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Chúng Tôi Là ai
Dự án Nguồn Lực Chống lại Bạo Lực Gia Đình Của Người Dân gốc Châu Á/Thái Bình Dương (Châu
Á/TBD) đã và đang phục vụ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình và bị tấn công tình dục trong suốt 20
năm qua. Sứ mệnh của chúng tôi là xử lý, ngăn chặn và chấm dứt bạo lực gia đình và bị tấn công tình
dục trong cộng đồng người dân gốc Châu Á/Thái Bình Dương, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho những
nạn nhân để xây dựng lại cuộc sống của họ sau khi họ bị bạo hành. Chúng tôi là tổ chức Liên Châu Á
duy nhất cung cấp các dịch vụ đặc thù về văn hóa và ngôn ngữ liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình và
tấn công tình dục trong vùng đô thành DC. Các nhân viên, nhà vận động chính sách và các tình nguyện
viên của chúng tôi nói được trên 20 ngôn ngữ Châu Á/Thái Bình Dương, bao gồm tiếng Hoa, tiếng Việt
Nam, Tagalog, Urdu và Hindi.

Chúng tôi là trung tâm cho nạn nhân. Chúng tôi do các nạn nhân điều hành.
Trung tâm cho nạn nhân là gì? Chúng tôi đến gặp các nạn nhân tại nơi của họ, chúng tôi không buộc họ
đến gặp chúng tôi tại nơi nào thuận tiện cho chúng tôi. Công việc của chúng tôi dựa trên các trải nghiệm,
nhu cầu và ưu tiên cho các nạn nhân. DVRP cũng đồng thời do các nạn nhân điều hành. Nhiều nạn nhân
đã trở thành các nhân viên, các thành viên Ban Giám Đốc, và cả các nhà vận động chính sách và tình
nguyện viên của chúng tôi.
Chương trình Dịch Vụ Dành Cho Các Nạn Nhân (SSP) của DVRP cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho
những nạn nhân gốc châu Á/TBD của các vụ bạo hành gia đình hoặc bị tấn công tình dục. Những người
quản lý vụ việc, việc chuyên trách của chúng tôi, với sự trợ giúp của những người vận động chính sách
có khả năng song ngữ, đang giúp cho các nạn nhân nam và nữ, bất kể nguồn gốc sắc tộc, tôn giáo, xu
hướng tình dục, v.v… Dịch Vụ SSP bao gồm lên kế hoạch bảo đảm an toàn, cung cấp thông tin và giới
thiệu tới các trung tâm tạm lánh nạn, các dịch vụ pháp lý và xã hội (ví dụ như thực phẩm, quần áo, sức
khỏe tâm thần và giúp điều trị cai nghiện)
Chương Trình Vươn tới Cộng Đồng được thực hiện trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về bạo
lực gia đình và tấn công tình dục. Chúng tôi thực hiện chương trình này nhằm thúc đẩy các mối quan hệ
lành mạnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề đồng thuận, và phân phát các tài liệu vận động tới mọi
nơi để mọi người có thể biết được về dịch vụ của chúng tôi.
Chương trình Đào Tạo Và Hỗ Trợ Kỹ Thuật của chúng tôi làm việc chặt chẽ cùng với các nhà cung
cấp dịch vụ chính thống và các lãnh đạo cộng đồng nhằm tăng cường khả năng của họ phục vụ cho các
nạn nhân gốc Châu Á/TBD của các vụ bạo lực gia đình và tấn công tình dục. Dự Án DVRP đào tạo các
nhà cung cấp dịch vụ về các cách thức làm việc tốt nhất với các nạn nhân gốc Châu Á/TBD, năng lực
văn hóa, thực hiện sàng lọc bạo lực gia đình, và các đào tạo khác về các chủ đề mang tính nhạy cảm
trong cộng đồng gốc Châu Á/TBD.

Mục đích của Tập tài liệu Nâng Cao Nhận Thức Cộng Đồng
Trong Thẩm định Vươn tới Cộng Đồng Gốc Châu Á/TBD năm 2014 của dự án DVRP xác định rằng
cộng đồng gốc Châu Á/TBD (bao gồm cả lãnh đạo cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ) muốn trở
nên tích cực chủ động hơn nữa trong vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình và tấn công tình dục trong
cộng đồng. Tuy nhiên, phần lớn những người tham gia vào thẩm định này đã chỉ ra rằng họ chỉ có hiểu
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biết rất sơ đẳng về các vấn đề này. Ngoài ra, họ không cảm thấy có đủ năng lực để có thể luôn nhìn ra
các dấu hiệu bạo hành. Xét tới những điểm này trong Bản Đánh Giá về Vận Động Cộng Đồng Gốc Châu
Á/TBD, tập tài liệu này được xây dựng nên để đạt được các mục tiêu sau đây:
 Tăng cường khả năng của các tổ chức và lãnh đạo cộng đồng của người gốc Châu Á/TBD
nhằm nhận biết có hiệu quả các dấu hiệu bạo lực gia đình và bị tấn công tình dục;
 Giúp đỡ ứng phó mang tính phối hợp của cộng đồng đối với vấn đề bạo lực gia đình và tấn
công tình dục bằng cách thiết lập một quá trình giới thiệu nạn nhân đến với dự án DVRP.
Gần đây, việc xảy ra lan tràn các vụ bạo lực gia đình và tấn công tình dục đang thu hút nhiều sự chú ý
của công luận trên toàn quốc hơn bao giờ hết; điều này cũng đưa đến việc cộng đồng chủ động đưa ra
nhiều hơn các ứng phó đối với bạo lực. Tuy nhiên tại khá nhiều nơi trong cộng đồng Châu Á/TBD của
chúng ta, bạo lực gia đình và tấn công tình dục vẫn bị “chìm xuồng”. Các nạn nhân vẫn tiếp tục bị bịt
miệng, trong khi kẻ bạo hành vẫn tiếp tục hành vi bạo lực của mình. Nhiều người trong số chúng ta có
niềm tin sai lầm rằng những vấn đề này chẳng liên quan gì đến chúng ta, bởi vì chúng ta không quen biết
những ai đã từng bị bạo hành và tấn công tình dục. Hoặc thậm chí nếu chúng ta có biết họ đi nữa, thì
chúng ta cũng không có đủ tư cách để can thiệp vào một vấn đề riêng tư như vậy. Nhưng trên thực tế,
bạo lực gia đình và tấn công tình dục ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Nam và Nữ. Già và trẻ. Đồng tính
và tình dục khác giới. Tất cả chúng ta đều quen thuộc các nạn nhân và các kẻ thủ ác.
Nhằm thực hiện bước đi đầu tiên tiến tới thay đổi tình hình, chúng ta phải giải quyết các yếu tố căn bản
khiến cho bạo lực tồn tại dai dẳng trong cộng đồng chúng ta. Sau đây là một số các yếu tố phổ biến đó:
 Tính riêng tư: Xưa đến nay, nhiều thành viên của cộng đồng gốc Châu Á/TBD tin rằng các vấn
đề gia đình không nên được mang ra bàn tán công khai. Quan niệm cho rằng cần giữ kín bất kể
chuyện xảy ra trong gia đình có nghiêm trọng đến đâu đi nữa đã cho phép bạo lực gia đình tiếp
diễn mà người ngoài gia đình không thể can thiệp hoặc hỗ trợ cho nạn nhân.
 Điều cấm bàn tới: một số thành viên của cộng đồng người Á/TBD cảm thấy bàn luận về hành
vi tình dục là điều không thích hợp. Kết quả là, các chủ đề liên quan đến vấn đề tính dục đều bị
cấm bàn luận. Khi chúng ta với tư cách tập thể không chịu nói về vấn đề tình dục, thì chúng ta đã
cho phép các hành vi bạo lực về mặt tình dục được phát triển mạnh trong khoảng không của sự
im lặng.
 Nỗi xấu hổ. Danh dự gia đình thông thường rất được coi trọng trong cộng đồng Châu Á/ TBD.
Nhiều người trong số chúng ta làm mọi cách để gìn giữ danh dự đó nhằm tránh mọi điều có thể
gây xấú hổ cho gia đình. Không may là, khi chúng ta ưu tiên cho danh dự gia đình cao hơn sức
khỏe và sự an toàn của nạn nhân, chúng ta đang bịt miệng nạn nhân và tiếp tục đặt họ vào các
tình huống tiềm ẩn những mối đe dọa chết người.
 Đổ lỗi cho nạn nhân. Trong nhiều văn hóa Châu Á/TBD, những người chủ gia đình và các
thành viên cộng đồng thường đổ lỗi cho nạn nhân về những gì xảy ra cho chính họ.
Khi có càng nhiều người trong số chúng ta nhận thức được về các yếu tố tương tác đứng đằng sau bạo lực
gia đình và tấn công tình dục, thì chúng ta có thể dần dần làm thay đổi sự chịu đựng thầm lặng đối với các
hành vi đó. Chúng ta có thể thách thức các quan niệm và thực tiễn mang tính chịu đựng đối với bạo lực
gia đình và tấn công tình dục. Chúng ta có thể tạo ra một thế giới có tính chất hỗ trợ cho các nạn nhân để
họ không còn cảm thấy nhục nhã và cô độc nữa. Chúng ta có thể tạo ra một thế giới không có bạo lực gia
đình và bạo lực tình dục.
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Nhận biết các dấu hiệu của bạo lực gia đình
DVRP định nghĩa bạo lực gia đình là một nếp hành vi bạo hành dùng để tìm kiếm quyền lực và sự
kiểm soát đối với bạn tình, vợ/chồng hoặc người có quan hệ họ hàng. Nó không phải là một sự cố xảy ra
chỉ có một lần, và nó có thể bao gồm các dạng bạo hành bằng lời nói, cảm xúc, tâm lý, tình dục, kinh tế,
tinh thần hoặc thân thể. Một lãnh đạo cộng đồng cần phải nhận biết được các dấu hiệu bạo lực gia đình
và, vào thời điểm an toàn và hợp lý, hãy đưa ra gợi ý giúp đỡ cho nạn nhân.
Trong cộng đồng người gốc Á/TBD, mọi người thường cho rằng bạo lực gia đình chỉ có dưới dạng bạo
hành thân thể. Các vết bầm tím, vết cắt, và nứt rạn có thể là những dấu hiệu rõ rệt có thể nhìn thấy bằng
mắt của sự bạo hành, nhưng không phải kẻ bạo hành nào cũng áp dụng bạo hành thân thể hoặc chỉ áp
dụng bạo hành thân thể. Dưới đây là một vài ví dụ về cách thức một người có thể áp đặt quyền lực và
kiểm soát lên người khác:
 Về kinh tế: kiểm soát/giữ hết tiền bạc; không cho người kia đi làm hoặc không cho duy trì việc
làm.
 Về cảm xúc/tâm lý: lăng mạ; đổ tội; làm xấu hổ; ghen không phải lối; dọa bỏ rơi hoặc dọa tự tử;
cô lập người kia khỏi bạn bè và gia đình.
 Về tình dục: buộc người kia phải xem phim ảnh khiêu dâm; buộc người kia phải thực hiện các
hành vi tình dục.
 Về tôn giáo: không cho phép, hoặc ép buộc một người đi nhà thờ/chùa; dùng thánh kinh/kinh
phật nhằm khiến người kia cảm thấy có tội; đưa tin đồn nhảm về người kia tại nhà thờ/nhà chùa.
Chúng tôi muốn thừa nhận rằng các tình huống và những cá nhân ở trong các vụ bạo lực gia đình là
không giống nhau. Các kẻ bạo hành có thể rất sáng tạo với các kỹ thuật thao túng kiểm soát người khác
mà các ví dụ trên không nêu hết. Tuy nhiên, chúng ta có thể học cách đối xử với nạn nhân. Dù là người
ngoài cuộc, người cung cấp dịch vụ, hay là lãnh đạo cộng đồng, chúng ta có thể giúp xác định mức an
toàn và tương lai của nạn nhân và các thành viên khác, bao gồm trẻ em, cũng bị ảnh hưởng trong gia
đình.
Sự Can thiệp của người ngoài cuộc
Người ngoài cuộc là những người nhìn thấy hoặc nghe thấy một tình huống có tiềm tàng yếu tố gây hại,
nhưng có thể họ không biết chắc là mình cần phải làm gì, lo sợ phải can thiệp hoặc còn đang chờ cho
người khác hành động trước.Tất cả chúng ta đều là người ngoài cuộc.... Quý vị chính là một người ngoài
cuộc! Quý vị có thể giúp chấm dứt bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục bất kể dù quý vị là một lãnh
đạo cộng đồng, một đồng nghiệp, một người chăm sóc hoặc một người hoàn toàn không quen biết. Quý
vị có thể:
 Tìm hiểu thêm xem bạo lực gia đình và tấn công tình dục trong cộng đồng của mình là thế nào (ví
dụ: các dấu hiệu của nó);
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 Lắng nghe và hỗ trợ mà không hề phán xét hoặc làm xấu hổ mọi nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện
của họ với quý vị;
 Nói ra và lên tiếng để buộc những kẻ bạo hành trong cộng đồng phải chịu trách nhiệm;
 Dùng phương pháp 3 chữ D (Từ sáng kiến Green Dot):
o Trực tiếp (Direct): công khai chất vấn/phản đối tình huống đó, nhưng phải đặt sự an toàn
của bản thân bạn lên hàng đầu.
o Làm phân tâm (Distract): Gây ra sự phân tâm nhằm làm gián đoạn hoặc thay đổi tình huống.
o Nhờ người khác (Devolution): kéo người khác vào cùng giúp, những người được kéo vào
là những người có thể có khả năng tốt hơn nhằm ngăn chặn bạo lực xảy ra.
 Gọi điện thoại cho cảnh sát nếu có người nào đó có thể bị hại ngay lập tức;
 Nâng cao nhận thức trong bạn bè, người cùng lứa, và trong gia đình.

Các nguyên tắc hướng dẫn khi làm việc cùng nạn nhân
 Không bao giờ tự giả định nạn nhân muốn gì, cần gì, hoặc nên làm gì.
 Cẩn thận với túi xách, tư trang quý, và các ưu tiên của mình, và không ép buộc những thứ này lên
nạn nhân.
 Hiểu rằng việc nói cùng một ngôn ngữ hoặc sống trong cùng một cộng đồng không có nghĩa là
người này có đủ hiểu biết để nói về bạo lực gia đình hoặc tấn công tình dục.
 Kiểm tra trước khi cho rằng không hề có một nguồn lực nào đó (ví dụ như dịch vụ tư vấn tâm lý
cho nạn nhân trong cộng đồng người Việt).
 Hỏi các câu hỏi nếu không hiểu ý.
 Hãy nhớ rằng nạn nhân chính là chuyên gia trong trải nghiệm của họ, và tự họ cần phải là người
dẫn đường.
 Hãy nhớ vai trò của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo cộng đồng.

Gửi khách hàng tới Dự Án DVRP
Hãy nhớ rằng: bạo lực gia đình là điều chống lại luật pháp. Các cộng đồng người gốc Á/TBD phải đối
mặt với các thách thức, nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng không ai đáng phải chịu bạo hành. Thậm chí nếu
nạn nhân là người không có giấy tờ nhập cư, người đó vẫn có có thể được giúp. Hãy gọi cho DVRP để
nói chuyện với một Quản lý vụ việc về các dịch vụ được cung cấp ở khu vực của quý vị.
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