Us Too?
Hukuk Mesleğinde Zorbalık
ve Cinsel Taciz.

Hukuk sektöründe zorbalık ve cinsel taciz
hakkında yapılmış en büyük anket.
6,980
katılımcı

135
ülkede

2 kadın katılımcıdan 1’i ve
3 erkek katılımcıdan 1’i
İş yerlerinde zorbalıktan
etkilenmektedir.

6
dilde

Hukuk ﬁrmalarından,
kurumlardan, avukat
odalarından, yargıdan
ve hükümetten

Ayrıca: 3 kadın katılımcıdan
1’i ve 14 erkek katılımcıdan
1’i İş yerlerinde cinsel tacize
uğramaktadır.

www.ibanet.org/harassment.aspx

Hukuk mesleği kapsamındaki katılımcılar:

%67 kadın %32 erkek ve %0.2diğer.
From across the spectrum of the legal profession.

Yapılması gereken daha çok şey var. Katılımcıların %53’nün
iş yerlerinde zorbalık ve cinsel taciz hakkında kurallar var
ve %22’sinin iş yerlerinde zorbalık ve cinsel taciz hakkında
eğitim alınmakta.

Zorbalık vakalarının
% 57’sinde ve cinsel
taciz vakalarının %
75’inde olay asla bildirilmez.

Sebepleri arasında ise failin durumu,
tepki, korku ve bu konuda işyerinde
yalnız olmak vardır.

Politikalar ve eğitimler istenen etkiye sahip gibi görünmüyor.
Zorbalık politikaları olan ve eğitim alan iş yerleri ile bunlara
sahip olmayan iş yerleri arasında gözle görülür bir fark
bulunmamaktadır.

Mağdurlar destekleyici olmayan işyerlerini
bırakıyorlar. Zorbalık yapılan katılımcıların %65’i
ve cinsel tacize uğrayanların %37’si iş yerlerinden
ayrılmış ya da ayrılmayı düşünüyorlar.
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Öneriler
1. Farkındalığı arttırmak
Hukuk mesleğinin bir sorunu var. Konuyu yayın- değişime ulaşmak için ilk adım.

2. Politikaları ve standartları gözden geçirin ve uygulayın
Zorbalık ve cinsel tacize yönelik politikalar yeterince kullanılmıyor ve işe yaramıyor. Daha etkili
politikalara ve daha iyi uygulamalara ihtiyacımız var.

3. Düzenli, özelleştirilmiş eğitimi benimseyin
Etkili eğitim, işyerinde zorbalığın ve cinsel tacizin yaygınlığını azaltabilir. Eğitim, istisna değil
kural olmalıdır.

4. Diyalog ve Paylaşımı arttırmak en iyi uygulamadır
Derdini söylemeyen derman bulamaz. Meslek hayatındaki zorbalık ve cinsel tacizin üstesinden
gelmek için birlikte çalışalım. Bu konu hakkında neyin işe yarayıp neyin yaramadığını paylaşın.

5. Sahiplenin
Bu herkesin sorunu. Mesleğin kıdemli liderlerinden, yeni gelen mezunlara kadar hepimiz sorunun
sahiplenmeli ve mesleğimizde daha uyumlu olmaya doğru çalışmalıyız.

6. Veri toplayın ve şeffaflığı artırın
Zorbalık ve cinsel tacizin doğası, yaygınlığı ve etkisi hakkındaki veriler önemlidir. Veriler yeterli
değil. Verilere sahip olduktan sonra şeffaf olmalıyız çünkü şeffaflık bu sorunları çözmemize
yardımcı olacaktır.

7. Esnek raporlama modellerini keşfedin
Hukukçular, zorbalık veya cinsel tacizi, yeterince sık bildirmemektedir. Mevcut raporlama
kanallarını iyileştirmeli ve yenilerini keşfetmeliyiz. Raporlama, mağdurlar için daha iyi bir
deneyim sağlamaktadır.

8. Mesleğin genç üyeleri ile etkileşimde bulunmak
Daha genç hukukçular zorbalık ve cinsel davranışlardan orantısız şekilde etkilenir. Onlar
çözümleri uygulamak ve işyeri kültürünü şekillendirmek için bu tartışmanın bir parçası olmalılar
ve süreçte büyük rol oynamalılardır.

9. Olaya daha geniş bir açıdan bakın
Zorbalık ve cinsel taciz yüzeysel olaylar değillerdir. Ruh sağlığı sorunlarını ve iş yeri
memnuniyeti eksikliğini kapsayan sorunlardır. Bu sorunlar toplu olarak anlaşılmalı ve
dinamikleri ele alınmalıdır.

10. Momentumu koruyun
Değişim kaçınılmaz değildir. Ancak bireyler, iş yerleri ve kurumlar birlikte çalışırsa mümkündür.
Meslekten zorbalığı ve cinsel tacizi ortadan kaldırmak için birlikte çalışmalıyız.

www.ibanet.org/harassment.aspx

