


Հայաստանում կանանց հիմանդրամի՝ Սեռական
ոտնձգությունների կանխարգելման մասին

քաղաքականություն

Հայաստանում կանանց հիմնադրամը (այսուհետ՝ ՀԿՀ) պարտավորվում է ապահով

միջավայր ապահովել իր բոլոր աշխատակիցների համար՝ զերծ աշխատավայրում

ոտնձգություններից, ներառյալ սեռական ոտնձգություններից: ՀԿՀ-ում գործում է

զրո հանդուրժողականության քաղաքականություն աշխատավայրում սեռական

ոտնձգությունների ցանկացած ձևի նկատմամբ: ՀԿՀ-ը լրջորեն կվերաբերվի բոլոր

միջադեպերին և անհապաղ կհետաքննի սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ

բոլոր մեղադրանքները: Ցանկացած անձ, որը հայտնաբերվում է, որ սեռական

ոտնձգություն է կատարել մեկ ուրիշի նկատմամբ, կենթարկվի կարգապահական

պատասխանատվության՝ ընդհուպ մինչև աշխատանքից ազատելը: Սեռական

ոտնձգությունների վերաբերյալ բոլոր բողոքները լուրջ կընդունվեն և հարգանքով

և վստահությամբ կվերաբերվեն: Ոչ ոք չի տուժի կամ զոհականացվի նման բողոքի

դեպքում։

Սեռական ոտնձգության սահմանումը

Սեռական ոտնձգությունը սեռական բնույթի անցանկալի վարքագիծ է, որը

մարդուն ստիպում է իրեն վիրավորված, նվաստացած և/կամ ահաբեկված զգալ:

Այն ներառում է իրավիճակներ, երբ անձին դրդում են ներգրավվել սեռական

բնույթի գործողությունների մեջ՝ որպես տվյալ անձի աշխատանքի պայման։

Դրանց թվում են նաև իրավիճակները, որոնք ստեղծում են թշնամական,

վախեցնող կամ նվաստացուցիչ միջավայր դրանցում ներգրավված անձի կամ

անձանց համար:

Սեռական ոտնձգությունը կարող է ներառել մեկ կամ մի քանի միջադեպ, իսկ

ոտնձգություն կազմող գործողությունները կարող են լինել ֆիզիկական, բանավոր
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և ոչ բանավոր: Սեռական ոտնձգություն հանդիսացող վարքագծի կամ վարքագծի

օրինակները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հաջորդիվ թվարկմամբ․

Ֆիզիկական վարքագիծ

● Անցանկալի ֆիզիկական շփում, ներառյալ ուսին թփթփացնելը, կսմթելը,

շոյելը, համբուրելը, գրկելը կամ անպատշաճ հպումը,

● Ֆիզիկական բռնություն, ներառյալ սեռական ոտնձգություններ,

● Ֆիզիկական շփում, օրինակ՝ հպվելը, կսմթելը և այլն,

● Աշխատանքի հետ կապված սպառնալիքների կամ պարգևների

օգտագործումը սեռական բարեհաճություն հայցելու համար։

Բանավոր վարքագիծ

● Մեկնաբանություններ աշխատողի արտաքին տեսքի, տարիքի, անձնական

կյանքի և այլնի վերաբերյալ:

● Սեռական մեկնաբանություններ, պատմություններ և կատակներ

● Սեռական ավանդներ, որոնց դեպքում ղեկավարը կամ աշխատակիցը

կարող է անընդատ մեկնաբանություններ թողնել մյուսի մարմնի մասին

կամ անպատեհ նվերներ անել, օրինակ՝ ներքնազգեստի տեսքով։

● Կրկնվող և անցանկալի հրավերներ ժամադրության կամ ֆիզիկական

մտերմության համար,

● Վիրավորանքներ և հայհոյանքներ՝ հիմնված աշխատողի սեռի վրա,

● Սեռական բնույթի հաղորդագրությունների ուղարկում (հեռախոսով կամ էլ.

փոստով)։
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Ոչ բանավոր վարքագիծ

● Սեռական բացահայտ կամ հուշող նյութերի ցուցադրում

● Սեռական ակնարկային ժեստեր

● Սուլում

● Սեռական բնույթի կամ անցանկալի սիրախաղային հայացքներ

Յուրաքանչյուր ոք կարող է դառնալ սեռական ոտնձգության զոհ՝ անկախ իր և

ոտնձգություն կատարողի սեռից ու գենդերային պատկանելիությունից: Կարևոր է

ընդունել և արձագանքել այն հանգամանքը, որ սեռական բնույթի վարքը և/կամ

գործողությունն անցանկալի է և անընդունելի է այն անձի կողմից, ում դեմ

ուղղված է այդ վարքը:

ՀԿՀ-ն ընդունում է, որ սեռական ոտնձգությունը ուժային հարաբերությունների

դրսևորում է և հաճախ տեղի է ունենում աշխատավայրում անհավասար

հարաբերություններում, օրինակ՝ ղեկավարի և աշխատակցի, տարբեր

աշխատակիցների միջև:

Յուրաքանչյուր ոք, ներառյալ ՀԿՀ-ի աշխատակիցները, գործընկերները,

կապալառուները կամ այցելուները, ովքեր սեռական ոտնձգությունների են

ենթարկում ուրիշներին, նկատողություն կստանան՝ համաձայն սույն ներքին

քաղաքականության:

Արգելվում է ցանկացած սեռական ոտնձգություն՝ անկախ նրանից, թե դա տեղի է

ունենում ՀԿՀ-ի տարածքում, թե դրսում, ներառյալ սոցիալական միջոցառումների,

գործուղումների, վերապատրաստման դասընթացների կամ համաժողովների

ժամանակ, որոնք հովանավորվում են ՀԿՀ-ի կողմից:
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Բողոքների ընթացակարգեր

Յուրաքանչյուր ոք, ով ենթարկվում է սեռական ոտնձգությունների, պետք է

հնարավորության դեպքում տեղեկացնի ենթադրյալ ոտնձգողին, որ այդ վարքը

անցանկալի է և անընդունելի: ՀԿՀ-ն ընդունում է, որ սեռական ոտնձգությունը

կարող է տեղի ունենալ անհավասար հարաբերություններում (այսինքն՝

ղեկավարի և նրա աշխատակցի միջև), և որ տուժողի համար հնարավոր չէ

ուղղակի ասել կամ մատնանշել ենթադրյալ ոտնձգողին:

Եթե տուժողը չի կարող ուղղակիորեն մոտենալ ենթադրյալ ոտնձգություն

իրականացնողին, նա կարող է մոտենալ նշանակված անձնակազմից մեկին, որը

պատասխանատու է սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ բողոքներ

ստանալու համար: Այս անձը կարող է լինել մեկ այլ ղեկավար, մարդկային

ռեսուրսների բաժնի անդամ և այլն:

Պատժամիջոցներ և կարգապահական միջոցներ

Յուրաքանչյուր ոք, ով պարզվել է, որ սեռական ոտնձգություն է կատարել մեկ այլ

անձի՝ այս քաղաքականության պայմանների համաձայն, ենթակա է հետևյալ

պատժամիջոցներից որևէ մեկին կամ մի քանի պատժամիջոցների միաժամանակ.

● Բանավոր կամ գրավոր նախազգուշացում,

● Աշխատավարձի իջեցում,

● Պաշտոնի իջեցում,

● Աշխատանքի ժամանակավոր դադարեցում,

● Աշխատանքից ազատում։
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