinden ve cinsel tacize uğrarlarsa ne yapmaları

gerektiğinden haberdar etmek üzere eğitici malzemeler hazırlannialı ve
dağıtılmalıdır.
Eğitim şöyle yürütülebilir:
- Sendika gazetesinde makaleler biçiminde;
- Sendika toplantılarında tartışılarak;
- Görevlilerin, şikayetlerin niteliğine aşina olmalarını ve konuyu nasıl

ele alabileceklerini göstermek üzere özel seminerler düzenleyerek;
- Kadın komitesi toplantılarının gündeminde bir ana konu halinde ele

alınarak.
16. Ülke düzeyinde sendi.kal politikayı uygulamak ve cinsel taciz du

rumlarında önerilerde bulunmak için bir görevli atanmalıdır.

İşyerinde eylem
17. İşveren ve sendikanın ortak eyleminin bulunması halinde, cinsel ta

cizin kökü en etkin biçimde kazınacaktır.
İşveren, çalışanların cinsel tacizin kabuledilemez bir tavır olduğu konu

sunda bilinçlendirilmelerini güvenceleme sorumluluğunu taşır.

·S-



Sendikaya danışılarak bir politika bildirgesi ve toplu sözleşmelere dahil
edilecek bir model şart (aşağıda bir örnek verilmiştir) hazırlanabilir ve bir
şikayetmekanizınasıkurulabilir.

Örnek şart
18. "Sendika ve işveren, işyerinde cinsel taciz sorununu kabul eder ve

sona erdirmeyi taahhüt ederler.
Cinsel taciz şöyle tanımlanmalıdır:
- Gereksiz fiziksel temas, dokunma veya elleme;
- Dış görünüş hakkında imalı ve hoş olmayan sözler, şakalar ve yorum-

lar ve açık sözlü sarkıntılık,
- Sürtünme ve açık davetler;
- İşyerinde pornografik resimlerin kullanılması;
- Cinsel ilişki talepleri;
-Fiziksel saldın.
Bu şart altında yapılan şikayetler, mümkün en hızlı ve gizli biçimde iş

leme konacaktır. Şikayetlerin çözümlenmesinde, bu şart ile yasaklanmış
her hangi bir faaliyete girmiş çalışanlara veya denetçilere karşı, disiplin
önlemleri alınacaktır. Kurbanı değil taciz edeni başka bir işe geçirmek için
her türlü çaba harcanacaktır."

Şikayet prosedürü
19. Bu konudaki şikayetler de, normal şikayet prosedürü kullanılarak

iletilebilir.
Ancak, sendikalar, cinsel taciz olaylarının kendine özgü koşullarını gö

zetecek özel şikayet önlemlerini (işverenle) görüşmek isteyebilirler.
Böylesi bir prosedür, gizliliği ve hızı garanti etmeli; yönetim kademe

sinde yakın işyeri çevresi dışında birileri tarafından yürütülmelidir.
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20. İşyeri temsilcileri ve yerel görevliler, cinsel taciz vakalanru incele
me konusunda özel eğitim almalıdır.
Bu konuyu ciddi biçimde ele alacakları, ilgili işçiye destek olacakları

güvencelenmelidir. Cinsel tacizin niteliği yüzünden, kadın işçilerin, yaşa
dıkları sorunlar hakkında erkeklerle değil de, kadınlarla daha kolay konu
şacaklarını görevlilerin kabul etmesi önemlidir. Şikayetleri, en erken aşa
masında öğrenmek üzere bir kadın işyeri temsilcisi, görevli veya danışman
atanabilir veya seçilebilir.
21. Cinsel tacizin doğası gereği, pek çok durumda, çoğu kez daha etkili

bir konumda bulunan tacizcinin sözleri, kurbanın sözlerine ağır basacaktır.
Bu tip durumlar, duyarlılıkla ve incelikle ele alınmalıdır.
22. Bir cinsel taciz vakası, sendika temsilcisine bildirildiğinde temsilci

şunları yapmalıdır:
- İşçiyi, tacizin herbir ayrıntısını bildirmeye teşvik etmeli ve tacizcinin

çalışma tarzında veya tutumundaki her değişikliği izlemeli;
- Başka işçilerin de benzer sorunlar yaşayıp yaşamadığını bulmalı ve

onlardan ayrıntıları sormalı;
- İlgili işçiyle nasıl bir tavır izlenmesi gerektiğini tartışmalı;
- Öteki işçilerden kurbana destek sağlamalı; bazı durumlarda tanık bulu-

nabilir.
23. Tüm adımların atılması, olayın niteliğin ve görüşülen prosedürlere

bağlı olacaktır. Şikayetçiyi en fazla tatmin eden çözüm sağlanmalıdır.
Kurban değil, tacizci başka bölüme gönderilmeli veya eğer gerekliyse iş
ten atılmalıdır.
24. Kadın üyelerin, cinsel taciz olaylarını bildirmekten korkmamaları,

sorunu bildirdiklerinde destek görmeleri ve yardım almaları son derece
önemlidir. Kadınların, yerel sendika görevlilerinin ve ulusal düzeyde faali
yet gösteren sendikalarının konuyu ciddiye aldığına ve etkili biçimde ilgi
leneceğine güvenmeleri, hayati önem taşır.
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