
Tờ thông tin: Kế hoạch Hành động thứ Tư của 
Chương trình quốc gia về giảm thiểu bạo hành 
đối với phụ nữ và con cái của họ giai đoạn 2010-
2022 (Kế hoạch Quốc gia)  

Thông tin trong tờ thông tin này được thiết kế để dễ đọc. 

Giới thiệu 
Tất cả các hình thức bạo hành đối với phụ nữ và con cái của họ là không thể chấp nhận được, trong 

bất kỳ cộng đồng và trong bất kỳ nền văn hóa nào. Tất cả các cấp chính quyền, cùng với doanh nghiệp, 

nhà cung cấp dịch vụ và cộng đồng phải cam kết hành động và đầu tư liên tục để ngăn chặn bạo hành 

trước khi nó bắt đầu, và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em mọi nơi mọi lúc mà họ cần.  

Việc chấm dứt bạo hành đối với phụ nữ và con cái của họ bắt đầu bằng việc thúc đẩy bình đẳng giữa 

nam và nữ, và tôn trọng tất cả. Không có nguyên nhân riêng lẻ nào về bạo hành đối với phụ nữ và con 

cái của họ; tuy nhiên, bất bình đẳng giới tạo tiền đề cho bạo hành xảy ra. Kế hoạch Hành động thứ Tư 

sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề này thông qua phòng ngừa, can thiệp sớm và phản ứng, bao gồm làm 

việc với những người sử dụng bạo hành, để ngăn chặn.  

Tỷ lệ bạo hành đối với phụ nữ rất đáng quan ngại. Cứ chín ngày trôi qua, lại có một phụ nữ bị sát hại 

dưới bàn tay của người bạn đời hiện tại hoặc cũ1. Tỷ lệ bạo hành tình dục đã tăng tám phần trăm trên 

toàn nước Úc trong hai năm 2016 và 20172. Bạo hành phức hợp, chẳng hạn như hôn nhân cưỡng ép 

và lạm dụng của hồi môn tiếp tục xuất hiện. Những trải nghiệm như vậy có thể chịu ảnh hưởng từ tín 

ngưỡng và truyền thống văn hóa, việc nhập cư và định cư ở một quốc gia mới và, trong một số bối 

cảnh, các giá trị tôn giáo và/hoặc văn hóa, và nhiều nhân tố khác. Những tội danh này cần được giải 

quyết và xử lý.  

Kế hoạch Quốc gia và việc phát triển Kế hoạch Hành 
động thứ Tư 
Kế hoạch Quốc gia được ban hành vào năm 2011. Nó nhằm mục đích đảm bảo rằng mỗi năm, số 

lượng phụ nữ bị bạo hành giảm xuống, còn số lượng phụ nữ và con cái của họ được sống an toàn 

tăng lên. Kế hoạch Quốc gia kết nối các công việc quan trọng đang được thực hiện bởi tất cả các chính 

phủ, tổ chức và cá nhân của Úc và tiểu bang và lãnh thổ. Kế hoạch này ghi nhận rằng bạo hành đối 

với phụ nữ và con cái của họ là một vấn đề phức tạp và cần có kế hoạch hành động dài hạn. Vì lý do 

này, Kế hoạch Quốc gia đang được thực hiện thông qua bốn kế hoạch hành động tương hỗ, theo lộ 

1 Australian Institute of Health and Welfare (AIHW), Family, domestic and sexual violence in Australia: continuing 
the national story 2019 [Viện Sức khỏe và Phúc lợi Úc (AIHW), Bạo hành gia đình, trong nhà và tình dục ở Úc : 
tiếp tục những câu chuyện quốc gia 2019] (Canberra, ACT: AIHW, 2019) 
https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-sexual-violence-australia-2019/report-
editions. 
2 Australian Bureau of Statistics (ABS), Recorded Crime – Victims, Australia, 2017 [Tổng cục Thống kê Úc 
(ABS),  Tội phạm  - Nạn nhân được lưu trữ, Úc, 2017] (Canberra, ACT: ABS, 2018), 
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Media%20Release~Recording
%20of%20sexual%20assaults%20reaches%20eight-year%20high%20(Media%20Release)~16. 

https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-sexual-violence-australia-2019/report-editions
https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-sexual-violence-australia-2019/report-editions
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Media%20Release~Recording%20of%20sexual%20assaults%20reaches%20eight-year%20high%20(Media%20Release)~16
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Media%20Release~Recording%20of%20sexual%20assaults%20reaches%20eight-year%20high%20(Media%20Release)~16


trình một kế hoạch được ban hành ba năm một lần. Tài liệu này phác thảo các khía cạnh chính của Kế 

hoạch Hành động thứ tư, kế hoạch hành động cuối cùng trong loạt kế hoạch này. 

Để phát triển Kế hoạch Hành động thứ tư, Chính phủ Úc đã tham khảo ý kiến rộng rãi với hàng trăm 

người bị ảnh hưởng bởi bạo hành, và cả với những người làm việc để ngăn chặn nó. Năm 2018, đã 

có 30 cuộc tham vấn được tổ chức với hơn 600 cá nhân và 400 tổ chức. Những người tham gia này 

bao gồm những người làm việc với các phụ nữ đã trải qua bạo hành gia đình, bạo hành trong nhà và 

tình dục; cộng đồng chung; các nhà nghiên cứu; và những người làm việc trong các tổ chức y tế, tư 

pháp và kinh doanh. Kết quả của các cuộc tham vấn này đã đưa tới Kế hoạch Hành động thứ Tư. 

Kế hoạch Hành động thứ Tư 
Kế hoạch Hành động thứ Tư có tám nguyên tắc chính. Những nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các 

hoạt động của Kế hoạch Hành động thứ Tư và củng cố và thông báo cho năm ưu tiên quốc gia. Năm 

ưu tiên quốc gia nêu bật các lĩnh vực trọng tâm đối với chính phủ. Các ưu tiên này phản ánh những gì 

mà chúng tôi tiếp nhận được trong các cuộc tham vấn và những gì mà bằng chứng cho chúng tôi biết. 

Ưu tiên quốc gia Một: Phòng ngừa tận gốc là chìa khóa 
Phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để loại bỏ bạo hành đối với phụ nữ và con cái của họ và là nội dung 

cốt lõi của Kế hoạch Hành động thứ Tư. Phòng ngừa tận gốc có nghĩa là ngăn chặn bạo hành trước 

khi nó xảy ra. Điều này nghĩa là thay đổi thái độ, hành vi và các tiêu chuẩn được chấp nhận để bào 

chữa, biện minh hoặc thậm chí khuyến khích bạo hành đối với phụ nữ và con cái của họ. Các hoạt 

động phòng ngừa tận gốc là cho cả cộng đồng, không chỉ cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo 

hành. 

Ưu tiên Quốc gia Hai: Hỗ trợ phụ nữ thổ dân và dân đảo 
Torres Strait và con cái của họ 
Phụ nữ, trẻ em và cộng đồng Thổ dân và dân đảo Torres Strait  tiếp tục phải trải qua bạo hành ở mức 

độ cao một cách bất hợp lý3. 

Chúng ta phải hiểu rõ rằng bạo hành gia đình không phải là một phần của văn hóa Úc, hay văn hóa 

Thổ dân và dân đảo Torres Strait. Văn hóa và gia đình là những nhân tố bảo vệ quan trọng hỗ trợ các 

gia đình bản địa không bị bạo hành. Phụ nữ Thổ dân và dân đảo Torres Strait phải được hỗ trợ để đưa 

ra các lựa chọn bảo vệ và nâng cao sự an toàn lâu dài của chính họ và gia đình họ nếu họ muốn phá 

bỏ vòng tuần hoàn của chấn thương và bạo hành. Kế hoạch Hành động thứ Tư ghi nhận rằng việc 

ngăn chặn và ứng phó với bạo hành gia đình bắt đầu bằng việc ghi nhận sức mạnh của cá nhân, gia 

đình và cộng đồng. 

Các giải pháp để giải quyết bạo hành phải gắn kết và trang bị hiệu quả cho phụ nữ Thổ dân và đảo 

Torres Strait trong các quá trình ra quyết định. Các nhà cung cấp dịch vụ và chính phủ phải làm việc 

với thổ dân, dân đảo Torres Strait và với các tổ chức do cộng đồng kiểm soát nhằm phát triển các giải 

3 Our Watch, Changing the Picture: A National Resource to Support the Prevention of Violence against 
Aboriginal and Torres Strait Islander Women and their Children [Our Watch, Thay đổi hình ảnh: Nguồn lực quốc 
gia để hỗ trợ phòng chống bạo hành đối với phụ nữ Thổ dân và dân đảo Torres Strait và con cái của họ] 
(Melbourne, VIC: Our Watch, 2018), https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-
dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-3.pdf.aspx. 

https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-3.pdf.aspx
https://www.ourwatch.org.au/getmedia/ab55d7a6-8c07-45ac-a80f-dbb9e593cbf6/Changing-the-picture-AA-3.pdf.aspx


pháp phù hợp về văn hóa, đủ thông tin chấn thương và toàn diện và có thể giúp hàn gắn gia đình và 

cộng đồng.  

Ưu tiên Quốc gia Ba: Tôn trọng, lắng nghe và phản hồi 
lại nhiều tầng lớp phụ nữ có kiến thức và kinh nghiệm 
sống đa dạng và con cái của họ bị ảnh hưởng bởi bạo 
hành 
Phụ nữ thuộc mọi tầng lớp đều có thể bị bạo hành trong nhà, gia đình và tình dục. Mỗi phụ nữ đều có 

những trải nghiệm khác nhau về bạo hành. Các trải nghiệm của nạn nhân và những người sống sót có 

thể giúp chúng ta hiểu những gì phù hợp cho họ. Dịch vụ hỗ trợ nên:  

• dành ưu tiên cho nhu cầu và tiếng nói của nạn nhân và người sống sót

• tránh phân biệt đối xử với bất kỳ nạn nhân hoặc người sống sót nào

• thể hiện một sự hiểu biết về các trải nghiệm chấn thương khác nhau

• tính đến nhu cầu và trải nghiệm của các nền văn hóa khác nhau

• tính đến chủng tộc, tình dục, giới tính và tình trạng khuyết tật

• xem xét sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới cùng với các hình thức phân biệt đối xử và các

bất lợi về mặt xã hội khác.

Điều quan trọng là phải xem xét bất bình đẳng giới cùng với các hình thức phân biệt đối xử và các bất 

lợi về mặt xã hội khác. Chủng tộc, tình dục, giới tính và tình trạng khuyết tật, cùng với các hình thức 

nhận dạng khác, có thể tác động đến cách người phụ nữ phải trải nghiệm bạo hành.  

Ưu tiên Quốc gia Bốn: Ứng phó với bạo hành tình dục 
và quấy rối tình dục 
Bạo hành tình dục có thể là một hình thức bạo hành trong nhà và gia đình và là một tội danh độc lập. 

Giống như bạo hành trong nhà và gia đình, nhiều phụ nữ bị tấn công tình dục và quấy rối tình dục hơn 

nam giới4.  

Mặc dù có những thay đổi về luật pháp gần đây nhưng vẫn còn nhiều rào cản khiến phụ nữ gặp khó 

khăn trong việc trình báo và tiếp cận các dịch vụ. Điều này gồm cả việc phụ nữ không được tin tưởng 

và kết quả là họ không tin vào hệ thống tư pháp hình sự. 

Kế hoạch Hành động thứ Tư đặc biệt tiếp cận bạo hành tình dục thông qua việc 

phòng ngừa tận gốc. Kế hoạch bao gồm nâng cao nhận thức và hiểu biết về các 

vấn đề như bình đẳng giới, các mối quan hệ tình dục lành mạnh và có đồng thuận, 

đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Nó cũng nhằm mục đích ngăn chặn việc 

người ta đổ lỗi cho nạn nhân. Trọng tâm này cũng sẽ góp phần giảm thiểu quấy rối 

tình dục tại nhà, nơi làm việc, không gian công cộng và trực tuyến. 

4 ABS, 2016 Personal Safety Survey [ABS 2016 Khảo sát an toàn cá nhân]. 



 

 

Ưu tiên Quốc gia Năm: Cải thiện hỗ trợ và đáp 
ứng hệ thống dịch vụ   
Tất cả các chính phủ phải tiếp tục làm việc miệt mài để cải thiện dịch vụ phản hồi nhằm đảm bảo phụ 

nữ và con cái của họ có quyền tiếp cận để giúp đỡ khi họ cần. Nó bao gồm việc cải thiện cách thức 

xác định và trình báo bạo hành, và giảm kỳ thị liên quan đến việc tìm kiếm hỗ trợ.  

Các hệ thống dịch vụ phải phối hợp với nhau để:  

• giảm tác động của bạo hành đối với phụ nữ và con cái của họ 

• ưu tiên sự an toàn của họ 

• ngăn chặn thủ phạm sử dụng bạo hành. 

Nhận biết và phản hồi các dấu hiệu cảnh báo sớm là chìa khóa. Can thiệp sớm có thể:  

• ngăn chặn sự leo thang bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em 

• bảo vệ nạn nhân khỏi tác hại ngay lập tức 

• ngăn chặn bạo hành leo thang. 

 

Triển khai Kế hoạch Hành động thứ Tư 
Trong những tháng tới, chính phủ Úc và tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ xây dựng kế hoạch triển khai 

quốc gia. Kế hoạch sẽ phác thảo các chính sách và chương trình mà tất cả các chính phủ sẽ triển khai 

để giải quyết các ưu tiên của Kế hoạch Hành động thứ Tư nhằm giảm bạo hành đối với phụ nữ và con 

cái của họ. Kế hoạch triển khai cũng sẽ phác thảo cách thức mà công việc sẽ được theo dõi và đo 

lường trong suốt vòng đời của Kế hoạch Hành động thứ Tư.  

 

Để biết thêm thông tin về Kế hoạch quốc 
gia:  
• Truy cập trang  www.plan4womenssafety.dss.gov.au 

• Đọc bản đầy đủ của Kế hoạch Quốc gia tại www.dss.gov.au 

 

Để được hỗ trợ: 
Trợ giúp luôn sẵn sàng nếu quý vị hoặc có người mà quý vị biết đang bị bạo hành. Trong trường hợp 
khẩn cấp, hãy gọi 000. 
 
Để biết thông tin, hỗ trợ và tư vấn, hãy liên hệ 1800RESPECT theo số 1800 737 732 hoặc truy cập 
trang www.1800respect.org.au. Dịch vụ này được miễn phí, bảo mật và mở cửa 24 giờ mỗi ngày. 

http://www.plan4womenssafety.dss.gov.au/
http://www.dss.gov.au/
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