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زنی در خانواده موجب تر و قدرت چانهبســیاري از افراد معتقدند داشــتن شــغل به واســطه درآمد، اســتقالل بیش
 .کندگردد؛ در حالی که آزار و اذیت جنسی گسترده این دستاوردها را تضعیف میتوانمندسازي زنان جوان می

دهد که زنان جوان در تحقیقات جدید در مورد آزار و اذیت جنـسی در کـشورهاي اوگاندا و بنگالدش نـشان می
کنند دن آزار و اذیت جنـسی که تجربه میمحل کار از حفاظت و امنیت کافی برخوردار نیـستند و براي به چالش کـشی

 .توان محدودي در اختیار دارند

پس از مصــاحبه و گفتگوهاي گروهی با بیش از یکصــد زن جوان در مشــاغل کارگر صــنعتی و خانگی، تجربه 
ــی آن ــی ـبه مـقاـمات ـباز می -و میزان آن  -ـها از آزار جنسـ ،  دارد و همچنین عواملی ـکه آـنان را از گزارش آزار جنسـ

آزار جنـسی در محل کار بسیار گسترده است. تمامی زنان جوانی که با آن ها مصاحبه کردیم آزار جنسی   .روـشن ـشد
 .بودند کرده تجربه  را در محل کار

ــاوت کردن در مورد زنان و  ــی از زندگی   "بد نگاه کردن"توهین کالمی، قض رایج ترین و تقریباً به عنوان بخش
 .ست. لمس و دست زدن به بدن نیز اغلب رخ می دادروزمره آنان در محل کار ا

رایط کاري دور از   تند. کارگران خانگی به دلیل ـش ینه فقیر به ویژه در معرض خطر هـس زنان جوان و مجرد با پیـش
ــی، از جمله توهین و تجاوز قرار دارند. ما همچنین جمعیت، حتی بیش ــکال آزار جنسـ ــدیدترین اشـ تر در معرض شـ

 .پذیرتر بودندتر، آسیبتر و تحصیالت کمهاي طبقاتی بیشبه دلیل تفاوت دریافتیم که آنان

دهد که اکثر زنان جوان بهترین اـستراتژي  و ـشرکاي پژوهـشی ما نـشان می1موـسـسه مطالعات توـسعهاین تحقیق از   
ــکال  بروز  از  جلوگیري  براي  ممکن را ــی  آزار فیزیکی  اش   مورد  این  در هاتاکتیک. دانندمی  خود  رفتار تغییر در  جنس
  .مردان   توجه جلب  از  جلوگیري  براي گشــاد  هايلباس  پوشــیدن تا  مکانی در  بودن تنها در  اجتناب  از اســت؛ متفاوت

 باد  وزش با  هاپنکه که  کارخانه  محوطه  از  هایی قســمت  در  حضــور  از  که کرد  تعریف بنگالدشــی  یک زن کارگر
ت  ممکن ت و  بزنند کنار  را  او  لباس اـس ازند  نمایان  را او پوـس  مرد  اگر  اوگاندا  در خانگی  کارگران.  کردمی  اجتناب ـس

 .ل را انجام دهندمنز از بیرون کارهاي دادندمی ترجیح  بود، تنها خانه در کارفرما
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 هنجارهاي جنسیتی 

جنســیتی بر در طول تحقیق خود، ما و زبان شــناســان همکاري کردیم تا بررســی کنیم چگونه زبان و هنجارهاي  
 .بیان نظر و عاملیت زنان جوان در پاسخ به آزار و اذیت جنسی در محل کار تأثیر می گذارد

ما دریافتیم که هنجارهاي اجتماعی و جنســیتی موجود، رفتارهاي پرخاشــگرانه جنســی همکاران، ســرپرســتان و 
ه مردان دیگر می شود. هنجارهاي  مدیران مرد را عادي می سازد و اغلب منجر به سرزنش زنان جوان براي جلب توج

ــیتی نیز بر بیان نظر و عاملیت زنان تأثیر می گذارد ــرافت   .جنس به عنوان مثال، هنجارهاي اجتماعی پیرامون پاکی و ش
اـفت می ه از مردان درـی دن خود و توجهی ـک ت در مورد ـب ــحـب ان را براي صـ د، مـحدود در بنگالدش، آزادي زـن کنـن

دامی منع میســــازد. در  می ه اـق انگی را از هر گوـن ارگران ـخ ه ازدواج، ـک اي مربوط ـب دا، هنجـارـه اـن کرد؛ زیرا  اوـگ
ــی می ــیدن آزار جنس ــویی کارفرمایان خود را مختل نمایند. زبان براي ابراز و به چالش کش ــعیت زناش ــیدند وض ترس

رفتار متجاوز و نامناســب مردان باز ضــروري اســت؛ اما دریافتیم هنجارهاي اجتماعی و جنســیتی زنان جوان را از بیان 
نمایند؛ به طور تعمدي از تعابیر غیر مســتقیم و حتی فاقد واژگانی براي  می دارد. بســیاري از زنان جزئیات را پنهان می

دهی و هرگونه  هاي گزارشکنند؛ که این خود در نهایت فرـصتتوـضیح آن چه برایـشان اتفاق افتاده اـست اـستفاده می
 .نمایدا محدود میعمل جبرانی ر

 گزارش کردن 

با توجه به این موانع عمده براي صــحبت در مورد آزار جنســی، تعجب آور نیســت که تنها تعداد کمی از زنان   
ــاحـبه کردیمتر زـنان جوانی ـکه ـبا آن  تري انـجام دهـند ـیا حوادث را گزارش کنـند. بیشجوان اـقداـمات بیش ، ـبا مصـ

زنان   .  تر براي جلب حمایت اخالقی و نه اقدام علیه مجرمکنند؛ اما بیشمیکســـی درباره وقوع یک حادثه صـــحبت 
 .کردند که پلیس و مقامات مایل به پاسخگویی نیستندجوان احساس می

ا را رد می ده ـه ه پروـن د ـک ــتـن ات محلی اغـلب مردانی هسـ اـم ــرزنش میمـق ان را سـ د؛ زـن ا  کنـن د و ـی ایـن ان نـم از آـن
کنند زنان جوان و خانواده هایشــان نیز به پلیس اطمینان ندارند. اکثر زنان پیش بینی میکه گذشــت کنند.  خواهند  می

ــکیل پرونده نیازمند پرداخت هزینه ــت؛ از این روي موارد را به آنکه تشـ ــوه به پلیس اسـ ــمی و رشـ ها هاي غیر رسـ
ــجاعت  .کنندگزارش نمی ــل انجام اقدامات بیش تر را دا از این روي، زنان جوانی که ش رند، عمدتاً براي حل و فص

حتی هنگام گزارش آزار جنسـی به کارفرمایان، به طور   متکی باشـند.خانواده    بهغیر رسـمی مسـائل با کارفرمایان باید  
ئله به ـصورت غیررـسمی   وند  "حل و فـصل"معمول مـس این بدان    .می ـشود و به ندرت مرتکبان با عواقبی مواجه می ـش

ــت که هر راهبردي براي م ــی در دنـیاي کار نه تنـها باید کارفرمایان؛ بلـکهمعـناسـ مـقامات دولتی  باید  قابـله با آزار جنسـ
 .مانند پلیس را نقطه هدف خود قرار دهد



  نظارت آشکار در مداخالت اشتغال جوانان 

ــمی ــاغل رس ــته"این یافته ها در نهایت این ایده موجود را که مش ــایس را ارائه می دهند و زنان جوان را    "کار ش
هاي فرآوري مواد غذایی (محل هاي کار بـسیاري از زنان که با آن ها انمند می ـسازند؛ به چالش می کـشد. کارخانهتو

با این حال،   .توانند باعث رشد اقتصادي و ایجاد شغل براي تعداد زیادي کارگران غیر ماهر باشندمصاحبه کردیم) می
تر مشـاغل در آن ها غیر رسـمی و نامطمئن اند: کارگران فاقد هسـتند، بیشهایی رسـمی  ها مکاندر حالی که کارخانه

 .کنندقرارداد و امنیت شغلی اند، درآمد کمی دارند و به ندرت دستمزد دریافت می

در اوگاندا، اقدامات کارفرمایان در کارخانه ها براي مقابله با آزار جنســـی کامالً ناکارآمد بود و به اندازه کافی 
حفاظت و حمایت نکرد. هم در اوگاندا و هم در بنگالدش، حمایت غیرمستقیم ارائه شده به زنان از ناحیه کار زنان را  

 .گروهی و نه سیاست هاي رسمی، تا حدي از آن ها محافظت می کرد

یک اولویت    "مشـــاغل شـــایســـته براي جوانان"ها، ترویج المللی و دولتکنندگان بینبراي بســـیاري از کمک
ها، دسـتمزد مناسـب و امنیت شـغلی اسـت و آزار جنسـی در محل کار سـعه اسـت. تمرکز آن ها بر مهارتکلیدي تو

شود. حتی در جایی که مداخالت اشتغال جوانان به طور مستقیم مشاغل و کارفرمایان را هدف  اغلب نادیده گرفته می
از دـست می رود. ما اکنون به قوانین،   قرار می دهد، فرـصت ها براي بهبود ـسیاـست هاي محل کار و حفاظت از آن ها

امل ارائه   ی زنان در محل کار نیازمندیم. این ـش از و کارها و تغییر فرهنگ و نگرش براي کاهش آزار و اذیت جنـس ـس
هاي مقابله با آزار جنـسی و ـساز و کارهاي ـشکایت ایمن، تـشویق  ها براي طراحی و اجراي ـسیاـستحمایت از ـشرکت
ــت. این امر به ویژه در بخش هارهبري زن و کمیته ــطوح اس ي کارگران زن و نمایندگی زنان در محل کار در همه س

غل ایجاد می تغال میهایی که احتماالً ـش یار مهم اـست. اـش تواند براي زنان قدرت ایجاد کند؛ اما در حالتی که کنند بـس
ي از کـشورها تـضعیف می گردد. ما آزار جنـسی گـسترده وجود داـشته باـشد، این فرـصت براي توانمندـسازي در بـسیار
را فراهم کنند. باید  کارگر جوان    انبه ـشدت نیازمندیم که دولت ها، کارفرمایان و جوامع محیط حمایتی مورد نیاز زن

 .تمرکز را از کمیت مشاغل به سمت کیفیت و ایمنی مشاغل تغییر دهیم

 


