
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, ба
түүнийг таних нь

Өөрчлөлтийн төлөөх Эмэгтэйчүүд ТББ



Дэлхийг 1000 хүнтэй тосгон гэж
бодъё

• Бидний 500 нь эмэгтэй, яг үнэндээ 510 байх ёстой ч 10 нь
эмэгтэй хүйсээсээ болж хорвоод мэндэлж чаддаггүй.

• Эндээс 300 нь Ази эмэгтэй. 

• 167 эмэгтэй амьдралынхаа туршид ямар нэг төрлийн
хүчирхийлэлд өртөж эсвэл зодуулдаг.

• Түүнчлэн 100 эмэгтэй нь хүчингийн гэмт хэргийн золиос, 
эсвэл хүчиндэхээр завдсан халдлагын золиос болдог.



Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн
хэлбэрүүд

• Гэр бүлийн хүчирхийлэл
• Бэлгийн хүчирхийлэл: 

Хүчиндэх (хүүхдийн эсрэг, 
ураг төрлийн, гэрлэгсдийн, 
болзооны, үзэн ядалтын, 
дайны, “сургаж” гэх мэт)

• Хүчээр жирэмслүүлэх
• Уламжлалт хүчирхийлэл 

(удам судар, нэр хүндээ 
хамгаалж егүүтгэх, гадаад 
төрхийг зэрэмдэглэх, эм 
бэлэг эрхтнийг 
зэрэмдэглэх гэх мэт)

 Хүний наймаа, бэлгийн 
мөлжлөг

 Хүчээр гэрлүүлэх 

 Ажлын байран дах бэлгийн 
дарамт

 Сэтгэл санааны дарамт, 
доромж

 Хүйснээс хамаарч үр хөндөх

 Гадаа, гудамжинд дарамтлах…
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Хүчирхийлэлд өртсөн эсэхийг ахлах 
ажилтан удирдлагууд таних мэдэх ямар 

боломж байдаг бэ?



• Ажлын байран дээр таних/мэдэх илүү боломжтой 
хүчирхийллийн хэлбэрүүд:

• Гэр бүлийн хүчирхийлэл

• Ажлын байрны бэлгийн дарамт 

• Ялгаварлан гадуурхалт (ЛГБТ, цөөн 
хүйс, “стандарт”-аас өөр хүн)



• Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн бие махбодын 
болон/эсвэл бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж бэртэл, 
гэмтэл авсан эмэгтэйчүүдийн ихэнх (71.6 хувь) нь 
хүнд буюу ноцтой бэртэж, таван эмэгтэй тутмын хоёр 
(21.0 хувь) нь хөнгөн гэмтэж, 5.0 хувь нь дунд зэрэг 
гэмтжээ. Гэмтэж, эмнэлгийн тусламж авсан 
эмэгтэйчүүдийн тал хүрэхгүй хувь (43.2 хувь) нь 
гэмтлийн бодит шалтгаанаа эмнэлгийн ажилтанд 
мэдээлсэн байна.

Хүчирхийллийн нүцгэн 
үнэн судалгаа, 2017



• Ажилтнуудын 43.6 % гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж 
байсан, үүний 33.6 % нь сүүлийн нэг жилд. 

• Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн ажилтны 5-27% нь ажлаа 
алддаг.

ONTARIO FEDERATION OF LABOUR, 

West Ontario, Canada, 2016



• 461 оролцогчтой судалгаанд оролцогчтой 6.1 хувь нь АББД-
д өртсөн гэсэн ба үүний 56.8 хувь  нь нууцалж өнгөрөөсөн, 
22.5 хувь нь удирдлагуудад хэлсэн ба үүний 18.2 хувь нь 
удирдлагууд арга хэмжээ авсан гэж хариулсан. 

Нийслэлийн жендэрийн нөхцөл 
байдлын судалгаа, 2018








