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Cứ 4 học sinh Úc từ lớp 4 đến lớp 9 thì có khoảng 1 (27%) cho biết bị ăn hiếp
vài tuần một lần hoặc thường xuyên hơn (được coi là thường xuyên) trong kỳ
học vừa qua tại trường học.
Số vụ thường xuyên ăn hiếp tại trường học cao nhất là với học sinh lớp 5
(32%) và học sinh lớp 8 (29%).
83% số học sinh ăn hiếp người khác trên mạng cũng thực hiện ăn hiếp ngoài
đời.
84% số học sinh bị ăn hiếp trên mạng cũng đồng thời bị ăn hiếp ngoài đời.
87% trường hợp ăn hiếp có bạn bè chứng kiến và đóng một vai trò trung tâm
trong quá trình ăn hiếp.
Trêu đùa gây hại là hành vi ăn hiếp phổ biến nhất mà học sinh gặp phải, tiếp
theo là những lời nói dối gây hại về các em.
Dường như ăn hiếp trên mạng có liên quan tới lứa tuổi (hoặc tiếp cận với công
nghệ), trong đó học sinh lớn tuổi có xu hướng tham gia vào việc ăn hiếp trên
mạng hơn học sinh nhỏ tuổi.

(Nguồn: 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).

Bạo lực


Đại đa số trẻ em và người trẻ tuổi không liên quan tới bạo lực, với tư cách nạn
nhân hoặc thủ phạm.

(Nguồn:Commissioner for Children and Young People, Western Australia (2009), Submission
to the National Inquiry into the Impact of violence on Young Australians. Submission No 33).




Trong khi người trẻ tuổi thường bị coi là thủ phạm chủ yếu gây ra bạo lực,
nhưng trên thực tế nguy cơ lớn nhất của họ là trở thành nạn nhân.
Người trẻ tuổi lại lo lắng về sự an toàn của chính họ, với khoảng ¼ người trẻ
tuổi từ 18-24 tuổi cảm thấy không an toàn hoặc rất không an toàn khi đi bộ một
mình ở gần nhà khi trời tối, và khoảng 1 trong 10 người cảm thấy không an
toàn khi ở nhà vào buổi tối.

(Nguồn: Parliament of the Commonwealth of Australia 2010, Avoid the Harm - Stay Calm
Report on the inquiry into the impact of violence on young Australians).

