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　　中新网10月22日电 据南美侨报网报道，巴西热图里奥瓦加斯基金会(FGV)近日公布的数
据表明，68%的巴西人害怕在晚上独自出门，仅次于阿富汗人。

　　报道称，热图里奥瓦加斯基金会的调查表明，68%的巴西民众认为晚上在家附近的街道
上面独自行走是非常不安全的行为，在全球125个国家中位居第二，仅次于阿富汗。对于阿
富汗的民众来说，79%的人对于晚上在家附近的街道上面独自行走表现出了恐惧的态度。

　　对于暴力的恐惧已经深深刻印在巴西民众的内心，在全球范围内，只有30%的民众认为
晚上在外面的街道上独自行走是一种危险行为，而巴西的比例是全球平均水平的2倍。

　　“2010年，59%的巴西民众认为晚上在外面走非常不安全，到2012年，这么认为的巴西
民众比例下降到了53%，而2013年这个比例反而增长到了65%。现在，巴西民众的不安全感
又开始上升了。” 热图里奥瓦加斯基金会的社会协调研究负责人马塞洛·内里(Marcelo Neri)说
道。

　　在全球范围内，女性比男性更害怕走夜路，35%的女性认为在夜晚的街头独自行走非
常不安全，而男性的比例仅为24%。但是在巴西，76%的女性认为，晚上在街头独自行走
特别不安全，男性的比例也达到了60%。

　　研究表明，在大城市中，民众对于晚上在街头独自行走的恐惧程度更高。“全世界的国家
中，城市的居民更害怕晚上在外面独自行走，75%的大城市居民害怕独自在黑暗的街道上行
走，在较小的城市和乡村，61%的居民有这种看法。” 马塞洛·内里说道。

　　在被问到过去12个月内是否遇见过抢劫行为时，13%的受访者表示自己遇到过这样的情
况。“从主观方面看，巴西的治安非常糟糕，但并没有像宣传的那么糟糕，巴西的问题不仅仅
是暴力行为。人们对于暴力行为的恐惧感也使得不敢晚上出门的民众比例越来越高。”他说。
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Andando pela estrada da noite dados inseguros
mostram que quase 70% dos brasileiros não se atrevem
a sair à noite

chinanews.com/gj/2018/10-22/8656556.shtml

22 de outubro de 2018 16:37 Fonte: China News Network participa da interação　
　　PEQUIM, 22 de outubro Xinhua China Press reportagem na América do Sul, Brasil图里
奥瓦加斯Foundation (FGV) de dados quentes recentemente divulgados mostram que 68%
dos brasileiros com medo de sair sozinho à noite, perdendo apenas para os afegãos .

　　De acordo com o relatório, a pesquisa da Fundação Reto Rio Vargas mostra que 68%
dos brasileiros acreditam que andar sozinho nas ruas perto de casa à noite é muito
inseguro, ficando em segundo lugar em 125 países do mundo. No Afeganistão. Para o
povo afegão, 79% das pessoas demonstraram medo de andar sozinhos nas ruas perto de
suas casas à noite.

　　O medo da violência tem sido profundamente marcado nos corações dos brasileiros
Em uma escala global, apenas 30% das pessoas acreditam que andar sozinho nas ruas à
noite é um ato perigoso, enquanto a proporção do Brasil é o dobro da média global. .

　　"Em 2010, 59% dos brasileiros acreditam que a noite fomos para um muito inseguro
em 2012, acho que a proporção de pessoas Brasil caiu para 53 por cento, enquanto que
em 2013 essa proporção, mas um aumento de 65%. Agora, o povo brasileiro não A
sensação de segurança começou a subir novamente ”, disse Marcelo Neri, chefe de
pesquisa de coordenação social da Fundação Heato Rio Vagas.

　　Em escala global, as mulheres têm mais medo de andar a noite do que os homens,
e 35% das mulheres acham que é muito perigoso andar sozinho nas ruas da noite, em

comparação com apenas 24% dos homens. Mas no Brasil, 76% das mulheres acreditam
que é particularmente inseguro andar sozinho nas ruas à noite, e a proporção de homens
também é de 60%.

　　Estudos mostram que nas grandes cidades as pessoas têm mais medo de andar
sozinhas nas ruas à noite. “Nos países do mundo, os residentes urbanos têm mais medo
de andar sozinhos à noite, e 75% dos moradores da cidade grande têm medo de andar
sozinhos nas ruas escuras.Em cidades menores e aldeias, 61% dos moradores têm essa
visão. Marcelo Neri disse.

　　Quando perguntados se haviam presenciado um roubo nos últimos 12 meses, 13%
dos entrevistados disseram que haviam encontrado tal situação. "De uma perspectiva
subjetiva, a segurança do Brasil é muito ruim, mas não tão ruim como anunciado, o
problema do Brasil não é apenas violência. As pessoas têm medo de violência também faz
a proporção de pessoas com medo de sair à noite recebendo alta "Ele disse.

[Editor: Kong Qingling]
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