Petitie verbetering wetgeving seksuele intimidatie
Oproep aan het Kabinet:
Ratificeer het ILO Verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk. Maak een wettelijke
regeling voor de afhandeling van klachten en meldingen over seksuele intimidatie en zorg
voor betere handhaving van bestaande verplichtingen gericht op preventie.
In juni 2019 nam de International Labour Organization (ILO), de ‘arbeidspoot’ van de Verenigde
Naties, een Verdrag aan om geweld en (seksuele) intimidatie op het werk aan te pakken. Seksuele
intimidatie tast de gezondheid en waardigheid van vrouwen en meisjes aan, zo stelt het Verdrag, en
belemmert hen in de toegang tot en participatie op de arbeidsmarkt. Om die reden gaat het Verdrag
uit van een gendersensitieve aanpak, dat wil zeggen dat de aanpak van seksuele intimidatie moet
worden bezien tegen de achtergrond van machtsongelijkheid en stereotype rolpatronen tussen
mannen en vrouwen. Victim blaming moet stoppen: het ligt niet aan de vrouwen.
Nederland stemde voor het Verdrag maar heeft het nog niet geratificeerd (bekrachtigd). Er is
sindsdien nog steeds niets gedaan met de verplichtingen die het Verdrag aan de deelnemende
landen oplegt. Het is aan het nieuwe Kabinet dit nu eindelijk te doen.
Het Verdrag vraagt de overheid (onder andere) te zorgen voor een wettelijk kader voor de
afhandeling van klachten en meldingen over seksuele intimidatie. Dat ontbreekt nu in Nederland.
Normen over bijvoorbeeld de onafhankelijkheid en deskundigheid van vertrouwenspersonen en een
onderzoekscommissie zijn nodig om werkgevers richtlijnen te geven voor het opstellen en hanteren
van de klachtenregeling. Het is nodig dat concrete waarborgen worden geboden voor een goede
opvang van melders en klagers (m/v) en voor een zorgvuldig onderzoek van hun melding of klacht. En
als blijkt dat ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden, moet adequate genoegdoening worden
geboden, en een veilige werkplek worden hersteld.
Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat werkgevers de bestaande wettelijke verplichtingen
naleven om de risico’s op ongewenste omgangsvormen aan te pakken. Het Verdrag verplicht de
overheid te zorgen voor voldoende capaciteit bij de Arbeidsinspectie om deze wetgeving die is
gericht op preventie te handhaven. Daarnaast moet de overheid aan werkgevers en werknemers
instrumenten verschaffen waarmee zij voor een sociaal veilig werkklimaat kunnen zorgen.
De aanpassingen van de Nederlandse wet aan de eisen die het Verdrag stelt zullen voor een grote
verbetering zorgen. Meldingen en klachten worden beter afgehandeld, slachtoffers worden beter
beschermd tegen benadeling, en door betere preventie hobbelen we niet meer van incident naar
incident.
Het Kabinet is aan zet!
De petitie ondertekenen kan via deze link naar petities.nl
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