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ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ (ಜಿಬಿವಿ) ಸಂದರ್ಭ
1.1 ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು
ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಳು

(ಜಿಬಿವಿ) ಎದುರಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ

ಈಗ ಇರುವ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ದರ್ಜಭಗಳ ಅಡಿಯಲಿ , ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸಾಚಾರವು (1) ಅವಳು ಮಹಳೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ;
ಮತ್ತು (2) ಮಹಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಇವುಗಳು
ಒಳಗಿಂಡಿವೆ. ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ ರೂಪಗಳಲಿ , ದೈಹಕ ಅಪಾಯ/ಕೆಡಕು, ಮಾನಸಿಕ
ಅಪಾಯ/ಕೆಡಕು, ಲಿಂಗಿಕ ಅಪಾಯ /ಕೆಡಕು ಅಥವಾ ಯಾತನೆಗಳು, ಈ ಯಾವುದೇ
ಕೃತಾ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು, ಬಲಾತ್ಕಾ ರ ಮತ್ತು ಸಾಾ ತಂತ್ ಾ ದ ಕಳೆತ ಇವೆಲ್ಿ ವೂ
ಸೇರಿವೆ. (ಸಿಇಡಿಎಡಬ್ಲ್ಿ ಾ , ಸಾಮಾನಾ ಶಿಫಾರಸು 19, ಲೇಖನ 1).
ಅಿಂತರ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಕಾಮಭಕ ಸಂಸೆೆ (ಐಎಲ್ಒ) 28 ನೇ ಮೇ , 2018 ರಂದು
ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಳನ್ನು ಸಾೆ ಪಿಸುವ ಸಮತಿಯ (ಸಾಟ ಾ ಿಂಡರ್ಡಭ ಸೆಟಿಂಗ್ ಕಮಟ) ಸಭೆಯನ್ನು
ಕರೆದು, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಆದೇಶದ
ಜೊತೆಗ್ಗ, ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳರ್ದಿಂದ ಕಾಮಭಕರನ್ನು ರಕಿಿ ಸುವ
ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಯಭವನ್ನು ಪಾ್ ರಂಭಿಸಿತ್ತ,.
ಚಾಲು ಯಲಿ ರುವ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಳಿಗ್ಗ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ,
ಅಕ್ಟ ೀಬರ್ 2016 ರಲಿ , ಐಎಲ್ಒ ಕರೆದ ತಜ್ಞ ರ ಸಮತಿಯ ಪ್ ಕಾರ, ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ನ
“ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳವು“ ದೈಹಕ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಿಕ ಯಾತನೆ ಅಥವಾ
ಕೆಡಕನ್ನು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಾ ತೆ ಇರುವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಪಿಿ ಕ್ಳಳ ಲಾಗದ
ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು

ಒಳಗಿಂಡಿದೆ.

ದೊಡಡ ಪ್ ಮಾಣದಲಿ ರುವ ಲಿಂಗನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೇದಭ್ಯವವು,ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭೇದಭ್ಯವವಾಗಿ ಉಡುಪು ಕಾರ್ಖಭನೆಗಳಿಗ್ಗ ಜಿನ್ನಗುತು ದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ
ಚಚಿಭಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೀಕೆಿ ಯಲಿ , ಐಎಲ್ಒ, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವು " ಹೆಚ್ಚು
ಚಾಲ್ತಿ ಯಲ್ತಿ ರುವ ,ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತಿ ಪುರುಷರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರ ತಿಬಿಂಬಸುವ ಮತ್ತಿ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಉಲಿ ಿಂಘನೆ" ಎಿಂದು ಎತಿು
ತೀರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟುಟ ವ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಂದ, ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳವನ್ನು , “ಈ
ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚಚಿಭಸಬಹುದಾದ,ಈ ವಿಷ್ಯಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸರವೆಿಂದು”,
ಗುರುತಿಸಿದೆ. (ಕ್ರ್ ಜ್ ಮತ್ತು ಕಿಿ ಿಂಗರ್ 2011) ಐಎಲ್ಒ ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಕಾರ್ಖಭನೆಯ
ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳವು ಗಮನಾಹಭವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಗತ್ಕು ಗಿದುು , ಅಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ವಿವೇಚನೆಯ ಮಧ್ಾ ಪ್ ವೇಶದ ಸಾಧ್ಾ ತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತ್ಕರತಮಾ ದ ವಿಶಾಲ್
ಸನಿು ವೇಶದ,ಸಿ ಷ್ಟ ವಾದ ಚೌಕಟಟ ನ ಪರಿಮತ ಕಾಯಭಕೆಿ ೀತ್ ವಾಗಿ,ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾಯಭ ಸೆ ಳದ
ಪರಿಸರವು, ವಿವೇಚನೆಯ ಮಧ್ಾ ಪ್ ವೇಶಕೆಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ದುಡಿಯುವ
ಜ್ನರ ನಡುವಿನ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಮಟ್ಟ ದಲಿ , ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು
(ಜಿಬಿವಿ) ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು, ರಚನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಮಧ್ಾ ಪ್ ವೇಶಿಸುವುದು ಮುಖಾ
ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಾ .

1.2 ಉಡುಪು ಉತ್ಕಿ ದನೆಯ ಸಾಲನಲಿ (ಗಾರ್ಭಿಂಟ್ ಪ್ರ್ ಡಕ್ಷ್ನ್ ಲನ್್ )
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆ (ಜಿಬಿವಿ)
ಉಡುಪು ಉತ್ಪಾ ದನೆಯ ಸಾಲ್ತನಲ್ತಿ ಲ್ತಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಹಿಿಂಸೆಯ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ
ಉಡುಪು ಉತ್ಕಿ ದನೆಯ ಸಾಲನಲಿ , ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯು, ಸಾಮಾಜಿಕ ತ್ಕರತಮಾ ದ
ಮಾದರಿಗಳಲಿ , ಬಲ್ವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಅಫ್ಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸಂಶೀಧ್ನೆಯಿಂದ
ತಿಳಿದು ಬಂರ್ದರುವುದೇನೆಿಂದರೆ, ಗಾರ್ಭಿಂಟ್(ಉಡುಪಿನ) ಉದಾ ಮದ ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರು,
ತಮಮ ಲಿಂಗದ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆಯ ಗುರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಅದನ್ನು
ವಿರೀಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಾ ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮಥಾ ಭ ಕಡಿರ್ ಎಿಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಳಳ ಲಾಿ ಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ದ ಉಡುಪು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಗಳಲಿ ನ ಬಹುಪಾಲು ಕಾಮಭಕರು
ಮಹಳೆಯರು.ಮಹಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷ್ರಿಬಬ ರ ವಿರುದಧ ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ನಡೆಯುವ
ಹಿಂಸೆಯಲಿ , ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆಯು, ವಿಪರಿೀತವಾಗಿ, ಪ್ ಭ್ಯವವನ್ನು
ಬಿೀರುತು ದೆ. (ಅಫ್ಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಮತ್ತು ಇತರರು. 2018 ಎ, 2018 ಬಿ, 2018
ಸಿ).
ಮಹಳಾ ಉಡುಪು ಕಾಮಭಕರಿಗ್ಗ, ಕೆಲ್ಸದ ಜ್ಗತಿು ನ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳವು, ಅವರ
ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳಗಳಲಿ ನಡೆಯುವದಲ್ಿ ದೇ, ಪ್ ಯಾಣದ ಸಮಯದಲಿ ಮತ್ತು ಉದೊಾ ೀಗದಾತರು
ಒದಗಿಸಿದ ವಸತಿಗಳಲಿ ಕ್ರಡ ನಡೆಯುತು ದೆ. ಬಿಂಗಾಿ ದೇಶ, ಕಾಿಂಬೀಡಿಯಾ, ಭ್ಯರತ,
ಇಿಂಡೀನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶಿ್ ೀಲಂಕಾದಲಿ ನ ಉಡುಪು ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನ, 2018 ರ
ಅಧ್ಾ ಯನದಲಿ , ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ ವಿಶಾಲ್ ವಾಾ ಪಿು ಯನ್ನು , ಏಷ್ಯಾ
ಅಲಾಿ ಯನ್್ ದಾಖಲಸಿದೆ (ಪಟಟ /ಟೇಬಲ್ 1).

ಫ್ಿ ೀರ್ ವೇಜ್

ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಸಾಲ್ತನ ಮೇಲೆ ಲ್ತಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಹಿಿಂಸೆಯ ಬಲವತ್ಪಿ ದ ಶಕ್ತಿ
ಮಹಳಾ ಉಡುಪು (ಗಾರ್ಭಿಂಟ್ ) ಕಾಮಭಕರು ವರರ್ದ ಮಾಡಿರುವ ಲಿಂಗಿಕ ದೌಜ್ಭನಾ
ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಮಾದರಿಗಳು, ಪುರುಷ್ರು ಮತ್ತು ಮಹಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು
ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ನಡುವೆ, ಶಕಿುಯ ಹಿಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಿ ರ್ದರುವುದನ್ನು
ಪ್ ತಿಬಿಿಂಬಿಸುತು ದೆ. ಬಹುಪಾಲು, ಕ್ೀಷ್ಟ ಕ/ಟೇಬಲ್ 1 ರಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ
ತ್ಕರತಮಾ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ರೂಪಗಳು, ಉಡುಪು ಕಾರ್ಖಭನೆಯಲಿ , ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರು,
ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಮತ್ತು ಮಾಾ ನೇಜ್ರ್ ಇವರುಗಳ ನಡುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಸಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ್ಗ ಮೌನರ್ದಿಂದ ಒಪಿಿ ಗ್ಗ ನಿೀಡಿರುವ ರಿೀತಿಯಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು
ಪ್ ವೇಶಿಸುತು ದೆ.
ಕಾರ್ಖಭನೆಯೊಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಸಾೆ ನಗಳಲಿ ರುವ ಪುರುಷ್ರು ಮತ್ತು ಸಹೀದೊಾ ೀಗಿಗಳು
ಇವರಿಬಬ ರಿಿಂದಲೂ ನಡೆಯುವ ಲಿಂಗಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಹಳಾ ಗಾರ್ಭಿಂಟ್ ಕಾಮಭಕರು
ವರರ್ದ ಮಾಡಿದರೂ, ಈ ಲಿಂಗಿಕ ಹಾನಿಯ ವರರ್ದಗಳು, ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ, ಪುರುಷ್
ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳು , ಲನ್-ಮಾಾ ನೇಜ್ರ್ಗಳ ಕೈಕೆಳಗ್ಗ ಮಹಳೆಯರು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು
ಅವರ ಮಷ್ಟೀನ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ರ್ಕಾಾ ನಿಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಉದೊಾ ೀಗ
ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ವೆ, (ಅಫ್ಾ ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2018 ಎ,

2018 ಬಿ, 2018 ಸಿ)

1.3 ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು

(ಜಿಬಿವಿ) ಕ್ನೆಗಾಣಿಸಲು

ಅಡೆತಡೆಗಳು
ಉಡುಪು ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಲಿ (ಗಾರ್ಭಿಂಟ್ ಪ್ರ್ ಡಕ್ಷ್ನ್ ಲನ್್ )ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲ್ಸದ
ಸೆ ಳದ ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು (ಜಿಬಿವಿ) ಕ್ನೆಗಾಣಿಸಲು,
ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ರ್ದ್ ವಾಗಿ ನೆಲೆಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಿಂದರೆ, ಶಿಕೆಿ ಯ ರ್ಯವಿಲ್ಿ ದ
ಸಂಸಾ ೃತಿ, ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರರ್ದ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳು,
ನಿಷ್ಿ ರಿಣಾಮಕಾರಿ/ಪ್ ಯೊೀಜ್ನವಿಲ್ಿ ದ ವಾ ವಸೆೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಭವಿಧ್ಯನಗಳು, ಮತ್ತು
ಇನೂು ಹೆಚಿಿ ನ ಹಿಂಸೆಗ್ಗ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದು, ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇಡು ತಿೀರಿಸಿಕ್ಳುಳ ವುದು,
ಕಾಮಭಕಳು ಕೆಲ್ಸ ಕಳೆದುಕ್ಳುಳ ವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಷ್ಯಾ ರ ಮತ್ತು ರ್ವಯಕಿು ಕವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಕೆಲ್ಸದಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಳೆಳ ಯ ಹೆಸರಿಗ್ಗ ಹಾನಿ. (ಯುಎನ್ ವುರ್ನ್-ಐಎಲ್ಒ 2019;
ಫೆಲ್ಡ ಬ ಿ ಮ್ ಮತ್ತು ಲಪಿು ಕ್ (ಇಇಒಸಿ) 2016)

ಸೇಡು ತಿೀರಿಸುಕ್ಳುಳ ವ ಮನೀಭ್ಯವ

ಎಲೆಿ ಲೂಿ ಹಬಿಬ ದೆ: ಯು.ಎಸ್. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಆಯೊೀಗದ ಕಾಯಭಪಡೆ (2016)
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿದ ಸಂಶೀಧ್ನೆಯ ಪ್ ಕಾರ, ಅರ್ರಿಕದಲಿ 75% ಮಹಳೆಯರು, ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದ
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು (ಜಿಬಿವಿ) ವರರ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಡು/ ಪ್ ತಿೀಕಾರವನ್ನು
ಎದುರಿಸುತ್ಕು ರೆ.
ಉಡುಪು ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಲಿ (ಗಾರ್ಭಿಂಟ್ ಪ್ರ್ ಡಕ್ಷ್ನ್ ಲನ್್ ) ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸೆಯನ್ನು (ಜಿಬಿವಿ) ಕ್ನೆಗಾಣಿಸಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹೆಚಿಿ ವೆ. ಉಡುಪು
ಕಾರ್ಖಭನೆಗಳಲಿ , ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಪುರುಷ್ ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಮತ್ತು ಲನ್ಮಾಾ ನೇಜ್ರ್ಗಳು,ಅತಿ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕ ಬಲ್ದ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು
ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲಿ , ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪುರುಷ್ನ ಪೂಣಭ ಹತೀಟಯು, ಲಿಂಗಿಕ
ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ಕ್ಡುವುದಕೆಾ
ಶಿಕೆಿ ಯ ರ್ಯವಿಲ್ಿ ದ ಸಂಸಾ ೃತಿಗ್ಗ, ಬಲ್ವಾದ
ರಕ್ಷ್ಣೆಯನ್ನು ನಿೀಡುತು ದೆ. ಡಾ. ಡ್ರ್ ಸಿಲಾಿ ಬ್ರ್ ನ್ ಅವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ ಟ್ಫ್ಟ ್
ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲ್ಯವು ನಡೆಸಿದ ಉತು ಮ ಕೆಲ್ಸದ ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನ ವರರ್ದಯಲಿ , ಲಿಂಗಿಕ
ಕಿರುಕುಳದ ಅಪರಾಧ್ ಮಾಡುವವನ್ನ ಲನ್ ಮೇಲಾ ಚಾರಕನಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕೆಾ
ತ್ತತ್ಕು ಗುವವಳು ಹೆಚಾಿ ಗಿ ಕಾಮಭಕಳಾಗಿರಬಹುದು (ಬ್ರ್ ನ್ 2016) ಎಿಂದು ಊಹಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿರ್ ಮಟ್ಟ ದ ಕೆಲ್ಸದ ರ್ದ್ ತೆಯಿಂದಾಗಿ, ತಮಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತಿೀರಿಸಿಕ್ಳಳ ಬಹುದೆಿಂಬ
ರ್ಯವು ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರಲಿ ಹೆಚಾಿ ಗಿರುತು ದೆ, ಇದು ವರರ್ದಯನ್ನು ದುಬಭಲ್ಗಳಿಸುತು ದೆ
ಮತ್ತು ಶಿಕೆಿ ಯ ರ್ಯವಿಲ್ಿ ದ ನಡತೆಯನ್ನು ಇನೂು ಹೆಚಾಿ ಗಿ ಬಲ್ಪಡಿಸುತು ದೆ (ಅಫ್ಾ
(ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಮತ್ತು ಇತರರು. 2018 ಎ, 2018 ಬಿ, 2018 ಸಿ). ಮಹಳೆಯರ
ಮೇಲನ ಸಂಶೀಧ್ನೆಯ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಕಿಂದ್ (ಇಿಂಟ್ನಾಾ ಭಷ್ನಲ್ ಸೆಿಂಟ್ರ್ ಫಾರ್
ರಿಸರ್ಚಭ ಆನ್ ವುರ್ನ್ (ಐಸಿಆಡಭಬ್ಲ್ಿ ಾ ) ಈ ಸಂಶೀಧ್ನೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬಂರ್ದದು ನ್ನು
ದೃಡ ಪಡಿಸುತು ದೆ, ಮತ್ತು ಉಡುಪಿನ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲಿ , ಲಿಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು
ಮಾಮೂಲು ವಿಷ್ಯವೆಿಂದು ತೆಗ್ಗದುಕ್ಳಳ ಲಾಗಿದೆ,ಇದಲ್ಿ ದೇ “ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು
(ಪ್ರ್ ಡಕ್ಷ್ನ್ ಟಾಗ್ಗಭಟ್) ಮುಟುಟ ವುದಕಾಾ ಗಿ, ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕಂಬಳಿಯ ಅಡಿಗ್ಗ ತಳಳ ಲಾಗಿದೆ"
ಎಿಂದು ಎಚಿ ರಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮಹಳೆಯರಿಗ್ಗ ತಮಮ ಪರವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುವ ಶಕಿು ಕಡಿರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದಾಗ್ಯಾ ತಮಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ,
ಪ್ ತಿೀಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ಕು ರೆ.ಸಂಕಿಿ ಪು ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಿಂದರೆ: “ಎಡೆಬಿಡದ ಕಿರುಕುಳವು
ಕೆಲ್ವು ಕಾಯಭ ಸೆ ಳದ ಸಂಸಾ ೃತಿಗಳಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹುದುಗಿದೆ” (ಐಸಿಆಡಭಬ್ಲ್ಿ ಾ 2018).

ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು (ಜಿಬಿವಿ) ಕ್ನೆಗಾಣಿಸಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೆಲ್ಸದ
ಸೆ ಳದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲಿ ವಾಾ ಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. ಲಿಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಇತರ ರಿೀತಿಯ
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ತ್ಕರತಮಾ ವನ್ನು ತಡೆದುಹಾಕುವ ಹಣೆಯುಳಳ ಇಇಒಸಿ
ಕಾಯಭಪಡೆಯು, (ಟಾಸ್ಾ ಫ್ೀಸ್ಭ ) (2016) ತನು ಸಂಶೀಧ್ನೆಯಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ ಕಾರ,
ಸಮೀಕಿಿ ಸಿದ ಮಹಳೆಯರಲಿ
60% ಮಹಳೆಯರು ಲಿಂಗ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದಾು ರೆ
(ಫೆಲ್ಡ ಬ ಿ ಮ್ ಮತ್ತು ಲಪಿು ಕ್ (ಇಇಒಸಿ) 2016 ಇಲೀಸ್ 2003 ಅನ್ನು ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿ).
ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ನಡೆಯುವ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಗಳಿಗ್ಗ (ಜಿಬಿವಿಹೆರ್ಚ)
ಸಾಮಾನಾ ಪ್ ತಿಕಿ್ ಯೆಗಳು (1) ಕಿರುಕುಳ ಕ್ಡುವವರಿಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು (33% ರಿಿಂದ

75%); (2) ಪರಿಸಿೆ ತಿಯ ಗಂಭಿೀರತೆಯನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇರುವುದಕಿಾ ಿಂತ
ಕಡಿರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು (54% ರಿಿಂದ 73%); ಮತ್ತು (3) ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು
ನಿಲ್ಭಕಿಿ ಸುವುದು, ಮರೆತ್ತಬಿಡಲು ಅಥವಾ ಸಹಸಿಕ್ಳಳ ಲು ಪ್ ಯತಿು ಸುವುದು (44% ರಿಿಂದ
70%) (ಕ್ಟಭನಾ ಮತ್ತು ಬಡಾಭಲ್ 2008 ಅನ್ನು ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಿ ಫೆಲ್ಡ ಬ ಿ ಮ್ ಮತ್ತು ಲಪಿು ಕ್
(ಇಇಒಸಿ) 2016).

ಟೇಬಲ್
1: ಏಷಿಯಾದ ಉಡುಪು ಸರಬರಾಜಿನ
ಹಿಿಂಸಾಚಾರದ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾ ಪ್ತಿ ಯ ವಿವರ

ಸರಪ್ಳಿಗಳಲ್ತಿ

ಲ್ತಿಂಗ

ಆಧಾರಿತ

ಈ ಕೆಳಗಿನವೂ ಸೇರಿದ ,ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಅಿಂಶಗಳು:
1. ಅವಳು ಮಹಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ
2. ಮಹಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ
ಹಿಂಸಾಚಾರವು, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ,
(ಎ) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉತ್ಕಿ ದನಾ ವಿಭ್ಯಗಗಳಲಿ ಬಹು ಹೆಚಿಿ ನ
ಸಂಖ್ಯಾ ಯ ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರು; ಮತ್ತು
(ಬಿ) ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಹಿಂಸಾಚಾರದ ರೂಪಗಳು
(ಎ) ದೈಹಕ ಮತ್ತು

•

ನೆಲ್ಕೆಾ ತಳುಳ ವುದು,ಹಡೆಯುವುದು,ಒದೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ದಾಳಿ
ಮಾಡುವುದು, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶಗಳು (1) ಮತ್ತು 2 (ಬಿ )

•

ಕೆನೆು ಗ್ಗ ಹಡೆಯುವುದು ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ

•

ತಳುಳ ವುದು, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ

•

ಬಟ್ಟಟ ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಭ್ಯರದ ಕಟುಟ ಗಳನ್ನು
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ )

•

ಲಿಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ

•

ಲಿಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ಅಿಂಶ (1)

•

ಸೂಕು ವಲ್ಿ ದ ದೈಹಕ ಸಿ ಶಭ ಸೇರಿದಂತೆ,ಬೇಡದ ದೈಹಕ ಸಿ ಶಭ,
ಕ್ರದಲ್ನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು, ಮತ್ತು ದೈಹಕ ಸಂಪಕಭ, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ
ಅಿಂಶ (1)

•

ಕಾರ್ಖಭನೆಯ ಹರಗ್ಗ, ಉಳಿದುಕ್ಿಂಡ ಸೆ ಳದಲಿ ಅತ್ಕಾ ಚಾರ, ಲಿಂಗ
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ (1)

•

ಕಡಿರ್ ಸಂಬಳ ನಿೀಡಿ ,ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲ್ಸ ತೆಗ್ಗಸುವುದು,ಕಾಾ ಲೊರಿ ಕಡಿರ್
ಆದ ಕಾರಣ ಮೂರ್ಛಭ ಹೀಗುವುದು, ಹೆಚಿಿ ನ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ
ಪ್ ಸರಣೆ ಕಡಿರ್, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ)
ರ್ದೀರ್ಭ ಕಾಲ್ ಪುನರಾವತಿಭತ ಆಪರೇಟ್ರ್ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು
ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ,ಬಹು ಕಾಲ್ರ್ದಿಂದ ಕಾಲು ನೀವು, ಹಟ್ಟಟ
ಹುಣ್ಣು ಮತಿು ತರ ಆರೀಗಾ ದ ದುಷ್ಿ ರಿಣಾಮಗಳು, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ
ಅಿಂಶ 2(ಎ)
ಸಿೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ ಗಳು ಮತಿು ತರ ಸುರಕ್ಷ್ತ್ಕ ವಾ ವಸೆೆ ಗಳಿಲ್ಿ ದ ದೊಡಡ ಟ್್ ಕ್
ಗಳಲಿ ಪ್ ಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ , ಟಾ್ ಫಿಕ್ ಅಪಘಾತರ್ದಿಂದ
ಗಂಭಿೀರ ಗಾಯಗಳು, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ)

ಲಿಂಗಿಕ
ಹಿಂಸಾಚಾರ
/ಭೇದಭ್ಯವ

•

•

ಅಿಂಶ 2(ಎ ) ಮತ್ತು (ಬಿ)

ಅಿಂಶ 2(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ)
ಎಸೆಯುವುದು, ಲಿಂಗ

ಅಿಂಶ (1)
ನಿೀಡುವುದು, , ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ

(ಬಿ) ಮಾತಿನ ಮತ್ತು
ಮಾನಸಿಕ
ಹಿಂಸಾಚಾರ

(ಸಿ) ಒತ್ಕು ಯ
ಪಡಿಸುವುದು,
ಬೆದರಿಸು ವುದು,
ಮತ್ತು ಸೇಡು
ತಿೀರಿಸಿಕ್ಳುಳ ವುದು

•
•

ಎಲ್ಿ ರ ಮುಿಂದೆ ಮಾತಿನಲಿ ಅವಮಾನಿಸುವುದು,ಪಿೀಡಿಸುವುದು
ಸೇರಿ ಸಾಮಾನಾ ಮಾತಿನ ನಿಿಂದನೆ, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ)
ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಿಕತೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತಿನ ನಿಿಂದನೆ, ಲಿಂಗ
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ (1)

•

ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಿಂಪು ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ,
2(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ)

•

ತಮಮ ಸಿೀನಿಯಾರಿಟಯ ಲಾರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ,
ತ್ಕವಾಗಿಯೇ ರಾಜಿನಾರ್ ಕ್ಡಲ ಎನ್ನು ವ ಉದೆು ೀಶರ್ದಿಂದ,ಹರಿಯ
ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ, ಮಾತಿನ ನಿಿಂದನೆ, ಲಿಂಗ
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ)

•

ಲಿಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದು ಕಾಾ ಗಿ ಸೇಡು
ತಿೀರಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ ಬೆದರಿಕೆ, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 1, 2(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ)
ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ವರರ್ದ ಮಾಡಿದು ಕಾಾ ಗಿ
ಸೇಡು ತಿೀರಿಸಿಕ್ಳುಳ ವುದು, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 1, 2(ಎ) ಮತ್ತು (ಬಿ)
ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ,ಕಿರುಕುಳ ಮತಿು ತರ
ಹಕುಾ ಗಳ ಉಲ್ಿ ಿಂರ್ನೆಯ ನ್ನು ವರರ್ದ ಮಾಡುವ ಕಾಮಭಕರನ್ನು
ಬಹಷ್ಾ ರಿಸುವುದು, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ)

•
•

ಮಾತಿನ ನಿಿಂದನೆ, ಲಿಂಗ

(ಡಿ) ಸಾಾ ತಂತ್ ಾ

•

ಇಲ್ಿ ದಂತೆ

ಕಾನೂನಿನ ಪ್ ಕಾರ ಕಡಾಡ ಯವಾದ, ಊಟ್ ವಿರಾಮದ
ವೇಳೆಯಲಿ ಯೂ,ಬಲ್ವಂತವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ
ಮಾಡಿಸುವುದು, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ

ಮಾಡುವುದು

ಅಿಂಶ 2(ಎ)

•

ಶೌಚಾಲ್ಯದ ವಿರಾಮವನ್ನು
ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ)

ತೆಗ್ಗದುಕ್ಳುಳ ವುದಕೆಾ

ಅಡಿಡ

ಬರುವುದು,

•

ಬಲ್ವಂತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾವರ್ದ (ಒ ಟ ) ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಲಿಂಗ
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ)

•

ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ ಕಾರ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿರುವ ರರ್ಜಯ ಹಕಾ ನ್ನು
ಉಪಯೊೀಗಿಸಲು ಅಡಿಡ ಬರುವುದು, ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಅಿಂಶ 2(ಎ)

1.4 ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು

ತಡೆಗಟುಟ ವುದು

ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯು, ಉಡುಪು ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನ ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರ ದೈಹಕ,
ಸಂತ್ಕನೀತಿ ತಿು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಾ ದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಿೀರುತು ದೆ
(ಅಫ್ಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಮತ್ತು ಇತರರು. 2018 ಎ, 2018 ಬಿ, 2018 ಸಿ, ಯುಎನ್ಐಎಲ್ಒ 2019). ಕಾರ್ಖಭನೆಯ ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು, ವಿವೇಚನೆಯ ಮಧ್ಯಾ ಪ್ ವೇಶವು, ತ್ತತ್ಕಭಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಾ ವಹಾರದ ಅವಶಾ
ಕತಭವಾ ವಾಗಿದೆ. ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರನ್ನು ರಕಿಿ ಸಲು ಇಿಂತಹ ಪಾ್ ರಂರ್ದ ಕ್ ಮಗಳು ಅಗತಾ
ಮಾತ್ ವಲ್ಿ ದೇ, ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಈ ಪಾ್ ರಂರ್ದ ಕ್ ಮಗಳು,
ಕಾಮಭಕರ ರ್ವಯಕಿು ಕ ದಕ್ಷ್ತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಿ ದನಾ(ಪ್ರ್ ಡಕ್ಷ್ನ್) ಪ್ ಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಸುವ
ಮೂಲ್ಕ, ಬ್ ಾ ಿಂರ್ಡಗಳು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗ್ಗ ಲಾರ್ದಾಯಕವಾಗುತು ದೆ; ಮತ್ತು
ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಸೆೆ ಯ ಉತ್ಕಿ ದಕತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಸುತು ದೆ ಎಿಂಬುದಕೆಾ
ಪೂವಭಭ್ಯವಿ ರುಜುವಾತ್ತಗಳಿವೆ.(ರೂಕೆಭ 2014; ಮೊೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಲಿ ಿಂಜ್ರ್ 2016; ಲನ್

2014; ಬ್ರ್ ನ್ 2016).
ಅಕ್ಟ ೀಬರ್ 2016 ರಲಿ ಐಎಲ್ಒ ಕರೆದ ತಜ್ಞ ರ ಸಮತಿಯ ಪ್ ಕಾರ, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸಾಚಾರವು ರ್ವಯಕಿು ಕ ಸಮಸೆಾ ಯ ಬದಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸೆಾ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಿಂದ,
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ರ್ಟ್ನೆಗಳು, ರ್ವಯಕಿು ಕ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗ್ಗ ತ್ತತ್ಕು ದವರು /
ಉಳಿದುಕ್ಿಂಡವರು ಇವರೆಲ್ಿ ರನೂು ಮೀರಿ ವಿಸು ರಿಸುವ, ಸಮಗ್ ಪ್ ತಿಕಿ್ ಯೆಗಳ
ಅಗತಾ ವಿರುತು ದೆ. (ಸಂಖ್ಯಾ 35, ಪಾಾ ರಾ 9 ) ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸೆಯನ್ನು (ಜಿಬಿವಿ) ವರರ್ದ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು
ಸಂಸಾ ೃತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಅಸಿು ತಾ ದಲಿ ರುವ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳಲಿ
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ತರಬೇತಿ, ಪ್ರ್ ೀತ್ಕ್ ಹ ಆಧ್ಯರಿತ ಕ್ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಡಿನಿಿಂದ ರಕ್ಷ್ಣೆ
ಇವೆಲ್ಿ ವೂ ಸೇರಿದ ಈ ವಿಧ್ಯನಗಳು ವಿಭಿನು ಮಟ್ಟ ದ ಯಶಸ್ ನ್ನು ಹಿಂರ್ದವೆ.
ಅಸಿು ತಾ ದಲಿ ರುವ ಉತು ಮ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಬಲ್ವನ್ನು ಆಧ್ರಿಸಿ, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು
(ಜಿಬಿವಿ) ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿಯ ವಿಧ್ಯನವನ್ನು , ಈ ಸಂಕಿಿ ಪು ವಿಷ್ಯವು
ಪರಿಚಯಸುತು ದೆ. ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ ಏರಿಕೆಯ ಏಣಿಯ (ಎಸಾ ಲೇಷ್ನ್ ಲಾಾ ಡರ್)
(ಅಧ್ಯಾ ಯ 2) ವಿಷ್ಯ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ , ಅಫ್ಾ ದ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ
ವಿಧ್ಯನವನ್ನು ಉಪಯೊೀಗಿಸಿ, (ಅಧ್ಯಾ ಯ 3 ರಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು, ಸಾಿಂಸಿೆ ಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳಲಿ ಆಳವಾದ
ತಡಗಿಸಿಕ್ಳುಳ ವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಪ್ ಯತಿು ಸುತೆು ೀವೆ. ತಡೆಗಟುಟ ವಿಕೆಯ
ಮೇಲನ ಲ್ಕ್ಷ್ಾ ವು, ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರ ಹಕುಾ ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಉತು ಮವಾದ
ಸಿದು ತೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ ಕರಣಗಳಲಿ , ಪೂವಾಭನಾ ಯವಾದ
(ಹಿಂರ್ದನಿಿಂದ ಜಾರಿಗ್ಗ ಬರುವ) ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕ್ಳುಳ ವುದು, ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರು
ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನ ಶಕಿು ಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಿಿಂದ
ತ್ತಿಂಬಿದೆ. (ಯುಎನ್ ವುರ್ನ್-ಐಎಲ್ಒ 2019); ಮತ್ತು ಹಿಂರ್ದನಿಿಂದ ಜಾರಿಗ್ಗ ಬರುವ
/ಪೂವಾಭನಾ ಯವಾದ ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ, ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರು ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಗ್ಗ
(ಜಿಬಿವಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ ವಲ್ಿ , ಪರಿಹಾರ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗಗಿನ
ಹಾನಿಗಳನೂು ಸಹಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.

ಅಧ್ಯಾ ಯ
ಅಫಾಾ

3

ದ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ)

ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯ ಮಾಗಭ

ಉಡುಪು ಕಾರ್ಖಭನೆಗಳಲಿ ನ ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಲಿ , ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವತಭನೆಯನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದೆು ೀಶರ್ದಿಂದ ರಚಿಸಿರುವ ಆಫಾಾ ದ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕಿಿ ತ
ವಲ್ಯ ವಿಧ್ಯನವು, ಸಂರ್ವನಿೀಯ/ಸಾಧ್ಾ ತೆ ಇರುವ “ಹಿಂಸೆಗ್ಗ ತ್ತತ್ಕು ಗ ಬಹುದಾದವರು,”
“ವಿೀಕ್ಷ್ಕರು” ಮತ್ತು “ಅಪರಾಧಿಗಳು”, ಸಣು ಗುಿಂಪಿನಲಿ ನಿಯಮತವಾಗಿ ಮುರ್ಖ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಭ್ಯಗವಹಸುವ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಡಿರುತು ದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಕಲ್ಿ ನೆಗಳು ಆಫಾಾ
ಭ್ಯಗಗಳಾಗಿವೆ:








(ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯ ಮಾಗಭದ ಮುಖಾ

ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯು ಅನೇಕ-ಮಟ್ಟ ದಲಿ , ಸುಲ್ರ್ವಲ್ಿ ದ ,ಸರಳವಲ್ಿ ದ
ರಿೀತಿಯಲಿ ಪ್ ಕಟ್ವಾಗುತು ದೆ. ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಿಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆದುಹಾಕಲು,
ಈ ಸಮಸೆಾ ಗ್ಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸುಲ್ರ್ಗಳಿಸಲು, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸೆಯಲಿ ಒಿಂದಕ್ಾ ಿಂದು ಸೇರಿದ ಮಟ್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ
ಗಿಂದಲ್ಗಳ/ಜ್ಟಲ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಗತಾ ವಿದೆ.
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕ್ನೆಗಳಿಸಲು ತರಬೇತಿಯ ಅಗತಾ ಮಾತ್ ವಲ್ಿ ,
ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಪರಿವತಭನೆಯ ಉತೆು ೀಜ್ನಕೆಾ ನೆರವಾಗಲು ವಿನಾಾ ಸಗಳಿಸಲಾದ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳ
ಅಗತಾ ವಿರುತು ದೆ. ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳ ವಿಧ್ಯನವು ತರಬೇತಿಗ್ಗ ಸಂಪೂರಕವಾಗಿ,
ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಪರಿವತಭನೆಯ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಸುತು ದೆ.
ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಪರಿವತಭನೆಯ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳು (1) ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ ಏರಿಕೆಯ
ಏಣಿ (ಎಸಾ ಲೇಷ್ನ್ ಲಾಾ ಡರ್ ) ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿ ನೆಲೆಗಿಂಡ ಶ್್ ೀಣಿೀಕೃತ ವಿಧ್ಯನದ
ಪರಿಹಾರದ ಅಗತಾ ವಿರುತು ದೆ,; ಮತ್ತು ಇದಕೆಾ (2) ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ
ಏರಿಕೆಯ ಮುಿಂರ್ದನ ಸಾಲನಲಿ ರುವ ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನ ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು
ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳನ್ನು ತಡಗಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ ಅಗತಾ ವಿದೆ.
ಪರಿವತಭನೆಯ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳು ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳ ಸಣು
ಗುಿಂಪುಗಳಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳು ರಚನಾತಮ ಕವಾಗಿರಬೇಕು,
ಮುರ್ಖಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಯಮತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಿಂದುವರಿಯುತಿು ರಬೇಕು.

ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ
ವಿಧ್ಯನಕಾಾ ಗಿ ಅಫಾಾ ಪ್ ಸಾು ಪ
ಯುಎನ್ ವುರ್ನ್ ಮತ್ತು ಐಎಲ್ಒ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗ್ಗ (2019) ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ, ಲಿಂಗ
ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟುಟ ವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕ್ಿಂಡು ಮುನು ಡೆಸಲು
ಪ್ ಯತಿು ಸುವ ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ (ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ) ಇಬಬ ರ
ಸಹಭ್ಯಗಿತಾ ದಲಿ , ಮತ್ತು ಉಡುಪು ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಮಾಗಭಗಳಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಸಾಿಂಸಿೆ ಕ
ಸಂಸಾ ೃತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕ್ಳಳ ಲು ಅಫಾಾ ದ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ)
ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ವಿಧ್ಯನವು ಪ್ ಯತಿು ಸುತು ದೆ.
ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಸಂಸಾ ೃತಿಯನ್ನು ಪರಿವತಿಭಸುವಲಿ ಅಫಾಾ ದ ಲ್ಕ್ ಾ ವು ಕೇರ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗ್ಗ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತು ದೆ, ಇದು ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಲಿಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ

ಯಾವುದೇ ಪ್ ಯತು ವು “ಇಡಿೀ ಸಂಸೆೆ ಯ” ವಿಧ್ಯನವನ್ನು

ಬಳಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕು ಎಿಂದು

ಹೇಳುತು ದೆ (ಕರ್ 2018)
ಅಫ್ವಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯ ವಿಧ್ಯನವು, ಉಡುಪು ಕಾರ್ಖಭನೆಗಳಲಿ ನ
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರಕೆಾ ಪ್ ತಿಕಿ್ ಯೆ ತೀರಿಸುವಲಿ , ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂದರ್ಭಗಳ
ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ವಲ್ಯಗಳ (ಕ್ರಾ ಸಿ) ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯಭಗತಗಳಿಸಿದಂತೆ ಚೆನಾು ಗಿ ನೆಲೆಗಿಂಡ
ವಲ್ಯ ವಿಧ್ಯನಗಳ , ಹಸ ದೃಷ್ಟಟ ಕ್ೀನಗಳನ್ನು ಸಂಯೊೀಜಿಸುತು ದೆ (ಪಠ್ಾ ಒಳಹರಿವಿನ
ಪುಟ್ ಸಂಖ್ಯಾ 19 ಮತ್ತು 20 ನೀಡಿ] ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ನ ಸುರಕ್ಷ್ತೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟ ದ
ವಲ್ಯಗಳಿಗ್ಗ (ಕ್ರಾ ಸಿ) ಈಗಾಗಲೇ ಒಿಂದು ಪ್ ಮುಖ ಮತ್ತು ಯಶಸಿಾ
ಕಿಂದ್ ಬಿಿಂದುವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, (ಸಾಹೆಲಡ ನ್ ಮತ್ತು ಝೆನ್ 2007) ಈ ತಂತ್ ಗಳನ್ನು ಲಿಂಗ
ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸದ ಸುರಕ್ಷ್ತೆಯ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು,
ಉತು ಮವಾಗಿ ಹಿಂರ್ದಸಿಕ್ಳಳ ಬಹುದು ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತು ದೆ.
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರಕೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳ
ನಡುವಿನ ಸುಧ್ಯರಿತ ಸಂವಹನ/ಸಂಪಕಭವು ಮತ್ತು ಸಹವತಭನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಉದೆು ೀಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮಥಾ ಭವನ್ನು ಹಿಂರ್ದದೆ:
1. ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನ ಮಟ್ಟ ದಲಿ ನ ಮೇಲಾ ಚಾರಣಾ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಸುವುದು;
2. ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಲಿಂಗಭೇದದ ಪಿೀಡನೆ ಜಾಸಿು ಯಾಗಿ,ಆಕ್ ಮಣಕಾರಿ ರೂಪ ತ್ಕಳುವ ಮುನು
ಅದರ ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವುದು;
3. "ಎಲಿ ಜ್ನರಿಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಳಲು ನೆಮಮ ರ್ದ ಅನಿಸುತು ದೆಯೊೀ ಮತ್ತು
ಎಲಿ ಮಧ್ಾ ಮ ಶ್್ ೀಣಿಯ ಮಾಾ ನೇಜ್ರ್ ಗಳಿಗ್ಗ ಭ್ಯವನಾತಮ ಕ ಬುರ್ದು ವಂತಿಕೆಯಿಂದ
ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸೆಾ ಗಳಿಗ್ಗ ಪ್ ತಿಕಿ್ ಯಸಲು ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆಯೊೀ”
ಅಿಂತಹ “ಸಮೃದಧ ಪ್ ತಿಕಿ್ ಯೆಯ" ವಾತ್ಕವರಣವನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ
ಹಿಂಸಾಚಾರಕೆಾ ತ್ತತ್ಕು ದವರ ವರರ್ದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ವಂತೆ ಮಾಡಿ (ಹಾವಭರ್ಡಭ ಬಿಸಿನೆಸ್
ರಿವೂಾ )

ಅಫ್ವಾ

(ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕ್ತಿ ತ ವಲಯದ ವಿಧಾನಕ್ಕು

ಆಧಾರವ್ಯಗಿರುವ 5

ಪ್ರ ಮುಖ ತತಾ ಗಳು
ಅಫಾಾ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ವಿಧ್ಯನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಿಂರ್ದ್ ಕೃತ ತತಾ ಗಳಿಿಂದ
ನಿದೇಭಶಿತವಾಗಿದೆ:
1. ಹಿಂಸೆಗ್ಗ ಗುರಿಯಾಗುವ ಮುಿಂರ್ದನ ಸಾಲನ (ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನ) ಕಾಮಭಕರಲಿ ,
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟುಟ ವ ಪ್ ಯತು ಶಿೀಲ್ ತಡಗಿಸಿಕ್ಳುಳ ವಿಕೆಗ್ಗ
ಬೆಿಂಬಲ್ ನಿೀಡಿ
2. ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಉದೆು ೀಶಪೂವಭಕ ಧ್ಾ ನಿ ಹಿಂದಲು ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರಿಗ್ಗ
ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಿ
3. ಮುಿಂರ್ದನ ಸಾಲನಲಿ (ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಮಾಗಭಗಳಲಿ ) ಒಟಟ ಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ
ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸಿ ರ ಪ್ ತಿಕಿ್ ಯೆ ಮತ್ತು
ಒಮಮ ತವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸರಾಗವಾಗಿಸಿ. ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಾದಾ ಿಂತ ಖಚಿತವಾದ
ಫ್ಲತ್ಕಿಂಶಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ ತಿ ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಿಿಂದ ಕಾಮಭಕರು
ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಅನ್ನು ಆಯೆಾ ಮಾಡಿ .

4. ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲತ್ಕಿಂಶಗಳನ್ನು
ವಿನಾಾ ಸಗಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಿ
5. ಅಧಿಕಾರದ ಶ್್ ೀಣಿೀಬದಧ ಸಾೆ ನಗಳಲಿ , ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಮತ್ತು ಇತರರಲಿ ಸಂಪಕಭ /
ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಾಮಥಾ ಭವನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಸಿ
ವಲ್ಯ ವಿಧ್ಯನದ ರ್ವಶಿಷ್ಟ ಾ ಗಳ ವಿವರಣೆ
1. ಒಿಂದು ವಲ್ಯದ ಸದಸಾ ರನ್ನು ಒಿಂದೇ ಕಾಯಭಕೆಿ ೀತ್ ದಲಿ ನೇಮಸಬೇಕು ಅಥವಾ
ಅದೇ ರಿೀತಿಯ ಕೆಲ್ಸದಲಿ ತಡಗಿಸಬೇಕು. ಸದಸಾ ರ ಹುದೆು ಗಳು
ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಿ , ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಮೂಹಕ ಕೆಲ್ಸದಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು.
2. ವಲ್ಯಗಳು ನಿಯಮತವಾಗಿ ಭೇಟಯಾಗುತು ವೆ, ಮತ್ತು ಬರಿಯ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ
ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವುಗಳು ಭೇಟಯಾಗುವುರ್ದಲ್ಿ
ಅಫ್ವಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕ್ತಿ ತ ವಲಯದ ವಿಧಾನವನ್ನು
ಕಾಯಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು
ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳ ಹಿಂರ್ದಕೆ, ತರಬೇತಿ, ಮತ್ತು ಕಾಯಭಗತಗಳಿಸುವುಕೆ,ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಳಗ್ಗ
ವಿವರಿಸಿದ ವಿಧ್ಯನವು, 6 ರಿಿಂದ 12 ತಿಿಂಗಳುಗಳು ತೆಗ್ಗದುಕ್ಳಳ ಬಹುದು. ಈ
ಕಾಲಾವಧಿಯು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ ಣ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಸಾೆ ಪಿಸಲು ಸಮಮ ತಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳಿಗ್ಗ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತು ದೆ (ಡಿಬಿರ್ಜ ಮತ್ತು ರ್ಜರಿ
2003).
ಹಂತ 1: ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು






(ಎಸ್ಸಿ) ಸಾೆ ಪಿಸಿ

ಉತ್ಪಾ ದನಾ-ಹಂತದ/ ಮಟ್ಟ ದ ಸುರಕ್ತಿ ತ ವಲಯಗಳನ್ನು (ಎಸ್ಸಿ) ಸಾಾ ಪ್ತಸಿ:
ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳು ಇಬಬ ರೂ ನಿಯಮತವಾಗಿ ಒಟಟ ಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ
ಮಾಡುವ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು , (ಎಸ್ಸಿ) ಕಾರ್ಖಭನೆಯ ಪ್ ತಿ ಉತ್ಕಿ ದನಾ
ಸಾಲನಲಿ ಸಾೆ ಪಿಸಬೇಕು. ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಮಟ್ಟ ದ
ಮಧ್ಯಾ ಪ್ ವೇಶದ ವೇರ್ದಕೆಗಳಾಗಿ ವಿನಾಾ ಸಗಳಿಸುವುದು, ಯುಎಸ್ ಸಮಾನ ಉದೊಾ ೀಗ
ಅವಕಾಶ ಆಯೊೀಗದ (ಇಇಒಸಿ) ಕಾಯಭಪಡೆಯ (2018) ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗ್ಗ
ಸಮನಾಗಿದೆ.
ಪ್ರ ತಿ ಸುರಕ್ತಿ ತ ವಲಯಗಳಲ್ತಿ (ಎಸ್ಸಿ) ಕಾರ್ಮಯಕರು ಮತ್ತಿ ಸೂಪ್ರ್ವಯಸರ್
ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ: ಪ್ ತಿ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳಲಿ (ಎಸ್ಸಿ) ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾಮಭಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 8 ಸದಸಾ ರು ಇರಬೇಕು.
ಪ್ರ ತಿ ಸುರಕ್ತಿ ತ ವಲಯಗಳಲ್ತಿ (ಎಸ್ಸಿ) ನಾಯಕರನ್ನು

ನೇರ್ಮಸಿ: ಪ್ ತಿ ಸುರಕಿಿ ತ

ವಲ್ಯವು, (1) ಒಿಂದು ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಕಾಮಭಕ ವಕಾು ರನನ್ನು (ಗುಿಂಪಿನ
ಪ್ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನ್ನ) ಮತ್ತು (2) ಒಿಂದು ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ
ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಸಬೇಕು ; ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ನಾಯಕ ಕಾಮಭಕ ಅಥವಾ
ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಹಂತ 2: ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು
ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸಿ

ಅಿಂತಾ ಗಳಿಸಲು ಹಂಚಿಕ್ಳಳ ಲಾದ

ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಿಿಂದ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲಿ ಸುರಕಿಿ ತ
ವಲ್ಯ (ಎಸ್ಸಿ) ವಿಧ್ಯನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳು ಈ
ಪ್ ಮುಖ ಉದೆು ೀಶದ ಮೇಲೆ ಕಿಂರ್ದ್ ೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸದಸಾ ರು ಅಥವಾ
ಸದಸಾ ರಲ್ಿ ದ ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳು, ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದ ಎಲ್ಿ
ಕುಿಂದುಕ್ರತೆಗಳಿಗ್ಗ, ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ (ಎಸ್ಸಿ) ರಚನೆಯನ್ನು , ಸವಭರೀಗ
ನಿವಾರಕವಾಗಿ ನೀಡಬರದು. ಹಂತ 2 ರಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಯು, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತೆಗ್ಗದುಹಾಕುವಲಿ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳ ಕಿಂರ್ದ್ ೀಕರಣವನ್ನು
ಸಿ ಷ್ಟ ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಭನೆಯೊಳಗ್ಗ ಈ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗ್ಗ ಬೆಿಂಬಲ್ವನ್ನು ನಿಮಭಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂರ್ದದೆ.









ಫ್ವಾ ಕಟ ರಿ-ಮಟ್ಟ ದ ಲ್ತಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಹಿಿಂಸಾಚಾರದ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನು

ರಚಿಸಿ: ಪ್ ತಿ

ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಕಾಮಭಕ ವಕಾು ರರು, ತಮಮ ಸರಬರಾಜುದಾರ
ಕಾರ್ಖಭನೆಯಲಿ ನ ಸೆ ಳಿೀಯ ಯೂನಿಯನ್ ಒಿಂರ್ದಗ್ಗ, ಪ್ ತಿ ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಲಿ
ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರು ಅನ್ನರ್ವಿಸುವ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾತಮ ಕ ವತಭನೆಯ ಸಿ ಷ್ಟ
ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಡ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ ಪಟಟ ಯನ್ನು
ತಯಾರಿಸಬೇಕು.
ಜಿಬಿವಿ ಪಟಟ ಗಳು ಏಷ್ಯಾ ದಾದಾ ಿಂತ ಪಾ್ ದೇಶಿಕ ಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಹಿಂರ್ದರಬಹುದು
ಮತ್ತು ದೇಶಮಟ್ಟ ದ ಪ್ ವೃತಿು ಗಳನ್ನು ಪ್ ದಶಿಭಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಯು, ಜಿೀವಂತ
ಅನ್ನರ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸು ವಿಕ ಮಾಹತಿಯ ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ, ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲು
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಭನೆಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾತಮ ಕ
ವತಭನೆಯನ್ನು
ಚಚಿಭಸಲು ಒಿಂದು “ಸಾಮಾನಾ ಭ್ಯಷೆ” ಅಥವಾ ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುವ,
ಹಂಚಿಕ್ಳುಳ ವ ರಿೀತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂರ್ದದೆ.
ಕಾರ್ಖಭನೆಯ ಉನು ತ ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ ನ ಸಲ್ಹೆಯೊಿಂರ್ದಗ್ಗ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸೆಯ ಪಟಟ ಯನ್ನು ನಿಧ್ಭರಿಸಿ.
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ (ಜಿಬಿವಿ) ಪಟಟ ಯಲಿ ನ ನಡವಳಿಕೆಗ್ಗ ಶೂನಾ ಸಹನೆಯನ್ನು
ಸೂಚಿಸುವುದಕೆಾ , ಉನು ತ ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಾಿ ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳು ಮತ್ತು
ರ್ಕಾಾ ನಿಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ. ಇದರಿಿಂದ
ಉನು ತ ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ ನ
ಒಳಗಳುಳ ವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಿಂಬಲ್ವನ್ನು ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣವಂತೆ
ಮಾಡುತು ದೆ, ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ವಲ್ಯದ (ಕ್ರಾ ಸಿ) ಯಶಸಿ್ ನ ಒಿಂದು ಪ್ ಮುಖ
ಅಿಂಶವಾಗಿದೆ (ಡಿಬಿರ್ಜ ಮತ್ತು ರ್ಜರಿ 2003; ಚೆಯುಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2017).
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯ ಪಟಟ ಯಲಿ
ನಿಧ್ಭರಿಸಿದ ಗುಣಗಳಲಿ ಬರದ ಕೆಲ್ಸದ
ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ (ಎಸ್ಸಿ) ಹರಗಿನ,ಇತರ
ವಿಧ್ಯನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು (ಎಸ್ಸಿ) ಕಾಮಭಕ ನಾಯಕತಾ
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಭನೆಯೊಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಯಭವಿಧ್ಯನಗಳಾಗಿ
ಸಾೆ ಪಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಡೆದುಹಾಕಲು, ಅದರ
ಕೆಲ್ಸದ ಆದೇಶದ ಹರಗ್ಗ ಬರುವ ಸಮಸೆಾ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಎಚಿ ರಿಸಬಹುದು. ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳು ಈ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತು ಗಮನ
ಹರಿಸದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಕು ವೇರ್ದಕೆಗಳಿಗ್ಗ ರವಾನಿಸಬಹುದು/
ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಬಹುದು.

ಸಲ್ಹೆಗಳು:



ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಕಾಾ ನಿಕ್ಗಳು ನಡೆಸುವ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸಾಚಾರದ (ಜಿಬಿವಿ) ವತಭನೆಯ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಫಾಾ ಕಟ ರಿ ಮಟ್ಟ ದ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪಟಟ ಗ್ಗ ತಮಮ ಭ್ಯಗವನ್ನು
ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಕಾಮಭಕ ವಕಾು ರರು, ತಮಮ ಉತ್ಕಿ ದನಾ
ಸಾಲನಲಿ ರುವ ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರಿಿಂದ ಲಿಂಗ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಲಿಂಗ
ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಿ ಷ್ಟ ವಾದ ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ ಹಸಬೇಕು.

ಈ ವಿಧ್ಯನವು, ಯುಎನ್ ವುರ್ನ್ ಮತ್ತು ಐಎಲ್ಒ ಅವರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗ್ಗ
ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತು ದೆ,ಮತ್ತು ಕಾಮಭಕರಿಂರ್ದಗ್ಗ ಸಮಾಲೊೀಚನೆ ನಡೆಸುವ; ಮತ್ತು ಮಹಳಾ
ಕಾಮಭಕರ ಅನ್ನರ್ವಗಳು, ಆಲೊೀಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲ್ಹೆಗಳಿಗ್ಗ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕ್ ಮ
ತೆಗ್ಗದುಕ್ಳುಳ ವುದನ್ನು ಬೆಿಂಬಲಸುತು ದೆ (ಯುಎನ್ ವುರ್ನ್-ಐಎಲ್ಒ 2019). ತರಬೇತಿಯ
ಪಾ್ ರಂರ್ ಕ್ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗಳುಳ ವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಧ್ಯಾ ಪ್ ವೇಶವನ್ನು
ಪಾ್ ರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ಳಳ ಲು, ಸಿೆ ತಿಯ
ಸವೇಭಗಳನ್ನು (ಸಮೀಕೆಿ ) ನಡೆಸಬೇಕೆಿಂಬ ಇಇಒಸಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂರ್ದಗ್ಗ
ಸಮಂಜ್ಸವಾಗಿದೆ. (ಫೆಲ್ಡ ಬ ಿ ಮ್ ಮತ್ತು ಲಪಿು ಕ್ (ಇಇಒಸಿ) 2016).
ಹಂತ 2, ತಕ್ಷ್ಣದ ಪ್ ಯೊೀಜ್ನಗಳು:




ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಪಿೀಡನೆ (ಅಧ್ಯಾ ಯ 2) ಕುರಿತ್ತ ಸಾಹತಾ ದಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ,
ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದರಿಿಂದ,
ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಚಚಿಭಸಲು ಒಿಂದು ಸಾಮಾನಾ ಭ್ಯಷೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಟ ಸಲು
ಸಾಧ್ಾ ವಾಗುತು ದೆ, ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರಿಗ್ಗ,ತ್ಕವು "ಹಿಂಸೆಗ್ಗ ಅಥವಾ ಪಿೀಡನೆಗ್ಗ
ತ್ತತ್ಕು ದವರು" ಎಿಂದು ತಮಮ ನ್ನು ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಕ್ಳಳ ಬೇಕೆಿಂದು ಹೇಳುವ
ಬದಲು, ಅವರು ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಕೃತಾ ಗಳನ್ನು ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದಾು ರೆಯೇ ಎಿಂಬುದನ್ನು
ಬಹರಂಗಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗ್ಗ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕ್ಡುತು ದೆ.
ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕರು, ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಉನು ತ ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್
ನಡುವಿನ ಈ ಸಹಭ್ಯಗಿತಾ , ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಕ್ನೆಗಳಿಸಲು
ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ತಂಡವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಪರಸಿ ರ ನಂಬಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರದ
ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ಪುನರಭಚಿಸುವಲಿ , ಆರಂಭಿಕ ಕ್ ಮಗಳ ಮುನು ಡೆಗ್ಗ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತು ದೆ. (ಯುಕೆ ರಿಸ್ಟ ೀರೇಟವ್ ಜ್ಸಿಟ ೀಸ್ ಕೌನಿ್ ಲ್ 2011 ನೀಡಿ)

ಹಂತ 3: ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರರ್ದಿಂದ ಮುಕು ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲುಗಳಿಗಾಗಿ,
ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸಿ


ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳ ಸದಸಾ ರು,
ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ಕು ರೆ, ಇದನ್ನು
ನಾಯಕತಾ ಸಮತಿಗಳು (ಡಬುಿ ಾ
ಸರಬರಾಜುದಾರ ಕಾರ್ಖಭನೆಯ,
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಿಂಡಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮಾಡ್ರಾ ಲ್ನಲಿ
ಗಾಾ ಪ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ)-ಮಹಳಾ
ಎಲ್ಸಿ) ಸಹ-ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು
ಸೆ ಳಿೀಯ ಯೂನಿಯನ್ ಗ್ಗ ಅಗತಾ ವಿರುವಂತೆ

ಅಫ್ಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಮತ್ತು ಗಾಾ ಪ್ ನಡುವಿನ ಸಹಯೊೀಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸಿ,
ಸೆ ಳಿೀಯ ಯೂನಿಯನ್ ಗಳು ನಿೀಡುವ ಮಾಹತಿಯೊಿಂರ್ದಗ್ಗ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗ್ಗ
ಹಿಂರ್ದಸಬಹುದಾದಂತಹ, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮಾಡ್ರಾ ಲ್ ಅನ್ನು , ಈ

ಹಂತದಲಿ ಕಲಿ ಸಿಕ್ಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಸೆ ಳಿೀಯ ಅಗತಾ ಗಳಿಗ್ಗ ಹಿಂರ್ದಕ್ಳಳ ಬಲ್ಿ ಕಿಂರ್ದ್ ೀಕೃತ
ತರಬೇತಿ ಚೌಕಟ್ಟ ನ್ನು ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸುವ ಈ ವಿಧ್ಯನವು, ಅಸಿು ತಾ ದಲಿ ರುವ ಐಎಲ್ಒ
ಕಾಯಭಕ್ ಮಗಳಲಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 2012 ರಲಿ , ಐಎಲ್ಒ ಬೆಟ್ರ್ ವಕ್ಭ
ಪ್ರ್ ೀಗಾ್ ಿಂ, ಕಾಯಭಸೆ ಳದಲಿ ಲಿಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು
ಸಾಧ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸು ವಾಿಂಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ,
ಕಾಯಭಪಡೆಯನ್ನು ಸಾೆ ಪಿಸಿತ್ತ. ಕಾರ್ಖಭನೆಯ ಉತ್ಕಿ ದನಾ ವಿಭ್ಯಗಗಳಲಿ ಪ್ ದಶಿಭಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ, ಕಾಯಭಪಡೆಯು, (ಟಾಸ್ಾ ಫ್ೀಸ್ಭ) ಕಾರ್ಖಭನೆಯ ಸಾಧ್ನೆಗಳ ಸಣು
ಪೆಟಟ ಗ್ಗಯನ್ನು (ಟೂಲಾ ಟ್) ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸಿದೆ, ಇದರಲಿ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದರಿ
ನಿೀತಿಗಳು, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರೀಸಟ ರ್, ತರಬೇತಿ ಕರಪತ್ , “ಮಾಡುವ,ಮಾಡಬರದ”
ತಾ ರಿತ ಉಲೆಿ ೀಖ, ಮತ್ತು ಮಾಾ ನೇಜ್ರ್ ಗಳು,ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಭಕರಿಗ್ಗ ತರಬೇತಿ
ಮಾಡ್ರಾ ಲ್ ಗಳಿವೆ. ಬೆಟ್ರ್ ವಕ್ಭ ಕಂಟ್ ತಂಡವು, ಈ ಮಾಗಭದಶಿಭ (ಟ್ಟಿಂಪೆಿ ೀಟ್)
ಟೂಲಾ ಟ್ ಅನ್ನು , ಜೊೀಡಾಭನ್ನಲಿ , ಕಾಯಭಗತಗಳಿಸುವುದರಿಿಂದ ಪಾ್ ರಂಭಿಸಿ ಇದನ್ನು
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಸಂಸಾ ೃತಿಯ
ಸನಿು ವೇಶಗಳಿಗ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.






ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸದಸಾ ರು, ಗಾಾ ಪ್ ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವ
ಮೇಲಾ ಚಾರಣಾ ಕೌಶಲ್ಾ ತರಬೇತಿ (ಎಸ್ಎಸ್ಟ) ಮತ್ತು ಕಾಯಭಸೆ ಳ ಸಹಕಾರ
ಕಾಯಭಕ್ ಮ (ಡಬುಿ ಾ ಸಿಪಿ)ಗಳನ್ನು ಕೈಗಳುಳ ತ್ಕು ರೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದಕೆಾ ,
ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸದಸಾ ರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ಕು ರೆ.
ಕಾರ್ಖಭನೆಯೊಳಗ್ಗ, ತರಬೇತಿ ವೇಳಾಪಟಟ ಗಳು, ಸುಗಮಗಳಿಸುವವರು
(ಫೆಸಿಲಟೇಟ್ರ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಭ್ಯಗವಹಸುವವರ ಮಾಹತಿಯನ್ನು , ಸಾವಭಜ್ನಿಕವಾಗಿ
ಹಂಚಿಕ್ಳುಳ ವುದು. ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭ್ಯಗವಹಸದ
ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳಿಗ್ಗ ಎಲಾಿ ವಾಸು ವಾಿಂಶಗಳು ಲ್ರ್ಾ ವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವುದು.

ಹಂತ 4: ನಿಯಮತವಾಗಿ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸಭೆಗಳನ್ನು

ನಡೆಸುವುದು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿ ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ವಲ್ಯಗಳ (ಕ್ರಾ ಸಿ)ಗಳ ಅಧ್ಾ ಯನಗಳು,
ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ವಲ್ಯಗಳ (ಕ್ರಾ ಸಿ) ಸಭೆಯನ್ನು ವಾರಕ್ಾ ರ್ಮ ಯಿಂದ ತಿಿಂಗಳಿಗರ್ಮ ಪದೇ
ಪದೇ ಬದಲಾಯಸುವುದನ್ನು ದಾಖಲಸುತು ದೆ. ಆದಾಗ್ಯಾ , ಸಭೆಗಳ ಕ್ ಮಬದಧ ತೆ
ಗಮನಾಹಭವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅಧ್ಾ ಯನಗಳು ಒಪುಿ ತು ವೆ.
ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸಭೆಗಳು (1) ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಸಾಲನಲಿ ,ರ್ಟ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಮುಿಂದುವರಿದೇ ಇರುವ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಮೇಲೆ
ಗಮನಹರಿಸುತು ದೆ; (2) ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು ತಡೆದುಹಾಕಲು
ಇರುವ ಸಮಸೆಾ ಗಳ ಪರಿಹಾರ; ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪಟಟ ಯಲಿ
ಸೇರಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ರಿೀತಿಯ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವತು ಆದ
ಪ್ ಗತಿಯ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಪ್ ತಿ ಉತ್ಕಿ ದನಾ-ಹಂತದ ಮಟ್ಟ ದ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯವು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಾ್ ಥಮಕ ಮತ್ತು
ಮುನು ಡೆಯುವ ಕ್ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗ್ಗದುಕ್ಳಳ ಬೇಕು:



ಸಭೆಯ ನಿಯಮತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಧ್ಭರಿಸುವುದು: ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸಭೆಗಳು,
ಕೆಲ್ಸದ ಸಮಯದಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ ನಡೆಯಬಹುದು.

ಸಲ್ಹೆಗಳು:



ಉಡುಪು ಉದಾ ಮದಲಿ ಕೆಲ್ಸದ ಸಮಯದ ವಿಸಾು ರ ಮತ್ತು (2) ಮಹಳಾ
ಕಾಮಭಕರು ಮಾಡುವ ಎರಡು-ಮೂರು ಪಟುಟ ಕೆಲ್ಸದ ಹರೆಯನ್ನು (ಆರೈಕೆ
ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸಿಗದ ಇತರ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಡಂತೆ), ಗಮನದಲಿ ಟುಟ ಕ್ಿಂಡು,
ಅಫ್ಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸಭೆಗಳನ್ನು , ಕೆಲ್ಸದ ಸಮಯದಲಿ
ನಡೆಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತು ದೆ.



ಎಲಾಿ ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಮಾಗಭಗಳಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿಮೂಭಲ್ನೆ
ಮಾಡುವ ಉದೆು ೀಶರ್ದಿಂದ, ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳು ನಿಯಮತವಾಗಿ ಭೇಟಯಾಗುತಿು ದಾು ರೆ
ಎಿಂದು ಎಲಾಿ ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳಿಗ್ಗ ಜಾಞ ಪಿಸಲು, ಸುರಕಿಿ ತ
ವಲ್ಯದ ಸಭೆಗಳ ಸಾವಭಜ್ನಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀಸ್ಟ ಮಾಡಿ.



ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಯಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪಡೆದ
ಯಶಸ್ ನ್ನು ಹಂಚಿಕ್ಳಿಳ . ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಯ, ಸಕಿ್ ಯ ಸದಸಾ ರಲ್ಿ ದ
ಕಾಮಭಕರು ಕ್ರಡ, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಿಮೂಭಲ್ನೆಯಲಿ ಪ್ ಮುಖ
ಭ್ಯಗಿಗಳು. ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಸದಸಾ ರು ಮತ್ತು ಸದಸಾ ರಲ್ಿ ದ ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು
ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಚಚೆಭ ಮತ್ತು ಪ್ ಸುು ತಿಗಳಿಗ್ಗ (ಪೆ್ ಸೆಿಂಟ್ಟಶನ್)
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ.



ಎಲಾಿ ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಮಾಗಭಗಳಲಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ ಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲಸಲು ಮತ್ತು
ಉತು ಮ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ್ಳಳ ಲು, ಎಲಾಿ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ವಕಾು ರರು
ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ, ರ್ದಾ -ವಾಷ್ಟಭಕ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ -ವಾಾ ಪಕ
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ



ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಲಿಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸಾಕಿಿ ಆಧ್ಯರಿತ
ಅಭ್ಯಾ ಸವಾಗಿ, ರ್ದಾ -ವಾಷ್ಟಭಕ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ -ವಾಾ ಪಕ ಸಭೆಗಳು, ಅಫ್ಾ
(ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ವಿಧ್ಯನವು, ಸಾಿಂಸಿೆ ಕ ಮಟ್ಟ ದಲಿ ಮತ್ತು
ಯುನಿಟ್ ಮಟ್ಟ ದಲಿ
ಹಸು ಕೆಿ ೀಪದ ಸೇರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತು ದೆ. (ಚೆಯುಿಂಗ್
ಮತ್ತು ಇತರರು. 2017).

ಹಂತ 5: ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆ

ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳು, ಸಾ ಯಂ
ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಮಟ್ಟ ದ ಬಹಾ ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಗಳನ್ನು
ಒಳಗಿಂಡಿರಬೇಕು


ರಾಷಿಟ ರ ೀಯ ಮಟ್ಟ ದ ಬಾಹಾ ವಿಮರ್ಶಯ ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗಳನ್ನು ಅಫ್ವಾ
(ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತಾ ಸರ್ಮತಿಗಳ ಯೂನಿಯನ್ ಸದಸಾ ರ
ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು (ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎಲ್ಸಿ) ; (2)ಸರಬರಾಜುದಾರ ಕಾರ್ಖಯನೆಗಳು; ಮತ್ತಿ
(3) ಗ್ಯಾ ಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷಿಟ ರ ೀಯ ಸರ್ಮತಿಗಳು ನಡೆಸಬೇಕ್ಕ

ಈ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಯು,ಈ ಪ್ ಯತು ದಲಿ ಆಸಕಿು ಇರುವ ಎಲ್ಿ ರಲಿ ,ರಚನಾತಮ ಕ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ
ಪಾತ್ ವನ್ನು ಕಲಿ ಸಿಕ್ಳುಳ ತು ದೆ. ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸಮತಿಯ ಪಾತ್ ವು, ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳಲಿ
ಬದಧ ತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ ದಶಿಭಸುವುದು, ಏಕೆಿಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ವಲ್ಯದ (ಕ್ರಾ ಸಿ)
ವಿದಾಾ ರ್ಥಭವೇತನವು, ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ವಲ್ಯಗಳಲಿ ನ ನಂಬಿಕೆ, ಬದಧ ತೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಾ ಸ ಅವರ
ಯಶಸಿ್ ಗ್ಗ ಪ್ ಮುಖ ಪಾತ್ ವಹಸುತು ದೆ ಎಿಂದು ತೀರಿಸುತು ದೆ.

ಸೆ ಳ ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ (ಜಿಬಿವಿ) ಪಟಟ ಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸುವುದು
ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಮಾಗಭ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಭನೆ ಮಟ್ಟ ದಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ
ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪಟಟ ಗಳು, ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆದುಹಾಕಲು, ಅದನ್ನು
ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಸೂಚಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ ಗತಿಪರ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಕಾಯಭವಿಧ್ಯನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತು ದೆ. ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ದೇಶಗಳು
ಮತ್ತು ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿ , ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಿ ಗ್ಗಳೆಯುವ ಸಂಸಾ ೃತಿಯ
ವಾ ತ್ಕಾ ಸಗಳನ್ನು ಅಥಭಮಾಡಿಕ್ಳಳ ಲು,ಮತ್ತು ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣವಂತೆ ಮಾಡಲು,ಲಿಂಗ
ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪಟಟ ಗಳ ಸೆ ಳಿೀಯ ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಮುಖಾ ವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ದ ಉಡುಪು
ಉತ್ಕಿ ರ್ದಸುವ ದೇಶಗಳಲಿ ಸಮಾನತೆಗಳು ಇದು ರೂ, ಭ್ಯಷೆ, ಹಾಕಿಕ್ಳುಳ ವ ಉಡುಪು (ಡೆ್ ಸ್
ಕ್ೀರ್ಡ) ಮತ್ತು ರೂಢಿ ಇರುವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸೆ ಳಿೀಯ ವಾ ತ್ಕಾ ಸಗಳನ್ನು ಸಹ, ಸುರಕಿಿ ತ
ವಲ್ಯದ ವಿಧ್ಯನಗಳು ಹಿಂರ್ದಸಬೇಕು
ಕೆಳಗಿನ, ದೇಶ-ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳುಕ್ ಮವಾಗಿ ಕಾಿಂಬೀಡಿಯಾ, ಭ್ಯರತ, ಇಿಂಡೀನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶಿ್ ೀಲಂಕಾದಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಇವು ಸಾಮಾನಾ ಅಿಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪಾ್ ದೇಶಿಕ ವಾ ತ್ಕಾ ಸಗಳನ್ನು ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. ಸೆ ಳ
ನಿರ್ದಭಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪಟಟ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಪಡಿಸುವ ಮಹತಾ ವನ್ನು
ಇವು ಪ್ ದಶಿಭಸುತು ವೆ.

ಕಾಿಂಬೀಡಿಯಾ
1 .ಇತರ ಕಾಮಭಕರ ಮುಿಂದೆ ಕ್ರಗಾಡುವುದು, ಹೆಸರಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸುವುದು:
“ನಿನಗ್ಗ ಹಂರ್ದ ರ್ದುಳು ಇದೆ, ಮಾನವ ರ್ದುಳಲ್ಿ ”, “ಸುಟ ಪಿರ್ಡ”, “ಲೇಜಿ”, “ನಿಧ್ಯನ”,
“ರ್ದುಳಿಲ್ಿ ”., ವಿದೇಶಿ ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ ಗಳು,ಕಾಮಭಕರನ್ನು , ಅವರಿಗ್ಗ ಅಥಭವಾಗರ್ದರುವ
ಭ್ಯಷೆಯಲಿ , ನಿಿಂರ್ದಸುವುದು.
2. ಲಿಂಗಿಕ ಅಥಭವಿರುವ ಭ್ಯಷೆಯನ್ನು
3. ಕಾಮಭಕರ ಸ್ಿಂಟ್ಕೆಾ
4. ಕಾಮಭಕರ ಕೆನೆು

ಉಪಯೊೀಗಿಸುವುದು

ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಿಂಟ್ ಮುಟುಟ ವುದು

ಮುಟುಟ ವುದು ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಕ್ಡುವುದು

5. ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕಳು ಒಬಬ ಳನ್ನು

ಮಾತ್ ಕ್ೀಣೆಗ್ಗ ಎಳೆಯುವುದು

6. ಕೆಲ್ಸದಲಿ ಬಡಿು ಕ್ಡಲು,ಲಿಂಗಿಕ ಬಯಕೆಗ್ಗ ಒತ್ಕು ಯಸುವುದು
7. ಕಪಾಳಕೆಾ

ಹಡೆಯುವುದು

8. ತಳುಳ ವುದು
9. ಕಾಮಭಕರ ಮೇಲೆ ವಸುು ಗಳನ್ನು
ಪೆಟಟ ಗ್ಗಗಳು, ಬ್ಲ್ಟುಗಳು)

ಎಸೆಯುವುದು (ಉಡುಪುಗಳ ಕಟುಟ ಗಳು, ಪಾಿ ಸಿಟ ಕ್

10. ರಾಜಿೀನಾರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲಿ ಹೆಬೆಬ ರಳು ಒತು ಲು, ಕಾಮಭಕರ ಮೇಲೆ ಒತು ಡ ಹೇರುವುದು
11. ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟ ರ್ದದು ರೆ, ಒಪಿ ಿಂದವನ್ನು (ಕಾಿಂಟಾ್ ಕ್ಟ ) ಕ್ನೆಗಾಣಿಸುವ
ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು, ಅಥವಾ ವಿವಿಧ್ ವಿಭ್ಯಗಗಳಲಿ ಅವರ ಸರರ್ದ ಹಾಕುವುದು,

ಕಾಯಭಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಳ ಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ರರ್ಜ ಬೇಕೆಿಂದು
(ಓವರ್ ಟೈಮ್) ಮಾಡಲು ಹೇಳುವುದು.

ಕಳಿದಾಗ ಅಧಿಕಾವಧಿ

12. ಆ ಕಾಯಭದಲಿ ಅವರಿಗ್ಗ ಕುಶಲ್ತೆಯಲ್ಿ ರ್ದದು ರೂ, ಆ ಕಾಯಭಗಳನ್ನು
ಕಾಮಭಕರನ್ನು ಒತ್ಕು ಯಸುವುದು

ಕೈಗಳಳ ಲು

13. ಬಲ್ವಂತ ಅಧಿಕಾವಧಿ ಕೆಲ್ಸ (ಓವರ್ ಟೈಮ್)
14. ಊಟ್ದ ಸಮಯದಲೂಿ , ಕಾಮಭಕರನ್ನು

ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ಕು ಯಸುವುದು

15. ಅತ್ಕಾ ಚಾರ ಪ್ ಯತು
16. ಕಾಮಭಕರನ್ನು ಹಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು
/ಗ್ಯಿಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಬೆದರಿಸಲು ರೌಡಿಗಳನ್ನು

ಭ್ಯರತ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ಉತ್ಕಿ ದನಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸರ್ದದಾು ಗ ಕ್ರಗಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವಮಾನ
ಪಡಿಸುವುದು ‘ಮಷ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಕ್ಳಳ ಬೇಡ.
ನಿೀನ್ನ ತಲ್ಗಿ ಹೀಗಿ ಸಾಯ. ನಿನಗ್ಗ ಬದುಕಲು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಿ , ಅದಕೆಾ ನಿೀನ್ನ ಇಲಿ
ಇರ್ದು ೀಯ ಬಸಟ ರ್ಡಭ. ನಿೀನ್ನ ಇಲಿ ಿಂದ ತಲ್ಗಿ ಹೀಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ
ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಹುಡುಕು. ನಿೀನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಅಹಭಳಲ್ಿ ” “ನಿೀನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು
ವಾ ಥಭ ಮಾಡುತಿು ರ್ದು ೀಯಾ , ನಿೀನ್ನ ನಿಷ್ಿ ರಯೊೀಜ್ಕ”.
ಕಾಮಭಕನ್ನ/ಳು ದೂರು ನಿೀಡಿದರೆ, ಇತರ ಕಾಮಭಕರ ಮುಿಂದೆ ಬೈಯುವುದು /
ಅವಮಾನಿಸುವುದು
ಸಂಭ್ಯಷ್ಣೆಯಲಿ ಲಿಂಗಿಕ ಭ್ಯಷೆಯ ಅಥಭಸೂಚಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ದೈಹಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದು 'ನಿನು ಬಯ ಮುಚ್ಚಿ , ನಿೀನ್ನ ಇಲಿ ಿಂದ ತಲ್ಗಿ
ಹೀಗು, ನಾನ್ನ ನಿನು ನ್ನು ಹಡೆದು ಕಾರ್ಖಭನೆಯಿಂದ ಹರಗ್ಗ ಹಾಕುತೆು ೀನೆ'
ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ವಿಧ್ವೆಯರಿಗ್ಗ, ಲಿಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿೀಡುವುದು
ಲಿಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಸೇಡು ತಿೀರಿಸಿಕ್ಳಳ ಲು,ಕೆಲ್ಸಕೆಾ
ಮುರಿದ ಮಷ್ಟೀನ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಡುವುದು.
ದೈಹಕ ಹಿಂಸೆ: ಸು ನವನ್ನು ತಿವಿಯುವುದು,ಹಡೆಯುವುದು, ನೆಲ್ಕೆಾ ತಳಿಳ ಒದೆಯುವುದು.
ಲಿಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದು ಕಾಾ ಗಿ ವಿವಿಧ್ ವಿಭ್ಯಗಗಳಲಿ ಅವರ
ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದು
ಕಾಮಭಕಳು ಮುಟಾಟ ಗಿ ಹುಷ್ಯರಿಲ್ಿ ರ್ದದು ರೆ, ವಿಶಾ್ ಿಂತಿ ಅಥವಾ ರರ್ಜ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು
ಅಧಿಕಾವರ್ದ (ಒ ಟ) ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ಕು ಯಸುವುದು
ಅಧಿಕಾವರ್ದ (ಒ ಟ) ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಿ ರ ಮುಿಂದೆ
ಅವಮಾನಿಸುವುದು
ಕೆನೆು ಚಿವುಟುವುದು.
ಶೌಚಾಲ್ಯ ವಿರಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಊಟ್ದ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಡರ್ದರುವುದು.

ಇಿಂಡೀನೇಷ್ಯಾ

1. ಇತರ ಕಾಮಭಕರ ಮುಿಂದೆ ಕ್ರಗಾಡುವುದು, ಅಣಕ ಮಾಡುವುದು, ಬೈಯುವುದು: “ನಿೀನ್ನ
ದಡಿಡ ! ನಿನಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲ್ಿ ”,“ ನಿನಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಾ ವಿಲ್ಿ ರ್ದದು ರೆ, ಮನೆಗ್ಗ ಹೀಗು ! ”,“ ಹುಷ್ಯರಾಗಿರು, ನಿನ ಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಾ ವಾಗರ್ದದು ರೆ, ನಾನ್ನ ನಿನು ಒಪಿ ಿಂದವನ್ನು ಮುಿಂದುವರಿಸುವುರ್ದಲ್ಿ ! ”,
“ನಿನಗ್ಗ ಆ ರಿೀತಿಯ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು ಆಗರ್ದದು ರೆ, ನಿೀನ್ನ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ
ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಿ !”, “ನಿೀನ್ನ ತ್ತಿಂಬ ನಿಧ್ಯನ, ವಯಸಾ್ ದವರ ಹಾಗ್ಗ ! ”“ ನಿೀನ್ನ
ಸುಮಮ ನೆ ಯಾಕೆ ಸಾಯಬರದು, ”(ಅನಾರೀಗಾ ರರ್ಜ ತೆಗ್ಗದುಕ್ಿಂಡ ನಂತರ, ಕಾಮಭಕಳು
ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಬಂದಾಗ).
2. ಅಧಿಕಾವಧಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸ (ಒ ಟ) ಲೆಕಾ ಕೆಾ ಬರದ ಹಾಗ್ಗ, ಕೆಲ್ಸದ ಸಮಯವನ್ನು
ವಿಸು ರಿಸುವುದು
3. ಮೈ ಮುಟುಟ ವುದು
4.

ಶಿಳೆಳ ಹಾಕುವುದು

5.

ಲಿಂಗಿಕವಾಗಿ ಲ್ಲೆಿ

6.

ಲಿಂಗಿಕವಾಗಿ ರ್ದಟಟ ಸಿ ನೀಡುವುದು

7.

ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಭ್ಯವ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು

8.

ಅಸಹಾ ವಾಗಿ ಮೈ ಮುಟುಟ ವುದು (ಗ್ ೀಪಿಿಂಗ್)

9.

ಹತಿು ರ ವಾಲುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿೀ ಹತಿು ರ ಬರುವುದು

10.

ಇಣ್ಣಕಿ ನೀಡುವುದು (ಪಿೀಕಿಿಂಗ್)

11.
12.

ಹಡೆಯುವುದು (ಫ್ಿ ಟಭಿಂಗ್)

ಅಿಂಡು-ಹಸುಕುವುದು
ಸು ನವನ್ನು

ಹಸುಕುವುದು

13. ಮುರಿದ ಹಲಗ್ಗ ಯಂತ್ ವನ್ನು
ತೃಪಿು ನಿೀಡಲು

ಸರಿಪಡಿಸಲು, ರ್ಕಾಾ ನಿಕ್್ / ತಂತ್ ಜ್ಞ ರಿಗ್ಗ ಲಿಂಗಿಕ

ಒತ್ಕು ಯಸುವುದು
14.

ಶಿಕೆಿ ಯಾಗಿ ಇತರ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿಗ್ಗ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹುದೆು ಯಲಿ ಕೆಳಕಿಾ ಳಿಸುವುದು

15.

ಬಹಷ್ಯಾ ರ ಹಾಕುವುದು , ಇತರರಿಿಂದ ಪ್ ತೆಾ ೀಕಿಸುವುದು

16.

ಕಾಮಭಕಳ ಮೇಲೆ ವಸುು ಗಳನ್ನು

17.

ದೈಹಕ ಶಿಕೆಿ (ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ್ ನಿಲಿ ಸುವುದು)

18.

ಕಪಾಳಕೆಾ

ಶಿ್ ೀಲಂಕಾ

ಹಡೆಯುವುದು

ಎಸೆಯುವುದು

1. ಇತರ ಕಾಮಭಕರ ಮುಿಂದೆ ಕ್ರಗಾಡುವುದು, ಹೆಸರಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸುವುದು:
'ಓಡಿಹೀಗೀದಕೆಾ
ಹುಡುಗನು ಹುಡುಕಲು ನಿಮಮ ಮಮ ನಿನು ನು ಇಲಿ ಗ್ಗ ಕಳುಹಸುತ್ಕು ರೆ,'
ಬಿರ್ಚ "" ನಿನಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲ್ಿ ರ್ದದು ರೆ, ಸುಮಮ ನೆ ಮನೆಗ್ಗ ಹೀಗು"
2. ಸೂಪರ್ವಭಸರ್ ಮಾತನ್ನು
ಎಳೆಯುವುದು.

ಕಳರ್ದದು ರೆ, ಕ್ರದಲು ಮತ್ತು ಕ್ರದಲು ರಿಬಬ ನ್ಗಳನ್ನು

3. ಮೈ ಮುಟುಟ ವುದು
4. ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಭ್ಯವ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
5. ಹತಿು ರ ವಾಲುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿೀ ಹತಿು ರ ಬರುವುದು
6. ಅಿಂಡು-ಹಸುಕುವುದು
7. ಸು ನವನ್ನು

ಹಸುಕುವುದು

8. ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕಳು ಲಿಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಮುರಿದ
ಮಷ್ಟೀನ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಟುಟ ಸಮಯಕೆಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಟಾಗ್ಗಭಟ್ (ಗುರಿ) ಮುಟ್ಟ ಬೇಕೆಿಂದು
ಒತ್ಕು ಯಸುವುದು
9. ಮಹಳಾ ಕಾಮಭಕಳು ಲಿಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಿ ದ ಇಲಾಖ್ಯಗ್ಗ ವಗಾಭಯಸುವುದು
10. ಶಿಕೆಿ ಯಾಗಿ, ಕಾಮಭಕಳನ್ನು
11. ಕಾಮಭಕಳ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಟ

ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಶಿಕೆಿ ಯಾಗಿ,

ಇತರರಿಿಂದ ಪ್ ತೆಾ ೀಕಿಸುವುದು
ಮತ್ತು ಮಾಪನ ವಸುು ಗಳನ್ನು

ಎಸೆಯುವುದು

12. ಕಾಮಭಕಳಿಗ್ಗ ಶೌಚಾಲ್ಯ ಉಪಯೊೀಗಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿೀರು ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶ
ನಿೀಡದೆ, ದೈಹಕವಾಗಿ ಶಿಕಿಿ ಸುವುದು
13. ಕಪಾಳಕೆಾ ಹಡೆಯುವುದು

ಉದ್ದ ೀಶಗಳು:



ಸುರಕ್ತಿ ತ ವಲಯಗಳನ್ನು

ಬಲಪ್ಡಿಸಿ ಮತ್ತಿ ಬಿಂಬಲ್ತಸಿ: ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸಮತಿಗಳ

ಪಾ್ ಥಮಕ ಉದೆು ೀಶವು, ಕಾರ್ಖಭನೆಗಳಾದಾ ಿಂತ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, ಬಹಾ
ಮಾಗಭದಶಭನ ಮತ್ತು ಅಡಡ -ಕಲಕೆ ಎರಡಕ್ರಾ ವೇರ್ದಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ
ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಿಂಬಲಸುವುದು



ಕಾರ್ಖಯನೆಯ ಮಟ್ಟ ದಲ್ತಿ ಸುರಕ್ತಿ ತ ವಲಯಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಗತಿಯನ್ನು
ಪ್ರಿಶೀಲ್ತಸಿ.



ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ತಿ ಮಧ್ಾ ಪ್ರ ವೇಶಸಿ: ಕಾರ್ಖಭನೆಯೊಿಂದರ ಸುರಕಿಿ ತ
ವಲ್ಯಕೆಾ , ಸೆ ಳಿೀಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧ್ಯರಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಗರ್ದದಾು ಗ, ಅದು ಈ ಕಷ್ಟ ಕರವಾದ ಸವಾಲನ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು
ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸಮತಿಗ್ಗ ಉಲೆಿ ೀಖಿಸಬೇಕು

ಹಸಿ ಕ್ಕಿ ೀಪ್ದ /ಮಧ್ಾ ಪ್ರ ವೇಶಸುವಿಕ್ಕಯ







ತತಾ ಗಳು:

ಈ ಉದೆು ೀಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸಮತಿಗಳು, ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಬೆಿಂಬಲಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂರ್ದರುವ ಈ ಪ್ ಯತು ದಲಿ ಆಸಕಿು ಯರುವವರ
ರಚನಾತಮ ಕ ಸಹಕಾರಕಾಾ ಗಿ, ಚಚೆಭಯ ವೇರ್ದಕೆಯನ್ನು ಪ್ರ್ ೀತ್ಕ್ ಹಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹಿಂರ್ದರಬೇಕು.
ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸಮತಿಗಳು ನಿಯಮತವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಈ ಸಭೆಯ ಕಾಯಭಕ್ ಮವನ್ನು
ಎಲಾಿ ಉತ್ಕಿ ದನಾ-ಹಂತದ ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳಿಗ್ಗ ಪ್ ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕಾರ್ಖಭನೆ ಮಟ್ಟ ದಲಿ ಬಗ್ಗಹರಿಯದ ಸಮಸೆಾ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸಲು, ತಜ್ಞ ರ
ಬೆಿಂಬಲ್ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸಮತಿಗ್ಗ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು.
ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸಮತಿಯು ಹಿಂಸೆಗ್ಗ ತ್ತತ್ಕು ದವರ ಗೌಪಾ ತೆಯನ್ನು ರಕಿಿ ಸುತು ದೆ.

ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಖಭನೆಯೊಳಗಿನ ವಾ ವಸೆೆ ಗಳ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಜಞ ಯ ಕ್ ಮಾಗತ
ವಾ ವಸೆೆ ಯನ್ನು ಬದಲಾಯಸುವುರ್ದಲ್ಿ ; ಅಥವಾ ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಮಭಕರು ತಮಮ
ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ವೇರ್ದಕೆಯೂ ಅಲ್ಿ . ಅದೇನೇ ಇದು ರೂ, ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳು
ತಮಮ ವಾಾ ಪಿು ಗ್ಗ ಬರದ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು , ಪರಿಹಾರಕಾಾ ಗಿ ಸೂಕು ವಾದ ಮಾಗಭಗಳಿಗ್ಗ
ರವಾನಿಸಬಹುದು (ಅಫ್ಾ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ವಿಧ್ಯನವನ್ನು
ಕಾಯಭಗತಗಳಿಸುವ ಹಂತ 2 ನೀಡಿ). ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯಗಳ ಆದೇಶದ ಹರಗ್ಗ ಬರುವ
ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು ಸೂಕು ವಾದ ಮಾಗಭಗಳಿಗ ಕಳುಹಸುವ ಈ ಪಾತ್ ವು,ಕಾಮಭಕರ
ಒಳಗಳುಳ ವಿಕೆ, ಸುಧ್ಯರಿತಸಂಪಕಭ, ಹೆಚಿಿ ನ ಅರಿವು, ಕೆಲ್ಸದಲಿ ಉದೆು ೀಶಪೂವಭಕ ಧ್ಾ ನಿ,
ಸುಧ್ಯರಿತ ಸೆೆ ೈಯಭ,ಕ್ರಡುಗ್ಗಲ್ಸ , ಸಾಮರಸಾ ಮತ್ತು ಕಾಮಭಕರ ಪೆ್ ೀರಣೆಯ ಸಂಸಾ ೃತಿಯನ್ನು
ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಅಗತಾ ವಾಗಿದೆ. ಪಯಾಭಯವಾಗಿ, ಕೆಲ್ಸದ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು,
ಅಫ್ಾ ದ (ಎಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಿ ಾ ಎ) ಸುರಕಿಿ ತ ವಲ್ಯದ ವಿಧ್ಯನದ ಕಿಂದ್ ಭ್ಯಗವಾಗಿರುವ
ಸಂಸೆೆ ಯ ಪರಿವತಭನೆಯ ಪ್ ಕಿ್ ಯೆಯನ್ನು ದುಬಭಲ್ಗಳಿಸುತು ದೆ.
"ಕಾಮಭಕ-ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ ಸಂಪಕಭ/ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪ್ ತಿಕಿ್ ಯೆಯ ಪಾ್ ಥಮಕ
ಸೆ ಳವೆಿಂದರೆ ಕಾಮಭಕ ಸಂರ್ /ಯೂನಿಯನ್. ಕಾಮಭಕರು ಮತ್ತು ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ ಗಳ
ನಡುವಿನ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪಕಭವು, ಪರಸಿ ರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು
ಸುಗಮಗಳಿಸುತು ದೆ, ಇದು ಹೆಚಿಿ ದ ದಕ್ಷ್ತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕಿ ದಕತೆಯನ್ನು ಉತೆು ೀಜಿಸುತು ದೆ”ವೆರಿತೆ
2011

ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸನಿು ವೇಶಗಳಲಿ ವಲ್ಯದ ವಿಧ್ಯನಗಳಿಂರ್ದಗ್ಗ
ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ ಯೊೀಜ್ನಗಳು
ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದಧ ದ ನಂತರ, ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜ್ಪಾನ್ನಲಿ ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಸನಿು ವೇಶಗಳಿಗ್ಗ, ಆರಂರ್ದಲಿ ಪರಿಚಯಸಲಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ವಲ್ಯಗಳಲಿ , (ಕ್ರಾ ಸಿಗಳು)
(1) ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ನಿಯಂತ್ ಣ ಚಟುವಟಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಭಹಸಲು ಮತ್ತು (2) ನಿಯಮತ,
ಸಣು ಗುಿಂಪು ಸಭೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ,ಸಾ ಯಂ ಮತ್ತು ಪರಸಿ ರ ಅಭಿವೃರ್ದಧ ಯಲಿ
ತಡಗಿಸಿಕ್ಳಳ ಲು, ಒಿಂದೇ ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಸಣು ಗುಿಂಪುಗಳ

ಕಾಮಭಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕ್ಳಳ ಲಾಯತ್ತ. ಸಾಿಂಪ್ ದಾಯಕ ಮಾಾ ನೇರ್ಜಮ ಿಂಟ್ /ನಿವಭಹಣಾ
ಪದಧ ತಿಗಳು ಕೆಳ ದರ್ಜಭಯ ಉದೊಾ ೀಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲ್ಸದ ಸೆ ಳದ ನಿಧ್ಯಭರಗಳನ್ನು
ತೆಗ್ಗದುಕ್ಳುಳ ವುದರಿಿಂದ ಹರಗಿಡುತು ದೆ,ಆದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ ವಲ್ಯಗಳನ್ನು (ಕ್ರಾ ಸಿ) ಎಲಾಿ
ಹಂತದ ಉದೊಾ ೀಗಿಗಳನ್ನು ನಾಯಕತಾ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಯೊೀಗಿಯಾಗಿ (ಏರ್ಜಿಂಟ್)
ಒಳಗಳುಳ ವಂತೆ ವಿನಾಾ ಸಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ (ಲೀ, ಯಾಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ 2000). ಈ
ವಿಧ್ಯನವು ರ್ವಯಕಿು ಕ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ, ನಿರಂತರ ಸುಧ್ಯರಣೆ, ಸಂರ್ಟತ ತಂಡದ ಕೆಲ್ಸ, ಮತ್ತು
ಪೂವಭಭ್ಯವಿಯಾಗಿ ಉದೊಾ ೀಗಿಗಳ ಭ್ಯಗವಹಸುವಿಕೆಯ ಮನೀಭ್ಯವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು
ಪ್ ಯತಿು ಸಿತ್ತ (ಪಾಕ್ಭ 1991; ಹಾಾ ರಿಸ್ 1995; ಸಾಹೆಲಡ ನ್ ಮತ್ತು ಜೈನ್ 2007).

