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KARAPATAN
Alamin ang inyong mga

May mga batas na
nagpaparusa sa mga
paglabag sa karapatan

ng mga babae at sa
karahasan laban sa
kababaihan at sa

kanilang mga
anak.

Republic Act No. 7877 – Anti-Sexual Harassment
Act of 1995

Ang sexual harassment sa trabaho, paaralan at mga lugar ng
pagsasanay (training environment) ay nagaganap kung ang

sinumang may awtoridad at impluwensiya
ay nagpumilit, o nanghingi ng pabor na
sekswal sa isang indibidwal.  Hindi na
mahalaga kung ang hiningan nito ay
sumang-ayon o hindi.

Sa lugar ng trabaho, ang sexual harassment
ay nagaganap kapag:

1. ang sekswal na pabor ay ginawang
kondisyon sa pagtanggap sa trabaho, o
pananatili sa trabaho;

2. ang pagbigay ng sekswal na pabor ay
nagresulta sa dagdag na
sweldo, pribilehiyo o
promosyon  at ang
pagtanggi naman ay

nangahulugan ng paglimita,
paghiwalay, o
pagklasipika sa
empleyado na
nagresulta sa
pagkawala ng
mga oportunidad
o di kaya ay
nakasama sa
nasabing
empleyado;

3. ang mga nasabing gawain ay makakasama sa karapatan
o pribilehiyo ng empleyado ayon sa kasaluyang mga
batas sa paggawa;

4. ang mga pagkilos na may layuning sekswal ay
magdudulot ng takot at pangamba sa empleyado sa
lugar ng trabaho.

Sa isang paaralan o lugar ng pagsasanay, ang sexual harassment ay
nangyayari kapag:

1. ginawa laban sa biktimang nasa ilalim ng
pangangalaga, kustodiya o superbisyon ng
salarin;

2. ginawa laban sa biktimang ang
edukasyon, pagsasanay,
‘apprenticeship,’ o pagtuturo ay
ipinagkatiwala sa may sala;

3. ang sekswal na pabor ay
ginawang kondisyon sa
pagbibigay ng pasadong grado,
karangalan at scholarships, o
pagbabayad ng ’stipend,’
’allowance’ at ibang pang mga
benepisyo at konsiderasyon; o

4. ang mga pagkilos na may layuning sekswal ay magdudulot
ng takot at pangamba sa istudyante o kalahok sa
pagsasanay.

Republic Act No. 8353 –
Anti-Rape Law of 1997

Ang panggagahasa ay
naisagawa kapag:

1) Ang isang lalaki
ay nagkaroon ng
kaalamang
karnal sa isang
babae sa ilalim
ng kahit alin sa
mga
sumusunod
na sitwasyon:

a. Gumamit ng puwersa, banta  o intimidasyon;
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b. Kung ang biktima ay wala sa tamang pag-
iisip o kaya ay walang malay;
c. Sa pamamagitan ng panlilinlang o pag-
abuso sa kapangyarihan;
d. Kapag ang biktima ay wala pang

labingdalawang (12) taong
gulang o di kaya ay baliw.

2) Ang kahit sinong tao
na sa ilalim ng mga

nabanggit na sitwasyon
sa (1) ay ipasok ang kanyang ari

(penis) sa bibig o puwet ng ibang tao o
ipasok ang anumang instrumento o bagay sa ari

(genitalia) o puwet ng ibang tao.

Republic Act No. 9262 – “Anti-Violence Against
Women and Their Children Act of 2004”

Ang krimen ng karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga
anak ay naisagawa kapag:

1) Pisikal na sinaktan ang babae o
ang kanyang anak;

2) Nagbanta ng pisikal na
pananakit sa babae o
kanyang anak;

3) Nagtangkang saktan
ang babae o

kanyang anak;
4) Nagdulot ng matinding takot sa babae o

kanyang anak dahil sa bantang pisikal na
kapahamakan;
5) Pagpilit o tangkang pagpilit sa babae o

kanyang anak na gumawa ng mga bagay na
pwede naman nilang tanggihan.  Pwersahang
pagkontrol o paglimita sa kilos at mga gawain ng
babae at kanyang anak sa pamamagitan ng mga
sumusunod na aksyon (halimbawa lamang,
maaaring hindi lamang mga ito):

• pagbabantang ipagkakait o aktwal na pagkakait sa babae o
kanyang anak ng kustodiya sa kanyang pamilya;

• pagbabantang ipagkakait o aktwal na pagkakait sa babae o
kanyang anak ng pinansyal na suporta sa kanya o sa
pamilya;  o di kaya ay sadyang pagbibigay ng kulang na
pinansyal na suporta;

• pagbabantang pagkakait o aktwal na pagkakait sa babae o
kanyang anak ng kanilang legal na karapatan;

• pagpigil sa babaeng magtrabaho o magnegosyo;  o
pagkontol ng pera at ari-arian ng biktima; o solong
pagkontrol sa kanilang ‘conjugal’ na pera at mga ari-arian;

6) Pananakit o pagbabanta ng pisikal na pananakit sa sarili
para makontrol ang mga aksyon at desisyon ng babae;

7) Pagpilit o tangkang pagpilit sa babae o kanyang anak ng
gumawa ng isang sekswal na aktibidad na hindi naman

panggagahasa, sa pamamagitan ng pwersa o banta ng
pwersa, pisikal na pananakit, o pananakot sa babae,
kanyang anak o pamilya.

8) Mga gawaing nakakaalarma o naghahatid ng emosyunal
o sikolohikal na paghihirap katulad ng (halimbawa
lamang, maaaring hindi lamang mga ito):

• Pagtugaygay o pagsunod sa babae o kanyang anak sa
mga pampubliko o pribadong lugar;

• Pagsilip sa bintana o pagtambay sa labas ng tirahan ng
babae o kanyang anak;

• Pagpasok o pananatili sa tirahan o ari-arian ng babae o
kanyang anak na labag sa kanilang kalooban;

• Pagsira sa ari-arian at personal na gamit o pagnanakit
sa mga hayop o alaga ng babae o kanyang anak.

• Paggawa ng kahit anong porma o uri ng
karahasan.

9) Pagdulot ng pagdurusang mental at
emosyunal at kahihiyan sa babae o
kanyang anak sa pamamagitan ng
paulit-ulit na pang-aabuso
(’verbal and emotional’), at
pagkait ng pinansiyal na suporta
o pagkait ng kustodiya o
’access’ sa mga menor-de-edad
na anak ng babae.

Ayon sa batas na ito, maaaring kumuha ng
Protection Order (PO)Protection Order (PO)Protection Order (PO)Protection Order (PO)Protection Order (PO) ang mga biktima.
Ang PO ay isang kautusan ng korte upang pigilan ang
pagsasagawa/pagdudulot ng karahasan sa babae o kanyang
anak at upang mabigyan sila ng dagliang tulong.  Ang PO ay
upang bigyang proteksyon at pangalagaan ang biktima laban sa

kapahamakan,  mabawasan ang
abala sa pang-araw-araw na buhay
ng biktima, at matulungan ang
biktimang magkaroon ng kontrol
sa kanyang buhay.

Ang mga kautusang pwedeng
ibaba ng mga awtoridad upang
proteksyunan ang mga biktima ng
karahasan ay: Barangay Protection
Order (BPO), Temporary Protection
Order (TPO) at Permanent
Protection Order (PPO).


