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Tôi có thể ủng hộ Kế hoạch
Hành động thứ Nhì bằng cách
nào?
Giảm bớt vấn đề bạo hành đối với phụ nữ và con cái họ
là trách nhiệm của mọi người và là thử thách dài hạn.
Khi hợp tác với nhau và có biện pháp đối phó với thái
độ và hành vi tạo điều kiện cho vấn đề bạo hành xảy
ra, chúng ta có thể tạo ra được những thay đổi thực sự
và lâu dài trong cộng đồng của chúng ta. Quý vị có thể
tham gia bằng nhiều cách khác nhau. Quý vị có thể:
•

•

•

khuyến khích yếu tố bình đẳng giới tính và lên tiếng
chống lại vấn đề bạo hành đối với phụ nữ và con
cái trong gia đình, cộng đồng, tại nơi làm việc, trong
nhóm thể thao của quý vị
làm thiện nguyện hay hiến tặng cho dịch vụ dành
cho phụ nữ địa phương, nhóm thanh niên, nơi tạm
trú cho người vô gia cư, nhóm Thổ dân hoặc đa
văn hóa hay tham gia các tổ chức cộng đồng hoặc
chính quyền địa phương
hãy truy cập trang mạng www.theline.org.au và đề
cao mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau trong gia đình
và cộng đồng của quý vị
kết nối với Our WATCh www.ourwatch.org.au

•

kết nối với Hiệp hội Ngăn chặn Vấn đề Bạo hành
Đối với Phụ nữ và Con cái họ
www.preventviolence.org.au

•

theo dõi White Ribbon trên Facebook
(/(/WhiteRibbonAustralia) hay Twitter
(@WhiteRibbonAust)

•

kết nối với Liên minh Quốc gia Phụ nữ (National
Women’s Alliances) www.dpmc.gov.au/women/
news/2013/six-national-women-s-alliances.cfm

•

tìm hiểu về Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia của
Úc về An toàn của Phụ nữ (Australia’s National
Research Organisation for Women’s Safety) tại
trang mạng www.anrows.org.au

•

xem các số liệu thống kê quan trọng, kể cả Cuộc
Thăm dò Ý kiến về An toàn Cá nhân và Cuộc Thăm
dò Ý kiến Toàn quốc về Thái độ của Cộng đồng về
Vấn đề Bạo hành Đối với Phụ nữ

•

để ý tìm Sách lược Truyền đạt Kế hoạch Quốc gia
sẽ được công bố vào năm tới. Tài liệu này sẽ cho
quý vị biết thêm về những cách quý vị có thể tham
gia.

Kế hoạch Quốc gia để Giảm bớt Vấn đề Bạo hành đối
với Phụ nữ và Con cái họ (National Plan to Reduce
Violence against Women and their Children) 2010-2022

Muốn tìm hiểu thêm về Kế hoạch Quốc gia và Kế
hoạch Hành động thứ Nhì, xin quý vị vào trang mạng
www.dss.gov.au/nationalplan
Trên trang mạng này cũng có Kế hoạch Quốc gia dạng
đọc dễ hiểu.

Quý vị có cần được giúp đỡ
không?

Kế hoạch Hành động thứ Nhì 2013-2016
Tiến tới

Nếu quý vị hay người quen đang sống trong cảnh bạo
hành gia đình và bạo hành trong nhà hoặc xâm phạm
tính dục, hãy nhờ giúp đỡ bằng cách gọi:
•

000 nếu quý vị, một đứa trẻ, hoặc một người khác
đang gặp nguy hiểm trước mắt

•

1800 RESPECT – 1800 737 732

•

Relationships Australia – 1300 364 277

•

Mensline – 1300 789 978

DSS13022.0614

•

Tôi có thể tìm hiểu thêm bằng
cách nào?

An toàn và không bị bạo hành

Sáng kiến của các Chính phủ Liên bang, Tiểu bang và Lãnh địa.

Kế hoạch Quốc gia để Giảm bớt
Vấn đề Bạo hành đối với Phụ nữ
và Con cái họ là gì?
Bạo hành gia đình và bạo hành trong nhà cũng như
xâm phạm tính dục là các tội phạm phải bị chặn đứng.
Ở Úc, có khoảng một trong ba phụ nữ đã từng bị đánh
đập, và gần như một trong năm người đã từng bị bạo
dâm từ 15 tuổi.
Đó là lý do tại sao các Chính phủ Liên bang, Tiểu
bang và Lãnh địa đã hợp tác với cộng đồng để đề ra
Kế hoạch Quốc gia 12 năm hầu giảm bớt vấn đề bạo
hành đối với phụ nữ và con cái họ 2010-2022 (Kế hoạch
Quốc gia).
Kế hoạch Quốc gia này được công bố vào năm 2011
và giải thích những gì chúng tôi đang thực hiện để giảm
bớt vấn đề bạo hành đối với phụ nữ và con cái họ. Viễn
kiến của Kế hoạch này là:

Phụ nữ Úc và con cái họ được sinh sống
không bị bạo hành trong các cộng đồng an
toàn.
Kế hoạch Quốc gia này gồm có bốn Kế hoạch Hành
động được soạn thảo theo cách Kế hoạch sau sẽ phát
huy thành quả của Kế hoạch trước qua thời gian để
chúng tôi có thể rút kinh nghiệm từ những gì chúng tôi
đã thực hiện trong quá khứ và sẽ sửa đổi cho tương lai.
Trong thời gian ba năm đầu, chúng tôi đã xây dựng nền
tảng vững chắc để giảm bớt vấn đề bạo hành đối với
phụ nữ và con cái họ.

Kế hoạch Hành động thứ Nhì là
gì?

Kế hoạch Hành động thứ Nhì đã
được soạn thảo như thế nào?

Kế hoạch Hành động thứ Nhì là bước quan trọng tiếp
theo của Kế hoạch Quốc gia, tập trung vào việc tiến tới
và phát huy trên cơ sở đã được thiết lập trong Kế hoạch
Hành động thứ Nhất. Kế hoạch được tiến hành trong
thời gian từ năm 2013 đến 2016 và trình bày 26 hành
động thiết thực mà tất cả chính phủ các cấp đã đồng ý
là rất quan trọng để giảm bớt vấn đề bạo hành đối với
phụ nữ và con cái họ.

Để soạn thảo Kế hoạch Hành động thứ Nhì, hội nghị
bàn tròn toàn quốc đã được tổ chức vào tháng 2 năm
2014, với sự tham dự của khoảng 100 chuyên gia và
các tổ chức. Chúng tôi cũng nhận được hơn 50 bản đệ
trình.

Thông qua 26 hành động này, chúng tôi đang thực hiện
thêm công tác để:
•

Vận động toàn thể cộng đồng tham gia ngăn chặn
vấn đề bạo hành xảy ra ngay từ đầu.

•

Tìm hiểu và ngăn chặn vấn đề bạo hành đối với
phụ nữ thổ dân, phụ nữ gốc văn hóa và ngôn ngữ
khác nhau và phụ nữ khuyết tật.

•

Cải thiện cách các guồng máy như cảnh sát, tòa
án và pháp luật hợp tác với nhau và với các dịch vụ
trợ giúp phụ nữ đã bị bạo hành cũng như với những
người đàn ông vũ phu.

•

Cải thiện các chương trình dành cho nam giới đã có
hành vi vũ phu để phụ nữ được an toàn.

•

Tìm hiểu thêm về những gì có kết quả tốt trong việc
ngăn chặn hành vi bạo hành và trợ giúp phụ nữ nào
cần được giúp đỡ.

Quý vị có thể vào trang mạng www.dss.gov.au/
nationalplan để tìm hiểu thêm về Kế hoạch Hành động
thứ Nhì và các hành động của Kế hoạch này

Kế hoạch Hành
động thứ Nhất

Kế hoạch Hành
động thứ Nhì

Kế hoạch Hành
động thứ Ba

Kế hoạch Hành
động thứ Tư

Xây dựng nền tảng
vững chắc

Tiến tới

Kết quả đầy hứa
hẹn

Thay đổi cục diện

2010-2013
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Vào năm 2013, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của rất
nhiều người dân về các hành động cụ thể trong Kế
hoạch Quốc gia, bao gồm: Hiệp hội Ngăn chặn Vấn
đề Bạo hành Đối với Phụ nữ và Con cái họ; Tổ chức
Nghiên cứu Quốc gia của Úc về An toàn của Phụ nữ
(ANROWS); và công tác xoay quanh thủ phạm bạo
hành.

