พูดคุยเกีย่ วกับ
ความเคารพ
นั บถือกันเถอะ
เมือ่ พูดถึงการสอนเรือ่ งความเคารพ
นั บถือ ผู้ ใหญ่ทกุ คนมีอท
ิ ธิพลต่อความ
คิดของเด็กว่าสิง่ ใดถูกและสิง่ ใดผิด
เมื่อเราใช้ค�ำ พูดเช่น “เด็กผู้ชายก็ตอ้ ง
เป็ นเด็กผู้ชายวันยังค่ำ�” หรือ “มันก็ ไม่
ได้แย่เท่าไหร่” เราต้องถามตัวเองว่า - เรา
กำ�ลังสอนให้เด็กขาดความเคารพนั บถือ
หรือไม่
ในฐานะที่เป็ นชุมชน เราทุกคนสามารถ
เป็ นแบบอย่างด้านบวกได้ โดยการ
ตระหนั กถึงสิ่งที่เราพูดหรือทำ� หรือโดย
การพูดคุยกับลูกๆของเราเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ท่มี ีความเคารพนั บถือ

ค้นหาข้อมูลต่างๆเพื่อช่วยผลักดันให้
้ ใน
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกขึน
ชุมชนของคุณได้ที่
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แผ่นข้อมูล สำ�หรับชุมชน
ทำ�ไมเราถึงจำ�เป็ นต้องมี โครงการนี ้
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเป็ นปัญหาร้ายแรงใน
ออสเตรเลีย ผู้หญิงหนึ่ งในสามเป็ นเหยื่อของความรุนแรง
ทางร่างกายหรือทางเพศตัง้ แต่อายุ 15 ปี โดยคนที่พวกเขา
รูจ้ ัก
ในฐานะที่เป็ นชุมชน เรารูว้ า่ การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง
นั ้นผิด และเราเริม่ เข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี ้เริม่ มาจากการ
ขาดความเคารพนั บถือ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรามักไม่คอ่ ย
ตระหนั กคือวงจรของความรุนแรงเริม่ ต้นด้วยความเชื่อ
และทัศนคติของเด็กชายและเด็กหญิงที่พัฒนามาตัง้ แต่
เด็ก
มีสถิตท
ิ ่น
ี ่ าเป็ นห่วงเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนหนุ่ มสาว
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ท่มี ีความเคารพนั บถือ

1 ใน 4
ไม่คดิ ว่าการที่ผู้ชายหยาบ
คายหรือพูดจาก่อกวน
เด็กผู้หญิงบนท้องถนน
เป็ นเรือ่ งร้ายแรง1

คนหนุ่ม
สาว
ไม่คดิ ว่าเป็ นเรือ่ งร้ายแรงหากผู้ชาย
คนหนึ่ งซี่งปกติเป็ นคนอ่อนโยนตบ
แฟนสาวเป็ นครัง้ คราวเมื่อเขาเมา
และทะเลาะกัน2

เมื่อคิดถึงการโต้ตอบของพวกเราเอง เราอาจแปลกใจที่ ได้
รูถ้ ึงวิธีท่เี รามักจะใช้เป็ นข้ออ้างบ่อยๆสำ�หรับพฤติกรรมที่
ขาดความเคารพนั บถือและก้าวร้าว เราพูดว่า “อย่ากังวลไป
เลย มันไม่ ได้แย่เท่าไหร่” “เด็กผู้ชายก็ตอ้ งเป็ นเด็กผู้ชาย
วันยังค่ำ�” หรือว่า “แล้วหล่อนสวมใส่อะไรล่ะ” เมื่อเราใช้ข้อ
อ้างเช่นนี ้ เรากำ�ลังปล่อยให้การขาดความเคารพนั บถือเป็ น
เรือ่ งปกติของการเติบโตเป็ นผู้ ใหญ่

โครงการรณรงค์ ‘หยุดยัง้ ความรุนแรง
ที่จุดเริม
่ ต้น’ (STOP IT AT THE START) มี
วัตถุประสงค์อะไร
โครงการรณรงค์หยุดยัง้ ความรุนแรงที่จุดเริม่ ต้นช่วยพ่อ
แม่ สมาชิกครอบครัว ครู โค้ช นายจ้าง และผู้เป็ นแบบ
อย่างท่านอื่น ให้หันมามองทัศนคติของตนเอง และเริม่
พูดคุยเกี่ยวกับความเคารพนั บถือกับคนหนุ่ มสาวในชีวติ
ของตน

คนหนุ่ มสาวรับเอาสิ่งต่างๆเช่น กิรยิ าท่าทาง ปฏิกิรยิ า
โต้ตอบ และคำ�พูดที่เราใช้ พวกเขาอาจฟังคำ�พูดของเรา
โดยไม่ ไตร่ตรองให้รอบคอบและตีความหมายไปในทางที่
เราไม่ ได้ตงั ้ ใจให้เป็ นเช่นนั ้น หรือเห็นว่าเป็ นข้ออ้างหรือ
เป็ นใบอนุ ญาตให้แสดงพฤติกรรมตามความเคยชิน
โครงการรณรงค์หยุดยัง้ ความรุนแรงที่จุดเริม่ ต้น เน้ น
บทบาทที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการเลีย้ งดูคนหนุ่ ม
สาวรุน
่ ต่อไปให้มีความเคารพนั บถือ และศักยภาพที่จะ
พัฒนาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านบวกเมื่อเราร่วมมือ
กันในฐานะที่เป็ นชุมชน
หากเราเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยโดย – ถ้าเราหยุดก่อนที่จะ
พูดอะไรบางอย่าง ถ้าเราไม่ยอมให้ค�ำ พูดตลกที่ ไม่ทันได้
คิด หรือคำ�พูดติดตลกผ่านไปโดยไม่ตงั ้ คำ�ถาม ถ้าเรา
เริม่ พูดคุยเกี่ยวกับความเคารพนั บถือหรือยื่นมือเข้าช่วย
เมื่อเราเห็นพฤติกรรมที่ขาดความเคารพนั บถือ - การ
้ ได้
เปลี่ยนแปลงที่ดกี ็สามารถเกิดขึน

ดังนั ้ นสิง่ ที่เราสามารถทำ�ได้คืออะไร
มีบางสิ่งบางอย่างที่ ไม่ยุ่งยากที่เราสามารถทำ�ได้เพื่อส่ง
เสริมความเคารพนั บถือในชุมชนของเรา
• สนั บสนุ นโครงการรณรงค์หยุดยัง้ ความรุนแรงที่จุด
เริม่ ต้นโดยการติดโปสเตอร์ของโครงการ
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ ในจดหมายข่าวหรือ
สิ่งพิมพ์อ่น
ื ๆในชุมชน
• โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์หยุดยัง้ ความ
รุนแรงที่จุดเริม่ ต้นลงสื่อโซเชียลมีเดีย
• จัดกิจกรรมชุมชนเพื่อสนั บสนุ นโครงการรณรงค์และ
พูดคุยเกี่ยวกับความเคารพนั บถือ
• ใช้แหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ของโครงการรณรงค์เพื่อเริม่
ต้นการสนทนาเกี่ยวกับความเคารพนั บถือกับคนหนุ่ ม
สาว

สำ�หรับแหล่งข้อมูลต่างๆและเครือ่ งมือที่
เป็ นประโยชน์ ไปที่
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