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“

Bất bình đẳng giới và sự thiếu hiểu biết về pháp luật là những
nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng bạo lực gia đình
(BLGĐ) ở Việt Nam. Tại Thừa Thiên Huế, tình trạng này còn
xảy ra nghiêm trọng hơn ở những địa bàn khó khăn, miền núi
nơi quan niệm truyền thống về phụ nữ và bất bình đẳng giới
vẫn còn tồn tại.

Kết quả đạt được
1.

Thu thập dữ liệu từ hơn 300 cuộc phỏng vấn với người dân tộc
thiểu số ở các khu vực miền núi biên giới và người dân sống ở
vùng nông thôn, thành thị tại Thừa Thiên Huế.

2.

Tổ chức hơn 10 buổi chia sẻ những kiến thức về giới, quy định
trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho các nạn nhân,
người từng gây bạo lực và cán bộ địa phương cấp huyện và xã.

3.

23 người từng là nạn nhân và người gây bạo lực tự tin chia sẻ
trải nghiệm của bản thân về BLGĐ và đề xuất cách thức thực thi
tốt hơn về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Hành động
Thu thập bằng chứng thông qua phỏng vấn và tập huấn
các kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho
người dân tộc thiểu số ở các khu vực miền núi biên giới,
nông thôn và thành thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,
từ đó đưa ra các đề xuất tham mưu cho chính quyền tỉnh
về chính sách xã hội liên quan đến phụ nữ.

4.

Bài nghiên cứu về thực trạng BLGĐ của những cặp vợ chồng trẻ
trong bối cảnh chuyển đổi xã hội tại Thừa Thiên Huế đã được
đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế, cung cấp cho giảng
viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu nguồn tài liệu tham khảo
hữu ích.

“

Vấn đề

Trước đây, tôi nghe Luật
phòng, chống BLGĐ rồi,
nhưng nội dung tôi chưa rõ
lắm. Bây giờ khi được tham
gia tập huấn, tôi biết nhiều
hơn về Luật này. Đặc biệt, lần
đầu tiên, tôi đứng trước nhiều
người, rồi cầm bút và thước
như một giáo viên để nói về
BLGĐ, tôi cảm thấy mình
cũng thật sự can đảm đó.

Một người từng gây bạo lực
tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

