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ÞINGMANNATILLAGA

Þingmannatillaga um sameiginlegar norrænar
aðgerðir gegn kynferðisáreitni á vinnustöðum

Tillaga

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar

að hún hefji norrænt verkefni um miðlun þekkingar á umræddu
sviði milli félags- og stjórnmálasamtaka, samtaka atvinnurekenda
og launafólks, jafnréttisstofnana og annarra hagsmunaaðila sem
málið varðar;

að hún framkvæmi samnorrænt mat á umfangi kynferðislegrar
áreitni á vinnustöðum á Norðurlöndum, einkum áreitni gegn yngra
starfsfólki, áhrifum kynjasamsetningar á vinnustöðum og áreitni
gegn viðskiptavinum eða skjólstæðingum.

Flokkahópur jafnaðarmanna leggur til að

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna

að þær hvetji til þess að löndin kanni umfang og afleiðingar
kynferðislegrar áreitni á vinnustöðum og áhrif hennar á öryggi,
kynjaskiptingu á vinnumarkaði og kynbundinn launamun.

Forsaga

Evrópustofnun grundvallarmannréttinda (European Union Agency for
Fundamental Rights, FRA) birti á árinu 2014 skýrslu um ofbeldi gegn
konum, en hún byggði á viðtölum við 42 þúsund konur í 28 aðildarríkjum
ESB. Könnunin sýndi að hlutfall kvenna á Norðurlöndum, sem verða fyrir
kynferðislegri áreitni, er hátt.  Stór hluti kvenna í norrænum aðildarríkjum
ESB (Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi) eða um 70% verður einhvern tíma
fyrir kynferðislegri áreitni en meðaltalið í Evrópu allri er 55%.

Í dönsku jafnréttislögunum er kynferðisleg áreitni skilgreint á eftirfarandi
hátt: „Kynferðislega áreitni er þegar líkamleg, orðbundin eða táknræn
hegðun með kynferðislegum undirtóni er viðhöfð í óþökk þess sem fyrir
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henni verður, og markmiðið er að meiða sjálfsvirðingu einstaklingsins,
einkum með ógnandi, fjandsamlegu, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða
óþægilegu andrúmslofti.“

Á undanförnum árum hefur Starfsgreinasamband Íslands (SGS) ásamt
öðrum norrænum stéttarsamböndum rannsakað vandann í hótel- og
þjónustugeira. Könnunin sýndi að um 41% þátttakenda á Íslandi, sem
unnið höfðu í þjónustustörfum sl. 10 ár, höfðu orðið fyrir kynferðislegri
áreitni. Um það bil önnur hver kona og fjórði hver karlmaður höfðu orðið
fyrir kynferðislegri áreitni, samkvæmt könnuninni. Næstum 70% voru
yngri en 24 ára þegar alvarlegasta atvikið átti sér stað.

Danska stéttarfélagið 3F gerði könnun meðal félaga sinna á árinu 2014 og
leiddi hún í ljós að margir þeirra höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni í
vinnunni. Fimmta hver kona hafði orðið fyrir áreitni kollega sinna eða
yfirmanna. Sama könnun leiddi í ljós að eingöngu 9% tilkynntu áreitnina.
48% vissu ekki að reglur um einelti á vinnustað voru í gildi á vinnustað
þeirra.

Samkvæmt tölum norsku hagstofunnar (Statistisk Sentralbyrå) frá árinu
2006 urðu 4% norsku þjóðarinnar fyrir kynferðislegri áreitni einu sinni í
mánuði eða oftar. Um 12% ungra kvenna og 2% ungra karlmanna urðu
fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað einu sinni í mánuði eða oftar.
Rannsóknir og kannanir sýna að það eru einkum konur og ungt fólk sem
verða fyrir kynferðislegri áreitni. Þá er vitað að þolendum kynferðislegrar
áreitni er frekar hætt við geðrænum kvillum. Um þriðjungi þeirra líður illa í
vinnunni einu sinni í mánuði eða oftar. Sambærilegt hlutfall einstaklinga
sem hafa ekki orðið fyrir kynferðislegri áreitni er 14%. Áreitni á vinnu-
stöðum fer mikið eftir atvinnugreinum. Samkvæmt tölum norsku
hagstofunnar verða 32% þjóna og barþjóna fyrir kynferðislegri áreitni, en
hlutfallið er 17% hjá starfsfólki í umönnunarstörfum.

Fjórðungur fólks í þjónustustörfum í Danmörku, sem spurt var á árinu
2015, hafði orðið fyrir kynferðislegri áreitni og var hlutfall kvenna (27%)
hærra en karla (19%). 37% danskra þjóna hafa orðið fyrir kynferðislegri
áreitni.

Fimm dönsk stéttarsambönd, 3F, Teknisk Landsforbund, HK, FOA og
Serviceforbundet hafa nú tekið höndum saman í baráttunni gegn
kynferðislegri áreitni á vinnustöðum. Sérfræðingar hafa bent á að fræðsla
um samskipti kynjanna sé mikilvæg í mjög kynjaskiptu vinnuumhverfi.
Ennfremur er mikilvægt að bregðast við karllægri menningu, grófri hegðun
og áreitni í garð kvenna á vinnustöðum þar sem karlar eru í meirihluta.
Nauðsynlegt er að bregðast við vandanum ef konum á að fjölga á vinnu-
stöðum þar sem þær eru í minnihluta. Það hlýtur að vera mikilvægt skref í
átt að auknu jafnrétti á vinnumarkaði.

Að lokum er mikilvægt að meta áhrif kynferðislegrar áreitni á fyrstu
reynslu ungs fólks af vinnustað og stöðu þeirra á vinnumarkaði,
ennfremur áhrif áreitni á frama og starfsþróun kvenna og vilja þeirra til
atvinnuþátttöku til jafns á við karla. Vinnustaður án kynferðislegrar áreitni
er öryggisatriði. Það liggur ljóst fyrir þegar við sjáum að ungt fólk er í
meirihluta þeirra sem verða fyrir áreitni.
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