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VẤN ĐỀ: SỰ BẠO HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 
Phần lớn dân chúng Úc đồng ý rằng sự bạo hành đối với phụ nữ 
là sai lầm.

Chúng ta biết rằng:

› Trung bình mỗi tuần có một phụ nữ bị người bạn đời hiện tại 
hay trước đây của mình giết chết1.

› Một phần ba phụ nữ từ 15 tuổi trở lên là nạn nhân của sự bạo 
hành thể xác hay tình dục bởi người mà họ biết2.

› Một phần sáu phụ nữ bị người bạn đời hiện tại hay trước đây 
của mình bạo hành thể xác hay tình dục3.

› Một phần tư phụ nữ Úc bị lạm dụng tình cảm4.

› Một phần tư thanh thiếu nữ sẵn sàng bỏ qua sự bạo hành bởi 
người bạn đời của mình5.   

CHU KỲ BẠO HÀNH NÀY BẮT ĐẦU TỪ SỰ BẤT KÍNH 
Không phải sự bất kính nào đối với phụ nữ cũng dẫn đến sự bạo 
hành. Nhưng mọi sự bạo hành đối với phụ nữ đều xuất phát từ 
hành vi bất kính.

Sự bất kính bắt đầu từ những tư tưởng và thái độ mà ta có từ lúc 
còn nhỏ.

Đôi khi chúng ta có thể nói hay làm những điều khiến giới trẻ 
nghĩ rằng hành vi bất kính và hung hãn là chấp nhận được mà 
chúng ta không biết.

Dần dần trẻ em nam cũng như nữ bắt đầu tin rằng sự bất kính chỉ 
là một điều gì chấp nhận được trong tiến trình trưởng thành của 
chúng.

SÁT CÁNH VỚI NHAU CHÚNG TA CÓ THỂ GÓP TAY 
NGĂN CHẬN CHU KỲ BẠO HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 
Là phụ huynh, người trong gia đình, giáo viên, huấn luyện viên, 
chủ nhân và người làm mẫu mực, chúng ta có thể có ảnh hưởng 
tích cực đối với giới trẻ và đặt tiêu chuẩn cho những gì chấp nhận 
được và những gì không thể chấp nhận ngay từ lúc đầu.

Chúng ta có thể để ý hơn những cớ mà ta viện ra và hiểu những 
cớ này có thể có hậu quả lâu dài như thế nào.

Chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện với trẻ em nam cũng như nữ 
về sự tôn trọng.

Chúng ta có thể ‘ngăn chặn ngay từ đầu’ và góp tay ngăn ngừa sự 
bạo hành đối với phụ nữ.



 
Thái độ có thể rất khó thay đổi 
vì sau một thời gian chúng 
trở nên bình thường, tự nhiên, 
không có gì lạ. Thái độ tự nhiên 
như hơi thở vậy.   
Ken Lay, Chủ tọa, Cố Vấn Đoàn COAG về Giảm Thiểu Nạn 
Bạo Hành đối với Phụ Nữ và Con Cái
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CHÚNG TA UỐN NẮN TƯ TƯỞNG CỦA CON CÁI 
CHÚNG TA TỪ LÚC CHÚNG CÒN NHỎ

Là phụ huynh và người trong gia đình, ai cũng 
muốn những gì tốt nhất cho con cái của mình. 
Chúng ta muốn chúng được giàu kinh nghiệm, có 
những mối liên hệ lành mạnh và những cơ hội để 
tỏa sáng. Chúng ta muốn chúng hiểu điều gì phải 
và điều gì trái. Chúng ta muốn chúng tôn trọng 
người khác và tôn trọng chính mình. 

Chúng ta cố gắng hết sức để làm gương cho con cái và nói về 
những giá trị, thái độ và hành vi mà chúng ta hy vọng con cái của 
mình sẽ có khi chúng lớn lên. 

Thế nhưng đôi khi, mặc dầu không cố ý, chúng ta có thể nói 
những điều ngụ ý bỏ qua những hành vi bất kính của giới trẻ.      
Để cắt đứt chu kỳ bạo hành đối với phụ nữ, chúng ta cần phải 
hiểu sự bỏ qua này liên kết như thế nào với sự bất kính và sự bất 
bình đẳng giới tính. 

THẾ NÀO LÀ HÀNH VI BẤT KÍNH?
Đây là những thí dụ:

› áp lực một người nào đó làm điều gì mà họ không hài lòng  

› cậy quyền để điều khiển, lạm dụng hay làm hại một người nào 

› đối xử với một người nào đó như là họ không quan trọng          
như mình 

› đối xử khác với một người nào đó vì phái tính, tôn giáo, nguồn 
gốc văn hóa, khuynh hướng tình dục hay màu da của họ

› coi thường tư tưởng của một người nào đó hay cảm giác của 
họ về một điều gì.

Những cuộc nghiên cứu cho chúng ta biết ngay từ lúc còn nhỏ, 
nam cũng như nữ bắt đầu tin là có những lý do và hoàn cảnh nào 
đó mà những hành vi bất kính này có thể chấp nhận được. Một 
số điều người lớn nói hay làm vô tình có thể ngụ ý rằng hành vi 
đối với phụ nữ này là chấp nhận được. Điều quan trọng là chúng 
ta phải thận trọng về những gì chúng ta nói với con cái vì cha mẹ 
và những người khác trong gia đình có ảnh hưởng nhiều nhất để 
uốn nắn thái độ tích cực.

Tập hướng dẫn này là một phương tiện thực tế để giúp quý vị nói 
chuyện tự tin và cởi mở hơn với giới trẻ về sự tôn trọng vì ai trong 
chúng ta cũng có bổn phận làm cho xã hội được tốt đẹp hơn.

TẬP HƯỚNG DẪN NÓI CHUYỆN
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SỰ BẤT KÍNH LIÊN HỆ GÌ ĐẾN SỰ BẠO 
HÀNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ?

Sự bạo hành đối với phụ nữ bắt đầu từ sự bất kính. 
Có thể chúng ta viện cớ cho những hành vi bất 
kính của giới trẻ mà chúng ta không biết. Mặc dầu 
chúng ta có thể không cố ý nhưng những cớ mà ta 
viện ra có thể làm cho sự bất kính ngày càng nhiều.

Có nhiều ảnh hưởng đối với ý nghĩ của giới trẻ về vai trò của đàn 
ông và đàn bà và họ liên hệ với nhau như thế nào, trong đó phải 
kể đến nền văn hóa hiện đang thịnh hành và bạn bè cùng lứa. 
Tuy nhiên, người lớn trong cuộc sống của họ – nhất là cha mẹ và 
những người khác trong gia đình – vẫn là những người để lại dấu 
ấn sâu đậm nhất.

Mặc dầu phần lớn dân chúng Úc nghĩ rằng sự bạo hành đối với 
phụ nữ là sai lầm nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng biết 
cách thay đổi sự việc và khi nào thì thay đổi. Thật ra, đôi khi chúng 
ta chấp nhận để cho con trai có những thái độ bất kính đối với 
con gái và dạy con gái hãy chịu đựng sự bất kính hay coi nhẹ 
những tác động nghiêm trọng đến sự tự trọng của con gái mà 
chúng ta không biết. 

Những con số dưới đây cho thấy những thái độ này đã trở thành 
một điều gì chấp nhận được trong tiến trình trưởng thành của 
con cái chúng ta.

1 PHẦN 4

1 PHẦN 41 PHẦN 4

1 PHẦN 5
người trẻ không nghĩ rằng việc 

con trai nhục mạ hay quấy 
rầy con gái bằng lời nói 
trên đường phố là điều 

nghiêm trọng

người trẻ cho rằng có những 
lúc phụ nữ cũng có phần 

lỗi trong những lần bị 
hiếp dâm

người trẻ không nghĩ rằng việc 
một người con trai bình thường 
hiền lành nhưng thỉnh thoảng 
lại tát bạn gái khi say hay cãi 

nhau với cô ấy là điều 
nghiêm trọng

TRÊN

trai trẻ cho rằng con gái thích 
con trai có quyền quyết định 

trong mối liên hệ

Thống kê:
TNS, Nghiên cứu của chiến dịch Giảm thiểu nạn bạo hành đối với phụ nữ và con cái, 2015
Our Watch (Quan Sát của Chúng Ta), Nghiên cứu của chiến dịch The Line, 2015 
VicHealth, Thăm Dò Thái Độ Cộng Đồng trên Toàn Quốc về Sự Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ, 2013
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Đương nhiên chúng ta muốn bảo vệ 
con gái của mình không bị làm hại 
nhưng chúng ta có muốn chúng nghĩ 
rằng lúc nào chúng cũng có phần 
lỗi không? Mặt khác, chúng ta có nói 
chuyện với con trai của mình về cách 
kềm chế những xúc cảm đột nhiên 
bùng nổ của chúng … Chúng ta có 
nói chuyện với chúng về mối liên hệ 
có sự tôn trọng không?  
Anne Coutts, Nhà giáo dục, Hiệu Trưởng Canberra Girls 
Grammar School

 
Tự xét là ... việc làm can đảm và cần 
thiết. Việc tự xét sẽ quyết định cách 
chúng ta kết nối với con cái của 
mình – cách chúng ta hướng dẫn 
giới trẻ đang lớn.  
Ken Lay, Chủ tọa, Cố Vấn Đoàn COAG về Giảm Thiểu Nạn 
Bạo Hành đối với Phụ Nữ và Con Cái
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HÃY CHẤM DỨT VIỆC CHẤP NHẬN 
HÀNH VI BẤT KÍNH

Khi nói chuyện với giới trẻ về sự bất kính, điều 
quan trọng là ta phải nói rõ với chúng những gì có 
thể chấp nhận được.

Những gì chúng ta nghĩ và làm sẽ trở nên bình thường rất nhanh 
đối với chúng ta, cho nên có thể khó cho chúng ta chất vấn chính 
mình. Tuy nhiên, nếu ta không chất vấn ý nghĩ và hành động của 
mình về vai trò của đàn ông và đàn bà, cũng như những gì chấp 
nhận được thì không chừng chúng ta vô tình đã bỏ qua sự bất 
kính, hung hãn và sự bạo hành có thể xảy ra. Giới trẻ có thể hiểu 
lầm về những gì chúng ta nói và xem đó như là cái cớ hay sự 
đồng thuận để hành xử theo một cách nào đó. Nếu điều này tiếp 
tục xảy ra thì mọi sự sẽ không thay đổi gì cả. 

Trước khi nói chuyện với giới trẻ, ta cần dành một chút thì giờ để 
tự xét mình một cách thành thật. 

Đối với giới phụ huynh, việc này có nghĩa là đối diện với tư tưởng 
của chính mình về con trai và con gái hay về đàn ông và đàn bà vì 
đây là căn bản cho phản ứng của chúng ta. 

Khi nghĩ về phản ứng của chính mình, có thể chúng ta sẽ ngạc 
nhiên khi nhận biết một số trường hợp thông thường nhất mà ta 
đã bỏ qua hành vi bất kính và hung hãn.

TẬP HƯỚNG DẪN NÓI CHUYỆN

Những trường hợp này là: 

› coi nhẹ hành vi bất kính 

› chấp nhận sự hung hãn chỉ là một đặc tính của con trai mà thôi 

› đổ tội cho con gái vừa bị đối xử bất kính.
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3. ĐỔ TỘI CHO CON GÁI
Đôi khi chúng ta đổ tội cho con gái khi con trai bất kính hay hung 
hãn với con gái. Điều này có thể hàm ý rằng người con gái chắc 
phải làm một điều gì đó mới chọc tức khiến con trai có hành vi đó 
hay người con gái này dựng chuyện.

CÓ BAO GIỜ QUÝ VỊ NGHĨ HAY NÓI …

“Con có nói cái gì làm cho nó giận không?”

“Câu chuyện nào cũng có hai chiều”

 
Phản ứng theo cách này sẽ dạy cho con trai rằng nếu chúng bất 
kính hay hung hãn thì không phải lúc nào chúng cũng có lỗi, và 
dạy cho con gái hãy tự vấn là chúng có lỗi hay không.

1. COI NHẸ HÀNH VI BẤT KÍNH 
Đó là khi ta gạt phăng hay tìm cách coi nhẹ sự nghiêm trọng của 
những hành động bất kính hay hung hãn.

CÓ BAO GIỜ QUÝ VỊ NGHĨ HAY NÓI … 

“Đừng để ý làm gì, không đến nỗi tệ như vậy” 

“Có lẽ nó muốn con chú ý đến nó đó”

 
Phản ứng theo cách này sẽ dạy cho giới trẻ rằng hành vi này chấp 
nhận được trong một số trường hợp và xem đó là một khía cạnh 
bình thường, hay đùa nghịch nữa trong hành vi của con trai đối 
với con gái.

2. CHẤP NHẬN SỰ HUNG HÃN CHỈ LÀ MỘT ĐẶC 
TÍNH CỦA CON TRAI MÀ THÔI
Khi ta theo phe con trai, điều này có thể hàm ý rằng việc tự chủ 
càng khó hơn cho con trai và đàn ông hay họ phải có lý do nào 
đó mới có hành vi như vậy.

CÓ BAO GIỜ QUÝ VỊ NGHĨ HAY NÓI … 

“Con trai đứa nào cũng vậy”

“Hôm nay là ngày xui của nó, làm con trai thật là khổ”

 
Phản ứng theo cách này sẽ dạy cho giới trẻ rằng hành vi bất kính 
hay hung hãn càng được chấp nhận hơn trong giới con trai.

LÀM SAO ĐỂ NHẬN BIẾT NHỮNG CỚ THÔNG 
THƯỜNG NHẤT CỦA CHÚNG TA

TẬP HƯỚNG DẪN NÓI CHUYỆN



 
Phải mất nhiều thập niên 
mới thay đổi được xã hội.                       
Đây không phải là điều một 
sớm một chiều nhưng nay 
chúng ta đã bắt đầu.  
Rosie Batty, Người Úc Xuất Sắc năm 2015
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SUY NGHĨ VỀ VIỆC NÓI CHUYỆN

Là phụ huynh và người trong gia đình, không bao 
giờ chúng ta biết cơ hội lý tưởng để ta nói được 
những chuyện quan trọng với con cái sẽ đến với 
mình lúc nào. 

Nhờ suy nghĩ trước những gì chúng ta tin, những gì chúng ta có 
thể nói và làm sao để ta có thể nói chuyện tích cực với con trai hay 
con gái của mình nên quý vị sẽ cảm thấy tự tin hơn để tận dụng 
mọi cơ hội. 

HÃY SẴN SÀNG ĐỂ NÓI CHUYỆN SỚM VÀ              
THƯỜNG XUYÊN 
Có thể quý vị đang ở trong xe, đang mua sắm, nấu ăn tối, xem 
truyền hình hay dẫn chó đi chơi. Hãy sẵn sàng để nói chuyện khi 
quý vị thấy hay nghe điều gì mà quý vị không hài lòng, khi con cái 
hỏi hay khi chúng chỉ muốn nói chuyện với quý vị. Lấy thí dụ, quý 
vị hãy nghĩ con gái của mình có thể phản ứng ra sao đối với lời 
nhục mạ hay chọc ghẹo của con trai hay con trai của mình có thể 
làm gì nếu một người bạn của nó đưa nó xem hình của một đứa 
con gái mà không được cô này cho phép.

Hãy thử nắm những cơ hội có thể đến với mình trong những 
hoàn cảnh xảy ra hàng ngày để những cuộc nói chuyện ‘khó’ trở 
thành bình thường, con cái biết lập trường của mình và hiểu là lúc 
nào chúng cũng có thể nói chuyện với quý vị.

NGHĨ RA NHỮNG THÍ DỤ 
Có thể quý vị sẽ thấy dễ trình bày hơn những điều mình muốn nói 
với con cái bằng thí dụ từ truyền hình hay những hoàn cảnh khác 
mà quý vị chứng kiến. Lấy thí dụ, nếu quý vị nghe lời bình trong 
mẫu tin về một phụ nữ bị ám hại bởi một người đàn ông mà lẽ ra 
bà này không nên đi một mình, quý vị có thể dùng lời bình này để 
nói về những nhận xét cho rằng đây là lỗi của phụ nữ. 

HÃY THÀNH THẬT 
Hãy cho con cái của mình biết sự tôn trọng và sự bất kính không 
là chuyện đơn giản. Hãy nhận là có thể quý vị không có mọi giải 
đáp nhưng quý vị biết chắc chắn rằng việc tôn trọng người khác 
và người khác tôn trọng mình là điều quan trọng. Hãy giải thích là 
ta không nên bỏ qua những hành vi có thể gây tổn thương hay 
làm hại người khác.

ĐẶT CÂU HỎI 
Hãy hỏi con cái của mình chúng cảm thấy thế nào và nghĩ gì trong 
những lần nói chuyện. Rồi quý vị có thể bàn về phản ứng của chúng, 
nhân tiện giáo dục chúng và nói cho chúng nghe quý vị nghĩ gì. 
Lấy thí dụ, quý vị có thể nói chuyện với con gái của quý vị nếu một 
người con trai nói chuyện hung hãn với mình thì mình sẽ làm gì. 
Hãy hỏi là chúng có thể cảm thấy thế nào, chúng có thể nghĩ gì, 
chúng có thể làm gì và chúng nghĩ sao về việc phải có hành động.

NHÌN THEO CÁI NHÌN CỦA CHÚNG 
Chung quanh trẻ em là nhiều ảnh hưởng khác nhau và đôi khi đối 
chọi nhau, chẳng hạn như bạn bè cùng lứa và giới truyền thông. 
Điều này có thể gây hoang mang và có thể gây khó khăn cho chúng 
không biết phải phản ứng ra sao trong những trường hợp khác nhau.

Quý vị có thể hướng dẫn chúng bằng cách nói chuyện với 
chúng thường xuyên về những vấn đề chúng đối diện và hỗ trợ 
để chúng được tự tin trong những hành động của chúng. Nếu 
quý vị có con trai thì quý vị hãy dặn chúng hãy tôn trọng phái 
nữ và không hạ phẩm giá của họ bằng bất cứ cách nào, ngay cả 
khi bạn bè của chúng làm điều đó. Nếu có con gái thì quý vị hãy 
khuyến khích chúng mạnh dạn nói ra nếu bị con trai chọc ghẹo 
hay chà đạp, không để trong lòng và cũng đừng nghĩ rằng đây 
là lỗi của mình.

NGHE CHÚNG NÓI 
Xin nhớ là cuộc nói chuyện nào cũng cần đến nghe chứ không 
phải chỉ nói mà thôi. Những gì con cái nói với quý vị sẽ cho quý 
vị thấy những gì quan trọng đằng sau tư tưởng và cảm xúc của 
chúng. Có nghe chúng nói thì quý vị mới hiểu những thái độ mà 
chúng đang có và đáp ứng được những vấn đề và thử thách mà 
chúng đang gặp. Nói chung là hãy nghe nhiều hơn là nói.

DẠY BẰNG CÁCH LÀM GƯƠNG 
Là phụ huynh, chúng ta là một giáo viên quan trọng cho con cái 
của chúng ta. Chúng quan sát quý vị và nghe quý vị nói hàng 
ngày. Những gì quý vị nói và làm ảnh hưởng đến thái độ và hành 
vi của chúng. Vì vậy, quý vị hãy nghĩ đến việc con cái sẽ nghĩ thế 
nào về hành động và thái độ của chúng ta và đây là điều thật 
quan trọng. Không ai kỳ vọng chúng ta phải hoàn hảo. Điều quan 
trọng là ta phải thành thật và trước sau như một. Quý vị có thể 
dùng thí dụ riêng tư khi bàn về những phản ứng không nên có 
đối với một số trường hợp nào đó. Điều này sẽ giúp quý vị trở 
thành một người làm mẫu mực tích cực cho con cái.

KHI NÀO THÌ XEN VÀO 
Hãy nói rõ những cách mà con cái của quý vị có thể tự giải quyết 
những trường hợp đó. Nếu quý vị cảm thấy cần can dự, quý vị 
hãy giải thích để con cái hiểu và làm bất cứ điều gì quý vị nghĩ là 
cần thiết. Mặc dầu chúng nói là chúng không muốn quý vị xen 
vào nhưng trẻ em có nguy cơ bị làm hại rất cần đến sự can thiệp 
của người lớn. 

TẬP HƯỚNG DẪN NÓI CHUYỆN



GIẢI THÍCH SỰ TÔN TRỌNG

› Sự tôn trọng nghĩa là gì và tại sao lại quan trọng

› Sự tôn trọng trong gia đình 

› Sự tự trọng 

› Sự tôn trọng giữa bạn bè với nhau 

› Mối liên hệ có sự tôn trọng giữa con trai và con gái.

NHẬN BIẾT SỰ BẤT KÍNH VÀ HUNG HÃN

› Làm sao để biết một người nào đó đang bất kính 

› Cười hay chà đạp người khác 

› Hiếp đáp, chọc ghẹo và kêu tên 

› Đánh nhau trong vườn chơi hay có hành vi thô lỗ trên sân thể 
thao  

› Dọa nạt và sách nhiễu trước nhiều người  

› Bạo hành thể xác.

SỰ RIÊNG TƯ

› Chụp hình, bị chụp hình và đưa hình cho người khác coi 

› Đưa lên mạng chi tiết về đời tư người khác 

› Gửi tin nhắn về tình dục, sự tế nhị trong việc dùng điện thoại 
và cư xử trên mạng và đặt giới hạn trên mạng. Xin vào esafety.
gov.au để biết thêm chi tiết.

NHỮNG MỐI LIÊN HỆ CÓ SỰ TÔN TRỌNG

› Đối xử với người khác giống như ta muốn người khác đối xử 
với mình 

› Không chấp nhận hành vi bất kính và hung hãn 

› Nhu liệu như iMatter 

› Những dịch vụ như Kids Helpline (Đường Dây Giúp Đỡ Trẻ 
Em) và 1800RESPECT. Hãy vào respect.gov.au để biết thêm chi 
tiết và được giúp đỡ.

SỰ BÌNH ĐẲNG GIỚI TÍNH

› Con trai và con gái đều giỏi trong nhiều lãnh vực khác nhau 

› Những định kiến về nam giới và nữ giới  

› Nam và nữ trong giới truyền thông 

› Tại sao ta đều ‘có quyền quyết định’ như nhau trong mối         
liên hệ.
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Hành vi bất kính và hung hãn không phải lúc nào 
cũng là đề tài dễ nói chuyện. 

Có thể chúng ta ngại nêu ra những vấn đề khiến giới trẻ lo lắng 
hay sợ. 

Có thể chúng ta không muốn làm cho tình hình tệ hơn hay nói ra 
những quan điểm có thể xung khắc với người khác.

Có thể chúng ta miễn cưỡng không muốn nói về những điều 
có thể ảnh hưởng đến mối liên hệ của chúng ta với con cái, hay 
không muốn bị ngượng ngùng hay bị con cái cho là đạo đức giả.

Đôi khi việc khó nhất là có sự tự tin để bắt đầu nói chuyện với con 
cái. Những đề tài và câu nói khơi chuyện được đề nghị dưới đây 
sẽ giúp quý vị mạnh dạn thực hiện bước đầu tiên quan trọng đó. 
Quý vị không cần phải có mọi giải đáp nhưng nếu thâu thập dữ 
kiện về những đề tài quý vị cho là quan trọng và thực tập trả lời, 
có thể quý vị sẽ thấy dễ dàng hơn khi nói về những vấn đề phức 
tạp và khó khăn.

BẮT ĐẦU NÓI CHUYỆN

NHỮNG ĐỀ TÀI ĐỀ NGHỊ

TẬP HƯỚNG DẪN NÓI CHUYỆN



NHỮNG CÂU NÓI KHƠI CHUYỆN VÀ CÂU NÓI MỞ 
ĐẦU ĐỀ NGHỊ
Xin nhớ là quý vị không cần phải có mọi giải đáp 
nhưng quý vị phải sẵn sàng để mổ xẻ những đề tài 
với con cái.

Con có thấy sự khác biệt nào giữa cách đối xử với con trai và 
con gái ở trường không?

Con có thấy sự khác biệt nào giữa hành vi của con trai và con 
gái ở trường không? Lấy thí dụ, có môn thể thao nào ở trường 
mà đa số là con trai chơi? Có sinh hoạt nào mà đa số là con gái 
tham gia?

Con có nghe con trai nói điều gì với con gái mà con không 
đồng ý không?

Có bao giờ con cảm thấy khó nói chuyện với con trai/con gái 
không? Những lý do chính là gì?

Con nghĩ gì về cách người ta đối xử với đàn bà/đàn ông trong 
phim đó? Những thí dụ khác có thể là một chương trình hay trò 
chơi trên TV mà con cái của quý vị thích.

Con có nhớ có một lúc nào đó có thể con đã đối xử bất kính với 
một người nào đó không?

Nếu một người bạn của con đã bất kính với con, con cảm thấy 
thế nào? Con sẽ làm gì?

Nếu một người bạn nam của con đã bất kính với một người nào 
đó, con cảm thấy thế nào? Con sẽ làm gì?

Nếu một người bạn nữ của con bị một người con trai đối xử bất 
kính, con cảm thấy thế nào? Con sẽ làm gì?

Nếu bất cứ lúc nào con cảm thấy không an toàn bên một người 
con trai/con gái, con sẽ đi đâu để nhờ giúp đỡ?
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TRONG LÚC NÓI CHUYỆN

Để ý nghe những ý tiềm ẩn và sẵn sàng để đáp ứng. 

Đôi khi cuộc nói chuyện có thể hé mở những điều mà ta không 
biết về con cái của mình.  Lấy thí dụ, một người con trai có thể 
chỉa mũi dùi vào chúng, hay một người bạn có thể ép một người 
con gái làm điều mà nó không muốn làm. Nếu vậy, quý vị hãy giữ 
bình tĩnh và tiếp tục lắng nghe để con cái của quý vị đừng bỏ 
ngang câu chuyện.

ĐÁP ỨNG VỚI NHỮNG LẦN CON CÁI BỊ ĐỐI XỬ BẤT 
KÍNH HAY HUNG HÃN  
Con cái của quý vị có thể xem nhẹ sự nghiêm trọng của tình hình. 
Có thể chúng tự trách chúng hay nạn nhân của hành vi bất kính 
hay hung hãn, hoặc có thể chúng thông cảm với người có lỗi.

Hãy cho chúng biết: 

› những thái độ này là không đúng 

› mọi người đáng được đối xử một cách tôn trọng 

› không thể trách họ vì hành vi của người khác 

› họ có quyền được đối xử một cách tôn trọng. 

Ngay cả khi quý vị chưa thỏa thuận với con cái, hãy cho chúng 
biết là quý vị cần tiếp tục nói chuyện với chúng về những vấn 
đề này. 

ĐÁP ỨNG VỚI NHỮNG NGĂN CẢN HAY PHẢN ỨNG 
TIÊU CỰC CỦA CON CÁI 
Một số người trẻ rất miễn cưỡng nói với người lớn về những vấn 
đề khó khăn. Nếu vậy, quý vị có thể làm một số điều để lần tới có 
nhiều cơ may hơn nói chuyện cởi mở hơn với chúng.

› Bình tĩnh trình bày với con cái trọn vấn đề mà quý vị đã thấy và 
khuyến khích chúng hãy suy nghĩ về những vấn đề đó. 

› Lúc nào cũng cố gắng giữ cho cuộc nói chuyện với con cái 
được cởi mở và cho chúng biết rằng quý vị rất quý việc nói 
chuyện được với chúng.

› Thảo luận những vấn đề khó khăn mà chúng đối diện và chấp 
nhận rằng việc tìm ra lẽ phải có thể không dễ dàng. 

› Nói chuyện về sự thành công cũng như những lúc khó khăn 
của con cái. Nhắc lại lúc chúng tỏ sự kính trọng hay phản ứng 
một cách tích cực trước tình hình.

› Cho chúng biết bất cứ lúc nào chúng muốn nói chuyện hay 
cảm thấy không an lòng, chúng đều có thể tìm đến quý vị.  

TẬP HƯỚNG DẪN NÓI CHUYỆN
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thông hiểu những cảm xúc của con gái
 

giải thích rằng chúng không nên chấp nhận hành vi bất kính đó
 

nhận biết rằng đôi khi thật khó để biết mình phải làm gì
 

đề nghị và thảo luận những cách mà chúng có thể đáp ứng nếu 
gặp tình trạng tương tự trong tương lai

 

khuyến khích chúng hãy xét tình trạng này dưới con mắt của 
một người con gái khác — nếu một người bạn của chúng ở 
trong tình trạng này thì người bạn ấy sẽ phản ứng ra sao và sẽ 
nói gì?

 

cho chúng biết những ai mà chúng có thể đến gặp để được 
giúp đỡ

 

trấn an chúng là dù cảm xúc của chúng ra sao đi nữa (ray rứt 
khó chịu, dằn vặt, ngượng ngùng, tội lỗi, tức giận, lo lắng) thì 
đây là điều bình thường

 

nói về những hành động mà chúng nên có và trấn an chúng 
là quý vị sẽ ủng hộ chúng khi chúng sẵn sàng (hay muốn) làm 
hành động đó.

hãy giữ bình tĩnh và luôn mở ngỏ để còn nói chuyện nữa
 

nói rằng quý vị hiểu vì sao chúng đã hành xử như vậy nhưng 
hành vi đó là sai

 

tách rời hành vi ra khỏi con người — cho chúng biết hành vi bất 
kính hay hung hãn với con gái là không đúng, thay vì lên án cả 
con người của chúng (tức là quý vị thương con cái nhưng quý vị 
không thích hành vi đó của con cái chút nào)

 

hãy là người làm mẫu mực tốt và tránh những hành vi đe dọa 
hay hung hãn

 

cho chúng biết chúng có thể chọn cách làm khác, và tìm hiểu 
những cách đó chung với chúng

 

khuyến khích sự cảm thông — hỏi là chúng nghĩ người con gái 
sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng hành xử như vậy

 

hỏi chúng có đối xử với một người bạn thân như vậy hay không
 

nói về cách bất đồng với nhau trong sự tôn trọng
 

bàn về sự khác biệt giữa cảm xúc (cảm giác giận dữ) và hành vi 
(hung hãn)

 

trấn an chúng là dù cảm xúc của chúng ra sao đi nữa (ray rứt 
khó chịu, dằn vặt, ngượng ngùng, tội lỗi, tức giận, lo lắng) thì 
đây là điều bình thường

 

giải thích rằng chúng phải chịu trách nhiệm cho cách mà chúng 
diễn đạt cảm xúc của mình

 

khuyến khích chúng hãy làm gương tốt cho bạn bè của chúng.

 
NÓI CHUYỆN VỚI CON TRAI CỦA QUÝ VỊ  
Nếu quý vị nói chuyện với con trai của mình về tình trạng 
quý vị đã thấy chính chúng có hành vi bất kính hay hung 
hãn với con gái, điều quan trọng là quý vị phải nói rõ rằng 
hành vi này không thể nào chấp nhận được:

 
NÓI CHUYỆN VỚI CON GÁI CỦA QUÝ VỊ  
Nếu quý vị nói chuyện với con gái của mình về tình trạng bị 
một người con trai đối xử bất kính hay hung hãn, điều quan 
trọng là quý vị phải nói rõ rằng hành vi này không thể nào 
chấp nhận được:

TRONG LÚC NÓI CHUYỆN – TIẾP THEO

TẬP HƯỚNG DẪN NÓI CHUYỆN



 
Là một chuyên gia về giáo dục, tôi 
có khuynh hướng trở về với những 
nguyên tắc đầu tiên, để nhìn vào 
sự phòng ngừa hơn là chữa bệnh.            
Tôi tin rằng nếu ta có thể trang bị cho 
con cái của chúng ta cho tương lai 
thì ta có thể ngăn ngừa được một số 
trường hợp đau buồn này.  
Anne Coutts, Nhà giáo dục, Hiệu Trưởng Canberra Girls 
Grammar School
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GIỮ CHO VIỆC NÓI CHUYỆN ĐƯỢC LÂU DÀI  

Cũng như những gì khó khăn hay thử thách, những 
cuộc nói chuyện này càng ngày sẽ càng dễ nếu ta 
làm nhiều lần.

Thật khó nói chuyện với con cái của chúng ta về sự bất kính nhưng 
việc nói chuyện được với chúng thật là quan trọng. Đây là cách để 
theo dõi chúng và cố vấn cho chúng vì thái độ và hành vi của chúng 
sẽ thay đổi theo thời gian. Qua sự làm gương và nói chuyện thường 
xuyên về những vấn đề này, chúng ta có thể dạy dỗ con cái rằng sự 
tôn trọng là điểm khởi đầu tự động cho tất cả mọi mối liên hệ.

Những cuộc nói chuyện có tính cách phòng ngừa giúp con cái 
chúng ta được chuẩn bị cho tương lai. Rồi sau này khi đối diện 
với một tình trạng nào đó, chúng sẽ biết có nhiều cách để chọn 
lựa và chúng cũng sẽ biết là chúng có thể phản ứng nhiều cách 
khác nhau.

Qua sự nói chuyện với con cái của chúng ta và giới trẻ về sự tôn 
trọng và sự bình đẳng giới tính, chúng ta có thể ảnh hưởng đến thái 
độ và hành vi mà chúng sẽ mang theo cho đến tuổi trưởng thành.

Là phụ huynh, chúng ta có ảnh hưởng lớn nhất. Ảnh hưởng này 
sẽ gấp bội khi ta sát cánh với những người khác cũng có ảnh 
hưởng đến cuộc sống của con cái chúng ta như những người 
khác trong gia đình, giáo viên, huấn luyện viên, giám đốc, lãnh 
đạo tinh thần và lãnh đạo cộng đồng.

Qua sự thách đố những thái độ và hành vi một cách tích cực, 
chúng ta có thể ngăn chặn sự bạo hành đối với phụ nữ để chúng 
không xảy ra được.

Như thế, không những chúng ta đã tạo những gì tốt nhất cho con 
cái của chính mình mà còn đóng một vai trò thiết yếu trong việc 
giảm thiểu vấn nạn bạo hành đối với phụ nữ và con cái trong xã 
hội của chúng ta.

TẬP HƯỚNG DẪN NÓI CHUYỆN



TÌM HIỂU THÊM

Hãy tìm hiểu thêm tại 
respect.gov.au

THE LINE
The Line khuyến khích những mối liên hệ lành mạnh và tôn trọng 
qua sự thách đố và thay đổi những thái độ và hành vi tiếp tay cho 
sự bạo hành. The Line là một chương trình trong Kế Hoạch Quốc 
Gia Giảm Thiểu Nạn Bạo Hành đối với Phụ Nữ và Con Cái 2010 – 
2022 và được tài trợ bởi Bộ Xã Hội Liên Bang Úc. Chương trình 
được thực hiện bởi Our Watch (Quan Sát của Chúng Ta). 
theline.org.au

WHITE RIBBON (NƠ TRẮNG)
White Ribbon là chiến dịch phòng ngừa tận nguồn nhằm ngăn 
ngừa và giảm thiểu nạn bạo hành đối với phụ nữ và thiếu nữ bằng 
cách làm việc trực tiếp với phái nam và khuyến khích đàn ông 
cũng như con trai hãy có hành động tích cực để tạo sự thay đổi. 
whiteribbon.org.au

SAfE SCHOOLS HUB                                                                
(TRUNG TÂM TRƯỜNG HỌC AN TOÀN)
The Safe Schools Hub là nơi khách chỉ cần đến đó là có đủ tài liệu 
và tài nguyên về phương cách an toàn cho trường học để giúp 
giáo viên và giới lãnh đạo trường, học sinh, phụ huynh, những 
chuyên gia hỗ trợ học sinh và giáo viên trước khi bắt tay vào việc. 
safeschoolshub.edu.au

NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU TRÍCH TỪ:
Ken Lay: Diễn văn đọc tại Đại Học Monash, Melbourne nhân Ngày Thế Giới Diệt Trừ Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ. Đọc ngày 25 tháng Mười Một 2015. 
Anne Coutts: Canberra Times ‘Chúng ta có thể bắt đầu thay đổi những thái độ đã ăn sâu về sự bạo hành đối với phụ nữ được không?’ Ấn hành ngày 17 tháng Hai 2016.
Rose Batty: Phỏng vấn của ABC News. Ấn hành ngày 25 tháng Giêng 2016.


