
 

 

Mga Kaalaman Tungkol sa Pananakot 

(Pagbubully) at Karahasan 
 

Pananakot (Pagbubully) 

 Humigit kumulang isa sa apat na nasa ikaapat na taon hanggang ikasiyam na taon na 
mga Australyanong mag-aaral (27%) ay nauulat na tinatakot bawat sa isang lingo o 
mas madalas pa (isinasaalang-alang na mas madalas) sa loob ng nakaraang semestre 
sa paaralan. 

 Kadalasan ang pag-hahari-harian sa paaralan ay mataas sa ika-5 taon (32%) at ika 8 
Taon (29%) na mga estudyante. 

 83% ng mga estudyante na nanakot sa pamamagitan ng internet o “online” ay nanakot 
din mismo sa paaralan. 

 84% ng mga estudyante na tinatakot o binubully sa internet o “online” ay tinatakot din 
sa mismong paaralan o “offline” 

 Ang mga kasama ng nagbubully ay kapwa estudyante sa 87% na paghahari-harian at 
isa sa mga nagiging sentrong kumakatawan sa pagbubully o pananakot. 

 Ang masakit na pagbibiro ay pinakamadalas na pag uugali sa paghahari-harian o 
pananakot na nararanasan ng mga estudyante, kasunod nito ay ang masasakit na mga 
kasinungalingang sinasabi tungkol sa kanila. 

 Ang “cyberbullying” o pananakot sa internet ay maaring nauugnay sa edad o may 
access sa teknolohiya, ang mga nakakatandang estudyante ay mas may malaking 
posibilidad na masangkot sa pananakot sa internet kaysa sa mga nakababatang 
estudyante. 

(Pinagmulan: Cross, D., Shaw, T., Hearn, L., Epstein, M., Monks, H., Lester, L., & Thomas, L. 2009. 

Australian Covert Bullying Prevalence Study (ACBPS). Child Health Promotion Research Centre, Edith 

Cowan University, Perth). 
 

Karahasan 

 Ang karamihan sa mga kabataan ay hindi nasasangkot sa karahasan maliban man 
bilang biktima o may kasalanan. 

(Pinagmulan: Komisyonado para sa mga Anak at Kabataan, (Western Australia (2009), “Submission to 

the National Inquiry into the Impact of violence on Young Australians. Submission No 33”). 
 

 Kadalasan pangunahing nakikita ang may kasalanan sa karahasan, sa katunayan ang 
mga kabataan ang mas may malaking panganib bilang isang biktima. 

 Mismong kabataan ay may pag aalala sa kanilang sariling kaligtasan, halos ikaapat na 
bahagi ng mga kabataan may gulang na 18-24 na taon ay may pakiramdam na sila ay 
hindi ligtas o nasa panaganib habang naglalakad mag isa sa madilim sa lugar, at isa sa 
sampu ang may pakiramdam na hindi sila ligtas sa kanilang tahanan tuwing sasapit ang 
gabi. 

(Pinagmulan: Parlamento ng Komonwelt ng Australya 2010, ”Avoid the Harm - Stay Calm Report on the 

inquiry into the impact of violence on young Australians”). 


