CARE vì cuộc sống không bạo lực

Tăng cường nhận thức
nhằm chấm dứt bạo lực giới (BRAVE)
HƠN MỘT NỬA PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÃ TRẢI QUA ÍT NHẤT MỘT DẠNG BẠO LỰC về
thể chất, tình dục và/ hoặc về cảm xúc trong đời. Tuy nhiên, tỷ lệ bạo lực giới được báo cáo
chính thức thấp hơn so với thực tế vì nhiều lý do. Bên cạnh các tiêu chuẩn về văn hóa và
xã hội, thói quen đổ lỗi cho nạn nhân khiến những người từng trải qua bạo lực không thể
lên tiếng và bênh vực cho quyền lợi của chính mình. Hậu quả là xã hội Việt Nam vẫn tồn tại
dai dẳng những khuôn mẫu giới có hại về vai trò của phụ nữ và đàn ông, đồng thời duy trì
kỳ vọng của xã hội khiến nạn nhân chọn sự im lặng và tình trạng bạo lực giới coi bạo lực là
chuyện bình thường.

Thông qua dự án BRAVE, CARE nỗ lực xóa bỏ bạo lực
giới tại Việt Nam bằng cách tác động đến thói quen
đổ lỗi cho nạn nhân, từ đó công chúng quan tâm hơn
đến trách nhiệm của thủ phạm gây ra bạo lực giới.

Những người tham dự
Những người từng trải qua bạo lực giới, phóng
viên và công chúng nói chung
Địa điểm
Hà Nội và trên cả nước
Đối tác đồng thực hiện:
Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học về
Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành viên (CSAGA)
Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
(iSEE)

KẾT QUẢ CHÍNH:
Công chúng nhận thức được sự bất công của bạo lực giới, quyền
của người bị bạo lực giới, và trách nhiệm của người gây bạo lực và
các cơ quan chức năng trong việc chấm dứt bạo lực giới.
Người từng trải qua bạo lực giới trở thành tác nhân thay đổi nhằm
phá vỡ những định kiến xung quanh bạo lực giới.

11.000+

người được tiếp cận trực tiếp

2 triệu+

người hưởng lợi gián tiếp

Mạng lưới BRAVE

Thời gian, ngân sách và nhà tài trợ
05/2018 – 04/2020
600.000 đô-la Australia
Chính phủ Australia

DỰ ÁN SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
Thay đổi việc đổ lỗi cho nạn nhân là một thành phần trong nỗ lực phức hợp, đa dạng
nhằm giải quyết bạo lực giới. Dự án sẽ vận hành một chiến dịch cộng đồng thu hút sự
tham gia của đông đảo thành phần trong xã hội, tập trung vào tiếng nói của các nạn nhân
và kêu gọi sự thay đổi những hành vi mang tính chất biện minh, bỏ qua hay phớt lờ bạo
lực giới, đồng thời thúc đẩy sự hỗ trợ đồng đẳng giữa những người từng trải qua bạo lực.
Thu hút sự tham gia của truyền thông và công chúng bằng các thông điệp tích
cực để thay đổi việc đổ lỗi cho nạn nhân và hướng tới việc nhận diện trách
nhiệm của thủ phạm;

được thành lập

Hình thành một “mạng lưới BRAVE” cho các trưởng nhóm và các tổ chức cộng
đồng của nạn nhân;

Nạn nhân

Tập huấn và kết nối cho mạng lưới BRAVE để trang bị cho họ những kĩ năng, kiến
thức và sự tự tin để lên tiếng chống lại bạo lực giới và việc đổ lỗi cho nạn nhân,
đồng thời để ủng hộ, cổ vũ những nạn nhân khác.

lên tiếng chống bạo lực giới
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