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Đàn ông bị đàn bà ngược đãi 
Tài liệu 
Giữa khoảng năm 1999 đến 2004 tại Ca-na-đa có hơn một  nửa triệu người đàn ông đã bị người phối ngẫu phái nữ đối xử bằng bạo lực. 
Người phối ngẫu có thể là vợ, vợ cũ hay người sống chung. Như vậy có nghĩa là khoảng 6% đàn ông đang có quan hệ mật thiết đã bị người 
phối ngẫu ngược đãi hay bạo hành.1 
 

Như vậy ngược đãi là gì? 
Cách cư xử có tính cách khống chế 

 Ngược đãi giữa các người có quan hệ mật thiết là một cách cư xử trong đó một người phối ngẫu áp bức, dè bỉu hay hạ nhục người kia. 
 Sự kiện người phối ngẫu ngược đãi người đàn ông xẩy ra khi người phối ngẫu dùng thủ đoạn răn đe về cảm xúc, thể sác, hay tình 

dục. Người đó* dùng thủ đoạn để khống chế người đàn ông, bắt phải làm theo ý mình và không cho người kia thoát khỏi quan hệ 
ràng buộc. Người đàn ông bị ngược đãi luôn luôn 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. 

 Động cơ chính cho sự ngược đãi là để tạo ra và duy trì sự khống chế với người phối ngẫu. Người phối ngẫu bị ngược đãi chống lại 
ý muốn khống chế. Thế là người đàn bà lại lấn thêm để khống chế người phối ngẫu của mình. 

 Ngược đãi trong quan hệ mật thiết không phải là những trường hợp lẻ tẻ. Sự ngược đãi vẫn xẩy ra từ trước. Nếu cứ tiếp diễn sự 
ngược đãi sẽ trở nên thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn. 
 

Các thủ đoạn để khống chế: 4 loại ngược đãi 
Khi nói về ngược đãi người ta thường nghĩ đến ngược đãi về cảm xúc, thể sác hay tình dục. Ngược đãi  có thể bao gồm các thủ đoạn răn đe. 
THỦ ĐOẠN NGƯỢC ĐÃI VÈ CẢM SÚC bao gồm: 

 Mắng nhiếc 
 Kiểm soát tài chánh 
 Cô lập người phối ngẫu và giới hạn tự do; và 
 Ngược đãi tinh thần (chế riễu hay lăng mạ đến tôn giáo hay lòng tin tâm linh) 

 
THỦ ĐOẠN NGƯỢC ĐÃI VỀ THỂ SÁC bao gồm bất cứ hành động nào làm cho đau hay thương tích 
 
THỦ ĐOẠN NGƯỢC ĐÃI VỀ TÌNH DỤC bao gồm: 

 Dùng võ lực hay áp lực để bắt người phối ngẫu làm tình theo cách mà người đàn ông  không muốn 
 Chế riễu hay chê bai phong độ của người đàn ông   
 Không âu yếm hay không làm tình để phạt người đàn ông vì đã vi phạm luật lệ của người đàn bà 

 
THỦ ĐOẠN RĂN ĐE là bất cứ lời nói hay hành động nào của người phối ngẫu gây ra ngược đãi dùng để làm cho người đàn ông sợ. 
Thí dụ như đập phá đồ đạc, đe dọa, rình rập hay quấy nhiễu. 
 
* Người ngược đãi có thể là đàn ông hay đàn bà. Tài liệu này nói về trường hợp nạn nhân là đàn ông. Xin xem tài liệu hay sách về “Đàn bà bị  ngược đãi  trong quan hệ thân 
thiết” tại trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. 
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nâpêwak kâ-kitimahihcik iskwêwak ohci 
kiskêyihtamowin masinahikanêkinis 
ispîhk ohci 1999 êkwa 2004, ayiwâk âpihtaw kêkâc 1 million nâpêwak ôta kâ-kanâtahk owîkimâkaniwâwa ê-pê-kitamihihcik.  ana 
owîkimâkaniwâw ahpô kikâ-kî-otiskwêmiw, nistam kâ-kî-kihci-wîkimât ahpô kâ-wîcâyâtocik.  êwako itwêmakan tâskôc kêkâc 6 percent 
ôki nâpêwak kâ-pimi-sâkihitocik kî-pê-kitimahâwak ahpô pê-pakamahwokwak owîkimâkaniwâwa.1 
 

kîkwây mâka anima kâ-kitimahihcik? 
ômisi mâna kâ-ayîci-kanawêyimihcik 

 kâ-kitimahihcik ita kâ-mêkwâ-sâkihitocik aya anima mâna kâ-nohtê-sâkôcihât, kâ-nîhcawêwihât ahpô kâ-nêpêwihât kotaka. 
 kâ-kitmahihcik nâpêwak onêkihikomâwa ohci aya mâna ispayin kâ-mâyi-âpacihtât owîkimâkana ka-ohci-môsihtâhk, kâ-

pakamahoht, ahpô kâ-otihtiniht ahpô mîna kâ-kakwê-isi-mâyi-itôtawât.  an âna* itôtam ta-kakwê-âyîci-kanawêyimât onâpêma, 
ka-kakwê-sâkôci-itasiwêt ahpô ka-kakwê-nakinêw ta-manâ-sipwêhtêt ohci anima sâkihitowinihk.  nâpêw kâ-kitimahiht ana poko 
ohcitaw ka-kâh-kihtwâmi-kwêskipitahk ê-isi-waskawît ta-ây-itôtahk kâ-isi-nitawêyimiht, ta-manâ-kâwi-kitimahiht kihtwâm isi ici. 

 tânêhki ôma kâ-kitimahitohk osâm ayisk ê-nohtê-sâkôcihâcik êkwa ê-kakwê-tipêyimât owîkimâkaniwâwa.  an âna kâ-kitimahiht 
nama-kîkwây ây-itôtam ta-kakwê-nakinahk.  êkosi mêskoc, ana iskwêw kâ-kitamahiwêt ahkami ây-itôtawêw ta-kâwi-sâkôcihât 
onâpêma. 

 kâ-kitamahiwêhk ita kâ-mêkwâ-sâkihitohk môy konita piskic ômisi ây-ispayin.  kâ-kitimahiwêhk pokw-îtê ây-ispayin.  kîspin ôma 
kâ-kitimahiwêhk kâh-kihtwâmi-ây-ispayiki, ayiwâk êkwa wâ-wîpac pê-ati-ây-ispayin. 
 

kâ-itôtamihk ta-isi-kanawêyimâcik: nêwâw ôhi isi kâ-kitimahiwêhk 
âskaw mâna ôma kitimahiwêwin kâ-isi-mâmitonêyihtahkik, kiskisiwak kâ-isi-pê-môsihtâcik, kâ-isi-pê-pakamohocik, ahpô kâ-kî-
mwêskahcîkâtihcik.  kâ-kitimahiwêhk ôma asici kikâ-kî-âpacihtâwak nanâtohk isi ka-kakwê-misi-kâh-kihtwâmi-sêkihâcik. 
môsihtâwina isi kâ-isi-kitimahiwêhk tâskôc ôhi: 

 kâ-kisiyo-kitôtât isko ta-mâyêmisot 
 kâ-ayîci-kanawêyimât otosôniyâma 
 kâ-pêyako-itaskitât êkwa môy kâ-pakitiniht nânitaw kê-itôtêt ahpô ta-isi-itôtahk êkwa  
 otâcahkwa kâ-isi-môsihtât (ê-nêpêwihtât ahpô ê-mâyi-pîkiskwêhât omanitôma ahpô otâpwêwakêyihtamowin) 

 

pakamahowin isi kâ-isi-kitimahiwêhk tâskôc ôhi nanâtohk kâ-isi-ây-itôtahk ta-wîsakihât ahpô ta-misi-wîsakatahwât. 
 

mwêskahcihowin isi kâ-isi-kitimahiwêhk tâskôc ôhi: 
 ê-nitawi-waskawîpitât ahpô kâ-ahkami-kakwê-sâkôcimât owîkimâkana ta-wîpêmikot nânitaw is îsi tâpiskôc êkây kâ-nohtê-

itôtamiyit 
 nayêstaw ê-pâhpihât ahpô kâ-ahkami-wihtamwât poko-kîkwây kâ-itôtahk ê-mâyâtaniyik 
 mwâc wî-wâpahtihiwêw omôsihtâwin ahpô môy wî-wîpêmikow osâm ayisk ê-kî-pê-isi-mâyinikêt nânitaw isi 

 

nêpêwihiwêwin kâ-isi-kitimahiwêhk aya anihi itwêwina ahpô kâ-isi-itôtamihk ka-kakwê-wîsakihiht ohcitaw owîkimâkana ahpô 
kâ-kakwê-sêkihât.  tâskôc: kîkwây kâ-nitawi-pîkonahk, ê-wihtahk ê-wî-misi-nôcihât, kâ-nitawi-nitawâpêkinikêt kâh-kihtwâm isi ahpô kâ-
nitawi-mâh-mwêskahcihât kapêyi. 
 
* okitimahiwêwak kikâ-kî-iskwêwiwak ahpô kikâ-kî-nâpêwiwak.  êwako ôma masinahikanêkin ê-ati-wihtamihk mâna nâpêwak wiyawâw kâ-kitimahihcik, kitâpahta 
“Iskwêwak kâ-kitimahihcik sâkihitowinihk” kiskêyihtamowi-wasinahikanis ahpô masinahikanis kikâ-kî-kahtinên ita www.familyviolence.alberta.ca. 

 

http://www.familyviolence.alberta.ca
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Thái độ của xã hội có thể làm cho thêm khó khăn 
Xã hội của chúng ta đang bắt đầu nhận ra và tìm hiểu việc phụ nữ ngược đãi người phối ngẫu đàn ông. Các điều tin tưởng và thái độ sai lạc 
của xã hội về đàn ông đã khiến cho việc ngược đãi đàn ông không được biết đến: 

 Đàn ông phải là người che chở đàn bà 
 Đàn ông không thể bị đàn bà uy hiếp 
 Đàn ông không được đánh lại khi bị đàn bà đánh 
 Đàn ông có đủ khả năng để “quản lý” đàn bà 

Vì có những điều tin tưởng như vậy nên đàn ông bị người phối ngẫu phụ nữ ngược đãi có thể chậm không nhận là bị ngược đãi. Họ có thể 
không muốn nói với ai. Đôi khi cảnh sát và các giới chuyên nghiệp khác cũng không coi trọng sự ngược đãi này.  Do đó đàn ông bị ngược 
đãi  trong quan hệ người phối ngẫu có thể cảm thấy như sau: 

 Không dám cho ai biết 
 Buồn rầu và cảm thấy hổ thẹn 
 Sợ là mình đã không đủ tư cách làm một người yêu 
 Hoang mang vì đôi khi người phụ nữ lại tỏ ra đáng yêu và dịu dàng 
 Tự cho mình đáng bị ngược đãi 

 

Mười điều có thể làm nếu 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. 
2. 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 “Đàn ông bị đàn bà ngược đãi trong 
quan hệ thân thiết” có trên trang mạng www.familyviolence.alberta.ca. 

3. Phải biết rằng mình không chịu trách nhiệm về sự ngược đãi.  Người gây ra sự ngược đãi là người phải chịu trách nhiệm. 
4. Phải hiểu là bạo động và ngược đãi sẽ có thể tiếp diễn nếu không có can thiệp. 
5. Nói cho một người mình tin cậy biết về sự ngược đãi. Phải chọn người nào tin mình. Giữ kín sẽ làm cho sự ngược đãi tăng thêm. 

Đừng nản lòng. 
6. Tìm hiểu thêm về sự ngược đãi trong các quan hệ. Không phải chỉ có mình mới bị ngược đãi. Khoảng 6% đàn ông tại Ca-na-đa 

nói là đã bị người phối ngẫu ngược đãi.2 
7. 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. 
8. Tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp của một người tư vấn có khả năng chuyên môn. 
9. Giữ sức khỏe tốt. Mình đang gặp khó khăn, do đó cần phải có sức khỏe và nghị lực. Giành thời giờ để làm những điều khiến mình 

lên tinh thần. 
10. 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. 
 

Tìm sự giúp đỡ 
Nếu quý vị hay người mà quý vị 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: Tác giả. Lấy ra từ 
http://www.statcan.ca/english/research/85-570-XIE/85-570-XIE2006001.pdf 
2 Tài liệu đã dẫn trên. 
 
Muốn biết thêm chi tiết về vấn đề này xin xem cuốn sách hướng dẫn về “Đàn ông bị đàn bà ngược đãi trong quan hệ thân thiết” có trên trang mạng 
www.familyviolence.alberta.ca. hay gọi điện thoại miễn phí tại Alberta cho số 310-1818 
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nâpêwak kâ-kitimahihcik iskwêwak ohci 
kiskêyihtamowin masinahikanêkinis 
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 kâ-kitmahihcik nâpêwak onêkihikomâwa ohci aya mâna ispayin kâ-mâyi-âpacihtât owîkimâkana ka-ohci-môsihtâhk, kâ-

pakamahoht, ahpô kâ-otihtiniht ahpô mîna kâ-kakwê-isi-mâyi-itôtawât.  an âna* itôtam ta-kakwê-âyîci-kanawêyimât onâpêma, 
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kâ-itôtamihk ta-isi-kanawêyimâcik: nêwâw ôhi isi kâ-kitimahiwêhk 
âskaw mâna ôma kitimahiwêwin kâ-isi-mâmitonêyihtahkik, kiskisiwak kâ-isi-pê-môsihtâcik, kâ-isi-pê-pakamohocik, ahpô kâ-kî-
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môsihtâwina isi kâ-isi-kitimahiwêhk tâskôc ôhi: 
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 kâ-pêyako-itaskitât êkwa môy kâ-pakitiniht nânitaw kê-itôtêt ahpô ta-isi-itôtahk êkwa  
 otâcahkwa kâ-isi-môsihtât (ê-nêpêwihtât ahpô ê-mâyi-pîkiskwêhât omanitôma ahpô otâpwêwakêyihtamowin) 

 

pakamahowin isi kâ-isi-kitimahiwêhk tâskôc ôhi nanâtohk kâ-isi-ây-itôtahk ta-wîsakihât ahpô ta-misi-wîsakatahwât. 
 

mwêskahcihowin isi kâ-isi-kitimahiwêhk tâskôc ôhi: 
 ê-nitawi-waskawîpitât ahpô kâ-ahkami-kakwê-sâkôcimât owîkimâkana ta-wîpêmikot nânitaw is îsi tâpiskôc êkây kâ-nohtê-

itôtamiyit 
 nayêstaw ê-pâhpihât ahpô kâ-ahkami-wihtamwât poko-kîkwây kâ-itôtahk ê-mâyâtaniyik 
 mwâc wî-wâpahtihiwêw omôsihtâwin ahpô môy wî-wîpêmikow osâm ayisk ê-kî-pê-isi-mâyinikêt nânitaw isi 

 

nêpêwihiwêwin kâ-isi-kitimahiwêhk aya anihi itwêwina ahpô kâ-isi-itôtamihk ka-kakwê-wîsakihiht ohcitaw owîkimâkana ahpô 
kâ-kakwê-sêkihât.  tâskôc: kîkwây kâ-nitawi-pîkonahk, ê-wihtahk ê-wî-misi-nôcihât, kâ-nitawi-nitawâpêkinikêt kâh-kihtwâm isi ahpô kâ-
nitawi-mâh-mwêskahcihât kapêyi. 
 
* okitimahiwêwak kikâ-kî-iskwêwiwak ahpô kikâ-kî-nâpêwiwak.  êwako ôma masinahikanêkin ê-ati-wihtamihk mâna nâpêwak wiyawâw kâ-kitimahihcik, kitâpahta 
“Iskwêwak kâ-kitimahihcik sâkihitowinihk” kiskêyihtamowi-wasinahikanis ahpô masinahikanis kikâ-kî-kahtinên ita www.familyviolence.alberta.ca. 
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