Fact Sheet 1 - Vietnamese

Tờ Thông Tin 1

Nhận Biết Bạo Hành Tình
Dục, Trong Nhà và Gia Đình
Phụ nữ và con cái của họ có thể trải qua nhiều hình thức khác nhau của
hành vi bạo lực và lạm dụng. Thống kê cho thấy hành vi này phần lớn
do nam giới thực hiện.
Nhằm giúp quý vị xác định, hỗ trợ và đáp ứng một cách hữu hiệu với
những cá nhân và gia đình có thể đang trải qua tình trạng bạo hành tình
dục, trong nhà và gia đình (DFSV), điều quan trọng là phải biết tình
trạng đó là gì và quý vị có thể làm gì để giúp đỡ.
Bạo Hành Tình Dục, Trong
Nhà và Gia Đình là gì?

Bạo hành trong nhà và gia đình là hành vi lạm
dụng bởi người bạn đời, bạn đời cũ, người mà
nạn nhân đang có mối quan hệ mật thiết với
họ, hoặc từ một thành viên trong gia đình của
phụ nữ đó bao gồm qua nhiều thế hệ, được
dùng để kiểm soát hoặc làm cho nạn nhân sợ
hãi.

Bạo hành không phải chỉ về mặt thể
chất mà thôi
Bạo hành gia đình có thể bao gồm:

• bạo hành thể chất gây thương tích –
đánh, cắn, đẩy, đá, bóp nghẹt
• bạo hành tình dục – cưỡng bức người nào
đó quan hệ tình dục. Hành vi này có thể
bao gồm hiếp dâm và xúc phạm tình dục,
loạn luân và lạm dụng tình dục trẻ em
• xúc phạm tình cảm hoặc tâm lý – lăng mạ
hoặc công khai làm cho bạn tình xấu hổ
• xúc phạm bằng lời nói – la hét, chửi thề
hoặc liên tục chỉ trích một người bạn đời
• xúc phạm về mặt xã giao – cô lập và ngăn
cản một người nào đó gặp bạn hữu và
thân nhân của họ
• xúc phạm tinh thần – từ chối hoặc dùng
đức tin và thực hành tâm linh hoặc tôn
giáo để kiểm soát và chi phối một người
nào đó
•

• gây thiệt hại đối với tài sản – để kiểm soát, đe
dọa, hăm dọa hoặc hạ thấp phẩm giá
• lạm dụng tài chính – kiểm soát tài chính hoặc
từ chối cung cấp tiền bạc cần thiết
• các hình thức đe dọa gây tổn thương – bao
gồm cả thú cưng và trẻ em
• rình rập – theo đuổi người nào đó trái với ý
muốn của họ, đích thân trực tiếp hoặc qua
trực tuyến
• đe dọa và sách nhiễu tình dục tại nơi làm việc
và nơi công cộng
• cắt xẻo âm hạch
• cưỡng bức kết hôn và với trẻ vị thành niên
• cái được gọi là tội phạm ‘danh dự’ – liên
quan đến bạo hành và gây sợ hãi để điều
khiển một phụ nữ, dựa trên nhận thức rằng
phụ nữ đó đã hành động theo cách thức gây
ô nhục cho gia đình
• sự lạm dụng liên quan đến của hồi môn –
trong trường hợp chú rể và/hoặc gia đình
anh ta coi một món quà hồi môn là không
thỏa đáng. Điều đó có thể đưa đến tình
trạng sách nhiễu cô dâu trước khi, trong khi
và sau khi đám cưới và hành động xúc
phạm và bạo hành được dùng để tống tiền
và đòi thêm của hồi môn. Trong những
trường hợp cực kỳ nghiêm trọng, điều này
có thể đưa đến sự thiệt mạng.

Theo Luật Pháp
Mọi người đều có quyền được sống trong sự
an toàn và được đối xử với sự tôn trọng. Luật
pháp ở nước Úc đối xử bình đẳng với nam
giới và nữ giới. Hành vi DFSV không được
chấp nhận và là tội phạm trái với luật pháp.
Tại Tiểu Bang Nam Úc, theo luật pháp,
người vi phạm DFSV có thể bị buộc tội
hành hung hoặc, nếu gây thương tích, tội
gây thương tổn.

Làm thế nào để biết liệu người
nào đó đang bị DFSV?
Hành vi DFSV gây tổn hại đến nạn nhân,
con cái, gia đình và bạn hữu của họ. Tình
trạng này có thể xảy ra với bất kỳ ai, không
phân biệt tuổi tác, giai cấp, khuynh hướng
tình dục, năng lực, chủng tộc, giới tính hoặc
tôn giáo.
Một số dấu hiệu cho thấy một phụ nữ đang
bị DFSV gồm:

• Đột ngột ngừng giao du mà không có lý do
• Lo lắng nhiều về việc làm một người nào
đó tức giận
• Viện nhiều lý do bào chữa cho hành vi tiêu
cực của một người nào đó
• Có những dấu vết hoặc thương tích trên
cơ thể mà không thể giải thích được
• Ngưng dành thời gian để sinh hoạt với bạn
hữu và gia đình
• Có vẻ sợ hãi hoặc cảnh giác khi gần một
người nào đó
• Có vẻ lo lắng rằng họ đang bị canh chừng,
theo dõi hoặc kiểm soát theo một cách nào
đó.

Những dấu hiệu của hành vi bạo
lực hoặc lạm dụng là gì?
Thủ phạm bạo hành và lạm dụng có thể:

• Hành động theo những cách khiến vợ/người
yêu/bạn tình của họ sợ hãi
• Luôn luôn hạ nhục vợ/người yêu/bạn tình
của họ
• Đe dọa gây tổn thương vợ/người yêu/ bạn
tình của họ
• Kiểm soát vợ/người yêu/bạn tình của họ
gồm những điều như:
Họ đi đâu
Họ gặp ai và nói chuyện với ai
Điều gì xảy ra với tiền của họ
Họ có thể sử dụng điện thoại, xe hơi hoặc
máy vi tính như thế nào và vào lúc nào
o Họ được phép cư xử như thế nào bằng
cách lập ra nhiều quy tắc
o Nổi giận nếu phụ nữ đó không tuân theo quy
tắc của họ.
o
o
o
o

Thực hiện bước kế tiếp
Hành vi DFSV không được chấp nhận trong bất
kỳ cộng đồng hoặc nền văn hóa nào. Quý vị có
thể giữ một vai trò quan trọng trong việc ngăn
ngừa và giải quyết tình trạng DFSV và giữ an
toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Để tìm hiểu xem liệu người nào đó có đang gặp
phải tình trạng DFSV hay không, quý vị hãy
dành thời gian để lắng nghe và hỗ trợ cho họ.
Thông tin thêm có sẵn tại 1800RESPECT (1800
737 732) hoặc
www.1800RESPECT.org.au
Trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu người
nào đó đang gặp nguy hiểm, hãy gọi số điện
thoại 000 ngay lập tức.

Đây là một trong 4 Tờ Thông Tin về DFSV. Thông tin thêm về những gì quý vị có thể
làm để giúp người nào đó đang gặp phải tình trạng DFSV có sẵn trong Tờ Thông Tin
2. Để tìm hiểu về việc cổ xúy cho sự tôn trọng và bình đẳng giới tính, hãy xem các
Tờ Thông Tin 3 và 4.

