TỜ THÔNG TIN: LÀM SAO ĐỂ CHÚNG TA NGĂN
CHẶN VẤN ĐỀ BẠO HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ XẢY RA?
Chúng ta có thể có hành động để ngăn chặn vấn đề bạo
hành đối với phụ nữ trước khi nó xảy ra ngay lúc đầu. Điều
này được gọi là ngăn ngừa vào lúc đầu.
Trước tiên chúng ta phải hiểu lý do tại sao vấn đề bạo hành
đối với phụ nữ xảy ra.

Vậy các yếu tố chính gây ra vấn đề bạo hành đối với phụ nữ
là gì?
• Quyền lực không cân bằng giữa nam và nữ.
• Các vai trò cứng nhắc liên quan đến giới tính và thành kiến
• Thái độ xã hội dung thứ cách cư xử bạo hành của nam
giới.

QUYỀN LỰC KHÔNG CÂN BẰNG GIỮA NAM VÀ NỮ

THÁI ĐỘ XÃ HỘI DUNG THỨ CÁCH CƯ XỬ BẠO
HÀNH CỦA NAM GIỚI

Quyền lực và ảnh hưởng giữa đàn ông và phụ nữ không
cân bằng. Thông thường, đàn ông có nhiều quyền lực
hơn trong cuộc sống công cộng và riêng tư. Ví dụ, đàn
ông thường giữ chức vụ lãnh đạo trong lĩnh vực chính
trị, kinh doanh và tôn giáo. Họ cũng có thể có nhiều
quyền lực hơn trong mối quan hệ của họ và ở nhà.

Những chuẩn mực xã hội này là những niềm tin trong
xã hội chúng ta rằng việc nam giới bạo hành là chấp
nhận được. Chúng ta có thể thấy những loại chuẩn
mực xã hội này trong toàn xã hội chúng ta như trong
lĩnh vực thể thao, qua các phương tiện truyền thông
và trong cách đàn ông được xem là ‘quật cường’ và
‘mạnh’.

CÁC VAI TRÒ CỨNG NHẮC LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI
TÍNH VÀ THÀNH KIẾN
Các vai trò liên quan đến giới tính và thành kiến là
những niềm tin như thế nào là ‘đàn ông’ và như thế
nào là ‘đàn bà’. Điều này bao gồm cách cư xử thế nào
là phù hợp đối với nam giới và phụ nữ liên quan đến,
ví dụ như việc làm, vai trò trong gia đình, nuôi dạy con,
giải trí và trang phục.

Những yếu tố chính này ủng hộ những niềm tin và hành
động khiến cho phụ nữ bị đối xử ít tôn trọng và phẩm
giá hơn trong mối quan hệ của họ.
Các yếu tố khác như nghèo túng, bia rượu, chứng kiến
cảnh bạo hành khi còn nhỏ hoặc có bạn bè bạo động là
những yếu tố liên quan vấn đề bạo hành đối với phụ nữ.
Những yếu tố này có thể góp phần gây ra vấn đề bạo
hành đối với phụ nữ, nhưng không phải là nguyên nhân.

MUỐN NGĂN CHẶN BẠO
HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ,
CHÚNG TA PHẢI GIẢI
QUYẾT TÌNH TRẠNG BẤT
BÌNH ĐẲNG GIỚI TÍNH.

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.

