THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG BÌNH QUYỀN VÀ TÔN TRỌNG
LẪN NHAU: MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VỀ NGĂN NGỪA
VẤN ĐỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH
Bạo hành gia đình là vấn đề đáng kể trong xã hội chúng ta,
tác động đến nhiều phụ nữ và trẻ em.
Bạo hành gia đình là bất kỳ cách cư xử nào có tính cách
ngược đãi, hăm dọa về thể chất, tình dục, tình cảm hoặc
tâm lý hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác nhằm mục đích
kiểm soát hoặc lấn át người thân hoặc làm cho họ sợ hãi
Chúng ta có thể ngăn chặn vấn đề bạo hành đối với phụ
nữ trước khi nó xảy ra. Điều này được gọi là ngăn ngừa.
Trước tiên chúng ta phải hiểu lý do tại sao vấn đề bạo
hành đối với phụ nữ xảy ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy
bạo hành đối với phụ nữ là do:
*Bất bình đẳng giữa nam và nữ: So với phụ nữ, đàn ông
thường có quyền lực và ảnh hưởng trong đời sống công
cộng. Ví dụ như đàn ông thường nắm chức vụ lãnh đạo
trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh và tôn giáo. Họ cũng có
thể có nhiều quyền lực và ảnh hưởng hơn trong cuộc sống
riêng tư chẳng hạn như trong mối quan hệ của họ và ở nhà.

*Những kỳ vọng về các vai trò của nam và nữ: Chúng ta
có những kỳ vọng cụ thể như thế nào là đàn ông và như
thế nào là đàn bà trong xã hội chúng ta. Những kỳ vọng
này thường cho rằng phụ nữ là thụ động và giữ nhiệm vụ
nội trợ và nuôi con, trong khi lại thường cho rằng đàn ông
là mạnh, quật cường và giữ nhiệm vụ làm các công việc
khác (như làm vườn).
*Thái độ và cách cư xử dung dưỡng vấn đề bạo hành:
Xã hội chúng ta có một số quan điểm dung dưỡng cách cư
xử bạo hành đối với phụ nữ của nam giới và không coi đó
như là chuyện không chấp nhận được.
Muốn ngăn chặn vấn đề bạo hành đối với phụ nữ, chúng
ta phải giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới tính.
Các cộng đồng tín ngưỡng có thể góp phần trong việc thúc
đẩy sự bình đẳng và tôn trọng như là các tấm gương hùng
hồn, dẫn dắt cho cộng đồng.

Tài liệu này đã được soạn thảo trong khuôn khổ dự án THÁCH THỨC Bạo hành Gia đình, là mối quan hệ đối tác giữa Thành phố Casey, Hội đồng Quận
Cardinia, Thành phố Greater Dandenong và Monash Health. Dự án này được Chính phủ Victoria cấp ngân khoản tài trợ theo chương trình Reducing
Violence against Women and their Children thuộc Victorian Government’s Community Crime Prevention Program – các vấn đề ngăn chặn tội phạm
địa phương cần có giải pháp địa phương.

Tài liệu này được Interfaith Network Thành phố Greater Dandenong hậu thuẫn.

LÀM SAO ĐỂ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ĐỨC TIN VÀ TÂM LINH
THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG BÌNH QUYỀN VÀ TÔN TRỌNG LẪN
NHAU?

1. TẠO RA NHẬN THỨC
Tạo ra nhận thức về bạo hành gia đình, bạo hành đối với phụ nữ và nguyên
nhân của vấn đề này là điều quan trọng bởi lẽ đây là vấn đề chúng ta ít khi đề
cập đến ở nơi công cộng. Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng cách đăng
những tờ thông tin về vấn đề này trên các bản tin cộng đồng, yết thị áp-phích
tại các chùa/nhà thờ, nhà nguyện v.v. hoặc phân phát tờ thông tin.

2. THẢO LUẬN TRONG CỘNG ĐỒNG
Các nhà lãnh đạo đức tin và tâm linh có thể bắt đầu nói về sự bình đẳng và tôn trọng
trong các vai trò của phụ nữ và nam giới và trong các mối quan hệ giữa họ với nhau.
Điều này có thể được thực hiện khi nhắn nhủ hay nói chuyện với cộng đồng hoặc nói
chuyện theo cách bình dị hơn với các nhóm thành viên cộng đồng không đông lắm.
Phải nhớ bao gồm phụ nữ và nam giới trong các cuộc thảo luận này.

3. THAM GIA NÂNG CAO NHẬN
THỨC CỘNG ĐỒNG
Trong cộng đồng hiện có rất nhiều hoạt động nhằm mục đích thúc đẩy sự tôn
trọng giữa đàn ông và phụ nữ như White Ribbon Day vào ngày 25 tháng
11 và Week Without Violence vào tháng 10. Cộng đồng của quý vị có thể
tham gia các sự kiện này hoặc tự tổ chức sự kiện của mình.

4. CÓ HÀNH ĐỘNG TRONG
CỘNG ĐỒNG
Mọi người ai ai cũng đều có thể có hành động trong cộng đồng đức tin để thay
đổi thói quen hàng ngày của mình bằng cách lập kế hoạch cộng đồng cho sự bình
đẳng giữa nam và nữ; huấn luyện các nhà lãnh đạo mới về mối quan hệ biết tôn
trọng và giáo dục giới trẻ.

5. XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ ĐỐI
TÁC VÀ TRANH ĐẤU ĐÒI THAY ĐỔI
Xây dựng mối quan hệ đối tác với các cộng đồng tín ngưỡng khác và các mạng liên tôn
giáo là cách hữu ích để chia sẻ ý tưởng và hành động về cách thức ngăn chặn vấn đề
bạo hành gia đình. Các cộng đồng và mạng lưới cũng có thể hợp lực để tranh đấu đòi
các tổ chức tín ngưỡng đại diện thay đổi tập quán.

