
Xã Hội Úc đặt nền tảng trên sự công 
bằng, cơ hội và quyền lựa chọn cho tất 
cả mọi người. Chúng tôi coi trọng sự 
bình đẳng giữa nam và nữ và mọi người 
đều có quyền sống không bị bạo hành. 

Đạt được sự bình đẳng giới tính có thể 
ngăn chặn bạo hành đối với phụ nữ. 
Nước Úc đã thực hiện những tiến bộ 
đáng kể hướng đến mục tiêu đạt được sự 
bình đẳng giới tính trong những thập kỷ 
gần đây. 

Sự bình đẳng giới tính ở Nước Úc 

Chính Phủ Liên Bang Úc và Chính Phủ Tiểu 
Bang Nam Úc hợp tác với các cá nhân, gia đình, 
cộng đồng, nơi làm việc, doanh nghiệp và các 
nhóm tôn giáo để xây dựng văn hóa tôn trọng và 
bình đẳng nhằm giúp ngăn chặn tình trạng bạo 
hành tình dục, trong nhà và gia đình (DFSV). 

Tiểu Bang Nam Úc là nơi đầu tiên ở Úc và là nơi 
thứ tư trên thế giới quy định quyền bầu cử cho 
phụ nữ. Đây cũng là nơi đầu tiên trên thế giới tạo 
cơ hội cho phụ nữ ứng cử vào Quốc Hội và tham 
gia vào việc định hình xã hội của chúng ta với tư 
cách là những người lãnh đạo và ra quyết định. 

Luật pháp Nước Úc và Tiểu Bang Nam Úc ủng 
hộ sự bình đẳng về cơ hội, ngăn ngừa phân biệt 
đối xử, ngăn cản định kiến và tạo điều kiện cho 
mọi người tham gia vào sinh hoạt công cộng, 
kinh tế và xã hội của chúng ta. Chính phủ các 
cấp tại Nước Úc cũng đã bảo vệ pháp lý cho 
phụ nữ khỏi bị phân biệt giới tính và sách nhiễu 
tình dục. 

Những luật này có nghĩa là phụ nữ có quyền: 

• độc lập về tài chính bằng cách kiếm và
kiểm soát thu nhập của chính họ;

• làm việc trong bất kỳ công việc nào;
• cân bằng công việc với trách nhiệm chăm

sóc, thông qua các quyền lợi như nghỉ
phép được hưởng lương để chăm sóc con
cái sơ sinh (paid parental leave); và

• sống không bị phân biệt đối xử và sách
nhiễu tình dục.

Ở Úc mọi người đều có quyền đóng góp và 
tham gia một cách bình đẳng. Phụ nữ tham 
gia vào tất cả các lĩnh vực của lực lượng lao 
động, tạo cảm hứng cho những phụ nữ và 
thiếu nữ khác để được trao quyền hạn kinh tế. 

Điều cũng rất quan trọng để đạt được bình 
đẳng giới tính là tạo điều kiện để phụ nữ phát 
huy tiềm năng của họ trong cương vị là người 
lãnh đạo và người ra quyết định. Chính Phủ 
Tiểu Bang Nam Úc dẫn đầu bằng cách nêu 
gương, duy trì 50% đại diện của phụ nữ trong 
các hội đồng và ủy ban của chính phủ. 

Thành tích thể thao của phụ nữ được tôn vinh 
trên khắp Nước Úc và mức độ phổ biến của 
các môn thể thao nữ tiếp tục thăng tiến, đặc 
biệt kể từ khi khởi đầu Liên Đoàn Bóng Đá Nữ 
tinh nhuệ của Úc (AFLW), thiết lập quy tắc 
liên đoàn bóng đá Úc dành cho nữ cầu thủ. 

Những quyền lợi và kỳ vọng này áp dụng cho 
tất cả mọi người sống tại Nước Úc. 
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Ủng Hộ Sự Tôn Trọng và 
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Sự Bất Bình Đẳng Giới Tính và Bạo 
Hành Tình Dục ,Trong Nhà và Gia Đình 
(DFSV) 

Việc nghiên cứu chứng tỏ rằng một số niềm 
tin phân biệt đối xử và có hại góp phần vào 
tình trạng DFSV: 

• Bất bình đẳng giữa nam giới và nữ giới; 

• Kỳ vọng và những ý tưởng cố chấp về vai 
trò của nam giới và phụ nữ; và 

• Thái độ xã hội bào chữa cho hành vi bạo 
lực của nam giới đối với phụ nữ. 

 

Những niềm tin này có thể đưa đến việc phụ 
nữ bị đối xử với một cách thiếu tôn trọng và ít 
phẩm giá hơn trong các mối quan hệ của họ 
và trong xã hội. 

Việc thách thức những niềm tin này và thay 
đổi các hành vi liên hệ là chìa khóa để đạt 
được bình đẳng giới tính và giảm bớt tình 
trạng DFSV. 

Tôi có thể làm gì? 

Quan sát để nhận biết thái độ, niềm tin và 
hành vi hỗ trợ bạo lực đối với phụ nữ nhưng 
hành vi này phải bị thử thách và có thể thay 
đổi. 

Các cá nhân và cộng đồng đang thách thức 
những niềm tin có hại và thực hiện hành động 
để ngăn ngừa hành vi không phù hợp và lạm 
dụng bằng cách: 

• Tham gia vào các sáng kiến ủng hộ sự tôn 
trọng giữa nam giới và phụ nữ; 

• Thực hiện hành động để khuyến khích sự 
bình đẳng và sự tôn trọng; 

• Tạo nhận thức về tình trạng DFSV; 

• Thảo luận về tình trạng DFSV; và 

• Xây dựng quan hệ chung phần và ủng hộ sự 
thay đổi để củng cố công việc của họ nhằm 
ngăn chặn tình trạng DFSV. 

Mỗi người trong chúng ta đều có một vai trò. 
Cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể giúp ngăn 
chặn tình trạng DFSV.. 

 

 

Đây là một trong 4 Tờ Thông Tin về DFSV. Để tìm hiểu thêm về việc ủng hộ cho sự tôn 
trọng và bình đẳng giới tính, hãy xem Tờ Thông Tin 4. Thông tin thêm về việc xác định 
và đáp ứng với DFSV có sẵn trong các Tờ Thông Tin 1 và 2. 
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