TỜ THÔNG TIN: TÁC ĐỘNG CỦA VẤN ĐỀ BẠO HÀNH
GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA
Bạo hành gia đình tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và hạnh phúc của một người nào đó.

Tại Victoria, bạo hành đối với phụ nữ mà thủ
phạm là người bạn đời gần gũi là nguyên
nhân chính yếu nhất gây ra bệnh tật và tử
vong sớm ở phụ nữ tuổi từ 15 đến 44 và
có thể ngăn ngừa được so với bất kỳ yếu tố
nguy cơ nào khác kể cả chứng huyết áp cao,
béo phì và hút thuốc.

Bạo hành đối với trẻ em có thể
gây ra thương tích và tàn tật.

Phụ nữ từng bị bạo hành thường dễ bị
chứng hồi hộp và trầm cảm và/hay rối
loạn ăn uống. Họ dễ bị vấn đề về bia
rượu, hút thuốc và sử dụng thuốc mua
tự do (không cần toa bác sĩ) hơn.
Trẻ em trải qua hoặc chứng kiến cảnh
bạo hành gia đình có thể bị trầm cảm,
hồi hộp, đau khổ, hung hăng, có hành vi/
thái độ chống đối xã hội, lòng tự trọng
thấp, sợ sệt, những vấn đề về tâm trạng
và xung đột với bạn cùng trang lứa.

Tổng chi phí của vấn đề bạo hành gia đình đối
với nền kinh tế Úc theo ước tính là

$13.6 TỶ ĐÔ-LA
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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.

