TỜ DỮ KIỆN
CỘNG ĐỒNG
TẠI SAO CHÚNG TA CẦN CHIẾN DỊCH NÀY?
Nạn bạo hành đối với phụ nữ và con cái của họ là một vấn nạn trầm
trọng ở Úc. 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 biết.
Sống trong xã hội, chúng ta biết rằng bạo hành đối với phụ nữ là
điều sai lầm và chúng ta đã bắt đầu hiểu sự bạo hành này bắt nguồn
từ việc thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, điều mà chúng ta thường không
nhận ra đó là chu kỳ bạo hành có thể bắt đầu từ tư tưởng và thái độ
mà trẻ em trai cũng như gái đã có từ khi còn nhỏ.
Có một số thống kê đáng quan ngại về lối suy nghĩ của giới trẻ đối
với mối liên hệ đặt trên sự tôn trọng.

TRONG
Không nghĩ rằng việc con
trai nhục mạ hay quấy rầy
con gái trên đường phố là
điều nghiêm trọng1

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 trọng2

Khi nghĩ về phản ứng của chính mình, có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên
khi nhận ra một số cách thông thường nhất mà ta đã dùng để bào
chữa cho hành vi thiếu tôn trọng và hung hãn. Chúng ta nói những
câu như ‘đừng lo, sự việc không đến nỗi tệ như vậy’, ‘con trai đứa nào
mà chả vậy’ hay ‘cô ấy ăn mặc như thế nào?’. Khi nói những lời bào
chữa như vậy, vô tình chúng ta đã để cho sự thiếu tôn trọng trở thành
điều bình thường trong tiến trình trưởng thành của con cái.

CHIẾN DỊCH NGĂN CHẶN NGAY TỪ ĐẦU CÓ
MỤC ĐÍCH GÌ?
Chiến dịch Ngăn Chặn Ngay Từ Đầu (Stop it at the Start) nhằm giúp phụ
huynh, những người trong gia đình, giáo viên, huấn luyện viên, chủ nhân
và những người làm mẫu mực khác nhìn lại thái độ của chính mình và bắt
đầu nói chuyện với giới trẻ về sự tôn trọng trong cuộc sống của chúng.

Những điều đơn giản như cử chỉ, phản ứng và lời lẽ mà ta tỏ ra đều bị
giới trẻ để ý. Có thể chúng nghe ta nói sao hiểu vậy và diễn giải theo
cách mà ta không có chủ ý, hoặc coi đó là lời bào chữa hay là sự chấp
thuận cho chúng được hành xử theo cách nào đó.
Chiến dịch Ngăn Chặn Ngay Từ Đầu (Stop it at the Start) nêu rõ vai
trò của tất cả chúng ta trong việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ biết tôn
trọng cũng như tiềm năng của một sự thay đổi tích cực nếu chúng ta
liên kết thành một khối.
Nếu ta có những thay đổi nhỏ – nếu ta ngừng lại suy ngẫm trước khi
nói một điều gì đó, nếu ta chất vấn về những cái có vẻ như là một
chuyện cười trong một phút cao hứng hay một câu nói bâng quơ,
nếu ta bắt đầu nói chuyện về sự tôn trọng, hay can thiệp khi thấy có
hành vi thiếu tôn trọng – là ta có thể mang lại sự thay đổi để xã hội
được tốt hơn.

VẬY THÌ CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM GÌ?
Có một số điều đơn giản mà tất cả chúng ta có thể làm để phát
huy sự tôn trọng trong xã hội:
›› Bày tỏ sự ủng hộ của quý vị bằng cách treo những bích chương
của chiến dịch Ngăn Chặn Ngay Từ Đầu
›› Chia sẻ thông tin về chiến dịch trên bản tin địa phương của
quý vị hay những tờ báo khác
›› Chia sẻ những bài đăng về chiến dịch Ngăn Chặn Ngay Từ Đầu
trên mạng xã hội của quý vị
›› Tổ chức một sinh hoạt cộng đồng để hỗ trợ chiến dịch và nói
chuyện về sự tôn trọng
›› Dùng tài liệu trên trang mạng của chiến dịch để bắt đầu nói
chuyện với giới trẻ về sự tôn trọng.

MUỐN CÓ NHỮNG TÀI LIỆU NÀY VÀ NHỮNG CÔNG
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