
BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

Làm cách nào để chặn đứng?

Xảy ra dưới những hình thức nào?Ai là nạn nhân?

Nó được thực hiện như thế nào? Nạn nhân bị tác động như thế nào?

Điều gì xảy ra sau khi ly thân? Còn con trẻ thì sao? Có thể giải thích như thế nào?

Tại sao phụ nữ chịu đựng nó?

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:  Xảy ra dưới những hình thức nào?

Bạo hành gia đình không xảy ra ngẫu nhiên giữa những người xa lạ. Nó luôn 

luôn xảy ra như là một phần của mối quan hệ tình cảm, thân mật trong hiện 

tại hoặc quá khứ. Nó không bao gồm một vài hành động bộc phát. Bạo hành 

gia đình chỉ một loạt những hành vi bao gồm lăng mạ, đe dọa và quấy rối, gây 

thương tích bề ngoài thân thể và thương tích nghiêm trọng, tấn công tình dục, 

cưỡng bức và lạm dụng tình dục.

Bạo hành gia đình không nhất thiết phải bao hàm sự leo thang của hành vi 

lạm dụng vốn bắt đầu là lạm dụng bằng lời nói rồi đến lạm dụng tâm lý và 

đỉnh điểm là bạo hành thể chất. Chúng ta thường chỉ nhận diện bạo hành gia 

đình ở hình thức bạo hành cuối cùng này. Tuy nhiên, có nhiều phụ nữ bị 

chồng giết chết mà không hề phải chịu đựng cảnh bị lạm dụng thể chất trong 

quá khứ. Không có hình thức bạo hành nào là có thể bào chữa được; bạo 

hành gia đình luôn luôn có kết cục là hủy hoại sức khỏe tâm lý, tình cảm và 

thể chất của phụ nữ. 

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH: Ai là nạn nhân?

Không có nạn nhân tiêu biểu của nạn bạo hành gia đình vì không có người 

bạo hành tiêu biểu. Bất kể nền văn hoá, nguồn gốc sắc tộc, tình trạng xã hội, 

tuổi tác hay thu nhập, đàn ông cũng sử dụng bạo hành để thống trị hay kiểm 

soát vợ, vợ cũ hay bạn gái của mình. Trên lý thuyết, không có cách nào để 

phân biệt người sử dụng bạo hành với người tránh dùng bạo hành. Mối quan 

hệ quyền lực này tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế giới, ở tất cả mọi nơi mà đàn 

ông muốn thống trị người hôn phối của mình, tất cả mọi nơi mà xã hội cho 

phép quan hệ đó tồn tại. Nó không giới hạn ở cá nhân thuộc về hạng người 

nhất định nào đó như xã hội thường cho là như vậy. Nó xảy ra bất kể thu nhập 

của hộ gia đình là bao nhiêu. Nó hoàn toàn không liên quan gì đến thức uống 

có cồn, ma tuý, phong tục tín ngưỡng hay văn hóa, tuổi tác, v.v...

Kết quả là, không có phụ nữ nào bị số mệnh định đoạt là trở thành nạn nhân 

của nạn bạo hành gia đình. Việc trở thành nạn nhân liên quan đến các tình 

huống nằm ngoài tầm kiểm soát của phụ nữ. Điều này có nghĩa là nạn nhân 

không chịu trách nhiệm đối với nạn bạo hành nhằm vào cô ấy. Không có phụ 

nữ hay trẻ em gái nào được miễn khỏi bạo hành gia đình. 

Tổng quan...
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Sử dụng 
SỰ DỌA DẪM

• làm nạn nhân sợ thông 
qua vẻ mặt, hành động 
và cử chỉ

• đập vỡ đồ đạc, phá 
hu  tài sản của vợ

• lạm dụng thú cưng
• trưng ra vũ khí        Sử dụng 

     LẠM DỤNG 
 TÂM LÝ

               • làm nạn nhân bẽ mặt
          • làm cho vợ cảm thấy tệ hại về 

       bản thân cô ấy, lăng mạ cô ấy
  • làm vợ nghĩ rằng cô ấy bị điên, 

chơi trò cân não với vợ, làm bẽ mặt vợ
• gửi cho vợ tin nhắn văn bản mang 

tính quấy rối

    Sử dụng 
  LẠM DỤNG 
TÀI CHÍNH

     • lấy hết tiền của vợ
   • ngăn cản nạn nhân có hoặc

   giữ công ăn việc làm
 • làm cho vợ phải hỏi xin tiền
• không nói cho vợ biết về thu nhập của 

gia đình hoặc để vợ tiếp cận thu 
nhập đó 

Sử dụng
 LỜI ĐE DỌA

• đưa ra và/hoặc thực hiện lời
 đe dọa làm hại nạn nhân

• đe dọa sẽ bỏ vợ, sẽ tự tử,
 sẽ báo với cơ quan

 trợ giúp xã hội về vợ
• buộc vợ

 phải bãi nại
• buộc vợ
 thực hiện

 hành vi
 phạm pháp

• giám sát những gì nạn nhân làm, 
người cô ấy gặp gỡ, người cô ấy nói 
    chuyện, điều cô ấy đọc, nơi cô ấy đi

           • hạn chế cô ấy tham gia hoạt 
             động bên ngoài gia đình 

                    • đổ lỗi một số hành 
                      động là do ghen 
                          tuông 

PHỦ 
NHẬN, 
ĐỔ LỖI và 
XEM NHẸ
• xem nhẹ sự lạm 

dụng và không thật 
sự bận tâm đến mối 
lo lắng của nạn nhân 

• không thừa nhận rằng 
sự lạm dụng là có tồn tại 

• không cảm thấy có trách 
nhiệm với hành vi lạm 
dụng của mình 

• cho rằng đó là do
lỗi của vợ

• làm cho
nạn nhân cảm thấy

có lỗi về con trẻ
• dùng con trẻ để

 giao tiếp với vợ
• lợi dụng quyền thăm nom

 để quấy rối vợ
• đe dọa sẽ tách

 con khỏi vợ

Sử dụng ĐẶC QUYỀN 
 CỦA ĐÀN ÔNG

• đối xử với nạn nhân 
 như người hầu

  • quyết định mọi việc quan trọng
     • hành động như ông chủ 
        • là người định ra 

         vai trò của đàn 
            ông và 
              phụ nữ

Sử dụng SỰ CÔ LẬP

           Sử dụng
         CON TRẺ

QUYỀN 
LỰC và

KIỂM SOÁT 
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Được trình bày bởi Dự án Can thiệp lạm dụng trong gia đình (202 East Superior St., Duluth MN 55802)

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:  Nó được thực hiện như thế nào?

Bạo hành gia đình không phải là một quan hệ tương tác mà ở đó, mỗi người 

trong hai bên lần lượt thay nhau làm người lạm dụng và nạn nhân. Đó là một 

loạt những chiến lược kiểm soát, ép buộc mà người lạm dụng sử dụng để cô 

lập, hạ thấp, bóc lột và thống trị phụ nữ bằng cách trực tiếp tấn công quyền có 

được sự tự do, nhân phẩm và bình đẳng của họ. Người lạm dụng quản lý và 

giám sát các hoạt động hàng ngày của phụ nữ và trẻ em, và sự kiểm soát này 

vẫn tiếp tục ngay cả khi người lạm dụng vắng mặt, do đó tạo ra bầu không khí 

sợ hãi thường trực trong cuộc sống của nạn nhân. Đó là cách người lạm dụng 

duy trì sự kiểm soát của mình đối với nạn nhân, đồng thời đảm bảo rằng cô ấy 

sẽ không rời bỏ anh ta. Chúng tôi gọi đây là vòng lẩn quẩn của bạo hành gia 
đình (xem sơ đồ trên trang kế tiếp). 

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:  Nạn nhân bị tác động như thế nào?

Vì sự lạm dụng tiếp tục diễn ra, người phụ nữ này trở nên xem bạo hành là bình 

thường và thậm chí là chính đáng. Ngưỡng chịu đựng của cô ấy tăng lên tới 

mức cô ấy không còn nhận thấy biểu hiện của sự kiểm soát gần như mỗi ngày. 

Tác động của nạn bạo hành này lên người phụ nữ đúng là đã rút kiệt động lực 

và năng lượng sống của cô ấy. Vì sao? Vì cô ấy tập cho bản thân mình liên tục 

chịu đựng cảnh sống trong môi trường căng thẳng; vì cô ấy nghi ngờ cảm xúc 

và hiểu biết của chính bản thân mình về hoàn cảnh; vì cô ấy làm tất cả mọi thứ 

có thể để tránh bị lạm dụng lần nữa; vì cô ấy bị buộc phải điều chỉnh thái độ và 

hành vi của mình. Vòng luẩn quẩn này dùng để giam cô ấy trong mối quan hệ 

và đó là lý do vì sao cô ấy gặp vấn đề trong việc rời bỏ nó. Vòng luẩn quẩn này 

hiệu quả vì nạn nhân trở nên tin rằng sự lạm dụng là do lỗi của cô ấy. 

Bạo hành gia đình có tác động phá hu  đối với sức khoẻ thể chất và tinh thần 

của người phụ nữ là nạn nhân của nó. Về mặt thể chất, họ sẽ chịu nhiều loại 

cơn đau khác nhau, dị ứng, mất ngủ, vấn đề về tiêu hoá, v.v... Đôi khi, họ bị sẹo 

hoặc khuyết tật vĩnh viễn. Về tinh thần, hậu quả sẽ thể hiện ra như là đau khổ 

về tâm lý ở mức độ cao, rối loạn giấc ngủ, triệu chứng trầm cảm, rối loạn lo âu 

và thậm chí là nghĩ đến tự tử hay tình trạng căng thẳng sau sang chấn dẫn đến 

việc dùng thuốc (thuốc chống trầm cảm, thuốc chống lo âu, thuốc giảm đau). 

Bất chấp hình ảnh đen tối nhưng thực tế này về tác động của bạo hành gia 

đình lên phụ nữ, điều quan trọng là cần công nhận sức mạnh và tinh thần kiên 

cường vô biên mà phụ nữ đã chứng tỏ. Họ là những phụ nữ mạnh mẽ, những 

người sống sót đã đi tận sâu vào bên trong bản thân để tìm ra hy vọng và khả 

Có nhiều biểu hiện của bạo hành gia đình, bao gồm lạm dụng bằng lời nói, 

tâm lý, thể chất, tình dục và tài chính; những hình thức này được mô tả chi tiết 

trong Bánh xe quyền lực và kiểm soát. 

Mô hình này giúp một số phụ nữ nhận diện hành vi của người chồng bạo 

hành.
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CHU KỲ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH

Hòa giải: Người chồng làm mọi thứ có thể để được tha 

thứ, tìm kiếm sự giúp đỡ, nói về sự trị liệu, tự tử, v.v...

Hy vọng: Người vợ nhìn thấy nỗ lực thay đổi của người 

chồng, cô ấy cho anh ta một cơ hội, cô ấy giúp đỡ anh ta, 

cô ấy nhìn thấy người đàn ông mà cô ấy đã phải lòng, cô 

ấy thay đổi thái độ của mình.

Sự căng thẳng: Người chồng thể hiện sự tức giận quá 

mức, im lặng nặng nề, hành vi dọa nạt, vẻ mặt đe dọa.

Lo lắng: Người vợ cảm thấy mọi thứ có lẽ sắp trở nên 

xấu đi, cô ấy cảm thấy lo lắng, cô ấy nỗ lực rất nhiều để 

giảm sự căng thẳng, cô ấy lo sợ, cô ấy tê liệt, cô ấy cảm 

thấy như mình đang làm mọi thứ hết sức thận trọng để 

tránh làm cho chồng khó chịu.

1 2

4 3

Lạm dụng: Người chồng lạm dụng người vợ bằng lời nói, 

qua tâm lý, thể chất, tình dục và tài chính.

Giận dữ và nhục nhã: Người vợ bị làm nhục, cảm thấy 

buồn, cảm thấy không công bằng.

Bao biện: Người chồng tìm lý do, giải thích rằng hành động 

của mình là do những lý do vượt ngoài sự kiểm soát của 

mình. Phần lớn thời gian, anh ta đổ trách nhiệm cho người vợ 

về việc để xảy ra sự lạm dụng.

Chịu trách nhiệm: Người vợ sẽ tin và hiểu lý lẽ bao biện 

của người chồng, cô ấy hy vọng mình có thể giúp anh ta thay 

đổi, cô ấy tạo điều kiện cho anh ta, cô ấy nghi ngờ nhận thức 

của mình (đây thật sự có phải là lạm dụng không?), cô ấy cảm 

thấy có trách nhiệm và sự giận dữ của cô ấy tan biến dần.

năng lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Đối với những phụ nữ đã có con, 

khao khát muốn mang lại cho con cuộc sống bình yên và hòa hợp là một 

nguồn động lực bổ sung.

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:  Điều gì xảy ra sau khi ly thân?

Ly thân là thời gian nguy hiểm với phụ nữ vì không may là tình trạng bạo hành 

không nhất thiết sẽ chấm dứt khi cặp đôi không còn ở chung với nhau. Đối với 

một số phụ nữ, nạn bạo hành vẫn tiếp tục diễn ra và trong nhiều trường hợp 

còn tồi tệ hơn trước. Người lạm dụng không dễ dàng chấp nhận rằng người 

phụ nữ đã và đang rời bỏ mình. Anh ta chuẩn bị làm bất cứ điều gì để giữ 

quyền kiểm soát và ảnh hưởng của mình lên cô ấy. Lời lăng mạ, đe dọa và sự 

kiểm soát đôi khi trở thành thực tế hàng ngày. 

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:  Còn con trẻ thì sao?

Trẻ phơi nhiễm hành vi bạo hành của người lạm dụng mẹ mình hoặc bản thân 

trẻ bị ngược đãi, lạm dụng hay bị tấn công bằng tâm lý và lời nói, luôn luôn là 

nạn nhân của nạn bạo hành tồn tại trong gia đình chúng; chúng phải sống với 

hậu quả của điều này. Những đứa trẻ này, giống như mẹ của chúng, phải đối 

mặt với tình trạng căng thẳng, sợ hãi, nhục nhã, giận dữ, bất lực và hy vọng 

vào sự thay đổi. Chúng thường phải giữ bí mật về nạn bạo hành gia đình mà 

chúng phải chịu ở nhà. Và giống như mẹ, chúng phải đối mặt với tác động 

của chu kỳ bạo hành gia đình lên chúng. 

Tác động đó lên trẻ là tùy thuộc vào thời gian chúng phơi nhiễm bạo hành, 

tuổi, giới tính và quan hệ của chúng với người lạm dụng. Cũng giống như tất 

cả mọi đứa trẻ khác, trẻ là nạn nhân của bạo hành gia đình có khả năng hồi 

phục. Nếu chúng nhận được sự trợ giúp đầy đủ và tiếp cận được nguồn lực 

cũng như sự theo dõi giúp chúng hiểu về những gì chúng đã và đang trải 

nghiệm, về hậu quả và chiến lược đối phó mà chúng đã và đang xây dựng để 

giải quyết tình huống thì chúng sẽ có khả năng xây dựng lại cuộc đời của 

mình một cách tích cực. Nếu mối quan hệ giữa người mẹ - con cái được duy 

trì và củng cố, bản thân chúng sẽ nhận thấy mình ở trong môi trường an toàn 

về cảm xúc, điều này sẽ chứng tỏ là có lợi cho các mối quan hệ trong tương 

lai của chúng. 

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:  Có thể giải thích như thế nào? 

Bạo hành gia đình không phải là hiện tượng ngoại lệ, cá biệt trong bối cảnh 

xã hội mà chúng ta đang sống. Về cơ bản, nó chỉ là một trong nhiều khía 



Quyển sách này được biên soạn như là một phần của dự án 

nhằm tạo ra công cụ chia sẻ để chào đón phụ nữ nhập cư 

đến hội Bảo Vệ Phụ Nữ, nơi hỗ trợ  và cung cấp chốn nương 

náu cho phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình.  |  2019

cạnh của bạo hành nhằm vào phụ nữ được phát hiện ở đây, tại Quebec và 

mọi nơi trên thế giới. Thật vậy, bằng cách lạm dụng bằng lời nói, tâm lý, thể 

chất, tình dục hay tài chính đối với bạn đời, một người chồng đang khẳng định 

quyền lực của mình. Anh ta cảm thấy mình được trao quyền lực này vì trong 

hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội, đàn ông được đối xử tốt hơn. Anh ta muốn 

giữ quyền lực này bằng mọi giá và biện hộ cho nó để những người xung 

quanh anh ta chấp nhận nó. 

Nhưng nếu người phụ nữ này muốn có sự thay đổi trong mối quan hệ, trở nên 

quyết đoán hơn, có được một công việc, khiến mọi người thừa nhận nhu cầu, 

trở nên độc lập hơn hoặc gặp gỡ bất kỳ ai mà cô ấy muốn thì bạo hành sẽ 

bùng nổ. Cô ấy càng muốn độc lập nhiều hơn thì người chồng sẽ càng dùng 

đến chiến lược mới để duy trì sự kiểm soát. Việc không công nhận người phụ 

nữ này là một con người tự do, độc lập - bình đẳng như người chồng - là trung 

tâm của bạo hành hậu ly thân. Việc không thể thừa nhận quyền rời bỏ chồng 

của người phụ nữ để sống mà không có anh ta đã đẩy một số đàn ông tới độ 

cực kỳ nguy hiểm, thậm chí tới mức giết người. 

Nhưng người đàn ông này không phải là người bị bệnh tâm thần hay là một 

con qu . Anh ta kiểm soát vợ mình vì anh ta có đặc quyền và phương tiện để 

làm như vậy - phương tiện mà anh ta đã và đang thử mà không gánh chịu hậu 

quả. 

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:  Tại sao phụ nữ chịu đựng nó?

Từ khi còn rất trẻ, phụ nữ đã được định vào khuôn mẫu xã hội là tập trung 

quan tâm đến người khác hơn là bản thân mình hay nhu cầu của riêng mình. 

Phụ nữ được quy định phải làm hài lòng, lo lắng quan tâm đến người khác và 

ngoại hình của họ. Muốn làm hài lòng đàn ông bằng mọi giá, cuối cùng họ 

chấp nhận hành vi không thể chấp nhận trong quan hệ tình yêu của mình. 

Nhưng cách phụ nữ được định vào khuôn mẫu xã hội góp phần gây ra nạn 

bạo hành gia đình như thế nào? Bằng thực tế rằng khuôn mẫu xã hội này dẫn 

người phụ nữ đến chỗ mất vị trí trung tâm của chính mình, không ngừng nghi 

ngờ nhận thức của chính mình, khả năng bảo vệ bản thân và giá trị của chính 

mình. Trong bối cảnh này, lạm dụng được nhận thức là điều không thể tránh 

khỏi và chính đáng. Khi đàn ông, các định chế công và bản thân phụ nữ vô 

hiệu hóa nạn bạo hành mà họ là nạn nhân của nó, họ sẽ giữ lại một hệ thống 

mà ở đó, đàn ông được làm cho tin rằng họ có tất cả mọi quyền - kể cả quyền 

giết người - và ở đó, phụ nữ phải chịu trách nhiệm về sự bạo hành của đàn 

ông.  

BẠO HÀNH GIA ĐÌNH:  Làm cách nào để chặn đứng?

Có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn bạo hành gia đình bằng cách nào? Có người 

nói: «Phụ nữ bị lạm dụng cần phải rời bỏ kẻ hành hạ mình!» Dấn thân vào nơi 

vô định không phải là điều đơn giản. Và điều này rất khó khi làm một mình và 

đó là lý do tại sao quan trọng là cần phải có khả năng dựa vào nguồn lực. 

Một người phụ nữ bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của bạo hành gia đình sẽ 

có cảm giác bất lực sâu sắc. Cô ấy cần sự giúp đỡ nghiêm túc để đối mặt với 

tác động của tình trạng này và lấy lại sự tự trọng và tự tin vào nhận thức của 

mình về thực tại. Cô ấy sẽ cần một ai đó lắng nghe và tin tưởng cô ấy. Cô ấy 

sẽ phải ưu tiên cho sự an toàn của mình trong lúc tìm kiếm giải pháp. Sự giúp 

đỡ của những người xung quanh cô ấy - hàng xóm, gia đình và bạn bè - sẽ rất 

giá trị trong việc cho cô ấy sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ cô ấy. Mạng lưới căn 

bản này là một phần trong rất nhiều nguồn lực tại cộng đồng và nguồn lực 

của tổ chức có thể giúp phụ nữ phá vỡ vòng luẩn quẩn bạo hành gia đình. Hội 

Bảo Vệ Phụ Nữ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn mà người 

phụ nữ và con cái họ cần và giúp đỡ họ trong quá trình họ giành lại quyền 

kiểm soát cuộc đời mình. Xã hội nói chung và trước hết là cơ quan chính 

quyền và pháp lý cũng phải hành động để ngăn chặn, phát hiện và chặn 

đứng tệ nạn bạo hành gia đình.

Cấm sao chép và chuyển thể tài liệu này dù là toàn bộ hay một phần 

mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Regroupement des 

maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

www.maisons-femmes.qc.ca


