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Những nguồn lực địa phương để tiếp tục hỗ trợ học viên
Vào cuối buổi học hãy chia sẻ với học viên những nơi các em có thể tiếp tục tìm kiếm sự trợ giúp để thực hiện được mục tiêu cuộc đời
mình và tiếp tục hành trình chạm đến ước mơ. Bạn có thể chính sửa danh sách các trung tâm hỗ trợ theo nguyện vọng của học viên
và những điều bạn hiểu biết về học viên trong khóa học. Bạn có thể xem xét những ý tưởng sau:
• Đường dây hỗ trợ hoặc liên hệ của các tổ chức địa phương có chương trình quản lý hoặc tư vấn cá nhân dành cho thanh thiếu niên
• Các dịch vụ hỗ trợ pháp lý dành cho những đối tượng nhận ra quyền lợi của họ đang bị vi phạm
• Các hội nhóm thanh niên, các mạng lưới xã hội có hướng dẫn hoặc các tổ chức tập trung cải thiện sức khỏe tinh thần dành cho thanh
niên trong những cộng đồng lớn hơn (như các câu lạc bộ, thể thao, âm nhạc, nhóm tiết kiệm, tín ngưỡng, v.v.)
• Các viện dạy nghề hoặc huấn luyện kỹ năng, giáo dục, chuẩn bị cho nghề nghiệp, phát triển sự nghiệp hoặc huấn luyện việc làm
cho thanh niên
• Các nguồn học bổng hoặc hỗ trợ tài chính để học đại học
• Các tài liệu đọc có liên quan hoặc tài liệu cổ vũ để giúp học viên tiếp tục chiêm nghiệm
Huấn luyện viên của tổ chức Girl Rising sẽ cùng bạn suy nghĩ những nguồn lực địa phương trong quá trình huấn luyện. Sử dụng trang
kế tiếp để ghi lại những điểm cả hai đã thảo luận và những thông tin liên quan.
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ẤN ĐỘ
Dân số: 1.281.935.911 [7/2017]
Thủ đô và dân số: New Delhi, 28,514 triệu người
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 34% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 29.5% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa nghị viện liên bang
Tỷ lệ biết chữ: 81,3% (nam) and 60,6% (nữ) [2015]
Tuổi thọ: 67,5 tuổi (nam) và 70,1 tuổi (nữ) [2018]
Kinh tế:
– GDP: $9,447 nghìn tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $7.200 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 21,9% [2011]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 8,8% [2017]
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 10,7%
– Các ngành công nghiệp chủ lực: dệt may, hóa chất, chế biến thực
phẩm, thép, thiết bị vận tải
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Tổng quan:
Ấn Độ, quê hương của hơn một tỷ dân, là một quốc gia có lịch sử văn hoá phong phú và
lâu đời. Trải qua các đế chế và triều đại hưng thịnh, người Anh đã thiết lập chế độ thuộc
địa vào cuối những năm 1800 cho đến khi đất nước giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh
giành độc lập lâu dài vào năm 1947.
Ngày nay, Ấn Độ là một đất nước đa dạng với hằng trăm ngôn ngữ được lưu hành và tỷ lệ
lớn dân số theo đạo Hindu, Hồi giáo và một số tôn giáo khác, nhưng vẫn giữ tính chất địa
phương. Mặc dù luật pháp đã cố gắng chấm dứt nạn phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp,
giới tính và giai cấp, ảnh hưởng của tôn giáo và căng thẳng trong khu vực vẫn tiếp tục leo
thang trong nội bộ chính trị Ấn Độ.
Ấn Độ cũng là một cường quốc đang phát triển trên thế giới, với lĩnh vực chuyên môn về
công nghệ và phần mềm, thị trường xuất khẩu nông sản mạnh và là nền kinh tế lớn thứ ba
trên thế giới. Bất chấp sự phát triển này, Ấn Độ là một trong những nước có mức thu nhập
bình quân đầu người thấp nhất thế giới và bất bình đẳng thu nhập vẫn là một thách thức.20

21 22 23

Về giáo dục:
Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi được miễn phí và bắt buộc đến trường, theo Quyền Trẻ em ban
hành trong Đạo luật Giáo dục Tự do và Bắt buộc năm 2009. Nhưng do thiếu nhận thức và
không tự nguyện, ước tính có khoảng 32 triệu trẻ em từ 6 đến 13 tuổi - chủ yếu là các bé
gái - không bao giờ được đi học. Nhiều gia đình không đánh giá cao việc cho con gái đi học
và muốn con gái ở nhà để đảm nhận các trách nhiệm gia đình như giữ nhà và nuôi con.
Có quá ít giáo viên tại Ấn Độ (đặc biệt là phụ nữ) và khoảng 17% làng quê không có trường
tiểu học vào năm 2008. Ngoài ra, hệ thống giáo dục đại học đã có sự phát triển vượt bậc
kể từ khi Ấn Độ trở thành nước độc lập. Kể từ đó, có 20 trường đại học và 500 trường cao
đẳng được thành lập; năm 2014, có 677 trường đại học và 37,204 trường cao đẳng. Tuyển
sinh nữ sinh trong giáo dục đại học đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua, từ 39% số học
sinh nữ ghi danh năm 2007 lên 46% vào năm 201424 25 26 27 28
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Ruksana từ Ấn Độ
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Bất bình đẳng giới:
Năm 2012, Liên Hiệp Quốc công bố Ấn Độ là đất nước nguy hiểm nhất để sinh con gái.
Trọng nam khinh nữ, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cả bạo lực gia đình,
hãm hiếp, giết người vì danh dự, buôn người và nô lệ tình dục, vẫn có tính hệ thống và phổ
biến.
Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cho rằng có 29% khả năng phụ nữ Ấn Độ
trải qua bạo lực với người chung chăn gối với mình trong đời, thống kê dựa trên tập tính và
truyền thống văn hóa đất nước. Một khảo sát khác cho thấy 51% đàn ông Ấn Độ và 54%
phụ nữ Ấn Độ dung túng cho ý tưởng đàn ông đánh vợ. Ngoài ra, vào năm 2010, Cục Hồ sơ
Tội phạm Quốc gia Ấn Độ đã báo cáo 8.233 trường hợp “chết do hồi môn - dowry deaths”
(khi người phụ nữ đạo Hindu không đem theo đủ số của hồi môn mang về nhà chồng như
đã thỏa thuận, bị nhà chồng mắng nhiếc, lên án... và không chịu nổi tủi nhục, cô dâu tự tìm
đến cái chết). Ước tính 22 phụ nữ chết mỗi ngày.
Một thách thức khác mà cả bé gái và bé trai ở Ấn Độ phải đối mặt là yêu cầu lao động.
UNICEF ước tính 28 triệu trẻ em Ấn Độ từ 5 đến 14 tuổi phải làm việc. Trong khi phần lớn
những đứa trẻ này làm việc trên đất đai của gia đình hoặc làm thuê cho những người nông
dân khác, nhiều em trở thành trẻ ăn xin, công nhân nhà máy hoặc gái mại dâm. Các cô gái
thường đi cuộn bidis (một loại thuốc lá cuộn bằng tay) hoặc làm việc trong các xưởng dệt,
xưởng nhuộm và xưởng may mặc. Tuy nhiên, Quyền của Đạo luật Giáo dục Tự do và Bắt
buộc có thể thay đổi những điều này. Được thông qua vào năm 2009, bộ luật tuyên bố tất
cả trẻ em đều có quyền được hưởng một nền giáo dục chất lượng miễn phí và người sử
dụng lao động có nguy cơ bị phạt tiền và ngồi tù vì sử dụng lao động chưa đủ tuổi29 30
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www.bbc.com/news/world-south-asia-12557384
www.britannica.com/place/India
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
www.worldbank.org/en/country/india
www.mhrd.gov.in/rte
www.mhrd.gov.in/university-and-higher-education
www.oxfamindia.org/featuredstories/indias-missing-millions-out-school-children-case-reality-not-living-estimation
www.righttoeducation.in/know-your-rte/about
www.scroll.in/article/812591/more-indian-women-are-going-to-college-but-fewer-are-working
www.bbc.com/news/world-asia-india-17398004
www.evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/india
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NEPAL
Dân số: 29.384.297 [7/2017]
Thủ đô và dân số: Kathmandu, 1,33 triệu người [2018]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 19,7% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 19,7% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa nghị viện liên bang
Tỷ lệ biết chữ: 76,4% (nam) và 53,1% (nữ) [2015]
Tuổi thọ: 70,4 tuổi (nam) và 71,6 (nữ) [2017]
Kinh tế
– GDP: $78,55 tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $2.700 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 25,2% [2011]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 3% [2017]
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 3,5%
– Các ngành công nghiệp chủ lực: du lịch, dệt may, gạo, đường,
thuốc lá, xi măng/gạch
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Tổng quan:
Nepal, ngôi nhà nằm sát biên giới dãy núi Himalaya, đã đóng cửa với thế giới bên ngoài đến
năm 1950 khi có cuộc bạo loạn trong cung điện. Chế độ quân chủ đã duy trì quyền lực qua
nhiều thập kỷ hỗn loạn chính trị, bao gồm cả cuộc nội chiến kéo dài 10 năm, cho đến khi
chuyển sang chế độ dân chủ gần đây. Hiện nay, Nepal đã được thống nhất, đất nước này bao
gồm hơn 100 nhóm dân tộc và nhóm người nói hơn 120 ngôn ngữ. Bao trùm giữa vẻ đẹp tự
nhiên của đất nước tồn tại một thực tế kinh tế khắc nghiệt: khoảng 10% dân số vẫn sống
trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ và Nepal tiếp tục là một trong những quốc gia nghèo nhất
thế giới, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, viện trợ và du lịch để hỗ trợ nền kinh tế. Nepal cũng
dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và thiên tai. Lũ lụt và lở đất gây họa cho đất nước, và
trận động đất năm 2015 đã giết chết hàng ngàn người và làm hư hại nhiều di sản cổ xưa.31
Về giáo dục:
Nhiều khu vực của đất nước Nepal thậm chí không có trường học. Những nơi có trường học
tồn tại, lớp học trở nên đông đúc và thiếu nguồn lực, thiếu các nhu yếu phẩm như học cụ,
sách và tài liệu giảng dạy. UNICEF nhận thấy rằng có chưa đến 46% trẻ em gái Nepal được
cắp sách đến trường trong giai đoạn trung học cơ sở từ năm 2011 đến 2016. Vì nhu cầu hỗ
trợ công việc gia đình, trẻ em ở trường thường phải nghỉ học tạm thời, với 60% trong 1,6
triệu trẻ em từ 5 đến 17 tuổi là những bé gái đang làm ở nơi thiếu an toàn. Nhiều bé gái
cũng bỏ học trong thời niên thiếu do thiếu các cơ sở vật chất vệ sinh. Chẳng hạn, một báo
cáo ước tính rằng chỉ có 28% trường công lập ở Nepal có nhà vệ sinh riêng cho nữ, dẫn
đến tỷ lệ biết chữ chỉ khoảng 80% cho nữ trong độ tuổi từ 15 đến 24. Xu hướng này đã để
lại hậu quả lâu dài cho phong trào xóa mù chữ ở Nepal, với 53,1% phụ nữ biết chữ so với
76,4% nam giới biết chữ năm 201532
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Suma từ Nepal

Bất bình đẳng giới:
Các chàng trai cũng bị tác động to lớn trước những thách thức ở Nepal, tuy nhiên các cô
gái lại trải nghiệm chúng sâu sắc hơn. Ví dụ, độ tuổi hợp pháp để kết hôn đối với nam là
21 nhưng với nữ là 18. Vẫn còn tồn tại những bất bình đẳng giới khi các em đến độ tuổi
tới trường. Một số gia đình bị áp lực bởi sự nghèo đói cùng cực, buộc họ phải bán con gái
làm nô lệ trong nước, những cô gái này được gọi là “Kamlari”. Cha mẹ của cô gái sẽ nhận
được một số tiền nhỏ, nhưng đôi khi đổi lại chỉ là một căn phòng, bảng, và quần áo cho
việc mua bán này. “Kamlari” đối với các cô gái là sự chấm hết cho con đường đến trường
và bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của lạm dụng và ngược đãi. Phụ nữ và bé gái cũng có
nguy cơ bị bán ra khỏi đất nước, một phần vì khâu kiểm soát lỏng lẻo giữa Nepal và Ấn Độ
nơi du khách chỉ cần đi một đoạn dài là đến biên giới bên kia mà không cần hộ chiếu. Hàng
năm, có nhiều báo cáo của UNICEF về nạn buôn người của gần 7.000 phụ nữ và trẻ em gái
từ Nepal đến Ấn Độ. Ở vùng nông thôn, phía tây Nepal, nhiều cô gái và phụ nữ tới kỳ kinh
nguyệt sẽ được gửi đi sống trong chuồng ngựa, hang động hoặc nhà kho được gọi là “goth”.
Hủ tục tôn giáo văn hóa Hindu, được gọi là “chaupadi” cho rằng phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt
là không trong sạch, cần phải bị trục xuất tạm thời. Các em gái và phụ nữ phải đối mặt với
nguy cơ bị bệnh, bị thương hoặc tử vong do phơi nhiễm, rắn cắn, hãm hiếp, bị động vật
tấn công và bị phỏng. Năm 2005, dù Tòa án Tối cao Nepal tuyên bố “chaupadi” là bất hợp
pháp, nhưng thực tế vẫn được chấp nhận rộng rãi và tiếp tục tồn tại33
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www.bbc.com/news/world-south-asia-12511455
www.britannica.com/place/Nepal
www.usaid.gov/nepal/country-profile
www.unicef.org/sowc/
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-kathmandu/documents/projectdocumentation/wcms_182777.pdf
www.nytimes.com/2013/09/01/opinion/sunday/women-bought-and-sold-in-nepal.html
www.pulitzercenter.org/reporting/women-nepal-suffer-monthly-ostracization
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HAITI
Dân số: 10.646.714
Thủ đô và dân số: Port-au-Prince, 2,637 triệu [2018]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 55,3% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 12,2% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng Hòa Tổng Thống, chế độ lưỡng viện
Tỷ lệ biết chữ: 64,3% (nam) và 57,3% (nữ) [2015]
Tuổi thọ: 61,6 tuổi (nam) và 66,8 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $19,88 tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $1.800 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 58,5% [2012]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 14% [2017]
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 36% [2017]
– Các ngành công nghiệp chủ lực: dệt may, tinh luyện đường, bột xay,
xi măng và lắp ráp đơn giản35
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Tổng quan:
Đất nước Haiti đã bị suy thoái trầm trọng bởi tình trạng bất ổn diễn ra trong suốt quá
trình lịch sử. Sau sự xuất hiện của Christopher Columbus, những người định cư Tây Ban
Nha gần như đã quét sạch tất cả các bộ lạc bản địa. Các hoạt động buôn bán nô lệ ồ
ạt của Pháp đã dẫn đến những cuộc nổi loạn và thành lập đất nước Cộng hòa đầu tiên
sau thuộc địa, lãnh đạo bởi người da đen và là quốc gia độc lập thứ hai ở Tây bán cầu
vào năm 1804. Tuy nhiên, những hậu quả còn sót lại của chủ nghĩa thực dân quá khốc
liệt. Haiti gồng mình chi trả khoản bồi hoàn cho việc mất thuộc địa do Pháp đòi hỏi đến
năm 1947, và một đất nước Haiti bất ổn triền miên trong suốt chế độ độc tài trong thế
kỷ 20. Ngày nay, Haiti, đất nước có chung hòn đảo nhiệt đới Hispaniola với Cộng hòa
Dominican, luôn có nguy cơ hứng chịu thiên tai cao. Năm 2016, trận động đất mạnh kèm
theo cơn bão Matthew đã tàn phát đất nước Haiti. Vẫn là quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ,
Haiti bị ảnh hưởng bởi những thách thức như thiếu lực lượng lao động có trình độ, bất
ổn chính trị và sự hạn chế với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho đại đa số dân cư.
Về giáo dục:
Chỉ tính riêng Port-au-Prince, trận động đất năm 2010 đã làm hư hại hoặc phá hủy gần
4.000 trường học và giết chết hàng trăm giáo viên. Tình hình càng trầm trọng hơn sau cơn
bão năm 2016. Thế nhưng, nhiều vấn đề khác đã tồn tại trước khi Haiti phải đối diện với
động đất. Có rất ít kinh phí được phân bổ cho hệ thống giáo dục công, vốn chỉ chiếm 10%
số trường ở Haiti. Thay vào đó, học sinh phải phụ thuộc vào hệ thống các trường tư thục
đắt đỏ. Chi phí không phải là mối quan ngại lớn nhất mà đó là số lượng trường không đủ để
hỗ trợ dân số thanh thiếu niên tại Haiti, trong đó 55% dân số có độ tuổi dưới 24 năm 2015.
Trong năm 2011-2016, ước tính 83% bé trai và 84% bé gái học tiểu học, trong khi số học
sinh trung học cơ sở giảm36
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Bất bình đẳng giới:
Bất chấp luật pháp đề cao bình đẳng giới, phụ nữ Haiti gặp nhiều hạn chế hơn so với nam
giới. Phụ nữ thường xuyên phải đối mặt với các mối đe dọa, quấy rối và các trở ngại đối với
sự tham gia chính trị và thành tựu kinh tế, chẳng hạn như thái độ trọng nam đối với lãnh
đạo. Các bé gái và phụ nữ cũng phải đối mặt với các nguy cơ đến từ bạo lực do bất bình
đẳng giới và nạn buôn người. Thật khó để tìm được một thống kê chính xác cho các trường
hợp bạo hành tại Haiti, không chỉ bởi vì hiếm có người báo cáo, mà còn vì những người bị
điều tra đều được miễn truy cứu hình sự. Hiếp dâm cho đến tận năm 2005 mới được coi là
bất hợp pháp tại Haiti. Tuy nhiên, một số tiến bộ đã được thực hiện bao gồm đầu tư vào
các dịch vụ tư vấn và y tế và một sửa đổi mới đòi hỏi 30% vị trí được bầu và bổ nhiệm ở
cấp quốc gia và địa phương dành cho phụ nữ.37

34
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www.bbc.com/news/world-latin-america-19548810
www.britannica.com/place/Haiti
www.theguardian.com/world/2010/jul/11/haiti-earthquake-survivors-school-education
www.unicef.org/sowc/
www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/12/four-things-you-need-to-know-about-education-in-haiti
www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Haiti-new.pdf
www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/haiti

EXPLORE MORE TOOLKIT ANNEX: TÓM LƯỢC VỀ CÁC QUỐC GIA

SIERRA LEONE
Dân số: 6.161.195 [2017]
Thủ đô và dân số: Freetown, 1,136 triệu [2018]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 42,1% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 11,8% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa tổng thống
Tỷ lệ biết chữ: 58,7% (nam) và 37,7% (nữ) [2015]
Tuổi thọ: 56 tuổi (nam) và 61,3 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $11,75 tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $1.800 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 70,2% [2004]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 9,1%
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 60% - được cho là do tỷ lệ mù chữ
cao, thiếu việc làm trong khu vực tư nhân và bị trả lương thấp
– Các ngành công nghiệp chủ lực: khai thác khoáng sản (kim cương,
quặng sắt, rutile và bô-xít) và sản xuất quy mô nhỏ (đồ uống, dệt
may, giày dép)
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Tổng quan:
Sierra Leone là một quốc gia nhỏ thuộc Tây Phi, giáp với Bắc Đại Tây Dương. Sự đổ bộ của
những người Âu Châu đã đánh dấu sự khởi đầu của lịch sử vùng đất lâu dài và đen tối về
nạn mua bán nô lệ. Trong suốt giữa những năm 1700, hàng ngàn người nô lệ đã bị buôn
bán đến Mỹ. Năm 1787, thủ đô Freetown được thành lập như một nơi định cư cho những
người nô lệ được phóng thích và Sierra Leone trở thành vùng thuộc địa của Anh cho tới khi
quốc gia này giành được độc lập vào 1961.
Gần nhất, Sierra Leone bị tàn phá bởi cuộc nội chiến đẫm máu từ 1991- 2002 và đại dịch
chết người Ebola vào năm 2014. Ngày nay, mặc dù di chứng của chiến tranh vẫn còn tiếp
tục ảnh hưởng đến nền kinh tế nhưng kinh tế của nước này đã có những tăng trưởng
đáng kể và Sierra Leone là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và kim cương.38 39 40 41
Về giáo dục:
Giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc nội chiến. Hàng ngàn trường học bị phá huỷ và
trẻ em trở thành nạn nhân bị ảnh hưởng khủng khiếp: mồ côi, bị ngược đãi, vô gia cư và bị
buộc phải làm lính. Sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 2002, ước tính 67% trẻ em đã nghỉ
học. Khi các lĩnh vực khác của xã hội Sierra Leone đã được cải thiện, hệ thống giáo dục cũng
hồi phục, và số lượng học sinh nhập học gần đây đã tăng lên. Tính đến 2016, báo cáo của
UNESCO cho biết tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng tuổi đã đạt 98,32% cho cả bé trai và bé
gái. Sự thiếu hụt nghiêm trọng giáo viên, sỹ số lớp học quá tải, điều kiện lớp học kém và thiếu
thốn trang thiết bị giảng dạy vẫn đặt ra một thách thức lớn đối với chất lượng giáo dục.42 43
Bất bình đẳng giới:
Mặc dầu Sierra Leone đang trong giai đoạn tái thiết kinh tế xã hội, vai trò giới tính truyền
thống vẫn còn bảo thủ. Ước tính 90% nữ giới phải trải qua tục cắt xẻo bộ phận sinh dục
ngoài của phụ nữ hay còn gọi là FGM. FGM đã bị cấm vào 2014 như là một phần của các
biện pháp y tế khẩn cấp được đưa ra trong đại dịch Ebola, nhưng ăn sâu trong văn hoá thì
hủ tục này vẫn còn phổ biến. Mặc dù có một chiến dịch tích cực chống lại các hủ tục này,
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nhưng vẫn chưa có đạo luật chính thức nào ở Sierra Leone cấm FGM.
Khoảng 45% các cô gái được báo cáo đã trải qua một hình thức quấy rối thân thể hoặc
tình dục, và hãm hiếp đã được sử dụng như một công cụ bạo lực và sỉ nhục trong các
cuộc xung đột. Bất chấp tỷ lệ kết hôn ở trẻ em đã giảm đáng kể, các cô gái vẫn tiếp tục
tảo hôn: 39% các cô gái từ 20 đến 24 tuổi kết hôn lần đầu trước 18 tuổi và hơn một phần
tư các cô gái mang thai thậm chí còn ở độ tuổi trẻ hơn. Chế độ đa thê phổ biến rộng rãi
cho phép đàn ông có nhiều vợ.45 46 47 48
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www.bbc.com/news/world-africa-14094194
www.britannica.com/place/Sierra-Leone
www.worldbank.org/en/country/sierraleone/overview
www.schoolingforlife.net/sierra-leone/
www.unicef.org/sowc2017/
www.uis.unesco.org/country/SL
www.hrw.org/report/2003/01/16/well-kill-you-if-you-cry/sexual-violence-sierra-leone-conflict
www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/en/
www.theguardian.com/global-development/2016/sep/29/female-genital-mutilation-returns-sierra-leone-official-ban
www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/gender-dangerous-lives-of-girls-around-the-world/
www.evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/africa/sierra-leone
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PERU
Dân số: 31.036.656 [7/2017]
Thủ đô và dân số: Lima, 10,391 triệu người
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 77,9% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 45,5% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa tổng thống
Tỷ lệ biết chữ: 97,2% (nam) và 94,3% (nữ) [2016]
Tuổi thọ: 71,9 tuổi (nam) và 76,1 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $424,6 tỷ [2017]
– GDP bình quân đầu người: $13.300 [2017]
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 22,7% [2014]
– Tỷ lệ thất nghiệp: 6,7% [2017]
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 14,7%
– Các ngành công nghiệp chủ lực: khai khoáng, thép, tinh chế nhiên liệu,
đánh bắt cá, xi măng, dệt may

113

Tổng quan:
Dấu chân định cư từ 2.500 năm trước công nguyên, Peru đã là quê nhà của nhiều xã hội
hùng mạnh. Đế chế Inca bị đánh bại vào năm 1533 đặt Peru dưới sự cai trị của người Tây
Ban Nha cho đến khi quốc gia này tuyên bố độc lập vào 1821. Từ đó, quốc gia đã xen kẽ
giữa chế độ dân sự và các chế độ độc tài quân sự. Peru phục hồi dần sau khi cuộc khủng
hoảng chính trị giữa chính phủ và các nhóm lực lượng vũ trang chấm dứt vào năm 2000.
Peru có nhiều nguồn lực kinh tế, bao gồm vùng đánh bắt cá ven biển và ngành công
nghiệp khai thác khoáng sản mạnh, nhưng đa số người lao động trong các ngành công
nghiệp này phải làm việc vất vả với điều kiện môi trường khắc nghiệt và không được trả
công xứng đáng cho những giá trị của ngành công nghiệp mà họ đóng góp. Mặc dầu
tỷ lệ nghèo đói đã giảm đáng kể, tỷ lệ biết chữ tăng cao, nhưng Peru vẫn còn là một
quốc gia bất bình đẳng lớn và có nhiều chênh lệch giữa thành thị và nông thôn.49 50 51
Về giáo dục:
Peru có hệ thống giáo dục miễn phí và bắt buộc, quốc gia cũng có những con số ấn tượng
với 94% bé trai và bé gái đều đến trường ở bậc tiểu học, 72% nữ sinh và 71% nam sinh vào
học ở bậc trung học cơ sở. Bất chấp những điều này, khoảng cách lớn vẫn tồn tại giữa các
học sinh nói tiếng Tây Ban Nha chiếm đa số và học sinh đến từ các cộng đồng người bản địa.
Người dân bản địa Peru thường cư trú ở khu vực nông thôn, nơi nghèo đói và điều kiện khắc
nghiệt khiến cho việc tiếp cận với giáo dục chất lượng và cơ hội kinh tế gặp khó khăn, và trường
học có ít tài nguyên hơn, ít tiếp cận với các dịch vụ cơ bản và giáo viên ít được đào tạo.52 53
Bất bình đẳng giới:
Phân biệt đối xử dựa trên thái độ đối với phụ nữ và trẻ em gái được hình thành từ một nền
văn hóa phổ biến của “machismo” (trọng nam tính). Niềm tin truyền thống này về sự vượt
trội của đàn ông so với phụ nữ góp phần vào bạo lực trên cơ sở giới mà nhiều phụ nữ Peru
phải đối mặt. Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cho biết gần 40% phụ nữ gặp
phải bạo lực do chồng hoặc bạn tình gây ra (Intimate partner violence) trong đời. 49% phụ
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nữ ở thành phố Lima và 61% phụ nữ ở Cusco trình báo bị bạo hành thể chất bởi người
chung chăn gối tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ.
Cứ một trong năm phụ nữ ở cả hai thành phố thì có một người báo cáo bị lạm dụng tình
dục khi còn nhỏ. Sự vô cảm về phía thực thi pháp luật đối với nạn nhân nữ góp phần vào
thái độ xã hội tiếp tay cho sự lạm dụng. Có những điều luật chống lại sự hành hung nhưng
thiếu tính thực thi và các chuyên gia tin rằng các ca bạo lực gia đình thường không khai báo
do sợ bị trả thù, bao gồm cả bạo lực và sự kỳ thị sau đó. 54 55
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www.bbc.com/news/world-latin-america-19928905
www.britannica.com/place/Peru
www.worldbank.org/en/country/peru/overview
www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-issues-in-peru.htm
www.peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Inequality%20in%20Peru.%20Reality%20and%20Risks.pdf
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/fact_sheets/Peru2.pdf
www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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PAKISTAN
Dân số: 204.924.861 [7/2017]
Thủ đô và dân số: Islamabad, 1,061 triệu người [2018]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 36,7% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 155% [7/2016]
Loại hình chính phủ: Cộng hòa nghị viện liên bang
Tỷ lệ biết chữ: 69,5% (nam) và 45,8% (nũ) [2015]
Tuổi thọ: 66,1 tuổi (nam) và 70,1 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $1,056 nghìn tỷ (2017)
– GDP bình quân đầu người: $5.400 (2017)
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 29,5% (FY2013)
– Tỷ lệ thất nghiệp: 6% (2017)
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 8,6%
– Các ngành công nghiệp chủ lực: dệt may, thực phẩm, dược phẩm, dụng
cụ phẫu thuật, vật liệu xây dựng
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Tổng quan:
Thành lập như một xứ xở hồi giáo tách ra từ tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 1947, Pakistan là
một quốc gia đa dạng sắc tộc đã phải vật lộn qua nhiều giai đoạn bất ổn chính trị, biến động
và giao tranh. Hiện tại vẫn còn có sự tranh chấp kéo dài các vùng lãnh thổ giữa Pakistan
với Ấn Độ từ thời kỳ lập nước, sự ly khai của Đông Pakistan trở thành nhà nước Bangladesh
độc lập trong một cuộc nội chiến, và quốc gia còn tiếp tục đối mặt với các cuộc đảo chính
quân sự và áp lực tôn giáo lên các nhà lãnh đạo. Tranh cãi về vấn đề phân biệt đối xử đối
với các nhóm tôn giáo thiểu số. Sự hiện diện của các nhóm cực đoan và bất bình đẳng giới.
Tuy thế, sự tiến bộ vẫn tiếp tục, với tăng trưởng kinh tế liên tục và tỷ lệ nghèo đói giảm.
Về giáo dục:
Pakistan yêu cầu giáo dục bắt buộc và miễn phí cho trẻ từ 5 - 16 tuổi và có khoảng 200,000
trường công và tư trên khắp quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 22 triệu trẻ em chưa được
đến trường và chỉ có 58% trong tổng dân số biết chữ. Từ những năm 2000 trở về sau, có
nhiều trẻ em hơn (đặc biệt là trẻ em gái) đến trường, nhưng Taliban đã thực hiện một cuộc
tấn công lên các cơ sở giáo dục tổng cộng 642 lần giữa năm 2009 và 2013. Các ngôi trường
bị phá huỷ và học sinh bị giết hại. Kể từ năm 2010, Pakistan đã thực hiện các nỗ lực để cải
thiện tình trạng giáo dục và cơ hội tiếp cận giáo dục bằng việc gia tăng ngân sách cho giáo
dục lên 8,6 triệu USD/năm, thực tế, tương đương với ngân sách chi cho quân đội 8,7 triệu
USD. Các nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ biết chữ tại khu vực thành thị cao hơn nông thôn đáng
kể - 74% so với 49%.56 57 58
Bất bình đẳng giới:
Vì lịch sử lâu dài của các quy định hà khắc về vai trò giới tính, Pakistan xếp hạng thứ 2 - áp
chót trong bảng xếp hạng 144 quốc gia bình đẳng về giới theo báo cáo của Diễn đàn kinh
tế thế giới 2017. Sự bất bình đẳng giới sâu xa này ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của một
cô gái, hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục, việc làm chính thức và tham gia vào xã hội của
cô ấy. Nhiều cộng đồng không coi trọng việc gửi con gái đến trường học bằng việc gửi con
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trai đến trường: chỉ có 46% nữ giới biết chữ so với 70% nam giới.
Phân biệt đối xử về giới trong lực lượng lao động giới hạn người phụ nữ thăng tiến vào các
vị trí lãnh đạo và vị trí có quyền ra quyết định chính thức; ví dụ, 98% các nhà quản lý hàng
đầu trong các tổ chức tài chính là nam giới. Kết hôn trẻ em và kết hôn ép buộc, lạm dụng
tình dục và tục giết người vì danh dự là những hành động tàn bạo quen thuộc đối với các
cô gái và phụ nữ ở Pakistan. Tờ “Pakistan Ngày Nay” (Pakistan Today) cho biết hơn 2000
trẻ em gái đã bị lạm dụng tình dục vào 2017, nói thêm rằng những ca này chỉ là “phần nổi
của tảng băng” bởi vì lạm dụng tình dục thường không được báo cáo do những điều cấm
kỵ và chuẩn mực xã hội.59 60 61
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https://www.dawn.com/news/1319300
https://borgenproject.org/7-facts-education-in-pakistan/
https://www.nytimes.com/2017/10/18/opinion/pakistan-education-schools.html
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017
https://dailytimes.com.pk/49828/gender-inequality-in-pakistan/
https://www.pakistantoday.com.pk/2018/04/19/3445-children-sexually-abused-in-pakistan-in-2017-report
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VIỆT NAM
Dân số: 97.000.000 [2018]
Thủ đô và dân số: Hà Nội, 7,68 triệu [2020]
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị: 35,92% [2018]
Tỷ lệ dân số có truy cập Internet: 57% [2018]
Loại hình chính phủ: Xã hội chủ nghĩa
Tỷ lệ biết chữ: 96,46% (nam) và 93,6% (nữ) [2018]
Tuổi thọ: 71,12 tuổi (nam) và 79,37 tuổi (nữ) [2017]
Kinh tế:
– GDP: $1.001,48 tỷ (2019)
– GDP bình quân đầu người: $2.700 (2019)
– Tỷ lệ sống dưới mức nghèo đói: 5,8% (2016)
– Tỷ lệ thất nghiệp: 2,15% (2019)
– Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên: 6,31% (2019)
– Các ngành công nghiệp chủ lực: chế biến thực phẩm, xây dựng,
khoáng sản, dịch vụ và du lịch 62 63 64 65 66 67 68
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Tổng quan:
Việt Nam, tên gọi chính thức là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia
trải dài dọc bờ biển phía đông của bán đảo Đông Dương. Việt Nam giáo biên giới Trung
Quốc ở phía bắc, Lào và Campuchia ở phía tây. Pháp đô hộ Việt Nam năm 1884. Sau
thế chiến thứ hai, Việt Nam tuyên bố độc lập, nhưng Pháp vẫn cai trị cho đến năm
1954, và bị đánh bại bởi quân đội cộng sản dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ. Năm 1973,
Mỹ rút khỏi Việt Nam, và năm 1975, Việt Nam thống nhất hai miền Nam-Bắc. Đất nước
đã trải qua nhiều khó khăn sau chiến tranh. Chính sách phát triển kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã dần cải thiệ đời sống của người dân Việt Nam.69
Về giáo dục:
Việt Nam xem giáo dục là ưu tiên hàng đầu. Từ năm 2008, chính phủ đầu tư 20% ngân
sách vào giáo dục. Sự cam kết của chính phủ cùng với truyền thống lâu đời của xã hội đã
đưa ngành giáo dục phát triển vượt bậc. Việt Nam có tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học cao, tỷ lệ
giáo viên / học sinh thấp và tỷ lệ bỏ học thấp. Chính sách của nhà nước đã tạo điều kiện
để mọi người đều được đến trường. Tuy nhiên, nền giáo dục vẫn còn nhiều thách thức như
chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa. Cơ hội học tập vẫn còn là vấn đề nan giải với nữ
giới và dân tộc thiểu số 70
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Bất bình đẳng giới:
Ở Việt Nam, cũng như các quốc gia đang phát triển khác, phụ nữ vẫn chiếm tỷ lệ cao về
thu nhập thấp, thất nghiệp cũng như phải làm việc trong điều kiện khó khăn hơn nam giới.
Phần lớn phụ nữ làm nội trợ hoặc ở các ngành nghề không có tên gọi như giúp việc nhà,
bán hàng rong và trong ngành công nghiệp giải trí. Thị trường lao động dành cho nữ giới
vẫn bị tác động bởi các định kiến về giới. Phụ nữ Việt Nam ít được học tập và trau dồi bản
thân, bởi vì xã hội thường không xem trọng phụ nữ 71
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www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
www.worldpopulationreview.com/world-cities/hanoi-population/
www.statista.com/statistics/444733/gross-domestic-product-gdp-in-vietnam/
www.uis.unesco.org/en/country/vn
www.adb.org/countries/viet-nam/poverty
www.tradingeconomics.com/vietnam/youth-unemployment-rate
www.worldatlas.com/articles/top-biggest-industries-in-vietnam.html
www.nationsonline.org/oneworld/vietnam.htm
www.globalpartnership.org/where-we-work/vietnam
www.ilo.org/hanoi/Areasofwork/equality-and-discrimination/lang--en/index.htm
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NGHÈO ĐÓI
Nghèo được định nghĩa là thiếu một lượng tiền hoặc tài sản vật chất thông thường được
xã hội thừa nhận.72 Nghèo tuyệt đối, hay thiếu thốn cùng cực đề cập đến sự thiếu hụt các
nhu cầu cơ bản của con người, thường bao gồm thực phẩm, nước, vệ sinh, quần áo, nơi ở,
chăm sóc sức khoẻ và giáo dục.73 Kể từ năm 2015, mức nghèo cùng cực toàn cầu do Ngân
hàng Thế giới quy định là mức thu nhập dưới 1,9 USD một ngày74

có vẻ lạc quan, nhưng những con số này không tính đến thực tế phân nửa số người nghèo
có thu nhập dưới chuẩn nghèo 2 USD/ngày HYPERLINK “https://www.unicef.org/vietnam/
overview_20392.html”thuộc các nhóm dân tộc thiểu số. Các cá nhân từ các nhóm dân tộc
thiểu số tiếp tục bị cô lập, về cả mặt địa lý lẫn xã hội. Các cơ hội tiếp cận của họ bị hạn chế
trước đây đã tạo nên một vòng lặp rào cản mà nhà nước cần phải nỗ lực phá vỡ.82

Bất chấp đại diện cho một phần ba dân số thế giới, trẻ em lại thuộc về một nửa dân số
nghèo thế giới. Điều này có nghĩa hiện có 387 triệu trẻ em đang sống trong cảnh nghèo
cùng cực.75 Chúng ta cũng biết rằng sự nghèo khó ảnh hưởng lớn đối với phụ nữ: hơn 1,3
triệu phụ nữ không được tiếp cận đến một tổ chức tài chính chính thức, phụ nữ và trẻ em
gái chiếm 60% số người đang chịu nạn đói hoành hành triền miên, và có ít hơn 20% chủ
sở hữu đất trên toàn thế giới là phụ nữ.76

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?

– Tỷ lệ nghèo quốc gia của Việt Nam đã giảm 4% còn 9,8% từ 2004 đến 2016.77
– Năm 2016, có 9,8% dân số Việt Nam sống dưới mức chuẩn nghèo quốc gia.78

Các quốc gia Châu Á, bao gồm Việt Nam kết hợp các chính sách thiên về phát triển, đầu
tư vào y tế và giáo dục cho người dân, đã tạo được đà tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.
Giảm bất bình đẳng đối với người nghèo đòi hỏi tập trung vào việc cải thiện sức khỏe, đặc
biệt là chăm sóc sức khỏe sinh sản, kết hợp với giáo dục cơ bản. Điều này sẽ giúp cải thiện
tuổi thọ và phúc lợi của người đang chịu cảnh đói nghèo và quyền quyết định quy mô gia
đình họ muốn, kéo theo là sức khỏe kinh tế của các gia đình, và sau đó là sức khỏe tổng
thể của xã hội Việt Nam.

– Tỷ lệ nghèo ở khu vực thành thị Việt Nam là 6% so với 27% ở khu vực nông thôn.79
Một tỉ lệ lớn dân số ở nông thôn của Việt Nam rơi vào nhóm 40% dân số nghèo nhất theo
chuẩn quốc gia. Tại hầu hết các thành phố, đặc biệt các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, và Hải Phòng, có ít người nằm trong diện 40% nghèo nhất. Tại huyện Từ
Liêm và quận Tây Hồ, Hà Nội, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, chỉ có 1% thuộc
nhóm 40%. Trái lại, những huyện như Da Krong, tỉnh Quảng Trị (Bắc Trung Bộ Việt Nam),
92% dân số nằm trong nhóm 40%.80 Năm 2017, tổng thu nhập quốc dân trên đầu người là
2.190 USD, so với mức trung bình của thế giới là 16.190,83 USD.81
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Các vấn đề như sự phân biệt đối xử nhóm thiểu số, thiếu hệ thống giáo dục, cơ sở hạ tầng
xuống cấp và khu vực kinh tế tư nhân trong nước yếu kém đã đe doạ sự tăng trưởng của
Việt Nam và là những nguyên nhân tồn đọng gây ra HYPERLINK “https://borgenproject.
org/poverty-vietnam/”nghèo đói. Mặc dù số liệu thống kê mô tả dân số nghèo ở Việt Nam

Việt Nam thành công trong việc giảm nghèo chủ yếu đến từ việc tăng trưởng kinh tế nhanh
chóng tạo ra nhiều việc làm tốt hơn. Đầu tư của chính phủ đã cải thiện đáng kể việc cung
cấp dịch vụ, giáo dục, cơ sở hạ tầng công cộng, tạo điều kiện tăng trưởng và cho phép nhiều
thành phần tham gia rộng rãi vào nền kinh tế. Sự dịch chuyển từ một nền kinh tế nông
nghiệp sang các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ sử dụng nhiều lao động là chìa
khóa then chốt, trong đó các ngành này tạo ra 15 triệu việc làm trong 20 năm qua. Cải thiện
giáo dục là một phương thức quan trọng để có được việc làm tốt hơn. Việc người lao động
sở hữu một tấm bằng đại học chẳng hạn giúp gia tăng đáng kể khả năng tìm được một
công việc được trả lương, cao hơn 52% so với việc lao động chỉ có bằng trung học cơ sở.83
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SUY DINH DƯỠNG
Dinh dưỡng tốt là điều cần thiết cho trẻ trưởng thành, sống khỏe mạnh và sống có ích.
Bất chấp thực tế này, suy dinh dưỡng đang ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em trên toàn
cầu. Thực chất thuật ngữ suy dinh dưỡng bao hàm hai dạng: thiếu dinh dưỡng — thấp còi
(chiều cao thấp so với tuổi), gầy còm (trọng lượng cơ thể thấp so với chiều cao), nhẹ cân
(trọng lượng cơ thể thấp so với tuổi) và thiếu hụt (thiếu các vitamin và khoáng chất quan
trọng; thừa cân, béo phì các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống (như bệnh tim, đột quỵ,
tiểu đường và ung thư).84

– Cũng theo theo số liệu điều tra dinh dưỡng năm 2017, tại Việt Nam, 24% trẻ em dưới
năm tuổi thấp còi, 6% trẻ em dưới năm tuổi gầy còm, 6% trẻ em dưới năm tuổi thừa cân
và có hơn 50% trẻ em dưới năm tuổi bị đói tiềm ẩn.

Ước tính khoảng ba triệu trẻ em dưới năm tuổi tử vong mỗi năm do suy dinh dưỡng, chiếm
gần một nửa số ca tử vong ở trẻ em năm tuổi trở xuống. Theo một báo cáo được công bố
bởi UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới:85

Nguyên nhân chính gây suy dinh dưỡng ở trẻ em do chế độ ăn uống không đầy đủ, nhiễm
khuẩn tái phát và mức độ nhận thức thấp. Suy dinh dưỡng thường xuất phát từ các bệnh
nhiễm khuẩn do nguồn nước nhiễm bẩn và các biện pháp vệ sinh kém.90 Trong một số xã
hội, phụ nữ và trẻ em gái, người bệnh và tàn tật chỉ có thể ăn thức ăn thừa sau khi những
người đàn ông trong gia đình dùng bữa xong. Việc “phân biệt đối xử trong bữa ăn”này dẫn
đến tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng mãn tính và sức khoẻ kém.91

– Thấp còi ảnh hưởng khoảng 22,2%, tương đương 150,8 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên toàn
cầu trong năm 2017.
– Gầy còm ảnh hưởng đến khoảng 7,5%, tương đương 50,5 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên toàn
cầu vào năm 2017.
– Ước tính 5,6%, tương đương 38,3 triệu trẻ dưới 5 tuổi trên toàn cầu bị thừa cân trong
năm 2017.
Tình trạng suy dinh dưỡng ảnh hưởng lớn đến các nước có thu nhập trung bình thấp như
Bangladesh, Pakistan, Kenya và Việt Nam. Ở các nước đang phát triển, bé gái có nguy cơ
tử vong vì suy dinh dưỡng cao gấp đôi so với bé trai.86
– 2/3 trẻ em bị thấp còi và 3/4 trẻ em bị gầy còm sống ở các nước thu nhập trung bình
thấp87
– Suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam có liên quan đến thói quen cho trẻ ăn bổ sung và dinh
dưỡng cho bà mẹ ở Việt Nam chưa đầy đủ và phù hợp. Theo số liệu điều tra dinh dưỡng
quốc gia năm 2015, 18% trẻ em không được cho ăn thực phẩm đủ đa dạng, và 36% trẻ
em không được cho ăn đủ số bữa cần thiết.88

– Ngân sách cần thiết cho dinh dưỡng ở Việt Nam đã tăng từ 269 triệu USD trong năm
2017 lên 350,2 triệu USD vào năm 2019.89
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?

Hậu quả của thiếu dinh dưỡng có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Phụ nữ đã từng bị suy dinh
dưỡng trong thời kỳ còn là trẻ em nhỏ hoặc trong độ tuổi vị thành niên đến khi lớn lên trở
thành bà mẹ bị suy dinh dưỡng. Bà mẹ bị suy dinh dưỡng thường dễ sinh con dinh dưỡng
không đủ, cân nặng sơ sinh thấp. Trẻ em dinh dưỡng không đủ dễ mắc các bệnh truyền
nhiễm hơn và khi nhiễm bệnh có thể dẫn đến “tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng nhiều hơn
do lượng thức ăn hấp thu giảm.92
Việt Nam là một nước nông nghiệp, và đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất nông
nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp tới 54% sản lượng gạo trong nước. Tuy nhiên, đồng
bằng sông Cửu Long là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi
khí hậu dẫn đến các đợt nắng nóng, cháy rừng, lũ lụt và nước biển dâng trong những năm
gần đây. Các thảm họa do khí hậu gây ra khủng hoảng lương thực. Ví dụ như hạn hán gây
ra 80% thiệt hại và mất mát trong nông nghiệp, làm thay đổi đáng kể mặt hàng thực phẩm
sẵn có cho trẻ em và gia đình, cũng như chất lượng và giá cả của thực phẩm đó.93
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ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Vấn đề suy dinh dưỡng chỉ là bề nổi của tảng băng. Các vấn đề xã hội tiềm ẩn khác bao
gồm nghèo đói, thiếu hệ thống giáo dục, nguồn thực phẩm dinh dưỡng, nước sạch và chăm
sóc sức khỏe ban đầu cũng đang diễn ra ở đây. Để giải quyết cuộc khủng hoảng suy dinh
dưỡng đang gia tăng dưới mọi hình thức, tổ chức UNICEF đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới
các chính phủ, khu vực tư nhân, các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự, cha mẹ, gia đình
và doanh nghiệp để giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh bằng cách:94
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BẠO LỰC GIỚI

Phụ nữ có thể gặp phải bạo lực trong bất kỳ thời điểm nào trong đời người - từ khi chưa
được sinh ra, lúc nhỏ, tuổi thiếu niên, cho đến tuổi trưởng thành và tuổi già. Phụ nữ và các
bé gái thường phải đối mặt với tệ nạn quấy rối tình dục và tấn công tình dục ở nơi công cộng
hằng ngày: trên đường phố, khi tham gia giao thông công cộng, ở công viên, trên đường đi
làm hoặc đến trường.95 Họ thường trở thành con mồi của bạo lực gia đình, tấn công và lạm
dụng tình dục, bóc lột tình dục, buôn người, loạn luân và bạo hành tâm lý. Họ cũng có nguy
– Trao quyền cho gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên để họ có nhu cầu và đòi hỏi thực
cơ trở thành nạn nhân của các hành vi nguy hiểm như cắt xẻo bộ phận sinh dục ngoài của
phẩm dinh dưỡng thông qua cải thiện giáo dục về dinh dưỡng và áp dụng luật pháp – ví
nữ giới, giết người vì danh dự, bị chồng, người yêu, bạn trai cũ, anh/em trai hoặc con trai
dụ như áp dụng thuế đối với đồ ăn thức uống có đường – nhằm giảm nhu cầu sử dụng
giết hại và bị sát hại bởi bạn tình. Ở nhiều nơi, các tội này ít khi bị truy tố.
những đồ ăn thức uống không lành mạnh
– Mỗi năm ước tính 150 triệu trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực tình dục. Gần 50% trong
– Gây ảnh hưởng đến những nhà cung ứng thực phẩm để họ phải thực hiện những điều
số tất cả các vụ tấn công tình dục trên thế giới nhằm vào nạn nhân là các cô gái dưới 16
đúng đắn dành cho trẻ em, thông qua việc khuyến khích những thực phẩm lành mạnh,
tuổi.96
thuận tiện, giá thành phải chăng và bổ sung các chất dinh dưỡng.
– Cứ một trong ba phụ nữ từng bị bạo lực thể xác hoặc/và bị bạo lực tình dục trong đời.
– Xây dựng môi trường thực phẩm lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên thông qua
việc áp dụng những phương thức đã được chứng minh là có hiệu quả, như dán nhãn – Toàn thế giới, có đến 38% số ca sát hại phụ nữ gây ra bởi chồng/bạn tình.
thực phẩm với thông tin chính xác, dễ hiểu và kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tiếp thị – Nhiều nước trên thế giới chưa có luật xem xét bạo lực gia đình là hành vi phạm tội.97
marketing những thực phẩm không lành mạnh và sản phẩm thay thế sữa mẹ.
– 32% phụ nữ đã kết hôn ở độ tuổi 15-49 bị bạo hành thể xác bởi bạn đời, và 10% bị bạo
– Huy động các hệ thống hỗ trợ - y tế, nước sạch và vệ sinh, giáo dục và an sinh xã hội –
hành tình dục. Tỷ lệ chung bị bạo hành thể xác và / hoặc tình dục là 34%, và 54% phụ
tăng cường kết quả đạt được trong việc cải thiện dinh dưỡng cho tất cả trẻ em.
nữ bị bạo hành tinh cảm.
– Thu thập, phân tích và sử dụng số liệu và bằng chứng có chất lượng tốt một cách thường – Phụ nữ dân tộc Kinh, Mường và Hoa đối mặt với bạo lực do bất bình đẳng giới cao nhất.98
xuyên nhằm định hướng cho hành động và đánh giá các kết quả đạt được.
– Trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đường phố, trẻ em sống trong cảnh nghèo cùng cực và
Sáng kiến Khu vực về Cải thiện Dinh dưỡng và Phát triển (RISING) kêu gọi tập trung cải
trẻ em khuyết tật có nguy cơ cao bị bạo lực dưới nhiều hình thức, bao gồm bị lạm dụng
thiện chế độ ăn uống của phụ nữ và trẻ nhỏ trong giai đoạn ăn bổ sung từ 6 đến 24 tháng
tình dục. Nghèo đói được cho là nguyên nhân chính khiến cho việc tự nguyện “bán thân”,
tuổi, coi đây là giai đoạn thiết yếu để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở Việt Nam.
trẻ em đồng ý bán trinh tiết và/hoặc tham gia vào con đường mại dâm.99
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– Tỷ lệ kết hôn trẻ em - tảo hôn đặc biệt cao trong các cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc
biệt khu vực vùng núi phía Bắc: dân tộc H’mong (33%), dân tộc Thái (23,1%) và dân tộc
Mường (15%). Trong 53 cộng đồng thiểu số ở Việt Nam, trung bình cứ 4 cuộc hôn nhân
thì có một cặp là kết hôn trước 18 tuổi (26.6%), có tới 40 trong số 53 dân tộc thiểu số
có tỷ lệ tảo hôn trên 20%.100
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Bạo lực giới có nguồn gốc sâu xa từ niềm tin và thái độ văn hóa phân biệt đối xử liên quan
đến sự cứng rắn, danh dự của đàn ông, sự thống trị và tư tưởng cho rằng đàn ông có
“quyền làm chủ phụ nữ”, gây ra sự bất bình đẳng và tước đoạt quyền. Nhiều nguyên nhân
khác như tình trạng đói nghèo, thiếu giáo dục và sinh kế cũng góp phần củng cố văn hoá
bạo lực và sự phân biệt đối xử dựa trên giới tínhNăm 2019, Việt Nam tụt mười bậc trong
bảng xếp hạng bình đẳng giới, từ vị trí số 77 xuống 87, so với năm 2018 (theo Diễn đàn
kinh tế thế giới). Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam xếp hạng 10, dưới New
Zealand, Philippines, Lào, Úc, Bangladesh, Singapore, Thái Lan, Mông Cổ và Indonesia.
Trong bốn chỉ số chính để đo lường về vấn đề bình đẳng giới bao gồm: Sự tham gia và Cơ
hội trong lĩnh vực kinh tế (Economic Participation and Opportunity), Thành tựu giáo dục
(Educational Attainment), Sức khoẻ và sự sống (Health and Survival) và Trao quyền chính
trị (Political Empowerment), Việt Nam thực hiện tốt nhất việc tham gia và cơ hội trong lĩnh
vực kinh tế.101
Cái giá phải trả về mặt xã hội, pháp lý và kinh tế của bạo lực giới hạn chế khả năng của phụ
nữ có tiếng nói hiệu quả trong các lĩnh vực riêng tư và công cộng. Hậu quả là bạo lực giới
có thể dẫn đến một vòng xoáy bạo lực và lạm dụng khi nạn nhân sống sót có nguy cơ bị từ
chối bởi gia đình của họ, bị loại trừ và bị tẩy chay bởi xã hội, thậm chí bị bắt, giam giữ, bị
trừng phạt và đôi khi bị lạm dụng một lần nữa do tìm kiếm sự bảo vệ và giúp đỡ.

123

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Thúc đẩy văn hóa bình đẳng giữa nam và nữ thông qua cải cách thể chế và pháp lý, các
hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức và sự tham gia đầy đủ của nam giới và các bé trai
có thể giúp ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới dài hạn.102 Ngoài việc thực thi luật pháp hiệu
quả, các chương trình ở trường có thể giải quyết các chuẩn mực và thái độ giới tính trước
khi điều này ăn sâu vào trẻ em và thanh thiếu niên. Ba bước bạn có thể thực hiện để bắt
đầu ngăn chặn bạo lực giới là:
– Lồng ghép các bài học nhận thức về Quyền trẻ em và phụ nữ vào chương trình học/hoạt
động ở trường. Đừng xem các vấn đề như bạo lực tình dục là điều cấm kỵ.
– Khuyến khích các học sinh nữ và nam cùng thảo luận về các vấn đề này với bạn cùng
trang lứa, như vậy sẽ giúp họ giảm nguy cơ rơi vào “vòng xoáy bạo lực”.
– Khuyến khích các cô gái trình báo hành động bạo lực đối với họ hoặc hành vi bạo lực
mà họ chứng kiến, dạy cho các chàng trai vị thành niên rằng bất kỳ hình thức bạo lực và
phân biệt đối xử nào đối với nữ giới là không thể chấp nhận được.
Cơ cấu hiện hành trong xã hội Việt Nam cho phép tác động nhiều tầng - về cả mặt cơ chế
và chiến lược - bao gồm cá nhân, gia đình, cộng đồng, tổ chức/nhà cung cấp dịch vụ và cấp
quốc gia. Cơ cấu này cũng bao gồm các Ủy ban nhân dân địa phương, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức đoàn thể, được tổ chức ở cấp quốc gia, tỉnh, huyện và xã. Cơ cấu này có
khả năng tiếp cận cả các nhà hoạch định chính sách và các cá nhân và gia đình ở cấp cộng
đồng. Khung pháp lý và chính sách cho Luật Bình đẳng giới và Luật phòng, chống bạo lực
gia đình cũng nêu rõ vai trò và trách nhiệm đối với các cơ quan này ở tất cả các cấp.
Pháp luật Việt Nam liên quan đến bạo lực giới:
– Luật Bình đẳng giới 2006103
– Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007104
– Luật Hôn nhân và Gia đình 2014105
– Luật Trẻ em 2016106

EXPLORE MORE TOOLKIT ANNEX: TÓM LƯỢC CÁC VẤN ĐỀ

124

TRẺ EM VÀ NẠN TẢO HÔN
Hàng năm, có 12 triệu bé gái dưới 18 tuổi đã có gia đình. 23 bé gái sinh ra mỗi phút. Cách
2 giây là có 1 bé gái chào đời. Nghĩa là hơn 33.000 bé gái kết hôn vào ngày hôm nay.107
Bất kể luật pháp quy định 18 tuổi mới được kết hôn, kết hôn sớm vẫn là vấn đề của hàng
triệu bé gái trên toàn thế giới. Kết hôn sớm thường là vì để bảo vệ các cô gái, mang lại sự
ổn định tài chính mà nhiều gia đình không có và không cung cấp cho con gái của họ.
Tuy thế, kết hôn sớm thường là vấn nạn cho vòng tuần hoàn của sự nghèo đói, bất bình
đẳng giới, mù chữ và suy dinh dưỡng, đồng thời cũng là nguyên nhân cho tỷ lệ tử vong ở
trẻ sơ sinh và các bà mẹ. Những cô gái lấy chồng trẻ có nhiều khả năng trở thành bà mẹ
trẻ. Sinh con sớm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho các bé gái có độ tuổi từ 15
đến 19 tuổi ở các nước đang phát triển108 và nguy cơ tử vong mẹ rất cao, nhất là ở độ tuổi
dưới 15.109
– Năm 2014, dữ liệu cho thấy cứ 1 trong 10 phụ nữ (tuổi từ 20-24) tại Việt Nam đã có gia
đình hoặc kết hôn trước ngày sinh nhật thứ 18 và 1 trong 100 phụ nữ trước ngày sinh
nhật thứ 15.110
– Trong khi tảo hôn diễn ra tại Việt Nam, không phải tất cả bé gái đều đối mặt chung mối
nguy cơ trở thành cô dâu. Sự chênh lệch lớn giữa các khu vực và nơi cư trú là bằng chứng
thiết thực (Hình 2). Tỷ lệ phụ nữ (từ 20-49 tuổi) kết hôn cao nhất trước sinh nhật 18 tuổi
thường diễn ra ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (18,8%), Tây Nguyên (15,8%) và
đồng bằng sông Cửu Long (13.8%). Kết hôn sớm phổ biến hơn ở khu vực nông thôn
(13,8%) so với ở thành thị. Tuy vậy, có 6,7% phụ nữ thành thị (tuổi từ 20-49) đã kết hôn
trước tuổi 18.111
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự phổ biến của nạn kết hôn sớm. Những cô gái
không có học vấn có khả năng kết hôn sớm trong thời thơ ấu cao hơn gần 7 lần so với
những người đã hoàn thành bậc giáo dục trung học. Ngoài ra, trẻ có cha mẹ có trình độ học
vấn cao ít gặp nguy cơ trở thành cô dâu trẻ. Một bé gái kết hôn sớm có nhiều khả năng nằm

trong cộng đồng 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam hơn là dân tộc Kinh. Năm 2014, 23,1% phụ
nữ dân tộc thiểu số (tuổi từ 20-49) đã kết hôn trước tuổi 18. Tuy nhiên, một tỷ lệ đáng kể
phụ nữ Kinh (9.2%) đã kết hôn trước ngày sinh nhật thứ 18. Tỷ lệ tảo hôn đặc biệt cao ở
các dân tộc thiểu số có dân số nhỏ (dưới 1 triệu). Theo Khảo sát dân số và nhà ở giữa kỳ
2014, những người sống trong hộ gia đình có nhiều nhân khẩu có khả năng kết hôn sớm.
Tuổi của mẹ hoặc cha có sự ảnh hưởng, cụ thể là tảo hôn giảm khi tuổi cha mẹ tăng. Hơn
nữa, trẻ có cha mẹ đơn thân có xu hướng kết hôn sớm.
Kết hôn sớm gắn liền với sự nghèo đói và khó khăn về mặt kinh tế. Trong khi Việt Nam đã
có những bước tiến lớn trong việc xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ nghèo vẫn còn cao ở các vùng
sâu vùng xa. Kinh tế thường gắn bó chặt chẽ với các chuẩn mực xã hội về tình trạng của
các cô gái. Các cô gái thường ít nắm giữ các nguồn lực của gia đình, như thu nhập, đất đai
hoặc thiết bị sản xuất nông nghiệp. Do đó, hôn nhân sớm được coi là nguồn cung cấp kế
sinh nhai cho các bé gái và bảo vệ tương lai của họ. Khi kết hôn, các cô gái được kỳ vọng
sẽ giúp đỡ gia đình trong công việc và các hoạt động kinh tế.112
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Là giáo viên, các bạn là nhân tố giúp các bé gái thoát khỏi các vấn nạn. Những bước đi nhỏ
mà bạn truyền cho trẻ em trong lớp học sẽ giúp thay đổi tư duy, không chỉ riêng học sinh
mà còn cho gia đình của họ.
– Trao quyền cho các cô gái và giúp các chàng trai nhạy cảm hơn: Bắt đầu cuộc trò chuyện
với học viên về ý nghĩa của hôn nhân, các quyền lợi, kỹ năng sống, hiểu biết về tài chính
và vai trò của các cô gái sẽ hướng đến sự độc lập tài chính với mục đích khuyến khích
học viên trở thành tác nhân thay đổi và tạo ra con đường riêng.
– Tạo lòng tin ở phụ huynh: Sử dụng việc họp phụ huynh để tán thưởng các em và nâng
cao tầm nhìn của họ, đặc biệt là các bé gái không chỉ học tốt mà còn ở các hoạt động
phong trào như thể thao, mỹ thuật và kịch nói. Nói chuyện với phụ huynh về công việc
sau khi học sinh tốt nghiệp. Việc này sẽ giúp cho phụ huynh có cái nhìn lớn hơn về con
trai và con gái của họ.
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– Khuyến khích học viên lan tỏa thông điệp trong cộng đồng qua các vở kịch đường phố,
và trao quyền cũng như hỗ trợ họ trong việc ngăn ngừa/chấm dứt nạn kết hôn sớm trong
cộng đồng mà họ có biết đến.

– Trong năm 2015, khoảng 150 thảm họa tự nhiên đã ảnh hưởng đến hàng triệu người trên
toàn thế giới. Châu Á đã gánh chịu phần nhiều hậu quả của những thảm họa này theo
báo cáo toàn cầu.117

Đây cũng là điều quan trọng của chính phủ để thay đổi luật định. Ví dụ, theo khuyến nghị
của UNICEF, chính phủ nên xóa bỏ quy định pháp lý phân biệt đối xử đối với độ tuổi kết hôn
tối thiểu, cụ thể là 18 tuổi đối với con gái so với 20 tuổi đối với con trai (Điều 8: (Khoản 1)
Luật Hôn Nhân và Gia Đình).52 Hơn nữa, để thực hiện các chương trình thành công nhằm
chấm dứt hôn nhân ở trẻ em và kết hôn sớm, cần có sự phụ thuộc lớn vào việc phân bổ
và chi tiêu ngân sách đầy đủ. Cần huy động nguồn lực tài chính để phối hợp và thực hiện
chương trình nghị sự nhằm chấm dứt nạn kết hôn sớm vào năm 2030.113

– Năm 2017, báo cáo cho thấy bình quân, những thảm họa tự nhiên sẽ kéo theo 14 triệu
người trở thành dân vô gia cư hằng năm.118

Luật pháp Việt Nam liên quan đến kết hôn sớm:
– Luật Hôn nhân và Gia đình114
– Luật Trẻ em và Bộ luật Hình sự115

THIÊN TAI VÀ TÌNH TRẠNG DI CƯ
Thiên tai là một sự kiện bất ngờ, thảm khốc do các lực lượng tự nhiên gây ra và điều đó ảnh
hưởng đến nhiều người. Thiên tai xảy ra dưới nhiều hình thức, như lũ lụt, bão, động đất,
núi lửa phun trào và lốc xoáy. Các dạng thảm họa mà một quốc gia dễ bị ảnh hưởng phụ
thuộc vào vị trí địa lý của quốc gia đó. Trong khi thảm họa thường kết thúc nhanh chóng,
quá trình phục hồi có thể mất nhiều năm.
Điều này đúng đối với các hộ gia đình nghèo, đặc biệt khi nơi trú ẩn mong manh, nền kinh
tế khó khăn và có rất ít tài nguyên có sẵn để xây dựng lại khi nhà cửa và hoạt động kinh
doanh của họ bị phá hủy. Tác động của thảm họa tự nhiên đối với hệ thống đang gặp khó
khăn bị tàn phá, tình huống càng trở nên tồi tệ hơn nhiều.
– Trong hai thập kỷ qua, số thảm họa tự nhiên được ghi nhận đã tăng gấp đôi từ khoảng
200 đến hơn 400 mỗi năm.116

– Việt Nam là quốc gia dễ rơi vào khủng hoảng do hạn hán, động đất, lũ lụt, cháy rừng, núi
lở, xâm chiếm hải đảo, vòi rồng và núi lửa. Từ năm 2012 đến 2014, thảm họa tự nhiên
đã gây ra 240 cái chết và hơn 1,4 tỷ USD thiệt hại về kinh tế.119
– Lốc xoáy và lũ lụt là sự kiện xảy ra thường xuyên nhất, gây ra tỷ lệ tử vong và thiệt hại
cơ sở hạ tầng và nơi sinh sống. Ước tính cả nước phải đối mặt với trung bình 6 - 8 cơn
bão mỗi năm. Có khoảng 70% dân số sinh sống ở các vùng ven biển và đồng bằng thấp,
do đó gia tăng nguy cơ lũ lụt theo dự báo.120
– Ngân hàng thế giới đã xếp loại Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có khả năng chịu ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu. Bờ biển dài của đất nước đi qua 28 tỉnh, 50% trong đó bao
gồm các trung tâm đô thị lớn.121
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Thiên tai là hậu quả của các hiện tượng được kích hoạt bởi các mối thảm họa tự nhiên. Điều
đó nghĩa là con người không thể kiểm soát những gì thuộc tự nhiên, nhưng đó vẫn là vấn
đề đang gây tranh cãi. Rất nhiều hoạt động của con người và những hoạt động sản xuất
bị đổ lỗi cho sự gia tăng liên tục của thảm họa tự nhiên như lũ lụt, bão và sóng thần. Một
trong những nguyên nhân chính được cho là biến đổi khí hậu toàn cầu. Các yếu tố trong
môi trường nghèo nàn sẽ trở thành thảm họa bao gồm xây dựng tòa nhà kém chất lượng,
vệ sinh kém, dân số tăng nhanh/ dân số mật độ cao, nguồn lực hạn chế để ứng phó và tái
thiết thảm họa và thiếu khả năng an toàn về mặt kinh tế.
Hậu quả do thiên tai để lại vô cùng lớn bởi những nguy cơ tiềm tàng trên diện rộng. Cư dân
chịu ảnh hưởng phải tập để thích nghi, và với đa số người phải chịu cảnh di cư sang nơi
khác nếu họ còn sống.
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Vị trí địa lý và điều kiện địa hình tạo nên những tính chất khí hậu khác biệt dẫn đến những
thiên tai nghiêm trọng và khác nhau tại Việt Nam. Những năm cuối 1990 và đầu năm 2000,
biến đổi khí hậu đã trở thành nguyên nhân chính cho các thảm họa tự nhiên. Giống như
nhiều quốc gia trên thế giới, VIệt Nam đã phải đối mặt với những mất mát to lớn về tính
mạng và tài sản con người do hậu quả của thiên tai gây ra.122
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để quản lý rủi ro về thiên tai thông qua các hoạt động văn hóa và trường học trong cộng
đồng, các buổi hội thảo, đào tạo và đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. Là một phần của
việc tiếp cận dựa trên cộng đồng, làng xã, người dân sẽ chọn các cấu trúc hữu hình để
giúp họ vượt qua thiên tai. Ngoài ra, họ còn tham gia vào việc giám sát xây dựng và chịu
trách nhiệm vận hành và bảo trì các cấu trúc này.123

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?

BUÔN NGƯỜI VÀ LAO ĐỘNG TRẺ EM

Mặc dù việc kiểm soát thiên tai đang có nhiều điều đáng tranh cãi, đây là một vài phương
pháp mà con người có thể thực hiện nhằm ngăn ngừa và chuẩn bị cho những sự kiện xảy
ra:
Buôn người là một vấn nạn toàn cầu ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới. Mặc dù nạn
– Tổ chức các chiến dịch phòng ngừa nhằm giải quyết các câu hỏi cơ bản như: “Điều gì xảy nhân thuộc mọi lứa tuổi và giới tính, nhưng ước tính có đến 71% nạn nhân là nữ và 28%
ra nếu chúng ta đổ rác không đúng chỗ, chẳng hạn như đáy sông?” “Dòng sông sẽ bị ô là trẻ em. Và cứ ba nạn nhân trẻ em thì có hai nạn nhân là nữ.
nhiễm, động vật và thực vật có thể chết và thậm chí bạn là nguyên nhân gây ra lũ lụt!” Nạn buôn người được định nghĩa là việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp
Một chiến dịch có thể được tổ chức để dọn sạch các dòng sông trong cộng đồng của bạn. hoặc tiếp nhận người bằng các biện pháp như đe dọa, vũ lực, ép buộc, bắt cóc, gian lận,

– Khuyến khích mọi người bảo vệ thiên nhiên, ví dụ, chặt cây thiếu kiểm soát khiến cộng lừa đảo để phục vụ cho mục đích khai thác. Trong đó phổ biến nhất là khai thác tình dục và
đồng dễ bị ảnh hưởng bởi mưa và lở đất. Đẩy mạnh trồng cây và các loại cây khác xung lao động cưỡng bức, tuy nhiên các nạn nhân cũng bị mua bán với nhiều mục đích khác như
quanh trường học hoặc trong cộng đồng của bạn.
ăn xin và cưỡng ép kết hôn.124
– Nâng cao nhận thức về nguy cơ buôn người thông qua việc tập huấn với chuyên gia về
giới trong các môi trường tổ chức khác nhau, chẳng hạn như nơi trú ẩn, đồn cảnh sát địa
phương và trường học. Bạn cũng có thể nhấn mạnh các giai đoạn cứu trợ và tái thiết có
thể là cánh cửa mới để trao quyền cho phụ nữ.

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labor Organization – ILO) năm
2014, nạn buôn người đã tạo ra khoảng 150 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận mỗi năm cho bọn tội
phạm buôn người.
Dưới đây là bảng phân tích lợi nhuận, theo ngành:

– Khi xử lý hậu quả, hãy nghĩ đến những phương pháp duy trì vệ sinh, an toàn và an ninh. – 99 tỷ đô la từ khai thác tình dục thương mại
– Tìm hiểu cách cộng đồng đang chuẩn bị cho thảm họa tự nhiên. Là một phần của dự – 34 tỷ đô la từ ngành xây dựng, sản xuất, khai thác mỏ và hạ tầng
án quản lý nguy cơ tự nhiên có trị giá 150 triệu USD, chính phủ Việt Nam đang sử dụng
18,5 triệu USD vào việc quản lý rủi ro thiên tai ở cộng đồng bao gồm 100 xã ở 10 tỉnh – 9 tỷ đô la từ nông nghiệp, bao gồm cả lâm nghiệp và thủy sản
miền Trung. Việc chuẩn bị và triển khai dự án được hỗ trợ bởi chuyên gia kỹ thuật đến – 8 tỷ đô la được tiết kiệm hàng năm bởi các hộ gia đình sử dụng lao động cưỡng bức trong
từ Quỹ Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Phục hồi Toàn cầu (GFDRR) để giúp đỡ những hoạt nhà
động thực tiễn tốt nhất về quản lý rủi ro thiên tai. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa – Trên toàn thế giới, phần lớn nạn nhân buôn người là phụ nữ và trẻ em gái với trên 70%.125
phương và cộng đồng, dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, nhằm giúp các tỉnh chuẩn bị
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Các số liệu thống kê bổ sung về nạn buôn người ở Việt Nam:
– Một nghiên cứu được thực hiện bởi Coram International hợp tác với UNICEF và Viện Khoa
học Xã hội và Lao động (ILSSA) cho thấy khoảng 5,6% trẻ em ở Việt Nam có nhiều khả
năng có các trải nghiệm liên quan đến buôn bán trẻ em. Nghiên cứu cũng khẳng định
rằng trẻ em có nguy cơ bị buôn bán trên phạm vi toàn quốc – tuy nhiên ở một số khu vực
nhất định thì nguy cơ này cao hơn mức trung bình. Buôn bán trẻ em xuất hiện ở trong
nhiều ngành nghề khác nhau và các em gái/nữ thanh niên, các em trai/nam thanh niên
đều có nguy cơ như nhau.126
– Theo báo cáo mang tên “Precarious Journeys: Mapping Vulnerabilities of Victims of
Trafficking from Vietnam to Europe” (tạm dịch: “Hành trình bấp bênh: Lộ trình nguy nan
của nạn nhân buôn người từ Việt Nam sang Châu Âu”) được công bố vào tháng 3 năm
2019, trong khoảng thời gian một năm rưỡi, các nhà nghiên cứu đã điều tra vấn đề buôn
người từ Việt Nam sang Anh và các nước Châu Âu, cụ thể là Ba Lan, Cộng hòa Séc, Pháp
và Hà Lan. Số liệu mới nhất của National Referral Mechanism (Cơ Chế Chuyển Giao Quốc
Gia) - cơ quan nhận dạng và bảo vệ nạn nhân buôn người - cho thấy có hơn 3.100 người
lớn và trẻ em Việt Nam đã được xác định là nạn nhân của nạn buôn người.127
– Ước tính 9,6% trẻ em trong độ tuổi 5-17 tại Việt Nam là lao động trẻ em, theo Khảo sát
Quốc gia về Lao động Trẻ em đầu tiên. Cuộc khảo sát thực hiện vào năm 2012 này chỉ
ra rằng khoảng 1/3 số lao động trẻ em (tương đương gần 569.000 em) có thời gian làm
việc trung bình hơn 42 giờ/tuần. Thời gian lao động kéo dài đã ảnh hưởng đến việc tham
gia học tập của trẻ em bởi nhiều em trong số những trẻ này hiện tại không đi học.128
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Khủng hoảng kinh tế, nghèo đói và di cư là những nguyên nhân gốc rễ của nạn buôn người
và lao động cưỡng bức. Khi nghèo đói đi kèm với một hoặc một vài sự kiện không may như
hạn hán, mất việc hoặc một thành viên trong gia đình bị bệnh hay tử vong, những điều đó
sẽ gây áp lực đáng kể lên các gia đình, khiến trẻ em có nguy cơ bị bán và bóc lột tình dục
cao hơn. Trẻ em nghèo ở các nước nghèo hoặc ở những khu vực đang xảy ra xung đột vũ
trang và thiếu sự bảo vệ của pháp luật là những đối tượng dễ bị mua bán hoặc trở thành
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lao động trẻ em nhất. Cũng nhiều không kém là trường hợp một số phụ huynh không đủ
tiền nuôi con nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán con.129
Nhiều bằng chứng cũng cho thấy xã hội đang ngày càng dung túng cho sự xuất hiện của
nạn mại dâm trẻ em do sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch ở một số khu vực,
người ta xem đó là một cái giá không thể tránh khỏi và có thể chấp nhận được để trả cho
sự phát triển kinh tế.130
Trẻ em giúp việc nhà thường bị ngược đãi về mặt thể chất và tinh thần và cả quấy rối tình
dục. Hơn nữa, những trẻ phải lao động lệ thuộc càng có nguy cơ cao bị ngược đãi, xâm
hại, bỏ mặc và nhiều khi còn dẫn đến tử vong. Những trẻ như thế thường bị rối loạn tâm
lý và tinh thần và không học được nhiều kỹ năng xã hội hoặc kỹ năng sinh tồn. Trẻ em gái
thường bị bắt tham gia lao động trong chính nhà của mình.131
Khi thế giới đang ngày càng được số hóa, điều quan trọng cần lưu ý là vai trò của phương
tiện truyền thông xã hội và internet trong tệ nạn buôn bán người. Các phương thức giao
tiếp qua mạng giúp những kẻ buôn người kết nối với các nạn nhân tiềm năng thông qua
việc lợi dụng bạn bè của bạn bè họ và các hình thức truyền miệng nhằm xác nhận và nhắm
vào những thanh thiếu niên dễ bị tổn thương. Chính vì lý do này, điều cấp thiết cần làm
ngày nay là phải dạy trẻ em cách sử dụng Internet sao cho an toàn.132
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Mặc dù pháp luật nghiêm cấm lao động trẻ em, nhưng những thông tin trên cho thấy một
mình luật pháp là không đủ để bảo vệ trẻ em. Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò trong
việc đảm bảo cho tất cả trẻ em có một tuổi thơ đúng nghĩa, và sau đây là những gì chúng
ta có thể làm:
– Xác định những trẻ có thể đang phải đi làm sau giờ học và tạo điều kiện để nói chuyện
riêng hoặc theo nhóm với cha mẹ các em đó nhằm cảm hóa và thuyết phục họ không
cho con đi làm.
– Cung cấp cho trẻ em những thông tin về nạn buôn người và nhấn mạnh những nguy cơ
bị lạm dụng khi các em xa nhà hoặc ra nước ngoài để kiếm sống, đồng thời cung cấp
những địa chỉ mà các em có thể tìm đến khi cần giúp đỡ.
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– Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em để các em có thể tự giúp chính mình và tránh trở
thành nạn nhân, ví dụ như xây dựng sự tự tin, học cách xác minh những lời mời chào
xuất khẩu lao động xem nó có an toàn hay không, cùng với những thông tin và kỹ năng
liên quan khác.
– Nói chuyện với trẻ về tầm quan trọng của việc hoàn thành việc học và khuyến khích các
em không bỏ học hoặc rời khỏi nhà sớm.
– Giáo dục cha mẹ và con cái về nạn buôn người cùng những ảnh hưởng xấu của nó, về
lợi ích của việc đi học và những tác hại khi trẻ bỏ học để bắt đầu đi làm sớm.
– Nói chuyện với cha mẹ về tính cấp thiết của việc giảm bạo hành gia đình (đối với trẻ em
và đối với cả các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là với người mẹ), vì đó là một
động lực khiến trẻ em bỏ nhà ra đi.
Dưới đây là một số chương trình đang được thực hiện để chống lại nạn buôn
người và lao động trẻ em:
– Trên phạm vi toàn cầu, Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Chống Ma Túy và Tội Phạm (United
Nations Office on Drugs and Crime) đã và đang xây dựng nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho
việc đưa ra các chiến lược quốc gia nhằm chống nạn buôn người, hoàn thiện hệ thống
pháp luật cũng như tạo ra những công cụ nhằm khuyến khích sự hợp tác xuyên biên giới.
– Ở Nepal, Tổ chức Thanh niên Nepal (Nepal Youth Foundation - NYF) đã phát động một
chiến dịch vào năm 2000 để chấm dứt Kamlari - một hệ thống lao động theo khế ước
trong đó những cô gái từ các gia đình nghèo khó bị bán làm gia nô. Từ khi phát động
chiến dịch, tổ chức này đã giải cứu hơn 12.000 cô gái và đưa họ trở về mái nhà của mình.
Chính phủ Nepal chính thức bãi bỏ hệ thống Kamlari vào năm 2013.133
– Đề xuất cho Việt Nam: Dựa vào luật chống buôn người 2012, xử lý nghiêm các trường
hợp buôn người ; giám sát chặt chẽ các công ty tuyển dụng lao động và thi hành các
điều lệ cấm thu phí quá cao; tăng cường đào tạo cho cán bộ chuyên trách, trong đó chú
trọng nhận diện và điều tra các vụ lao độn cưỡng bức và buôn người; triển khai các chính
sách hỗ trợ nạn nhân bị xâm hai như công nhân nhập cư, ổ mại dâm, lao động trẻ em,
và tập huấn các cán bộ chuyên trách về các quy trình này; đào tạo các viên chức lãnh
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sự về quyền công nhân và các tiêu chuẩn lao động quốc tế; hỗ trợ các tổ chức quốc tế
và các đơn vị liên quan về nghiên cứu và báo cáo các xu thế buôn người ở Việt Nam; cải
tiến việc thu thập dữ liệu và công bố dữ liệu ở cấp quốc gia; cải thiện việc hợp tác liên
ngành về chống buôn người để triển khai hiệu quả kế hoạch hành động của quốc gia;
thực hiện các chiến dịch chống buôn người và lao động trẻ em.134
Luật pháp Việt Nam liên quan đến nạn buôn người:
– Luật phòng, chống mua bán người năm 2011135
– Luật Trẻ em 2016136

VÔ GIA CƯ, CÁC KHU Ổ CHUỘT, VÀ TRẺ EM
LANG THANG CƠ NHỠ

Năm 2005, trên thế giới có ít nhất 100 triệu trẻ em lang thang cơ nhỡ.137 Hiện nay, con số
đó là 150 triệu.138 Khoảng 28 triệu trẻ em trên toàn cầu trở thành người vô gia cư do xung
đột vũ trang.139
– Rất khó để có được số liệu thống kê đáng tin cậy và cập nhật về trẻ em lang thang cơ
nhỡ ở Việt Nam. Năm 2006, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ước tính có 23.000 trẻ
em lang thang cơ nhỡ trên khắp Việt Nam.
– Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Quản lý và Phát triển bền vững năm 2013,
92,5% trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị lạm dụng tình dục ít
nhất một lần và 98,3% đã từng sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích ít nhất một
lần. Nghiên cứu cũng ước tính số trẻ em lang thang cơ nhỡ ở Việt Nam là vào khoảng
22.000.140
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Nguyên nhân căn bản là nghèo đói. Tuy nhiên chỉ nghèo không thôi thì không dẫn đến vấn
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nạn này. Những nguyên nhân chính đằng sau tình trạng số lượng trẻ em lang thang cơ nhỡ
ở Việt Nam ngày càng gia tăng gồm có: bạo hành gia đình, thất nghiệp và thiên tai.

– Khuyến khích học sinh và đồng nghiệp quyên góp quần áo, sách vở, bút màu và các đồ
dùng học tập khác cho những trẻ lang thang

Trẻ lang thang phải đối mặt với nhiều nguy cơ như bạo lực, bệnh tật, phạm pháp. Khá nhiều
trẻ lang thang thường tìm đến ma túy như một lối thoát cho những khổ đau thường ngày.
Nhiều trẻ bị bạn bè ép sử dụng ma túy, còn một số khác thì đi phân phối ma túy cho tội
phạm và những kẻ buôn bán ma túy và từ đó cũng đi vào con đường nghiện ngập. Xâm hại
tình dục cũng rất phổ biến và đặc biệt các bé gái rất dễ bị cưỡng ép hành nghề mại dâm.141
Người dân ở những khu ổ chuột và trẻ lang thang cơ nhỡ không được tiếp cận các dịch vụ
cơ bản như nước uống, vệ sinh, nơi ở, giáo dục, y tế và an ninh.

Để đối phó với vấn đề này, các tổ chức như Blue Dragon, một đối tác của Girl Rising tại Việt
Nam, đã thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Blue Dragon đã thành lập một đội chăm sóc
khủng hoảng riêng được dẫn dắt bởi một người từng là trẻ lang thang được Blue Dragon
cứu thoát vào năm 2003 khi mới 15 tuổi. Đội này làm việc theo cặp để tìm kiếm và tiếp cận
những trẻ em đường phố ở Hà Nội hàng đêm. Các thành viên của đội tạo dựng mối quan
hệ thân thiện với các em và từ đó khuyến khích các em tâm sự về tình trạng của mình. Blue
Dragon gặp và tiếp cận trung bình 110 trẻ em lang thang cơ nhỡ mới mỗi năm. Kể từ khi
thành lập các cơ sở lưu trú khẩn cấp vào năm 2016, tổ chức đã cung cấp chỗ ở cho hơn 150
trẻ em, với thời gian lưu trú từ vài ngày đến vài tuần.

Trẻ em lang thang cơ nhỡ thường mắc nhiều bệnh từ cảm mạo đến những bệnh đe dọa đến
tính mạng như HIV và viêm gan. Các em cũng thường xuyên gặp xung đột với giới cảnh
sát. Trẻ lang thang thường bị cảnh sát tùy tiện bắt rồi đánh đập hoặc giam giữ chỉ để làm
những việc tay chân như giặt đồng phục hay chùi toilet. Nhiều trẻ lang thang phải tham gia
vào các băng đảng để nhận được sự bảo vệ của chúng nhưng thay vào đó các em phải thực
hiện nhiều hoạt động phạm pháp khác nhau như trộm cắp, quấy rối và trong một số trường
hợp là cả giết người.142 Sự tiếp xúc thường xuyên với những yếu tố độc hại trên đường gây
ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhận thức, tình cảm và tri thức của trẻ.
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Ngoài việc nâng cao nhận thức về các chương trình phúc lợi và bảo vệ trẻ lang thang cơ
nhỡ, sau đây là một số điều bạn có thể làm để cải thiện tình trạng này:
– Nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề mà trẻ em lang thang phải đối mặt nhằm
lay động và khuyến khích các em tìm ra nhiều phương thức mới để giúp đỡ trẻ lang
thang.
– Cùng với học sinh tổ chức các vở kịch đường phố, các buổi kể chuyện, thực hành thủ
công, nghệ thuật hoặc các cuộc thi sáng tác thơ cho trẻ em lang thang cơ nhỡ để tiếp
thêm sức mạnh cho các em và khuyến khích các em dám ước mơ.

Với sự yêu thương và săn sóc nói trên, Blue Dragon coi giáo dục và đào tạo là chìa khóa để
phá vỡ vòng lẩn quẩn của nghèo đói. Tổ chức chi trả toàn bộ chi phí giáo dục và đào tạo
cho trẻ để các em có thể đi học hoặc tham gia các khóa đào tạo nghề.94
Những ảnh hưởng của Blue Dragon:
– giải cứu trung bình 110 trẻ em khỏi cuộc sống lang thang và hỗ trợ các em về mặt tâm
lý xã hội
– giúp 85% trong số đó đoàn tụ với gia đình
– cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho 60 trẻ lang thang143
Luật pháp Việt Nam liên quan đến bảo vệ trẻ em lang thang cơ nhỡ:
– Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em 2004144
– Luật Trẻ em 2016
– Bộ luật hình sự 2017
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SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vấn đề sức khỏe tình dục đòi hỏi một cách tiếp cận tích cực, an
toàn và tôn trọng đối với tình dục và mối quan hệ tình dục . Quy mô dân số thanh niên ngày
nay cùng với những quyết định mà họ đưa ra về sức khỏe cũng như quy mô gia đình của
mình sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.146
Trên toàn cầu, trong số những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản thì có 36% phải đối mặt với
các vấn đề về sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả
HIV / AIDS. Trong khi đó, con số nói trên đối với nam giới là 12%.147
Tỉ lệ người mẹ tử vong khá cao ở một số khu vực trên thế giới phản ánh sự bất bình đẳng
trong khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế. 99% trường hợp người mẹ tử vong xảy ra ở các
nước đang phát triển.148
– Sự khác biệt về tổng tỷ suất sinh (TFR) giữa các vùng và dân tộc cho thấy sự biến động
khó lường của tỷ lệ sinh ở nước ta.149
– Tỷ suất chết mẹ (MMR) (trên 100.000 ca đẻ sống) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng từ
4,15 lên 8,28 vào năm 2012, nhưng sau đó giảm đáng kể xuống còn 2,45/100.000 vào
năm 2016, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của thành phố là dưới 10/100.000.
– Tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp đối với phụ nữ có thai và mang thai.
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– Theo báo cáo của Sở Y Tế TPHCM năm 2016, những nguyên nhân bệnh hàng đầu ở trẻ
em dưới 5 tuổi tại các bệnh viện trong thành phố là nhiễm trùng, ký sinh trùng, các bệnh
trong thời kỳ tiền sản và bệnh đường tiêu hóa, viêm phổi, khối u, thiếu hụt, dị dạng bẩm
sinh, bất thường nhiễm sắc thể, chấn thương và ngộ độc. Các nguyên nhân hàng đầu
gây tử vong ở trẻ em dưới năm tuổi theo báo cáo từ cộng đồng là đuối nước, viêm phổi,
ung thư và tai nạn giao thông. Các bệnh truyền nhiễm đóng góp khá nhiều vào tỷ lệ bệnh
tật. Nhiều nguyên nhân gây bệnh và tử vong có thể phòng ngừa được, chẳng hạn như
các bệnh truyền nhiễm hay nhiễm ký sinh trùng hay các bệnh trong giai đoạn chu sinh.
– Tỷ lệ sinh ở nông thôn thường cao hơn thành thị.151
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ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Hầu hết những người trẻ tuổi bắt đầu phát triển ham muốn tình dục vào độ tuổi thanh thiếu
niên. Những nhóm có nguy cơ cao có nhiều khả năng tham gia hoạt động quan hệ tình dục
không an toàn với nhiều người vì thiếu sự hướng dẫn cũng như thông tin hữu ích. Thanh
niên thất nghiệp, thiếu việc làm, thất học, ngụ cư rày đây mai đó, thanh thiếu niên hành
nghề mại dâm, người nghiện chích ma túy và trẻ em lang thang cơ nhỡ là những đối tượng
dễ bị mắc bệnh nhất, vì họ phải đối mặt với những hành vi có nguy cơ cao trong cuộc sống
hàng ngày. Họ cũng có ít cơ hội tiếp cận với những thông tin liên quan đến nguy cơ lây
nhiễm HIV và các bệnh khác cũng như những biện pháp phòng bệnh. Những thanh niên
trên có thể phải liên tục đối mặt với nguy cơ nhiễm HIV thông qua những tiếp xúc tình dục
do bị ép buộc hoặc những nguy cơ khác.152
Do thiếu khả năng tiếp cận thông tin và thậm chí cả khả năng kiểm soát đời sống tình dục
của mình, phụ nữ trẻ dễ bị nhiễm HIV và các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục hơn là
nam giới. Hơn nữa, kết hôn sớm cũng đem đến nhiều rủi ro cho những người trẻ tuổi. Dữ
liệu cho thấy năm 2014 cứ 10 phụ nữ ở độ tuổi từ 20-24 tại Việt Nam lại có 1 người kết hôn
hoặc chung sống như vợ chồng trước tuổi 18 và trong 100 người thì có 1 người trước tuổi
15.153
Mang thai sớm và không có kế hoạch ở tuổi vị thành niên khiến cả mẹ và con đều có nguy
cơ đối mặt với những hệ quả xấu như trẻ nhẹ cân, tử vong sớm và dị tật bẩm sinh. Những
bệnh này thường không được tiết lộ và không được điều trị do sự kỳ thị của xã hội, do đó
sẽ dẫn đến các biến chứng như vô sinh, viêm vùng chậu và ung thư. Khoảng 16 triệu thanh
thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi mang thai mỗi năm, chiếm 11% tổng số ca sinh trên toàn thế
giới. Các biến chứng khi mang thai và sinh nở là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ hai
đối với những cô gái từ 15 đến 19 tuổi. Nguy cơ trẻ bị chết lưu, chết sớm hoặc phát triển
những bệnh cấp tính hay mãn tính ở các bà mẹ tuổi teen cao hơn đến 50%. Các cô gái trẻ
mang thai có nguy cơ bị rút ngắn cơ hội học hành, và từ đó triển vọng tương lai cũng bị
hạn chế. Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ sinh trên 1000 thanh thiếu niên 15 – 19 tuổi ở Việt
Nam có nhiều biến động trong khoảng thời gian từ 1980 đến 2013: tăng dần từ 20/1000
đến 34 trong khoảng thời gian từ 1980 đến 1992, sau đó giảm xuống còn 28 vào năm 2002.
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Tỷ lệ trên tăng trở lại lên 32 vào năm 2007 và giảm nhẹ xuống 30 vào năm 2011 và 29 vào
năm 2013. Các tỷ lệ này thấp hơn so với các nước láng giềng trong khu vực như Indonesia,
Malaysia, Campuchia và Thái Lan, nhưng cao hơn mức trung bình ở châu Á (ngoại trừ Trung
Quốc). Khoảng 20% trong số 300.000 ca phá thai được thực hiện hàng năm tại Việt Nam
đến từ thanh thiếu niên.154 155
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
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Đây có phải là vấn đề nghiêm trọng?
Người nhiễm AIDS chủ yếu ở lứa tuổi lao động, nên khi nhiều người nhiễm AIDS và tử vong
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc kinh tế xã hội của từng gia đình, cộng đồng và
quốc gia. Ngoài ra, AIDS hiện không có thuốc chữa và HIV lại lây truyền chủ yếu qua quan
hệ tình dục. Và vì quan hệ tình dục về cơ bản là một lĩnh vực khá riêng tư nhạy cảm, nên
những vấn đề này lại càng trở nên khó giải quyết và bị bỏ mặc.

Một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh sinh sản và tình
dục là nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về sự phổ biến cũng như cách phòng ngừa
các bệnh lây lan qua đường tình dục. Đưa các buổi chuyên đề về sức khỏe vào chương trình
giảng dạy của giáo viên và khuyến khích học sinh chia sẻ thông tin đến gia đình và cộng
đồng của mình. Dưới đây là ví dụ về một số nội dung mà giáo viên có thể đưa vào các buổi
học:

Dùng kim tiêm có thể bị nhiễm HIV hay không?

HIV là gì?

Trường hợp hàng ngày phải tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh thì sao?

HIV (Virus gây suy giảm hệ miễn dịch ở người) là loại virus gây ra bệnh AIDS. Virus này
lây truyền ở người qua quan hệ tình dục và qua đường máu như sử dụng chung kim tiêm.
Ngoài ra, phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh có thể truyền HIV cho thai nhi trong lúc mang
thai hoặc giai đoạn sinh nở, cũng như thông qua việc cho con bú. Hầu hết những người này
bị AIDS do nhiễm HIV.
AIDS là gì?
AIDS là tên viết tắt của Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Một người nhiễm HIV được
chẩn đoán là mắc AIDS sau khi phát triển một trong những bệnh lý là dấu hiệu của AIDS,
bao gồm cả bệnh lao và một số loại bệnh ung thư. Một người dương tính với HIV không
mắc các bệnh hiểm nghèo cũng có thể được chẩn đoán là mắc AIDS dựa trên xét nghiệm
máu. Kết quả xét nghiệm dương tính với HIV không có nghĩa là người đó bị AIDS. Các bác
sĩ chẩn đoán AIDS phải sử dụng một số tiêu chí lâm sàng nhất định.

Có, nếu thiết bị tiêm bị nhiễm máu có chứa HIV. Nếu bạn cần phải tiêm chích thì phải bảo
đảm rằng kim và ống tiêm được lấy ra ngay từ túi vô trùng hoặc đã được khử trùng đúng
cách. Kim và ống tiêm phải được làm sạch và sau đó đun sôi trong 20 phút mới có thể tái
sử dụng. Cuối cùng, dù tiêm bất kỳ loại thuốc nào thì cũng đừng bao giờ sử dụng chung
thiết bị tiêm với người khác.
Không có nguy cơ nào cả. Ví dụ, những hành vi như uống chung ly tách, sử dụng chung
nhà tắm, toilet hoặc tiếp xúc với bụi bẩn hay mồ hôi của người nhiễm bệnh đều không làm
bạn có nguy cơ bị lây nhiễm.
Việt Nam đang làm những gì để tăng cường tiếp cận với chăm sóc điều trị HIV/
AIDS?
Nhiều phụ nữ ở Việt Nam vẫn đang mắc các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh về
đường sinh sản và HIV / AIDS. Khoảng 32% lao động nữ di cư tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành
phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cho biết bị nhiễm trùng đường sinh sản. Những yếu tố liên
quan đến vấn đề này là trình độ học vấn thấp, tình trạng kinh tế và số lượng dân di cư. Bộ
Y tế đã công bố kế hoạch bảo hiểm y tế quốc gia, trong đó đưa ra mục tiêu quốc gia là đạt
80% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2020 (so với tỷ lệ hiện nay là dưới 60%).156
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SỨC KHỎE KINH NGUYỆT
Người ta ước tính rằng một cô gái ngày nay bị mất trung bình mỗi năm hai tuần rưỡi thời
gian đi học vì lý do kinh nguyệt.157 Việc không có các biện pháp giữ gìn vệ sinh kinh nguyệt
sẽ đem đến những cái giá khá đắt. Khi vấn đề vệ sinh kinh nguyệt không được bảo đảm,
các cô gái có nguy cơ bỏ học cao hơn, và xa hơn là họ không thể tham gia vào lực lượng
lao động trong tương lai.
– Ở Nam Á, cứ 3 trẻ em gái thì có 1 em không biết gì về kinh nguyệt trước khi có kinh.
– Phụ nữ và trẻ em gái ở Châu Á và Thái Bình Dương, cũng như các nơi khác trên thế giới,
phải trải qua nhiều thách thức trong việc quản lý kinh nguyệt hiệu quả và vệ sinh.
– Vào năm 2019, dân số nữ ở Việt Nam là 48.3 triệu, chiếm 50% dân số.
– Ở nông thôn Việt Nam, 30% gia đình không được tiếp cận với các thiết bị vệ sinh đáp
ứng các tiêu chuẩn vệ sinh cơ bản. Việc thiếu vệ sinh ảnh hưởng đặc biệt đến phụ nữ và
trẻ em gái – đây là những thành phần phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe cũng
như an toàn.158 159
ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Các chuẩn mực xã hội về giới tính liên quan đến kinh nguyệt thường được duy trì bởi các
thành viên trong cộng đồng và những người có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của
các cô gái, đặc biệt là mẹ của họ. Điều này thường có ảnh hưởng sâu rộng đến quá trình
trưởng thành của họ. Sự kỳ thị của xã hội đối với vấn đề kinh nguyệt tạo ra rào cản, không
chỉ đối với giáo dục, mà còn đối với việc hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề. Trong một số
xã hội, kinh nguyệt được coi là ô uế hoặc chuyện xấu hổ, nên các cô gái ngại nói về vấn đề
vệ sinh kinh nguyệt dù là ở nơi công cộng hay nơi riêng tư. Điều này cũng có nghĩa là trường
học không phải một môi trường thuận tiện cho các bạn gái nói về vấn đề vệ sinh của mình.
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Ngoài ra, nhiều phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt lại không có điều kiện để mua băng vệ
sinh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của họ và cũng khiến họ cực kỳ
dễ bị nhiễm trùng đường sinh sản. Ngoài việc thiếu thiết bị quản lý vệ sinh kinh nguyệt, các
bạn nữ còn bị thiếu thông tin về kinh nguyệt và dậy thì, hoặc những gì họ biết lại liên quan
đến những tin đồn hay quan niệm cổ hủ của văn hóa địa phương, khiến họ càng thêm lạc
lõng và lo lắng.153
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Là một giáo viên, bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này
và từ đó đảm bảo rằng không có cô gái nào phải nghỉ học chỉ vì vấn đề kinh nguyệt. Dưới
đây là một số bước bạn có thể thực hiện ngay tại trường học của mình:
– Lên án những thái độ và nhận thức tiêu cực, những tin đồn hay điều kiêng kỵ liên quan
đến tuổi dậy thì và kinh nguyệt.
– Chia sẻ thông tin về các thói quen vệ sinh kinh nguyệt tốt, đặc biệt là với các bạn gái
trước tuổi vị thành niên.
– Nêu lên những trở ngại về nguồn nước và hệ thống vệ sinh, việc bảo đảm sạch sẽ và
riêng tư ngay tại trường của bạn và đảm bảo có sẵn các biện pháp an toàn để xử lý các
rác thải vệ sinh.
Chương trình WASH in Schools do chính phủ Việt Nam và UNICEF hợp tác đã được triển khai
lần đầu tiên ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và hiện đang được mở rộng ra phía bắc
của tỉnh Điện Biên, nơi ước tính có tới 70% dân số không được tiếp cận với các thiết bị vệ
sinh. Tính đến năm 2020, chương trình đã tiếp cận được 35.000 trẻ tại 60 trường tại Việt
Nam. Chương trình này tập trung vào các trường mầm non và cơ sở y tế để tiếp cận hỗ trợ
những trẻ em dễ bị tổn thương và có điều kiện khó khăn thông qua việc cải thiện điều kiện
vệ sinh cũng như tuyên truyền về vệ sinh trong cộng đồng.160 161
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MỐI QUAN HỆ GIỮA THANH NIÊN, GIA ĐÌNH
VÀ CỘNG ĐỒNG

Sự động viên và ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và cộng đồng có thể đem lại những điều tuyệt
vời đối với các bạn trẻ! Những thanh niên lớn lên trong một môi trường tích cực hỗ trợ thì
bất kể đời sống vật chất như thế nào họ đều có nhiều khả năng phát triển hơn. Trẻ em học
hỏi và lắng nghe cha mẹ và người chăm sóc mình, đây là những tấm gương cho trẻ và là
mấu chốt giúp trẻ phát triển hệ thống giá trị và tư tưởng. Chúng ta cũng cần phải nhận ra
rằng gia đình không nhất thiết phải là những người có quan hệ huyết thống với nhau và mỗi
gia đình có cấu trúc và nếp sống khác nhau.
Giới trẻ ngày nay phải đối mặt với một thế giới thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hiện nay nhu
cầu cần phải học cao hơn hoặc tập trung vào các kỹ năng đang ngày một tăng, công nghệ
thì phát triển nhanh chóng và đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày
của chúng ta và rất nhiều người trên toàn cầu đang bị sa thải mỗi ngày. Cách thức thanh
niên ngày nay đối mặt với những thách thức này sẽ là yếu tố quyết định viễn cảnh tương lai
của các thế hệ sau này. Do đó, một cộng đồng cam kết phá bỏ những chuẩn mực và định
kiến xã hội sẽ tạo nên sự khác biệt to lớn trong việc đem lại sức mạnh cho thanh niên và
giúp họ chuẩn bị tốt cho tương lai.
– Ngày nay, hơn một phần tư dân số thế giới là từ 14 tuổi trở xuống và số người trong độ
tuổi từ 15 đến 24 là nhóm lớn nhất từ trước đến nay bước vào giai đoạn chuyển sang
tuổi trưởng thành.162
– 85% công việc vào năm 2030 vẫn chưa xuất hiện.163
– Sự tham gia của cha mẹ luôn giúp cải thiện việc học của con em bất kể trẻ đang học mầm
non hay trung học, gia đình có điều kiện kinh tế hay không, cha mẹ tốt nghiệp trung học
hay đại học.164
– Những quan niệm sai lầm và chuẩn mực văn hóa lâu đời có thể cản trở phụ nữ phát huy
tiềm năng của mình và đem lại nhiều bất bình đẳng hơn nữa trong xã hội.
– Năm 2012 chứng kiến 3.600 vụ tấn công học đường bao gồm bạo lực đối với học sinh và
giáo viên, đánh bom trường học và đưa trẻ vào lực lượng quân đội.
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ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
Khi phụ huynh và người chăm sóc, trường học và cộng đồng cùng hợp tác để hỗ trợ trẻ
em, có nhiều khả năng trẻ sẽ học tập tốt hơn, đi học đều đặn hơn, tốt nghiệp và đạt trình
độ học vấn cao hơn, có kỹ năng xã hội và hành vi tốt hơn và có lòng tự trọng cao hơn.165
Một gia đình luôn ủng hộ và khuyến khích con cái họ tham gia vào các chương trình dành
cho thanh thiếu niên hoặc các dự án phát triển thanh thiếu niên sẽ đem lại những tác động
tích cực đến cuộc sống của trẻ. Khi những người trẻ lập kế hoạch cho tương lai của mình,
điều quan trọng là họ cần phải biết rằng họ có quyền chọn lựa nghề nghiệp và những nghề
mà họ có thể chọn phong phú hơn những gì họ có thể tưởng tượng rất nhiều.
Mặc dù sự hỗ trợ từ gia đình và những hình mẫu từ gia đình và xã hội đem lại nhiều lợi ích
trông thấy, nhưng thực tế thì ảnh hưởng của gia đình và văn hóa ngược lại cũng có thể trở
thành yếu tố ngăn cản thanh niên tiếp cận với một số cơ hội nhất định, khiến họ không hiểu
được quyền của mình cũng như không phát huy được hết tiềm năng của bản thân. Ví dụ,
những quan niệm truyền thống về giá trị và vai trò của người phụ nữ có những tác động
rất lớn. Những ảnh hưởng của văn hóa sẽ định hình tư duy, niềm tin, sự phán xét cũng
như độ bao dung của chúng ta. Khi người ta cho rằng con gái sẽ sớm kết hôn thì người ta
sẽ không thấy có nhiều lý do cần phải cho con gái học hành nhiều. Tuy nhiên, khi một nền
văn hóa hoặc cộng đồng coi phụ nữ như những cá nhân độc lập và là những thành viên có
đóng góp cho cộng đồng thì việc đầu tư giáo dục cho phụ nữ sẽ trở nên có giá trị. Do đó,
nếu một cô gái trẻ nhìn thấy các thành viên trong gia đình mình cố gắng phá vỡ các chuẩn
mực giới tính thì điều đó sẽ có tác động rất lớn đến cuộc sống của họ.
Tương tự, những người trẻ tuổi ngày nay rất khác. Trẻ em ngày nay lớn lên trong một thế
giới mà công nghệ hiện diện trong cuộc sống nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây. Việc
internet đang ngày càng trở nên phổ cập có thể giúp thu hẹp khoảng cách về kiến thức,
đặc biệt là trong các lĩnh vực như sức khỏe và tài chính. Sau hơn 20 năm hòa mạng internet
với hơn 60 triệu người dùng, Việt Nam hiện đứng thứ 18 trên thế giới về tỷ lệ người dùng
internet và là một trong 10 quốc gia có số lượng người dùng Facebook và YouTube nhiều
nhất thế giới. Các gia đình có thể hợp tác để hỗ trợ cho vấn đề an ninh trên mạng cũng như
cải thiện tương tác xã hội. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực do các phương tiện truyền
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thông xã hội gây ra có thể dẫn đến những hậu quả trực tiếp, tức thời và cả lâu dài làm xói
mòn dần các giá trị văn hóa và đạo đức.166 Tuy nhiên, với sự bất bình đẳng vẫn còn hiện
hữu, nhiều thanh niên vẫn không thể tiếp cận được những lợi ích to lớn của các nguồn tài
nguyên như Internet hay thư viện.
ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP?
Vấn đề quan trọng không phải chỉ là giáo dục các chàng trai cô gái không thôi, mà còn phải
giáo dục tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình và cộng đồng về những lợi ích
mà họ sẽ có được khi những người trẻ tuổi nhận được sự giáo dục và nhiều cơ hội. Hỗ trợ
không chỉ có nghĩa là cho các em một ngôi trường; mà đôi khi chính là giúp các gia đình giải
quyết những thách thức mà họ gặp phải khiến trẻ phải bỏ học, bỏ lỡ cơ hội lập kế hoạch
cho tương lai mình hoặc cảm thấy bị áp lực bởi những hành vi lệch lạc hoặc phạm pháp.
Mặc dù thanh niên cần tham gia giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng đến họ, nhưng họ
không thể đối mặt với những thách thức đó một mình được.
Một số cơ hội giúp giới trẻ Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho tương lai mình:163
– Quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã xác định sẽ bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ
đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của gia đình, nhà
trường, xã hội và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh
niên giai đoạn 2011-2020.167
– Đề án quốc gia “Đào tạo cán bộ y tế theo chế độ cử tuyển cho thanh niên các dân tộc
thiểu số, thanh niên miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó
khăn” do Bộ Y tế tổ chức từ năm 2012
– Đề án quốc gia “Phát triển đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng sống, kiến thức về sức khỏe
sinh sản, về gia đình cho thanh niên” do Bộ Nội vụ tổ chức từ năm 2013
– Đề án “Tăng 20% giờ phát sóng và mở rộng vùng phủ sóng truyền hình cho thanh niên
về thông tin định hướng và kỹ năng sống” được tổ chức bởi Đài truyền hình Việt Nam từ
năm 2013
– Đề án quốc gia “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sinh
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viên” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ năm 2013
– Đề án quốc gia “Xây dựng bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Nội vụ tổ chức từ năm 2015
Luật pháp Việt Nam liên quan đến thanh niên:
– Luật Thanh niên năm 2005 chỉ ra quyền và trách nhiệm của thanh niên, cũng như trách
nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên.168
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