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Ông Harvey Weinstein, một nhà sản xuất phim, bị nhiều người chỉ trích vì các hành 

vi sách nhiễu tính dục. (Hình: Yann Coatsaliou/AFP/Getty Images) 

 

HOLLYWOOD, California (NV) – Theo một cuộc khảo sát mới đây của USA 

Today, tờ báo này thống kê được 94% phụ nữ làm việc ở Hollywood từng phải chịu 

đựng sách nhiễu tính dục, nhẹ hoặc nặng. 

Nhật báo này hỏi 843 phụ nữ làm việc trong nhiều vị trí ở Hollywood và kinh nghiệm 

của họ đối với chuyện sách nhiễu tính dục ở chỗ làm. 

87% trong số các phụ nữ này cho biết hành vi thường thấy nhất là những lời đùa cợt, 

phê bình, hay cử chỉ có tính chất tình dục đến người khác. 64% phụ nữ cho biết họ 

được mời để có quan hệ tình dục với người khác. 69% cho biết họ từng bị sờ mó và 

21% cho biết họ từng bị ép buộc ngủ với người khác. 

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy các hành vi ấu dâm và sách nhiễu tính dục vẫn 

còn là một tệ nạn lan tràn ở Hollywood. 

Một nữ chuyên viên quay phim, giấu tên, cho biết: “Mấy chuyện này xảy ra nhiều 

đến mức trở thành bình thường luôn rồi. Từ những lời phê bình về hình dáng của tôi, 
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hay sờ mó cơ thể, chuyện gì tôi cũng gặp. Tôi chịu đựng 20 năm và coi đó là cái giá 

phải trả để làm một công việc đàn ông hay làm.” 

Một nhà sản xuất phim nữ, trong độ tuổi 60, cho biết: “Sếp của tôi dẫn tôi đi ăn tối để 

xin lỗi vì đã quá nặng lời. Sau đó, ông mời tôi về phim trường, nhưng dẫn tôi về nhà 

ông ở phía sau phim trường. Sau khi về đến nhà, ông kêu tôi dùng miệng để „phục 

vụ‟ ông. Tôi từ chối rồi ông ấy hỏi „cô nghĩ tại sao tôi lại dẫn cô đi ăn tối?‟” (TL) 

 


