Fact Sheet 4 – Vietnamese

Tờ Thông Tin 4

Ủng Hộ Sự Tôn Trọng
và Bình Đẳng Giới Tính
Có nhiều điều quý vị có thể làm để thách
thức những niềm tin có hại và ngăn ngừa
hành vi không phù hợp và xúc phạm phụ
nữ
Những điều đó gồm:
Tạo nhận thức: Sự thiếu thông tin và thông
tin sai lệch về bạo hành tình dục, trong nhà
và gia đình (DFSV) và các nguyên nhân
của nó gây ra nỗi sợ hãi và ngăn cản phụ
nữ bị bạo hành và bị lạm dụng tìm kiếm sự
giúp đỡ. Những người lãnh đạo cộng đồng
và lãnh đạo đức tin có thể đảm trách việc
huấn luyện cụ thể để hiểu rõ hơn về DFSV
và cách ngăn ngừa tình trạng này. Quý vị
có thể bao gồm nội dung từ các tờ thông tin
vào các bản tin cộng đồng hoặc phân phát
chúng dưới dạng tờ rơi; trưng bày các bích
chương để nâng cao kiến thức cộng đồng;
hoặc lập một tuyên ngôn để cộng đồng của
quý vị biết lập trường của quý vị ủng hộ
việc dùng các hành vi an toàn và tôn trọng
của nam giới trong các mối quan hệ và
quyền của phụ nữ được sống mà không bị
bạo hành và xúc phạm.
Tổ chức các cuộc thảo luận: Tạo cơ hội để
bàn về tình trạng DFSV và tầm quan trọng của
sự bình đẳng giới tính trong việc ngăn chặn nam
giới dùng bạo lực đối với phụ nữ. Điều này có
thể thông qua một bài thuyết giáo, các cuộc thảo
luận nhóm nhỏ ít trang trọng hơn hoặc bằng

cách mời các chuyên viên đến nói chuyện với
cộng đồng của quý vị. Bao gồm tất cả mọi người
trong cộng đồng - nam giới, phụ nữ và thanh
niên.
Hãy xem xét cách thức truyền thống đức tin của
quý vị cổ vũ sự tôn trọng và sự bình đẳng giữa
phụ nữ và nam giới như thế nào, vai trò của phụ
nữ khác với vai trò của nam giới như thế nào và
quý vị có thể làm gì hơn nữa để đưa phụ nữ
tham gia vào vai trò ra quyết định và lãnh đạo.
Tham gia: Tham gia vào các sáng kiến cộng đồng
nhằm khuyến khích sự tôn trọng giữa nam giới và
phụ nữ, bao gồm Ngày Quốc Tế Xóa Bỏ Bạo
Hành Đối Với Phụ Nữ hàng năm vào ngày 25
Tháng Mười Một và 16 Ngày của Chiến Dịch Tích
Cực chống bạo lực trên cơ sở Giới Tính từ 25
Tháng Mười Một đến 10 Tháng Mười Hai. Quý vị
cũng có thể công nhận Ngày Quốc Tế Phụ Nữ vào
ngày 8 Tháng Ba bằng cách tôn vinh những đóng
góp của phụ nữ cho đức tin và cộng đồng của quý
vị.
Hành động: Thúc đẩy bình đẳng giới tính bằng
cách thực hiện những thay đổi trong cộng đồng của
quý vị để khuyến khích sự bình đẳng và tôn trọng
phụ nữ. Các hành động này có thể bao gồm việc lập
kế hoạch hoặc nhóm hành động bình đẳng giới
tính/ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ; khuyến
khích phụ nữ trẻ tuổi tham gia vào vai trò lãnh đạo;
và huấn luyện cho những người lãnh đạo mới.
Xây dựng quan hệ chung phần và ủng hộ sự
thay đổi: Liên kết và làm việc với các nhóm, các
mạng lưới cộng đồng, và cộng đồng đức tin khác, có
thể giúp quý vị học hỏi và củng cố công việc của
mình để ngăn ngừa tình trạng DFSV. Điều này cũng
có thể tạo cơ hội liên kết đức tin và các thành viên
cộng đồng của quý vị với các dịch vụ an toàn, và
khuyến khích họ mưu cầu sự giúp đỡ và sự hỗ trợ.

Những nơi hỗ trợ nạn nhân DFSV

Có nhiều nguồn hỗ trợ để giúp quý vị nhận biết và
thách thức hành vi bạo lực và lạm dụng. Chúng bao
gồm:
1800 RESPECT - Dịch Vụ Tư Vấn Quốc Gia về Bạo
Hành Trong Nhà Trong Gia Đình, Xúc Phạm Tình
Dục (National Sexual Assault, Domestic Family
Violence Counselling Service)
Thông tin về DFSV bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
(Information about DFSV in different languages)
Giáo phận Anh giáo Melbourne (Anglican
Diocese Melbourne)
Chương Trình Ngăn Ngừa Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ
(Preventing Violence Against Women Program)
Dự Án AMES Ngăn Ngừa Bạo lực Đối với
Phụ Nữ Lãnh Đạo
(AMES Prevention of Violence Against
Women Leadership Project)
Thách Thức Tình Trạng Phân Biệt Giới Tính Hàng
Ngày - Phần 1 và 2 (Challenging Everyday Sexism –
Part 1 and 2)
Dự Án Thách Thức Bạo Hành Gia Đình
(Challenge Family Violence Project)
Ủng Hộ Sự Bình đẳng và Sự Tôn Trọng: Một hình
thức hợp tác liên tôn trong việc ngăn ngừa bạo lực
gia đình (Promoting Equality and Respect: An interfaith
collaboration on preventing family violence)
Giáo Hội Scotland - Sách Lược Liêm Chính
(Church of Scotland – Integrity Strategy)
Hoạt động nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ
Những nguồn hỗ trợ để giải quyết bạo lực đối với phụ
nữ (Working to end violence against women
Resources for tackling violence against women)
Cộng Đồng Đức Tin Giải Quyết Bạo Lực Đối
với Phụ Nữ và Bạo Lực Gia Đình – Biện
Pháp Tác Động Hữu Hiệu:
Mẹo Vặt Chính để Ngăn Ngừa Hữu Hiệu
Trong Khung Cảnh Đức Tin (Key Tips for
Effective Prevention in Faith Settings)
Đại Học Melbourne và Trung Tâm Y Tế Phụ Nữ Đa
Văn Hóa
(University of Melbourne and Multicultural
Centre for Women’s Health)
Trung Tâm Đa Văn Hóa InTouch Chống
Bạo Lực Gia Đình
(InTouch Multicultural Centre Against Family
Violence)
Trao quyền cho những Người Lãnh Đạo Cộng Đồng
và Tín Ngưỡng để Ngăn Ngừa Bạo Lực Đối Với
Phụ Nữ (Empowering Faith and Community
Leaders to Prevent Violence Against Women)

Tổ Chức Our Watch – Hãy thay đổi câu chuyện:
Bạo lực đối với phụ nữ ở Úc (Let’s change the
story: Violence against women in Australia)
Tổ Chức Our Watch – Hướng Hẫn Người Thực
Hành Biện Pháp Ngăn Ngừa (Prevention
Practitioner Guide)
(với các ví dụ cho bối cảnh trên cơ sở đức tin)
Tổ Chức Our Watch – Điều Gì Thúc Đẩy Bạo
Hành Đối Với Phụ Nữ? (What Drives Violence
Against Women?)
Ủng Hộ Những Quan Hệ Bình Đẳng và Tôn
Trọng trong các Cộng Đồng Đức Tin
(Promoting Equal and Respectful
Relationships in Faith Communities)
Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành và bộ dụng cụ
(Manual and toolkit)
Sáng kiến liên tôn SASA! Faith
Tài Liệu Hướng dẫn cho các Cộng Đồng Đức Tin
để Ngăn Ngừa Bạo Lực Đối Với Phụ Nữ và bệnh
truyền nhiễm HIV (A Guide for Faith Communities to
Prevent Violence Against Women and HIV)
Tổ chức từ thiện Trocaire and Raising Voices
The Man Box: Một công trình nghiên cứu về
việc trở thành một nam thanh niên ở Nước
Úc
Dự Án của những Người Đàn Ông - Dịch Vụ Xã
Hội của Dòng Tên (The Men’s Project – Jesuit
Social Services)
Phong Trào Toàn Cầu Chống Bạo Hành vì lý do
Giới Tính White Ribbon Australia Tài Liệu
(resources)
Quý vị có thể đóng 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.
Thông tin thêm có sẵn tại
1800RESPECT (1800 737 732) hoặc
www.1800RESPECT.org.au
Trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu có người
nào đó gặp nguy hiểm, hãy gọi điện thoại số 000
ngay lập tức.

Đây là một trong 4 Tờ Thông Tin về DFSV. Thông tin bổ sung về việc ủng hộ sự tôn
trọng và bình đẳng giới tính có sẵn trong Tờ Thông Tin 3. Để tìm hiểu thêm về cách
Quý
vị có thể
xác định và đáp ứng với DFSV, hãy xem các Tờ
Thông
Tinđóng
1 và một
2. vai trò quan trọng
trong việc ngăn ngừa và giải quyết tình trạng
DFSV và giữ an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Thông tin thêm có sẵn tại
1800RESPECT (1800 737 732) hoặc
www.1800RESPECT.org.au

