Myths and reality

Suy nghĩ sai lệch và thực tế

SUY NGHĨ SAI LỆCH: Phụ nữ nên
rời bỏ mối quan hệ bị ngược đãi
THỰC TẾ: Không dễ dàng như vậy. Phụ nữ không rời
bỏ mối quan hệ bị ngược đãi vì nhiều lý do:
• Sợ tiếp tục bị bạo hành tệ hơn nếu họ ra đi, sợ bị
rình rập và hãm hại
• Sợ bị người bạn đời nam giới uy hiếp và khống chế
• Tin rằng bạo hành chẳng qua cũng là điều bình
thường
• Còn bị phụ thuộc về tài chính vào người kia
• Xấu hổ với xã hội
• Thiếu tự tin bước ra đời
• Sợ bị cô đơn
• Đi ngược với văn hoá truyền thống
• Sợ làm trái với quy định của tôn giáo và các giá trị
đạo đức
• Lo ngại cho con cái
• Áp lực của gia đình và họ hàng đôi bên
• Không được cộng đồng hỗ trợ

Những gì quý vị có thể nói:
Có nhiều lý do khiến phụ nữ không thể ra đi. Cô ấy
không có nhiều sự lựa chọn vì những lý do mà không
phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được.
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SUY NGHĨ SAI LỆCH: Một số phụ
nữ khiêu khích khiến đàn ông bạo
hành vì vậy họ đáng bị cư xử như
vậy
THỰC TẾ: Không ai có quyền làm tổn thương phụ nữ.
Người đàn ông hung bạo là người chịu trách nhiệm
về nạn bạo hành. Anh ta không có quyền bạo hành
dù tức giận đến thế nào đi nữa. Có nhiều cách để giải
quyết xung đột/tranh cãi trong hòa bình.
Những gì quý vị có thể nói:
Không một phụ nữ nào đáng bị đối xử tệ bạc.
Người đàn ông hung bạo là người duy nhất chịu trách
nhiệm về hành vi của mình. Chính anh tay đã chọn sử
dụng vũ lực để hành hung phụ nữ.
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Hãy nhớ rằng: Lên án phụ nữ gây ra nạn bạo
hành của đàn ông chính là hành vi đổ lỗi cho
nạn nhân.

SUY NGHĨ SAI LỆCH: Vấn nạn đàn
ông bạo hành phụ nữ là vì họ sử
dụng ma túy và uống bia rượu
THỰC TẾ: Bia rượu và ma túy là yếu tố góp phần
khiến nam giới bạo hành đối với phụ nữ, nhưng bia
rượu và ma túy không phải là nguyên nhân gây ra nạn
bạo hành.
Suy nghĩ sai lệch này đôi khi được sử dụng để biện
minh cho cách cư xử hung bạo của đàn ông. Nam giới
bạo hành đối với nữ giới là do thái độ và hành vi đi đôi
với các giá trị truyền thống trọng nam khinh nữ. Nữ
giới được đặt vào vị trí dưới quyền của nam giới.
Những gì quý vị có thể nói:
Ma túy và bia rượu có thể là yếu tố góp phần
nhưng không phải là nguyên nhân gây ra nạn bạo
hành. Chính thái độ và hành vi của những người đàn
ông là nguyên nhân gây ra nạn bạo hành.
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SUY NGHĨ SAI LỆCH: Bạo hành gia
đình là chuyện riêng nhà người ta
THỰC TẾ: Bạo hành trong gia đình không phải là
chuyện riêng. Đây là hành vi phạm tội hình sự tại Úc.
Bạo hành trong gia đình ảnh hưởng đến mọi người
trong cộng đồng. Nó ảnh hưởng đến phụ nữ có được
cuộc sống tốt và cũng ảnh hưởng đến trẻ em và gia
đình.
Những gì quý vị có thể nói:
Bạo hành trong gia đình không phải là chuyện
riêng. Nó tác động đến phụ nữ, gia đình và cộng
đồng. Chúng ta đều có thể góp phần ngăn chặn nạn
bạo hành. Tất cả chúng ta sẽ hưởng lợi khi chấm dứt
nạn đàn ông bạo hành với phụ nữ.
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SUY NGHĨ SAI LỆCH: Bạo hành
không ảnh hưởng đến trẻ em. Các
em không nhớ và còn quá nhỏ để
biết và hiểu những gì đang xảy ra
THỰC TẾ: Trẻ em ở mọi lứa tuổi có thể bị tác hại
về thể chất lẫn tinh thần vì nạn bạo hành. Nó ảnh
hưởng đến lòng tự trọng, lòng tự tin, chuyện học hành
và tương lai của các em. Trẻ em có thể bắt chước
hành vi bạo hành và tiếp tục cư xử hung bạo khi lớn
lên. Hoặc các em có thể nghĩ rằng bạo hành là bình
thường và tiếp tục bị bạo hành khi lớn lên. Khi được
trợ giúp và hỗ trợ đúng đắn, trẻ em có thể hồi phục.

Những gì quý vị có thể nói:
Đây không phải là vấn đề bắt nguồn từ nơi cư ngụ,
công việc hoặc tôn giáo của quý vị - trên thực tế, đàn
ông thuộc mọi nguồn gốc đều có thể cư xử hung bạo
với phụ nữ.
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SUY NGHĨ SAI LỆCH: Chỉ có một số
đàn ông mới cư xử hung bạo
THỰC TẾ: Những người đàn ông hung bạo có nguồn
gốc từ mọi thành phần xã hội, kinh tế, văn hóa và gia
cảnh.
Chuyện đàn ông bạo hành đối với phụ nữ xảy ra khắp
nước Úc và không phận biệt nguồn gốc văn hoá và
dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ học vấn, nghề
nghiệp, địa vị kinh tế xã hội và xu hướng giới tính.

Những gì quý vị có thể nói:
Đây không phải là vấn đề về nơi quý vị cư ngụ,
công việc làm của quý vị hoặc tôn giáo của quý vị –
người đàn ông thuộc mọi nguồn gốc cư xử hung bạo
đối với phụ nữ.
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SUY NGHĨ SAI LỆCH: Bạo hành chỉ
ảnh hưởng đến một số ít phụ nữ Úc
THỰC TẾ: Số liệu thống kê cho thấy ở Úc, cứ 3 phụ
nữ thì có 1 người từng bị đánh đập hoặc bạo hành
tình dục trong đời i. Bạo hành trong nhà và trong gia
đình là nguyên nhân chính khiến phụ nữ và con cái
lâm vào cảnh vô gia cư ii. Cứ 4 trẻ em thì có 1 em
chứng kiến cảnh bạo hành trong nhà.iii

Những gì quý vị có thể nói:
Hãy liên hệ đến 3 người phụ nữ quý vị biết. Số
liệu thống kê cho thấy 1 trong 3 phụ nữ sẽ bị đánh
đập hoặc bạo hành tình dục trong đời họ.
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SUY NGHĨ SAI LỆCH: Chúng ta
không có cách nào để ngăn chặn
nạn bạo hành đối với phụ nữ
THỰC TẾ: Một số người nghĩ rằng hiếp dâm và bạo
hành trong nhà là chuyện thường tình trong xã hội
hoặc trời sinh những người đàn ông đó ‘có tánh như
vậy’ và họ không thể tiết chế hay sửa đổi. Điều này
không đúng và là quan điểm tiêu cực về phái nam có
hại cho cả nam giới lẫn nữ giới.
Bạo hành đối với phụ nữ là do bất bình đẳng giới
khiến phụ nữ ở vị trí dưới quyền của nam giới, tạo ra
điều kiện xã hội dung túng nam giới cư xử hung bạo
đối với phụ nữ và thậm chí được chấp nhận như là lẽ
thường.

Những gì quý vị có thể nói:
Không ai sinh ra có tính bạo hành. Bạo hành là thói
mà một số đàn ông học theo và tiêm nhiễm. Khi được
hỗ trợ đúng đắn, nam giới có thể sửa đổi thái độ và
hành vi để không bạo hành.
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SUY NGHĨ SAI LỆCH: Đàn ông hung
bạo là vì họ bị bệnh tâm thần
THỰC TẾ: Không có bằng chứng nào hỗ trợ điều này
iv. Đàn ông không có dấu hiệu bị vấn đề sức khoẻ tâm
thần vẫn có thể hung bạo. Đa số người bị tâm thần có
mối quan hệ biết tôn trọng và không bạo hành.
Những gì quý vị có thể nói:
Những người đàn ông hung bạo đối với phụ nữ
đến từ tất cả nguồn gốc và không nhất thiết bị vấn đề
sức khoẻ tâm thần. Không thể đổ thừa để biện minh
bạo hành và ngược đãi.

“

”

Australian Bureau of Statistics. (2013). Personal Safety, Australia, 2012
(no. 4906.0).
ii
Australian Institute of Health and Welfare. (2014). Specialist homelessness
services: 2013–2014, cat. no. HOU 276.
iii
Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse. (2011). The Impact
of Domestic Violence on Children: A Literature Review.
iv
See SANE Australia for more information: https://www.sane.org/mentalhealth-and-illness/facts-and-guides/mental-illness-and-violence
i

