Nam sinh viên chung tay đẩy lùi bạo lực gia đình

Đó là chủ đề Ngày hội tham vấn “Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình” do Trung tâm Phụ nữ và
Phát triển, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trung tâm
Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng tổ chức ngày 22/11 vừa qua tại Đại học
Bách Khoa, Hà Nội.

Đại biểu kí sổ Nói không với bạo lực gia đình

Ngày hội tham vấn đã thu hút hàng ngàn sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các
trường lân cận tham dự.

Tại chương trình, bà Phạm Thị Hương Giang, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thông
tin: Trên thế giới, cứ 3 phụ nữ thì có một người bị đánh đập, bị cưỡng ép tình dục hoặc bị lạm
dụng; cứ 4 phụ nữ lại có 1 người bị lạm dụng trong thời gian mang thai. Báo cáo Nghiên cứu
quốc gia năm 2010 về bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam đã công bố, 58% phụ nữ Việt Nam đã
từng bị ít nhất một hình thức bạo lực như đánh đập, phân biệt đối xử, cưỡng hiếp, xâm hại tình
dục…; trong đó, bạo lực gia đình mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ là hình thức phổ biến nhất,
nhưng lại ít bị tố giác và ít được báo cáo đầy đủ nhất.

Bà Hương Gian nhấn mạnh: “Bạo lực gia đình chỉ được hạn chế và chấm dứt khi chúng ta kiên
quyết lên tiếng, kiên quyết thay đổi. Để làm được điều này, mỗi chúng ta cần hành động và
chính các bạn – thế hệ sinh viên trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, của mỗi gia đình –
những người đang ở độ tuổi đẹp nhất, giàu năng lượng nhất với những hoài bão, khát vọng, ước
mơ và tri thức sẽ là những người quyết định sự thay đổi và biến ước mơ về một gia đình không
bạo lực -gia đình là nơi để yêu thương thành sự thật”.
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Hào hứng tham gia Ngày hội tham vấn, bạn Hồ Gia Bảo, sinh viên K59, Đại Học Bách Khoa Hà
Nội chia sẻ: Đây là hoạt động rất có ý nghĩa và cần thiết đối với sinh chúng em; giúp chúng em
được trang bị những kiến thức cơ bản cả về pháp luật cũng như các kĩ năng tâm sinh lí để hiểu
biết thêm về bình đẳng giới, về bạo lực gia đình qua đó góp phần nhỏ bé của mình chung tay
với xã hội kiên quyết nói không với bạo lực gia đình… Em mong muốn sẽ có nhiều chương trình
như thế này được tổ chức để sinh viên được trang bị cả kỹ năng ứng xử, giải quyết các vấn đề
xã hội bên cạnh những kiến thu được trên trường lớp.

Trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra các hoạt động: Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới
chống bạo hành đối với phụ nữ (25/11); hùng biện giữa các nam sinh viên với chủ để hiểu về
bạo lực gia đình và vai trò của nam thanh niên trong xây dựng gia đình hạnh phúc; tham vấn cá
nhân tại 12 phòng tham vấn lưu động; triển lãm “Sẻ chia”, “Người đàn ông tôi yêu”, phát móc
khóa, tài liệu truyền thông; thu thập chữ ký “Nói không với bạo hành gia đình”.

Ngày hội tham vấn “Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình” nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Chiến
dịch “Sinh viên thủ đô nói không với bạo lực gia đình” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển phối
hợp với các Trường đại học tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về bạo lực gia đình
và huy động sự tham gia của thanh niên, sinh viên đặc biệt là các sinh viên nam trong tuyên
truyền và tham gia phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bền vững.

Nguyễn Thị Dịu – TTTT-TWHLHPNVN

2/2

