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บทที ่ 1

ภาพรวม
โรตารีสญ
ั ญาทีจ่ ะรักษาสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคามใด ๆ ก็ตาม ซึง่ รวมถึงการสัมผัสทางกายทีไ่ ม่พงึ
ปรารถนา การเกี้ยวพาราสีหรือการวิพากษ์วจิ ารณ์ ผูท้ เ่ี ข้าร่วมหรือมีสว่ นร่วมในการประชุม งานต่าง ๆ หรือ
กิจกรรมของโรตารี จะต้องช่วยกันสร้างสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมความปลอดภัย ความสุภาพ ความมีเกียรติและ
ความนับถือต่อทุก ๆ คน

แม้ว่าพวกเขาจะตระหนักว่าสมาชิกสโมสรมีความเชื่อและคุณค่าทีห่ ลากหลาย ผูน้ าของสโมสร ภาคและโซน
ทุกคนควรจะใช้วจิ ารณญาณทีด่ ใี นการดาเนินการประชุม งานต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ในแนวทางทีแ่ สดงให้
เห็นถึงหลักการของความอดกลัน้ ของโรตารี
ผูน้ ากลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารีและชมรมมิตรภาพโรตารีควรจะใช้วจิ ารณญาณทีด่ ี เช่นเดียวกัน ในการทาให้มนใจ
ั่
ว่าการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ มีความปลอดภัยและมีสภาวะแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงหลักการของเรา
สมาชิกต้องปฏิบตั ติ ามประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียน (Rotarian Code of Conduct)
ในฐานะทีเ่ ป็ นโรแทเรียน ข้าพเจ้าจะ :
 ประพฤติปฏิบตั ดิ ว้ ยคุณธรรมพร้อมด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณในชีวติ ส่วนตัวและวิชาชีพ
 ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความยุตธิ รรมและเคารพในวิชาชีพของแต่ละบุคคล
 ใช้ทกั ษะทางวิชาชีพของข้าพเจ้าผ่านกิจกรรมโรตารีเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเยาวชน ช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนทีจ่ าเป็ นยิง่ และปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของผูค้ นในชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชนโลก
 หลีกเลีย่ งพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปฏิปักษ์ต่อโรตารีหรือโรแทเรียนอื่น ๆ
การป้ องกันและการแก้ปัญหาการคุกคาม
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 ช่วยธารงไว้ซง่ึ สภาพแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคามใด ๆ ในการประชุมโรตารี การจัดงานและ
การทากิจกรรมต่าง ๆ รายงานเหตุน่าสงสัยในการคุกคาม และช่วยเหลือให้ความมันใจต่
่ อผูร้ ายงาน
การคุกคามว่าจะไม่ถูกตอบโต้
ประมวลจรรยาบรรณของโรแทเรียนใช้กบั สมาชิกจากทุก ๆ วัฒนธรรม ถึงแม้ว่าขนบธรรมเนียมและมาตรฐาน
ของวัฒนธรรมจะแตกต่างกัน แต่การระมัดระวังในเรื่องของความเหมาะสมเป็ นสิง่ สาคัญเสมอ ขอให้สงั เกต
อากัปกิรยิ าท่าทางของผูไ้ ด้รบั ข้อสังเกตจากท่านและผูท้ ท่ี ่านทากิจกรรมด้วย
ในหลักสูตรนี้ เราจะพิจารณาคาจากัดความ
ของโรตารีเกี่ยวกับการคุกคาม การพูดคุย
โต้แย้งพฤติกรรมการคุกคาม และให้คาแนะนา
ว่าจะจัดการกับการกล่าวหาอย่างไร เป็ นเรื่อง
สาคัญทัง้ การทางานเพือ่ ป้ องกันการคุกคาม
และการจัดการกับประเด็นใด ๆ ก็ตามอย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม สโมสรและโปรแกรมของ
เราควรจะครอบคลุมทุกอย่างและควรจะทาให้
ทุกคนรูส้ กึ ถึงความปลอดภัยและการนับถือกัน

การสังเกตว่ามีกฎหมายท้องถิ่ นที่ท่านจาเป็ นต้องทาตามเมื่อจัดการกับการคุกคาม
หลักสูตรนี้ เน้ นความสาคัญถึงนโยบายของโรตารีและพื้นฐานของสิ่ งที่ท่านต้องทาเพื่อ
แก้ไขเหตุการณ์ เป็ นหน้ าที่รบั ผิดชอบของท่านที่จะติ ดต่อกับหน่ วยงานที่บงั คับใช้
กฎหมายท้องถิ่ นและพิ จารณาว่าจะต้องมีการปฏิ บตั ิ อื่น ๆ ที่จาเป็ นหรือไม่ การกล่าวหา
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนหรือผู้ใหญ่ที่ทางานกับเยาวชนควรจะต้องจัดการตาม
คำแนะนำในกำรปกป้ องเยำวชนของโรตำรี (Rotary Youth Protection Guide)
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บทที ่ 2

การคุกคามคืออะไร
โรตารีมนี โยบายเกี่ยวกับการคุกคามเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเราได้จดั สิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย สนุกสนานและอยู่ร่วมกัน
ได้ทุกคน เป็ นการให้คาจากัดความถึงการคุกคามว่า คือ การกระทาใด ๆ ทัง้ วาจาหรือทางกายทีก่ ล่าวร้าย
สบประมาท หรือทาให้ขนุ่ เคืองแก่บุคคลหรือกลุ่มคนตามลักษณะเฉพาะซึง่ รวมถึงอายุ ชาติพนั ธุ์ เชือ้ ชาติ สีผวิ
ความสามารถ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เพศ ความชื่นชอบทางเพศและการบ่งชีเ้ พศ
การคุกคามอาจจะเกิดขึน้ ได้ในหลายรูปแบบเมื่อพฤติกรรมหนึ่งเกิดแพร่กระจายหรือรุนแรงขึน้ มันคือการ
คุกคาม ตัวอย่างเช่น

การใช้ถอ้ ยคาดูหมิน่ เหยียด
หยาม ไม่ว่าจะโดยการพูด
หรือเขียน รวมทัง้ ในอีเมล
หรือบนสื่อทางสังคม

การกลันแกล้
่
งผูอ้ ่นื ตาม
ลักษณะเฉพาะข้างต้น รวมทัง้
การข่มขูห่ รือการทาให้กลัว
ด้วยวาจาหรือทางกาย

การออกความเห็นใน
ความหมายเชิงดูถูกหรือ
เย้ยหยันบนสื่อทางสังคม
หรือในอีเมล

การมีส่วนเกีย่ วข้องในการ
นินทาว่าร้าย รวมทัง้ ถ้อยคาที่
ดูหมิน่ เหยียดหยาม เกีย่ วกับ
ชีวติ ความเป็ นส่วนตัวของ
ผูค้ นซึง่ อาจจะทาให้เสีย
ชื่อเสียง

การจงใจขัดขวางกิจกรรม
ของผูอ้ ่นื

การตัง้ คาถามหรือ
วิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับ
ประสบการณ์หรือกิจกรรม
ทางเพศของบุคคลอื่น

การล้อเลียนหรือใช้ภาษา
ทีด่ ถู ูกเกีย่ วกับลักษณะ
เฉพาะทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น

การกระทาหรือข่มขูด่ ว้ ย
การสัมผัสทางกายที่
ไม่พงึ ปรารถนา เช่น
การผลัก กอดหรือหยิก

การป้ องกันและการแก้ปัญหาการคุกคาม
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การให้คาแนะนาโดย
ไม่ได้รอ้ งขอ เกีย่ วกับความ
น่าสนใจหรือกริยาท่าทาง
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การชายตามอง หรือผิวปาก

การใช้ แสดง หรือส่งต่อ
ถ้อยคา สิง่ ของ รูปภาพ
บทความ จดหมาย อีเมล
ข้อความหรือเว็บไซต์ทบ่ี อก
เป็ นนัยหรือดูถูกทางเพศ

การพาดพิงถึงอายุ เผ่าพันธุ์
เชือ้ ชาติ สีผวิ ความสามารถ
ศาสนา สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
เพศ ความชื่นชอบทางเพศ
หรือการบ่งชีเ้ พศ

เป็ นเรื่องสาคัญยิง่ ทีผ่ นู้ าทุกคนจะต้องเอาจริงเอาจังกับข้อกล่าวหาเกีย่ วกับการคุกคามและจัดการกับ
สถานการณ์นนั ้
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บทที ่ 3

การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดจาก
การคุกคาม

ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าการประชุมหรืองานทางสังคมปลอดจากการคุกคามเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนควรจะต้องมีสว่ นร่วม
คานาของหลักสูตรนี้และส่วน (section) ทีอ่ ธิบายถึงการคุกคาม เป็ นการสาธยายถึงพันธสัญญาของโรตารีใน
การป้ องกันพฤติกรรมการคุกคาม ผูน้ าภาครวมทัง้ ผูว้ ่าการภาค ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค และประธานคณะกรรมการ
ต่าง ๆ จะต้องทางานกับสโมสรเพือ่ รักษาสภาวะแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมความปลอดภัย ความสุภาพ ศักดิ ์ศรี และ
ความนับถือแก่ทุกคน ผูน้ ากลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารี (Rotary Action Groups) และชมรมมิตรภาพโรตารี (Rotary
Fellowships) จะต้องดาเนินการในมาตรฐานเดียวกันด้วย
ผูน้ าสโมสรและภาคสามารถดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้ เพือ่ สร้างบรรยากาศทีป่ ลอดจากการคุกคาม ผูน้ า
กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารีและชมรมมิตรภาพโรตารีควรจะปรับขัน้ ตอนเหล่านี้ให้เข้ากับโครงสร้างและกิจกรรมของ
กลุ่ม
 ผูน้ าสโมสรควรจะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายของโรตารีเพือ่ สร้างสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอด
จากการคุกคาม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร และพิจารณาว่าท่านจะพูดคุยกับสมาชิก
อย่างไร
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 พูดคุยเกีย่ วกับนโยบายในการประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้นแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ให้กาหนดกฎเกณฑ์ทท่ี ุกคนเห็นชอบร่วมกันเพือ่ เป็ นแนวทางในการอภิปรายเรื่องที่
อาจจะทาให้ไม่สบายใจ กฎเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมบางอย่าง เช่น พูดคุยเกีย่ วกับประสบการณ์และความรูส้ กึ
ของท่านเอง ถามคาถามในแนวทางทีช่ ่วยให้ท่านเข้าใจ และให้พดู ทีละคน
 ผูน้ าสโมสรควรจะตระหนักถึงตัวอย่างในอดีตซึง่ อาจจะเข้าข่ายการคุกคาม และทาให้เกิดความชัดเจน
ว่าพฤติกรรมเช่นนัน้ จะไม่เป็ นทีย่ อมรับ
 ผูน้ าสโมสรและภาคควรจะเน้นถึงข้อความสาคัญ (Message) ทีโ่ รตารีจะไม่อดกลัน้ (Tolerate) ต่อการ
คุกคาม
 สมาชิกควรจะรูส้ กึ มีพลังทีจ่ ะยืนหยัดต่อต้านการคุกคามเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึน้ และรายงานต่อ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ หรือผูน้ าสโมสรหรือภาค หากจาเป็ น
 ผูน้ าสโมสรควรจะแจ้งแก่สมาชิกว่าผูน้ าสโมสรหรือภาคจะตอบกลับการรายงานการคุกคามอย่างไร
 ตอกย้าว่าเป็ นความรับผิดชอบของทุกคนทีจ่ ะสร้างสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคาม
อุดมการณ์เริม่ แรกของโรตารีในการนาเอาผูน้ าจากภูมหิ ลังต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกันเพือ่ ปรับปรุงชุมชน จะประสบ
ความสาเร็จได้ต่อเมื่อมีสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดภัย และปลอดจากการคุกคาม
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บทที ่ 4

ทาอย่างไรเมื่อถูกคุกคาม
หากท่านรูส้ กึ ว่าถูกคุกคามให้ทาตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1
หากท่านสงสัยในความปลอดภัย ให้ติดต่อกับเจ้าหน้ าที่
ตารวจในท้องถิ่ น
ความปลอดภัยของท่านเป็ นเรื่องทีต่ อ้ งพิจารณาว่าสาคัญทีส่ ุด
ติดต่อกับตารวจในท้องถิน่ เพือ่ รายงานเหตุการณ์ ต้องรายงาน
ข้อกล่าวหาเกีย่ วกับพฤติกรรมทางอาชญากรรมทัง้ หมดแก่
เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
ขัน้ ตอนที่ 2
แจ้งเรื่องแก่กรรมการบริ หารสโมสร ผู้นาภาค หรือผู้นาโซน
หากท่านถูกคุกคามโดยบุคคลใดในสโมสรหรือภาค หรือหาก
เกิดพฤติกรรมการคุกคามในงานกิจกรรมของโรตารี ให้แจ้งแก่
บุคคลทีเ่ หมาะสมขึน้ อยู่กบั ว่าเกิดเหตุขน้ึ ทีใ่ ด อาจจะเป็ น
กรรมการบริหารสโมสร ผูน้ าภาคซึง่ เป็ นผูจ้ ดั งาน หรือผูน้ าโซน
ทีร่ บั ผิดชอบ รายงานเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในงานซึง่ จัดขึน้ โดย
กลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารีหรือชมรมมิตรภาพโรตารีแก่ประธานของ
กลุ่มหรือผูท้ เ่ี ป็ นทีมผูน้ า
ขัน้ ตอนที่ 3
รายงานเหตุการณ์แก่โรตารีสากล
รายงานข้อกล่าวหาว่ามีการคุกคามเกิดขึน้ ในงานทีโ่ รตารีสากล
อุปถัมภ์แก่สานักงานใหญ่โลกของโรตารี เช่น การอบรมผูว้ ่า
การภาครับเลือก (International Assembly) หรือการประชุม
ใหญ่ประจาปี ของโรตารีสากล (Rotary International
Convention)
ข้อกล่าวหาเกีย่ วกับการคุกคามทีก่ ระทาโดยผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาครับเลือก ผูว้ ่าการภาคนอมินี
กรรมการบริหาร หรือกรรมการมูลนิธิ จะต้องรายงานแก่สานักงานใหญ่โรตารีดว้ ย โดยติดต่อกับผูแ้ ทนฝ่ าย
สนับสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support)
การป้ องกันและการแก้ปัญหาการคุกคาม
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ส่วนเหตุการณ์อ่นื ๆ ควรจะรายงานแก่ผนู้ าสโมสร ภาคหรือโซน หากพวกเขาไม่ตอบสนองให้แจ้งแก่ผแู้ ทน
ฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค ซึง่ สามารถติดต่อกับผูน้ าของภาคและโซนเพือ่ การสอบสวนต่อไปและส่งเสริมให้
พวกเขาช่วยในการแก้ไขประเด็นปั ญหา
 โรแทเรียนหรืออาสาสมัครทีม่ ใิ ช่โรตารีซง่ึ ยอมรับและได้รบั การตัดสินว่ามีความผิด หรือเป็ น
ทีร่ บั รูว้ ่ามีสว่ นเกีย่ วข้องในการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการคุกคามทางเพศ หรือพฤติกรรม
อื่นทีเ่ ลวทรามขัดต่อศีลธรรม จะถูกห้ามมิให้ทางานร่วมกับเยาวชนในบริบทของโรตารี
ขอย้าเตือนว่า จะต้องรายงานแก่โรตารีสากลเกีย่ วกับข้อกล่าวหาในเรื่องการคุกคามที่
เกีย่ วกับเยาวชน โดยส่งอีเมลไปที่ youthprotection@rotary.org ภายใน 72 ชัวโมง
่
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บทที ่ 5

การจัดการข้อกล่าวหา
ผูน้ าสโมสร ภาค โซน กลุ่มปฏิบตั กิ าร หรือชมรมมิตรภาพ จะต้องจัดการกับข้อกล่าวหาทีเ่ กีย่ วกับการคุกคาม
ใด ๆ อย่างรวดเร็ว และต้องไม่ตอบโต้ผทู้ ก่ี ระทาการนัน้
โรตารีสนับสนุนเป็ นอย่างยิง่ ให้ผนู้ าทุก ๆ ฝ่ ายแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ จัดการกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ ภาคควร
ทางานกับสโมสรเพือ่ กาหนดประมวลจรรยาบรรณและนโยบายเพือ่ ป้ องกันและการแก้ปัญหาการคุกคามภายใน
สโมสร ในระหว่างสมาชิกและกับผูม้ สี ว่ นร่วมในโรตารี นโยบายเหล่านี้จะต้องระบุผลทีต่ ามมาหากพบว่ามีการ
คุกคามจริงแต่ไม่ได้ทาให้เกิดกิจกรรมทีเ่ ป็ นอาชญากรรม และควรจะระบุรายละเอียดว่าเมื่อมีการติดต่อกับ
เยาวชนควรจะมีการกาหนดขอบเขต หากมีการคุกคามทางเพศ ห้ามติดต่อกับเยาวชน การมีกระบวนการที่
โปร่งใสจะช่วยสโมสรและภาคในการป้ องกันการคุกคามได้
ข้อกล่าวหาเกีย่ วกับพฤติกรรมทางอาชญากรรมทัง้ หมดจะต้องถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ผบู้ งั คับใช้กฎหมายท้องถิน่
สมาชิกควรจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีอ่ ยู่เสมอในการสอบสวนใด ๆ และไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกีย่ ว ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือพฤติกรรมทีถ่ ูกรายงาน จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการสอบสวนหรือตัดสินใจ
เกีย่ วกับเรื่องนัน้ รวมทัง้ มิตรสหายของพวกเขาด้วย
พิจารณาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบทบาทต่าง ๆ ในโรตารี

หน้ าที่ความรับผิดชอบของสมาชิ ก
การสร้างสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคามเป็ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของทุกคน หากท่านประจักษ์แก่สายตา
ว่ามีการคุกคาม ต้องแจ้งให้บุคคลผูน้ นั ้ ทราบว่าการกระทาเหล่านัน้ ไม่สอดคล้องกับนโยบายของโรตารี พูดคุย
ถึงความห่วงใยของท่านกับผูน้ าสโมสรหรือภาค อย่าเงียบเฉยโดยไม่กระทาการใด ๆ ซึง่ จะถือว่าเป็ นการ
ยอมรับพฤติกรรมนัน้

หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสโมสร
การกล่าวหาการคุกคามในงานหรือกิจกรรมของโรตารีจะต้องได้รบั การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหาร
สโมสร หรือคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์น้ี คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ
ต้องตอบกลับในเวลาอันเหมาะสม โดยทัวไปแล้
่
วในเวลาหนึ่งเดือน
หากหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหา เขาไม่ควรจะมีสว่ นร่วมในการพิจารณา
หากท่านได้รายงานการคุกคามแก่ผนู้ าสโมสรแล้ว และรูส้ กึ ว่าคณะกรรมการบริหารสโมสรหรือคณะกรรมการ
มิได้จดั การเรื่องอย่างเหมาะสม ให้รายงานเรื่องแก่ผวู้ ่าการภาคหรือคณะกรรมการภาคทีด่ แู ลจัดการเกีย่ วกับ
การกล่าวหาการคุกคาม
การป้ องกันและการแก้ปัญหาการคุกคาม
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของภาค
การกล่าวหาการคุกคามในงานหรือกิจรรมของโรตารีตอ้ งได้รบั การพิจารณาโดยผูว้ ่าการภาค หรือ
คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูว้ ่าการภาคเพือ่ วัตถุประสงค์น้ี ผูว้ ่าการภาคและคณะกรรมการต้องตอบ
กลับในเวลาอันเหมาะสม โดยทัวไปแล้
่
วในเวลาหนึ่งเดือน
หากผูว้ ่าการภาคเป็ นเป้ าหมายของการร้องเรียน ผูว้ ่าการภาคเพิง่ ผ่านพ้นหรือคณะกรรมการจะพิจารณาและ
ตอบกลับการร้องเรียนนัน้ หากเป็ นการร้องเรียนผูว้ ่าการภาค ผูว้ ่าการภาครับเลือกหรือผูว้ ่าการภาคนอมินี
ท่านจะต้องติดต่อกับผูแ้ ทนฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาคด้วย
หากผูน้ าภาคคนใดเป็ นเป้ าหมายของการร้องเรียน จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณา
หากท่านได้รายงานการคุกคามแก่ผวู้ ่าการภาค อดีตผูว้ ่าการภาคหรือคณะกรรมการแล้ว และรูส้ กึ ว่าพวกเขา
มิได้จดั การอย่างเหมาะสม ให้รายงานแก่กรรมการบริหารโรตารีสากล

หน้ าที่ความรับผิดชอบของโซน
การร้องเรียนการคุกคามในงานหรือกิจกรรมของโรตารีต้องได้รบั การพิจารณาโดยกรรมการบริหารโรตารีสากล
หรือคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเพือ่ วัตถุประสงค์น้ี กรรมการบริหารหรือ
คณะกรรมการต้องตอบสนองภายในเวลาอันเหมาะสมโดยทัวไปแล้
่
วในเวลา 1 เดือน
หากกรรมการบริหารเป็ นเป้ าหมายของการร้องเรียน ประธานโรตารีสากลจะแต่งตัง้ กรรมการบริหารในปั จจุบนั
อีกคนหนึ่งหรืออดีตกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาและตอบกลับการร้องเรียน หากเป็ นการกล่าวหาการคุกคาม
ของกรรมการบริหารโรตารีสากล กรรมการบริหารรับเลือก หรือกรรมการบริหารนอมินี ท่านต้องแจ้งประธาน
โรตารีสากลด้วย
หากกรรมการบริหารโรตารีสากลคนใดเป็ นเป้ าหมายของการร้องเรียน พวกเขาจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการ
พิจารณา
หากท่านได้รายงานการคุกคามแก่เจ้าหน้าทีใ่ นระดับโซนแล้วและรูส้ กึ ว่าพวกเขายัง มิได้จดั การอย่างเหมาะสม
ให้รายงานไปยังประธานโรตารีสากล

หน้ าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มปฏิ บตั ิ การหรือชมรมมิ ตรภาพ
การกล่าวหาการคุกคามในงานหรือกิจกรรมของกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารี หรือชมรมมิตรภาพโรตารีจะต้องได้รบั
การพิจารณาโดยกลุ่มหรือคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ วัตถุประสงค์น้ี คณะกรรมการจะต้องตอบกลับ
ภายในเวลาอันเหมาะสม โดยทัวไปภายใน
่
1 เดือน
หากสมาชิกของคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการของกลุ่มเป็ นเป้ าหมายของการร้องเรียน พวกเขา
จะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณา
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กลุ่มปฏิบตั กิ ารและชมรมมิตรภาพต้องแจ้งแก่นายกสโมสรและผูว้ ่าการภาคทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับข้อร้องเรีย นการ
คุกคามทีม่ ตี ่อสมาชิก
หากท่านได้รายงานการคุกคามแก่ผนู้ ากลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือชมรมมิตรภาพ และรูส้ กึ ว่าพวกเขาไม่ได้จดั การ
อย่างเหมาะสม ท่านอาจจะส่งความห่วงใยไปพร้อมกับเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องถึงประธานโรตารีสากล หากกลุ่ม
ปฏิบตั กิ ารหรือชมรมมิตรภาพไม่ได้จดั การค้นหาเกี่ยวกับการคุกคามอย่างเหมาะสม ประธานโรตารีสากลจะ
ขอให้คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลดาเนินการตามความเหมาะสม

วิ ธีการจัดการกับรายงานการคุกคาม
การร้องเรียนเกีย่ วกับการคุกคามจะต้องได้รบั การดาเนินการอย่างจริงจังทุกครัง้
ขัน้ ตอนที่ 1

ตอบรับรายงานทุกฉบับด้วยความเคารพ
แจ้งให้ผทู้ ร่ี ายงานเหตุการณ์ทราบว่าโรตารีจะไม่อดกลัน้ ต่อการคุกคาม ต้องแลกเปลีย่ นความคิดเห็นว่าควรจะ
ดาเนินการอย่างไรต่อไป และให้พวกเขาตัดสินใจว่าต้องการจะสอบสวนต่อหรือไม่
ขัน้ ตอนที่ 2

รายงานการกล่าวหาแก่บุคคลหรือคณะกรรมการที่เหมาะสม
หากสถานการณ์เป็ นไปตามนัน้ ต้องแจ้งแก่บุคคลทีท่ าการร้องเรียนว่าท่านจะสนับสนุนหากพวกเขาต้องการ
รายงานต่อเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่
สโมสร ภาค โซน กลุ่มปฏิบตั กิ ารและชมรมมิตรภาพ ควรจะแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ จัดการกับข้อกล่าวหา
เช่นนี้ดว้ ย ซึง่ จะช่วยทาให้มนใจว่
ั ่ าการร้องทุกข์ได้รบั การจัดการอย่างยุตธิ รรมและรวดเร็ว หากสโมสรของ
ท่านไม่มคี ณะกรรมการ ต้องติดต่อกับนายกสโมสรหรือผูว้ ่าการภาค
ขัน้ ตอนที่ 3

ปลดผู้ที่ได้รบั การกล่าวหาออกจากกิ จกรรมเยาวชน
เพือ่ เป็ นการปกป้ องทุกคน และให้เป็ นไปตามนโยบายการปกป้ องเยาวชนของโรตารี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กล่าวหาในเรื่อง
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศจะต้องถูกปลดออกจากการติดต่อกับเยาวชน จนกว่าเรื่องราวจะได้รบั
การแก้ไข ขัน้ ตอนนี้จะช่วยปกป้ องเยาวชนและปกป้ องบุคคลนัน้ ๆ จากการถูกกล่าวหาในอนาคต
ขัน้ ตอนที่ 4

พิ จารณาการร้องเรียนและกาหนดว่าจะต้องสัมภาษณ์ใครบ้าง
พิจารณาการร้องทุกข์และตัดสินใจว่าท่านต้องการพูดกับใครบ้าง เตรียมการสัมภาษณ์ทุกคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในสถานการณ์นนั ้ สิง่ ทีค่ วรทามากทีส่ ุดคือการพูดคุยกับผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ เ่ี ป็ นเป้ าหมายของการร้องเรียนนัน้
และคนอื่น ๆ ทีอ่ าจจะเป็ นพยานในเหตุการณ์หรืออาจจะสามารถให้ขอ้ คิดเห็นได้ หากมีผปู้ ฏิเสธทีจ่ ะรับการ
การป้ องกันและการแก้ปัญหาการคุกคาม
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สัมภาษณ์หรือไม่ตอบรับโทรศัพท์หรืออีเมล ให้ระบุไว้ในรายงานของท่านด้วย พยายามติดต่อกับบุคคลนัน้
อย่างน้อย 3 ครัง้ โดยการใช้วธิ กี ารทีแ่ ตกต่างกัน 2 วิธี การสัมภาษณ์สามารถกระทาแบบตัวต่อตัว ทาง
โทรศัพท์ หรือในการประชุมออนไลน์ ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าได้จดบันทึกอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นไม่ว่าท่านจะทาการ
สัมภาษณ์โดยวิธใี ดก็ตาม
ขัน้ ตอนที่ 5

ทาการสอบสวนอย่างละเอียด
เริม่ ต้นโดยการพูดคุยกับบุคคลทีท่ าการร้องเรียน โดยถามคาถามดังต่อไปนี้
1. เกิดอะไรขึน้
2. ใครทีอ่ าจจะเป็ นพยานในเรื่องทีเ่ กิดขึน้
3. เขาต้องการผลลัพธ์อย่างไร (เช่น การดาเนินการของภาค)
แล้วจึงพูดคุยกับผูท้ เ่ี ป็ นเป้ าหมายของการร้องเรียน แจ้งพวกเขาว่ามีการกล่าวหา แล้วจึงขอให้อธิบายถึงสิง่ ที่
เกิดขึน้ ขอรายชื่อของผูท้ อ่ี าจจะเป็ นพยานในเหตุการณ์หรือพฤติกรรมได้ และมีเอกสารหรือหลักฐานใดทีบ่ ่งชี้
ว่าเหตุการณ์เช่นนัน้ มิได้เกิดขึน้ ตามทีถ่ ูกกล่าวหา
ใช้วธิ กี ารเหมือนกันกับพยาน สอบถามคาถามทีจ่ ะสร้างความจริงและหลีกเลีย่ งคาถามว่า “เหตุใด” ซึง่ อาจจะ
นาไปสูค่ วามอับอาย หรือซัดทอดบุคคลทีท่ าการกล่าวหา
การพูดคุยกับผูท้ เ่ี ห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงเป็ นการดีทส่ี ุด เพราะจะนาท่านไปสูข่ อ้ สรุปทีม่ นี ้าหนักมากกว่า
หากท่านพูดคุยกับบุคคลทีร่ อ้ งเรียนและบุคคลทีเ่ ป็ นเป้ าหมายของการร้องเรียนเท่านัน้ พวกเขาอาจจะให้
รายละเอียด – ทีห่ ากไม่ตรงกันข้าม – ก็จะแตกต่างกัน
หากไม่มพี ยาน ต้องพูดคุยกับทัง้ สองฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องและพิจารณาให้ดที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ ว่าหลักฐานของใคร
น่าเชื่อถือมากกว่าและสิง่ ใดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้มากทีส่ ุด ซึง่ เป็ นเรื่องทีย่ ากมาก และเป็ นเหตุผลหนึ่งทีว่ ่าเหตุใด
การมีคณะกรรมการเพือ่ พิจารณาเรื่องเช่นนี้จงึ เป็ นการดีทส่ี ุด
ขัน้ ตอนที่ 6

เขียนบทสรุปของเหตุการณ์ รวมทัง้ การดาเนิ นการที่ท่านจะแนะนา
เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิน้ ท่านต้องเขียนรายงานทีม่ บี ทสรุป พิจารณาจากบทสรุปว่าจาเป็ นต้องดาเนินการต่อไป
เพือ่ ทาให้มคี วามปลอดภัยหรือไม่ ซึง่ อาจจะรวมถึงการยุตสิ มาชิกภาพโรตารีของใครบางคน การขอให้พวก
เขาลาออกจากบทบาท หรือห้ามมิให้พวกเขามีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเยาวชน
ติดตามจนจบกระบวนการตามคาแนะนาของท่านและทาสิง่ ทีจ่ าเป็ น เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าจะไม่เกิดพฤติกรรมเช่นนี้
ขึน้ อีก ซึง่ อาจจะรวมถึงการไกล่เกลีย่ ในการอภิปรายระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ หรือสร้างบรรทัดฐานของสโมสรทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึน้ มา
เก็บสิง่ ทีค่ น้ พบจากการสอบสวนเข้าแฟ้ มไว้ทภ่ี าค หากภาคพิจารณาว่าบุคคลนัน้ ควรจะถูกห้ามจากการ
ทางานร่วมกับเยาวชน หรือหากนโยบายกาหนดข้อห้ามหรือการยุตสิ มาชิกภาพ ต้องแจ้งให้โรตารีสากลทราบ
12
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ขัน้ ตอนที่ 7

ยุติสมาชิ กภาพในสโมสรของบุคคลนัน้
สโมสรต้องยุตสิ มาชิกภาพของโรแทเรียนคนใดก็ตามทีย่ อมรับ หรือถูกตัดสิน หรือถูกพบว่ามีสว่ นเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ สมาชิกคนใดทีถ่ ูกยุตสิ มาชิกภาพจากการคุกคาม จะต้องถูกรายงาน
แก่พนักงานฝ่ ายสนับสนุนสโมสรและภาค
ผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนซึง่ ยอมรับ ถูกตัดสิน หรือถูกพบว่ามีส่วนเกีย่ วข้องในการล่วงละเมิด หรือการคุกคามทางเพศ
จะต้องถูกระงับจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของโรตารีกบั เยาวชน สโมสรจะไม่ยอมให้บุคคลทีร่ วู้ ่ามีสว่ น
เกีย่ วข้องในการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศเป็ นสมาชิกของสโมสร
หากคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลทราบว่าสโมสรไม่ยุตสิ มาชิกภาพของโรแทเรียนผูน้ นั ้ คณะกรรมการ
บริหารอาจกระทาการยกเลิกสมาชิกสภาพของโรแทเรียนและใบชาร์เตอร์ของสโมสร
สรุป
เป็ นเรื่องทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ทผ่ี นู้ าสโมสร ภาค โซน กลุ่มปฏิบตั กิ ารและชมรมมิตรภาพ
จะต้องจัดการกับการร้องเรียนอย่างจริงจัง การประชุมและงานต่าง ๆ ของโรตารี
ควรจะเป็ นสถานทีซ่ ง่ึ ทุกคนรูส้ กึ สบายใจและปลอดภัย
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บทที ่ 6

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เราได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นไปแล้วว่าเหตุใดจึงเป็ นการดีทส่ี ุดทีจ่ ะมีคณะกรรมการแทนทีจ่ ะเป็ นบุคคลเพียง
คนเดียวในการพิจารณาการร้องเรียนเกีย่ วกับการคุกคาม และตัดสินใจว่าควรจะดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือไม่ การมีคณะกรรมการประจาทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการร้องเรียนใด ๆ ควรจะพิจารณาถึงกระบวนการ
ทีโ่ ปร่งใส ในระดับสโมสรคณะกรรมการควรมีเพียง 3 คน ในขณะทีค่ ณะกรรมการของภาคอาจจะมีกรรมการ
3-5 คน
เมื่อท่านเลือกกรรมการในคณะนี้ ควรมองหาสมาชิกหรือผูท้ ไ่ี ม่ได้เป็ นสมาชิก ซึง่ มีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
• มีประสบการณ์วช
ิ าชีพในการจัดการกับข้อร้องเรียน เช่น เจ้าหน้าทีต่ ารวจ เจ้าหน้าทีส่ งั คมสงเคราะห์
หรือทีป่ รึกษาด้านสุขภาพจิต
• ผูท
้ จ่ี ะเสียสละในการสร้างสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคาม
• มีความมุ่งมันในการพิ
่
จารณาทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นจริง
หากมีผูท้ ต่ี งั ้ ใจทาหน้าทีใ่ นคณะกรรมการแต่ไม่รสู้ กึ ว่าได้เตรียมพร้อมในการพิจารณาการกล่าวหาการคุกคาม
ให้พจิ ารณาเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ หรือเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ บังคับใช้กฎหมายในท้องถิน่ มาเพือ่ แนะนาแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด
หลังจากทีค่ ณะกรรมการได้รบั การแต่งตัง้ และรับการอบรมแล้ว จงจาไว้ว่าต้องแจ้งสมาชิกทุกคนและผูน้ าภาค
เกีย่ วกับคณะกรรมการ และการทางานของคณะกรรมการนี้

14

|

การป้ องกันและการแก้ปัญหาการคุกคาม

บทที ่ 7

ฝึ กปฏิบตั สิ ถานการณ์จาลอง
เน้นให้สมาชิกทราบว่าโรตารีจะไม่อดกลัน้ ต่อการคุกคาม และการรายงานการสอบสวนพฤติกรรมคุกคาม
ในทันทีเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญของสภาวะแวดล้อมในการอยู่ร่วมกัน ซึง่ ทุกคนรูส้ กึ ถึงความปลอดภัย ในการฝึก
ปฏิบตั กิ รณีทท่ี ่านจาเป็ นต้องจัดการกับพฤติกรรมการคุกคาม ให้พจิ ารณาแต่ละสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ และ
เลือกคาตอบทีท่ ่านเชื่อว่าจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดที ส่ี ุด
1) สมาชิกสตรีของสโมสรแจ้งกับท่านซึง่ เป็ นนายกสโมสรว่า เธอรูส้ กึ ว่าถูกสัมผัสจากชายคนหนึ่งอย่างไม่
เหมาะสมในงานของสโมสร เธอไม่ตอ้ งการแจ้งแก่คณะกรรมการบริหารหรือผูม้ อี านาจในท้องถิน่ เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ คาตอบทีด่ ที ส่ี ุดคืออะไร ?
ก) ขอบคุณทีเ่ ธอเชื่อมันในตั
่ วท่าน และสอบถามว่าเธอหวังจะให้มผี ลอย่างไร
ข) เคารพในการตัดสินใจของเธอทีจ่ ะไม่บอกคนอื่น
ค) แจ้งให้ทราบว่าโรตารีไม่อดกลัน้ ในเรื่องของการประพฤติล่วงละเมิด และแนะนาเป็ นอย่างยิง่ ให้เธอ
พูดคุยกับเจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่ และแจ้งว่าท่านจะดาเนินการสืบสวนเพือ่ มิให้เกิดเหตุก ารณ์เช่นนี้ขน้ึ
อีก
คาตอบ ค)
เป็ นคาตอบทีด่ ที ส่ี ุด ในขณะทีท่ ่านไม่สามารถบังคับให้เธอพูด
และควรจะเคารพในการตัดสินใจของเธอ ต้องทาให้มนใจว่
ั ่ าได้
ให้ทางเลือกทีช่ ดั เจนและการสนับสนุน เพือ่ ให้เธอสามารถ
ตัดสินใจอย่างมีขอ้ มูลดีทส่ี ุด
2) ผูน้ าระดับภูมภิ าคซึง่ เป็ นสตรี ส่งข้อความถึงท่านซึง่ เป็ นกรรมการบริหารโรตารีสากลว่า เธอถูกเหยียด
หยามและทาให้เสียเกียรติบนสือ่ ทางสังคมโดยผูว้ ่าการภาคนอมินีในระหว่างการประชุม Rotary Institute
เธอต้องการให้ผวู้ ่าการภาคนอมินีถูกตาหนิ และถูกสังให้
่ ขอโทษ และถูกสอบสวนเพือ่ พิจารณาว่าเขา
เหมาะทีจ่ ะเป็ นผูว้ ่าการภาคหรือไม่ ท่านจะทาอย่างไร ?
ก) ทาการสอบสวน ซึง่ ท่านพิจารณาข้อความบนสือ่ ทางสังคมและสัมภาษณ์ผนู้ าในระดับภูมภิ าค ผูว้ ่า
การภาคนอมินี ผูว้ ่าการภาครับเลือก ผูว้ ่าการภาคปั จจุบนั และคนอื่น ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ข) ติดต่อกับผูว้ ่าการภาคนอมินี และขอให้เขาลบโพสต์ดงั กล่าวออกและขอโทษ
ค) ขอไกล่เกลีย่ ในการสนทนาระหว่างผูน้ าในระดับภูมภิ าคและผูว้ ่าการภาคนอมินี เพือ่ แก้ไขประเด็น
ปั ญหา
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คาตอบ ก)
ถูกต้อง การเข้าถึงแนวทางทีด่ ที ส่ี ุดคือการสอบสวนอย่างเต็ม
รูปแบบ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้รบั เรื่องราวทีส่ มบูรณ์และสามารถ
ดาเนินการได้อย่างยุตธิ รรม

3) สมาชิกชายคนหนึ่งรายงานต่อท่านซึง่ เป็ นนายกสโมสรว่า เขาถูกดูหมิน่ และใส่รา้ ยโดยสมาชิกอีกคนหนึ่ง
ในงานกิจกรรมโรตารีในท้องถิน่ ซึง่ ท่านมิได้เข้าร่วมงาน เขาขอให้บุคคลผูน้ ้ถี ูกลงโทษ ท่านจะทาอย่างไร
ต่อไป ?
ก) ชีแ้ จ้งว่าเนื่องจากท่านไม่ได้อยู่ในทีน่ นั ้ จึงไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้
ข) แจ้งว่าท่านจะสอบสวนและขอให้เขาส่งเอกสารรายละเอียด รวมทัง้ ชื่อของผูท้ เ่ี ป็ นพยานใน
เหตุการณ์นนั ้
ค) ให้ความมันใจแก่
่
เขาว่าท่านจะพูดคุยกับอีกบุคคลหนึ่ง และแจ้งแก่เขาว่าพฤติกรรมเช่นนัน้ ไม่
เหมาะสม
คาตอบ ข)
ถูกต้อง ในฐานะนายกสโมสรท่านจาเป็ นต้องทาให้มนใจว่
ั่ า
สถานการณ์ได้รบั การสอบสวนในทันที ซึง่ โดยทัวไปหมายถึ
่
ง
ในเวลาประมาณ 1 เดือน

4) สโมสรของท่านเชิญสมาชิกสตรีจากอีกสโมสรหนึ่งมาบรรยายเกี่ยวกับโครงการ ในขณะทีเ่ ธอกาลัง
บรรยาย สมาชิกสโมสรชายคนหนึ่งได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ในความหมายทีเ่ ย้ยหยัน และขอให้ยกเลิกความ
คิดเห็นทีเ่ ธอกาลังแสดงอยู่ นายกสโมสรขอให้เขาเงียบ แต่เขายังคงพูดพึมพาอยู่ในทีน่ งของตนและ
ั่
รบกวนสมาชิกอื่น แขกรับเชิญรูส้ กึ ไม่สบายใจและจบการนาเสนอของเธออย่างรวดเร็ว ในฐานะทีเ่ ป็ น
หนึ่งในผูช้ าย 3 คนในโต๊ะซึ่งมีผชู้ ายทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ในทางทีท่ าให้เสียหาย ท่านจะตอบสนองอย่างไร ?
ก) บอกชายผูน้ นั ้ ว่าท่านต้องการฟั งการนาเสนอ และผูบ้ รรยายทุกคนควรได้รบั ความเคารพ ขอให้เขา
ออกจากห้องประชุมหากไม่ตอ้ งการฟั งผูน้ าเสนอ
ข) ไม่ทาอะไรเลย เป็ นงานของนายกสโมสรทีจ่ ะจัดการพฤติกรรมเช่นนี้
ค) เข้าไปหาผูช้ ายคนนัน้ หลังจากการนาเสนอ และกล่าวว่าพฤติกรรมของเขาทาให้เกิดความวุ่นวาย
และไม่ยุตธิ รรมแก่ผนู้ าเสนอ สอบถามถึงคาวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับรายการนาเสนอ และถามถึง
วิธกี ารทีเ่ ขาจะสามารถจัดการเป็ นอย่างอื่นได้อย่างไร
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คาตอบ ค)
เป็ นแนวทางทีด่ ที ส่ี ุด การสนทนาเป็ นการส่วนตัวอาจจะ
ให้ผลทีด่ กี ว่า และไม่เป็ นการรบกวนการนาเสนออีก
หากเขาทะเลาะวิวาทหรือก้าวร้าว ต้องแจ้งคณะกรรมการ
บริหารฯ ว่าควรจะมีการดาเนินการต่อไปหรือไม่

5) สมาชิกสโมสรคนหนึ่งทีอ่ ยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุท์ ม่ี อี ทิ ธิพลมากกว่า ได้ลงคะแนนเสียงไม่ยอมรับสมาชิกคน
หนึ่งจากกลุ่มชาติพนั ธุท์ ไ่ี ม่มผี แู้ ทน โดยกล่าวว่าสมาชิกทีค่ าดหวังไม่เป็ นทีต่ อ้ นรับ และข่มขูว่ ่าจะออกจาก
สโมสรหากชายผูน้ นั ้ ได้เข้ามาเป็ นสมาชิก ในการประชุมสโมสรซึง่ สมาชิกใหม่เข้าร่วมประชุม สมาชิกทีอ่ ยู่
มานานผูน้ นั ้ ไม่ยอมจับมือกับสมาชิกใหม่ ปฏิเสธทีจ่ ะพูดคุยกับเขา และเริม่ ต้นพูดคุยกับเพือ่ นอีกคนหนึ่ง
เกีย่ วกับการทีภ่ าพลักษณ์ของสโมสรต้องเสียหายอย่างไรบ้างตัง้ แต่เริม่ รับ "พวกเขา" เข้ามาในสโมสร
เมื่อสมาชิกใหม่พดู สมาชิกทีอ่ ยู่มานานจะวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางลบ ในฐานะทีเ่ ป็ นสมาชิกของสโมสรนี้
ท่านจะทาอย่างไร ?
ก) พูดคุยกับนายกสโมสรว่า ท่านรูส้ กึ ว่าสมาชิกทีอ่ ยู่มานานผูน้ นั ้ กาลังสร้างสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่เป็ น
มิตร
ข) บอกกับสมาชิกทีอ่ ยู่มานานว่า คาวิพากษ์วจิ ารณ์ของเขาไม่เหมาะสม และท่านสนับสนุนสมาชิกใหม่
ผูน้ นั ้ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสโมสร
ค) ไม่ทาอะไรเลย เป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูน้ าสโมสร หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรทีจ่ ะเข้า
มาไกล่เกลีย่
คาตอบ ข)
ถูกต้อง การจัดการกับสถานการณ์โดยตรงเป็ นการ
ตอบสนองทีด่ ที ส่ี ุด พูดคุยกับบุคคลนัน้ ทันทีหลังจากทีเ่ ขา
วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างไม่เหมาะสม แล้วจึงติดตามด้วย
การสอบถามว่าเหตุใดจึงพูดเช่นนัน้ และขยายความ
ต่อไปว่า การกระทาเช่นนัน้ ไม่เป็ นทีย่ อมรับ

6) ท่านสอบสวนเกี่ยวกับการกล่าวหาการคุกคาม และพิจารณาเห็นว่านายกสโมสรได้ล่วงละเมิดทางเพศแก่
สมาชิกคนหนึ่งในสโมสร มีการแจ้งความคดีอาชญากรรมกับเจ้าหน้าทีใ่ นท้องถิน่ สโมสรของท่านจะทา
อย่างไรในตอนนี้ ?
ก) รอว่าศาลจะพิจารณาคดีอย่างไร แล้วจึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ข) ยกเลิกสมาชิกภาพของบุคคลนัน้ และยกเลิกการเข้าร่วมในกิจกรรมโรตารีทุกกิจกรรม
การป้ องกันและการแก้ปัญหาการคุกคาม
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ค) ระงับการมีสว่ นร่วมของบุคคลนัน้ ในกิจกรรมเยาวชน และขอไม่ให้เข้าร่วมประชุมหรือร่วมงานต่างๆ
ของสโมสร
คาตอบ ข)
ถูกต้อง หากการสอบสวนของท่านแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์
ได้เกิดขึน้ ตามทีไ่ ด้รบั การรายงาน สโมสรสามารถสิน้ สุด
สมาชิกภาพของนายกได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ศาลตัดสินคดี
จงจาไว้ว่า ต้องรายงานเหตุการณ์แก่โรตารีสากลด้วย

ท่านจะทาอย่างไรในตอนนี้
บัดนี้ ท่านมีความคุน้ เคยกับนโยบายของโรตารีแล้ว ท่านสามารถทางานเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการประชุมหรืองาน
อื่นๆ ของท่านปลอดจากการคุกคาม ท่านสามารถทาดังต่อไปนี้
 แจ้งสมาชิกทุกคนเกีย่ วกับนโยบาย
 แต่งตัง้ คณะกรรมการหรือเริม่ กระบวนการในการจัดการกับการกล่าวหา
 แจ้งกับสมาชิกให้ชดั เจนว่าท่านจะรับฟั งทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
การสร้างสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคามเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีท่ ุกคนจะต้องกระทา ลองคิดถึง
สิง่ อื่น ๆ ทีท่ ่านสามารถจะทาเพือ่ สร้างสรรค์บรรยากาศทีท่ ุกคนได้รบั ความนับถือ
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บทที ่ 8

นโยบายของโรตารีเกี่ยวกับการคุกคาม
นโยบายของโรตารีเกีย่ วกับการคุกคาม ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารโรตารีสากลในปี 2019 และ
ปรับให้เป็ นปั จจุบนั ในปี 2020

ข้อ 26.120 สภาวะแวดล้อมที่ปลอดจากการคุกคามในการประชุม งาน หรือกิจกรรมต่างๆ
โรตารีมคี วามมุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคาม การคุกคามมีความหมายกว้าง ๆ ถึง
พฤติกรรมทางวาจาหรือทางกายทีใ่ ส่รา้ ยป้ ายสี ดูหมิน่ เหยียดหยาม หรือต่อต้านบุคคลหรือกลุ่มคนตามลักษณะ
พิเศษ (อายุ ชาติพนั ธุ์ เชือ้ ชาติ สีผวิ ศักยภาพ ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เพศ การชื่น
ชอบทางเพศ หรือการบ่งชีเ้ พศ)
สมาชิกทุกคนและบุคคลทีเ่ ข้าร่วมหรือมีสว่ นร่วมในการประชุม งาน หรือกิจกรรมของโรตารี ควรคาดหวัง
สภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคามได้และต้องช่วยกันรักษาสภาวะแวดล้อมซึง่ ส่งเสริมความปลอดภัย
ความสุภาพ ศักดิ ์ศรี และความเคารพต่อผูอ้ ่นื ผูท้ บ่ี รรลุนิตภิ าวะซึง่ ทางานกับเยาวชนต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่
สรุปอยู่ในประมวลนโยบายของโรตารีขอ้ 2.120
ข้อกล่าวหาของกิจกรรมซึง่ เป็ นความผิดทางอาญาทัง้ หมดจะต้องถูกส่งต่ อไปยังเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ บังคับใช้กฎหมาย
ท้องถิน่ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริหารสโมสร ผูน้ าภาคหรือผูน้ าโซนจะต้องจัดการกับการกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามทันที และ
จะต้องไม่ตอบโต้ผทู้ ท่ี าการกล่าวหา
ในระดับสโมสร การกล่าวหาเรื่องการคุกคามในการประชุม งาน หรือกิจกรรมของโรตารีตอ้ งได้รบั การสอบสวน
โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรและต้องตอบกลับภายในกรอบเวลาอันเหมาะสม ซึ่งตามปกติแล้วในเวลา 1
เดือน หากผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารสโมสร เขาหรือเธอจะต้องถอนตัวจากการ
พิจารณา การพิจารณา และ/หรือ การสอบสวนต้องขึน้ อยู่กบั สิง่ แวดล้อมรวมทัง้ ความรุนแรงและความ
แพร่หลายของพฤติกรรม ความห่วงใยทีว่ ่าข้อกล่าวหาของการคุกคามอาจจะไม่ได้รบั การจัดการอย่างเพียงพอ
โดยสโมสร อาจจะถูกส่งต่อไปยังผูว้ ่าการภาคพร้อมกับเอกสารประกอบทีเ่ หมาะสม
ในระดับภาค การกล่าวหาเรื่องการคุกคามในงานหรือกิจกรรมของโรตารีจะต้องได้รบั การพิจารณาจากผูว้ ่าการ
ภาค หรือคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยผูว้ ่าการภาคเพือ่ วัตถุประสงค์น้ี และต้องตอบกลับภายในกรอบ
เวลาอันเหมาะสมซึง่ ตามปกติแล้วใน 1 เดือน หากผูว้ ่าการภาคเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหา ผูว้ ่าการภาคเพิง่ ผ่านพ้น
(หรืออดีตผูว้ ่าการภาคคนล่าสุด) หรือโดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ วัตถุประสงค์น้ี จะสอบสวนและตอบกลับ
การกล่าวหา เลขาธิการจะต้องได้รบั แจ้งภายใน 2 สัปดาห์เกีย่ วกับข้อกล่าวหาในการคุกคามโดยผูว้ ่าการภาค
ผูว้ ่าการภาครับเลือกและผูว้ ่าการภาคนอมินี การพิจารณา และ/หรือ การสอบสวนจะต้องขึน้ อยู่กบั สภาวะ
แวดล้อมซึง่ รวมทัง้ ความรุนแรงและความแพร่หลายของพฤติกรรม ความห่วงใยทีว่ ่าข้อกล่าวหาเกีย่ วกับการ
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คุกคามอาจจะไม่ได้รบั การจัดการอย่างเพียงพอโดยภาคอาจจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล
พร้อมกับเอกสารประกอบทีเ่ หมาะสม
ผูน้ าภาค รวมทัง้ ผูว้ ่าการภาค ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค และประธานคณะกรรมการภาค ควรได้รบั การส่งเสริมให้
ทางานกับสโมสรเพือ่ สร้างสภาวะแวดล้อมทีป่ ลอดจากการคุกคาม ผูน้ าภาคต้องทางานกับสโมสรเพือ่ กาหนด
ประมวลจรรยาบรรณและนโยบายเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการและป้ องกันการคุกคามภายในสโมสร ในระหว่าง
สมาชิก และกับผูม้ สี ว่ นร่วมอื่น ๆ ในโรตารี
ในระดับโซน ข้อกล่าวหาของการคุกคามในการประชุม งานและกิจกรรมของโรตารีตอ้ งได้รบั การพิจารณา
โดยกรรมการบริหารโรตารีสากลหรือคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยกรรมการบริหารโรตารีสากลเพือ่
วัตถุประสงค์น้ี และตอบกลับภายในกรอบเวลาอันเหมาะสม โดยปกติแล้ว 1 เดือน หากกรรมการบริหาร
โรตารีสากลเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหา กรรมการบริหารโรตารีสากลในปั จจุบนั คนอื่นหรืออดีตกรรมการบริหารโรตารี
สากลตามทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยประธานโรตารีสากล จะต้องเป็ นผูส้ อบสวนและตอบกลับการกล่าวหานัน้
ประธานโรตารีสากลต้องได้รบั แจ้งภายใน 2 สัปดาห์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในการคุกคามของกรรมการบริหาร
โรตารีสากล กรรมการบริหารรับเลือก และกรรมการบริหารนอมินี ความห่วงใยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของการ
คุกคามทีไ่ ม่ได้รบั การจัดการอย่างเพียงพอโดยโซน อาจจะถูกส่งต่อไปยังประธานโรตารีสากลพร้อมกับเอกสาร
ประกอบตามความเหมาะสม
เนื่องจากกลุ่มปฏิบตั กิ ารโรตารีและชมรมมิตรภาพโรตารีมคี วามเกี่ยวข้อง ทัง้ สองกลุ่มจะต้องจัดการกับข้อ
กล่าวหาเกีย่ วกับการคุกคามในทันทีและจะต้องไม่ตอบโต้ผทู้ ท่ี าการกล่าวหา ข้อกล่าวหาเกีย่ วกับการคุกคาม
ในงานหรือกิจกรรมของกลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือชมรมมิตรภาพจะต้องได้รบั การพิจารณาโดยกลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือ
ชมรมมิตรภาพ หรือคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยประธานของกลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือชมรมมิตรภาพเพือ่
วัตถุประสงค์น้ี และต้องตอบกลับภายในกรอบเวลาทีเ่ หมาะสม โดยปกติภายใน 1 เดือน หากประธานหรือ
ผูน้ าอื่น ๆ ของกลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือชมรมเป็ นผูถ้ ูกกล่าวหา ประธานเพิง่ ผ่านพ้น (หรืออดีตประธานคนล่าสุดเอง)
หรือโดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ วัตถุประสงค์น้ี จะตรวจสอบและตอบกลับการกล่าวหา หากผูถ้ ูก
กล่าวหาเป็ นสมาชิกของกลุ่มปฏิบตั กิ ารของคณะกรรมการบริหาร กลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือชมรมมิตรภาพ เขาหรือ
เธอจะต้องถอนตัวจากการพิจารณา และ/หรือ การสอบสวนจะต้องขึน้ อยู่กบั สิง่ แวดล้อมซึง่ รวมทัง้ ความรุนแรง
และการแพร่หลายของพฤติกรรม ความห่วงใยว่าข้อกล่าวหาของการคุกคามจะไม่ได้รบั การจัดการอย่าง
เพียงพอโดยกลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือชมรมมิตรภาพอาจจะถูกส่งต่อไปยังประธานโรตารีสากลพร้อมเอกสารประกอบ
อย่างเหมาะสม
ผูน้ าสโมสร ภาคและโซนต้องรายงานการคุกคามทีร่ ุนแรงและแพร่กระจาย และการส่งผลให้ยุตสิ มาชิกภาพแก่
เลขาธิการโรตารีสากล หากสโมสรหรือภาคไม่สามารถจัดการค้นหาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการคุกคามได้อย่าง
เพียงพอ กรรมการบริหารโรตารีสากลจะแจ้งแก่คณะกรรมการบริหารโรตารีสากลเพื่อการดาเนินการตามความ
เหมาะสม การดาเนินการนัน้ จะรวมถึงการยุตสิ มาชิกของสโมสรหรือการลงโทษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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