
 

Parlamentul dorește să combată hărțuirea sexuală
în Europa
 
Parlamentul cere reguli UE împotriva hărțuirii sexuale la locul de muncă și online. Citiți
care sunt măsurile propuse.
 
Pe 11 septembrie, deputații europeni au adoptat o rezoluție privind combaterea hărțuirii morale
și sexuale în UE. Am vorbit despre propunere cu raportoarea Pina Picierno (S&D, IT).
 
 
În  urma scandalului  Weinstein,  hărțuirea sexuală a intrat  în centrul  atenției.  Cât  de
răspândită este problema în UE și  de ce avem nevoie de o abordare comună?
 
 
Mișcarea #metoo ne-a arătat că problema este mai amplă decât își putea imagina cineva, deși
datele indică amploarea acesteia: 55% dintre femeile din UE au fost hărțuite sexual și mai mult
de 20% dintre femeile tinere din UE (cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani) au experimentat
cel puțin o dată urmărirea sau hărțuirea cibernetică.
 
 
Având în vedere că majoritatea femeilor și fetelor nu raportează hărțuirea, numerele reale sunt
de fapt mult mai mari. De aceea avem nevoie de o abordare europeană. Avem nevoie de o
definiție clară a hărțuirii; fără o definiție la nivelul UE, va fi foarte dificilă eradicarea acestei
probleme, deoarece percepțiile variază. Odată ce am stabilit ce este hărțuirea sexuală și ce nu
este, putem aborda mai bine problema și sprijini victimele.
 
 
Hărțuirea sexuală rămâne adesea neraportată. Care considerați  ca sunt principalele
bariere și  soluții?
 
 
De cele mai multe ori, femeile și fetele se tem să denunțe violența. Poate că le este rușine sau
se tem că vor fi învinovățite sau, deoarece de multe ori hărțuirea sexuală se întâmplă la locul de
muncă, poate că le este frică că își vor pierde locul de muncă.
 
 
O soluție este intensificarea instruirii autorităților polițienești și judiciare, precum și dezvoltarea
unor proceduri sigure și independente la locul de muncă, în universități și școli, astfel încât
femeile să poată raporta mai ușor cazurile de violență sau de hărțuire.
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Internetul, rețelele sociale și forumurile creează posibilități de hărțuire și violență. Ce
măsuri propuneți pentru combaterea hărțuirii online?
 
 
Avem nevoie de o definire clară a spațiului public, pentru a putea include în cadrul regulilor
spațiile virtuale, cum ar fi rețelele sociale, blogurile, chat-urile și așa mai departe, unde are lor
hărțuirea și urmărirea. Acest lucru va ajuta autoritățile să urmărească infractorii și să ajute
victimele.
 
 
Răzbunarea pornografică, distribuția materialelor explicite fără consimțământul individului au
consecințe psihologice teribile, care merg până la sinucidere, în cazuri extreme. De aceea
propun includerea în următorul buget al UE a unui proiect-pilot pentru un birou online de ajutor
ușor accesibil, care să ofere asistență fetelor și femeilor care sunt urmărite online sau sunt
victime ale hărțuirii sexuale sau ale răzbunării pornografice.
 
 
Solicităm, de asemenea, Comisiei să extindă definiția discursului ilegal al urii, online și offline,
pentru a include misoginia.
 
 
În sfârșit, în raport solicităm colectarea detaliată și sistematică de date relevante, comparabile
pe sexe și vârstă, cu privire la hărțuire, pentru a avea o viziune clară asupra evoluției acesteia.
 
Mai multe informaţii
Fișa procedurală
Hărțuirea sexuală a femeilor în UE
Infografic: hărțuirea sexuală
Toleranță zero față de abuzurile și hărțuirea sexuale
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Pina Picierno
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