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ĐÀN ÔNG PHẢI LÀ
NGƯỜI ĐƯA RA QUYẾT
ĐỊNH VÀ NẮM QUYỀN
KIỂM SOÁT TRONG
MỐI QUAN HỆ.

SỰ THẬT: Bạo hành là vấn đề thường xảy ra
hơn trong các gia đình và mối quan hệ mà
người đàn ông nắm quyền đưa ra quyết định,
và ít xảy ra hơn trong mối quan hệ mà phụ nữ
sinh hoạt độc lập hơn.
Niềm tin cho rằng đàn ông và phụ nữ giữ các vai trò
hoặc có các đặc tính khác nhau (dù trong mối quan hệ
hoặc giao du xã hội nói chung) được biết đến như là
thành kiến về giới tính. Các công trình nghiên cứu quốc
tế đã nhiều lần chứng minh rằng việc tin vào thành kiến
như vậy là một trong những yếu tố dự báo quan trọng
nhất đối với vấn đề bạo hành. Tức là, những người tin
như thế sẽ dễ cư xử bạo hành đối với phụ nữ và tại các
quốc gia mà thành kiến về giới tính này được dung túng
hơn thì vấn đề bạo hành đối với phụ nữ thường dễ xảy
ra hơn.
Chúng ta biết trong các xã hội mà nam giới và nữ giới
bình đẳng hơn trong mối quan hệ và họ không mặc
nhiên sẽ giữ vai trò dựa vào giới tính, vấn đề bạo hành ít
xảy ra hơn. Khi nam nữ bình đẳng hơn và linh hoạt hơn
về các vai trò liên quan đến giới tính, mọi người sẽ có
thêm cơ hội để phát huy trọn vẹn tiềm năng.
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BẠO HÀNH GIA ĐÌNH
LÀ ĐIỀU CHẤP NHẬN
ĐƯỢC NẾU NGƯỜI ĐÓ
GIẬN QUÁ MẤT KHÔN.

SỰ THẬT: Bạo hành đối với phụ nữ không đơn
giản chỉ liên quan đến vấn đề mất khôn vì tức
giận.
Không ai có thể bào chữa gì hết khi cư xử bạo hành.
Nhất định là vậy. Nguyên nhân của bạo hành là thái độ
của cá nhân đối với phụ nữ và thái độ dung túng vấn đề
bạo hành đối với phụ nữ của xã hội.
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PHỤ NỮ CÓ THỂ RỜI
BỎ MỐI QUAN HỆ BẠO
HÀNH NẾU HỌ MUỐN.

SỰ THẬT: Phụ nữ thường dễ là nạn nhân của
hành vi cực kỳ bạo động kể cả bị giết chết khi
họ tìm cách rời bỏ hoặc sau khi rời bỏ mối
quan hệ bạo hành. Phụ nữ cảm thấy vô cùng
khó khăn để rời bỏ mối quan hệ bạo hành vì
họ lo sợ cho sự an toàn của bản thân và của
con cái.
Chúng ta không được đổ lỗi cho phụ nữ liên quan đến
vấn đề bạo hành nếu họ không rời bỏ mối quan hệ.

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
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Violence against Women and their Children thuộc Victorian Government’s Community Crime Prevention Program – các vấn đề ngăn chặn tội phạm địa
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PHỤ NỮ RẤT DỄ BỊ NGƯỜI LẠ CƯỠNG HIẾP TẠI CHỐN
CÔNG CỘNG.

SỰ THẬT: Cả nam lẫn nữ thường dễ bị người
quen xâm phạm tính dục hơn là bởi người lạ.
Theo Sở Thống kê Úc, 15 phần trăm tất cả phụ nữ và 3
phần trăm tất cả đàn ông trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên
đã bị người quen xâm phạm tính dục so với 3,8 phần trăm
tất cả phụ nữ và 1,6 phần trăm tất cả đàn ông đã bị người
lạ xâm phạm tính dục.
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Suy nghĩ sai lệch về hiểm họa người lạ là một trong những
nguyên nhân khiến phụ nữ ít khi trình báo vụ xâm phạm
tính dục mà thủ phạm là người quen. Họ có thể sợ rằng
không ai sẽ tin họ hoặc là vì phần nào họ đã khuyến khích
thủ phạm. Một khi suy nghĩ sai lệch này bị xóa tan, phụ nữ
có thể sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn để trình báo thủ phạm
họ quen biết.

PHỤ NỮ KHAI MAN VỀ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH HOẶC XÂM
PHẠM TÍNH DỤC.

SỰ THẬT: Trường hợp khai man về bạo hành
gia đình hoặc xâm phạm tính dục cực kỳ hiếm
khi xảy ra.
80 phần trăm phụ nữ từng bị người bạn đời hiện nay bạo
hành sẽ không liên lạc với cảnh sát về vấn đề bạo hành này.

Đối với các vụ xâm phạm tính dục cũng vậy; 80 phần trăm
phụ nữ không trình báo cảnh sát vụ xâm phạm tính dục.
Nói với ai đó về vấn đề bạo hành có thể là điều rất khó
khăn đối với phụ nữ, vì vậy chúng ta phải tin họ.
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