Responding to challenging statements

Ứng phó với
lời phát biểu trái tai
Khi nói chuyện với người xung quanh về nạn bạo
hành đối với phụ nữ, quý vị có thể nghe được một số
lời phát biểu trái tai.
Lời phát biểu này có thể khiến quý vị cảm thấy bị sốc,
tức giận, xấu hổ, buồn lòng hoặc bị xúc phạm.
Mục đích của tài liệu này là để giúp quý vị chuẩn bị
cho vấn đề này và cung cấp một số lời khuyên về
cách ứng xử.

Ví dụ về lời phát biểu trái tai
• Tại cô ấy đấy chứ
• Phụ nữ cũng cư xử ngược đãi đối với nam giới vậy
• Nếu phụ nữ say rượu, đó là lỗi của chính cô ấy
•P
 hụ nữ không nên mặc váy ngắn nếu họ không
muốn người khác chú ý
• Phụ nữ nói dối về chuyện bị hãm hiếp
• Đàn ông không thể kiềm chế lòng ham muốn tình
dục của họ
• Tại sao cô ấy không ra đi là xong?

• Cô ấy đến nhà anh ấy, vậy cô ấy mong đợi gì từ
việc đó?
• Tôi không đối xử hung bạo với phụ nữ, vậy tại sao
tôi lại phải quan tâm?
• Tôi không biết bất cứ ai cư xử hung bạo/bị bạo hành
Quý vị có lẽ đã từng nghe một trong số hoặc tất cả
những lời phát biểu ủng hộ bạo hành chính là tìm
cách đổ lỗi, quy kết cho phụ nữ. Chúng được biết đến
như là lời phát biểu ủng hộ bạo hành vì chúng biện
minh, bào chữa, giảm thiểu hoặc bình thường hóa
nạn bạo hành đối với phụ nữ i. Phát biểu ủng hộ bạo
hành, dù ít hay nhiều, chính là tìm cách quy kết và đổ
lỗi cho phụ nữ. ii. Trường hợp này còn được gọi là đổ
lỗi cho nạn nhân.
Người ta phát biểu như vậy vì nhiều lý do. Có thể họ
thực sự tin như vậy hoặc có thể muốn làm suy giảm
nỗ lực chấm dứt nạn đàn ông bạo hành phụ nữ.
Đôi khi người ta kể lại trải nghiệm cá nhân hoặc trải
nghiệm của người họ biết nhằm minh chứng lời phát
biểu trái tai của mình.

4 bước để trả lời các lời phát biểu trái taiiii
Hãy cho rằng ý nghĩa
hay niềm tin này là quan
trọng đối với người
phát biểu.

Nói chuyện với nhóm về nạn đàn
ông bạo hành phụ nữ?
Nếu nói chuyện với đám đông về nạn đàn ông bạo
hành phụ nữ, quý vị cố gắng tránh tham gia tranh cãi
dai dẳng hoặc gay gắt với người phát biểu những câu
trái tai.
Ghi nhận lời phát biểu một cách tôn trọng và khuyến
khích người đó xem xét ở một góc nhìn khác. Đưa
ra luận cứ rõ ràng để phản biện lời phát biểu ủng hộ
bạo hành. Chuẩn bị sẵn một vài số liệu thống kê để
giúp quý vị chứng minh quan điểm của mình. Truy cập
trang mạng White Ribbon để biết số liệu thống kê về
vấn đề đàn ông bạo hành đối với phụ nữ ở Úc.

3. Trả lời/minh xác
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Hãy suy nghĩ về những
ý nghĩa hoặc niềm tin
đằng sau lời phát biểu.

2. Tôn trọng
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1. T
 hu nạp thông tin

Đặt câu hỏi hoặc đáp trả
lời phát biểu một cách
tôn trọng.

4. Trao quyền
Khuyến khích người
phát biểu nhìn nhận lại
vấn đề dưới góc cạnh
khác.

Để tránh đi lạc đề, quý vị có thể nói ‘Vì lợi ích của
những người khác trong nhóm, tôi muốn tiếp tục với
phần thuyết trình ngay bây giờ, nhưng tôi sẵn lòng
thảo luận với quý vị sau đó’.
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