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Những mối quan hệ tốt tạo nên
một cộng đồng thật tốt đẹp
Chính phủ Úc tin rằng gia đình là nền tảng của một cộng đồng bền vững và lành mạnh,
và những mối quan hệ yêu thương nâng đỡ là nhân tố chính của những gia đình hạnh
phúc, hài hòa. Gia đình là nơi tốt nhất cho trẻ học về tình thương và sự tôn trọng và biết làm
thế nào để xây dựng và duy trì những mối quan hệ lành mạnh và tương thân tương ái.
Các mối quan hệ dựa trên sự sợ hãi và bạo hành không thể giữ hay nâng đỡ bất kỳ
người bạn đời nào trong mối quan hệ hay gia đình mà họ hy vọng có thể xây dựng được.
Ðiều đáng buồn ở đây là khi một người trẻ tuổi gặp phải những kinh nghiệm đau thương
trong mối quan hệ đầu đời, bao gồm xâm phạm tình dục và bạo hành, thì hậu quả có thể
còn tồn đọng lâu hơn là những cảm giác đau đớn và hoang mang tức thời.
Những kinh nghiệm này có thể làm tiêu tan ý thức về giá trị bản thân của một cá nhân.
Một số người chịu chấp nhận bạo hành như là một điều bình thường vì nghĩ rằng họ không
xứng đáng được đối xử tốt hơn. Bạo hành có thể trở thành thói quen cư xử xấu, khiến cho
người ta không còn khả năng tạo ra những mối quan hệ lành mạnh bây giờ và trong thế hệ
kế.
Khi cha mẹ nói chuyện với con cái về những gì xây dựng thành một mối quan hệ tốt,
nó sẽ giúp cho con em phát triển và làm sáng tỏ những quan niệm đạo đức của bản thân
chúng. Nó có thể tạo cơ hội cho các em nói về những điều làm cho chúng lo lắng và lẫn lộn.
Tập tài liệu này là nguồn thông tin cho giới trẻ, cha mẹ, bạn bè và cộng đồng lớn rộng.
Nó cung cấp thông tin về cách làm thế nào để nhận dạng và tránh những tình huống bạo
hành và ngược đãi, làm thế nào để xây dựng và duy trì những mối quan hệ lành mạnh và
nơi chốn mà quý vị có thể liên hệ nếu cần sự bảo vệ hay tư vấn.
Chính phủ không có nhiệm vụ mách bảo cho mọi người cách sống như thế nào - các
mối quan hệ có tính cách cá nhân và riêng tư. Tuy nhiên, nạn bạo hành đối với phụ nữ
là điều không thể chấp nhận được. Nó làm tổn hại cuộc sống của những cá nhân bị ảnh
hưởng và làm nhơ danh bất kỳ cộng đồng nào có thái độ khoan nhượng về vấn nạn này.
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John Howard
Thủ tướng
chính phủ
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Ðôi dòng về
tập sách nhỏ này
Tập sách này là một phần của chiến dịch
toàn quốc có tên Loại Bỏ Nạn Bạo Hành
Ðối Với Phụ Nữ (Eliminate Violence Against
Women), với mục đích gia tăng nhận thức
của giới trẻ về những tổn hại có thể gây ra
khi các mối quan hệ cá nhân trở thành bạo
động. Tập sách này cũng cung cấp thông
tin về những nơi chốn quý vị có thể liên lạc
khi cần giúp đỡ và tư vấn nếu quý vị, hay
người quen biết, đang bị ngược đãi.

Nhằm bảo đảm những cá nhân bị ảnh
hưởng nạn bạo hành được trợ giúp, một
Ðường Dây Giúp Ðỡ Bảo Mật hoạt động
24giờ/ngày đã được thiết lập. Khi gọi
Ðường Dây Giúp Ðỡ số 1800 200 526 quý
vị có thể thảo luận riêng tư với một nhà tư
vấn kinh nghiệm. Chi tiết liên hệ được đăng
ở cuối tập sách này.
Ngân quỹ dành cho chiến dịch này được
cung cấp qua hai chương trình của chính
phủ liên bang có tên Hợp Tác Chống Nạn
Bạo Hành Trong Gia Ðình (Partnerships
Against Domestic Violence) và Chường
Trình Chống Nạn Xâm Phạm Tình Dục
Toàn Quốc (National Initiative to Combat
Sexual Assault). Ðây là một phần trong
ngân sách $73.2 triệu Chính Phủ Liên
Bang Úc đã dành ra để đối phó với nạn
bạo hành trong nhà và trong gia đình và
xâm phạm tình dục tại Úc.

Những câu chuyện trong tập sách này
được dựa trên kinh nghiệm sống thực tế
của một số cá nhân. Những trường hợp
như thế này đang xảy ra trong cộng đồng
chúng ta - tại nhà, nơi làm việc và những
nơi mà chúng ta thư giãn và giải trí. Những
nơi mà chúng ta cảm thấy an toàn. Người
trong ảnh trong tập sách này là người mẫu.
Tập sách này bổ sung cho chiến dịch đang
xuất hiện trên tivi, radio và tạp chí. Nó
khuyến khích gia đình và bạn bè nói về
những mối quan hệ và cung cấp thông tin
để giúp nhận ra khi một người nào đó, đặc
biệt là giới trẻ, có liên hệ đến tình trạng bạo
hành, hay có thể bị ngược đãi.

Bộ trưởng phụ tá thủ tướng về Ðịa Vị Người
Phụ Nữ, thượng nghị sĩ Hon Kay Patterson,
có trách nhiệm thực hiện hai chương trình
chính yếu do Văn Phòng Chính Phủ Ðặc
Trách Ðịa Vị Người Phụ Nữ điều hành.
Chính phủ Úc xin cảm ơn những tổ chức đã
có lòng hảo tâm đóng góp những thông tin
trong tập sách này.

3

Không tôn trọng
Không quan hệ
Chúng ta mong muốn tìm được những mối
quan hệ mà chúng ta có thể chia sẻ một
phần đời. Trong một mối quan hệ tốt đẹp,
người bạn đời tương trợ lẫn nhau, chia
sẻ niềm vui với nhau và giúp đỡ lẫn nhau
trong cơn hoạn nạn.

hệ tốt đòi hỏi sự quyết tâm của cả hai
người bạn đời cùng nhau góp sức.
Nhưng điều này rất xứng đáng vì trong một
mối quan hệ tốt đẹp, người ta cảm thấy
thỏa mãn về người bạn đời và chính bản
thân họ.

Khi có một ai đó đóng một vai trò quan
trọng trong đời sống của chúng ta, và
những tình cảm mãnh liệt cũng như sự tôn
trọng được đáp lại, thì chúng ta có thể tự
tin đối mặt với thế giới.

Không phải mối quan hệ nào cũng tốt đẹp
như vậy cho dù chúng ta có mong muốn
thế nào đi chăng nữa. Khi trong mối quan
hệ có sự hiện diện của sự bạo hành hay
hăm dọa, thì mối quan hệ này có thể trở
nên rất tai hại và nguy hiểm về thể chất lẫn
tinh thần cho người trong cuộc.

Không phải lúc nào sự việc cũng diễn ra
suôn sẻ. Xây dựng và duy trì một mối quan

Trong khi kinh nghiệm của mỗi người về một mối quan hệ bị bạc đãi khác nhau,
nhưng lại có một số mô hình chung của cách cư xử có tính cách kiểm soát và sự
ngược đãi, thường hiện rõ trước khi xảy ra tình trạng đánh đập trong mối quan hệ.
Sự chiếm hữu

• Luôn kiểm tra người bạn đời để xem họ đi đâu, làm gì và đi
với ai
• Tìm cách hạn chế những nơi người bạn đời có thể đến và những
ai người bạn đời có thể gặp

Ghen tuông

• Kết tội người bạn đời là không chung thủy hoặc lả lơi với người
khác mà không có bằng chứng rõ ràng
• Cách ly người bạn đời với gia đình và bạn bè, thường là bằng
những hành vi thô lỗ và khó ưa.

Làm bẽ mặt

• Làm bẽ mặt người bạn đời công khai hay kín đáo bằng cách tấn
công vào trí thông minh, ngoại hình hay khả năng của họ
• Lúc nào cũng chê bai người bạn đời của mình không bằng người
khác
• Ðỗ lỗi cho người bạn đời của mình về mọi vấn đề xảy ra trong mối
quan hệ

Uy hiếp và hăm dọa • La hét, hờn dỗi và cố ý làm hư hại những thứ mà người bạn đời
trân trọng
• Hăm dọa sử dụng vũ lực với người bạn đời, gia đình hay bạn bè
họ hoặc thậm chí cả đến một con vật nuôi
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Ðiều không thể chấp nhận
Hăm dọa về thể chất hay hù dọa để quý vị làm những điều mà quý vị không cảm thấy
thoải mái hay vui vẻ chỉ vì quý vị đang ở trong mối quan hệ đó là điều không thể chấp
nhận được.

Caroline’s Story
Tôi đã quen với một người bạn trai tên là
Matt được 1.5 năm. Thoạt tiên, tôi nghĩ
anh ấy là “mẫu người lý tưởng” - chúng tôi
đã từng có thời gian hạnh phúc bên nhau
khi đi chơi với nhau. Matt luôn nói với tôi
là anh ấy có ấn tượng rất đặc biệt về tôi.
Nhưng rồi anh ấy đã thay đổi. Anh rất hay
nghi kỵ và ghen tuông vì nghĩ rằng tôi
quan hệ với người khác. Anh luôn la mắng
tôi. Sau một thời gian làm tôi cảm thấy
như thể không làm được điều gì cho ra
trò, lúc nào anh ấy cũng giận tôi. Có một
lần, sau khi tham dự một buổi tiệc trở về,
chúng tôi đã có một cuộc xô xát dữ dội với
nhau. Matt nói rằng tôi đã để mắt đến một
trong những người bạn của anh ấy, và anh
ấy tát vào mặt tôi thật mạnh. Sau việc này,
mọi thứ trở nên tồi tệ. Mẹ tôi rất lo cho tôi.
Tôi cố gắng bào chữa cho Matt nhưng mẹ
tôi nói rằng Matt là người có vấn đề.
Người bạn thân nhất của tôi cũng nói như
vậy. Thế rồi tôi đến nói chuyện một nhà
tư vấn. Cô ấy giải thích rằng nếu tôi là
người thật sự đặc biệt đối với Matt thì anh
ta không làm tôi tổn thương. Nếu Matt thật
sự quan tâm đến tôi, anh ấy không đánh
tôi. Hiện nay tôi đã có bạn trai mới. Anh ấy
thật sự tôn trọng tôi. Dĩ nhiên thỉnh thoảng
chúng tôi cũng cải vã nhau. Nhưng chúng
tôi có một mối quan hệ tuyệt vời. Chúng
tôi có thể tâm sự mọi chuyện với nhau một
cách chân thành. Ðây là một mối quan hệ
tốt đẹp và tôi cũng cảm thấy như thế.
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Câu chuyện của Sharon và Dave
Mọi thứ bắt đầu cách đây 2 tháng sau khi
con gái chúng tôi, Emma, có cảm tình với
Michael. Chúng tôi không thích cậu ấy vì
chúng tôi nghĩ cậu ấy quá ích kỷ. Con gái
tôi ngừng thăm viếng bạn bè để có thời gian
với Michael nhưng cậu ấy vẫn ghen tuông
và la mắng con gái tôi như thể đã làm một
thứ gì đó mà cậu ta không thích. Chúng tôi
rất khó khuyên bảo con gái mình về điều này
- khi chúng tôi nói thì nó chỉ nói rằng cậu ấy
ghen tuông chỉ vì yêu nó. Chúng tôi không
muốn can thiệp vào mối quan hệ của chúng
vì chúng tôi không muốn Emma lẻn đi lén lút
gặp cậu ta. Nhưng mối quan hệ này từ đầu
cuối đã không tốt đẹp rồi. Hành vi của cậu ta
đã tác động đến gia đình chúng tôi. Những
lúc giận dữ của cậu ta ngày trở nên tồi tệ và
một ngày kia sau khi nghỉ cuối tuần về cô
con gái chúng tôi mang nhiều vết bầm và
cắt trên thân thể. Sau đó chúng tôi gọi đến
đường dây tư vấn và họ đã giúp đỡ chúng tôi
tận tình. Họ giúp chúng tôi cách tiếp cận với
Emma và nói với nó về cách cư xử ngược
đãi của Michael, và giúp con gái hiểu rằng
nó không có lỗi gì về những hành động của
cậu ta. Khi Emma dứt khoát mối quan hệ
này, chúng tôi giúp con gái mình bằng cách
bắt điện thoại khi Michael gọi đến. Hiện tại
mọi thứ đã trở lại bình thường - Emma cảm
thấy rất vui và đang học tốt ở đại học.

Lăng nhục hay bị ép buộc - bị xô đẩy, đánh, tát, đá, đấm là điều không thể chấp nhận được.
Không ai đáng bị đối xử theo cách này. Không ai có quyền sử dụng bạo lực - hay đe dọa
bằng bạo lực - để ép quý vị làm những điều mình không muốn làm.
Ðây là điều không thể chấp nhận nếu một người nào đó viện lẽ mình bị mệt, căng thẳng, làm
việc nhiều hay bị kẹt tiền như là lý do để có những hành vi bạo lực.
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Phá vỡ vòng
bạo hành lẩn quẩn
Một mối quan hệ bị bạo hành có thể không
xảy ra thường xuyên. Có lúc, người bạo
hành đối xử rất tốt với người bạn đời của
mình. Họ có thể tỏ tình yêu thương và ngỏ
lời xin lỗi về những hành vi bạo hành của
họ, khiến cho quý vị khó biết những gì thật
sự đang xảy ra. Nhưng rất có thể hành vi
bạo hành sẽ ngày càng trở nên trầm trọng
và mối quan hệ càng trở nên bạc đãi.

Ðối với những người đang trải qua một
mối quan hệ bạo hành, họ có thể cảm thấy
hoang mang về nhiều điều, đặc biệt nếu
đây là mối quan hệ đầu tiên. Họ có thể cố
gắng viện dẫn lý do, nghĩ đến nó như một
chuyện đơn lẻ hay điều đó chỉ đã xảy ra khi
người bạo hành bị say xỉn hay căng thẳng.
Có thể họ không chắc người bạn đời sẽ có
hành vi ra sao.

Sau vụ bạo hành, thường người bạo hành
và nạn nhân cố gắng dàn xếp mọi thứ cho
ổn thỏa - viện lý do, xin lỗi, hứa thay đổi.
Nhưng không có lý do nào có thể bào chữa
cho hành vi này và chỉ nói xin lỗi thì chưa
đủ. Thỉnh thoảng người bạo hành sẽ đỗ lỗi
cho nạn nhân - “Nó đã không xảy ra nếu
em làm theo những gì anh nói”

Một nạn nhân của nạn bạo hành có thể bắt
đầu cho rằng bạo hành xảy ra là do lỗi của
họ. Họ có thể bắt đầu sửa đổi bất cứ điều
gì theo ý của người bạn đời, thậm chí ngay
cả việc thay đổi này có làm cho họ không
thấy thỏa mái đi chăng nữa. Họ có thể cảm
thấy lo lắng rằng người bạn đời sẽ gây tổn
thương cho họ nếu họ cố bỏ đi.

Mọi thứ có thể sẽ ổn thỏa trong một thời
gian - người bạc đãi có thể cảm thấy có
lỗi, nạn nhân có thể cố gắng chiều theo
ý người này về bất cứ điều gì họ muốn.
Thường đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi
nạn bạo hành quay trở lại.
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Câu chuyện của Sophie
muốn chơi với bạn ấy và chúng tôi không
gặp nhau nữa Tôi nghe một trong những
người bạn học khác nói rằng Ian càng ngày
càng trở nên thô bạo. Nhưng Rachel lại cứ
đeo dính cậu ta - lần bị đánh cuối cùng quá
mạnh khiến Rachel phải nhập viện. Tôi chưa
bao giờ có đủ can đảm để nói với Rachel về
những hành vi bạo ngược của Marcus và Ian.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra
nếu tôi nói cho Rachel nghe những điều này.
Ðúng ra, lúc trước tôi nên khuyến khích cô ấy
báo cảnh sát hay một nhà tư vấn về những
điều đã xảy ra. Có thể lúc đó tôi nên nói cho
Rachel hiểu rằng cô ấy không có lỗi - cô ấy
không xứng đáng để bị đối xử như thế, và
không phải người đàn ông nào cũng như thế.

Tôi có một người bạn thân ở trường tên
Rachel. Chúng tôi là bạn khá thân thiết từ
bậc phổ thông đến đại học. Ở đại học Rachel
quen với Marcus. Cậu ta được nhiều người ái
mộ nhưng có tính khí hung bạo. Rõ ràng là
cậu ta dùng vũ lực với cô bạn tôi. Những câu
chuyện Rachel dựng lên để giải thích cho
những vết bầm trên người đều khó tin. Cô ấy
luôn nói bào chữ cho cậu ta. Rachel thật sự
là một cô gái thông minh nhưng khi Marcus
bỏ rơi cô thì cô ấy suy sụp hoàn toàn. Cô ấy
bỏ học đại học và cuối cùng sống chung với
Ian. Ian tính tình cũng giống như Marcus.
Tuy nhiên Rachel cảm thấy như cô ta đáng
được đối xử như vậy. Cô ấy luôn đi bên Ian
và cậu ta thì quá thô lỗ. Tôi nghĩ tôi không

Thật khó để dứt bỏ một mối quan hệ và
nó còn khó hơn nữa nếu phải rời xa một
người bạn trai hay người bạn đời có tính
bạo hành.

Tuy nhiên, bước đầu tiên để thay đổi mọi
thứ là hiểu được rằng điều xảy ra là sai.
Thậm chí nếu bạn trai hay bạn đời của
mình nói rằng họ quan tâm đến quý vị và
ngược lại. Thế nhưng thật là không thể
chấp nhận được khi bị đối xử như thế. e
about you and vice versa.

Khi quý vị sợ hãi và mất đi sự tự tin, thì
rất khó tìm được sức mạnh để dứt khoát.
Ðôi lúc người ta cảm thấy việc hy vọng
mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng
tốt hơn là một điều dễ làm hơn. Nhưng
những hy vọng này thường không xảy ra.
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Nói chuyện với người khác
Lắng nghe cảm xúc của mình và tin vào
chúng - nếu quý vị cảm thấy điều gì đó
không đúng, có thể nó không đúng thật.
Hãy nói chuyện với người nào đó quan tâm
đến quý vị. Hãy tâm sự với cha, mẹ, một
thành viên trong gia đình, bạn bè, hay một
người nào đó trong cộng đồng của mình
như bác sĩ, giáo viên, người lãnh đạo tôn
giáo ở địa phương hay gọi Ðường Dây
Giúp Ðỡ để được tư vấn kín đáo

Quý vị không có trách nhiệm gì đối với
những hành vi bạo lực của người khác.
Trước hết quý vị phải có trách nhiệm đối
với chính bản thân mình - tìm sự an toàn và
sống an toàn
Nếu muốn nói với một người nào đó về
mối quan hệ của mình hay muốn tìm sự
an toàn, quý vị có thể tìm chi tiết những
địa điểm cần liên hệ đăng trong tập sách
này. Những địa điểm này sẽ giúp quý vị tìm
đúng người hỗ trợ.

Tìm người nào đó quý vị tin tưởng và kể
cho họ nghe những điều gì đang xảy ra
đối với quý vị Ðừng cảm thấy xấu hổ hay
ngượng.

Khi gọi Ðường Dây Giúp Ðỡ
• Quý vị sẽ được đối thoại với một người chứ không phải là lời từ máy nhắn tin hay
giọng thâu băng sẵn
• Người trả lời điện thoại quý vị là một nhà tư vấn kinh nghiệm, không phải cảnh sát
hay nhân viên chính phủ.
• Quý vị không phải cho biết tên mình
• Bất kỳ người nào có quan ngại đều có thể gọi đường dây này
• Quý vị có thể yêu cầu nhà tư vấn nam hay nữ
• Sau khi nói về mối quan ngại của quý vị, nhà tư vấn có thể hướng dẫn quý vị liên
lạc với một tổ chức khác để có thể giúp đỡ hay hỗ trợ dài hạn hơn.
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Câu chuyện của Joise
Giống như nhiều nhà tư vấn khác, tôi làm
việc với những người gặp phải tình trạng
bạo hành gia đình và tình dục hay đã từng
bị lạm dụng trước đây. Họ chỉ là những
người bình thường, đã gặp phải nhiều mối
quan hệ xấu. Thường người ta chỉ nhờ sự
giúp đỡ khi bị bạo hành thân thể. Nhưng nạn
bạo hành thường có những dấu hiệu cảnh
báo - như ghen tuông dữ dội, la mắng, lăng
nhục thường xuyên hay hăm dọa bằng bạo
lực - để cho ta biết rằng mọi việc sắp sửa
vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

tôi giúp họ giải thích với cảnh sát về chuyện
đã xảy ra hoặc sắp xếp tư vấn - nhưng dẫu
sao đi nữa họ vẫn là người có quyền chọn
lựa.
Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ có người lạ
mặt mới làm tổn thương đến chúng ta. Nhưng
điều đáng buồn nhất là người lạm dụng tình
dục lại là người mà nạn nhân quen biết, và nó
lại xảy ra ở một nơi mà họ nghĩ rằng họ sẽ an
toàn - tại nhà, nhà của bạn, sở làm và câu lạc
bộ hay quán rượu địa phương.
Vì thế nạn bạo hành thường hay tiềm ẩn. Bạn
bè và gia đình nghi ngờ có điều gì đó không
hay đang xảy ra nhưng không chắc chắn. Tôi
nghĩ rằng nếu một người nào đó đang bị bạo
hành hay dã bị hành hung, điều tốt nhất họ có
thể làm là nói chuyện này với một người mà
họ tin tưởng. Công việc của tôi là giúp đỡ mọi
người tìm ra một cách để nói về việc đang
xảy ra và nói về những cách mà họ có thể
thực hiện để làm thay đổi tình hình đó.

Tôi giúp mọi người tạo những kỹ năng để
duy trì các mối quan hệ tốt đẹp mà đôi bên
có thể giao tiếp tốt với nhau. Nếu người nào
đó là một nạn nhân của nạn bạo hành, tôi
phải cố gắng thuyết phục rằng họ không có
trách nhiệm về hành vi ngược đãi - mà chính
là do lỗi của người bạo hành.
Khi người nào đó đến gặp tôi, thì tôi cố gắng
đưa cho họ một số lựa chọn - thỉnh thoảng
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Bạo hành là phạm pháp
Thật khó mà có thể chấp nhận được rằng
người mà quý vị quan tâm lại là người cố
tình gây tổn thương cho quý vị. Chúng ta
không chỉ đề cập đến vấn đề đánh đập. Bạc
đãi cũng có thể bao gồm việc sử dụng vũ
lực hay đe họa để ép quý vị làm những điều
mình không muốn làm.

Có lẽ trong cuộc sống chúng ta, thời gian vị
thành niên và lúc bắt đầu trưởng thành là
những thời kỳ mà, hơn lúc nào hết, chúng
ta tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm mới
để giúp chúng ta hiểu về chính mình và cần
những gì.
Ðôi khi việc tìm tòi học hỏi có thể đưa
chúng ta vào những tình huống đầy rủi ro.

Ép buộc người nào đó để quan hệ tình dục khi họ không muốn, hay ép họ giao hợp
bằng cách làm cho họ nghĩ rằng họ sẽ bị tổn thương nếu họ không chịu là một tội ác
nghiêm trọng.
•

Ðịnh nghĩa và tên gọi của hành vi phạm tội có hơi khác biệt - tại mội vài tiểu bang,
hành vi phạm tội này được gọi là “cưỡng hiếp”, trong khi đó một số tiểu bang khác
gọi là “xâm phạm tình dục”, “giao cấu khi không đồng tình” hay “giao hợp khi không
đồng tình”

•

Theo ngôn ngữ hàng ngày, “Xâm phạm tình dục” là một thuật ngữ chung bao gồm
việc cưỡng hiếp và một số hành vi phạm tội khác chẳng hạn như hành vi khiếm nhã.

•

Xâm phạm tình dục không nhất thiết có liên quan đến bạo hành, thí dụ như sờ mó
một người nào đó có tính cách tình dục mà không có sự đồng tình cũng gọi là xâm
phạm tình dục.

Nạn xâm phạm tình dục và bạo hành đối với phụ nữ là vấn đề nghiêm trọng
Các cuộc thăm dò đã nêu rõ hai sự kiện rất đáng lo
•

Chỉ có 20% các vụ xâm phạm tình dục đối với phụ nữ được báo cáo cho cảnh sát.

•

58% vụ xâm phạm tình dục là do người quen biết gây ra.

Dữ liệu nêu trên được trích dẫn từ cuộc thăm dò Tội Phạm và An Toàn (Crime and Safety) của Cục Thống Kê Úc được tiến hành vào đầu năm 2002 dựa trên báo cáo những sự cố xảy ra trong 12 tháng qua. Ðây là cuộc thăm dò liên
hệ mới nhất.
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Không có nghĩa là

Câu chuyện của Brett
Cánh sát nói họ sẽ buộc tôi về tội xâm phạm
tình dục

rằng nếu cô ấy thực sự là bạn gái và thật sự
quan tâm đến tôi, thì có lúc cô ấy có thể làm
những gì tôi muốn chứ. Sau khi sự việc xảy
ra, Julia buồn khổ và khóc nhưng tôi nghĩ cô
ấy sẽ không sao. Ai dè Julia nói với cha mẹ
cô ấy về việc này và họ đi báo cảnh sát.

Tôi gặp Julia tại một buổi tiệc - tôi thật sự
thích cô ấy. Chúng tôi bắt đầu đi chơi với
nhau nhưng cô ấy rất cổ hủ về vấn đề tình
dục và những chuyện quan hệ tình dục. Tôi
nghĩ rằng tôi có quá nhiều kinh nghiệm so
với cô ấy. Cô ấy nói rằng không muốn vượt
quá giới hạn. Tôi thật là khó chịu vì việc gì
cô ấy cũng là người quyết định. Thật ra thì
cô ấy đã nói “không” vào đêm đó khi tôi đạt
đến mục đích cuối cùng. Nhưng tôi chỉ nghĩ

Tôi đã cố giải thích rằng tôi đã quá say
nhưng cảnh sát không chấp nhận lý do này.
Mẹ tôi sẽ đưa tôi đến gặp một nhà tư vấn.
Nhưng tôi rất lo lắng về những điều sắp sửa
xảy ra.

Là bạn trai của một người nào đó không có nghĩa là quý vị có quyền quyết định bạn gái
mình nên làm gì.
Và quý vị không có quyền sử dụng vũ lực.
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Giao Tiếp
Giao tiếp là chìa khóa cho tất cả các mối
quan hệ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy
con trai đặc biệt lo lắng về việc giao tiếp.
Nhiều người cảm thấy họ cần “làm vài ly”
để lấy can đảm trước khi nói chuyện với các
cô. Thỉnh thoảng họ có thể cần được giúp
đỡ để tìm ra phương cách hữu hiệu nhằm
giảm bớt sự thẹn thùng và nỗi lo bị từ chối.

hiệu quả hoặc không được trọng thì việc
điều đình những giới hạn trong mối quan hệ
sẽ trở nên khó khăn nếu không nói là không
thể thực hiện được.
Việc giao tiếp không có hiệu quả có thể
dẫn đến những đòi hỏi mâu thuẫn, nhất là
về mặt tình dục. Tình dục khi không có sự
đồng tình chính là xâm phạm tình dục - Ðây
là một sự kiện đơn giản và dễ hiểu.

Không có giao tiếp thì không thể có mối
quan hệ thật sự. Nếu giao tiếp không có

Sống an toàn và
xử trí an toàn
Ðiều đáng buồn là hầu hết nạn bạo hành
đối với phụ nữ xảy ra trong mối quan hệ
- đấy là lý do tại sao việc học hỏi cách xây
dựng những mối quan hệ tốt đẹp là điều
quan trọng. Nhưng rắc rối có thể xảy ra bên
ngoài mối quan hệ - với những người lạ
mặt hay những người quý vị không biết rõ.

Lập kế hoạch đi lại để bạn có thể đi và về
một cách an toàn.

Chúng ta đã nghe và đọc về nhiều trường
hợp khủng khiếp mà giới trẻ đã gặp phải
trong một số tình huống kinh hãi ngoài tầm
kiểm soát của họ

Rượu và tình dục có thể là một hỗn hợp
nguy hiểm. Nếu quý vị không tự chủ được
bản thân, thì quý vị sẽ không thể kiểm soát
tình huống

Hãy suy nghĩ về những điều quý vị có thể
làm để được an toàn và tránh gặp rắc rối.

Nên nhớ rằng nếu quý vị quá say đến nỗi
quý vị không biết người khác có đồng ý hay
không - hãy dừng lại. Ðó có thể là hành vi
cưỡng hiếp. Khi quý vị biết người khác quá
say đến nỗi họ không còn khả năng quyết
định vấn đề đồng tình hay không đồng tình
- đừng làm - bởi vì đó có thể là hành vi
cưỡng hiếp.

Hãy báo cho ai đó (cha mẹ, anh/chị/em,
người sống cùng nhà) biết quý vị sẽ đi đâu
và khi nào quý vị về nhà. Nếu kế hoạch
thay đổi quý vị cũng nên báo cho họ biết.

Lập kế hoạch đi chơi và đi theo nhóm. Ði
với những ai quý vị cảm thấy an toàn và
người mà quý vị biết là sẽ lo lắng cho quý
vị.
Hãy cảnh giác cho bản thân và bạn bè bạn tốt là người biết bảo đảm cho bạn bè
được an toàn và có những quyết định
an toàn.

14

Ðồng tình với một loại hành động chẳng
hạn như hôn hít không có nghĩa là đã bật
“đèn xanh” cho cách quan hệ tình dục
khác - nên nhớ là quý vị có thể đổi ý và nói
“không” vào bất kỳ thời điểm nào.

Không đi một mình và đi riêng lẻ với người
quý vị không biết rõ.
Nếu quý vị cảm thấy không thoải mái, hãy
làm theo cảm giác của mình và tìm đến một
nơi an toàn càng nhanh càng tốt.

Luôn luôn thận trọng ngay cả trong trường
hợp quý vị biết người đi với mình - có
thể quý vị chưa biết rõ về họ như quý vị
tưởng.

Câu chuyện của Kylie
Tôi thật may mắn vì những người bạn của tôi
có mặt và quan tâm đến tôi. Chẳng phải là tôi
không biết anh ấy. Anh ấy đã từng đến quán
rượu này và chúng tôi đã nói chuyện sơ sơ
với nhau. Anh ta có vẻ không đến nỗi tệ lắm.
Anh liên tục mua rượu cho tôi và tôi cảm thấy
như mình đang có hứng tiệc tùng và thế là
tôi cứ nốc hết ly này đến ly khác. Uống quá
nhiều, quá nhanh. Anh ấy cứ tìm cách đưa tôi
ra ngoài. Tôi không muốn nhưng cuối cùng
chúng tôi cũng ra đến bãi đậu xe.

Tôi quá sợ hãi. Tôi muốn nôn. Tôi không
muốn ở đó. Tôi không biết cách nào để thoát
khỏi tình trạng đó. Tanya và Jo đã để ý tôi
từng giây từng phút. Họ lo lắng vì tôi đã uống
quá nhiều. Để ý thấy tôi không có ở đó họ ra
ngoài tìm tôi.
Họ chỉ nói với anh ấy rằng tôi đã say và họ
phải đưa tôi về nhà. Họ cầm giỏ xách, dìu tôi
lên taxi và đưa tôi về nhà.
Bạn bè tốt có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
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Cha mẹ có thể giúp đỡ con cái
Nói về những giá trị và điều được xem là
hành vi có trách nhiệm, có thể chấp nhận
được là một phần quan trọng trong việc xây
dựng sự hiểu biết của giới trẻ về các mối
quan hệ.

Những kinh nghiệm của chính gia đình
và bạn bè quý vị có thể là điểm khởi đầu
hữu ích. Ngay cả các chương trình truyền
hình có thể có những ví dụ của những
loại quan hệ và cách mọi người cư xử với
nhau. Con cái quý vị nghĩ như nào về cách
phản ứng của các nhân vật trong chương
trình? Các em có phản ứng giống như vậy
không? Hãy để chúng tự do kể cho quý vị
biết chúng có cảm nghĩ gì về mọi thứ.

Hầu hết giới trẻ đều nghĩ rằng các mối
quan hệ - đi cùng với nhau - sẽ rất thú vị.
Khi bắt đầu giai đoạn trưởng thành, chúng
bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ để
được hỗ trợ, trìu mến, gần gũi.

Cố gắng khuyến khích con cái giữ liên lạc
với bạn bè và tham gia các sinh hoạt có
thể không liên quan gì đến mối quan hệ
sâu sắc đầu tiên của chúng. Những mạng
lưới này là một nguồn hỗ trợ quan trọng khi
chúng gặp vấn đề.

Ban đầu, nhóm bạn chơi cùng lứa có thể
đóng một vai trò có ảnh hưởng lớn trong
việc xác định “thú vị” là gì. Nhưng cha mẹ
cũng đóng một vai trò quan trọng. Cách đối
xử và sự mong đợi từ gia đình có thể là một
kiểu mẫu cho giới trẻ nếm trải mối quan hệ
đầu tiên. Những kinh nghiệm đầu đời này
thường tạo nên kiểu mẫu cho các mối quan
hệ sau này vì thế đừng sợ khi nói với con
cái của quý vị về những mối quan hệ.

Giới trẻ có thể không nhận biết một số hậu
quả xấu do những hành vi tình dục thiếu
suy nghĩ gây ra. Thậm chí khi một người
nào đó đã đủ tuổi và ưng thuận chuyện đó,
có quan hệ tình dục bừa bãi có thể dẫn đến
hậu quả nghiêm trọng - khả năng mắc bệnh
phong tình, mang thai, mất uy tín, bị xì sầm,
ngượng ngùng và lo lắng.

Tất cả chúng ta đều cần hiểu và khuyến
khích sự quan trọng của những giá trị cơ
bản đó, làm nền tảng của các mối quan hệ
vững chắc và tốt đẹp:

Sự tôn trọng
Giao tiếp
Chia sẻ
Ðộc lập
Tin tưởng
Đồng bạn
Sự thành thật

Một mối quan hệ tốt không thể thiếu sự tôn
trọng và sự cảm mến.
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Câu chuyện của Jon
Tôi và Nick, con trai tôi rất thân thiện với
nhau. Angie, mẹ cháu, và tôi rất hãnh
diện về Nick. Nó học và chơi thể thao giỏi
đồngthời được bạn bè yêu quý. Vì thế thật
là sốc khi nghe con tôi nói qua điện thọai di
động với bạn học về một số cô gái học tại
trường - cô nào cũng được gán cho một biệt
danh, nếu không là “đồ lả lơi” thì cũng là
“con nhỏ lãnh cảm”

tôn trọng có thể đã có trước đây. Nick cần
hiểu rằng nó có thể bị tai tiếng, không chừng
trong tương lai có thể những người con gái nó
thích sẽ không đi chơi với nó.
Angie đã cố gắng tạo cơ hội để hai mẹ con
có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Giúp
cho Nick hiểu cảm nghĩ của con gái ra sao.
Giúp Nick tự tin và không cần phải đóng vai
“một người đàn ông lớn”.

Tôi không muốn Nick khi lớn lên nghĩ rằng
tình dục chỉ là một sinh hoạt giải trí mà nó
có thể khoác lác với bạn bè. Tôi nghĩ nó còn
quá trẻ để có được một mối quan hệ vững
chắc, nhưng Nick cần đối xử với bạn gái với
sự tôn trọng. Nick cần hiểu rằng chúng tôi có
những điều mong muốn về cách cư xử của
nó. Chúng tôi nói cho Nick biết rằng nó đã
sai. Tôi hỏi nó sẽ nghĩ như thế nào khi nghe
người khác nói về chị nó như thế - hoặc tìm
cách ép chị nó quan hệ tình dục. Tôi đã giải
thích rằng khi một người con trai ép buộc một
người con gái dù là lời nói hay hành động thì
nó đã làm mất đi sự tin tưởng, gần gũi hay

Tôi bắt đầu tự hỏi về một số con trai trong
đội thể thao của trường mà tôi là huấn luyện
viên. Không biết có ai nói với chúng về những
mối quan hệ và sự tôn trọng? Tôi bắt đầu nói
chuyện này với một số đồng nghiệp khác về
cách làm sao để chắc chắn là con cái chúng
tôi hiểu thế nào là cách cư xử có thể chấp
nhận được và những rắc rối chúng có thể
gặp phải nếu như chúng không tiếp cận tình
dục và các mối quan hệ một cách khôn khéo.
Tôi biết con trai ít chịu nghe lời nhưng ít nhất
chúng ta nên thử.
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Cha mẹ có thể làm điều gì
Cha mẹ, các thành viên khác trong gia đình
và bạn bè có thể để ý thấy những thay đổi
đáng kể trong cách cư xử khi một người
nào đó là nạn nhân của sự bạc đãi.

con? Con muốn làm gì sau này - hiện tại và
dài hạn?” để con trả lời.
Lắng nghe con cái - đừng xét đoán
Nếu con gái quý vị hiện gặp phải tình trạng
bị bạc đãi, nó có thể cảm thấy rất buồn về
bản thân. Ðừng làm cho con cảm thấy buồn
thêm. Ðừng đỗ lỗi cho con mình về những
điều đang xảy ra. Ðừng bảo con những gì
đáng lẽ con nên làm khác đi - hãy tập trung
vào những gì có thể giúp cho con vui vẻ
cũng như cách con có thể làm thay đổi tình
hình bây giờ.

Những điều cần để ý:

• Cô ấy không còn quan tâm đến các sinh
hoạt mà trước đây cô ta rất thích?
• Cô ấy có tỏ ra lo lắng quá mức về những
điều bạn trai cô suy nghĩ không?
• Cô ấy có vui khi đi với bạn trai không hay
chỉ lo với lắng?
• Cô ấy có lo ngại rằng bạn trai của cô ấy
sẽ nổi nóng về một điều gì mà quý vị
hoặc cô ta nói hoặc làm không?
• Cô ấy có hay viện dẫn lý do để bào chữ
cho bạn trai không?
• Cô ấy có tránh gặp bạn bè hay các sinh
hoạt xã hội nếu không có sự tham dự
của người bạn trai không?
• Cô ấy có hay bông đùa về những cơn
giận dữ bất chợt của người bạn trai
không?
• Cô ấy có những vết thương khó giải
thích trên cơ thể hay không? hay những
lời giải thích rất đáng ngờ hoặc kỳ lạ
không?
• Cách cư xử của cô ta có thay đổi nhiều
kể từ khi bắt đầu cặp bồ với bạn trai
không?

Ðừng bắt con phải làm theo ý mình khuyến khích con quý vị nghĩ về những
chọn lựa của chúng
Con quý vị phải tự tìm cách vượt qua tình
cảnh. Tuy nhiên việc tâm sự với người mẹ
hoặc một người nào đó đáng tin cậy có
thể giúp con quý vị giải quyết những gì cần
làm. Mục đích của quý vị là giúp con cái trở
nên tự lập và mạnh dạn. Ðó là cách bảo vệ
tốt nhất mà quý vị có thể cho con và cũng
là cách tốt nhất bảo đảm con quý vị sẽ
không trở thành nạn nhân của sự bạc đãi
thêm một lần nữa.
Làm cho con hiểu rõ rằng chúng có sự
hỗ trợ của quý vị
Con quý vị có thể cảm thấy bị cô lập và
lẻ loi. Hãy nói cho con biết rằng quý vị rất
quan tâm và lo lắng cho sự an toàn của
chúng. Quý vị muốn cho con vui vẻ và sẽ
hỗ trợ bằng mọi cách để có thể giúp chúng.
Hãy nói rõ lý do làm quý vị quan ngại “Bố
mẹ cảm thấy rất buồn khi cậu ấy mắng con
ngu. Bố mẹ không muốn thấy con lo lắng
và buồn bã. Con nghĩ gì khi cậu ấy làm như
thế?”

Nên làm gì:
Khuyến khích con cái nói chuyện với
quý vị
Quý vị có thể sử dụng tập sách này như là
điểm khởi đầu để nói chuyện với con cái.
Cố gắng làm điều này khi chỉ có hai người,
không ở trước mặt bạn bè của con mình
hay trước mặt các thành viên khác trong
gia đình. Việc nói chuyện có thể dễ dàng
hơn nếu thỉnh thoảng quý vị dùng các sinh
hoạt khác như lái xe chung với nhau, làm
bữa ăn hoặc rửa chén bát chung để tạo cơ
hội tâm sự. Cố gắng để cho con quý vị nói
càng nhiều càng tốt. Ðưa ra những câu hỏi
mở ngỏ như “Con cảm thấy như thế nào?
Bạn bè con nghĩ gì về mối quan hệ của

Giúp con tìm một số phương án thực tế
Những điều có hiệu quả phụ thuộc vào
mức độ con quý vị sẵn sàng chịu nhìn nhận
là có vấn đề hay mối quan hệ có tính cách
ngược đãi như thế nào. Ðường Dây Giúp
Ðỡ hoạt động 24 giờ/ngày - 1800 200 526 đã được thiết lập để giúp quý vị và con quý
vị. Hãy tìm một phương cách tiếp cận thích
hợp. Xin sử dụng đường dây này.
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Làm thế nào để được giúp đỡ
Tìm cho mình một thời điểm thích hợp và có đủ can đảm để nói về những vấn đề này là điều
quan trọng.
Các mối quan hệ là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
Kinh nghiệm của giới trể về các mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng vì
cách mọi người đối xử với chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến những cảm nghĩ về chính mình không chỉ ảnh hưởng ở hiện tại mà còn ở tương lai nữa.
Nếu quý vị cần tư vấn hay thông tin, chúng tôi luôn có một số dịch vụ và hỗ trợ thích hợp để
giúp quý vị.
Ðừng sợ khi yêu cầu giúp đỡ, nhất là trong trường hợp quý vị hay một người nào đó quý vị biết
đang ở trong tình trạng bị bạo hành hay bị lạm dụng tình dục.
Mối quan hệ có thể không phải là chuyện dễ dàng nhưng không bao giờ phải chịu tổn thương.
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