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MỘT NỀN KINH TẾ      
                PHỤ NỮ 
Bình quyền kinh tế cho phụ nữ trong một thế giới bất   bình 

đẳng gia tăng 

THÁNG 3, 2017 

Trao quyền kinh tế cho phụ nữ có thể làm giảm đói nghèo cho tất cả mọi 

người. Nhằm hiện thực hóa được điều đó, trước hết chúng ta cần điều 

chỉnh lại mô hình kinh tế nhiều rạn nứt hiện nay, đang làm xói mòn bình 

đẳng giới và gây ra bất bình đẳng cực đoan. Mô hình kinh tế  theo kiểu tự 

do mới đã gây trở ngại cho phụ nữ trong việc tiếp cận những công việc 

tốt hơn, được trả lương cao hơn, giải quyết vấn đề bất bình đẳng liên 

quan đến công việc chăm sóc không lương, hạn chế tầm ảnh hưởng và 

quyền ra quyết định của phụ nữ. Để có thể trao quyền kinh tế cho phụ nữ, 

chúng ta cần một nền kinh tế nhân văn, đem lại lợi ích bình đẳng cho cả 

hai giới và cho tất cả mọi người, không chỉ vì lợi ích của 1% những người 

giàu có nhất.  



 

TÓM TẮT  

‘Mặc dù đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng 
giới, thực tế còn tốn tại nhu cầu bức thiết cần tháo gỡ những rào cản mang tính 
cấu trúc trong việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ và đảm bảo phụ nữ được 
hưởng lợi trong các hoạt động kinh tế … Nếu thế giới mong muốn đạt được các 
mục tiêu phát triển bền vững thì chúng ta cần một bước nhảy vọt trong việc trao 

quyền kinh tế cho phụ nữ.’ 1
 

– Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, Tháng 1, 2016 

‘Phụ nữ không có tiếng nói trong cộng đồng này. Họ không có quyền hội họp 
với nhau. Mô hình hợp tác xã đã giúp thay đổi cuộc sống của phụ nữ trong cộng 
đồng. Nam giới đã chứng kiến chúng tôi tự lực – mang tiền về nhà, mang 
đường về nấu cháo mạch, họ đã phải thay đổi cách nhìn nhận của mình đối với 
phụ nữ.’  

– Flonira Mukamana, một thành viên trong hợp tác xã phụ nữ COPAPF tại Kinigi, Quận Musanze, Bắc 

Rwanda.  

 

Việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ đòi hỏi phải tạo ra được các cơ hội việc làm 

chất lượng tốt, được trả lương công bằng và tăng quyền ra quyết định của phụ 

nữ.
2 
Cần đảm bảo các quyền của phụ nữ, giảm đói nghèo và đạt được các mục 

tiêu phát triển lớn hơn. Để chấm dứt tình trạng đói nghèo đòi hỏi nhiều nỗ lực 

khác ngoài tiền bạc. Mặc dù vậy, bất bình đẳng giới về kinh tế đã lấy đi của phụ 

nữ tại các nước đang phát triển khoảng 9.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm (tương 

đương khoảng 205.000 tỷ đồng)
3 
–  số tiền có thể đem lại lợi ích không chỉ cho phụ 

nữ mà còn cho các cộng đồng và tạo động lực phát triển toàn bộ nền kinh tế.  

 

Tuy nhiên, những tiến bộ trong việc đảm bảo bình đẳng giới trong nền kinh tế 

hiện đạt được ở tốc độ rất chậm, và phụ nữ hiện đang phải sống trong tình 

trạng nghèo đói nhiều hơn nam giới.
4 
Trên thế giới, phụ nữ hiện thu nhập ít hơn 

so với nam giới và tập trung chủ yếu trong các công việc thu nhập thấp nhất và 

những công việc kém an toàn nhất.
5 
Ở cấp độ toàn cầu, khoảng cách thu nhập 

trung bình giữa hai giới ở mức 23%
6 
và t r o n g  các công việc được trả lương, 

số lượng lao động nữ hiện đang thấp hơn  700 triệu người so với nam giới..
7 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đưa ra cảnh báo trong năm 2016 tình trạng bất bình 

đẳng giới không những không được cải thiện mà còn quay về nguyên trạng của 

năm 2008.
8 

Với  đà này, chúng ta phải mất 170 năm nữa hai giới mới đạt được 

bình đẳng về việc làm, về mức lương và về cơ hội thăng tiến.
9 
Rõ ràng, chúng 

ta cần một sự thay đổi mang tính cấu trúc.   

 

Các bằng chứng cho thấy mặc dù bình đẳng giới hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, 

tăng trưởng kinh tế lại chưa hỗ trợ nhiều cho bình đẳng giới.
10 

Mô hình kinh tế 

hiện nay đang tích lũy của cải cho những người giàu nhất, gây ra bất bình đẳng 

kinh tế nghiêm trọng và bỏ lại những phụ nữ nghèo nhất ở phía sau. Hiện nay 

tám người đàn ông giàu có nhất đang sở hữu khối  tài sản bằng 3,6 tỷ người 

nghèo nhất cộng lại.
11 

Sự gia tăng bất bình đẳng đã làm chậm lại những nỗ lực 

giảm đói nghèo, và đại đa số người nghèo trên thế giới vẫn là phụ nữ.  

 



Để trao quyền kinh tế cho phụ nữ, chúng ta cần tác động để nền kinh tế đem lại lợi ích 

cho phụ nữ. Những định kiến xã hội cổ hủ đã hạ thấp giá trị của phụ nữ và hạn chế công 

việc của họ: nghiên cứu tại 67 quốc gia đang phát triển chỉ ra trung bình cứ năm nam 

giới lại có một người không đồng tình với việc phụ nữ đảm đương những công việc khác 

ngoài công việc nội trợ, thậm chí ngay cả khi họ có đủ năng lực để đảm nhiệm.
12 

 Nhiều 

dạng bất bình đẳng cũng tồn tại trong các luật và quy định.  ó đến 155 quốc gia đã ban 

hành ít nhất một luật theo đó phụ nữ có ít quyền kinh tế hơn nam giới.
13 

   ho đến nay 

việc thừa nhận chính sách kinh tế có tác động khác nhau lên phụ nữ và trẻ em gái so với 

nam giới và trẻ em trai vẫn chưa đạt được kết quả.  

 

Báo cáo này phân tích việc mô hình kinh tế và chủ nghĩa tân tự do hiện nay 

đang giới hạn việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ theo ba cách thức chính: 

• Các chính sách tân tự do dẫn đến các quyền lao động không hiệu quả và 

việc chi trả lương thấp. Các quốc gia đang theo đuổi những chiến lược 

phát triển kinh tế trong đó ưu tiên những công việc tạm thời với chi phí 

nhân công thấp, đa số những công việc này do phụ nữ đảm nhiệm.  

Ví dụ, những lao động nữ làm việc tại các công ty dệt may ở Việt Nam và 

Myanmar khi trả lời phỏng vấn của Oxfam đã cho biết, họ phải làm việc trong 

thời gian dài, đôi khi  tới 18 tiếng một ngày, hoặc phải làm việc cả ban đêm. Tuy 

nhiên, khoản tiền công họ được trả không đủ để họ trang trải cho cuộc sống 

của bản thân và gia đình. Thực trạng này hiện đang xảy ra ngay tại những công 

xưởng của những thương hiệu nổi tiếng và có lợi nhuận lớn – những thương 

hiệu như Zara, ông chủ của thương hiệu này là Amancio Ortega, hiện là một 

trong tám người đàn ông giàu nhất thế giới
14

 hay H&M, do Stefan Persson sở 

hữu, hiện đứng thứ 32 trong top những người giàu nhất theo bình chọn của tạp 

chí Forbes.
15

 

Phụ nữ cũng tập trung trong các lĩnh vực không chính thức, ở đó họ không 

được đảm bảo các quyền lợi và ưu đãi như ký hợp đồng chính thức, tiền công 

tối thiểu và bảo hiểm xã hội. Ví dụ về những người giúp việc ở Kenya (xem 

trang 11 trong Báo cáo đầy đủ) là một minh chứng về việc dễ bị bóc lột sức lao 

động.  

• Công việc chăm sóc không lương chưa được nhìn nhận và đánh giá  

về sự đóng góp đối với nền kinh tế. Các chính sách kinh tế hiện nay 

không chú trọng đầu tư hạ tầng và các dịch vụ công như giáo dục, y tế 

và bảo hộ xã hội, điều này đồng nghĩa với việc phụ nữ gánh trách 

nhiệm nặng nề hơn cho các công việc chăm sóc không lương.  

Hiện nay, phụ nữ đảm nhận khối lượng công việc chăm sóc lớn hơn từ 2-10 lần 

so với nam giới.
16

 Công việc này trị giá khoảng 10.000 tỷ đô la Mỹ trong nền 

kinh tế toàn cầu mỗi năm,
17

 tương đương khoảng hơn 1/8 tổng giá trị GDP của 

thế giới, và cao hơn tổng GDP của Ấn Độ, Nhật Bản và Brazil cộng lại.
18

 Trách 

nhiệm không cân đối của phụ nữ đối với công việc chăm sóc không lương đã 

lấy đi thời gian mà họ có thể đến trường và kiếm sống. Một nghiên cứu gần đây 

cho thấy trên toàn cầu có khoảng 57 triệu lao động không lương hiện đang phải 

làm thế chỗ do những thiếu hụt của hệ thống chăm sóc y tế gây ra.
19

 Đại đa số 

phụ nữ phải từ bỏ  việc làm của mình để đảm nhận  vai trò này.  

• Tiếng nói và sự ảnh hưởng của phụ nữ đối với quá trình ra quyết định 

về  kinh tế bị cản trở bởi một số rào cản liên quan đến việc tổ chức lao 

động và tầm ảnh hưởng quá mức của những người giàu có nhất trong 

xã hội đối với những chính sách kinh tế.  

Việc tổ chức và hành động mang tính tập thể của phụ nữ là một nhân tố minh 



chứng trong việc cải thiện các quyền của phụ nữ, bao gồm một số mảng chủ 

chốt của trao quyền kinh tế, như trong câu chuyện về những người phụ nữ hái 

dâu ở Morocco (xem trang 22 trong Báo cáo đầy đủ). Tuy nhiên, phụ nữ 

thường tập trung trong các khu vực không chính thức nên họ khó tổ chức lại 

với nhau, đồng nghĩa với việc tiếng nói của họ không được lắng nghe trong các 

phong trào lao động. Việc đầu tư vào các tổ chức và phong trào của phụ nữ và 

triển khai các chính sách như hoạch định ngân sách giới, có thể đảm bảo các 

chính sách kinh tế cân nhắc đến những ưu tiên của phụ nữ và được hoạch định 

nhằm hỗ trợ bình đẳng giới.  

Trong một số năm gần đây, giới chức trách và nhà hoạch định chính sách các 

nước đã nhìn nhận hơn về sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động có 

thể đóng góp tích cực cho nền kinh tế, tuy nhiên lại ít quan tâm đến việc đảm 

bảo những lợi ích trong công việc dành cho phụ nữ. Trong khi chúng ta mới chỉ 

chú trọng tới việc huy động phụ nữ làm việc vì lợi ích của nền kinh tế thì việc 

nền kinh tế cũng cần phải đem lại lợi ích cho phụ nữ lại chưa được quan tâm 

một cách thích đáng. Các nhà kinh tế theo thuyết bình quyền và các tổ chức 

của phụ nữ hiện đang tập trung vào vấn đề này, tuy nhiên những đóng góp của 

họ tiếp tục bị gạt đi trong một nền kinh tế do nam giới áp đảo.  

Oxfam đang kêu gọi một ‘nền kinh tế nhân văn’ đem lại lợi ích cho tất cả mọi 

người, thay vì chỉ đem lại lợi ích cho một số ít; một nền kinh tế đem lại lợi ích 

công bằng cho cả hai giới. Một nền kinh tế như vậy sẽ tạo ra một xã hội công 

bằng và tốt đẹp hơn. Nền kinh tế sẽ tạo ra công việc ổn định với đồng  lương 

thỏa đáng,  đối xử công bằng giữa nam và nữ. . Nếu có ai cần được lợi hơn từ 

nền kinh tế thì đó phải là những người nghèo. Nền kinh tế của chúng ta sẽ phải 

phát triển trong khuôn khổ những giới hạn của hành tinh này, đồng thời phải tạo 

ra một thế giới tốt đẹp và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau. Việc xây dựng 

một nền kinh tế nhân văn đòi hỏi phải từ bỏ mô hình kinh tế hiện nay và đồng 

thuận xây dựng nền kinh thế theo một cách thức khác.  

CÁC KHUYẾN NGHỊ 
1. Đảm bảo có việc làm tốt, bao gồm thu nhập công bằng, hợp đồng ổn 

định và điều kiện làm việc an toàn 

Các chính phủ và các doanh nghiệp cần giải quyết vấn đề chất lượng và 
đảm bảo các cơ hội kinh tế bằng cách: 

• Đánh giá các tiêu chuẩn lao động và tiền lương hiện nay để đảm bảo lợi ích 
của các lao động giúp việc, lao động nhập cư và lao động trong các khu 
vực không chính thức được đưa vào các luật về tiêu chuẩn lao động hiện 
nay và trong thời gian tới. 

• Giải quyết vấn đề bạo lực và phân biệt đối xử nơi làm việc thông qua khung 
pháp chế, khởi tố, các chiến dịch thông tin đại chúng và buộc doanh nghiệp 
phải chịu trách nhiệm. 

• Cam kết nâng mức tiền công tối thiểu lên mức tiêu chuẩn tiền công đủ trang 
trải cho cuộc sống, và đưa ra lộ trình thực hiện có sự tham vấn với người 
lao động và công đoàn. 

• Triển khai các nỗ lực chấm dứt chênh lệch tiền lương theo giới tính, bao 
gồm đảm bảo chi trả bình đẳng và thúc đẩy các cơ hội việc làm thích đáng 
cho phụ nữ.  

• Bãi bỏ các luật phân biệt đối xử về kinh tế với phụ nữ, và thực hiện các 
khung pháp chế hỗ trợ các quyền của phụ nữ. 

• Khuyến khích những thái độ và quy tắc xã hội tích cực đối với công việc 
của phụ nữ và đối với việc tái cân bằng quyền lực ở các cấp độ gia đình, 
cộng đồng, quốc gia và quốc tế. 

• Đảm bảo phụ nữ có thể tiếp cận các vị trí được trả lương tốt, và cải thiện 
tiếp cận giáo dục và đào tạo để có được công việc được trả lương tốt. 



Khuyến khích những chính sách và cách thức thúc đẩy minh bạch, trong đó 
khuyến khích người sử dụng lao động thuê và đào tạo cho những lao động 
có tay nghề thấp và có lương thấp. 

 
2. Ghi nhận, giảm tải và tái phân bổ công việc chăm sóc không lương  

 

• Chính phủ cần đầu tư cho các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng giúp giảm tải 
và tái phân bổ công việc chăm sóc không lương, bao gồm dịch vụ  y tế 
công miễn phí, chăm sóc xã hội, chăm sóc trẻ em, nước, vệ sinh và giáo 
dục.  

• Chính phủ và các định chế tài chính quốc tế cần đưa công việc chăm sóc 
không lương vào các chiến lược phát triển kinh tế. 

• Chính phủ và doanh nghiệp cần công nhận trách nhiệm nặng nề hơn của 
phụ nữ trong công việc chăm sóc không lương và hỗ trợ giảm gánh nặng 
công việc này cho phụ nữ thông qua chế độ chăm sóc trẻ, người trưởng 
thành phụ thuộc và người già, cho phép nghỉ để chăm sóc người nhà bị ốm, 
linh hoạt về  giờ làm việc và chế độ nghỉ có lương để chăm sóc con cái. 

• Chính phủ cần thúc đẩy việc tái phân bổ công việc chăm sóc không lương 
thông qua các chính sách khuyến khích nam giới chia sẻ công việc chăm 
sóc này một cách công bằng. Các chính sách bao gồm giờ làm việc linh 
hoạt, chế độ nghỉ có lương để chăm sóc con cái cho cả nam và nữ. Cần 
nhìn nhận lại những định kiến xã hội về việc phân bổ công việc chăm sóc 
theo giới, ví dụ thông qua các hoạt động quảng bá hoặc các chiến dịch. 

• Chính phủ và các định chế quốc tế cần thu thập những dữ liệu tốt hơn liên 
quan đến phân bổ công việc chăm sóc không lương và những đóng góp 
của công việc này cho toàn bộ nền kinh tế. Chính phủ cũng cần tối đa hóa 
không gian tài chính để trao quyền kinh tế cho phụ nữ, thông qua những 
chính sách thuế tiến bộ và nhạy cảm về giới. Cần trừng phạt thích đáng 
hành vi trốn thuế của các doanh nghiệp và cá nhân giàu có; tăng mức thuế 
áp cho những người giàu nhất và giảm mức thuế áp cho những người 
nghèo nhất; và sử dụng những nguồn thu bổ sung này để đầu tư cho các 
dịch vụ công.   

 
3. Hỗ trợ tiếng nói của phụ nữ - trong các phong trào bình quyền và lao 

động, doanh nghiệp tập thể, sự tham gia và lãnh đạo chính trị  

 

• Chính phủ cần áp dụng những cách tiếp cận trong hoạch định ngân sách có 
yếu tố giới theo đó khuyến khích sự tham gia có hệ thống của các tổ chức 
của phụ nữ và xã hội dân sự, nhằm thúc đẩy hoạt động giám sát cần thiết 
và đánh giá tổng thể tác động của các chính sách kinh tế lên phụ nữ và trẻ 
em gái. Cần hỗ trợ tập huấn cho các tổ chức, phụ nữ và cải thiện hoạt động 
thu thập dữ liệu giúp hiện thực hóa điều này.  

• Chính phủ, các định chế quốc tế và xã hội dân sự cần thúc đẩy các nguồn 
tài trợ gia tăng và dễ tiếp cận dành cho các tổ chức của phụ nữ nhằm hỗ 
trợ họ nói lên những quan ngại của mình một cách nhất quán và hiệu quả 
trong trong các không gian liên quan đến chính phủ, xã hội dân sự và khu 
vực doanh nghiệp. 

• Chính phủ cần đảm bảo các luật được thực thi nhằm bảo vệ các quyền của 
lao động nữ trong việc thành lập công đoàn, bãi công, và bãi bỏ các luật đi 
ngược lại những quyền lợi của họ.  

• Tất cả các bên liên quan trong chuỗi cần hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp 
tác xã của phụ nữ, như thông qua tập huấn và lồng ghép các đơn vị này 
một cách công bằng vào các chuỗi cung ứng. 

• Chính phủ và xã hội dân sự cần triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy sự 
tham gia và lãnh đạo chính trị của phụ nữ.  

 

Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự cần nhìn nhận mối nguy hiểm mà 
phụ nữ phải đối mặt khi vận động chính sách vì quyền của phụ nữ. Cần đưa ra 
những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo những người bảo vệ quyền của phụ 
nữ, bao gồm những nhà hoạt động công đoàn được bảo vệ tối đa và một môi 
trường an toàn để họ có thể hoạt động mà không sợ bị trả đũa.  
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