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Phụ nữ bị ngược đãi trong quan hệ mật thiết 
Tài liệu 
 
Năm 2006, một báo cáo1  của Cơ quan Thống kê Ca-na-đa cho biết: 

 7% phụ nữ Ca-na-đa, trong đó có 10% phụ nữ Alberta, nói là đã bị ngược đãi bởi người phối ngẫu trong khoảng 
thời gian từ 1999 tới 2004 

 9% phụ nữ dưới 25 tuổi cho biết đã bị xâm phạm hay quấy nhiễu về tình dục trong khoảng thời gian từ 1999 tới 2004 
 24% phụ nữ người thổ dân cho biết đã bị ngược đãi 
 21% phụ nữ bị ngược đãi đã bị hành hung trong khi có thai 
 1 trong 5 vụ giết người là vụ trong đó nạn nhân là người có quan hệ mật thiết hung thủ 

 

Ngược đãi là gì? 
Ngược đãi là cách cư xử có tính cách khống chế 

 Sự kiện ngược đãi người phối ngẫu xẩy ra khi một người phối ngẫu dùng nhiều thủ đoạn khống chế người kia, bắt 
phải làm theo ý mình*, để chứng tỏ ông ta là người có quyền lực áp chế người đàn bà và không cho người ấy thoát 
khỏi quan hệ ràng buộc. Người đàn bà bị ngược đãi phải thích nghi cách cư xử của mình để làm theo ý người phối 
ngẫu với hy vọng là sẽ không bị ngược đãi nữa. 

 Cư xử có tính cách ngược đãi thường là một hành động cố ý. Người ngược đãi phải chịu trách nhiệm về hành động 
của mình dù ông ta đã trải qua bất cứ bối cảnh hay kinh nghiệm nào. Không ai có quyền ngược đãi người khác và 
không có người nào lại đáng bị ngược đãi. 

 Phụ nữ trong mọi lứa tuổi, mọi nguồn gốc chủng tộc hay văn hóa và trong mọi thành phần thu nhập đều có thể là 
nạn nhân của sự ngược đãi. Ngược đãi xẩy ra trong các quan hệ nam-nữ, và quan hệ giữa người đồng giới tính và 
LGBTQ**.  Sự ngược đãi này đưa tới hậu quả tai hại về thể sác, cảm súc và tài chánh. Bị ngược đãi khiến cho 
người đàn bà cảm thấy sức lực và giá trị của mình bị giảm đi. Bị đe dọa hay phải chịu đựng bạo hành khiến cho 
người ta lúc nào cũng sợ hãi. 

 Ngược đãi và bạo hành trong quan hệ mật thiết không phải chỉ xẩy ra có một lần. Nó diễn ra trong nhiều năm tháng 
và thường càng ngày càng hay xẩy ra và càng khắc nghiệt hơn. 

 

Thủ đoạn ngược đãi 
Ngược đãi có nhiều hình thức. Loại dễ thấy nhất là ngược đãi về thân sác, nhưng các loại không thấy rõ cũng tác hại không 
kém. Sau đây là thí dụ về các thủ đoạn ngược đãi: 
 
THỦ ĐOẠN NGƯỢC ĐÃI VỀ TÂM LÝ khiến cho đau đớn và thương tổn về cảm súc. Người ngược đãi dùng các “võ 
khí” về cảm súc và tâm thần thay vì là hành hung thể sác đối với người bị ngược đãi. Các “võ khí” đó có thể là ngược đãi 
về lời nói, về tài chánh hay tinh thần hay kiểm soát hoạt động của một người. 
 
* Người ngược đãi có thể là đàn bà hay đàn ông. Tài liệu này nói về trường hợp nạn nhân là đàn bà. Xin xem tài liệu hay sách về “Đàn ông bị đàn bà 
ngược đãi trong quan hệ mật thiết” tại trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. 
** Đồng tính nữ, đồng tính nam, đổi giới tính, tự cho mình là người khác giới tính, ái nam ái nữ và queer. (Lesbian, gay, bisexual, transgendered, trans-
identified, two-spirited and queer identities) 
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MBINU ZA UNYANYASAJI WA KIMWILI inahushika na mashambulizi ya mbalimbali kutoka kwa mnyanyasaji 
kama vile kusukuma, kupiga, kunyonga, kuvuta nywele au kutisha kutumia silaha. Nia yao ni ya kuumiza au kujeruhi 
kimwili ananyanyaswa. Unyanyasaji wa kimwili unaweza pia kuwa kufunga mtu ndani au kumfunga na kamba, au 
kumzuia  mtu kupata matibabu. 
 
MBINU ZA UNYANYASAJI YA KIJINSIA inahushika mashambulizi ya kimwili kwa matiti na / au sehemu za siri za 
mwili, na kulazimishwa kufanya ngono. Vitendo vya ngono zinaweza kuwa unyanyasaji kama aliyenyanyaswa anaviona 
kama hazina salama, havihitajiki, zinaleta haya au vinaumiza. 
 
MBINU ZA VITISHO ni maneno au matendo yoyote mpenzi anayenyanyanyasa anatumia kwa kutisha mpenzi wake. 
Kwa mfano: kuharibu mali, kutisha, kufuata mtu kisirisiri au kutesa mtu. 
 

Mambo tisa unaweza kufanya, ikiwa unanyanyaswa 
1. Kwanza, hakikisha kama wewe na watoto wote muko salama kimwili. 

 Kama uko katika hatari piga simu 911. 
 Fanya mpango wa usalama. Ikiwa mpenzi wako aliwahi kuwa mdhalimu hapo awali, dhuluma inaweza 

kutokea tena wakati wowote. Utahitaji mpango wa usalama ili uweze kufika kwenye  mahali salama haraka 
ikiwa inatakikana. Tazama mapendekezo ya "mpango wa usalama" ("safety plan") katika 
www.familyviolence.alberta.ca au pigia simu kwa malazi ya wanawake (women’s shelter) au Huduma ya 
Walioathiriwa inayoshugulikiwa na Polisi (police-based Victim Services Unit). 

2. Elewa kwamba wewe haujawajibika kwa unyanyasaji. Unyanyasaji ni wajibu ya mtu ambaye ni mnyanyasaji. 
3. Elewa kwamba unyanyasaji na vurugu vitaendelea bila shaka kama hakuna mtu mwingine kuingilia. 
4. Mwambie mtu mweye unamwamini kuhusu unyanyasaji. Kuikweka unyanyasaji siri unaipatia nguvu zaidi. 

Usiachilie kamwe. 
5. Jijulishe zaidi juu ya unyanyasaji kwenya mahusiano ya watu. Hauko peke yako. Wanawake wengine kuwa 

walishuhudia mambo haya na waliweza baadaye kujenga wenyewe maisha mapya yenye ya afya njema. Ukianza 
kutafuta msaada, utapata watu ambao wanaelewa hali yako. 

6. Jijulishe na msaada inayopatikana  katika au karibu na mtaa yako. Piga simu ya saa  bure inayopatikana masaa 
ishirini na nne kwa Family Violence Info kwenye 310-1818 au www.familyviolence.alberta.ca kwa taarifa zaidi. 

7. Tafuta msaada wa kitaalamu kutoka kwa mshauri aliyehitimu. 
8. Jichunge. Lolote unao fanya kuinua mwili wako, hisia, akili au roho itakusaidia kupitia hali hii ngumu na kujenga 

maisha unaotaka mwenyewe. 
9. Tumia muda na watu wenye afya njema.  Hata kama hawawezi kukusaidia moja kwa moja, kuwa na watu wazima 

inakukumbusha kwamba watu wengi wana uhusiano mwema na wa kutunza.Wewe pia unaweza. 
 

Tafuta msaada 
Ikiwa wewe au mtu unayemjua yuko katika hali ya hatari , piga simu 911. Kupata usaidizi ndani ya mtaa yako au kwa 
habari zaidi, tafadhali piga simu kwa Huduma ya ya Dhuluma za Familia inayopatikana masaa-isirini na nne kwa Laini ya 
Habari 310-1818. Au tembelea www.familyviolence.alberta.ca Huduma wa Watoto na Vijana wa Alberta inafurahi 
kuongoza hatimu za kuzuia ukatili na Dhuluma katika Familia. (Alberta’s Prevention of Family Violence and Bullying 
Initiative) 
 
1 Halmashauri ya Takwimu Canada (Oktoba, 2006). Measuring violence against women: Statistical trends 2006 (Catalogue No 85-570-XIE). Ottawa, 
ON: Author. Imetolewa http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf 
 

Kwa habari zaidi juu ya mada hii, rejea kwa kijitabu cha Wanawake kuteswa katika uhusiano wa karibu sana; inapatikana online kwenye 
www.familyviolence.alberta.ca au kwa njia ya simu 310-1818, toll-free katika Alberta. 

http://www.familyviolence.alberta.ca
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THỦ ĐOẠN NGƯỢC ĐÃI VỀ THÂN SÁC bao gồm rất nhiều hình thức như sô đẩy, đánh đập, bóp cổ, giật tóc hay đe 
dọa dùng võ khí. Mục đích là gây ra đau đớn hay thương tích cho người bị ngược đãi. Ngược đãi về thể sác cũng có thể bao 
gồm các hành động như khóa cửa, trói hay không cho được săn sóc về y tế. 
 
THỦ ĐOẠN NGƯỢC ĐÃI VỀ TÌNH DỤC bao gồm đánh đập vào ngực hay bộ phận sinh dục hay bắt buộc phải làm 
tình. Hành động tình dục có tính cách ngược đãi khi người bị ngược đãi cảm thấy không an toàn, bị hắt hủi, bị làm nhục 
hay bị đau đớn. 
 
THỦ ĐOẠN RĂN ĐE là lời nói và hành động mà người ngược đãi dùng để làm cho người kia sợ. Thí dụ như đập phá, đe 
dọa, rình rập hay quấy nhiễu. 
 

9 điều có thể làm khi bị ngược đãi 
1. Trước hết phải giữ cho chính bản thân mình và con cái được an toàn. 

 Nếu bị nguy hiểm gọi 911 ngay. 
 Lập kế hoạch an toàn. Nếu người phối ngẫu đã từng bạo động thì có thể lại bạo động bất cứ lúc nào. Cần có kế 

hoạch an toàn để nhanh chóng đến một nơi an toàn nếu cần. Xem các gợi ý về “Kế hoạch an toàn” trong tài 
liệu trên trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. Hay gọi điện thoại cho một tổ chức cho phụ nữ tạm trú 
hay phòng Phục vụ nạn nhân của cảnh sát để đưọc giúp đỡ. 

2. Phải biết rằng mình không chịu trách nhiệm về sự ngược đãi.  Người gây ra sự ngược đãi là người phải chịu trách nhiệm. 
3. Phải hiểu là bạo động và ngược đãi sẽ có thể tiếp diễn nếu không có can thiệp. 
4. Nói cho một người mình tin cậy biết về sự ngược đãi.  Giữ kín sẽ làm cho sự ngược đãi tăng thêm. Đừng nản lòng. 
5. Tìm hiểu thêm về sự ngược đãi trong các quan hệ. Không phải chỉ có mình mới bị ngược đãi. Có các phụ nữ khác 

đã trải qua tình trạng này và sau đó đã có thể tạo cho mình được cuộc sống mới và lành mạnh. Khi tìm nơi giúp đỡ 
quý bạn sẽ gặp những người hiểu hoàn cảnh của mình. 

6. Tìm xem trong cộng đồng gần mình có gì để giúp đỡ. Tìm hiểu thêm bằng cách gọi điện thoại miễn phí cho đường dây 
24/7 thông tin về Bạo hành trong Gia đình tại số 310-1818 hay vào trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. 

7. Tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp của một người tư vấn có khả năng chuyên môn. 
8. Giữ sức khỏe tốt. Bất cứ cái gì mình làm để cho thể sác, cảm súc, tâm hồn và tinh thần thêm phấn chấn sẽ giúp quý 

bạn vượt qua khó khăn và tạo ra cuộc đời mới như mình mong muốn. 
9. Giao du với những người lành mạnh. Dù họ không trực tiếp giúp mình nhưng giao du với họ sẽ nhắc nhở cho mình 

biết là phần lớn mọi người đều có các mối quan hệ nhân hậu và làm cho mình cảm thấy sung mãn. Chính quý bạn 
cũng có thể có các quan hệ như vậy. 

 

Tìm sự giúp đỡ 
Nếu quý bạn hay người mà quý bạn biết đang bị nguy hiểm hãy gọi số 911. Tìm sự giúp đỡ trong cộng đồng hay muốn 
biết rõ hơn bằng cách gọi điện thoại miễn phí cho đường dây 24/7 thông tin về Bạo hành trong Gia đình tại số 310-1818 
hay vào trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. Tổ chức Phục vụ Trẻ em và Thanh thiếu niên Alberta được hân hạnh 
giữ vai trò chủ chốt trong Chương trình Ngăn ngừa Bạo hành trong Gia đình và Ăn hiếp Bắt nạt của Alberta. 
 
 
1 Thống kê Ca-na-đa (tháng 10, 2006). Đo lường sự bạo hành đối với phụ nữ: xu hướng thống kê 2006 (Catalogue No. 85-570-XIE). Ottawa, ON: Lấy 
ra từ http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf 
 
Muốn biết thêm chi tiết về vấn đề này xin xem cuốn sách hướng dẫn về “Phụ nữ bị ngược đãi trong quan hệ” có trên trang mạng 
www.familyviolence.alberta.ca. hay gọi điện thoại miễn phí tại Alberta cho số 310-1818. 
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1 Halmashauri ya Takwimu Canada (Oktoba, 2006). Measuring violence against women: Statistical trends 2006 (Catalogue No 85-570-XIE). Ottawa, 
ON: Author. Imetolewa http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf 
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