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Abstract 

 

Sexual harassment as a social problem was brought to light by the second wave feminist 

movement in the late 1970s. Since then, it was defined, redefined and constructed several times. 

While there is no universal definition of sexual harassment, this research focuses on how it is 

defined and constructed, by young people, who are also known as Millennials. They are the next 

generation, which will influence the way sexual harassment is understood not only as a social 

problem but also a legal issue. Because of this, understanding the way young people are 

constructing this issue, gives us information about their future approaches towards this problem. 

The study investigates, how sexual harassment as a social problem, in terms of gender, is 

constructed among young people in Georgia and whether they see it as an actual social problem 

that needs to be solved. Two focus groups were conducted during the research periods. The 

results revealed that, those young people who are following some patriarchal norms and believe 

in rape myths, are more likely not to identify any action as a sexual harassment. The research 

revealed that young people are more likely to identify woman as a victim and therefore 

constructed sexual harassment as a women’s issue. And finally, research results show that sexual 

harassment is seen not only as an actual and real but also as a popular social issue. While young 

people are constructing sexual harassment as a real social problem, this research could work as a 

recommendation for policy-makers, employers and different stakeholders to conduct some 

further researches about this topic actively implement precautionary measures to minimise the 

risk of sexual harassment occurring and to respond appropriately when harassment does occur. 

Keywords: sexual harassment, adults, gender, social problem, social constructionism 
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