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Noong 2020, ang WAN-IFRA Women in News (WIN), 
kasama ang City, University of London, ang nagsimula 
na alamin ang lawak ng sekswal na panliligalig sa 
mga organisasyon na nagbabalita at sukatin ang 
pagiging epektibo ng pamamahala nito. Nakatuon ang 
proyektong pananaliksik na ito sa mga rehiyon kung 
saan tumatakbo ang WIN: Southeast Asia, Africa, Arab 
region, Russia at mga piling bansa sa Central America. 

Ang ulat na ito ay pagbubuod ng mga natuklasan sa 
Southeast Asia, base sa pananaliksik na ginawa mula 
Disyembre 2020 hanggang Marso 2021.

Kabilang sa proyektong pananaliksik na ito ang online 
survey at mga panayam. Mayroong 494 na mga 
propesyunal na nagtatrabaho sa medya ang nakatapos 
sa nasabing online survey. Nanggaling sila sa mga 
bansang: Indonesia, Myanmar, Malaysia, Pilipinas at 
Vietnam. Dagdag pa dito, may ginawang panayam 
din sa 19 na mga ehekutibo mula sa iba’t-ibang 
organisasyon ng media.

Sulyap sa Resulta

pasalita na pang-aabusong
sekswal sa trabaho

ang unang 3 salarin

Mga eksperyensya ng tagapamahala

Nang tinanong kung 
ang sekswal na 
pang-aabuso ba ay 
isang suliranin sa 
industriya ng 
pagbabalita, 14 sa 19 na 
mga news executives 
na nakapanayam ang 
nagsabi na hindi. 
Dalawa ang nagsabi na 
dati ngunit hindi na 
ngayon. Tatlo ang 
nagsabi ng oo.

Pangangasiwa ng pang-abusong sekswal

1 sa 3 16%
Babae ang nakaranas ng 
pasalita o pisikal na 
pang-abusong sekswal. (35%) 

Mahigit isang ikaanim lamang ng mga 
kaso ng sexual harassment noon pa man 
iniulat sa pamamahala

2 sa 4 na lumahok na walang binigay na kasarian 
ang nakaranas ng 2-4 na beses na pang-abusong 
verbal

0 10 20 30 40 50

kalalakihan

kababaihan 45%

5%

PISIKAL na pang-abusong
sekswal sa trabaho

Walang sino man sa mga lumahok, na walang 
kinikilalang kasarian, ang nag-ulat na sila ang 
nakadanas ng pisikal na pang-aabuso.

4%

Hindi bababa sa kalahati ng mga 
organisasyon ng media ang may polisiya 
sa pang-abusong sekswal

6.7% lang sa survey respondents ang 
nagsabi na alam nila ang nilalaman ng
polisiya ng kanilang organisasyon 
patungkol sa sekswal na pang-aabuso

kalalakihan

kababaihan

Mga kinukunan ng balita

Mga mataas na Tagapagpamahala

Kapwa Katrabaho 35.2%
18.6%

17.2%

Naiulat kontra Aksyon

May 15.5% na kaso lang ang naiulat. Nagsagawa ng 
aksyon ang mga organisasyon sa 56% nang naiulat 
na mga kaso.

Naiulat

Aksyon

Anim na manager ang 
nakaranas ng sexual 
harassment sa trabaho. 
Dalawa lang ang 
nagreport.

32%

24%

Hindi

Nakaraan

OO
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Pangkulturang pamantayan, pananampalataya 
at ang patriyarkal na lipunan ang may bunga sa 
inaasal sa pinagtatrabahuhan. Ang mga newsrooms 
sa Southeast Asia ang nakikita ang kaparehong 
impluwensiya sa kanilang pinagtatrabahuhan.  

Ang paraan ng pamamahala ng mga organisasyon ng 
media ay karaniwang na-iimpluwensiya ng paniniwala 
na ang mga empleyado ay alam kung paano umakto. 
Subalit, katulad ng ibang lugar, ang pang-aabusong 
sekswal ang nangyayari, pero ang mga insidente ang 
kadalasan hindi nai-ireport dahil na din sa kultura ng 
pananahimik at kahihiyan.  

Ang kakulangan sa kapani-paniwala na bansa at 
rehiyunal na pananaliksik sa lawak ng pang-aabuso 
ang tila naglimita sa mga organisasyon na maghangad 
na pagtuunan ng pansin ang pang-abusong sekswal sa 
rehiyunal na lebel.  

Sa buong mundo, ang pagtingin sa karahasang 
sekswal at pang-aabuso sa trabaho ang nagiba 
nang nagsimula ang kilusang #MeToo noong 2017. 
Hinikikayat nito ang mga kababaihan na magsalita 
patungkol sa mga pang-aabuso na kanilang hinaharap 
sa trabaho at magbunsod ng pagmumuni-muni at 
pakikialam ng maraming organisasyon. Ang bagong 
pananaliksik na kinomisyon sa pang-abusong sekswal 
sa medya ang nakatuon higit sa lahat sa Kanluran. 
Sa Asya, ang pananaliksik ang nakatutok sa India, 
Pakistan, at Japan. May maliit lang na pokus sa mga 
bansa sa Southeast Asian kung saan pinapatakbo ang 
WIN. 

Ipinapanata ng WIN na siyasatin pa ang isyu bilang 
bahagi ng misyon nito na magdala ng  malaking 
pagkakaiba-iba sa rehiyunal at kultura patungo sa 
pandaigdigang pag-uusap tungkol sa pang-aabusong 
sekswal. 

Gumagana ang WIN mula sa looban na ang datos ang 
patnubay upang masukat ang pagbabago. Nagbibigay 
daan ang mga datos sa pagtatasa ng epekto ng mga 
inisyatibo upang bumuti ang pangangasiwa ng pang-
aabusong sekswal at, sa huli, kaligtasan sa newsroom, 
dalawang mga kadahilanan na may direktang epekto 
sa pagkakapantay-pantay.Kaya naman ginawa ang 
pananaliksik na ito.

Ang datos ang tutulong na ipaalam sa mga proyekto 
ng WIN sa Southeast Asia at lagpas pa, na tutulong 
din sa pagtukod ng mas pantay-pantay at nananatiling 
industriya ng news media sa pamamagitan ng pagbuo 
ng kasalukuyan at susunod pa na mga babaeng pinuno 
sa medya. Kasama sa proyektong ito ang suporta at 
mapagkukunan sa mga organisasyon upang bawasan 
ang mga insidente ng pang-aabusong sekswal at 
pangangasiwa nito kung ito man ay mangyayari.

Sinasali ng WIN ang mga mamamahayag at 
tagapagpamahala sa medya ukol sa sekswal na pang-
aabuso sa loob na ng mahigit sampung taon. 

Tignan ang “Ano ang magagawa 
ng mga organisasyon” sa pahina 34 
para sa kongkretong hakbang na 
pwedeng gawin ng medya upang 
pagtuunan ng pansin at mapabuti 
ang kaligtasan ng kapaligiran sa 
trabaho.
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PAGKALAP NG DATOS
Ang proyekto ang gumamit ng dalawang metodo para 
sa pagkalap ng datos: pag-survey sa mga personalidad 
sa medya, pagbabahagi nito online, at ang malalim 
na pagsasagawa ng panayam sa mga executives nga 
medya na ginawa online sa pamamagitan ng video 
calls. Dinisenyo ang two-method approach upang 
maintindihan ang mga pattern ng sekswal na pang-
aabuso sa newsrooms at sukatin ang persepsyon ng 
mga opisyales na may mga posisyon sa poder sa loob 
ng mga organisasyon ng media. Ang mga sagot sa 
survey ang walang pangalan at ang mga nakapanayam 
na mga partisipante ang binigyan ng hindi totoong 
pangalan upang maprotektahan ang kanilang 
pagkakakilanlan. Isinagawa ang survey at panayam 
ng malayuan upang sundin ang mga regulasyon sa 
COVID-19.

Nagsimula ang pagkalap ng datos noong Disyembre 
2020 sa Indonesia, Myanmar, Malaysia, Pilipinas, 

at Vietnam at nagtapos noong Marso 2021. Ginawa 
ang pagkolekta ng datos sa Ingles at local na wika ng 
bansa. 

Matapos ang inisyal na pagsalang tanong, nakumpleto 
ng 494 na mga partisipante ang survey. Ang survey 
ay humigit-kumulang 19 minutos upang matapos. 
Sa kabuuhan, 19 na malalimang panayam ang 
naisagawa sa mga news executives mula sa iba’t 
ibang organisasyon. Sampung kababaihan at siyam 
na kalalakihan ang napanayam. Karaniwang haba 
ng panayam ay 56 minutos. Ang mga nakapanayam 
ay kinilala mula sa mga organisasyon ng medya na 
nakatrabaho ng WAN-IFRA at Women In News (sa 
pamamagitan nga capacity building o adbokasiya) 
at mga executives mula sa media organisasyons 
na kusang-loob na sumali sa diskusyon tungkol sa 
sekswal na pang-aabuso (anuman ang umiiral na 
relasyon o wala).

KAHULUGAN, WIKA AT LAKI NG SAMPOL 
Batid ng WIN na ang wika sa kasarian at sekswalidad 
ang patuloy na mabilis na umuunlad, gaya ng ginawa 
nito habang sinusulat ang ulat na ito. Ang pagpino ng 
mga salita at ang kanilang kahulugan ay base sa pang-
unawa sa kung paano’ng kakumplikado ang paggawa 
kaugnay sa sekswalidad at pag-unlad ng kasarian.

Sa pananaliksik, pinili ng mga partisipante ang 
kanilang pagkakakilanlan bilang Babae, Lalaki o 
Gender Nonconforming (Walang Pinipiling Kasarian). 
Konti lang sa mga respondents ang pinili ang 
nonconforming. Samantalang hindi minamaliit ang 
kanilang naranasan, nagbigay naman ito ng hamon 
sa istatiktika na aspeto dahil mahirap na makita ang 
makabuluhang relasyon mula sa datus. Ang istatistikal 
na pagsubok ang kadalasan nangangailangan ng 
malakihang sample size upang mapasigurado na ang 
lahat ng kinatawan ng populasyon ang may bahagi 
at upang ituring na kinatawan ng grupo ng tao kung 

saan ang resulta ay gagawing pangkalahatan o ililipat. 
Ito ay, samakatuwid, mahalaga na isaalang-alang. 
Ang datos, gayunpaman, nagpapakita na ang mga 
naranasang pang-aabusong sekswal ang hindi dapat 
na baliwalain anuman ang grupo nito.Kaya, kahit 
na maliit ang bilang, kinikilala pa rin namin ang 
katotohanang ito.

Kinikilala din ng WIN ang malalim na pagkakaiba 
tungkol sa laki, lebel ng pag-unlad, politikal, legal 
at sistema sa ekonomiya, heograpiya, kultura, at 
kasaysayan sa loob ng indibidwal na mga bansa. Ito 
ang dahilan, na sa ganitong yugto ng pananaliksik, 
tinutukan namin ang mga rehiyonal na patterns ayon 
sa naranasang pang-aabusong sekswal at, habang 
nagbibigay din nga country-by-country breakdown ng 
datos, iniwasan ang comparative na analysis.



Demograpiya

4



09

45%

54%

1%
KALALAKIHAN

KABABAIHAN

WALANG KINIKILALANG
KASARIAN

31.4%
40.8%

7.4%

16.5%

3.9%

TELEBISYON IMPRINTA online RADYO IBA PA

DEMOGRAPIYA

9
KALALAKIHAN

10
KABABAIHAN

PANAYAM

PAGKAKAKILANLAN NG KASARIAN

Online Survey494 5Kalahok SA
Indonesia 34.7% (173) 
Myanmar 20% (99) 
Malaysia 8.2% (41) 
Philippines 6% (30) 
Vietnam 29.3% (143) 
IBANG BANSA 8.1% (9)

Pangunahing Bansa

KARANASAN

MEDYA

gender of supervisor

TUNGKULIN

0-1 TAON

2-4 TAON

5-7 TAON

8-9 TAON

10 + TAON 53.6%
9.1%

13.6%
16.8%

7%

RETRATISTA

PRODYUSER

intern

TEKNIKAL

IBA PA

TAGAPAGPAGANAP SA MEDYA

TAGAPANGASIWA

HINDI BAHAGI NG EDITORYAL

editor

MANUNULAT/TAGAPAGBALITA 33.2 %

27.1 %

11.3 %

9.3%

8.5 %

3 %

2 .8%

2 %

2 %

0.8 %

31%
KABABAIHAN

1%
gnc

65%
KALALAKIHAN

3%
N/A



5
Natuklasan



11

ONLINE NA PAGSISIYASAT

Ang unang set ng mga katanungan ang nagtanong 
sa mga partisipante ng kanilang karanasan sa pang-
aabusong berbal at sekswal sa sukat mula sa wala 
hanggang sa lima o marami pang beses.

Sa mga nag-ulat na nakaranas ng panligalig, 27% sa 
kanila ang nakaranas ng berbal at 15% naman ang 
naka-eksperyensya ng pisikal. 

Sa mga kalalakihan, 5% sa mga lumahok ang nagsabi 
na sila ang nakaranas ng verbal sexual harassment 
ng hindi bababa sa isang beses sa trabaho, at 4% ang 
nakaranas ng pisikal na pang-aabusong sekswal ng 
isang beses.

Sa mga kababaihan, 45% sa mga partisipante ang 
sumagot na sila ang nakaranas ng verbal sexual 
harassment sa isang beses - 17.8% ang limang beses 
at higit pa, at 24% ang nagsabi na sila ang nakaranas 
ng physical sexual harassment sa hindi bababa sa isa - 
3.3% naman ang limang beses at higit pa.

Ang mga gender non-conforming nga mga 
partisipante ang naka-eksperyensya sang verbal sexual 
harassment sa antas na 50%, samantalang wala ang 
nakaranas ng pisikal na panligalig.

* Ang porsyento ay average ng kabuuang survey respondents na nakaranas ng berbal at pisikal na pang-aabuso sa trabaho

PAG-IRAL NG BERBAL AT PISIKAL NA PANG-AABUSONG SEKSWAL

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Vietnam

Philippines

Myanmar

Malaysia

Indonesia

KABUUAN

Pisikal

Berbal

UMIIRAL:
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PAG-ULAT AT AKSYON

Sa average, 15% lang sa mga kaso ang nai-report sa 
news organisation ng partisipante. Sa mga na-report 
na kaso, ang news organisation na gumawa ng aksyon 
ay nasa 56%.

Ang mga dahilan na nakalista sa hindi pag-uulat ay 
ang paniniwalang walang sapat na ebidensya (15.9%), 
ayaw na magkaroon ng negatibong label (14.8%), 
at walang alam na mekanismo ng pag-uulat na 
magagamit (12.8%). Gayunpaman kapag pinagsama-

sama ang mga tugon, ang takot - na hindi maniwala, 
sa pagkawala ng trabaho, sa negatibong epekto o 
paghihiganti - ang nangingibabaw na alalahanin.

Pinakakaraniwang sagot ng organisasyon nang sila ay 
gumawa ng aksyon ay binalaan ang salarin (41.1%), 
binaliwala ang kaso matapos ito nasuri (22%), at 
binigyan ng emotional support ang partisipante 
(14.9%).
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PINAGMULAN & DALAS
Ang pinakamadalas na pinagmulan ng sekswal na pang-aabuso ay ang kapwa empleyado (35.2%), sinundan ito 
ng nasa mataas na tagapamahala (18.6%), kinukuhanan ng balita (17.2%), iba pa (16.2%), at direct supervisor 
(12.7%)

Kapag tinitingnan ang mga dalas ng karanasan sa 
sekswal na panliligalig sa pamamagitan ng medium, 
ang mga kalahok ay nagpahiwatig ng “Iba pa” para 
sa pinakamataas na dalas na 36.4% at 21.2% para 
sa pandiwang at pisikal na panliligalig ayon sa 
pagkakabanggit. Sinundan ito ng TV sa 27.7% at 
16.9% para sa verbal at physical harassment ayon sa 
pagkakabanggit.
Tinanong din ang mga kalahok kung nakasaksi na ba 

sila ng sekswal na pang-aabuso sa newsroom. - may 
27.6% ng partisipante ang nakasaksi ng hindi bababa 
sa isang insidente ng sexual harassment, may 9% 
naman na nagsabi na sila ay nakakita ng lima o higit 
pa.
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Tinanong namin ang mga sumasagot kung ang 
kanilang kapaligiran sa trabaho ay sumusuporta. Para 
sa mga kababaihan, 65.5% medyo malakas sumang-
ayon na maaari nilang lantarang makipag-usap sa 
kanilang superbisor, 79.8%medyo sumasang-ayon 
sila na nakikinig sa trabaho, at 80.4% medyo lubos na 
sumang-ayon sila nadama na ligtas sa kanilang silid-

balitaan. Para sa mga lalaki, 72.3% ang sumang-ayon 
-medyo malakas - maaari nilang hayagang makipag-
usap sa kanilang superbisor, 84.5% medyo sumasang-
ayon sila nadama na pinakinggan sa trabaho, at 83.1% 
medyo malakas sumang-ayon na pakiramdam nila ay 
ligtas sa kanilang silid-balitaan.
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EHEKUTIBO NA PANAYAM
Upang maintindihan ang pananaw ng tagapamahala 
sa umiiral na sekswal na pangliligalig, nagsagawa ng 
panayam ang WIN sa 19 na mga executives mula sa 
sampled na mga bansa. Ang sampung kababaihan 
at siyam nga kalalakihan na napanayam ang may 
mga ranggo mula sa news editor hanggang country 
director. Ang mga partisipante ay kinatawan ng radyo, 
print, telebisyon at digital na medya.

Dahil medyo maliit ang sample ng mga tagapamahala 
sa kada bansa, ang natuklasan ang itinuring na 
magkahiwalay. Ilan sa mga indibidwal na sagot ang 
isinama sa ilalim dahil sila ang nagbigay ng pananaw 
sa mga saloobin at sa sukat ng mga hamon. Lahat ng 
datos ang hindi pinakilala, kung kaya ginamit ang mga 
pseudonyms o hindi tutuong pangalan.

Firstly, ang news executives ang nag-report mismo 
ng kanyang personal nga naranasan na sekswal na 
panliligalig. Sa 19, limang kababaihan at isang lalaki 
ang nagsabi na nakaranas sila ng berbal at pisikal na 
sekswal na panliligalig. Dalawa ang nagsumbong 
tungkol dito.

Nang tinanong kung ang sexual harassment ay isang 
isyu sa industriya ng pagbabalita, tatlong news 
executives ang sumagot ng oo, dalawa ang nagsabi 
nga sa dati pa at hindi na ngayon, at 14 ang nagsabi 
na hindi. Ang mga rason ay ang mataas na numero 
at ratio ng nagtatrabahong kababaihan ay ang 
relihiyosong paniniwala ng mga empleyado (higit sa 
lahat ang Muslim at Buddhism).

Ang sekswal na pang aabuso ba ay isang problema sa industriya ng midya? 

“Ang aming koponan ay karaniwan Muslim at alam kung paano kumilos. 
Mayroon kaming Moske sa aming opisina kung saan maaari silang magdasal 
ng limang beses sa isang araw.” - Linda, Indonesia

“Ang karamihan sa aming mga tauhan ay mga Budista. Alam naming lahat 
kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Alam 
naming lahat kung paano kumilos at hindi kumilos batay sa mga turo ng 
kultura at relihiyon ”  - Henry, Myanmar”
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Sa pagrereport

“Ang mga kababaihan sa Myanmar 
ang ayon sa kinaugalian ang 
tahimik at natatakod magreklamo. 
Nakakaramdam sila ng kahihiyan. 
Mahiyain sila sa pagpakita ng 
kanilang nararamdaman. Ito ang 
isang naging problema mula pa 
noong una. Ngunit ngayon, sa loob 
ng ilang taon, marami nang gender 
training dito.” - Gerald, Myanmar

Sa suporta ng organisasyon

“Kailangan ng tao ng managers 
na kanilang mapapagkatiwalaan 
- hihinaan ng loob ang mga tao 
na nagrereport kung wala silang 
direktang superior na masasabihan 
nila ng kung ano ang nangyari,” - 
Betty, Malaysia

Sumunod, tinanong ang mga ehekutibo ng midya kung mayroon sa kanilang mga empleyado ang nag-ulat ng 
mga kaso ng sekswal na pang aabuso sa kanila. Walo ang sumagot ng oo, at 11 ang sumagot ng hindi.”

Nang tinanong ang mga executives kung paano sila sumasagot sa mga reklamo, tatlo ang nagsabi na sila 
ang gumagawa ng report, tatlo ang binalaan ang akusado, isa ang pinaalis sa trabaho ang akusado, at isa ang 
nagsumbong ng salarin sa lokal na utoridad.
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Ang lahat ng mga ehekutibo ng balita ay hiniling na ilista ang mga hadlang sa industriya ng balita para sa 
pag-uulat ng sekswal na panliligalig.  Habang sampu ang nagsabing walang mga hadlang,  isa ang nagsabing 
takot sa mga epekto, isa ang nagsabing hindi kinikilala ng mga biktima ang sekswal na panliligalig, at pito ang 
nakadama na ang kultura ng lipunan ay isang dahilan.

Mga hadlang

“Bilang resulta ng mga pamantayan sa kultura, hindi palaging kinikilala ng 
mga kababaihan ang hindi gustong pag-uugali bilang panliligalig.
Minsan iniisip nila na ito ay normal na pag-uugali sa lugar ng trabaho at 
normal na komunikasyon. Hindi nila alam kung paano at saan magre-
reklamo kaya tumahimik na lamang sila.”
- Martin, Myanmar”

Sa 19 na executive ng balita, walo ang nagpahiwatig na alam nila ang isang anti-sexual harassment na patakaran 
sa kanilang organisasyon ng balita. Sa mga sumagot ng oo, tatlo ang personal na sinanay sa patakaran.
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Pagsasanay

“Ang mga batang mamamahayag 
at mga bagong tauhan ang dapat 
na ipasailalim sa pagsasanay ng 
kanilang mga karapatan. Sa kanilang 
mga assignment ay nakakakilala 
sila ng iba’t ibang klase ng tao, iba 
dito ay may mga delikadong gawi. 
Kung hindi handa ang kanilang 
mga utak, pwede silang humindi sa 
pinapagawa sa kanila. Maraming 
batang, walang muwang na mga 
kababaihan ang pwedeng makaranas 
ng trauma sa buhay kung hindi sila 
handa,” Gerald, Vietnam

Paano alisin ang sekswal na pagliligalig

Higit sa kalahati ng news executives ang 
nananawagan ng mas maraming training kung 
ano ang kasali sa sexual harassment at kung paano 
tumugon kung nililigalig.

Ang mga resulta ng panayam ay tumutukoy sa isang grupo ng mga executive 
na sinanay sa pamamahala sekswal na panliligalig at kumpiyansa na tinuruan 
ng relihiyon ang mga empleyado kung paano kumilos at alam ng mga tao na 
hindi lalampas sa linya. Kumpiyansa din sila na mayroong mga mekanismo para 
paganahin ang pag-uulat.

Gayunpaman, taliwas ito sa mga karanasan ng mga respondent sa survey kung 
saan 15% lamang ng mga insidente ng sexual harassment ang naiulat.

Ang susunod na seksyon ang nakatutok sa natuklasan kada bansa.

Proteksyon

“Sa Vietnam, kung nakaranas ng 
ganitong gawi ang tagapagbalita, 
sila ang, sa una pa lang, ang dapat 
na magsabi nito sa kanilang direct 
manager. Kung ang salarin ay 
ang pinagkukunan ng balita, sila 
ang pwede na humindi sa mga 
asignatura na nangangailangan 
na magtatrabaho sila kasama ang 
nasabing sources. O, kung kailangan 
nilang pumunta, pwede namang 
tanungin ang kanilang katrabaho na 
samahan sila,” - Hoang, Vietnam
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NATUKLASAN SA BANSA

PILIPINAS
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DEMOGRAPIKO
 • Kababaihan 63.3% (19) at kalalakihan 36.7% (11)
 • Kasarian ng tagapamahala: Kalalakihan 46.7% (14) at kababaihan 53.3% (16) 
 • Polisiya patungkol sa sekswal na panliligalig: Hindi 26.7% (8), oo, ngunit walang kamalayan kung ano ito 

46.7% (14), at oo, may kamalayan ako kung ano ito 26.7% (8)



21

KAPANSIN-PANSIN NA SIPI

 z “Sa unang ilang araw ko sa propesyon, naranasan ko na nag-suhestiyon ang 
aking kasama na lumabas para uminom kasama ang ibang nakakatandang 
mamamahayag (halos lalaki) para hindi lang makatulong na magkaroon ng 
magandang relasyon sa pakikipagtrabaho ngunit para na din magkaroon ng 
daanan sa kanilang mga pinagkukunan ng balita.”- Tagapagbalita

NATUKLASAN
Tatlumpung mga partisipante mula sa Pilipinas ang 
natapos ang survey. 48% ang nakaranas ng berbal na 
pang-aabusong sekswal (16% limang beses o mahigit 
pa) at 37% pisikal na pang-aabusong sekswal. 

Para sa mga lalaki, 9% ang nakaranas ng verbal 
sexual harassment at walang nakaranas ng pisikal na 
panliligalig. Isang-katlo lang ng mga respondents, 
33%, ang piniling i-report ang insidente ng panliligalig. 

Sa karaniwan, 28% lamang ng mga nakaranas ng 
panliligalig ang piniling mag-ulat at pagkatapos 
ay gumawa ng aksyon 38% ng oras. Ang 
pinakakaraniwang tugon ay babala sa salarin.

Ang pinakakaraniwang mga rason kung bakit hindi ito 
nirereport ay dahil hindi nila naisip na malaking bagay 
ito (23.3%).

Nang tinanong kung mayroon bang polisiya patungkol 
sa sekswal na panliligalig ang kanilang organisasyon, 
26.7% ang nagsabi na wala at 26.7% ang nagsabi 
na mayroon. Halos kalahati, 46.7%, ng nagsabi na 
mayroong polisiya ang kanilang organisasyon, ngunit 
sila ang walang kamalayan kung ano ang polisiyang 
ito.



6 ANO ANG 
MAGAGAWA 

NG MGA 
ORGANISASYON
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https://sexualharassment.womeninnews.org/en/


MGA REKURSO
NG WIN

7
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PINDUTIN DITO 
UPANG PUNTAHAN 
ANG PAMANTAYAN 
SA WIN’S SEKSWAL 
NA PANLILIGALIG
o bumisita sa link na ito: sexualharassment.womeninnews.org/en/
resources/sexual_harassment_toolkit_win

NAGLALAMAN ANG PAMANTAYAN NG:

 • Praktikal na gabay para sa mga amo at mga empleyado
 • Mga posters (A2) na nagbibigay kamalayan na ilalagay sa mga 

newsrooms at opisina
 • Halimbawa ng polisiya kaugnay sa sekswal na panliligalig
 • Halimbawa ng survey sa sekswal na panliligalig
 • Halimbawa ng templates sa komunikasyon
 • Halimbawa para sa mga panayam habang ginagawa ang 

imbestigasyon
 • Halimbawa para sa mga puna sa desisyon
 • Hindi pormal na mga pamamaraan ng pagreklamo
 • Pormal na mga paraan ng pagreklamo
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