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LỜI NÓI ĐẦU

Trong hai ba thập niên gần đây hiểu biết của chúng ta về nghèo đói đã được mở rộng,từ chỗ 
trước đây chúng ta chỉ chú trọng vào thu nhập và tiêu dùng đến bây giờ chúng ta đã quan tâm 
đến một khái niệm đa chiều về giáo dục, y tế, sự tham gia về mặt xã hội và chính trị, sự an toàn 
và tự do cá nhân, và chất lượng môi trường.  Do đó nghèo đói bao hàm không chỉ vấn đề thu 
nhập thấp, mà cả tình trạng thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ, các nguồn lực, thiếu các kỹ 
năng; tính dễ bị tổn thương; tình trạng không an toàn; không có tiếng nói và không có quyền. 
Nghèo đói đa chiều là một yếu tố quyết định đối với các nguy cơ về sức khỏe, hành vi tìm kiếm 
sức khoẻ, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và kết quả về sức khoẻ. 

Khi việc phân tích kết quả sức khoẻ trở nên chính xác hơn, chúng ta càng thấy rõ rằng những 
thành quả ấn tượng về y tế đạt được trong những thập niên gần đây được phân bổ không đồng 
đều. Các chỉ số tổng hợp, dù là ở cấp độ toàn cầu, khu vực hay quốc gia, đều thường có xu 
hướng che giấu những khác biệt đáng kể về kết quả sức khoẻ giữa người giàu và người nghèo, 
giữa nam giới và phụ nữ, ở tất cả các quốc gia cũng như trong mỗi nước. 

Đồng thời hiểu biết về tình trạng nghèo đói cũng đã được mở rộng, từ chỗ chỉ chú trọng vào 
thu nhập và tiêu dùng, sang một khái niệm đa chiều về giáo dục, y tế, sự tham gia về mặt xã hội 
và chính trị, an toàn và tự do cá nhân, và chất lượng môi trường.1 Do đó hiêu biết này bao hàm 
không chỉ vấn đề thu nhập thấp, mà cả tình trạng thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ, các nguồn 
lực và thiếu các kỹ năng; tính dễ bị tổn thương; tình trạng không an toàn; không có tiếng nói và 
không có quyền. Nghèo đói đa chiều là một yếu tố quyết định đối với các nguy cơ về sức khỏe, 
hành vi tìm kiếm sức khỏe , tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và kết quả về sức khoẻ.. 

Theo ước tính, khoảng 70% người nghèo trên thế giới là phụ nữ. 2 Tương tự như vậy, ở khu vực 
Tây Thái Bình Dương, nghèo đói thường mang khuôn mặt phụ nữ. Các chỉ số về tình trạng 
nghèo đói của con người, trong đó có chỉ số về sức khỏe, thường phản ánh những bất bình đẳng 
giới nghiêm trọng. Do vậy bất bình đẳng giới là yếu tố quyết định quan trọng đối với kết quả 
về sức khỏe trong Khu vực, và phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi về 
mặt xã hội. 

Mặc dù nghèo đói và giới có ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe và phát triển kinh tế - xã hội, song 
không phải lúc nào các chuyên viên y tế cũng được chuẩn bị đầy đủ đề giải quyết những vẫn đề 
như vậy trong công việc của mình. Cuốn sách này được biên soạn với mục đích nâng cao nhận 
thức, hiểu biết và kỹ năng của các chuyên viên y tế trong khu vực về vấn đề nghèo đói và các 
mối quan tâm về giới. 

Bộ tài liệu gốc này được biên soạn để sử dụng cho việc đào tạo chuyên viên y tế, cả chính qui 
và tại chức. Hy vọng rằng bộ tài liệu này cũng sẽ được các nhà hoạch định chính sách y tế và các 
cán bộ quản lý chương trình dùng làm tài liệu tham khảo hoặc kết hợp trong đào tạo tại chức. 

Tất cả các hợp phần trong bộ tài liệu này đều liên quan đến nhau, song mỗi hợp phần có thể 
được sử dụng riêng rẽ nếu cần. Có hai hợp phần cơ bản đưa ra khung khái niệm làm cơ sở cho 
việc phân tích các vấn đề nghèo đói và giới trong lĩnh vực y tế. Các hợp phần còn lại trong bộ 
tài liệu này được biên soạn để sử dụng kết hợp với hai hợp phần cơ bản này. 

Các hợp phần trong bộ tài liệu này được thiết kế để áp dụng phương pháp học tích cực, khuyến 
khích sự tham gia của người học, tận dụng kinh nghiệm và kiến thức của họ. Mỗi hợp phần đều 
có các lưu ý dành cho giảng viên và bài tập gợi ý để hỗ trợ quá trình học. 

Hy vọng rằng bộ tài liệu này sẽ thật sự hữu ích trong việc thu hút sự quan tâm hơn nữa đến vấn 
đề nghèo đói và các mối quan tâm về giới trong quá trình thiết kế, triển khai, giám sát, đánh giá 
các chính sách, chương trình và can thiệp y tế. 
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

Hợp phần này được thiết kế để nâng cao 
nhận thức, hiểu biết và kỹ năng cuả các 

chuyên viên y tế về bạo lực trên cơ sở giới 
(GBV). Chuyên viên y tế là người duy nhất 
có thể nhận diện được bạo lực giới, góp phần 
phòng tránh nó và giúp đỡ nạn nhân của bạo 
lực giới. Nói như vậy là bởi vì cơ sở y tế là 
một trong số ít các thể chế công cộng nơi mà 
hầu hết chị em phụ nữ sẽ đến vào những thời 
điểm khác nhau trong cuộc đời để khám thai 
và sinh nở, để sử dụng các biện pháp tránh 
thai, khám chữa bệnh cho con cái hay để được 
thăm khám sức khỏe tổng thể cho chính bản 
thân mình.

Bạo lực giới từ lâu đã là một đặc điểm của đời 
sống xã hội và gia đình, một đặc điểm mà xã 
hội muốn né tránh không đề cập tới. Có nhiều 
hình thức bạo lực giới và nó ảnh hưởng đến 
rất nhiều phụ nữ ở khắp mọi nơi trên thế giới 
và vào những thời điểm khác nhau trong cuộc 
đời họ, từ thời thơ ấu tới tuổi thiếu niên, cho 
tới khi trưởng thành và lúc về già. Trong những 
thập niên gần đây chúng ta đã làm được nhiều 
việc để thu thập chứng cứ về các khía cạnh 
khác nhau của vấn đề này và nâng cao nhận 
thức về tính chất nghiêm trọng của nó. Nhiều 
tổ chức quốc gia và quốc tế đã đóng góp các 
nguồn lực không chỉ cho công tác nghiên cứu 
và vận động chính sách mà còn cho việc xây 
dựng các chiến lược và chính sách nhằm ngăn 
chặn và giải quyết vấn đề bạo lực giới ở cấp địa 
phương, quốc gia và quốc tế.

Hợp phần này xem xét vấn đề bạo lực giới như 
một vấn đề sức khoẻ qua lăng kính giới và 
nghèo đói. Hợp phần bao gồm sáu phần.

•	Phần 1 định nghĩa bạo lực giới, phạm vi, 
hậu quả của bạo lực giới đối với sức khoẻ và 
hệ thống chăm sóc sức khoẻ, và đóng góp 
của bạo lực giới vào tình trạng bất bình đẳng 
về sức khỏe và làm tăng sự phụ thuộc của 
phụ nữ trong một thế giới vốn đã bất bình 
đẳng giới.

•	Phần 2 nghiên cứu xem giữa nghèo đói, 
giới và bạo lực giới có những mối liên hệ gì. 
Phần này xem xét các mối quan hệ giới bất 
bình đẳng và mất cân bằng quyền lực là cơ 
sở của bạo lực giới, và phân tích bạo lực giới 
như một nguyên nhân và hậu quả của đói 
nghèo và khó khăn về kinh tế.

•	Phần 3 tìm hiểu VÌ SAO việc các chuyên 
viên y tế giải quyết vấn đề bạo lực giới từ góc 
độ năng suất, công bằng và nhân quyền lại là 
điều quan trọng.

•	Phần 4 trình bày CÁCH làm thế nào để 
các chuyên viên y tế và hệ thống chăm sóc 
sức khỏe nói chung có thể ngăn chặn và giải 
quyết vấn đề bạo lực giới, chú trọng đặc 
biệt vào phụ nữ có thu nhập thấp và phụ nữ 
thuộc các nhóm đối tượng bị gạt ra ngoài sự 
phát triển xã hội và dễ bị tổn thương khác. 
Những việc làm tốt ở cấp cơ sở y tế, cấp cộng 
đồng và cấp chính sách cũng được trình bày 
để minh họa cho các can thiệp tiềm năng.

•	Phần 5 đưa ra một số lưu ý cho cán bộ tổ 
chức đào tạo/giảng viên.

•	Phần 6 là một sưu tập các công cụ, nguồn 
thông tin và tài liệu tham khảo để hỗ trợ các 
chuyên viên y tế thực hiện công việc trong 
lĩnh vực này..

Giới thiệu



Lồng ghép vấn đề nghèo đói và giới vào các chương trình y tế: Tài liệu gốc cho các chuyên viên y tế
Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

1. Bạo lực giới là gì?



4 Lồng ghép vấn đề nghèo đói và giới vào các chương trình y tế Tài liệu gốc cho các chuyên viên y tế

Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

Khái niệm và định nghĩa

Thuật ngữ bạo lực đối với phụ nữ lâu nay 
được sử dụng để mô tả nhiều hành động 

khác nhau, từ giết người, hiếp dâm đến quấy 
rối tình dục và hành hạ về mặt tình cảm. Việc 
làm rõ nghĩa những thuật ngữ được sử dụng 
là rất quan trọng để hiểu đúng mức độ và các 
khía cạnh khác nhau của vấn đề, và để đánh 
giá các hậu quả về sức khỏe mà bạo lực giới 
gây ra (xem Khung 1).

Bạo lực giới

Tuyên bố về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 
của Liên Hiệp Quốc (Điều 1) định nghĩa bạo 
lực đối với phụ nữ là:

Bất kỳ hành vi bạo lực nào dựa trên sự bất 
bình đẳng giới dẫn đến, hoặc có thể dẫn đến 
tổn hại hoặc đau đớn về thể xác, tình dục hoặc 
tâm lý cho phụ nữ, kể cả việc đe dọa sẽ thưc 
hiện những hành vi như vậy, ép buộc hoặc tự 
ý tước đoạt quyền tự do của họ, bất kể ở nơi 
công cộng hay trong cuộc sống riêng tư.3

Điều 2 của Tuyên bố trên tiếp tục nêu rõ rằng 
bạo lực đối với phụ nữ bao gồm, nhưng không 
chỉ bao gồm những: 

Hành vi bạo lực thể xác, tình dục hoặc tâm lý, 
bất kể chúng được thực hiện trong gia đình 
hay trong cộng đồng. Những hành vi bạo lực 
được nêu cụ thể trong Điều này bao gồm: 
đánh đập vợ, lạm dụng tình dục đối với con 
gái, bạo lực liên quan đến của hồi môn, hiếp 
dâm, kể cả cưỡng bức tình dục trong hôn 
nhân, những phong tục tập quán có hại đối 
với phụ nữ như cắt bộ phận sinh dục nữ, bạo 
lực của những người không phải là chồng, 
quấy rối và đe doạ tình dục, buôn bán phụ 
nữ, ép buộc bán dâm, và bạo lực do chính 
phủ gây ra hoặc dung túng, như hãm hiếp 
phụ nữ trong chiến tranh.4

Các loại hình bạo lực giới

Có thể chia bạo lực thành 4 loại hình 5:
•	Bạo lực thể xác
•	Bạo lực tình dục
•	Bạo lực tâm lý/tình cảm (kể cả những thủ 

đọan đe dọa ép buộc)

1. Bạo lực giới là gì?

Khung 1. Các thuật ngữ mô tả bạo lực giới 

Bạo lực giới bao gồm mọi loại hình bạo lực có sự tham gia của phụ nữ và nam giới, mà nạn nhân 
thường là phụ nữ. Thuật ngữ ‘trên cơ sở giới’ được dùng để nêu bật sự cần thiết phải hiểu bạo lực 
trong bối cảnh địa vị phụ thuộc của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội. Do đó không thể hiểu được 
những hành đọng bạo lực như vậy nếu không dựa trên các chuẩn mực, cơ cấu xã hội, và vai trò giới 
trong cộng đồng, vì những yếu tố đó có ảnh hưởng rất lớn tới tình trạng phụ nữ dễ trở thành nạn 
nhân của bạo lực.

Bạo lực đối với phụ nữ là một thuật ngữ thường dùng có cùng nghĩa với thuật ngữ bạo lực giới. Song 
thuật ngữ này không thể hiện rõ bạo lực đó có bắt nguồn từ các mối quan hệ quyền lực bất bình đẳng 
giữa phụ nữ và nam giới trong xã hội hay không.

Bạo lực gia đình là thuật ngữ có nhiều nghĩa. Nghĩa thường dùng nhất là chỉ hành động bạo lực 
của chồng hoặc vợ hay bạn tình. Song thuật ngữ này đôi khi cũng được dùng để mô tả bạo lực trong 
gia đình, mà người gây bạo lực là nam giới, ví dụ như cha gây bạo lực với con gái, con trai gây bạo 
lưc với mẹ ruột, v.v.

Đánh đập vợ là bạo lực thể xác của người chồng đối với người vợ.

Bị vợ/chồng/bạn tình bạo hành/ngược đãi là thuật ngữ chỉ hành động bạo lực hay ngược đãi 
về thể xác, tình dục hay tâm lý của vợ/chồng/bạn tình đối với nhau trong mối quan hệ mật thiết. 
Người bị ngược đãi có thể là nam hoặc nữ. Đánh đập vợ là một dạng của hành động ngược đãi hoặc 
bạo lực đối với vợ hay bạn tình.
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•	Đe dọa sẽ thực hiện hành vi bạo lực thể xác 
hoặc tình dục 

Bạo lực thể xác được định nghĩa là hành vi cố 
ý dùng sức mạnh thể xác có khả năng gây chết 

Khung 2. Các loại hình bạo lực giới 

Bạo lực thể xác được định nghĩa là hành vi cố ý sử dụng sức mạnh thể xác có khả năng gây chết người, 
tàn tật, thương tích hoặc tổn hại. Bạo lực thể xác bao gồm, song không chỉ bao gồm các hành vi như cấu 
véo, xô đẩy, ném, túm, cắn, bóp cổ làm nghẹt thở, lắc người, thúc/huých, kéo/giật tóc, tát, đấm, đá, làm 
cho bị bỏng, dùng vũ khí (súng, dao hoặc các vật dụng khác), và sử dụng các phương tiện trói buộc hoặc 
thân thể, vũ lực để chống lại một người khác. Bạo lực thể xác cũng bao gồm việc ép buộc người khác 
phải thực hiện một trong những hành động kể trên.

Bạo lực tình dục: được phân thành ba nhóm:
•	 Dùng vũ lực cưỡng ép người khác quan hệ tình dục trái với ý muốn của họ, cho dù đã thực hiện 

được hành vi đó hay chưa.
•	 Tìm cách hoặc thực hiện quan hệ tình dục với một người không có năng lực hiểu được bản chất 

hoặc điều kiện của hành động đó để có thể từ chối quan hệ hay thể hiện sự không đồng ý tham 
gia hành vi tình dục đó (ví dụ vì người đó đang bị bệnh, bị tàn tật, hoặc đang chịu tác động của đồ 
uống có cồn hoặc các chất gây nghiện khác, hay do bị đe dọa hoặc ép buộc).

•	 Hành động lạm dụng đụng chạm dâm ô, bao gồm sờ soạng trực tiếp vào người hoặc qua quần áo, 
hoặc chạm vào bộ phận sinh dục, hậu môn, háng, ngực, bẹn, mông của người khác trái với ý muốn 
của họ, hoặc đụng chạm như vậy đối với người không có năng lực hiểu được bản chất hoặc điều 
kiện của hành động đó để có thể từ chối quan hệ hay thể hiện sự không đồng ý tham gia hành vi 
tình dục đó (ví dụ vì người đó đang bị bệnh, bị tàn tật, hoặc đang chịu tác động của thức uống có 
cồn hoặc các chất gây nghiện khác, hay do bị đe dọa hoặc ép buộc).

Đe dọa dùng bạo lực thể xác hoặc tình dục: Dùng lời lẽ, cử chỉ hay vũ khí để thể hiện ý định sẽ giết, 
làm cho tàn tật, gây thương tích hoặc tổn thương về mặt thể xác. Và dùng lời lẽ, cử chỉ, hay vũ khí để 
thể hiện ý định buộc một người khác quan hệ tình dục hoặc ép phải thực hiện những hành vi tình 
dục hay đụng chạm dâm ô khi người đó không muốn hoặc không có khả năng đồng ý.

Bạo lực tâm lý/tình cảm: Tổn thương do những hành động, sự đe dọa hay hành động và thủ đoạn 
ép buộc đối với nạn nhân trong khi trước đó cũng đã có hành động bạo lực tình dục hoặc bạo lực 
thể xác, hoặc trước đó đã đe dọa dùng bạo lực tình dục hoặc bạo lực thể xác.

Ngược đãi tâm lý/tình càm có thể bao gồm song không chỉ giới hạn ở những hành động như: xỉ 
nhục/lăng mạ người khác; kiểm soát những việc người khác làm; giấu thông tin không cho người 
đó biết; cáu bẳn nếu người đó không đồng ý với mình, cố ý làm điều gì đó để làm người đó cảm thấy 
bị thấp kém (ví dụ kém hấp dẫn, kém thông minh); cố ý làm điều gì đó để làm người đó phải xấu 
hổ, cô lập người khác không cho gặp bạn bè người thân; cấm đoán không cho đi lại hoặc gọi điện 
thoại, cấm không cho tiêu tiền và sử dụng các nguồn lực khác, đe dọa tước quyền nuôi con; và đập 
phá đồ đạc hoặc hủy hoại tài sản.

Ngược đãi tâm lý/tình càm như mô tả ở trên chỉ có thể được coi là những hành động bạo lực nếu 
trước đó đã có những hành động bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục, hoặc trước đó đã có hành vi 
đe dọa thực hiện bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục.

Nguồn: Economic and Social Council. “Report of the Working Group on Violence against Women,” E/CN.6WG.2/1992/11.3, 
Vienna, United Nations, 1992.

người, tàn tật, thương tích hay tổn hại. Tuy 
nhiên bạo lực còn được thể hiện dưới nhiều 
dạng khác ngoài việc hành hung về thể xác. 
Trong cuộc đời của mình, nhiều phụ nữ và trẻ 
em gái phải chịu đựng một dạng bạo lực tình 
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dục nào đó, từ quấy rối tình dục ở nơi công 
cộng cho tới những đụng chạm sàm sỡ có tính 
lạm dụng, bị bạn tình ép buộc quan hệ tình 
dục, và hiếp dâm.

Trong khi các hành động bạo lực tình dục và 
thể xác có thể là những hành động gây bức 
xúc và đã bị coi là không thể chấp nhận được, 
thì bạo lực tâm lý hay tình cảm lại âm thầm 
và phổ biến hơn. Bạo lực tâm lý hay tình cảm 
được định nghĩa là sự tổn thương do những 
hành động, đe dọa hành động và các thủ đoạn 
ép buộc đối với nạn nhân gây ra khi trước đó 
đã có hành động bạo lực tình dục hoặc bạo lực 

thể xác, hoặc trước đó đã đe dọa dùng bạo lực 
tình dục hoặc bạo lực thể xác. Ngoài những 
hành động bạo lực thực sự, bất kỳ hành động 
nào đe dọa sẽ có hành vi bạo lực thể xác và tình 
dục (như được định nghĩa ở trên) cũng được 
coi là một dạng của bạo lực. Trong Khung 2 là 
những định nghĩa cụ thể về các dang của bạo 
lực, còn Khung 3 mô tả hành động quấy rối 
tình dục ở nơi làm việc.

Bạo lực giới trong vòng đời 

Bạo lực đối với trẻ em gái và phụ nữ xảy ra 
vào những thời điểm khác nhau trong cuộc 

Khung 3. Quấy rối tình dục ở nơi làm việc

Quấy rối tình dục là “bất kỳ hành động tán tỉnh tình dục, yêu cầu quan hệ tình dục, hay các lời nói 
hoặc hành động với ẩn ý dâm ô không được hoan nghênh, ảnh hưởng tới công việc, được đưa ra 
làm điều kiện để có được việc làm, hoặc tạo ra một môi trường làm việc đe dọa, thù nghịch và khó 
chịu.” 9

Hành động với ẩn ý dâm ô không được hoan nghênh gồm những đụng chạm thân thể không cần 
thiết, cố ý mà đồng nghiệp không muốn. Những đụng chạm như vậy bao gồm từ hành vi chạm vào 
người, vỗ vai, cấu véo hay cọ xát vào thân thể của đồng nghiệp, đến các hành vi hiếp dâm và ép buộc 
quan hệ tình dục.

Khẩu dâm bao gồm những lời tán tỉnh tình dục, đề nghị hoặc gây áp lực thực hiện hành vi tình dục; 
gây áp lực tham gia hoạt động giao du ngoài nơi làm việc; những nhận xét hàm ý tình dục không 
được hoan nghênh, những lời nói bóng gió hoặc nhận xét dâm dật.

Các hành động với ẩn ý dâm ô không được hoan nghênh khác bao gồm việc trưng bày sách báo 
khiêu dâm hay các tài liệu có tính chất gợi ý tình dục khác; hành động tán tỉnh gây khó chịu hay làm 
các cử chỉ dâm ô tục tĩu; gửi thư hoặc các vật dụng có hàm ý công kích. 10

Mới có rất ít các nghiên cứu thực tiễn về mức độ nghiêm trọng của vấn đề quấy rối tình dục. Một 
cuộc khảo sát cấp quốc gia gần đây qua điện thoại gia đình ở Ôx-trây-li-a cho thấy 18% người được 
phỏng vấn đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc : 28% phụ nữ và 7% nam giới11 Một cuộc 
khảo sát nhanh ở Nê-pan do Diễn đàn Phụ nữ, Luật pháp và Phát triển tiến hành với 62 người được 
phỏng vấn cho thấy 54% nữ nhân viên từng bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc trong thời gian họ 
đi làm. 12

Hiện chưa có một công ước lao động quốc tế nào có quy định rõ ràng về vấn đề quấy rối tình dục. 
Tuy nhiên Công ước về Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp ) của Tổ chức Lao động Quốc 
tế (ILO) có đề cập đến vấn đề quấy rối tình dục, và công ước này đã được 152 quốc gia phê chuẩn. 
Mới chỉ có một số ít quốc gia đã ban hành luật về quấy rối tình dục, đó là các nước Ôx-trây-li-a, Ác-
hen-ti-na, Bỉ, Bê-li-zê, Ca-na-đa, Cô-xta Ri-ca, Niu Di-lân, Phi-líp-pin và Bồ Đào Nha. Các quốc gia 
khác có các luật trong đó có nhắc đến vấn đề quấy rối tình dục hoặc đã được tòa án phân giải là có 
hành vi quấy rối tình dục. Ví dụ Tòa án Tối cao Ấn Độ đã có quy định rằng những người sử dụng 
lao động ở khu vực công và tư nhân phải áp dụng biện pháp ngăn chặn quấy rối tình dục và có qui 
định xử phạt thích đáng đối với những người vi phạm. 13
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đời họ. Nhiều phụ nữ từng trải qua những 
giai đoạn bị bạo lực, có thể bắt đầu từ thời kỳ 
còn trong bụng mẹ và kéo dài suốt thời thơ 
ấu cho tới khi trưởng thành và cả khi về già. 
Khung 4 mô tả tình trạng bạo lực có thể xảy 
ra vào những thời điểm khác nhau trong cuộc 
đời của một em gái/phụ nữ. Tiếp cận bạo lực 
giới theo vòng đời giúp chúng ta hiểu được 
tác động lũy tiến của bạo hành mà các trẻ em 
gái và phụ nữ phải hứng chịu, nhất là hậu quả 
về sức khỏe thể chất và tinh thần của bạo lực.

Bạo lực do chồng/bạn tình gây ra, hay bạo 
lực gia đình 

Hình thức bạo lực phổ biến nhất mà phụ nữ 
trên toàn thế giới phải hứng chịu là bạo lực do 
chồng hoặc bạn tình gây ra. Hiện tượng bạo 
lực này thường được gọi là ‘bạo lực gia đình’.

Bạo lực do chồng/bạn tình gây ra có nhiều 
hình thức, bao gồm bạo lực thể xác, tình dục 

Khung 4. Bạo lực giới trong vòng đời

Thời kỳ Loại hình bạo lực

Trước khi 
sinh

Phá thai dựa vào giới tính của thai nhi (như  phổ biến ở Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn 
Quốc chẳng hạn);
Đánh đập khi đang mang thai (có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng về tình cảm và 
thể chất đối với người phụ nữ; và gây hậu quả khi sinh con); Mang thai do bị cưỡng 
bức (ví dụ do bị hiếp dâm tập thể trong chiến tranh)

Sơ sinh Giết trẻ sơ sinh gái; ngược đãi tình cảm và đánh đập; trẻ sơ sinh gái bị phân biệt 
đối xử trong tiếp cận thực phẩm và chăm sóc y tế 

Thời thơ ấu Tảo hôn; cắt bỏ bộ phận sinh dục; bị thành viên trong gia đình và người lạ lạm 
dụng tình dục; phân biệt đối xử trong tiếp cận thực phẩm và chăm sóc y tế; mại 
dâm trẻ em

Thiếu niên Bạo hành trong thời gian hẹn hò và tìm hiểu (ví dụ như nạn tạt a-xít ở Băng-la-đét, 
bị hiếp dâm khi hẹn hò ở Hoa Kỳ); bị ép buộc tình dục vì lý do kinh tế (ví dụ học 
sinh trung học nữ ở châu Phi phải hẹn hò với các “đại gia” lớn tuổi để có tiền trả 
học phí); lạm dụng tình dục ở nơi làm việc; hiếp dâm, quấy rối tình dục; bị ép 
buộc bán dâm; buôn bán phụ nữ

Tuổi sinh đẻ Phụ nữ bị chống/bạn tình ngược đãi; hiếp dâm; bị ngược đãi và giết vì của hồi 
môn; Giết vợ; ngược đãi về tâm lý; lạm dụng tình dục ở nơi làm việc; hiếp dâm, 
quấy rối tình dục; ngược đãi phụ nữ khuyết tật 

Tuổi già Ngược đãi phụ nữ góa chồng; ngược đãi người cao tuổi

Nguồn: Heise L, Pitanguy J and Germain A. Violence against women: The hidden health burden. World Bank 
Discussion Paper no. 255, Washington, The World Bank, 1994, p.5.

và tâm lý trong một thời gian dài. Các nghiên 
cứu về bản chất của bạo lực do chồng/bạn 
tình gây ra và các biểu hiện của loại hình bạo 
lực này cho thấy có một ‘chu kỳ bạo lực’ khó 
có thể phá vỡ. 6,7

 Trong giai đoạn đầu của chu 
kỳ này, sự căng thẳng và xung đột giữa hai vợ 
chồng tăng dần. Người phụ nữ cố gắng xoa 
dịu người chồng, tạo ra cảm giác giả tạo là 
mình có thể kiềm chế  được sự hung hãn của 
chồng. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn bùng 
nổ xung đột, được thể hiện bằng những hành 
động ngược đãi về thể xác, tình dục và tâm lý. 
Giai đoạn này kết thúc khi người gây bạo lực 
tạm thời ngừng hành vi ngược đãi. Tiếp theo 
là giai đoạn hòa giải, hay giai đoạn ‘trăng mật’. 
Người gây bạo lực tỏ ra hối hận và hứa sẽ sửa 
chữa. Anh ta thậm chí còn tỏ ra đặc biệt yêu 
thương và ân cần, và điều đó làm cho người 
phụ nữ tin rằng ở anh ta vẫn còn có điểm tốt, 
mà mình có thể duy trì bằng cách đối xử phù 
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Hình 1. Tỉ lệ phụ nữ khai báo bị bạo lực thể xác 
do đối tác nam giới gây ra 

(Trong mọi mối quan hệ thân thiết;  nghiên cứu chọn lọc)

Nam Phi
(Eastern Cape)

Ê-ti-ô-pi 
(Meskanena Woreda)

Băng-la-đét 
(toàn quốc, ở một số 

thôn bản)
Căm-pu-chia

(Phnom Penh và 
sáu tỉnh thành)

Papua Niu Ghi-nê 
(toàn quốc, vùng nông thôn)

Ấn Độ 
(sáu bang)

Mê-hi-cô 
(�ủ đô. Guadalajara)

Ni-ca-ra-goa 
(toàn quốc)

Ai Cập 
(toàn quốc)

Ca-na-da 
(toàn quốc)

Hoa Kỳ 
(toàn quốc)

�ụy Sĩ
(toàn quốc )

   20

                       45

                        47
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                                        67

                   40
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          28
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           29

     22

    21
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Nguồn: �e State of World Population Report 2000. Ch 3.

Bảng 1. Tỉ lệ phụ nữ từ 16 tuổi trở lên khai báo là đã từng bị bạo lực tình dục trong 5 
năm trước khảo sát, 1992-1997, tại những thành phố được lựa chọn khảo sát

Tên nước Nghiên cứu Năm Cỡ mẫu Tỉ lệ phụ nữ (từ 16 tuổi 
trở lên) từng bị bạo lực 
tình dục trong 5 năm 

trước khảo sát (%)
Châu Phi
Bốt-xoa-na
Ai Cập
Nam Phi
Tuy-ni-di
U-gan-đa
Zim-ba-bu-ê

Gaborone 
Cairo
Johannesburg 
Grand-Tunis Kampala 
Harare

1997 
1992 
996 

1993 
1996 
1996 

 644
1000 
1006 
1087 
1197 
1006 

0.8
3.1
2.3
1.9
4.5
2.2

Châu Mỹ La tinh
Ác-hen-ti-na
Bô-li-vi-a 
Bra-xin 
Cô-lôm-bi-a 
Côxta Rica 
Pa-ra-goay 

Buenos Aires 
La Paz
Rio de Janeiro 
Bogotá 
San José 
Asuncion   

1996
1996 
1996
1997 
1996
1996

1000
999

1000
1000
1000
587

5.8
1.4
8.0
5.0
4.3
2.7

Châu Á
Trung Quốc
Ấn Độ
In-đô-nê-xi-a 
Phi-líp-pin 

Beijing 
Bombay  
Jakarta and Surabaya  
Manila 

1994
1996
1996
1996

2000
1200
1400
1500

1.6
1.9
2.7
0.3

Đông Âu
An-ba-ni
Hung-ga-ry 
Li-thu-a-ni-a 

Mông Cổ 

Tirana  
Budapest   
Diauliai, Kaunas, 
Klaipeda, Panevezys, 
Vilnius
Ulaanbatar, Zuunmod   

1996
1996
1997

1996

1200
756

1000

1201

6.0
2.0
4.8

3.1

Nguồn: World report on violence and health. World Health Organization, 2002. Chapter 6.

hợp. Giai đoạn thứ ba này khiến cho người 
phụ nữ cảm thấy không cần thiết phải chấm 
dứt mối quan hệ với anh ta.8

‘Chu kỳ bạo lực’ này giải thích vì sao nhiều phụ 
nữ vẫn tiếp tục sống trong các mối quan hệ bị 
ngược đãi. Qua thời gian họ sẽ bắt đầu điều 
chỉnh để thích nghi với các hành vi bạo lực 
của chồng/bạn tình bằng cách thay đổi hành 
vi của mình. Họ xây dựng một chiến lược để 
tồn tại, có thể bao gồm cả sự hoàn toàn thụ 
động, thậm chí biện hộ cho người gây bạo lực. 
Bạo lưc trong quan hệ vợ chồng/bạn tình này 
đã trở nên cố hữu và người phụ nữ bị bạo lực 
này dường như không làm gì để thay đổi tình 
trạng của mình. Dần dần giai đoạn “xung đột’ 
sẽ xảy ra thường xuyên và căng thẳng hơn, và 
thậm chí có thể kết thúc bằng cái chết nếu chu 
kỳ bạo lực không được phá vỡ bởi những can 
thiệp bền vững từ bên ngoài để giúp đỡ người 
phụ nữ.
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Bạo lực giới là gì?

Mức độ của vấn đề

Tài liệu hoá phạm vi ảnh hưởng của bạo lực 
giới là một nhiệm vụ khó khăn và nhạy cảm 
với rất nhiều khó khăn về phương pháp và ở 
thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức. Việc đầu 
tiên cần làm là phải định nghĩa các loại hình 
bạo lực một cách chính xác.

Một vấn đề phức tạp hơn liên quan tới công 
tác tuyển chọn và duy trì các đối tượng tham 
gia phỏng vấn. Các phương pháp không đòi 
hỏi phải trao đổi mặt đối mặt, như phỏng vấn 
qua điện thoại và khảo sát qua thư có ưu điểm 
là đảm bảo bí mật và sự riêng tư cho người 
cung cấp thông tin. Tuy nhiên những phương 
pháp này chưa chắc đã là tốt nhất khi nghiên 
cứu các nhóm đối tượng có thu nhập thấp, 
và trong điều kiện của nhiều nước đang phát 
triển.

Tuyển chọn người cung cấp thông tin ngay 
tại cơ sở y tế có thể có ưu điểm là có được số 
lượng lớn người cung cấp thông tin, song lại 
không đảm bảo rằng họ đại diện cho tất cả 
những đối tượng bị bạo lưc, không phù hợp 
để ước tính mức độ ảnh hưởng và phổ biến 
của bạo lực giới.

Các cuộc khảo sát tại cộng đồng với phỏng 
vấn trực tiếp đang ngày càng được sử dụng 
nhiều hơn để thu thập thông tin về tỉ lệ nạn 
nhân của các loại hình bạo lực giới trong dân 
chúng và nhất là bạo lực do chồng/bạn tình 
gây ra. Phương pháp điều tra này làm nảy sinh 
rất nhiều vấn đề khó xử về đạo đức. Quan ngại 
lớn nhất khi tiến hành khảo sát cộng đồng là 
đảm bảo an toàn cho người cung cấp thông 
tin. Việc hỏi phụ nữ về trải nghiệm bị bạo lực 
của họ có thể đẩy họ tới chỗ có nguy cơ cao 
tiếp tục bị người gây bạo lực hành hạ. Khi phải 
nhớ lại và kể về những lần bị bạo lực, người 
phụ nữ có thể lại cảm thấy căng thẳng và đau 
khổ. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những 
khuyến nghị phù hợp về mặt đạo đức và an 
toàn cho việc thực hiện khảo sát bạo lực giới 
tại cộng đồng, nhấn mạnh rằng sự an toàn của 

người cung cấp thông tin là điều quan trọng 
nhất14

Một khó khăn khác về phương pháp liên quan 
tới độ tin cậy của tỉ lệ bị bạo lực mà người 
tham gia khảo sát tự khai báo. Phải thừa nhận 
rằng phụ nữ có thể ngần ngại không muốn 
khai báo về việc mình bị bạo hành, nhất là bị 
chồng/bạn tình bạo hành, vì những lý do như 
sợ bị trừng phạt hoặc vì một lý do phổ biến 
hơn là chính họ có thể không coi việc mình bị 
chồng/bạn tình đánh đập hành hạ là bị ‘bạo 
hành’ hay ‘ngược đãi’. Điều đó dẫn đến chỗ 
khai báo không đầy đủ về sự phổ biến của bạo 
lực giới. Khi các nghiên cứu dẫn chứng bằng 
tài liệu mức độ bạo lực thấp hơn so với thực 
tế, thì chúng có thể có hại nhiều hơn là có lợi 
vì những nghiên cứu đó có thể được sử dụng 
để đưa tầm quan trọng của bạo lực giới như 
một lĩnh vực pháp lý cần quan tâm.15

 Cần phải 
soạn các câu hỏi khảo sát một cách cẩn thận 
và có hệ thống, người phỏng vấn cần được 
đào tạo kỹ càng để giảm thiểu tình trạng khai 
báo không đầy đủ và để đảm bảo tiêu chuẩn 
đạo đức và an toàn khi tiến hành khảo sát.

Mặc dù có rất nhiều khó khăn trong việc tư 
liệu hoá mức độ và bản chất của bạo lực giới, 
trong những năm gần đây chúng ta cũng đã 
đạt được một số tiến bộ. Báo cáo tình hình dân 
số thế giới năm 2000 và Báo cáo thế giới về bạo 
lực và sức khỏe đã cung cấp thông tin về tình 
trạng bị bạo lực thể xác do bạn tình gây ra và 
về bạo lực tình dục ở một số nước (xem Hình 
1 và Bảng 1).

Trong Hình 1, số liệu thu thập được từ những 
nghiên cứu chọn lọc trên trên thế giới cho 
thấy có từ 16% đến 67% phụ nữ được khảo 
sát đã từng bị bạo lực thể xác do chồng/bạn 
tình gây ra trong cuộc đời.16

  Pa-pua Niu Ghi-
nê được đưa tin là có tỉ lệ cao nhất (67%). 
Hình 1 chỉ cho thấy tỉ lệ phụ nữ bị bạo lực thể 
xác. Tuy nhiên nhiều phụ nữ phải chịu đựng 
nhiều hình thức bạo lực khác nhau trong cùng 
một mối quan hệ (tức là do cùng một người 
gây ra). Các nghiên cứu cho thấy rằng gần 
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

như tất cả các trường hợp bị bạo lực thể xác 
do chồng/bạn tình gây ra đều đi kèm với lạm 
dụng tâm lý và từ 1/3 đến ½ các trường hợp 
là đi kèm với lạm dụng tình dục.17 Trong một 
nghiên cứu được tiến hành với 360 phụ nữ ở 
Ni-ca-ra-goa đã từng có chồng/bạn tình, 1/5 
trong số họ đã từng bị bạo lực cả thể xác, tâm 
lý và tình dục.18

Nguồn thông tin phổ biến nhất về bạo lực 
tình dục, nhất là bị một kẻ lạ mặt hiếp dâm 
và tấn công, là số liệu thống kê các vụ án hình 
sự. Những số liệu này có thể được xem như 
là chỉ phản ánh đỉnh chóp của tảng băng trôi, 
vì chỉ một phần rất nhỏ các trường hợp bạo 
lực tình dục được trình báo, còn các trường 
hợp bạo lực tình dục do chồng/bạn tình gây 

ra có thể chưa bao giờ được trình báo. Bảng 
1 cho thấy các số liệu thu được từ các khảo 
sát toàn dân về sự phổ biến của bạo lưc tình 
dục trong 5 năm trước.19

 Các số liệu này dao 
động từ dưới 2% đến 8%, và nơi có tỉ lệ cao 
nhất theo báo cáo là thành phố Rio de Janeiro 
ở Bra-xin. Những con số này không phân biệt 
bạo lực tình dục do người lạ gây ra hay do 
chồng/bạn tình gây ra. Mặc dù còn có nhiều 
hạn chế, nhưng số liệu đó cho thấy sự phổ 
biến rộng khắp của bạo lực trong cuộc đời của 
người phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới. Điều 
mà những con số đó không thể thể hiện được 
một cách đầy đủ là tâm trạng sợ hãi và khiếp 
đảm mà nhiều phụ nữ phải trải qua, cũng như 
hậu quả về sức khỏe thể chất và tinh thần của 
mỗi hành vi bạo lực đối với từng phụ nữ. 



Lồng ghép vấn đề nghèo đói và giới vào các chương trình y tế: Tài liệu gốc cho các chuyên viên y tế
Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

2. Mối liên hệ giữa nghèo đói, 
giới và bạo lực giới là gì? 
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

Các yếu tố dẫn đến bạo lực giới

Bạo lực giới đối với trẻ em gái và phụ nữ 
chủ yếu là do các khuôn mẫu giới của 

họ. Bạo lực giới khác với các loại hình bạo lực 
khác ở chỗ nó thường được xã hội chấp nhận.

Các vai trò và chuẩn mực giới phổ biến trong 
xã hội  

Bạo lực giới phát sinh một phần là do hệ thống 
các quan hệ giới cho rằng việc nam giới ưu 
việt hơn, trội hơn, và có quyền kiểm soát đối 
phụ nữ là lẽ thông thường, là một vấn đề ‘văn 
hóa’. Các vai trò và chuẩn mực giới được xã 

hội tạo nên đã trao cho nam giới quyền được 
tiếp cận và kiểm soát lớn hơn đối với quyền 
lực và nguồn lực, và những vai trò và chuẩn 
mực đó thường được củng cố bởi các thiết chế 
xã hội, như gia đình, nhà trường, cơ quan và 
các thể chế tôn giáo. Quyền sử dụng và kiểm 
soát các nguồn lực của nam giới thường được 
luật pháp thừa nhận, chẳng hạn như trong các 
trường hợp kết hôn, ly hôn và các luật thừa kế 
ở nhiều quốc gia.

Nhiều biểu hiện của bạo lực, như đầu tư ít 
hơn cho việc học hành và sức khoẻ của trẻ em 
gái so với đầu tư cho trẻ em trai, cưỡng hôn, 

2. Mối liên hệ giữa nghèo đói, giới và bạo lực giới là gì?

Hăm dọa

QUYỀN LỰC 
VÀ

KIẾM SOÁT

Ép buộc hoặc

Đe dọa thực hiện và /hoặc

báo với cơ quan phúc lợi xã hội
• buộc cô ấy phải hủy bỏ đơn

kiện • buộc cô ấy phải làm
những việc trái 

pháp luật.

Bạo lực 
về kinh tế

Không cho vợ/bạn tình  đi 
làm  hoặc tiếp tục làm việc •buộc  

cô ấy phải chìa tay xin tiền •chỉ cho  
cô ấy  tiền tiêu vặt hàng tháng • giữ hết  

tiền cô ấy làm ra • không cho cô ấy biết  
hoặc sử dụng thu nhập của gia 

Sử dụng ưu thế đàn ông
Đối xử với cô ấy như con ở • tự quyết 
định hết những việc lớn • cư xử như 
“ông chủ lâu đài " • tự cho mình là  
người quyết định vai trò của đàn  

ông và phụ nữ. Sử dụng 
con cái 

Làm cho cô ấy cảm thấy
có lỗi về vấn đề con cái

•bắn tin qua con cái• lợi
dụng đến thăm con để

quấy rối • dọa đưa các con đi

Bạo lực  
 về tình cảm/

tinh thần
Sỉ nhục vợ/bạn tình 

• Làm cho cô ấy cảm thấy mình  
rất tồi tệ • chứi bới •làm chọ cô ấy  

nghĩ rằng mình bị điên • giở trò lừa gạt 
• làm bẽ mặt• làm cô ấy cảm thấy

 mình có lỗi.

Sử dụng biện pháo cô lập
Kiểm soát tất cả những việc cô ấy làm, 

những người mà cô ấy gặp và nói chuyện, 
nhựng gì mà cô ấy xem những gì mà cô 

ấy đoc , nhưng nơi mà cô ấy đến • 
hạn chế không cho tham gia các

Giảm thiểu, 
phủ nhận và 
đỗ lỗi
Giảm nhẹ các hành vi ngược 
đãi và không quan tâm một cách 
nghiêm túc đến  những lo lắng của  
cô ấy về hành vi ngược đãi • nói rằng  
không có hành vi  ngược đãi • không 
nhận trách nhiệm về hành vi  
ngược đãi • đổ lỗi cho cô ấy 

Source: Developed by the Domestic Abuse Intervention Project, 
202 East Superior Street Duluth, Minnesota 55802 USA.

Hình 2. Bánh xe Quyền lực và Kiểm soát

Làm cho vợ/bạn tình sợ bằng
cách sử dụng ổ khóa , các hành 
động, cử chỉ  • đập phá đồ đạc 
• hủy hoại tài sản riêng của cô ấy 
• đánh đập vật nuôi
• giơ vũ khí ra dọa.

 hoạt động bên ngoài gia đình 
• lấy ghen tuông biện hộ 

cho hành động của 
mình.

là đã gây ra chuyện đó.

đe dọa 

thực hiện động làm tổn thương
vợ/bạn tình• dọa bỏ, dọa tự tử hoặcTHỂ XÁC         BẠO LỰC       TÌNH DỤC

THỂ XÁC         BẠO LỰC       T
ÌNH D

ỤC
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Mối liên hệ giữa nghèo đói, giới và bạo lực giới là gì? 

bó chân, cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ và bắt 
vợ phải chết để giữ gìn danh giá vẫn được coi 
là chuyện bình thường và được phong tục tập 
quán chấp nhận trong hàng thế kỷ nay. Hơn 
nữa, bạo lực và đe dọa dùng bạo lực còn được 
sử dụng như những biện pháp để buộc phụ nữ 
‘ngoan ngoãn phục tùng’ và trừng phạt họ vì 
đã dám hành động ‘trái với tục lệ’ hoặc không 
tuân thủ các chuẩn mực xã hội về hành vi cư 
xử ‘đúng mực’ của phụ nữ. Do đó ở nhiều 
nước, chỉ cần không nấu cơm kịp thời hoặc 
không giặt quần áo cho chồng/bạn tình cũng 
có thể dẫn đến bạo lực trong gia đình, hoặc 
đi đâu đó mà không có nam giới đi cùng có 
thể bị hàng xóm hoặc những người khác trong 
cộng đồng trách mắng thậm tệ.

Môi trường giao tiếp xã hội của nam giới được 
xem là một yếu tố quan trọng làm tăng bạo 
lực giới. Họ lớn lên trong những quan niệm, 
hình ảnh và chuẩn mực của xã hội dành cho 
nam giới, sự tôn vinh “một đấng nam nhi” với 
tính cách hung hăng trên ti-vi, phim ảnh và 
các chương trình quảng cáo đã góp phần hình 
thành một cách có hệ thống trong các bé trai 
những giá trị cho rằng là đàn ông là phải hung 
hăng và kiểm soát được phụ nữ. Các nghiên 
cứu cũng cho thấy rằng những bé trai chứng 
kiến cảnh bạo lực đối với phụ nữ khi còn nhỏ 
sau này rất dễ trở thành những người gây bạo 
lực hơn so với những bé trai không chứng kiến 
cảnh tượng đó

Các nghiên cứu về nam quyền chi phối và 
bạo lực giới tiến hành tại bốn địa điểm ở Ấn 
Độ năm 2001-2002 cho thấy có sự liên quan 
chặt chẽ giữa việc tuân thủ các vai trò và quan 
niệm về giới một cách cứng nhắc của nam 
giới với việc họ khai báo hành vi bạo lực với 
vợ của họ.20 Có sự khác biệt giữa những người 
đàn ông khai báo chỉ có bạo lực thể xác với 
vợ với những người khai báo đã từng bạo lực 
tình dục với vợ. Nhóm đàn ông khai báo chỉ 
có hành vi bạo lực thể xác đã dùng vũ lực để 
buộc vợ phải thực hiện các vai trò của phu nữ 
theo quan niệm của họ. Song những người 
khai báo có hành vi bạo lực tình dục lại ít quan 
tâm tới vai trò giới, mà quan tâm nhiều hơn 

đến quyền lực và quyền kiểm soát mọi mặt 
của cuộc sống của vợ mình.21

Bánh xe quyền lực và kiểm soát

Quyền lực và quyền kiểm soát cuộc sống của 
phụ nữ xưa nay vẫn được xem là cơ sở của bạo 
lực giới do chồng/người tình gây ra trong xã 
hội nói chung. Bánh xe ‘Quyền lực và Kiểm 
soát” (Hình 2) đưa ra một sơ đồ khung giúp 
chúng ta hiểu được các biểu hiện và kỹ xảo 
của quyền lực và kiểm soát trong quan hệ vợ 
chồng22. Những kỹ xảo này bao gồm nhưhăm 
dọa, không cho sử dụng tiền mặt, hạn chế cơ 
hội việc làm, cô lập và ngược đãi về tình cảm. 
Cũng có thể điều chỉnh bánh xe quyền lực và 
kiểm soát để hiểu được cách thể hiện quyền 
lực và kiếm soát đối với phụ nữ trong xã hội. 
Ví dụ những sắc luật giới hạn quyền sở hữu 
của người phụ nữ có thể được coi là bạo lực 
về kinh tế ở cấp độ xã hội. Mặc dù các mối 
quan hệ bất bình đẳng giới và sự kiểm soát 
của nam giới đối với mọi khía cạnh cuộc sống 
của người phụ nữ là nguyên nhân cốt lõi của 
bạo lực giới, nhưng rất nhiều yếu tố khác có 
thể làm gia tăng nguy cơ trở thành nạn nhân 
của các hành vi bạo lực như vậy. Những yếu 
tố đó bao gồm như truyền thống bạo lực 
trong gia đình, tệ nghiện rượu ở đàn ông, và 
rối loạn nhân cách. Tuy nhiên không thể xác 
định được yếu tố nào là ‘nguyên nhân’ chính 
của bạo lực giới. Hơn nữa các yếu tố dẫn đến 
bạo lực giới có ở nhiều cấp độ khác nhau, chứ 
không chỉ ở cấp độ cá nhân.

Nguồn: Reproductive Health, Gender and Human Rights:
a Dialogue. Do Elaine Murphy và Karin Ringheim biên tập, 
Women's Reproductive Health Initiative (Sáng kiến sức 
khỏe sinh sản Phụ nữ), PATH 2001, p.44.

Hình 3. Sơ đồ sinh thái để hiểu được Bạo lực 

Cơ cấu
 xã hội Cộng đồng Quan hệ 

gia đình Cá nhân
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‘Mô hình sinh thái’ 

‘Mô hình sinh thái’ do Heise đưa ra bao gồm 
4 cấp độ yếu tố tác động đến bạo lực được 
trực quan hoá bằng bốn vòng tròn đồng trục 
(Hình 3).23

 Vòng trong cùng thể hiện tiểu sử 
cá nhân của người nam và người nữ trong một 
mối quan hệ. Vòng này bao gồm những yếu 
tố như thời thơ ấu họ đã từng chứng kiến bạo 
lực trong hôn nhân hoặc chính họ đã từng bị 
ngược đãi. Vòng thứ hai thể hiện bối cảnh trực 
tiếp xảy ra bạo lực và có thể bao gồm những 
yếu tố như sự áp đảo của đàn ông và những 
căng thẳng và xung đột trong hôn nhân. Vòng 
tròn thứ ba thể hiện các yếu tố ‘hệ sinh thái’: 
các thể chế và cơ cấu ảnh hưởng tới bối cảnh 
trực tiếp. Các yếu tố hệ sinh thái bao gồm sự tự 
chủ và quyền tiếp cận các nguồn lực của phụ 
nữ, cũng như mạng lưới hỗ trợ xã hội của họ. 
Vòng tròn cuối cùng thể hiện bối cảnh vĩ mô 
bao trùm cả ba vòng tròn kia, và gồm những 
yếu tố như vai trò giới, sự chấp nhận trật tự 
quyền lực nói chung và sự chấp nhận bạo lực 
trong quan hệ giữa con người với nhau.24 Mô 
hình sinh thái này giúp chúng ta hiểu được 
những biến thể thường thấy của bạo lực ở một 
xã hội nhất định và qua nhiều thời kỳ. Nó giúp 
chúng ta hiểu được sự tương tác phức tạp giữa 
các yếu tố ở những cấp độ khác nhau làm tăng 
khả năng người đàn ông trở thành người gây 
bạo lực trong một hoàn cảnh cụ thể và trong 
một mối quan hệ cụ thể vào một thời điểm 
cụ thể.

Bạo lực giới và nghèo đói 

Nghèo đói như một yếu tố dẫn đến bạo lực 
giới

Mặc dù phụ nữ thuộc mọi nhóm kinh tế -xã 
hội đều bị bạo lực giới (BLG), song ngày càng 
có nhiều nghiên cứu ở nhiều khu vực khác 
nhau trên thế giới cho thấy phụ nữ có thu nhập 
thấp bị bạo lực nhiều hơn, nhất là bị chồng/
bạn tình bạo lực25, 26, 27. Nhiều trong số những 
nghiên cứu này có liên quan đến các đối tượng 
nhận phúc lợi xã hội ở các nước công nghiệp 

hoá. Ví dụ  một nghiên cứu chọn mẫu đại diện 
gồm những phụ nữ nhận phúc lợi xã hội ở 
bang Massachusetts đã phát hiện rằng 64 % 
số phụ nữ này đã từng bị người chồng hiện 
tại hoặc chồng cũ bạo hành và gần 20% từng 
bị chồng/bạn tình đánh đập trong 12 tháng 
trước đó.28 Theo nghiên cứu về tình trạng bạo 
lực do chồng/bạn tình gây ra và sức khỏe của 
phụ nữ da đen được tiến hành năm 1997, tỉ lệ 
bị chồng/bạn tình bạo hành ở phụ nữ da đen 
có thu nhập thấp cao hơn rất nhiều so với phụ 
nữ da đen có thu nhập cao.29 Nguyên nhân 
của mối liên quan này chưa được hiểu môt 
cách rõ ràng và cần được phân tích thêm. Các 
yếu tố liên quan đến đói nghèo, như sinh sống 
ở các khu vực không an toàn và thiếu chỗ ở 
đảm bảo an ninh có thể giải thích cho nguy cơ 
bị bạo lực ngoài gia đình. Trong các mối quan 
hệ vợ chồng/tình nhân, những cuộc cãi vã về 
vấn đề tiền, sự tuyệt vọng, điều kiện sống chật 
chội chen chúc và áp lực kiếm sống có thể là 
những yếu tố dẫn đến bạo lực.

Báo cáo Tiếng nói của người nghèo của Ngân 
hàng Thế giới cho thấy rằng ở một số nơi BLG 
có thể gia tăng trong những gia đình có thu 
nhập thấp vì sự thay đổi nhanh chóng của vai 
trò giới. Khi nam giới ở nhiều nơi trên thế 
giới bị mất những nghề và công việc truyền 
thống, các hộ gia đình nghèo phải chịu sức ép 
kinh tế ngày càng lớn. Ngoài các công việc gia 
đình, phụ nữ buộc phải thay nam giới hoặc 
tăng cường các hoạt động kiếm thu nhập.30

  
Quyền lực kinh tế của phụ nữ vì thể tăng dần 
lên, kết hợp với việc nam giới không có việc 
làm, quyền tiếp cận các nguồn lực bị hạn chế, 
tất cả những điều đó làm cho nam giới có cảm 
giác nhục nhã  nhu nhược và mất quyền kiểm 
soát trong gia đình. Cảm giác thất vọng và tức 
giận của người đàn ông vì không còn khả năng 
thực hiện các vai trò truyền thống là người trụ 
cột về kinh tế trong gia đình thường dẫn đến 
sự căng thẳng và bạo lực.31

Bạo lực giới như một nguyên nhân dẫn đến 
nghèo đói và khó khăn về kinh tế  
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Mối liên hệ giữa nghèo đói, giới và bạo lực giới là gì? 

Dù địa vị kinh tế - xã hội ban đầu của họ như 
thế nào đi nữa, rất nhiều phụ nữ vẫn phải đối 
mặt với rủi ro về tài chính hoặc bị rơi vào cảnh 
nghèo túng do hậu quả của BLG. Sau khi bị 
bạo lực tình dục hoặc quấy rối tình dục ở nơi 
làm việc hoặc nơi công cộng, họ có thể không 
còn khả năng tiếp tục làm công việc của họ 
hoặc không thể làm việc một cách có hiệu 
quả, và có thể thường xuyên phải nghỉ việc. 
Họ có thể mất cơ hội được đào tạo thêm hoặc 
được thăng tiến vì không muốn mạo hiểm với 
sự an toàn của bản thân. Các cô gái trẻ muốn 
thoát khỏi tình trạng bị lạm dụng tình dục ở 
môi trường hiện tại của mình có thể phải bỏ 

học, với kỹ năng làm việc hạn chế, và điều đó 
làm hạn chế cơ hội kiếm được việc làm có thu 
nhập trong tương lai.

Những người đàn ông hành hạ vợ/bạn tình 
thường kiểm soát họ bằng cách hạn chế quyền 
sử dụng tiền mặt và tín dụng, cô lập họ, phá 
hoại các cơ hội học tập, đào tạo nghề và cơ hội 
việc làm của họ.32

 Những người phụ nữ lựa 
chọn việc từ bỏ những người chồng/bạn tình 
như vậy có thể phải bỏ việc hoặc bỏ nhà ra đi. 
Những cân nhắc về an toàn cho bản thân người 
phụ nữ có thể đồng nghĩa với việc họ sẽ không 
nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào của 
chồng/bạn tình, vì anh ta chính là người gây 
bạo lực, và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 
nuôi con.  Điều đó có thể đẩy những phụ nữ 
muốn thoát khỏi bạo lực này vào cảnh khốn 
cùng hơn và cũng tạo ra một vòng nghèo đói 
truyền kiếp. Nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho thấy 
những đứa trẻ trưởng thành trong những gia 
đình mà người mẹ là lao động chính thường 
ít có cơ hội được đi học hoặc có việc làm, còn 
các bé gái thì có nguy cơ cao mang thai ở tuổi 
vị thành niên. Nghiên cứu về các gia đình mà 
phụ nữ là lao động chính ở các nước châu Mỹ 
La-tinh cũng cho kết quả tương tự33, 34,3, 36

Cơ hội có được việc làm lương cao (dù đó là 
lần đầu tiên hay sau khi đi làm trở lại) có thể 
rất hạn chế đối với những phụ nữ đã bỏ người 
chồng/bạn tình bạo lực, vì cơ hội được học 
tập và đào tạo nghề của họ thường bị người 
chồng/bạn tình hạn chế. Ngoài ra, những 
phụ nữ bị bạo lưc có thể thiếu tự tin không 
dám tìm việc làm hoặc không thể tìm được 
việc làm vì sức khỏe kém. Họ có thể phải chịu 
gánh nặng về chi phí y tế và chi phí kiện tụng. 
Tất cả những điều đó có thể góp phần làm họ 
càng khó khăn hơn về măt tài chính.

Ở những nơi mà nghèo đói và BLG cùng tồn 
tại, phụ nữ phải chịu gánh nặng khổng lồ. Với 
những phụ nữ nghèo, nguồn lực tài chính eo 
hẹp ảnh hưởng tới mọi mặt của cuộc sống. Họ 
sống ở đâu và sống như thế nào, họ làm gì, họ 
giao tiếp với ai, tất cả những điều đó đều có 

Bảng 2. Ước tính gánh nặng y tế toàn cầu 
do một số tình trạng sức khoẻ ở phụ nữ 

nhóm tuổi 15 - 44 

Tình trạng sức khỏe Mất mát do số 
năm sống điều 

chỉnh theo 
khuyết tật DALY 

(triệu)
Các vấn đề sức khỏe bà mẹ 29.0
Nhiễm trùng 10.0
Đẻ khó 7.8
Bệnh lây truyền qua đường 
tình dục STI (trừ HIV) 

15.8

Bệnh viêm vùng chậu 12.8
Bệnh lao 10.9
HIV 10.6
Bệnh tim mạch 10.5
Hiếp dâm và bạo lực gia 
đình* 

9.5

Các bệnh ung thư 9.0
Vú 1.4
Cổ tử cung 1.0
Tai nạn xe cộ 4.2
Chiến tranh 2.7
Sốt rét 2.3

* Hiếp dâm và bạo lực gia đình được đưa vào đây nhằm mục 
đich minh họa. Đây là những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh 
tật, như bệnh lây truyền qua đường tình dục, trầm cảm và 
thương tích, chứ bản thân chúng không phải là bệnh tật.
Nguồn: Heise L, Pitanguy J and Germain A. Violence 
against women: The hidden health burden. World Bank 
Discussion Paper no. 255, Washington, The World Bank, 
1994, p. 5.
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thể bị hạn chế nghiêm trọng vì họ không có 
tiền. Họ có thể phải chịu đựng tình trạng sức 
khỏe tinh thần và thể chất kém. Thêm vào đó, 
những việc làm phức tạp để kiếm sống, duy trì 
một gia đình và nuôi con cái đã lấy hết sinh lực 
thể chất và tình cảm và sự tư tin của họ. Đã vất 
vả như vậy rồi lại còn bị BLG nữa, người phụ 
nữ có thể cảm thấy cùng quẫn và không thể 
tiếp nhận thách thức thay đổi tình thế. Nhiều 
phụ nữ có thu nhập thấp vẫn chấp nhận sống 
với người chồng/bạn tình bạo lực vì họ bị phụ 
thuộc về kinh tế; họ không có nơi nào khác để 
sống; không có trình độ hoặc kỹ năng để tìm 
đươc việc làm để có thể tự nuôi thân và nuôi 
con; thường có sức khoẻ kém; và vị lòng tự 
trọng của họ đã bị bào mòn bởi bị ngược đãi 
hoăc sống trong cảnh nghèo túng  triền miên.

Hậu quả của bạo lực giới 

Bạo lực giới ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của 
nhiều phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới. BLG 
làm nảy sinh rất nhiều vấn đề về sức khỏe thể 

chất và tinh thần, kể cả tử vong và tàn tật, làm 
cho nó trở thành một mối quan tâm chính về 
y tế công cộng. BLG vì thế làm cho người phụ 
nữ mãi phải sống trong cảnh nghèo đói và bất 
lực. Như vậy BLG gây tốn kém không chỉ cho 
nạn nhân, mà cho cả toàn xã hội .

Hậu quả của BLG đối với sức khỏe

Ngày càng có nhiều bằng chứng về các hậu quả 
tiêu cực của BLG đối với sức khỏe. Theo ước 
tính của Ngân hàng Thế giới, hiếp dâm và bạo 
hành do chồng/người tình gây ra chiếm 5% 
trong tổng số những năm sống mạnh khỏe bị 
mất của phụ nữ nhóm tuổi 15-44 ở các quốc gia 
đang phát triển.37

 Theo ước tính, phụ nữ ở tuổi 
sinh đẻ trên toàn cầu mất khoảng 9.5 triệu năm 
sống điều chỉnh theo khuyết tật (DALYs)38, so 
với mất mát do số năm điều chỉnh theo khuyết 
tật DALYs bị mất vì bệnh lao, HIV và nhiễm 
trùng khi sinh nở39 (xem Bảng 2). 

Hình 4 phác họa một số hậu quả về sức khỏe 
của BLG. Nó cho thấy BLG có thể dẫn đến 

Kinh niên 

Hình 4. Hậu quả của BLG đối với sức khỏe

Nguồn: Heise L, Ellsberg M, Go�emoeller M. Ending violence against women. Population Reports, Volume XXVI, No. 4, December 1999.
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Bạo lực tình dục
Lạm dụng tình dục trẻ em

Gây chết người Không gây chết người

Giết người
Tự tử
Tử vong khi sinh con
Liên quan đến AIDS 

�ương tích
Tổn hại chức năng
Tàn tật vĩnh viễn
Sức khỏe chủ 
quan kém

Hội chứng đau 
kinh niên 
Hội chứng  khó 
chịu về đường ruột 
Rối loạn tiêu hóa
Chứng xơ hoá

Rối loạn căng 
thẳng sau chấn 
thương 
Trầm cảm
Lo lắng
Ám ảnh/sợ hãi 

Mang thai ngoài ý muốn
Bệnh lây truyền qua đường 
tình dục/HIV
Rối loạn phụ khoa
Phá thai không an toàn
Biến chứng khi mang thai
Sảy thai/Cân nặng sơ sinh thấp
Bệnh viêm vùng chậu

Hút thuốc là
Nghiện rượu & ma 
túy
Mạo hiểm về tình dục
Kém hoạt động thể 
chất
Rối loạn ăn uống



17Lồng ghép vấn đề nghèo đói và giới vào các chương trình y tế Tài liệu gốc cho các chuyên viên y tế

Mối liên hệ giữa nghèo đói, giới và bạo lực giới là gì? 

những hậu quả chết người, kể cả tự tử và giết 
người. Những nghiên cứu từ đầu thập niên 
1990 ở Hoa Kỳ cho thấy khả năng những phụ 
nữ bị đánh đập tìm cách tự tử cao gấp năm 
lần so với những phụ nữ không bị đánh đập.40

 
Những nghiên cứu ban đầu ở Ấn Độ, dựa trên 
số liệu thống kê tội phạm, cũng cho thấy có 
mối liên kết giữa bạo lực trong hôn nhân và số 
vụ tự tử của phụ nữ trẻ.41

 Dường như có mối 
liên kết trực tiếp giữa hành động giết người 
và BLG. Nghiên cứu ở các nước như Bra-xin, 
Ca-na-đa, Ix-ra-en, Pa-pua Niu Ghi-nê và Hoa 
Kỳ chỉ ra rằng thủ phạm của hơn 50% vụ giết 
người mà nạn nhân là phụ nữ đều là chồng/
bạn tình.42

Tỉ lệ các trường hợp bạo lực tột bậc có thể 
không cao, song mỗi cái chết có liên quan đến 
BLG đều có thể tránh được, thường xảy ra đối 
với một phụ nữ mà phía trước là cả một cuộc 
đời sôi nổi hoạt bát.

Hậu quả đối với sức khoẻ  thể chất

Những phụ nữ đã từng bị chồng/người tình 
bạo hành thường đến khám ở phòng cấp cứu ở 
bệnh viện, rất miễn cưỡng khi phải thừa nhận 
nguyên nhân thật của thương tích, và thường 
nói là do tai nạn. Nhiều phụ nữ khác có thể 
bị thương tích không đến mức quá nặng phải 
được cấp cứu, song những thương tích đó vẫn 
để lại cho họ những tổn thương cả về thể chất 
lẫn tinh thần.

Hậu quả đối với sức khoẻ tinh thần

Hậu quả đối với sức khỏe tinh thần do bị BLG, 
dù là bạo lực thể xác, bạo lực tình dục hay tâm 
lý, có thể rất sâu rộng. Trầm cảm, lo lắng, mất 
ngủ và rối loạn ăn uống là những hậu quả lâu 
dài thường gặp của tình trạng bị bạo lực kéo 
dài, như thường thấy trong các trường hợp bị 
chồng/bạn tình bạo hành. Hậu quả về tinh 
thần cũng có thể bao gồm cả ý muốn tự sát 
và hành vi tự sát. Những lần bị đánh đập và 
bạo lực tình dục có thể dẫn đến sự xuất hiện 
các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn 
thương (PTSD).

Trên cơ sở nghiên cứu tiên phong với 435 phụ 
nữ bị chồng/bạn tình bạo hành, Walker đã 
đưa ra thuật ngữ hội chứng của phụ nữ bị bạo 
hành để mô tả một tập hợp các triệu chứng 
tâm lý và hành vi dễ nhận thấy do hậu quả của 
việc bị chồng/người tình bạo hành một thời 
gian dài.43 Nói theo cách chẩn đoán bệnh, hội 
chứng của phụ nữ bị bạo hành là sự xuất hiện 
các biểu hiện bất thường và triệu chứng đặc 
trưng về mặt thể chất, tâm lý và xã hội như 
trầm cảm, thiếu tự trọng và cô lập do hậu 
quả trực tiếp của một loạt những hành động 
bạo lực của chồng /bạn tình.44, 45 Ngày nay 
hội chứng của phụ nữ bị bạo hành được công 
nhận là một loại hình của triệu chứng rối loạn 
căng thẳng sau chấn thương.

Lạm dụng tình dục và hiếp dâm là các xâm 
hại về thể xác và tâm lý thuộc một loại hình 
hoàn toàn khác với các hình thức bạo lực khác. 
Những hành vi đó gây thương tích cả thể chất 
lẫn chấn thương tình cảm sâu sắc. Nạn nhân 
của những vụ bạo lực tình dục thường phải 
chịu đựng rất nhiều triệu chứng khác nhau do 
chấn thương gây ra và các vấn đề về tình dục. 
Theo một nghiên cứu ở Hoa Kỳ, những phụ 
nữ từng bị bạo lực tình dục (kể cả nạn nhân 
của sự lạm dụng tình dục trẻ em) có khả năng 
được chẩn đoán có 10 triệu chứng tâm thần 
khác nhau, bao gồm trầm cảm, nghiện rượu và 
ma túy, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, 
rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu tổng 
quát, rối loạn ăn uống, rối loạn đa nhân cách 
và chứng rối loạn phân định nhân cách cao 
gấp hai lần so với những phụ nữ không bị bạo 
lực.

Hậu quả đối với sức khỏe sinh sản

Bạo lực giới cũng có thể dẫn đến những hậu 
quả chết người và không chết người nhưng 
nghiêm trọng đối với sức khỏe sinh sản của 
phụ nữ. Ví dụ, các nghiên cứu ở Nam Á đã cho 
biết có các ca tử vong bà mẹ khi sinh có thể là 
do hậu quả của BLG. Trong một khảo sát sau 
đó về các ca tử vong bà mẹ ở cộng đồng và 
bệnh viện đựoc thực hiện ở miền Tây Ấn Độ, 
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

gần 16% các ca tử vong bà mẹ có liên quan 
đến việc bị chồng/bạn tình hoặc người trong 
gia đình bạo hành.47

  Một nghiên cứu trước đó 
dược thực hiện ở Matlab, Băng-la-đét, cũng 
phát hiện có 9% các trường hợp tử vong bà 

mẹ là do thương tích và bạo lực. Một phần ba 
số ca tử vong này là do tự tử và 25% là bị giết.48 

Bạo hành đối với phụ nữ mang thai có thể dẫn 
đến sảy thai hoặc thai lưu.

Khung 5. Hậu quả đối với sức khỏe của bạo lưc gia đình: Bằng chứng từ một nghiên 
cứu đa quốc gia 

Những phát hiện về sức khỏe của phụ nữ bị bạo lực gia đình khi so với sức khoẻ của những phụ nữ 
chưa bao giờ bị bạo lực gia đình

Sức khỏe sinh sản
•	 Số lần sinh đẻ trung bình cao hơn rất nhiều, ở tất cả các nhóm tuổi và các quốc gia.
•	 Không chắc chắn lắm để nói rằng khi họ mang thai, họ muốn sinh đứa bé đó, ở tất cả các nước 

trừ một nước.
•	 khả năng họ có con hoàn toàn ngoài ý muốn cao hơn ở tất cả các nước trừ một nước

Sử dụng biện pháp tránh thai và nhu cầu tránh thai 
•	 Khả năng đã thử các biện pháp tránh thai cao hơn, song nhiều khả năng đã ngừng các biện pháp 

tránh thai đó cũng cao hơn.
•	 Có xu hướng có tổng nhu cầu kế hoạch hóa gia đình cao hơn.
•	 Có tổng nhu cầu không được đáp ứng cao hơn ở 7 nước được nghiên cứu.
•	 Nhu cầu hạn chế số lần sinh không được đáp ứng cao hơn ở tất cả các nước.

Sinh mà không dưỡng 
•	 Khả năng sinh ra những đứa con chết ngay khi sinh cao hơn (do sảy thai, nạo phá thai hay thai 

lưu).

Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs)
•	 Số người tự khai bị lây nhiễm qua đường tình dục cao ít nhất gấp hai lần so với phụ nữ không bị 

bạo hành.

Chăm sóc tiền sản (ANC)
•	 Bị bạo lực liên quan đến sự chậm trễ trong tiếp cận chăm sóc tiền sản.

Tỉ lệ tử vong sơ sinh và tử vong trẻ em
•	 Có bằng chứng cho thấy tỉ lệ tử vong sơ sinh và tử vong trẻ em cao hơn ở nhóm phụ nữ bị bạo 

lực gia đình. Tuy mức độ cao hơn không lớn lắm nhưng ở nước nào cũng có bằng chứng như vậy 
chứng tỏ rằng bạo lực gia đình có thể đe doạ đến sự sống của con cái của những phụ nữ là nạn 
nhân của nó.

•	 Khả năng trẻ em ơ 6 nước trong số 9 nước được nghiên cứu được tiêm phòng đầy đủ ít hơn so 
với các nước khác.

•	 Khả năng trẻ em ở 5 nước trong số 9 nước được nghiên không được tiêm chủng cao hơn so với 
những nước khác

Ghi chú: Nghiên cứu thực hiện ở Căm-pu-chia, Cô-lôm-bia, Cộng hòa Đô-mi-ních, Ai Cập, Ha-i-ti, Ấn Độ, Ni-ca-ra-goa, 
Pê-ru và Zăm-bi-a.

Nguồn: S Kishor & K.Johnston. Profiling Domestic Violence: A Multi-Country Study. ORC Macro, June 2004.
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Mối liên hệ giữa nghèo đói, giới và bạo lực giới là gì? 

Lạm dụng tình dục, kể cả cưỡng ép quan hệ 
tình dục trong hôn nhân và từ chối sử dụng 
bao cao su, khiến người phụ nữ có nguy cơ 
mang thai ngoài ý muốn, bị lây nhiễm HIV/
AIDS và các bệnh nhiễm trùng lây qua đường 
tình dục khác. Lo sợ bị đàn ông trả thù cũng 
là một nguyên nhân khiến phụ nữ không sử 
dụng biện pháp tránh thai. Hậu quả có thể là 
họ phải nạo phá thai không an toàn, và tiềm ẩn 
nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Các hành vi sức khỏe tiêu cực

Nạn nhân của bạo lực và lạm dụng tình dục 
cũng có thể có nhiều hành vi mạo hiểm hơn, 
như quan hệ tình dục không an toàn, lạm 
dụng rượu và ma túy, hút thuốc lá và các rối 
loạn ăn uống, và chính những hành vi này 

lại góp phần làm tăng mức độ ảnh hưởng về 
sức khoẻ thể chất và tâm lý vốn đã rất cao của 
những phụ nữ là nạn nhân của BLG.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những trẻ vị 
thành niên và người lớn, những người bị lạm 
dụng tình dục khi đang còn nhỏ, thường hay 
có các hành vi tình dục mạo hiểm và sử dụng 
ma túy hơn.49

Khung 5 trình bày kết quả của một nghiên cứu 
đa quốc gia sử dụng số liệu cấp hộ gia đình và 
cá nhân lấy từ các cuộc Điều tra Nhân khẩu và 
Sức khỏe để xem xét mức độ phổ biến và các 
mối tương quan giữa bạo lực gia đình với các 
hậu quả của nó về sức khỏe đối với phụ nữ và 
con cái của họ. 
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

3. Vì sao cán chuyên viên y tế cần 
phải giải quyết vấn đề nghèo đói 

và giới trong bạo lực giới?
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Vì sao cán chuyên viên y tế cần phải giải quyết vấn đề nghèo đói và giới trong bạo lực giới?

3. Vì sao cán chuyên viên y tế cần phải giải quyết vấn đề nghèo đói và giới trong 
bạo lực giới?

Bạo lực giới gây hậu quả nghiêm trọng đối 
với sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, 

và sức khỏe của con cái họ. Ngoài ra bạo lực 
giới còn dẫn đến những chi phí đáng kể cho 
nền kinh tế của các nước đang phát triển, bao 
gồm năng suất lao động và thu nhập thấp hơn 
của người lao động, tỉ lệ tích lũy nguồn vốn 
con người và xã hội thấp hơn, và làm nảy sinh 
những hình thức bạo lực khác cả hiện tại lẫn 
trong tương lai. Do đó điều cần thiết là tất cả 
các chuyên viên y tế đều phải giải quyết vấn 
đề nghèo đói và giới, và cả vấn đề bạo lực giới 
trong công tác của mình, vì lý do hiệu quả 
công bằng và nhân quyền.

Hiệu quả

Hiệu qủa có nghĩa là mang lại kết quả mong 
muốn với mức thất thoát nỗ lực thấp nhất. 
Trong lĩnh vực y tế thuật ngữ này muốn nói 
đến kết quả tốt hơn của các chương trình hay 
can thiệp y tế, hoặc khả năng đạt được kết quả 
mong muốn cao hơn.

Bạo lực và nỗi sợ bì bạo lực của phụ nữ làm 
hạn chế lựa chọn của họ trong hầu như tất cả 
mọi lĩnh vực đời sống của họ. Nó ảnh hưởng 
tiêu cực tới lòng tự trọng của phụ nữ, tới khả 
năng học tập, kiếm sống, xây dựng các mối 
quan hệ với con người và tham gia vào  các 
chương trình phát triển và đời sống chính trị. 
Do vậy bạo lực kìm hãm phụ nữ trong vị thế 
bị phụ thuộc vào đàn ông, và khiến họ không 
thể thoát khỏi đói nghèo.

Vì vậy BLG có thể là một rào cản quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế và xã hội. Báo 
cáo nghiên cứu chính sách của Ngân hàng 
Thế giới nhan đề Mang lại sự phát triển đưa ra 
bằng chứng rất rõ rằng bất bình đẳng giới làm 
giảm tăng trưởng kinh tế và tạo thành trở ngại 
đối với công tác giảm nghèo.50 Bằng chứng từ 
một nghiên cứu khác của Ngân hàng Thế giới 
cũng cho thấy rằng nếu các quốc gia ở Trung 
Đông, Bắc Mỹ, Nam Á và tiểu sa mạc Sa-ha-
ra ở Châu Phi đạt được bình đẳng giới trong 

giáo dục trong thời gian từ thập niên 1960 
đến 1990, thì thu nhập bình quân đầu người 
của những quốc gia này có thế đã tăng thêm 
từ 0.5% đến 0.9% mỗi năm trong thời gian đó. 
Đối với nhiều quốc gia, mức tăng thêm đó có 
nghĩa là tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu 
người.51

Vì BLG gây ra nhiều hậu quả trước mắt và 
lâu dài đối với sức khỏe thể chất và tinh thần 
của phụ nữ, đối với sự ổn định của gia đình và 
sự tăng trưởng và phát triển của con cái, nó 
dẫn đến một khoản chi phí khổng lồ cho hệ 
thống y tế và các dịch vụ phúc lợi khác. Một 
nghiên cứu tại một Tổ chức Duy trì Sức khỏe 
(HMO) chính ở Hoa Kỳ năm 1991 cho thấy 
những người phụ nữ bị hiếp dâm hay đánh 
đập phải chi trả tiền thuốc men, khám chữa 
bệnh trong một năm cao gấp hai lần rưỡi so 
với những phụ nữ không bị những loại hình 
bạo lực đó.52

 Trong một nghiên cứu khác, 22% 
phụ nữ có tiền sử bị quấy rồi tình dục hay bị 
hiếp dâm khi còn nhỏ phải đi khám bác sĩ 10 
lần hoặc hơn trong một năm, trong khi tỉ lệ đó 
ở phụ nữ không phải là nạn nhân của loại hình 
bạo lực này chỉ là 6 %.53

 Do vậy, chúng ta đang 
phải chi những khoản tiền rất lớn cho một vấn 
đề dẫn đến sức khoẻ yếu kém về thể chất lẫn 
tinh thần mà vấn đề đó có thể phòng được và 
tránh được.

Ở Ca-na-đa, thu nhập ròng bị mất đi của 
những người phụ nữ bị bạo lực không thể đi 
làm được vì bị đánh ước tính khoảng hơn 7 
triệu đô-la Ca-na-đa môt năm(tương đương 
với hơn 5 triệu đô-la Mỹ)  theo kết quả của 
một đánh giá được thực hiện vào năm 1995. 
Chi phí cho hệ thống phúc lợi hỗ trợ những 
phụ nữ thoát khỏi các mối quan hệ bạo hành 
ước tỉnh khoảng 1.8 tỉ đô-la Ca-na-đa mỗi 
năm (tương đương 1.3 tỉ đô-la Mỹ). Chi phí 
cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ cũng tương 
đương như vậy hoặc thậm chí cao hơn.54

Nhận thấy gánh nặng lớn đối với y tế công 
cộng do BLG gây ra, chúng ta có thể cải thiện 
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được sức khoẻ của nhân dân, cải thiện được 
mục tiêu của các chương trình y tế và cải thiện 
được kết quả về sức khỏe bằng cách giải quyết 
BLG như một vấn đề y tế công cộng quan 
trọng.

Công bằng

Công bằng trong lĩnh vực y tế có thể được 
định nghĩa là ‘không có sự khác biệt mang 
tính hệ thống về sức khỏe (hay về các yếu tố 
xã hội chính có tính chất quyết định đối với 
sức khỏe) giữa các nhóm người có mức độ 
khác nhau về ưu thế hoặc bất lợi về mặt xã 
hội, như có địa vị khác nhau trong hệ thống 
thứ bậc xã hội chẳng hạn.”55

 Thiếu công bằng 
hàm ý sự bất bình đẳng một cách bất công và 
có thể tránh được. Trong thực tế, thiếu công 
bằng bao hàm phần lớn các hiện tượng bất 
bình đẳng, và do đó hai thuật ngữ này thường 
được dùng thay thế cho nhau.

Bạo lực giới là biểu hiện của những bất bình 
đẳng về quyền lực giới và duy trì sư phân biệt 
đối xử trên cơ sở giới. Việc đạt được bình 
đẳng giới sẽ vẫn là một mục tiêu xa vời chừng 
nào bạo lực giới còn  không bị phản đối bởi 
chính sách, luật phảp và hành động của công 
chúng. Hơn nữa, bằng chứng cho thấy những 
bất bình đẳng về sức khỏe (kể cả những bất 
bình đẳng về sức khỏe trên cơ sở giới) ngày 
càng lan rộng. Phụ nữ, nhất là thuộc các nhóm 
có thu nhập thấp hay bị gạt ra ngoài rìa của sự 
phát triển xã hội hoặc dễ bị tổn thương, dễ bị 
ốm đau hơn nam giới. Điều này là bất công và 
có thể tránh được. Việc đảm bảo sức khỏe cho 
mọi người là một vấn đề về công bằng xã hội. 
Chừng nào những bất bình đẳng này là do bạo 
lực giới gây ra,, vấn đề này cần phải được giải 
quyết để đảm bảo công bằng về sức khỏe.

Nhân quyền

Bạo lực giới thể hiện sự vi phạm quyền con 
người của phụ nữ. Điều đó đã được nêu rõ 
trong nhiều Tuyên bố từ các Hội nghị của 
Liên Hiệp Quốc. 

Bạo lực giới và tất cả các hình thức quấy 
rối và bóc lột tình dục, kể cả những hình 
thức bạo lực giới do hậu quả của định 
kiến văn hóa và tình trạng buôn bán phụ 
nữ trên thế giới,  là không phù hợp với 
nhân phẩm và giá trị của con người, và 
cần được xóa bỏ.56

Bạo lực đối với phụ nữ là một trở ngại 
đối với việc đạt được các mục tiêu công 
bằng, phát triển và hòa bình. Bạo lực đối 
với phụ nữ vừa vi phạm, vừa làm suy giảm 
hoặc làm mất quyền được hưởng các 
quyền con người và quyền tự do cơ bản 
của phụ nữ.57

Nhiều văn kiện quốc tế về nhân quyền đã yêu 
cầu các quốc gia phải áp dụng những biện 
pháp hữu hiệu để ngăn chặn và xóa bỏ bạo lực 
giới. Một vài hiệp ước quốc tế giúp bảo vệ phụ 
nữ và trẻ em gái khỏi bị bạo lực. Những hiệp 
ước đó bao gồm Hiệp ước Quốc tế về Quyền 
Công dân và Chính trị, Hiệp ước Quốc tế về 
Quyền về Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Công 
ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 
đối với phụ nữ, Công ước về Quyền trẻ em, 
Công ước cấm Tra tấn và Tuyên bố Xóa bỏ 
Bạo lực đối với phụ nữ.58

Ngoài ra, Hiến chương của TCYTTG đã đưa 
ra ý tưởng “đạt được tiêu chuẩn sức khỏe cao 
nhất có thể có cho tất cả mọi người”. Do đó 
việc đảm bảo quyền về sức khỏe cho phụ nữ có 
nghĩa là thực hiện các chương trình và chính 
sách nhằm ngăn chặn BLG và chăm sóc, điều 
trị các vấn đề sức khỏe do BLG gây ra. 
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4. Chuyên viên y tế có thể giải 
quyết vấn đề nghèo đói và 
giới trong bạo lực giới như 

thế nào?
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4. Chuyên viên y tế có thể giải quyết vấn đề nghèo đói và giới trong bạo lực 
giới như thế nào?

Vì được thừa nhận là một vấn đề y tế công 
lớn trong hai thập niên trở lại đây, BLG 

đã bắt đầu trở thành trọng tâm trong các 
chương trình nghị sự của các tổ chức y tế quốc 
tế và trong khối y tế của các nước.

Một Nghị quyết đã được Tổ chức Y tế Liên Mỹ 
(PAHO) thông qua năm 1993 đã khẩn thiết 
yêu cầu các Quốc gia thành viên xây dựng các 
chính sách và chương trình quốc gia để ngăn 
chặn và quản lý BLG.59

 Tiếp theo đó TCYTTG 
đã thông qua Nghị Quyết của Đại hội đồng 
Y tế Thế giới năm 1996 (WHA 49.25) tuyên 
bố mọi hình thức bạo lực, trong đó có BLG, 
là một vấn đề y tế công cộng ưu tiên.60

 Hiệp 
hội các chuyên viên y tế ở rất nhiều nước công 
nghiệp đã xây dựng các nghị định thư (điều 
khoản thoả thuận) cho việc nhận dạng và 
quản lý những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực 
gia đình và bạo lực tình dục. Các chính sách 
quốc gia về y tế của nhiều nước ở châu Mỹ 
La-tinh đưa ra các hướng dẫn về phương pháp 
giải quyết vấn đề BLG và thí điểm các chương 
trình tập huấn cho các chuyên viên y tế. Các 
can thiệp khác, như thành lập Trung tâm Một 
cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng đặt tại 
các cơ sở y tế, các chương trình phòng chống 
bạo lực cho nam thanh niên, và các chương 
trình xử lý người gây bạo lực, đang được thực 
hiện ở nhiều quốc gia đang phát triển trên thế 
giới.61

Phần này bàn về cách đối phó với BLG theo 
ba phần. Phần thứ nhất nói về vai trò của mỗi 
một cán bộ y tế trong một cơ sở y tế. Phần 
thứ hai bàn về các chính sách và chương trình 
của ngành y tế để đối phó với BLG, tập trung 
vào các bài học kinh nghiệm từ trước tới nay 
và nêu bật các nhu cầu đặc biêt của phụ nữ 
nghèo. Phần thứ ba đưa ra các bài học kinh 
nghiệm về các chính sách và can thiệp của 
quốc gia ngoài ngành y tế cần phải có để giải 
quyết một cách hiệu quả vấn đề BLG và để 
phá vỡ mối liên hệ giữa BLG và nghèo đói.

Vai trò của cán bộ y tế

Cán bộ y tế là người duy nhất có thể can thiệp 
nhằm ngăn chặn và quản lý các hậu quả đối 
với sức khỏe của bạo lực giới. Sở dĩ nói như 
vậy là bởi vì các cơ sở y tế là một trong số ít các 
thể chế công cộng mà hầu hết tất cả phụ nữ 
đều tiếp xúc vào những thời điểm nhất định 
trong cuộc đời của họ, để khám thai, được 
chăm sóc khi sinh con và tư vấn về các biện 
pháp tránh thai hay được chăm sóc sức khoẻ 
cho con cái. Ngoài ra luật pháp cũng thường 
yêu cầu những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực 
tình dục phải được công an đưa tới cơ sở y tế 
và những người bị thương tích nặng thường 
đến phòng cấp cứu của bệnh viện để được 
thăm khám ngay. Một cán bộ y tế có đủ thông 
tin và được đào tạo tốt để quản lý nạn nhân 
một cách nhạy cảm có thể mang lại một sự 
thay đổi lớn cho những phụ nữ là nạn nhân 
của bạo lực.

Tuy nhiên ở nhiều cơ sở y tế, cán bộ y tế có thể 
không nhận biết được vấn đề và do đó có thể 
có những phản ứng không thích hợp đối với 
những phụ nữ bị bạo lực, điều trị cho họ dựa 
trên các triệu chứng hơn là tìm hiểu nguyên 
nhân sâu xa của những triệu chứng đó. Trong 
một cuộc thăm dò lấy ý kiến về bạo lực đối 
với phụ nữ do TCYTTG tổ chức năm 1996, 
rất nhiều yếu tố liên quan đến cán bộ y tế đã 
được xác định là những rào cản tiềm năng đối 
với việc đối phó một cách có hiệu quả vấn đề 
BLG.62

 Một yếu tố đó là cán bộ y tế thiếu kiến 
thức và kỹ năng chuyên môn về BLG, điều 
này có thể làm cho họ trở nên miễn cưỡng 
khi phải xử lý vấn đề này, nhất là ở những nơi 
không có các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân để có 
thể giới thiệu phụ nữ tới đó. Trong hoàn cảnh 
đó, nhiều cán bộ y tế cảm thấy không đủ điều 
kiện và bất lực. Một yếu tố khác đó là cán bộ 
y tế cho rằng bạo lực do chồng/ban tình gây 
ra là vấn đề riêng tư giữa hai vợ chồng, không 
phải là việc mà cán bộ y tế cần tham gia giải 
quyết , ngoài việc điều trị thương tích và các 
vấn đề về sức khỏe. Thái độ tiêu cực đối với 
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những phụ nữ bị bạo lực, kể cả quan niệm cho 
rằng chính họ có thể đã là nguyên nhân gây ra 
bạo lực, hay quan niệm cho rằng những người 
phụ nữ tiếp tục sống trong các mối quan hệ 
bạo lực là do chính họ mà thôi, có thể làm cho 
cán bộ y tế không có được những phản ứng 
đầy cảm thông đối với nạn nhân của bạo lực 
gia đình.

Các lý do khác làm cho cán bộ y tế không 
có được những phản ứng thích hợp đó là sự 
e ngại trách nhiệm pháp lý, ví dụ như khi xử 
lý các ca bị bạo lực tình dục, hiếp dâm và bị 
thương tích nghiêm trọng. Thiếu sự hỗ trợ 
về thể chế và không có những chính sách và 
hướng dẫn rõ ràng có thể là những nguyên 

nhân khác làm cho cán bộ y tế không có được 
những phản ứng chủ động và đầy cảm thông 
khi khám chữa bệnh cho những phụ nữ bị bạo 
lực giới. Một vài trong số những vấn đề liên 
quan đến chính sách này sẽ được đề cập đến 
trong phần này.

Hình 5 và 6 được phỏng theo bánh xe ‘quyền 
lực và kiểm soát’ cho thấy hành vi của cán bộ 
y tế có thể góp phần làm tăng thêm tình trạng 
bị ngược đãi của phụ nữ như thế nào và cán bộ 
y tế có thể thay đổi hành vi để làm tăng thêm 
sức mạnh cho phụ nữ để vượt qua được tình 
trạng bị ngược đãi như thế nào

Hai điều quan trọng nhất mà cán bộ y tế có 
thể làm về BLG là hỏi về tình trạng bị ngược 

QUYỀN LỰC &
 & KIỂM SOÁT 

Y TẾ

Vi phạm nguyên tắc bảo mật...
Hỏi chuyện người bị bạo lực trước 

mặt gia đình họ. Kể với đồng  
nghiệp về những vấn đề trao 

đổi riêng với bệnh nhân  
mà không được họ 
đồng ý Gọi cảnh sát 

mà không được 
họ đồng ý.

Coi nhẹ và giảm 
thiểu tình trạng bị

ngược đãi 
Coi nhẹ cảm giác về nguy cơ 

bị bạo lực của phụ nữ. Cho rằng   
nếu họ đã chịu đựng sự ngược đãi 

trong nhiều năm, thì chuyện bị 

Coi tình 
trạng bị bạo lực

là bình thường...
Không có những phản ứng 

thích hợp khi phụ nữ tiết lộ 
họ bị ngược đãi. Coi hành động  

đe dọa là chuyện bình thường trong 
quan hệ vợ chồng. Cho rằng bị bạo  

lực là kết quả tất yếu khi phụ nữ 
không vâng lời chồng.

Đổ lỗi cho nạn nhân..
Hỏi người phụ nữ họ đã làm 

gì để bị chồng ngược đãi. Coi 
họ là trung tâm của vấn đề: "Vì 

 sao chị không bỏ đi? Vì sao chị 
phải chịu đựng cảnh đó? 

Sao chị lại để anh ta hành 
hạ chị như vậy?”

Phớt lờ nhu cầu cần được  
an toàn của người phụ nữ...
Không nhận thức được cảm giác bị
nguy hiểm của phụ nữ. Không hỏi 

"Bây giờ chị về nhà liệu có an toàn 
không? Chị có nơi nào khác đề  

đến nếu tình hình trở nên 
Không tôn trọng 

quyền tự quyết của 
người phụ nữ...

"Khuyên" ly dị, kê thuốc 
giảm đau, đến một nơi tạm lánh, 

điếng gặp một hai tư vấn, hay báo
cảnh sát. Trừng phạt khách hành vì họ   
không làm theo lời khuyên của mình.

Hình 5. Cán bộ y tế: Có phải chúng ta là một trong những nguyên nhân của vấn đề?

 tồi tệ hơn không?”

ngược đãi không còn quá 
nghiêm trọng nữa.

LÀM TĂNG NGUY CƠ 

L
À

M
 TĂNG CẢM GIÁC KHÔNG CÓ LỐI T

H
O

Á
T



26 Lồng ghép vấn đề nghèo đói và giới vào các chương trình y tế Tài liệu gốc cho các chuyên viên y tế

Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

đãi và hỗ trợ những phụ nữ cho biết họ bị bạo 
lực hoặc ngược đãi.63

Hỏi về tình trạng bị ngược đãi

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc 
thường xuyên hỏi về bạo lực và ngược đãi tại 
cơ sở y tế sẽ giúp nhận diện và giúp đỡ hỗ trợ 
cho nhiều phụ nữ hơn rất nhiều so với việc 
cán bộ y tế đợi người phụ nữ tự cho biết họ bị 
bạo lưc 64, 65

 Một vài nghiên cứu cũng cho thấy 
rằng chính chị em phụ nữ cũng hoan nghênh 
những câu hỏi về bạo lực. Ví dụ có tới 88% 
phụ nữ đến khám tại một phòng khám cộng 
đồng ở Cape Town, Nam Phi, hoan nghênh ý 
tưởng thường xuyên hỏi về bạo lực.66

Việc hỏi thường xuyên không cần thiết phải 
kỹ càng. Chỉ cần dăm ba câu hỏi sàng lọc – hỏi 
trực tiếp hay gián tiếp tùy theo hoàn cảnh – 
được cho là đủ đối với nhiều cơ sở y tế. Các 
bộ câu hỏi gợi ý được liệt kê trong Khung 6. 
Poverty

Một nghiên cứu sử dụng ba câu hỏi vắn tắt 
được nêu trong phần B của Khung 6 cho thấy 
rằng những câu hỏi đó đã nhận diện được 
chính xác đại đa số phụ nữ bị ngược đãi. Chỉ 
mất khoảng 20 giây để hỏi những câu hỏi đó.67

Cần phải rất tế nhị khi hỏi phụ nữ về việc họ 
bị ngược đãi. Có thể hỏi nạn nhân những câu 

Tôn trọng nguyên tắc  
 bảo mật thông tin..

Tất cả các cuộc trao đổi đều phải được 
thực hiện kín đáo, không có mặt các

thành viên khác trong gia đình. Điều 
này rất cần thiết để xây dựng   

lòng tin và đảm bảo sự an Tin và ghi  
nhận những trải 

 nghiệm của họ..
Lắng nghe và tin những gì họ 

kể. Cảm thông với những cảm  
xúc của họ và nói cho họ hiểu rằng 

họ không đơn độc: Nhiều phụ 
nữ khác cũng có những trải 

Khuyến khích 
việc tiếp cận  

các dịch vụ .

Biết về các nguồn lực trong  
cộng đồng của bạn. Có đường  

dây nóng hay nhà tạm lánh cho 

Công nhận sự 
bất công..

Bạo lực đối với phụ nữ không 
phải do lỗi của họ. Không ai đáng  

bị ngược đãi cả

Giúp phụ nữ lập kể hoạch 
đảm bảo an toàn trong 

Truớc đây họ đã từng làm gì để 
đảm bảo an toàn cho mình? 

Những việc làm đó có hiệu  
quả không? Họ có chỗ nào  

tạm lánh khi cần không?
Tôn trọng quyền 
tự quyết của họ ... 
tôn trọng quyền tự 

quyết định trong cuộc đời 
của phụ nữ, khi họ đã sẵn sàng,  

họ là chuyên gia về cuộc đời của họ.

TÍCH CỰC 
ỦNG HỘ

Hình 6. Hay chúng ta là một trong những giải pháp của vấn đề?

Nguồn: Center for Health and Gender Equity for Population Reports, Ending Violence Against Women, 
Series L, No. 11, December 1999.

toàn cho người phụ nữ

nghiệm tương tự

tương lai..

cộng đồng.

phụ nữ bị bạo lực không ?
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hỏi sàng lọc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, 
tùy theo hoàn cảnh. Khung 7 đưa ra một số ví 
dụ về cách hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp những 
câu hỏi sàng lọc đó.68

Việc sàng lọc để tìm ra những phụ nữ bị bạo 
lực có thể được ưu tiên thực hiện ít nhất là ở 
các cơ sở cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình, 
dịch vụ sản khoa và dịch vụ cấp cứu. Các cơ 
sở này không chỉ tạo cơ hội chính để hỏi phụ 

Khung 6. Công cụ sàng lọc để phát 
hiện bạo lực giới 

A. Công cụ sàng lọc để phát hiện bạo lưc giới 
của IPPF.
•	 Chị đã bao giờ cảm thấy bị tổn thương về 

mặt tình cảm hoặc tâm lý do chồng hoặc 
một người nào đó quan trọng đối với chị 
gây ra chưa?

•	 Chồng hoặc một người nào đó quan trọng 
đối với chị đã bao giờ làm chị bị đau về thể 
chất chưa?

•	 Chị có bao giờ bị ép buộc phải quan hệ tình 
dục không?

•	 Khi còn nhỏ đã bao giờ chị bị người khác 
đụng chạm vào người khiến chị cảm thấy 
khó chịu chưa?

•	 Chị có cảm thấy an toàn khi trở về nhà đêm 
nay không?

B. Ba câu hỏi vắn tắt đề sàng lọc phát hiện 
bạo lực giới.
•	 Trong năm vừa rồi chị có lần nào bị đánh, 

đá, quật hay bị làm đau không? Nếu có thì 
người có hành vi đó là ai?

•	 Chị có cảm thấy an toàn trong mối quan 
hệ/ hôn nhân hiện tại không?

•	 Có người đàn ông nào đã từng có quan hệ với 
chị trước đây đang làm chị cảm thấy không an 
toàn không?.

Nguồn: IPPF Western Hemisphere’s website www.
ippfwhr.org; and B: Feldhaus et al. Accuracy of three 
brief screening questions for detecting partner violence in the 
emergency department. Journal of the American Medical 
Association 277(17): 1357-1361, 1997.

Khung 7. Hỏi những câu hỏi sàng lọc

A. Hỏi trực tiếp
•	 Trước khi bàn về các biện pháp tránh thai, 

có lẽ chúng tôi cần biết một chút về quan hệ 
của chị với chồng.

•	 Vì bạo lực thường xảy ra trong cuộc đời của 
phụ nữ, do vậy chúng tôi đã hỏi tất cả bệnh 
nhân về vấn đề này.

•	 Tôi không biết chị có gặp phải vấn đề này 
không, nhưng nhiều bệnh nhân của chúng 
tôi đang phải đối mặt với những căng thẳng 
ở nhà. Một số chị em quá sợ hay cảm thấy 
không thoải mái để tự nói rạ điều này, nên 
bây giờ chúng tôi thường hỏi về vấn đề này.

B. Hỏi gián tiếp
•	 Các triệu chứng của chị có thể liên quan 

đến tình trạng bị căng thẳng. Chị và chồng 
có hay đánh nhau không? Chị đã bao giờ bị 
làm đau chưa?

•	 Chồng chị có vấn đề gì liên quan đến rượu, 
ma túy hay cờ bạc không? Những thứ đó 
ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của anh 
ấy đối với chị và con cái?

•	 Khi cân nhắc xem phương pháp tránh thai 
nào là tốt nhất cho chị, một yếu tố rất quan 
trọng là liệu chị có thể tính trước được khi 
nào chị sẽ có quan hệ tình dục hay không. 
Nói chung, chị có cảm thấy mình có thể 
kiểm soát được chuyện quan hệ tình dục với 
chồng không? Có lần nào chị bị chồng ép 
quan hệ không?

•	 Có bao giờ chồng chị muốn quan hệ mà 
chị không đồng ý không? Điều gì đã xảy ra 
trong những trường hợp?

Nguồn: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. Ending 
violence against women. Population Reports, Volume 
XXVI, No. 4, December 1999.

nữ những câu hỏi liên quan đến bạo lực, mà 
còn có thể là một trong những cơ sở y tế mà 
phụ nữ bị bạo lực giới chắc chắn sẽ đến nhất.

Chuyên viên y tế cần quan tâm tới vấn đề an 
toàn của nạn nhân khi hỏi về tình trạng bị 
ngược đãi của họ. Như được trình bày trong 
Bánh xe quyền lực và kiểm soát y tế ở Hình 
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Khung 9. Những phụ nữ tiết lộ tình 
trạng bị ngược đãi mong muốn gì từ 

nhân viên y tế?

Hỗ trợ về y tế
•	 ghi lại toàn bộ tiền sử bạo hành;
•	 đánh giá chi tiết các hành vi bạo lực trước 

đây và hiện tại;
•	 khám người một cách nhẹ nhàng; và
•	 điều trị mọi thương tích.

Hỗ trợ về tình cảm
•	 bảo mật thông tin về họ;
•	 yêu cầu người chồng rời khỏi phòng khám;
•	 lắng nghe một cách chăm chú; và
•	 khẳng định với người bị bạo lực rằng việc 

họ bị ngược đãi không phải là do lỗi của họ 
và thấu hiểu cảm giác xấu hổ, giận dữ, sợ hãi 
và lo lắng của họ.

Hỗ trợ thiết thực
•	 nói cho người bệnh biết rằng việc chồng 

bạo hành vợ là trái pháp luật;
•	 cung cấp thông tin và số điện thoại của các 

cơ sở hỗ trợ ở địa phương, như nhà tạm 
lánh, nhóm hỗ trợ và các dịch vụ pháp lý;

•	 hỏi về sự an toàn của con cái họ; và 
•	 giúp người bệnh lập kế hoạch bảo đảm an 

toàn.

Nguồn: Hamberger L.K. et al. Physician interaction with 
battered women: the women’s perspective. Archives of 
Family Medicine 1998; 7:575-582.

Khung 8. Nhận diện những phụ nữ có 
“nguy cơ cao”

Cách tốt nhất để phát hiện một tiền sử bị ngược 
đãi là nhân viên y tế phải hỏi bệnh nhân về 
chuyện đó. Nếu các nhân viên y tế có thể nhận 
ra các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng bị 
bạo lực, họ có thể giúp nhận diện và sàng lọc ít 
nhầt những phụ nữ có “nguy cơ cao’ kể cả khi 
cơ sở y tế đang bận rộn và nhân viên y tế có rất 
ít thời gian. Những dấu hiệu/triệu chứng dưới 
đây đã được xác định là “dấu hiệu nguy hiểm” 
báo hiệu cho nhân viên y tế về khả năng người 
bệnh đó là nạn nhân của bạo lực hoặc nạn nhân 
của bạo lực tình dục:

•	 thường xuyên kêu đau nhưng không tìm 
thấy nguyên nhân rõ ràng trên cơ thể của 
ho;

•	 những thương tích không khớp với lời giải 
thích về nguyên nhân;

•	 người chồng tỏ ra quan tâm một cách thái 
quá, kiểm soát vợ hoặc luôn ở bên cạnh vợ 
khi khám bệnh;

•	 có thương tích khi mang thai;
•	 có thai đã lâu mới bắt đầu đi khám thai;
•	 có tiền sử tìm cách tự tử hoặc có ý định tự 

tử;
•	 bị thương tích nhưng đi điều trị muộn;
•	 viêm nhiễm đường sinh dục;
•	 hội chứng đau đường ruột mãn tính; và 
•	 đau vùng chậu mãn tính.

Nguồn: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. Ending 
violence against women. Population Reports, Volume 
XXVI, No. 4, December 1999.

5 và 6, nguyên tắc bảo mật thông tin về đời 
tư và bảo đảm an toàn cho nạn nhân là cực 
kỳ quan trọng. Phải hết sức cẩn thận để đảm 
bảo rằng người gây bạo lực không có mặt ở đó 
và sẽ không bao giờ đến để biết về việc tiết lộ 
thông tin về bạo lực. Nhân viên y tế phải tư 
vấn cho nạn nhân bị bạo lực song không được 
yêu cầu họ phải làm gì và không quyết định 
thay họ. Nhân viên y tế cũng cần hiểu rằng 
không phải tất cả các lời khuyên đều được 
làm theo và phải tôn trọng quyền tự quyết của 

người phụ nữ khi họ đã sẵn sàng đưa ra quyết 
định của mình.

Không phải tất cả phụ nữ khi được hỏi về bạo 
lực đều kể về việc mình bị bạo lực. Họ có thể 
cảm thấy xấu hổ, coi việc mình bị ngược đãi 
là một thất bại của cá nhân và có thể không 
biết chắc về những phản ứng của nhân viên 
y tế. Việc treo các bức tranh áp phích về bạo 
lưc giới ở những nơi dễ thấy và để sẵn các tờ 
rơi cung cấp thông tin về bạo lực giới ở phòng 
chờ và phòng khám của các cơ sở y tế có thể 
giúp phụ nữ bị bạo lực cảm thấy thoải mái hơn 
khi tiết lộ thông tin bị bạo lực.
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Khung 10. Công cụ đánh giá mức độ nguy hiểm

Trong một nghiên cứu được tiến hành sau khi án mạng đã xảy ra, kết quả cho thấy một vài yếu tố nguy cơ 
có liên quan đến việc giết cả người gây bạo lực và phụ nữ bị bạo lực. Chúng tôi không thế tiên đoán điều 
gì sẽ xảy ra trong trường hợp của chị , song chúng tôi muốn chị ý thức được nguy cơ có thể bị giết trong 
những trường hợp bị chồng đánh đập dã man và để giúp chị biết được trong hoàn cảnh của mình có bao 
nhiêu yếu tố nguy cơ như vậy.

Sử dụng lịch, chị hãy đánh dấu vào lịch những ngày chị bị chồng/người tình đánh trong năm vừa rồi. 
Ghi mức độ tồi tệ của sự việc xảy ra ngày hôm đó theo mức độ dưới đây:

1. Tát, xô đẩy; không để lại thương tích và/hoặc không bị đau lâu.
2. Đấm đá; bị thâm tím, rách da, và/hoặc đau nhiều ngày.
3. «Đánh đập dã man»; xây sát, bị bỏng nặng, gãy xương.
4. Đe dọa dùng vũ khí; thương tích ở đầu, thương tích bên trong, thương tích vĩnh viễn.
5. Sử dụng vũ khí; làm bị thương.
 (Nếu có hành động thuộc nhóm hành động tương ứng với con số lớn hơn, hãy viết con số lớn hơn 

đó.)

Trả lời ‘có’ hoặc ‘không’ cho những câu hỏi dưới đây. («Anh ta» ám chỉ chồng hoặc người tình, 
chồng trước, người tình cũ của chị, hoặc bất kỳ người nào hiện nay đang đánh đập chị.)

1. Trong năm vừa qua số lần chị bị bạo lực thể xác có gia tăng không?
2. Trong năm vừa qua mức độ nghiêm trọng của bạo lực thể xác đối với chị có gia tăng không và/hoặc 

anh ta có sử dụng hoặc dùng vũ khí để đe doạ chị không?
3. Anh ta có bao giờ bóp cổ chị không?
4. Trong nhà có súng không?
5. Anh ta đã bao giờ ép chị phải quan hệ tình dục mặc dù chị không muốn không?
6. Anh ta có dùng ma túy không? Tôi muốn nói là các chất kích thích hoặc amphetamines, 

phencyclidine (bụi thiên thần), cocaine cục, ma túy hoặc hỗn hợp những chất đó.
7. Anh ta có dọa giết chị và/hoặc chị có tin rằng anh ta có thể giết chị không?
8. Anh ta say xỉn hàng ngày hay gần như hàng ngày ? (về lượng rượu sử dụng.)
9. Anh ta kiểm soát gần như hay tất cả các sinh hoạt hàng ngày của chị? Ví dụ: anh ta có nói chị chỉ 

được làm bạn với những ai, cầm bao nhiêu tiền đi chợ, hoặc khi nào thì được dùng xe không? (Nếu 
anh ta cố làm như vậy nhưng chị không để cho anh ta làm, chị hãy đánh dấu vào đây: ____)

10. Có bao giờ chị bị anh ta đánh trong khi đang mang thai không? (Nêu chị chưa bao giờ mang thai 
với anh ta, hãy đánh dấu vào đây: ____)

11. Anh ta có thường xuyên đánh chị vì ghen tuông không ? (Ví dụ anh ta có nói «Nếu tôi không có 
được cô, thì sẽ không thằng nào có được cô.»)

12. Chị đã bao giờ dọa hoặc tìm cách tự tử chưa?
13. Anh ta đã bao giờ dọa hoặc tìm cách tự tử chưa?
14. Anh ta có bạo lực với các con chị không?
15. Anh ta có bạo lực với người ngoài không?

Tổng số câu trả lời ‘Có’

Xin cám ơn. Chị hãy nói chuyện với y tá, chuyên gia tư vấn hay người ủng hộ chị về ý nghĩa của việc 
Đánh giá nguy cơ này đối với hoàn cảnh của chị.

Nguồn: Website của Trung tâm Nghiên cứu Phòng chống Bạo lực đối với phụ nữ thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng 
chống bệnh tật Hoa Kỳ.
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

Nhận diện những phụ nữ có “nguy cơ cao” 

Khung 8 cho biết cách nhận diện và sàng lọc 
những phụ nữ “có nguy cơ cao” ngay cả khi cơ 
sở y tế đang rất bận rộn. Mặc dù những dấu 
hiệu và triệu chứng chung đã được xác định, 
chúng cần được điều chỉnh để phù hợp với 
hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Ví dụ tổ 
chức CEPAM của phụ nữ Ê-cu-a-đo đã xây 
dựng một bộ chỉ số riêng về bạo lực dựa vào 
những cuộc trao đổi giữa họ với những phụ 
nữ bị chồng/bạn tình bạo hành. Trong hướng 
dẫn của họ về triệu chứng của nạn nhân bị 
bạo lực có cả các dấu hiệu như già trước tuổi, 
và những câu nói như “Đó là nỗi thống khổ 
của một người phụ nữ” và, “Đó là cây thánh 
giá mà bạn phải mang trong hôn nhân.”69 Cần 
phải xây dựng các hướng dẫn cụ thể theo hoàn 
cảnh cho nhân viên y tế. 

Hỗ trợ những phụ nữ tiết lộ tình trạng bị bạo 
lực hoặc ngược đãi 

Chính hành động hỏi phụ nữ về việc họ bị 
ngược đãi và lắng nghe câu chuyện của họ mà 
không phán xét, với sự thấu hiểu và cảm thông 
là một hành động hỗ trợ. Việc làm như vậy sẽ 
giúp cho người phụ nữ cảm thấy việc bị bạo 
lực không phải là do lỗi của họ và có thể đó 
là sự mở đầu củacho quá trình thay đổi hoàn 
cảnh của họ. Bánh xe ‘Tăng thêm sức mạnh 
cho phụ nữ’ trong Hình 6 phác thảo cách thức 
mà các cán bộ y tế có thể làm để giúp những 
phụ nữ bị bạo lực cảm thấy họ được ủng hộ và 
tiếp thêm sức mạnh để thay đổi cuộc sống của 
mình. Các hình thức hỗ trợ mà những phụ nữ 
tiết lộ tình trạng bị ngược đãi mong muốn 
được nhận từ các cán bộ y tế được trình bày 
trong Khung 9.

Đánh giá nguy hiểm trước mắt

Những hành động kể trên của nhân viên y tế 
là phù hợp với tất cả những phụ nữ tiết lộ về 
hành vi bạo lực của chồng/người tình. Tuy 
nhiên có một số phụ nữ có thể có nguy cơ 
bị bạo lực nghiêm trọng ngay sau khi tiết lộ 
thông tin về việc họ bị bạo lực và vì thế cán 

bộ y tế cần phải có khả năng đánh giá được 
mức độ nguy hiềm mà họ đang gặp phải. 
Trong Khung 10 liệt kê rất nhiều câu hỏi để 
giúp đánh giá xem liệu người phụ nữ có gặp 
nguy hiểm ngay đối với cuộc sống và sự tự do 
của họ hay không 70. Nếu người phụ nữ gặp 
nguy hiểm ngay, họ cần được giúp đỡ. Nếu có 
những cơ sở cung cấp các dịch vụ như trên, có 
thể giới thiệu họ tới môt trung tâm hỗ trợ nạn 

Khung 11. Xây dựng kế hoạch bảo 
đảm an toàn

•	 Tìm một hoặc vài người hàng xóm mà chị 
có thể tâm sự về chuyện mình bị bạo hành, 
và nhờ họ giúp đỡ nếu họ nghe thấy tiếng 
cãi vã trong nhà chị.

•	 Nếu không thể tránh khỏi cãi vã, thì hãy cãi 
nhau trong một căn phòng hoặc chỗ nào 
đó mà chị có thể chạy thoát dễ dàng.

•	 Không đến gần những phòng/chỗ có thể 
có sẵn vũ khí.

•	 Tập chay ra khỏi nhà một cách an toàn. Xác 
định xem cửa ra vào nào, cửa sổ, cầu thang 
nào là nơi chạy thoát ra ngoài tốt nhất.

•	 Chuẩn bị sẵn một túi đựng vật dụng cá 
nhân, trong đó có chìa khóa dự phòng, 
tiền, các giấy tờ quan trọng và quần áo. 
Gừi túi đồ đó ở nhà họ hàng hay bạn bè, 
để phòng khi chị phải chạy vội ra khỏi nhà.

•	 Nghĩ ra một mật khẩu giữa chị và con cái, 
gia đình, bạn bè và hàng xóm phòng khi chị 
cần họ giúp đỡ gấp hoặc gọi hộ cảnh sát.

•	 Nghĩ xem chị sẽ đi đâu nếu phải rời khỏi 
nhà và lên sẵn kế hoạch để đến nơi đó (kể 
cả khi chị không nghĩ là mình cần phải bỏ 
nhà ra đi).

•	 Sử dụng bản năng và suy xét của chị. Nếu 
tình thế nguy hiểm, hãy cân nhắc đến việc 
cho kẻ bạo hành thứ mà hắn cần để hắn 
bình tĩnh lại. Chị có quyền tự bảo vệ mình 
và con cái.

•	 Hãy nhớ là chị không đáng bị đánh hoặc 
đe dọa.

Nguồn: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. Ending 
violence against women. Population Reports, Volume 
XXVI, No. 4, December 1999.
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Chuyên viên y tế có thể giải quyết vấn đề nghèo đói và giới trong bạo lực giới như thế nào?

nhân trong những lúc khủng hoảng hay môt 
nhà tạm lánh, hoặc cán bộ y tế có thể đề nghị 
được gọi điện cho một người bạn hoặc người 
thân để xin cho họ ở nhờ cho đến khi hết nguy 
hiểm. Tạm thời tránh xa người chồng bạo lực 
có thể không chấm dứt được bạo lực, nhưng 
có thể ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong cho người phụ nữ và/ hoặc con 
cái họ.

Lưu thông tin chi tiết

Một cách khác mà cán bộ y tế có thể giúp 
người phu nữ bị bạo lực là ghi chép cẩn thận 
về các thương tích và triệu chứng mà họ trình 
bày, cũng như toàn bộ quá trình bị bạo lưc. 
Không chỉ ghi chép thực trạng của thương 
tích và triệu chứng, mà ghi chép cả đặc điểm 
nhận dạng của người gây bạo lực theo lời khai 
của người phụ nữ bị bạo lực và thực chất mối 
quan hệ giữa họ và kẻ bạo hành. Làm như vậy 
sẽ giúp tiếp tục theo dõi và điều trị sức khoẻ 
sau này cho người phụ nữ bị bạo lực. Nếu sau 
này người phụ nữ muốn kiện, tài liệu ghi chép 
của cán bộ y tế về toàn bộ quá trình chị ta bị 
bạo lực hành có thể là một bằng chứng đầy 
sức thuyết phục.71

Lập kế hoạch bảo đảm an toàn

Một hành động nữa mà các cán bộ y tế có thể 
thực hiện để giúp những phụ nữ bị chồng/bạn 
tình bạo hành là cùng họ lập ‘kế hoạch bảo 
đảm an toàn’. Trong Khung 11 là danh mục 
các vấn đề cần trao đổi với phụ nữ, liệu họ có 
nghĩ đến việc bỏ người chồng/bạn tình bạo 
lực hay không72. Sau đó họ có thể căn cứ vào 
những vấn đề đó để xây dựng kế hoạch đảm 
bảo an toàn cho mình một cách cụ thể và phù 
hợp. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn có 
thể giúp phụ nữ chấm dứt mối quan hệ với kẻ 
bạo hành một cách an toàn nếu tình trạng bạo 
hành leo thang.

Lập một kế hoạch bảo đảm an toàn như vậy có 
thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều đối với những 
phụ nữ có thu nhập thấp, nhất là những phụ 
nữ ở nông thôn hoặc thuộc các cộng đồng 
dân tộc thiểu số, vì có thể họ không có nguồn 
lực để từ bỏ kẻ bạo hành và không được tiếp 
cận hoặc thậm chí không có tiền để ở tạm vài 
ngày ở khách sạn hoặc nhà trọ. Nhân viên y tế 
có thể phải tìm xem có nơi nào an toàn cho 
người phụ nữ bị bạo hành trú ngụ, như nhà 
bạn bè hoặc họ hàng. Ở những nơi có nhà tạm 
lánh cho phụ nữ bị bạo hành hay có những tổ 
chức của phụ nữ có thể giúp đỡ họ, hãy giới 
thiệu họ đến những cơ sở đó. Các nhóm phụ 

Khung 12. Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn

•	 Lồng ghép theo chiều ngang các vấn đề bạo lực vào các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nhất là các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục .

•	 Áp dụng cách tiếp cận theo hệ thống để mang lại thay đổi về thể chế. Thay đổi về thể chế phải 
bao gồm việc thực hiện các thủ tục mới về tiếp nhận bệnh nhân, ghi chép sổ sách, các biện pháp 
đảm bảo tính riêng tư và bảo mật thông tin cho bệnh nhân, và tạo ra một mạng lưới giới thiệu 
chuyển tuyến.

•	 Giải quyết vấn đề thái độ đối với bệnh nhân của nhân viên y tế. Công tác đào tạo nhân viên y tế 
phải đề cập đến các mối quan hệ giới và quyền lực, và tạo điều kiện cho họ xem xét lại quan niệm 
và định kiến của mình.

•	 Khuyến khích sự phối hợp với các ngành khác, ví dụ như ngành tư pháp, phúc lợi xã hội.
•	 Giải quyết các khuôn mẫu giới ngầm ủng hộ bạo lực trong cộng đồng. Nâng cao nhận thức cho 

cộng đồng về tác hại của BLG đối với sức khỏe con người và nguồn gốc sâu xa của BLG là các mối 
quan hệ giới bất bình đẳng.

Nguồn: Boot S, Ellsberg M, Morrison A. Addressing gender-based violence in the Latin American and Caribbean Region: A 
critical review of interventions. World Bank Working Paper no.: 3438. Oct. 2004.
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

nữ cộng đồng, như nhóm hỗ trợ lẫn nhau và 
nhóm tín dụng vi mô có khả năng hỗ trợ về tài 
chính và tâm lý cho những phụ nữ muốn rời 
bỏ kẻ bạo hành. Cơ sở y tế có thể chủ động 
kết nối với các nhóm đó và sử dụng sự ủng hộ 
của họ để giúp đỡ những phụ nữ bị chồng/
bạn tình bạo hành. Ở những nơi không có 
nhà tạm lánh cho phụ nữ và các nhóm phụ nữ 
hoặc các tổ chức của phụ nữ như vậy, cán bộ y 
tế có thể gặp khó khăn, muốn giúp nhưng lại 
có rất ít khả năng để giúp.

Tuy nhiên những bài học thu được từ trước 
đến nay chỉ ra rằng trong mọi hoàn cảnh, ít 
nhất cũng nên trò chuyện với người phụ nữ, 
thừa nhận và ghi chép lại tình trạng bị bạo 
hành của họ và giúp đỡ họ hết khả năng có 
thể của một cán bộ y tế.

Hỗ trợ tâm lý cho cán bộ y tế 

Một sáng kiến của Tổ chức y tế Liên Mỹ 
(PAHO) xem xét cảm xúc của cán bộ ngành 
y khi đối phó với bạo lực giới cho thấy khi 
chăm sóc cho những người phụ nữ được giúp 
đỡ thoát khỏi bạo lực, các cán bộ y tế có rất 
nhiều cảm xúc khác nhau. Từ cảm giác mệt 
mỏi chán nản đến thất vọng và giận dữ vì 
những người phụ nữ đó lại tiếp tục quay về 
với kẻ bạo hành mình. Thực hiện vai trò của 
một người tư vấn, tức là chỉ đưa ra các giải 
pháp để bệnh nhân tự quyết định giải pháp 
nào là tốt nhất cho họ, có thể rất khó khăn đối 
với các bác sĩ, những người quen đưa ra lời 
khuyên và được bệnh nhân nghe theo. Hỗ trợ 
về tâm lý cho nhân viên y tế được coi là một 
hợp phần cơ bản của bất kỳ chương trình can 
thiệp phòng chống bạo lực giới nào. PAHO 
đã xây dựng một bộ tài liệu hướng dẫn thực 
hiện việc hỗ trợ đó.73

Môi trường thể chế hỗ trợ 

Việc hỗ trợ cho cán bộ y tế ngay tại cơ sở y tế 
có thể mang lại sự thay đổi quan trọng đối với 
hiệu quả thực hiện việc sàng lọc để nhận diện 
và hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo hành. Ví dụ 
nếu ban giám đốc bệnh viện coi các can thiệp 
phòng chống bạo lực giới là một ưu tiên quan 

trọng, thì rất nhiều sáng kiến có thể được thực 
hiện ngay tại bệnh viện đó để tăng cường nỗ 
lực của các y bác sĩ.

Những sáng kiến đó có thể bao gồm:

•	Tập huấn cho tất cả nhân viên, những người 
có tiếp xúc với bệnh nhân, từ nhân viên bảo 
vệ ngoài cổng cho tới nhân viên tiếp tân và 
người bán thuốc.

•	Để sẵn các tài liệu đào tạo về y tế và thông 
tin về bạo lực giới và về các tổ chức hỗ trợ 
nạn nhân của bạo lực giới ở những vị trí 
chiến lược tại một số khoa/ phòng ban của 
bệnh viện.

•	Bố trí không gian thích hợp cho các khoa/
phòng ban sàng lọc phụ nữ bị bạo hành, để 
đảm bảo tính riêng tư, bảo mật và an toàn 
cho họ.

•	Treo áp phích với thông điệp khuyến khích 
bệnh nhân nói với các bác sĩ về việc mình bị 
bạo hành ở những vị trí dễ nhận thấy nhất.

•	Xây dựng qui chế của tổ chức nêu rõ nhân 
viên y tế ở cấp nào cần làm gì khi tiếp xúc 
với một phụ nữ bị bạo lực giới.

Đáp ứng của ngành y tế

Chính sách y tế

Mỗi cán bộ y tế và cơ sở y tế đều có thể chủ 
động giải quyết vấn đề bạo lực giới. Tuy nhiên 
những nỗ lực đó sẽ có tác dụng rất hạn chế 
nếu không có một chính sách cụ thể của 
ngành y tế về vấn đề này. Việc thông qua một 
chính sách cụ thể của ngành y tế về vai trò của 
cán bộ y tế trong việc giải quyết vấn đề bạo lực 
giới là rất quan trọng nếu công tác chăm sóc 
nạn nhân BLG được thể chế hóa trong ngành 
y tế chứ không chỉ là sáng kiến đặc biệt của các 
cá nhân hay của một vài cơ sở y tế nhất định 
nào đó.

Nhờ nỗ lực của tổ chức Y tế Liên Mỹ trong 
thập kỷ vừa qua, ngành y tế ở nhiều nước Mỹ 
La-tinh và vùng Ca-ri-bê đã thông qua nhiều 
chính sách quốc gia. Những chính sách này 



33Lồng ghép vấn đề nghèo đói và giới vào các chương trình y tế Tài liệu gốc cho các chuyên viên y tế

Chuyên viên y tế có thể giải quyết vấn đề nghèo đói và giới trong bạo lực giới như thế nào?

tuyên bố đơn giản rằng bạo lực tình dục và 
thể xác đối với phụ nữ là một vấn đề y tế công 
cộng nghiêm trọng và các cơ sở y tế cần có các 
dịch vụ cơ bản dành cho nạn nhân của bạo 
lực. Nhiều trong những chính sách kể trên đặc 

Khung 13. Nguyên tắc chăm sóc cho 
nạn nhân bạo lực gia đình  

•	 Bạo lưc gia đình là một vấn đề nghiêm 
trọng có ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, 
tinh thần và tình dục của người bị bạo lực 
và gia đình họ, và thậm chí có thể dẫn đến 
tử vong.

•	 Bạo lực gia đình là vi phạm luật hình sự có 
hậu quả về pháp luật; do đó bạo lực gia đình 
cần phải được xử lý kịp thời và hiệu quả.

•	 Bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã 
hội, đồng thời cũng là một vấn đề y tế công 
cộng và nhân quyền.

•	 Bạo lực là do lỗi của người gây bạo lưc, 
không phải do lỗi của người bị bạo lực.

•	 Bạo lực là một hành vi do giáo dục mà có, và 
do đó có thể dùng giáo dục để loại bỏ.

•	 Không có lý do gì có thể biện hộ cho bạo 
lực gia đình.

•	 Mọi người đều có quyền sống trong điều 
kiện cho phép họ phát triển một cách toàn 
diện và tôn trọng các quyền của họ.

•	 Tất cả các cá nhân, không phân biệt giới 
tính, tuổi tác, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế, 
khuynh hướng tình dục, quốc tịch và quan 
điểm chính trị, đều cần được chăm sóc khi 
họ cần đến các dịch vụ để giải quyết vấn đề 
bạo lực gia đình.

•	 Tất cả các cá nhân bị bạo lực gia đình đều 
có quyền tiếp cận các dịch vụ và nguồn lực 
để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá 
nhân cho họ.

•	 Mọi can thiệp cần được thực hiện theo 
cách tôn trọng quyền của mỗi cá nhân và 
tăng thêm sức mạnh cho họ để tự có những 
quyết định của riêng mình. 

Nguồn: Bộ Y tế Costa Rica, trích trong tài liệu Bạo lực 
đối với phụ nữ: phản ứng của ngành y tế (Violence against 
women: the health sector responds) của Velzeboer Marijke. 
Washington, DC: Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), 2003.

biệt kêu gọi các cơ sở dịch vụ y tế phối hợp với 
các ngành khác cũng như với các tổ chức phi 
chính phủ để đảm bảo có được một cách tiếp 
cận tích hợp cho vấn đề này74.

Một số chính sách của khu vực Mỹ La-tinh và 
vùng Ca-ri-bê cũng đưa ra các nguyên tắc và 
hướng dẫn cơ bản cho công tác chăm sóc nạn 
nhân bị bạo lực từ khung quan điểm giới và 
quyền con người75. Khung 13 trình bày cách 
tiếp cận của Côxta Ri-ca. Những nguyên tắc 
hướng dẫn đó là một nỗ lực để đảm bảo rằng 
quyền của các nạn nhân bị bạo hành là được 
công nhận và nhân viên y tế không góp phần 
xoáy sâu vào tổn thương của nạn nhân một 
cách bất lợi, như mô tả trong Bánh xe quyền 
lực và Kiểm soát ở Hình 2.

Bên cạnh chính sách của ngành y tế về vấn 
đề BLG, cũng cần có các sắc lệnh cụ thể của 
chính phủ để thay đổi các thủ tục thể chế có 
thể làm tổn hại tới sự an toàn của nạn nhân bị 
bạo hành. Ví dụ các cơ sở y tế được phép yêu 
cầu những phụ nữ nhập viện với thương tích 
nặng phải cung cấp thông tin chi tiết về người 
chồng với tư cách là thân nhân gần gũi nhất, 
hoặc thông báo cho người chồng hoặc cha/
người bảo hộ về tình trạng nhập viện của họ. 
Để thay đổi thủ tục này, các cơ sở y tế phải 
được sự đồng ý của nạn nhân trước khi thông 
báo cho người thân nhất của họ để đảm bảo 
an toàn cho họ.

Thông qua một chính sách của ngành y tế về 
BLG mới chỉ là bước khởi đầu. Những chính 
sách này cần được phổ biến rộng rãi trong đội 
ngũ nhân viên y tế cũng như trong nhân dân, 
để việc thi hành được hiệu quả.

Vị trí của các dịch vụ bạo lưc giới trong ngành 
y tế

Kinh nghiệm của tổ chức PAHO chỉ ra rằng 
các dịch vụ BLG sẽ có hiệu quả nhất khi được 
đặt tại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ 
hoặc sức khỏe sinh sản76. Các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe sinh sản có ở mọi cấp của ngành 
y tế, từ cấp cộng đồng và chăm sóc sức khỏe 
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Khung 14. Các giải pháp đầy hứa hẹn và những vấn đề điển hình thường gặp trong 
phòng chống BLG 

Các giải pháp đầy hứa hẹn Những vấn đề điển hình
Xây dựng các chính sách nêu rõ vai trò và 
trách nhiệm của cán bộ y tế trong điều trị 
bệnh nhân là nạn nhân BLG 

Yêu cầu bắt buộc đối với các nạn nhân BLG 
phải khai báo tình trạng bị bạo lực của mình 

Thực hiện cải cách thể chế rộng rãi để cải thiện 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân BLG 

Sàng lọc phát hiện nạn nhân BLG mà thiếu cải 
cách thể chế rộng rãi 

Thiết lập mạng lưới và liên minh để giới thiệu 
nạn nhân đến để được giúp đỡ, tuyên truyền 
và giáo dục 

Ngành y tế không phối hợp được với các dịch 
vụ cộng đồng  

Giáo dục cộng đồng đề thay đổi nhận thức, 
hiểu biết, thái độ, hành vi và tiếp cận dịch vụ 
BLG như một vấn đề y tế công cộng 

Những chương trình giáo dục sức khoẻ thiếu 
cơ sở nhân quyền  

Giáo dục sức khỏe sinh sản /HIV cho thanh 
niên có đề cập đến giới và BLG 

Những chương trình sức khỏe sinh sản không 
giải quyết được vấn đề giới hoặc cưỡng ép tình 
dục

Các chính sách tạo điều kiện tiếp cận biện 
pháp tránh thai khẩn cấp, phòng tránh các 
bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và phá 
thai an toàn cho người bị bạo hành 

Những chiến dịch sử dụng hình ảnh ‘nam tính’ 
(ví dụ tuyên truyền sử dụng bao cao su)

Nguồn: Boot S, Ellsberg M, Morrison A. Addressing gender-based violence in the Latin American and Caribbean Region: A 
critical review of interventions. World Bank Working Paper no. 3438. Oct. 2004.

Khung 15. Phi-líp-pin: Tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực

Ủy ban Phối hợp chống bạo lực đối với phụ nữ của thành phố Davao đã tổ chức nhiều hoạt động 
để giảm bớt tình trạng bạo lực ở mọi cấp độ của xã hội. Những hoạt động đó bao gồm từ các buổi 
biểu diễn múa rối để khuyến khích trao đổi trong cộng đồng về bạo lực giới, dến các hoạt động tập 
huấn cho cảnh sát, nhân viên y tế và quan chức chính phủ trong toàn thành phố. Năm 1997 Ủy ban 
thành phố Davao đã thông qua Luật về sự Phát triển của phụ nữ, một sắc lệnh quan trọng thúc đẩy 
và bảo vệ quyền của phụ nữ, và bao gồm các điều khoản mở rộng về bạo lực giới, như tư vấn toàn 
diện, hỗ trợ y tế và pháp lý cho nạn nhân, và bàn tiếp đón phụ nữ ở tất cả các đồn cảnh sát trong 
thành phố Davao.

Nguồn: Báo cáo Dân số. Tập XXVII, Số 4 tháng 12, 1999 Series L, Số 11, Các vấn đề về Sức khoẻ Thế giới. 

ban đầu tới cấp trung ương. Đặt các dịch vụ 
BLG tại những nơi này sẽ cho phép có được 
diện bao phủ rộng hơn nhiều so với việc đặt 
chúng tại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh 
thần, một giải pháp cũng đã được thử nghiệm 
theo sáng kiến của tổ chức PAHO. Theo quan 
điểm của phụ nữ có thu nhập thấp, việc bố trí 

như vậy là tiện lợi nhất, giúp họ có thể tiếp 
cận được các dịch vụ BLG cả về mặt tài chính 
lẫn địa lý.

Tương tự như vậy, các dịch vụ BLG cần phải 
trở thành một bộ phận không thể thiếu của 
các dịch vụ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe tinh 
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thần ở cấp trung ương, hai nơi mà những phụ 
nữ bị thương tổn nặng có thể đến để được 
chăm sóc y tế, hoặc được giới thiệu đến từ các 
cơ sở tuyến dưới trong ngành y tế.

Bảng 3 trình bày các mục tiêu và chiến lược 
được sử dụng trong thập kỷ qua để giải quyết 
vấn đề BLG ở mọi cấp của ngành y tế khu vực 
Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê. Bảng 4 trình bày một 
số ý tưởng về cách ngành y tế có thể đối phó 
với vấn đề BLG ở cấp cộng đồng, chăm sóc 
sức khỏe ban đầu và ở bệnh viện.

Xây dựng tiêu chuẩn và thủ tục để giải quyết 
vấn đề BLG  

Sau khi đã ban hành chính sách và quyết 
định vị trí của các dịch vụ bạo lực giới trong 
ngành y tế, cần phải xây dựng các tiêu chuẩn 
và thủ tục cho cơ sở y tế ở các cấp. Những 
tiêu chuẩn và thủ tục đó cần có tính đa ngành 
và bao gồm vai trò và trách nhiệm của tất cả 
cán bộ công nhân viên những người có nhiều 
khả năng sẽ tiếp xúc với phụ nữ bị bạo lực. 
Việc áp dụng và tuân thủ những tiêu chuẩn 
và thủ tục thống nhất trong toàn ngành y tế 
là rất quan trọng để đảm bảo dịch vụ có chất 
lượng tốt, và cũng cần thiết cho công tác giám 
sát và đánh giá.

Có thể cần phải xây dựng các biểu đồ mới để 
ghi tiền sử bị bạo hành của bệnh nhân và công 
cụ lâm sàng lồng ghép các câu hỏi cơ bản để 
sàng lọc và đánh giá mức độ nguy hiểm. Cũng 
cần xây dựng các công cụ để lưu tài liệu chi 
tiết về vụ việc, ghi lại thực trạng của thương 
tích, tuổi và giới tính của nạn nhân và của kẻ 
bạo hành, và các chi tiết về quan hệ giữa kẻ 
bạo hành và nạn nhân. Việc thực hiện những 
thay đổi về thủ tục, như đóng dấu vào biểu đồ 
của nạn nhân để nhắc nhở nhân viên y tế hỏi 
các câu hỏi sàng lọc về bạo lực, hoặc các câu 
hỏi trong phiếu nhập viện chuẩn, đã được ghi 
nhận là có hiệu quả hơn trong việc nhận diện 
nạn nhân BLG, so với việc chỉ tập huấn cho 
nhân viên không thôi. 77, 78

Cũng cần có các gói dịch vụ cơ bản cho nạn 
nhân của các loại hình bạo lực giới khác nhau 
và phải kiểm chứng hiệu quả của những gói 
dịch vụ đó đối với các cơ sở y tế khác nhau. 
Ví dụ ở một số cơ sở y tế, nạn nhân bị bạo 
lực tình dục thường được tiêm phòng nhiễm 
HIV. Gói dịch vụ như vậy có thể bao gồm các 
loại thuốc phòng các bệnh lây qua đường tình 
dục, thuốc tránh thai khẩn cấp và tư vấn tâm 
lý, và đối với tất cả nạn nhân của các vụ hiếp 
dâm, cần giới thiệu họ đến trung tâm khủng 
hoảng tâm lý do bị cưỡng hiếp.

Bảng 3. Mục tiêu và chiến lược được sử dụng để giải quyết BLG trong ngành y tế 

Cấp độ Mục tiêu: Những sáng kiến cụ thể:

Luật và 
chính 
sách 

Để cải thiện luật pháp và chính sách 
•	 Làm rõ trách nhiệm pháp lý của cơ sở y 

tế 
•	 Khuyến khích một phản ứng tốt hơn của 

ngành y tế đối với vấn đề BLG thông qua 
các chính sách quốc gia, khu vực và tỉnh 
thành về công tác sàng lọc, giới thiệu tới 
các dịch vụ khác, lưu hồ sơ và tư vấn cho 
nạn nhân bị bạo lực 

•	 Đảm bảo quyền được tiếp cận các dịch 
vụ của người bị bạo lực (VD tránh thai 
khẩn cấp, phòng tránh các bệnh lây 
nhiễm qua đường tình dục, v.v.)

•	 Cải cách các sắc luật và chính sách qui 
định hệ thống luật pháp-y tế (VD có y tá 
pháp y)

•	 Cải cách các sắc luật và chính sách qui 
định nghĩa vụ của nhân viên/cơ sở y tế đối 
với nạn nhân BLG  

•	 Có các chính sách và thủ tuc y tế quốc gia 
•	 Có luật/chính sách về pháp y; nghĩa vụ 

của nhân viên/cơ sở y tế, phá thai, giáo 
dục truyền thông và bảo mật thông tin 
cho bệnh nhân
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Cải cách 
thể chế

Tăng cường đáp ứng của các cơ sở chăm 
sóc sức khoẻ y tế công cộng đối với BLG  
•	 Nâng cao nhận thức của các cán bộ y tế, 

cán bộ quản lý và nhà hoạch định chính 
sách y tế về mối liên hệ giữa bạo lực và 
sức khỏe.

•	  Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc 
cho người bị bạo hành, bao gồm nhận 
diện, điều trị, lưu hồ sơ, thông báo, giới 
thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ khác và tiếp 
tục theo dõi .

•	 Tăng cường sự phối hợp với các ngành 
khác có cung cấp dịch vụ hoặc hoạt động 
phòng chống bạo lực.

•	 Có chính sách, thủ tục và qui định để cải 
thiện đáp ứng của ngành y tế 

•	 Nâng cao nhận thức và tập huấn cho cán 
bộ y tế 

•	 Tiến hành sàng lọc hàng ngày và có hệ 
thống dịch vụ để giới thiệu chuyển tuyến

•	  Xây dựng các hệ thống thông tin, như 
giám sát dịch tễ học và số liệu thống kê tỉ 
lệ mắc bệnh, về bạo lực 

•	 Các dịch vụ đặc biệt dành cho nạn nhân 
bạo hành (tư vấn, nhóm đồng cảnh ngộ)

•	 Cải thiện việc phối hợp và giới thiệu dịch 
vụ trợ giúp của tổ chức phi chính phủ và 
các ngành khác 

•	 Thay đổi nội dung chương trình đào tạo y 
tá và đội ngũ y bác sĩ 

Huy động 
cộng 
đồng

Tăng cường huy động cộng đồng để giải 
quyết BLG như một vấn đề y tế công cộng 
•	 Tăng cường sự hỗ trợ của cộng đồng đối 

với người bị bạo hành 
•	 Củng cố các liên minh và mạng lưới trợ 

giúp 
•	 Cải thiện thái độ, quy tắc, thói quen/

thông lệ và nguồn lực ở cấp cộng đồng 

•	 Phối kết hợp trong nghiên cứu và vận 
động chính sách về y tế công cộng.

•	 Các sáng kiến phòng chống BLG và huy 
động sự tham gia ở cấp cộng đồng

•	 Các chiến dịch nâng cao nhân thức cộng 
đồng nhằm huy động nhà báo, nhà hoạch 
định chính sách và người có ảnh hưởng 
đến dư luận 

Thay đổi 
hành vi cá 
nhân

Nâng cao hiểu biết, cải thiện thái độ và 
thông lệ/thói quen của các nhóm đối 
tượng chủ chốt và người dân nói chung 
•	 Thúc đẩy bình đẳng giới và các mối quan 

hệ tình dục không bạo lực 
•	 Tăng khả năng tự quyết của phụ nữ về 

thời gian và bản chất của các mối quan 
hệ tình dục 

•	 Giảm sự khoan dung/tha thứ đối với 
bạo lực bằng cách nâng cao nhận thức về 
BLG như một vấn đề y tế công cộng 

•	 Khuyến khích nạn nhân bạo hành đi 
khám chữa bệnh và tiết lộ về việc bị bạo 
hành với cơ sở cung cấp dịch vụ  

•	 Thực hiện các hoạt động giáo dục tại 
phòng khám và dựa vào cộng đồng (sân 
khấu hoá, băng hình, tờ rơi, các buổi nói 
chuyện, v.v.)

•	 Các chiến dịch truyền thông thay đổi 
hành vi trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, như các chương trình giải trí (VD 
chương trình Sexto Sentido ở Ni-ca-ra-
goa).

•	 Các chương trình dành cho nam giới để 
thúc đẩy các mối quan hệ bình đẳng giới 
và thay đổi các quy chuẩn, thái độ và hành 
vi.

•	 Lồng ghép phòng chống bạo lực giới vào 
các chương trình HIV/AIDS và sức khỏe 
sinh sản cho thanh thiếu niên.

Nguồn: Boot et al. Addressing gender-based violence in the Latin American and Caribbean Region: A critical review of 
interventions. World Bank Working Paper no.: 3438. Oct. 2004.
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Bảng 4. Hệ thống y tế có thể ứng phó như thế nào

Đội ngũ 
nhân viên  gồm

Ứng phó bậc 1 Ứng phó khác, ở mức cao hơn gồm

Tại cộng đồng
Nhân viên y tế cộng 
đồng 
Bà đỡ có chuyên 
môn
Thầy lang
Dược sĩ

•	 Lồng ghép các nội dung về 
ngược đãi/lạm dụng, hoạt 
động tình dục và các mối 
quan hệ lành mạnh vào 
chương trình tập huấn cho 
nhân viên y tế cộng đồng 
và bà đỡ có chuyên môn. 

 Mục tiêu: Nâng cao nhận 
thức cho nhân viên y tế 
để họ ứng phó với thái độ 
cảm thông với nạn nhân bị 
bạo hành.

•	 Khuyến khích nhân viên y tế cộng đồng trở 
thành tác nhân tích cực mang lại thay đổi 
trong cộng đồng bằng cách: tạo ra các cuộc 
tranh luận về bạo lực thông qua các tiểu phẩm, 
áp phích và các sự kiện cộng đồng; tổ chức các 
hội thảo/hội nghị để thay đổi các quy chuẩn 
và thái độ của cộng đồng.

•	 Tập huấn cho nhân viên y tế cộng đồng tổ 
chức các nhóm đồng cảnh ngộ cho phụ nữ bị 
bạo hành 

•	 Khuyến khích nhân viên y tế cộng đồng đưa 
những phụ nữ bị bạo hành đến đồn cảnh sát 
và phòng khám bác sĩ khi họ muốn trình báo 
về việc bị hãm hiếp hoặc bị bạo lực gia đình.

Tại cơ sở chăm sóc 
sức khỏe ban đầu
Trạm y tế:
Y tá
Phụ tá/ hộ lý 
Phòng khám:
Bác sĩ đa khoa
Hộ lý

•	 Nâng cao nhận thức về bạo 
lực bằng cách đào tạo dựa 
vào kinh nghiệm để xem 
xét thái độ và quan niệm.

•	 Tất cả những ứng phó trên, cộng thêm
•	 Tập huấn cho nhân viên cách phát hiện nạn 

nhân bị bạo hành và ứng phó một cách thích 
hợp.

•	 Khuyến khích thói quen ghlưu hồ sơ đầy đủ và 
lập kế hoạch an toàn.

•	 Tạo điều kiện liên kết với các nhóm phụ nữ địa 
phương, nếu có.

•	 Treo áp phích và có sẵn tờ rơi trong phòng 
chờ.

Cấp phòng khám đa 
khoa hay bệnh viện
Hộ lý
Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ chuyên khoa
Cán bộ công tác xã 
hội

•	 Tập huấn cho nhân viên 
cách phát hiện nạn nhân 
bị bạo hành và ứng phó 
phù hợp.

•	 Khuyến khích thói quen 
lưu hồ sơ đầy đủ và lập kế 
hoạch an toàn.

•	 Tạo điều kiện liên kết 
với các nhóm phụ nữ địa 
phương, nếu có.

•	 Treo áp phích và có sẵn tờ 
rơi trong phòng chờ.

•	 Đề xướng việc tích cực sàng lọc để phát hiện 
nạn nhân bị bạo hành trong các nhóm bệnh 
nhân chọn lọc, ví dụ ở các phòng khám tiền 
sản, khoa cấp cứu, phòng khám sức khỏe tâm 
thần, v.v.

•	 Xây dựng thủ tục cụ thể theo địa bàn để ứng 
phó với nạn nhân bị bạo hành.

•	 Lồng ghép các câu hỏi về ngược đãi vào phiếu 
nhập viện hoặc lịch phỏng vấn bệnh nhân; có 
thể ghi những câu hỏi đó vào ngay mẫu phiếu 
nhập viện hiện có.

•	 Tổ chức một nhóm phụ nữ tự giúp đỡ lẫn nhau 
hoặc cho các nhóm phụ nữ muốn tư giúp đỡ 
lẫn nhau mượn phương tiện/công cụ.

•	 Phối hợp với tổ chức phụ nữ địa phương để 
tuyên truyền kêu gọi giúp đỡ những phụ nữ bị 
ngược đãi (hoặc đào tạo một người trong tổ 
chức đó để làm việc này).

•	 Thiết lập các cơ sở cung cấp dịch vụ chuyên 
môn dành cho nạn nhân bị bạo lực tình dục, 
bao gồm cả công tác thu thập chứng cứ pháp 
y thích hợp.

Nguồn: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Báo cáo Dân số, Tập XXVI, Số 4, Tháng 12 
năm 1999.
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

Khung 16. Kinh nghiệm của Phi-líp-pin

1. Chương trình tập huấn cho cán bộ y tế là một hợp phần trong dự án hỗn hợp do Bệnh viện đa 
khoa Phi-líp-pin thực hiện nhằm giải quyết vấn đề BLG, gồm các hoạt động đào tạo, cung cấp dịch 
vụ, nghiên cứu, phổ biến thông tin và tuyên truyền. Được khởi xướng năm 1998, chương trình này 
nhằm vào các đối tượng là y bác sĩ chuyên nghiệp và những người tương đương, cũng như những 
người quan tâm đến việc chẩn đoán và điều trị cho phụ nữ bị bạo hành, với mục đích:

•	 tăng sự nhạy cảm, tình thương, sự cảm thông, thấu hiểu của cán bộ y tế và tôn trọng nguyên tắc 
bảo mật thông tin;

•	 nâng cao kỹ năng phát hiện sớm, sàng lọc, phỏng vấn, khám cơ thể, điều trị, can thiệp khủng 
hoảng cấp và thẩm vấn, tư vấn, chuyển tuyến; và

•	 nâng cao hiểu biết về các điều kiện dẫn đến bạo lực và ngược đãi, các kỹ năng nhận biết sớm các 
dấu hiệu bạo lực và ngược đãi.

2. Ngoài ra, vấn đề bạo lực đối với phụ nữ đã được lồng ghép vào các khóa đào tạo của trường  cao 
đẳng điều dưỡng viên thuộc Đại học Silliman ở thành phố Dumaguete và trường Cao đẳng Y khoa 
ở thành phố Cebu. Dự án đổi mới này được khởi xướng bởi Nhóm cán bộ chuyên trách về Khoa 
học xã hội và Sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, trường Đại học De La 
Salle ở Manila, một nhóm nhỏ gồm các nhà khoa học xã hội, chuyên viên y tế, nhà y sinh học và 
nhà hoạt động trong lĩnh vực y tế ủng hộ việc cải thiện sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và nam giới 
Phi-líp-pin.

Nguồn: UNIFEM, http://www.unifem-eseasia.org/projects/evaw/vawngo/vamphil.htm và Lồng ghép Bạo lực đối với Phụ nữ vào 
chương trình đào tạo y bác sĩ: Trường hợp ở Philipin-Pilar Ramos Jimenez, Philippines. Báo cáo trình bày tại Diễn đàn toàn cầu 
về Nghiên cứu y tế năm 2000, Bangkok.

Xây dựng kế hoạch đào tạo ở các cấp của 
ngành y tế 

Phân bổ nguồn lực thích hợp để đào tạo một 
cách thiết thực cách thực hiện các quy chuẩn 
và thủ tục là điều rất quan trọng. Nhân viên y 
tế ở mọi cấp, từ cấp cơ sở tới trung ương, nhất 
là những người làm việc tại các cơ sở cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe 
tinh thần và cấp cứu, cần được tham gia các 
khoá đào tạo nói trê. Ngày càng nhiều quốc 
gia, như Bra-xin, Ấn Độ, Ai-len, Ma-lai-xi-a, 
Mê-hi-cô và Phi-líp-pin, đã bắt đầu thực hiện 
các dự án thí điểm đào tạo nhân viên y tế.79

Kinh nghiệm của một số quốc gia cho thấy 
việc tập huấn cho tất cả nhân viên của một cơ 
sở y tế hoặc một khoa/phòng nhất định nào 
đó là rất quan trọng để tạo được môi trường 
hỗ trợ và đảm bảo mọi nhân viên đều ứng phó 
một cách ủng hộ và có hiểu biết với nạn nhân 
bị bạo hành.

Song song với công tác tập huấn tại chức, 
cần phải có kế hoạch đưa vấn đề bạo lực giới 
thành một chủ đề trong chương trình đào tạo 
y tá, hộ lý, bác sĩ và các cán bộ y tế khác. Một 
số nước đã đưa BLG vào chương trình đào tạo 
y bác sĩ chuyên nghiệp, trong đó có các nước 
đang phát triển như Phi-líp-pin và Nam Phi.

Việc đào tạo cho nhân viên y tế để giải quyết 
vấn đề bạo lực giới cần vượt ra ngoài phạm vi 
những kiến thức về lâm sàng và tâm lý. Chương 
trình đào tạo cần phải giới thiệu các khía cạnh 
liên quan đến quyền và giới của bạo lực giới và 
cung cấp thông tin cho cán bộ y tế về các luật 
của nhà nước liên quan đến các hình thức khác 
nhau của BLG. Việc cả thế giới công nhận 
bạo lực giới là vấn đề y tế công cộng và nhân 
quyền, và Tuyên bố của LHQ về Xóa bỏ bạo 
lực giới đối với phụ nữ là những yếu tố quan 
trọng cần được đưa vào chương trình đào tạo, 
để đưa cam kết quốc tế tới từng gia đình nhằm 
giải quyết và tiến tới ngăn chặn BLG.
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Cung cấp các dịch vụ phù hợp với khả năng 
tài chính của phụ nữ có thu nhập thấp 

Như đã nói ở trên, BLG có thể gây hậu quả 
nghiêm trọng đối với sức khỏe của phụ nữ. 
Phụ nữ có thể cần nằm viện để điều trị những 
thương tích nặng hoặc thường xuyên phải đến 
cơ sở y tế để điều trị những thương tích nhẹ 
hoặc giải toả căng thẳng về mặt tâm lý. Đối 
với phụ nữ có thu nhập thấp, điều đó có thể 
có nghĩa là họ sẽ mất một khoản lớn nguồn 

lực và có thể dẫn đến chỗ họ không có khả 
năng nhận được sự trợ giúp về y tế và tâm lý 
khi họ cần được trợ giúp nhất. Chính sách của 
ngành y tế cần giải quyết vấn đề này. Ở những 
quốc gia nơi mà nhiều phụ nữ được bảo hiểm 
xã hội, hậu quả về sức khoẻ của BLG sẽ được 
loại hình bảo hiểm này chi trả. Các cơ chế trả 
trước khác hiện đang được áp dụng ở nhiều 
nước và là một nội dung trong các chương 
trình cải cách ngành y tế và nhằm vào các 

Khung 17. Các giải pháp khác của ngành y tế đối với BLG 

•	 Chính sách của ngành y tế ở một số nước Mỹ La-tinh có đưa ra các hướng dẫn để giải quyết BLG 
82, 83:.
◊ Tại một trung tâm y tế ở Salvador, bốn y tá đã được đào tạo để cung cấp dịch vụ can thiệp 

khủng hoảng và tư vấn cơ bản. Mỗi ca làm việc ít nhất một trong bốn người đó có mặt để hỗ trợ 
bác sĩ khi họ phát hiện có một phụ nữ cần được giúp đỡ. Đồng thời, trung tâm này cũng đưa 
ra một chính sách là phụ nữ bị bạo hành đến khám chữa bệnh không phải xếp hàng, mà có thể 
đến gặp ngay nhân viên y tế. Trung tâm này có một phòng riêng có thể dùng cho việc tư vấn 84.

◊ Ở Vê-nê-zu-ê-la, Tổ chức PLAFAM, một chi nhánh của tổ chức IPPF  Khu vực Tây bán cầu, 
đã tổ chức đào tạo nhân viên y tế, thiết kế lại mẫu chuyển tuyến bệnh nhân, và xây dựng mẫu 
đăng ký ca mới 85.

•	 Ở Mumbai. một trung tâm khủng hoảng một cửa có tên gọi là ‘Dilaasa’ đã được thành lập tại một 
bệnh viện công để cung cấp dịch vụ tổng hợp cho những phụ nữ đến điều trị vì bạo hành giới. 
Nhân viên của trung tâm là các cán bộ xã hội và chuyên gia tư vấn được đào tạo. Tất cả nhân viên 
trong bệnh viện đều đã được tập huấn về BLG, và giới thiệu bệnh nhân đến với trung tâm này. 
Tại đây bệnh nhân được chăm sóc lâm sàng và hỗ trợ tâm lý phù hợp, cũng như được hướng dẫn 
tìm kiếm các dịch vụ trợ giúp khác ngoài bệnh viện 86.

•	 Ở Ma-lai-xi-a, gần như tất cả các bệnh viện đều đã thành lập một trung tâm khủng hoảng một 
cửa để điều trị cho nạn nhân bị bạo hành. Một ý tưởng mới nữa là họ có một bộ công cụ đã được 
chuẩn hoá để điều tra các vụ hiếp dâm được sử dụng vào việc thu thập bằng chứng y tế và pháp 
lý trên cả nước 87.

•	 Từ năm 1995, Bộ Y tế Phi-líp-pin và Trung tâm Khủng hoảng phụ nữ đã phối hợp thí điểm xây 
dựng một trung tâm khủng hoảng và điều trị đặt tại bệnh viện của chính phủ cho những phụ nữ 
bị bạo hành. Sáng kiến này, được gọi là dự án HAVEN, nhằm chăm sóc sức khoẻ một cách toàn 
diện trong một môi trường nhạy cảm giới và thân thiện với phụ nữ trong bệnh viện. Trung tâm 
thuộc Dự án HAVEN được thành lập ở Trung tâm Y tế Đại lộ Phía Tây (EAMC) thuộc thành 
phố Quezon để phục vụ «người nghèo và túng thiếu». Được bố trí ở một khu vực riêng trong 
bệnh viện, trung tâm can thiệp khủng hoảng này cung cấp trợ giúp y tế, tâm lý, pháp lý, vật chất 
và tài chính cho nạn nhân bị bạo lực giới.

•	 Ở Li-bê-ri-a, các bà đỡ truyền thống được tập huấn để xử lý hậu quả của các vụ hiếp dâm trong 
thời kỳ nội chiến 7 năm của đất nước này. Mục đích của việc tập huấn này là mở rộng vai trò là 
người đi đầu trong cộng đồng của họ trong việc giải quyết vấn đề bạo lực tình dục 89.

•	 Ở Nam Phi, Dự án Đào tạo và Phòng chống bạo lực gia đình Agisanang cùng đối tác là Khoa Phát 
triển hệ thống y tế thuộc Trường Đại học Witwatersrand đã xây dựng các khóa học về giới và sức 
khỏe sinh sản cho các y tá, trong đó phần nội dung về giới là trọng tâm 90.
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nhóm đối tượng có thu nhập thấp và bị loại 
khỏi nhịp điệu phát triển xã hội cũng nên chi 
trả cho cả các hậu quả về sức khoẻ của bạo lực 
giới. Có lẽ chính việc làm này đã thúc đẩy một 
loạt sáng kiến như tư liệu hoá về bạo lực giới 
tốt hơn trong ngành y tế, xây dựng các thủ tục 
và quy chuẩn, và cung cấp các gói dịch vụ cơ 
bản cho nạn nhân BLG.

Thiết lập các hệ thống theo dõi bạo lực cấp 
quốc gia 

Hiện nay, sự thiếu thông tin về phạm vi và 
mức độ của vấn đề và khó khăn trong công tác 
theo dõi giám sát hiệu quả của các can thiệp 
là những rào cản quan trọng đối với việc giải 
quyết vấn đề BLG một cách thỏa đáng trong 
ngành y tế. Hệ thống theo dõi bạo lực cấp 
quốc gia đã được thiết lập ở Bê-liz và Pa-na-
ma, một nội dung trong sáng kiến PAHO80. 
Hệ thống theo dõi này đảm bảo việc thu thập 
thông tin thống nhất về BLG cho dù nơi nạn 
nhân đến trình báo vụ việc lần đầu tiên là đồn 
cảnh sát, nhà tạm lánh cho phụ nữ hay cơ sở y 
tế. Thông tin thu được ít nhất phải bao gồm:

•	 loại hình bạo lực;

•	giới tính và tuổi của nạn nhân; và

•	giới tính, tuổi của người gây bạo lực và mối 
quan hệ giữa họ.

Ngành y tế ở mỗi nước khi áp dụng ICD-1081
 

để phân loại bệnh cần đơn giản hoá nó để 
việc ghi chép và báo cáo về vụ việc BLG đối 
với phụ nữ trở nên dễ dàng hơn. ICD-10 cho 
phép bổ sung thêm mã số vào nhóm ‘thương 
tích’ và vào nhiều nhóm bệnh khác, để có thể 
thể hiện bạo lực là một trong những nguyên 
nhân của thương tích. Để tích cực ghi thông 
tin về BLG như một trong những nguyên 
nhân gây bệnh hoặc tử vong, cần phải đào tạo 
nhân viên y tế những người làm công việc này 
và thường xuyên giám sát việc tuân thủ các 
qui định mới về việc ghi chép thông tin.

Giám sát và đánh giá nghèo đói/công bằng 
và giới thông qua các hệ thống thông tin y tế 

Mặc dù những bất công hiện có và tiếp tục 
gia tăng trong lĩnh vực y tế đang ngày càng 
được thừa nhận ở cả các nước đang phát triển 
và các nước phát triển, cho tới nay các hệ 
thống thông tin y tế vẫn còn yếu kém trong 
việc thu thập thông tin cần thiết để đánh giá 
và giải quyết những bất công đó. Vấn đề là 
phải xác định được cần những thông tin gì để 
giải quyết những bất công đó; để từ đó xây 
dựng các hệ thống thông tin y tế nhằm đáp 
ứng đúng nhu cầu; để nâng cao sự nhạy cảm 
với các vấn đề công bằng; và để nâng cao các 
kỹ năng cần thiết để sử dụng thông tin một 
cách hiệu quả cho công tác lập kế hoạch và xây 
dựng chính sách.

Bên cạnh việc tăng khả năng tiếp cận các 
nguồn số liệu khác nhau, cần nâng cao chất 
lượng của các thông tin liên quan đến công 
bằng trong các nguồn số liệu đó. Để đánh giá 
thoả đáng sự công bằng trong lĩnh vực y tế, cần 
phải xây dựng các chỉ số về công bằng91. Điều 
này đòi hỏi phải có công cụ đo sức khỏe (hay 
đo yếu tố quyết định sức khỏe) và chỉ số phân 
loại (như đo địa vị kinh tế-xã hội, giới tính, 
tuổi, chủng/sắc tộc, và/hoặc vị trí địa lý), và 
khả năng phân loại thông tin theo những chỉ 
số phân loại đó.

Có thể làm được việc này bằng cách hoặc là 
đảm bảo có sẵn các chỉ số phân loại phù hợp 
và công cụ đo sức khỏe trong mỗi nguồn số 
liệu, hoặc bằng cách tạo ra các cơ chế để liên 
kết thông tin giữa các nguồn số liệu. Ví dụ có 
thể tạo những liên kết hiệu quả bằng cách đưa 
một chỉ số phân loại duy nhất hoặc mã vùng 
địa lý vào nhiều nguồn số liệu khác nhau. 
Mạng lưới thông tin y tế Metrics đã bắt đầu 
xây dựng các chỉ số công bằng và tạo lập các 
cơ chế để liên kết thông tin giữa các nguồn số 
liệu.92

Đầu tư nghiên cứu về bạo lực giới 

Bên cạnh việc thường xuyên theo dõi, môt 
yêu cầu cấp thiết là phải có sự phối hợp trong 
nghiên cứu y tế công cộng về BLG. Như đã 
nhận xét ở trên, có rất ít số liệu về các vụ việc và 
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mức độ phổ biến của các hình thức khác nhau 
của bạo lực giới, nhất là về bạo lực tình dục. 
Tính phức tạp của BLG và tính tuỳ thuộc vào 
hoàn cảnh cụ thể của nó đòi hỏi phải nghiên 
cứu tại từng quốc gia với tất cả các nhóm dân 
cư khác nhau về mức độ và tính chất của vấn 
đề và các yếu tố dẫn đến BLG.

Một sáng kiến cấp quốc gia để giải quyết nhu 
cầu nghiên cứu về BLG là Sáng kiến Bạo lực 
giới và Y tế Nam Phi (SAGBVHI) thành lập 
tháng 12/2000.93 Qua cộng tác với các cá 
nhân, tổ chức và cơ quan ở tất cả các lĩnh vực, 
mục đích của SAGBVHI là xây dựng năng lực 
đáp ứng một cách nhạy cảm, phù hợp và hiệu 
quả với vấn đề BLG của ngành y tế. Một trong 
những mục tiêu chính của sáng kiến này là 
củng cố chương trình nghiên cứu quốc gia về 
BLG.

Nghiên cứu đa quốc gia về Sức khỏe phụ 
nữ và Bạo hành gia đình đối với phụ nữ của 
TCYTTG là một nỗ lực tương tự94. Các quốc 
gia tham gia nghiên cứu này gồm Băng-la-đét, 
Bra-xin, Nhật Bản, Na-mi-bi-a, Pê-ru, Xa-
moa, Tan-za-ni-a và Thái Lan. Mục tiêu của 
nghiên cứu này, mà kết quả đầy đủ sắp được 
công bố, là: 

•	đưa ra được những ước tính đáng tin cậy về 
tình trạng bạo lực đối với phụ nữ ở các quốc 
gia khác nhau trên thế giới một cách nhất 
quán, tiêu chuẩn hóa, để cho phép so sánh 
giữa các quốc gia;

•	 lưu tài liệu về mối liên hệ giữa bạo hành gia 
đình đối với phụ nữ và một loạt hậu quả đối 
với sức khỏe;

•	 xác định các yếu tố nguy cơ và bảo vệ trong 
bạo hành gia đình đối với phụ nữ, và so sánh 
các yếu tố đó trong các hoàn cảnh khác 
nhau; và  

•	 tìm hiểu và so sánh các chiến lược đối phó 
mà phụ nữ bị bạo hành gia đình sử dụng.

Hướng dẫn các kỹ thuật phỏng vấn trong các 
khảo sát cộng đồng về bạo lực giới đã được 
xây dựng cho nghiên cứu và được sử dụng 

trong các chương trình tập huấn dành cho cán 
bộ điều tra tham gia nghiên cứu này95. Những 
hướng dẫn đó đã giải quyết các vấn đề về 
phương pháp liên quan đến công tác thu thập 
số liệu qua khảo sát cộng đồng (tham khảo 
Khung 18).

Các đáp ứng khác

Các giải pháp pháp lý và chính thức

Cải cách pháp luật

Trong thập niên 1980 và 1990, những cải cách 
pháp luật liên quan đến tấn công tình dục và 
bạo hành thể xác và tình dục do người chồng/
bạn tình gây ra đã được thực hiện ở nhiều 
quốc gia96. Những cải cách đó bao gồm:

•	 thay đổi những qui định pháp luật buộc 
người phụ nữ duy trì quan hệ với kẻ bạo 
hành, ví dụ luật về ly hôn và thừa kế;

•	dỡ bỏ các rào cản trong thủ tục truy tố, ví dụ 
như người phụ nữ chứ không phải kẻ thủ ác 
phải chịu gánh nặng cung cấp bằng chứng 
trong các vụ hiếp dâm;

•	 xóa bỏ các khía cạnh luật pháp mang tính 
định kiến đối với phụ nữ, như những qui 
định luật pháp không công nhận những vụ 
tấn công tình dục mà chưa thực hiện được 
hành vi hãm hiếp, hay thủ phạm là người 
chồng, và

•	ban hành luật có tính nhạy cảm giới, như qui 
định bạo hành gia đình là tội phạm, và ban 
hành luật về quấy rối tình dục và luật công 
nhận xâm hại tình dục trẻ em và loạn luân là 
tội tấn công tình dục.

Trong Hiến pháp ban hành năm1988 của Bra-
xin có một điều khoản qui định là nhà nước 
phải hỗ trợ gia đình, hỗ trợ từng thành viên 
trong gia đình, và có cơ chế để ngăn chặn bạo 
lực trong các mối quan hệ giữa các thành viên 
gia đình. Năm 1991 chính phủ Ca-na-đa công 
bố Sáng kiến phòng chống bạo hành gia đình 
4 năm nhằm huy động hành động của cộng 
đồng, củng cố khung pháp chế của đất nước 
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Khung 18. Hướng dẫn cách tiến hành phỏng vấn phụ nữ khi khảo sát tại cộng đồng về 
tình trạng bị chồng/bạn tình bạo hành

1. Giới thiệu về cuộc nghiên cứu:
Khi giới thiệu về cuộc nghiên cứu ở cộng đồng, 
điều quan trọng là phải:
•	 Ăn mặc phù hợp
•	 Tạo ấn tượng ban đầu tốt 
•	 Có phương pháp tiếp cận tích cực
•	 Nhấn mạnh rằng các thông tin thu được sẽ được 

giữ kín 
•	 Thẳng thắn trả lời các câu hỏi

Giới thiệu tên của cuộc nghiên cứu là “Khảo sát về 
sức khỏe và kinh nghiệm sống của phụ nữ”. Đừng 
đả động đến bạo lực gia đình trong lần tiếp xúc đầu 
tiên.
2. Tiến hành phỏng vấn:
•	 Chỉ phỏng vấn người được phỏng vấn
•	 Giữ thái độ trung lập
•	 Đừng bao giờ gợi ý câu trả lời
•	 Xử trí khéo léo với những người ngập ngừng 

không muốn nói
•	 Không đánh giá người được phỏng vấn
•	 Không vội vã phỏng vấn cho xong
•	 Không cho bất kỳ ai xem bảng hỏi!
3. Nội dung trong phiếu đồng ý tham gia khảo 
sát:
•	 Nguyên tắc bảo mật của nghiên cứu
•	 Mục đích chung của nghiên cứu
•	 Một vài chủ đề có thể khó trao đổi 
•	 Người được phỏng vấn có thể không trả lời một 

vài câu hỏi hoặc ngừng cuộc phỏng vấn bất cứ lúc 
nào 

•	 Chữ ký của người phỏng vấn
4. Nội dung trong phiếu đồng ý tham gia khảo 
sát:
•	 Nguyên tắc bảo mật của nghiên cứu
•	 Mục đích chung của nghiên cứu
•	 Một vài chủ đề có thể khó trao đổi 
•	 Người được phỏng vấn có thể không trả lời một 

vài câu hỏi hoặc ngừng cuộc phỏng vấn bất cứ lúc 
nào 

•	 Chữ ký của người phỏng vấn
5. Xử lý tình huống bị làm gián đoạn cuộc 
phỏng vấn
•	 Tìm cách có được sự riêng tư 
•	 Tạm hoãn sang buổi khác
•	 Chuyển sang hỏi những câu hỏi “vô thưởng vô phạt”

6. An toàn và những vấn đề về đạo đức 
nghề nghiệp
•	 Tính nhạy cảm của vấn đề nghiên cứu
•	 Sự đồng ý tham gia của người phụ nữ 

tham gia phỏng vấn (chứ không phải của 
người chồng hoặc bất cứ người nào khác) 
và họ tự nguyện tham gia phỏng vấn

•	 Bảo mật
•	 An toàn thân thể cho người tham gia 

phỏng vấn 
•	 Tôn trọng quyết định của người phụ nữ 

tham gia phỏng vấn
7. Trợ giúp những phụ nữ tố cáo tình 
trạng bị bạo hành
•	 Vai trò phỏng vấn viên của bạn là ghi lại 

các câu trả lời của người được phỏng vấn, 
chứ không phải là đưa ra lời khuyên hay 
tư vấn.

Khi người được phỏng vấn cảm thấy đau 
buồn:
•	 Dành thời gian trò chuyện dịu dàng và tế 

nhị 
•	 Hãy kiên nhẫn và điềm tĩnh
•	 Đưa ra những nhận xét cảm thông như “ 

tôi biết chuyện này rất khó nói”
•	 Đề nghị nghỉ một lát hoặc hẹn lúc khác 

tiếp tục phỏng vấn.
8. Trợ giúp những phụ nữ tố cáo thói bạo 
hành
Chỉ kết thúc phỏng vấn:
•	 Nếu người được phỏng vấn nói họ không 

muốn tiếp tục nữa 
•	 Nếu bạn cảm thấy rất bất lợi nếu tiếp tục 

phỏng vấn.
9. Trợ giúp & an toàn cho người phỏng 
vấn
•	 Tiến hành phỏng vấn cùng với cán bộ 

giám sát 
•	 Nói chuyện với cán bộ giám sát hoặc các 

thành viên khác trong nhóm 
•	 Yêu cầu tư vấn
•	 Áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, 

ví dụ nếu lich phỏng vấn là vào buổi tối, 
tuyệt đối không được đi một mình.

Nguồn:Hội thảo tập huấn cho cán bộ hiện trường. Nghiên cứu đa quốc gia của  WHO về sức khoẻ của phụ nữ và Bạo lực Gia đình. 
Phòng Sức khoẻ của Phụ nữ và Giới, Geneva, WHO.
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và thành lập các dịch vụ trong cộng đồng 
bản địa. Thủ tướng Ôx-trây-li-a đã thành lập 
Ủy ban Liên bang về Bạo lực đối với phụ nữ 
(NCVAW) để xúc tiến nghiên cứu, phối hợp 
xây dựng chính sách, chương trình, pháp chế 
và thi hành luật, tiến hành và phối hợp thực 
hiện giáo dục cộng đồng về bạo lực đối với 
phụ nữ.97

Ở Ma-lai-xi-a, Luật bạo lực gia đình năm 1994 
(Luật 521) thừa nhận bạo hành gia đình là 
một vấn đề công cộng gây quan ngại98. Hiện 
nay bạo hành gia đình đã bị xử lý như tội 
phạm hình sự. Mục đích của Luật này là đảm 
bảo an toàn cho nạn nhân bạo lực. Luật qui 
định lệnh bảo vệ tạm thời cho nạn nhân và 
hình phạt cho những hành động vi phạm lệnh 
bảo vệ tạm thời đó. Việc thi hành luật thuộc 
quyền của Bộ Thống nhất và Phát triển quốc 
gia và nhân viên phúc lợi xã hội và cảnh sát 
là những người trực tiếp thực hiện. Luật 521 
không bảo vệ những người sống chung không 
cưới hỏi theo luật dân sự và theo phong tục.

Luật  đặc biệt về trừng phạt Bạo hành gia 
đình và Luật Phòng chống Bạo hành gia đình 
và Bảo vệ Nạn nhân của Hàn Quốc qui định 
hình phạt và phục hồi quyền lợi cho người bị 
bạo hành và chế độ báo cáo của cơ sở y tế và 
trung tâm tư vấn.99

Thu thập chứng cứ pháp y

Một thành phần quan trọng của hệ thống 
tòa án là hệ thống pháp y thu thập các chứng 
cứ pháp y cho những vụ bạo lực tình dục. Ở 
nhiều quốc gia, những chứng cứ này chỉ được 
đưa ra khi xét xử ở tòa án nếu do các nhân 
viên pháp y có chứng nhận đặc biệt thu thập. 
Những nhân viên pháp y này thường là người 
của khu vực công, nên trong nhiều trường 
hợp pháp y đồng nghĩa với tiếp cận kém, đối 
xử thiếu tế nhị với người bị bạo hành và không 
sẵn sàng hoặc không có khả năng chăm sóc y 
tế cấp cứu cho nạn nhân100. Mới đây Tổ chức 
Y tế Thế giới và tổ chức PAHO đã xây dựng 
một tập hợp hướng dẫn để cải thiện đáp ứng 

pháp y đối với bạo lực tình dục và bạo hành 
gia đình. Ở châu Mỹ La-tinh đã đề xướng áp 
dụng nhiều biện pháp hứa hẹn, như chỉ định 
nhân viên pháp y do các tổ chức phụ nữ đào 
tạo và cho phép bác sĩ đa khoa và, trong một 
số trường hợp, y tá thu thập mẫu làm chứng cứ 
pháp y ở Ni-ca-ra-goa.

Luật dân sự

Một giải pháp thay thế cho việc nghiêm cấm 
bạo hành gia đình là sử dụng cách tiếp cận 
bằng luật dân sự, theo đó tòa án ra lệnh cấm 
kẻ bạo hành tiếp xúc hoặc hành hạ vợ, yêu 
cầu anh ta phải đi khỏi nhà, buộc anh ta phải 
đóng góp tiền nuôi con hoặc yêu cầu anh ta 
phải đi tư vấn hoặc điều trị lạm dụng chất 
kích thích. Tuy nhiên bằng chứng về hiệu quả 
của phương pháp này cho thấy biện pháp này 
không phải luôn luôn giúp phòng ngừa bạo 
lực thành công101.

Chỉ ban hành luật thôi chưa đủ. Cần phải có 
các cơ chế đảm bảo không gây tổn hại cho 
sự an toàn hay nghề nghiệp/sự học hành của 
những phụ nữ tìm đến sự trợ giúp của pháp 
luật. Ví dụ, luật phòng chống quấy rối tình 
dục ở nơi làm việc cần có sự đảm bảo sao cho 
phụ nữ bị quấy rối không bị mất việc vì tố cáo.

Qui định bắt buộc về trình báo

Luật về bạo lực gia đình hay luật về tấn công 
tình dục ở một số nước qui định cơ sở y tế điều 
trị cho nạn nhân phải trình báo vụ việc. Mặc 
dù có thể làm tăng tỉ lệ trình báo về những vụ 
bạo hành, song những điều khoản như vậy lại 
có thể phản tác dụng và tạo ra rào cản lớn cho 
những phụ nữ bị bạo hành đến cơ sở y tế để 
điều trị. Do đó cần cân nhắc lợi hại trước khi 
triển khai thi hành luật.

Hỗ trợ pháp lý miễn phí

Tư vấn và hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc miễn 
giảm phí là điều kiện tiên quyết đối với chị em 
phụ nữ thu nhập thấp. Cần phổ biến rộng rãi 
thông tin về sự sẵn có và chi phí thấp của dịch 
vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý để phụ nữ nắm rõ, 
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và qua đó không ngần ngại khi tìm đến sự trợ 
giúp của pháp luật do không có tiền trả phí 
dịch vụ.

Các giải pháp chính thức khác

Nhiều biện pháp pháp lý và chính thức khác 
đã được thử áp dụng ở nhiều nơi. Những biện 
pháp đó bao gồm bố trí đồn cảnh sát chỉ có 
nữ cảnh sát; trung tâm điều trị y tế nhằm giải 
quyết vấn đề ngoài hệ thống pháp luật chính 
qui; tòa án gia đình và các tòa án đặc biệt khác 
để xét xử bạo hành gia đình; đào tạo nhân 
viên y tế, luật sư, công tố viên và thẩm phán/
quan tòa; và chỉ định chuyên gia tư vấn đặc 
biệt cho phụ nữ để giải quyết các thủ tục của 
hệ thống tòa án hình sự102.

Khung 19. Sáng kiến cộng đồng nhằm giảm bớt tình trạng BLG 

Ở châu Mỹ La-tinh và vùng Ca-ri-bê, nhiều tổ chức phi chính phủ đã khởi xướng các chương trình 
nhằm thúc đẩy thay đổi thái độ và thực hành liên quan đến chuẩn mực giới và bạo lực đối với phụ 
nữ ở cộng đồng, thường là lồng ghép trong các chương trình phòng chống HIV/AIDS hay chương 
trình sức khỏe sinh sản. Một vài chương trình đã được đánh giá cho thấy là phương pháp tiếp cận 
ở cấp cộng đồng có thể có hiệu quả trong việc thay đổi thái độ và hành vi bạo lực. Một ví dụ về 
chương trình như vậy là Chương trình H do bốn tổ chức phi chính phủ thực hiện với mục đích thay 
đổi chuẩn mực giới và hành vi tình dục ở các nước Bô-li-vi-a, Bra-xin, Cô-lôm-bi-a, Ja-mai-ca, Mê-
hi-cô và Pê-ru. Sáng kiến này gồm bốn thành phần:
a. đào tạo cán bộ chuyên môn để làm việc với nam thanh niên trong khu vực về sức khỏe và công 

bằng giới, có sử dụng một bộ tài liệu hướng dẫn và băng ghi hình;
b. tiếp thị xã hội và sử dụng bao cao su;
c. thúc đẩy dịch vụ y tế; và
d. đánh giá các thay đổi về chuẩn mực giới.

Năm 2002, tổ chức PROMUNDO và Horizons đã bắt đầu thực hiện quá trình đánh giá kéo dài 
hai năm để đánh giá hiệu quả của hai phương pháp tiếp cận so với một khu vực đối chứng. Các nhà 
nghiên cứu đã xây dựng bảng chia độ (Leichert) “Đàn ông có thái độ công bằng giới” với 24 mục 
để đánh giá thái độ. Các phương pháp được sử dụng bao gồm kiểm tra trước và sau can thiệp, và 
khảo sát cộng đồng trong sáu tháng sau can thiệp. Ngoải ra, hai tổ chức này còn thu thập thông tin 
định tính trong nam giới và vợ của họ. Các kết quả sơ bộ cho thấy là chương trình đã thành công 
trong việc nâng cao chuẩn mực công bằng giới và giảm bớt những hành vi khiến nam giới có nguy 
cơ mắc HIV/AIDS cao.

Nguồn: Boot S, Ellsberg M, Morrison A. Addressing gender-based violence in the Latin American and Caribbean Region: A 
critical review of Interventions. Tài liệu thảo luận số: 3438. 10/ 2004 của Ngân hàng Thế giới.

Các chính sách vì người nghèo và đáp ứng 
giới 

Sáng kiến quốc tế

Đã có cam kết quốc tế ngày càng tăng đối với 
công tác giảm nghèo và bất bình đẳng, và thúc 
đẩy quyền con người. Chiến lược Giảm nghèo 
(PRSPs) của các quốc gia vạch kế hoạch cụ 
thể cho phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói 
giảm nghèo. Tuyên bố Thiên Niên Kỷ được ký 
năm 2000 yêu cầu các quốc gia thành viên của 
LHQ có nghĩa vụ đạt được những mục tiêu 
định lượng trong thời hạn cụ thể, gọi là Mục 
tiêu Thiên niên kỷ (MDGs), trong đó có một 
số chỉ tiêu và mục tiêu có liên quan đến vấn đề 
bạo lực giới103. Đặc biệt ba Mục tiêu đầu tiên 
rất phù hợp, đó là:
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•	Mục tiêu 1: xóa bỏ tình trạng nghèo đói 
cùng cực.

•	Mục tiêu 2: đạt giáo dục phổ cập tiểu học.

•	Mục tiêu 3: thúc đẩy bình đẳng giới và nâng 
cao vị thế của phụ nữ.

Sáng kiến quốc gia 

Dù hoàn cảnh kinh tế xã hội có thể khác nhau, 
nhiều phụ nữ phải đối mặt với khó khăn về tài 
chính hoặc rơi vào cảnh nghèo do hậu quả của 
bạo lực giới. Tình hình càng tồi tệ hơn đối với 
những phụ nữ có thu nhập thấp. Tuy nhiên lại 
không có nhiều chính sách hoặc can thiệp tập 
trung vào xóa bỏ những hậu quả kinh tế mà 
bạo lực giới gây ra cho phụ nữ.

Có thể xem xét áp dụng một số biện pháp 
sau:

•	Các chương trình ưu tiên cung cấp chỗ ở 
lâu dài hoặc nơi ở tạm cho những phụ nữ bỏ 
chồng vì bị bạo hành.

•	Các chính sách nơi công sở giúp phụ nữ bị 
bạo hành được thêm ngày nghỉ ốm hoặc có 
thể sắp xếp thời gian làm việc trong ngày 
linh hoạt hơn.

Ít nhất cũng nên có những chính sách không 
cho phép buộc thôi việc những phụ nữ mắc 
lỗi hoặc làm việc không hiệu quả vì lý do bị 
bạo hành gia đình. Cũng không được phép 
phân biệt đối xử trong tuyển dụng đối với nạn 
nhân bị tấn công tình dục hoặc hãm hiếp.

•	Các khoản cho vay lãi suất thấp cho những 
phụ nữ phải chuyển chỗ ở khi bỏ chồng vì 
bị bạo hành.

•	Chính sách tín dụng ưu đãi đối với những 
phụ nữ bị bạo hành muốn phấn đấu để 
độc lập về tài chính, giống cách làm của 
các chương trình hành động ưu đãi cho các 
nhóm đối tượng bị loại khỏi nhịp điệu phát 
triển xã hội.

Khung 20. Nguyên tắc thực hành tốt trong giải quyết vấn đề BLG  

Kinh nghiệm giải quyết bạo lực giới trong những thập niên gần đây đã cung cấp một số bài học và 
thực hành tốt có thể tóm tắt dưới đây:
•	 Cần phải có hành động ở cả cấp quốc gia và địa phương để giải quyết vấn đề BLG. Chính sách 

quốc gia có vai trò quan trọng trong việc xây dựng những cơ chế chính thức và áp dụng chuẩn 
mực tiêu chuẩn. Đề tạo điều kiện cho phụ nữ bị bạo hành tiếp cận những dịch vụ cần thiết, các 
hành động quốc gia kể trên cần được hỗ trợ bởi các sáng kiến phối hợp ở cấp cộng đồng.

•	 Cần có hành động ở tất cả các ngành để cung cấp đáp ứng kịp thời và đầy đủ, nhất là đáp ứng cho 
phụ nữ có thu nhập thấp.

•	 Bảo đảm an toàn cho phụ nữ cần phải là nguyên tắc chỉ đạo mọi quyết định liên quan đến can 
thiệp. Không xây dựng bất cứ can thiệp nào có thể đe dọa sự an toàn của phụ nữ bị bạo hành.

•	 Chỉ đào tạo không thôi chưa đủ. Đào tạo phải đi đôi với thay đổi văn hóa của tổ chức theo hướng 
hỗ trợ sự tham gia của tất cả công nhân viên vào nỗ lực giải quyết các vấn đề BLG, đảm bảo nhận 
thức đúng đắn và có nguồn lực đầy đủ.

•	 Cần có các chính sách và can thiệp đặc biệt để giải quyết các nhu cầu cụ thể của phụ nữ có thu 
nhập thấp, kể cả các can thiệp toàn diện để cung cấp chăm sóc y tế và trợ giúp tâm lý ngay tức thì, 
cung cấp nơi ở tạm thời và tiếp cận đào tạo nghề và phương cách kiếm sống. Thiếu những hỗ trợ 
toàn diện như vậy, phụ nữ có thu nhập thấp không thể thoát khỏi cái bẫy kép của đói nghèo và 
bạo lực giới.

Nguồn: Intimate partner violence. In Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB and Lozano R (eds). World report on 
violence and health. Geneva, World Health Organization, 2002. Chapter 4; và Velzeboer Marijke. Violence against women: the 
health sector responds. Washington, DC: Pan American Health Organization, 2003.
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•	Các chương trình đặc biệt đào tạo nghề, sắp 
xếp việc làm hoặc giúp kiếm kế sinh nhai 
bằng các công việc khác, để giúp chị em phụ 
nữ thoát khỏi bị phụ thuộc vào những người 
chồng bạo hành.

Có thể dành riêng một phần trong các quĩ 
của chính phủ để khuyến khích các tổ chức 
cộng đồng và tổ chức phi chính phủ triển khai 
những chương trình nêu trên. Lý tưởng nhất 
là áp dụng một cách tiếp cận đa ngành trong 
công tác thiết kế và triển khai những chính 
sách và can thiệp đề xuất trên đây. 

Sáng kiến cộng đồng

Trung tâm khủng hoảng và nhà tạm lánh

Từ thập niên 1960, các tổ chức phụ nữ đã 
vận động chống nạn bạo lực giới và xây dựng 
nhiều giải pháp giúp đỡ những phụ nữ bị bạo 
hành. Các trung tâm khủng hoảng, nhà tạm 
lánh cho phụ nữ và nơi ở tạm là cách đáp ứng 
phổ biến nhất. Các trung tâm khủng hoảng 
với đội ngũ nhân viên xã hội và chuyên gia 
tư vần là một thành phần quan trọng của 
phương pháp đáp ứng đối với bạo lực tình 
dục và bạo hành gia đình. Chi phí cho những 
nơi tạm lánh như vậy thường thấp, song cũng 
cần tìm các giải pháp thay thế khác cho những 
địa phương không đủ nguồn lực. Những giải 
pháp thay thế có thể là ở tạm một nơi an toàn 
như nhà người thân hoặc bạn bè. Tuy nhiên 
hệ thống phúc lợi công cộng có thể cần phải 
hỗ trợ bằng cách trả tiền cho những người 
đồng ý cho Nhóm đồng cảnh ngộ những phụ 
nữ bị bạo hành ở nhờ nhà họ.

Tổ chức các nhóm đồng cảnh ngộ là cách 
làm hiệu quả và chi phí thấp để tiếp cận được 
nhiều phụ nữ hơn so với xây dựng các trung 
tâm khủng hoảng chuyên môn.

Phụ nữ cảm thấy được nâng cao vị thế khi 
được gặp gỡ trao đổi với những người cùng 
cảnh ngộ và hiểu rằng việc họ bị bạo hành 
không phải là cá biệt, và đó không phải là thất 
bại của họ hay do lỗi của họ. Trong những 

hoàn cảnh như vậy họ có thể học hỏi được 
rất nhiều từ những người khác về cách ứng 
phó với tình thế khó khăn, cũng như cách giải 
quyết các thủ tục trong hệ thống luật pháp 
và hành chính trong quá trình thay đổi cuộc 
sống sau khi từ bỏ quan hệ với kẻ bạo hành.

Các nhóm đồng cảnh ngộ cần do một người 
điều hành được đào tạo bài bản hỗ trợ; người 
điều hành đó không nhất thiết phải là chuyên 
gia tâm lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp. Điều 
quan trọng là họ có động cơ và được đào tạo 
về giới và quyền của phụ nữ, cũng như về các 
chuẩn mực đạo đức cần có khi làm việc với 
những phụ nữ bị bạo hành104.

Thu hút sự tham gia của nam giới

Một số sáng kiến thu hút sự tham gia của nam 
giới trong hoạt động phòng chống bạo lực 
giới đối với phụ nữ. Có hai loại nhóm nam 
giới tham gia hoạt động này: nhóm làm việc 
trực tiếp với những kẻ bạo hành; và nhóm 
thực hiện việc huy động nam giới, nhất là nam 
thanh niên, để thúc đẩy các quan hệ phi bạo 
lực và tìm cách thu hút sự tham gia của nam 
giới nói chung vào công tác phòng chống và 
hạn chế bạo lực giới.

Các chương trình điều trị cho những người 
đàn ông đánh vợ được khởi xướng đầu tiên 
ở Hoa Kỳ. Hiện nay đã có những chương 
trình như vậy ở Ác-hen-ti-na, Ôx-trây-li-a, 
Ca-na-đa, Mê-hi-cô và Thụy Điển và nhiều 
nước khác105, 106. Mục đích của những chương 
trình đó thường là mang lại thay đổi từ một 
hệ thống quan niệm biện hộ cho hành vi bạo 
hành thành một hệ thống quan niệm tôn 
trọng phụ nữ hơn, thúc đẩy sự chia sẻ và bình 
đẳng107.

Phương pháp huy động nam giới làm tác nhân 
thay đổi tình trạng bất bình đẳng về quyền 
lực giới đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Tổ 
chức phi chính phủ Khai thác Sáng kiến Tự 
lực và Nhận thức (HASIK) ở Phi-líp-pin dùng 
phương pháp đào tạo về giới làm điểm khởi 
đầu để tổ chức hoạt động chống BLG trong 
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Chuyên viên y tế có thể giải quyết vấn đề nghèo đói và giới trong bạo lực giới như thế nào?

các khu dân cư thu nhập thấp ở thành phố 
Quezon108. Một cách tiếp cận tương tự được 
Trung tâm Giáo dục xã hội của Phụ nữ nông 
thôn (RUWSEC) áp dụng đã có tác dụng tốt 
với nam thanh niên và thiếu niên trong các 
làng miền Bắc Tamil Nadu ở Ấn Độ109.

Nam giới ở một số nước đã tự tổ chức nhau 
lại để tuyên bố lên án bạo lực giới và để thử 
nghiệm những kiểu mẫu nam tính mới. Các 
nhóm nam giới chống bạo hành có ở Ca-
na- đa, Ấn Độ, Ni-ca-ra-goa và Zim-ba-bu-ê 
chẳng hạn110.

Can thiệp phối hợp cấp cộng đồng 

Tại nhiều quốc gia công nghiệp, các can thiệp 
phối hợp cấp cộng đồng đã được triển khai để 
cung cấp dịch vụ kết hợp cho những phụ nữ 
bị bạo hành giới. Những sáng kiến này thường 
bao gồm đại diện của các nhóm phụ nữ, cơ sở 
y tế, cơ quan thi hành pháp luật, hệ thống tòa 
án, các cơ quan nhà ở và phúc lợi và chương 
trình điều trị kẻ bạo hành. Ví dụ như ở Hoa 
Kỳ có khoảng 100 cộng đồng đã áp dụng mô 
hình này111. Thành phần cơ bản của mô hình 
bao gồm: 

•	 chính sách bằng văn bản hay một Biên bản 
ghi nhớ qui định mỗi cơ quan cần đáp ứng 
như thế nào và nêu rõ các vấn đề phối hợp 
và chia sẻ số liệu;

•	một điều phối viên ăn lương để quản lý tổ 
công tác và giám sát việc xử lý các vụ việc;

•	đào tạo những người hỗ trợ nạn nhân để 
giúp nạn nhân bạo hành đàm phán với hệ 
thống tòa án và các cơ quan dịch vụ xã hội;

•	đào tạo cho toàn bộ cán bộ nhân viên liên 
quan về nguyên nhân bạo hành;

•	 các nhóm hỗ trợ người bị bạo hành;

•	 các chương trình điều trị cho kẻ bạo hành; 
và 

•	giám sát hoạt động của Tổ công tác, do một 
tổ chức ẩn danh thực hiện, thường là tổ 
chức của phụ nữ .

Sáng kiến của tổ chức PAHO ở 10 nước châu 
Mỹ La-tinh đã thành lập được các ủy ban phối 
hợp ở cấp cộng đồng, và các ủy ban này đã áp 
dụng gần như tất cả các thành phần trong mô 
hình nêu trên112.

Các sáng kiến cộng đồng khác

Những sáng kiến khác ở cấp cộng đồng bao 
gồm hoạt động đào tạo đội ngũ tình nguyện 
viên cộng đồng để giúp đỡ và giới thiệu các 
dịch vụ trợ giúp, và đôi khi là hoạt động như 
những tuyên truyền viên cho các phụ nữ bị 
bạo hành: tổ chức các chiến dịch giáo dục 
công chúng và hội thảo nâng cao nhận thức 
về BLG cho lãnh đạo cộng đồng, thường là 
do ngành y tế chỉ đạo; các chương trình dành 
cho nhà trường ; và các chương trình giáo dục 
kỹ năng sống cho thanh niên có lồng ghép 
chủ đề BLG. 
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Lưu ý cán bộ tổ chức đào tạo

5. Lưu ý cán bộ tổ chức đào tạo

Những lưu ý này được đưa ra để giúp 
cán bộ tổ chức đào tạo trong quá trình 

lồng ghép các vấn đề nghèo đói và giới vào 
chủ đề y tế cụ thể. Cán bộ tổ chức đào tạo 
nên tham khảo Phần 5 của hai Hợp phần cơ 
sở về Nghèo đói và Giới trong bộ Tài liệu 
này, trong hai Hợp phần đó có thêm những 
lưu ý về nhóm đối tượng đào tạo, vai trò của 
cán bộ tổ chức đào tạo và gợi ý phương pháp 
áp dụng trong các buổi học và phương pháp 
đánh giá.

Kết quả học tập dự kiến 

Sau khi học xong hợp phần này, học viên có 
thể:

1. Thể hiện hiểu biết về bạo lực giới, bao 
gồm các định nghĩa BLG, các khía cạnh 
khác nhau, mức độ và hậu quả đối với sức 
khỏe của BLG.

2. Thể hiện hiểu biết về những mối liên hệ 
giữa nghèo đói, giới và BLG.

3. Giải thích được vì sao việc cán bộ y tế phải 
giải quyết vấn đề BLG từ quan điểm hiệu 
suất, công bằng và nhân quyền, lại có ý 
nghĩa quan trọng.

4. Chỉ ra các cán bộ y tế và hệ thống y tế có 
thể ngăn chặn và giải quyết vấn đề BLG, 
nhất là đối với phụ nữ có thu nhập thấp 
và những người thuộc nhóm đối tượng bị 
loại ra bên lề xã hội và dễ bị tổn thương 
khác, như thế nào.

5. Thể hiện khả năng sử dụng thông thạo 
một số công cụ, nguồn thông tin và tài 
liệu tham khảo sẵn có để hỗ trợ cán bộ y 
tế giải quyết vấn đề BLG.

Gợi ý cho các buổi học về bạo lực giới, 
nghèo đói và sức khỏe 

Buổi 1: Nhận thức về bạo lực giới

Bài tập 1: Định nghĩa bạo lực giới đối với 
phụ nữ113

Trước buổi học hãy treo/dán lên tường các 
câu chuyện về bạo lực giới lấy từ báo chí và 
các nguồn khác.

Chia học viên thành những nhóm nhỏ và yêu 
cầu họ viết vào giấy hoặc bảng lật danh sách 
các loại hình bạo lực giới. Mời mỗi nhóm lên 
trình bày kết quả làm việc của mình và định 
nghĩa về bạo lực giới. 

Phân phát cho học viên các định nghĩa về 
BLG của LHQ hoặc của Trung tâm Kiểm 
soát Bệnh. Soát xem định nghĩa BLG của 
các nhóm đã bao gồm những hình thức sau 
chưa:

•	 tổn hại hay đau đớn về thể chất;

•	 tổn hại hay đau đớn về tình dục;

•	 tổn hại hay đau đớn về tâm lý;

•	 đe dọa gây tổn hại hay đau đớn về thể 
chất, tình dục hay tâm lý;

•	 dọa dẫm ép buộc người khác;

•	 độc đoán tước bỏ tự do của người khác;

•	 những hành động bạo lực trong đời sống 
riêng cũng như đời sống công cộng; và 

•	 bạo lực do chính phủ gây ra hoặc dung 
túng.

Thảo luận xem học viên có muốn bổ sung 
thêm các hình thức bạo lực khác nữa vào danh 
mục họ xây dựng không.

Yêu cầu học viên đi quanh lớp và đọc các câu 
chuyện về BLG trên tường và thảo luận xem 
định nghĩa của LHQ đã bao gồm tất cả các 
loại hình bạo lực thể hiện trong các trường 
hợp đó chưa.  Hỏi học viên xem họ có muồn 
thay đổi định nghĩa của LHQ không, và nếu 
có thì thay đổi như thế nào?

Bài tập 2: Những quan niệm sai lầm về bạo 
lực giới 114

Phân phát Bộ câu hỏi ‘Quan niệm sai lầm và 
sự thật về tình trạng ngược đãi phụ nữ ‘ (Tài 
liệu dạy học 1). Yêu cầu học viên làm việc độc 
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Hợp phần về Bạo lực trên cơ sở giới

lập hoặc theo cặp đôi để trả lời. 10 phút sau 
đọc cho cả lớp biết đáp án, và thảo luận về câu 
trả lời của họ.

Động não tìm nguyên nhân vì sao người ta lại 
dùng vũ lực.

Tóm tắt nội dung thảo luận với những định 
nghĩa sau:

Bạo lực là bất kỳ hành vi nào nhằm tìm 
cách kiểm soát hoặc khống chế người khác.

Phân phát hình Bánh xe quyền lực và kiểm 
soát (Hình 2) và thảo luận về những hình 
thức bạo lực giới khác nhau.

Buổi 2: Tìm hiểu những nguyên nhân cơ bản 
của BLG

Trong buổi học này, một nghiên cứu tình 
huống sẽ được sử dụng để giới thiệu mô hình 

sinh thái học về các yếu tố cơ sở của BLG của 
Lori Heise.

Phát cho học viên ‘Câu chuyện của Miriam’115 
(Tài liệu dạy học 2). Nghiên cứu kỹ từng bước 
của nghiên cứu tình huống và yêu cầu học 
viên xác định những yếu tố góp phần khiến 
Miriam phải hứng chịu bạo lực giới. Tiếp đó 
phân phát mô hình của Heise (Hình 3) và 
phân loại những yếu tố đã được học viên xác 
định theo các cấp độ nguyên nhân.

Buổi 3: Mức độ của vấn đề và hậu quả đối 
với sức khỏe  

Mục đích của buổi học này là cung cấp thông 
tin dựa vào Phần 1 và 2 của Hợp phần  này, 
nhất là mục có tiêu đề “Mức độ của vấn đề” 
và “Hậu quả của BLG đối với sức khỏe.” Tổ 
chức một buổi động não bằng cách yêu cầu 

Tài liệu dạy học 1. Những quan niệm sai lầm và sự thật về tình trạng 
ngược đãi phụ nữ

Hãy đọc những câu sau và đánh dấu A, B, C, D hoặc E theo các mức sau:

A – Rất đồng ý   B – Đồng ý     C- Không có ý kiến     D – Không đồng ý    E – Rất không đồng ý

1. Những phụ nữ bị đánh đập có thể bỏ chồng/người tình nếu họ thực sự muốn làm như thế.
2. Một số phụ nữ đáng bị ngược đãi như vậy.
3. Nghèo đói là nguyên nhân bạo lực gia đình.
4. Rượu chè là nguyên nhân bạo lực gia đình.
5. Chỉ cần bọn trẻ không bị bạo hành, thì chúng không bị ảnh hưởng khi phải chứng kiến 

cảnh bạo hành trong gia đình.
6. Bạo hành là chuyện riêng trong gia đình.
7. Cộng đồng không có quyền can thiệp vào chuyện bạo hành gia đình.
8. Nếu người nào đó cư xử bạo hành khi còn đang yêu đương tìm hiểu, thì sau khi cưới họ sẽ 

không xử sự như thế nữa.
9. Một cuộc cãi vã bạo hành có thể ‘giải quyết căng thẳng và hiểu nhầm’, và có lẽ sẽ không xảy 

ra nữa.
10. Người đàn ông ngược đãi vợ là vì anh ta cố kiểm soát vợ.
11. Khi vợ và chồng có quyền bình đẳng trong hôn nhân, thì điều đó sẽ dẫn đến đánh nhau.
12. Nếu ai đó chửi hoặc đe dọa người khác, đó chính là ngược đãi.
13. Nhà trường cần có vai trò nào đó trong việc nâng cao nhận thức về tác hại của bạo lực và 

làm thế nào để ngăn chặn nó.

Nguồn: Wolfe et al. The youth relationships manual: A group approach with adolescents for the prevention of woman 
abuse and the promotion of healthy relationships. Sage, Thousand Oaks, London and New Delhi, 1996.
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Lưu ý cán bộ tổ chức đào tạo

học viên nêu ý kiến của mình về mức độ và 
hậu quả của BLG. Ghi lại câu trả lời của họ 
vào giấy hoặc bảng lật.

Buổi 4: Đáp ứng của cơ sở y tế

Trong buổi này, trò chơi đóng vai được sử 
dụng để giúp học viên làm quen với cách hỏi 
han phụ nữ về tình trạng bị bạo hành và làm 
thế nào để giúp đỡ họ.

Chia lớp thành ba nhóm. Mỗi nhóm lại chia 
thành nhóm A và nhóm B. Các nhóm 1A, 2A 
và 3A được giao ba tình huống cụ thể để đóng 
vai: ví dụ một phụ nữ trẻ bị hãm hiếp được 
cảnh sát đưa tới cơ sở y tế; một phụ nữ từng bị 

chồng bạo hành cần được chăm sóc tiền sản; 
một người mẹ đưa đứa con gái 10 tuổi đến 
khám vì bị đau bộ phận sinh dục.

Phát cho các nhóm 1B, 2B và 3B phần nói về 
đáp ứng của cơ quan y tế, trong đó mô tả cách 
thức hỏi han về bạo lực và cách giúp đỡ những 
phụ nữ bị bạo hành.

Những học viên thuộc nhóm 1B đóng vai cán 
bộ y tế, và học viên nhóm 1A đóng vai nạn 
nhân bị hãm hiếp được đưa đến cơ quan y tế. 
Cán bộ y tế phải tìm hiểu và ghi lại đầu đuôi 
vụ việc và chăm sóc y tế cũng như trợ giúp 
nạn nhân. Học viên thuộc nhóm 2B đóng vai 

Tài liệu dạy học 2. Câu chuyện của Miriam

Miriam 36 tuổi và có sáu đứa con. Chị lớn lên ở một ngôi làng cách thủ đô 400 km. Chị chỉ học hết 
lớp 2. Cha mẹ Miriam rất nghèo, còn trường học ở cách làng 3 km. Cha Miriam cho rằng cho con 
gái đi học cũng giống như ‘tưới rau cho vườn hàng xóm’.

Năm 12, Miriam bị cắt âm vật theo tục lệ của bộ tộc. Năm 16 tuổi chị được gả cho một người đàn 
ông gấp ba lần tuổi mình. Cha Miriam nhận được khoản sính lễ rất lớn. Ngay năm sau chị sinh 
một con trai tại nhà. Đứa trẻ bị chết lưu. Trung tâm y tế nằm cách làng 10 km, vả lại ở trung tâm 
đó người ta cũng không đỡ đẻ. Miriam tin rằng đứa trẻ bị chết lưu là do chị thường xuyên bị đấm 
đá trong suốt thời kỳ mang thai. Thế nhưng mọi người lại đổ tội cho Miriam là không thể sinh con 
khỏe mạnh.

Chồng Miriam cho rằng ông ta có quyền quan hệ tình dục với chị, và thường xuyên làm chuyện đó. 
Miriam không muốn có thai liên tục, nhưng chị không được lựa chọn. Chị không có thời gian đế 
đến phòng khám, và thi thoảng khi phải đến đó vì con bị ốm, thì chị ngại ngần không dám đề cập 
đến chuyện tránh thai với các y tá.

Cuộc sống của Miriam với chồng là một chuỗi dài những tháng ngày bạo hành. Miriam phải vật lộn 
để tồn tại sau nhiều lần mang thai, sinh nở và nuôi con. Chị phải trồng cấy trên mảnh đất nhỏ để có 
cái cho lũ trẻ ăn, vì người chồng không bao giờ đưa đủ tiền cho chị. Nhiều lần chị đến gặp linh mục 
giáo xứ để xin được giúp đỡ. Nhưng linh mục luôn khuyên chị tin vào Chúa và cầu nguyện.

Một hôm chồng Miriam buộc tội chị ‘lăng nhăng’ với một người đàn ông trong làng. Ông ta tuyên 
bố là nhìn thấy chj nói chuyện và cười với người đàn ông đó. Khi chị cãi lại, ông ta dùng củi phang 
liên tiếp vào đầu gối chị và chửi ‘con đĩ! Tao sẽ đánh què mày’. Miriam bị thương tích nặng nề; chi 
nghĩ mình bị rạn xương. Nhiều tuần liền chị không đi ra khỏi nhà được. Nhưng chị không có tiền đề 
trả tiền xe đến trung tâm y tế. Vì không đi chợ bán rau được nên chị không có tiền và phải nhịn đói.

Miriam khiếp sợ bị tiếp tục hành hạ. Chị đã chịu đựng quá đủ. Ngay khi đi lại được, chị bỏ làng ra 
đi, mang theo hai đứa con nhỏ nhất. Hiện tại chị đang sống ở một ngôi làng xa lạ, như một kẻ tị nạn 
ngay tại tổ quốc mình, luôn luôn sợ hãi có ngày bị người chồng tìm thấy và bắt về.

Nguồn: Ravindran TKS (ed) Transforming health systems: Gender and rights in reproductive health. Geneva, World Health 
Organization, 2003.
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cán bộ y tế có nhiệm vụ hỏi han và giúp đỡ 
học viên nhóm 2A là những người đóng vai 
người phụ nữ có thai từng bị chồng bạo hành, 
và v.v..

Sau mỗi phiên đóng vai, cần trao đổi với 
những học viên tham gia đóng vai, sau đó cho 
cả lớp thảo luận về những thách thức gặp phải 
trong quá trình chăm sóc những phụ nữ bị là 
nạn nhân bạo lực giới và làm thế nào để khắc 
phục những khó khăn đó.

Buổi 5: Đáp ứng của ngành y tế và của các 
ngành khác để giải quyết vấn đề bạo lực giới 

Có thể phân phát cho học viên những phần 
có liên quan để họ đọc trước, và có thể yêu 
cầu học viên chuẩn bị thuyết trình trên cơ sở 
những phần họ đã đọc cũng như các tài liệu 
tham khảo khác về đáp ứng của ngành y tế có 
trong thư viện và trên mạng internet.

Có thể tổ chức các cuộc tham quan dự án, cơ 
quan chính phủ hay cơ sở y tế và yêu cầu học 
viên chuẩn bị báo cáo về các can thiệp từ quan 
điểm phê phán.
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6. Công cụ, nguồn thông tin 
và tài liệu tham khảo
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6. Công cụ, nguồn thông tin và tài liệu tham khảo

Công cụ và nguồn thông tin khác 

Công cụ sử dụng trọng hợp phần này

Công cụ sàng lọc để phát hiện bạo hành giới 

A. Công cụ sàng lọc để phát hiện bạo hành giới của IPPF
•	 Chị có bao giờ bị chồng hoặc một người nào đó quan trọng đối với chị làm cho cảm thấy bị tổn 

thương về tình cảm hoặc tâm lý không?
•	 Chồng hoặc một người nào đó quan trọng đối với chị đã từng bao giờ làm chị bị đau chưa?
•	 Chị có bao giờ bị ép buộc phải quan hệ tình dục không?
•	 Khi còn nhỏ có lần nào chị bị người khác đụng chạm vào người khiến chị cảm thấy khó chịu 

không?
•	 Chị có cảm thấy an toàn khi trở về nhà đêm nay không?

B. Ba câu hỏi vắn tắt để sàng lọc phát hiện bạo hành giới.
•	 Trong năm vừa rồi chị có từng bị đánh, đá, quật hay bị làm đau không? Nếu có thì người đánh 

chị là ai?
•	 Chị có cảm thấy an toàn trong mối quan hệ/cuộc hôn nhân hiện nay không?
•	 Có người đàn ông nào trong số những người chị từng quan hệ trước đây đang làm chị cảm thấy 

không được an toàn không?

Nguồn: IPPF Western Hemisphere’s website www.ippfwhr.org , và B: Feldhaus et al. Accuracy of three brief screening questions 
for detecting partner violence in the emergency department. Tạp chí của Hiệp hội Y học Mỹ 277(17): 1357-1361, 1997.

Nêu câu hỏi sàng lọc

A. Hỏi trực tiếp
•	 Trước khi chúng ta bàn về biện pháp tránh thai, có lẽ chúng tôi cần biết một chút về quan hệ 

của chị với chồng.
•	 Vì chuyện bị đánh đập thường xảy ra trong cuộc sống của phụ nữ, nên chúng tôi đã bắt đầu hỏi 

tất cả bệnh nhân về vấn đề này.
•	 Tôi không biết liệu đó có là vấn đề của chị không, song nhiều bệnh nhân của chúng tôi thường 

gặp chuyện căng thẳng ở gia đình. Một số chị em quá sợ hay cảm thấy ngại ngùng không muốn 
tự nói về chuyện đó, nên bây giờ chúng tôi thường hỏi về vấn đề đó.

B. Hỏi gián tiếp
•	 Các triệu chứng của chị có thể liên quan đến việc bị áp lực. Chị và chồng có thường cãi nhau 

nhiều không? Chị có bao giờ bị đánh không?
•	 Chồng chị có uống rượu, dùng ma túy hay cờ bạc không? Rượu, ma túy và cờ bạc có ảnh hưởng 

đến cách anh ấy đối xử với chị và con cái như thế nào?
•	 Khi xem xét xem phương pháp tránh thai nào là tốt nhất cho chị, điều quan trọng là liệu chị có 

thể tính trước khi nào thì quan hệ tình dục hay không. Chị có cảm thấy mình có thể kiểm soát 
chuyện quan hệ tình dục với chồng không? Có lần nào chị bị chồng ép buộc quan hệ không?

•	 Có bao giờ chồng chị muốn quan hệ mà chị không đồng ý không? Trong trường hợp đó thì 
giải quyết thế nào?

Nguồn: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. Ending violence against women. Population Reports, Volume XXVI, No. 4, 
December 1999.
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Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn

•	 Tìm một vài người hàng xóm mà chị có thể tâm sự về chuyện mình bị bạo hành, và yêu cầu họ 
giúp đỡ nếu trong nhà chị xảy ra chuyện ầm ĩ.

•	 Nếu không thể tránh khỏi cãi vã, thì hãy cãi nhau trong một căn phòng hoặc chỗ nào đó mà chị 
có thể chạy thoát dễ dàng.

•	 Tránh những phòng/chỗ có thể có sẵn vũ khí trong tầm tay.
•	 Tập cách rời khỏi nhà an toàn. Xác định xem cửa, cửa sổ, cầu thang nào là nơi chạy thoát nhanh 

nhất.
•	 Luôn có sẵn một túi vật dụng cá nhân sẵn sàng, trong đó có chìa khóa dự phòng, tiền, các giấy 

tờ quan trọng và quần áo containing. Gừi túi đồ đó ở nhà họ hàng hay bạn bè, để phòng khi 
chị phải vội vã chạy trốn khỏi nhà.

•	 Nghĩ ra một mật khẩu giữa chị và con cái, gia đình, bạn bè và hàng xóm phòng khi chị cần họ 
giúp đỡ gấp hoặc gọi hộ cảnh sát.

•	 Quyết định sẽ đi đâu nếu phải bỏ nhà và có sẵn kế hoạch để đến nơi đó (kể cả khi chị không 
nghĩ là mình cần phải bỏ nhà).

•	 Dựa vào linh tính và suy xét của mình. Nếu tình thế nguy hiểm thì hãy cân nhắc việc cho kẻ bạo 
hành thứ mà hắn cần để hắn bình tĩnh lại. Chị có quyền tự bảo vệ mình và con cái.

•	 Hãy nhớ là chị không đáng bị đánh hoặc đe dọa.

Nguồn: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. Ending violence against women. Population Reports, Volume XXVI, No. 4, 
December 1999.

Công cụ đánh giá nguy hiểm

Do Jacquelyn C. Campbell,
Ph.D., RN, FAAN cung cấp

Đồng nghiệp thân mến:

Đây là một bản Công cụ đánh giá nguy hiểm mà anh/chị có thể sao thành nhiều bản theo nhu cầu 
để sử dụng với những phụ nữ bị ngược đãi. Để đổi lại, tôi mong anh/chị sẽ chia sẻ với tôi kết quả 
nghiên cứu (kết quả thô hay đã mã hóa) thu được nhờ dùng công cụ này và/hoặc con số tương đối 
những phụ nữ đã được khảo sát với công cụ này, mô tả thông tin nhân khẩu học về họ, hệ số trung 
bình của họ và bối cảnh thu thập số liệu. Hãy gửi cho tôi những thông tin đó trong năm tới. Tôi 
cũng sẽ rất biết ơn nếu nhận được góp ý (khen hoặc phê phán), và gợi ý cải thiện công cụ này của 
những phụ nữ bị bạo hành, của những người ủng hộ và các nhà chuyên môn tham gia sử dụng công 
cụ này. Cuối cùng, tôi cũng mong muốn anh/chị liên hệ trao đổi với tôi trước khi định thay đổi chi 
tiết gì trong bản công cụ.

Kính thư,
Jacquelyn C. Campbell,
Ph.D., RN, FAAN

Anna D. Wolf
Endowed Professor
Associate Dean for Doctoral
Education Programs and Research,
jcampbel@son.jhmi.edu
(410) 955-2778. Fax: (410) 614-8285
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Tiếp theo

Nghiên cứu tiến hành sau án mạng đã phát hiện ra là rất nhiều yếu tố nguy cơ có liên quan tới các 
vụ giết người mà nạn nhân là kẻ bạo hành hay người bị bạo hành. Chúng tôi không thế biết trước 
được trong trường hợp của chị liệu điều gì sẽ xảy ra, song chúng tôi muốn chị nhận thức được mối 
nguy hiểm bị giết trong những trường hợp chồng đánh đập vợ dã man và để giúp chị hiểu trong 
hoàn cảnh của mình có bao nhiêu yếu tố nguy cơ như vậy.

Dùng lịch, chị hãy đánh dấu vào lịch những ngày chị bị chồng/người tình đánh trong năm vừa rồi 
mà. Ghi chi tiết về mức độ tồi tệ của việc xảy ra ngày hôm đó theo mức độ dưới đây:

1. Tát, xô đẩy; không bị thương và/hoặc không bị đau lâu.

2. Đấm đá; bị thâm tím, rách da, và/hoặc đau nhiều ngày.

3. «Đánh đập dã man»; xây sát, bị bỏng nặng, gãy xương.

4. Đe dọa dùng vũ khí; thương tích ở đầu, thương tích trong, thương tích thành tật.

5. Sử dụng vũ khí; làm bị thương.

(Nếu hành động bạo hành nghiêm trọng hơn những mô tả kể trên, dùng con số lớn hơn để thể 
hiện.)

Trả lời ‘có’ hoặc ‘không’ cho những câu hỏi dưới đây. («Anh ta» là chồng hoặc người tình trước/
hiện tại của chị, hoặc bất kỳ người nào hiện nay đang đánh đập chị.)

____1. Trong năm vừa qua các vụ đánh đập có nhiều hơn không?

____2. Trong năm vừa qua các vụ đánh đập có tồi tệ hơn không và/hoặc anh ta có bao giờ sử dụng 
hoặc dùng vũ khí đe dọa chị không?

____3. Anh ta có bao giờ bóp cổ chị không?

____4. Trong nhà có súng không?

____5. Anh ta đã bao giờ ép chị phải quan hệ tình dục mặc dù chị không muốn không?

____6. Anh ta có dùng ma túy không? Tôi muốn nói là các chất kích thích hoặc 

amphetamines, phencyclidine (bụi thiên thần), cocaine cục, ma túy hoặc hỗn hợp những chất đó.

____7. Anh ta có dọa giết chị và/hoặc chị tin rằng anh ta có thể giết chị không?

____8. Anh ta có thường xuyên say xỉn (ngày nào cũng say hoặc gần như ngày nào cũng say? (về 
lượng rượu sử dụng.)

____9. Anh ta có kiểm soát gần như hoặc mọi sinh hoạt hàng ngày của chị không? Ví dụ: anh ta 
có kiểm soát xem chị chơi với ai, cầm bao nhiêu tiền đi chợ, hoặc khi nào thì được dùng xe 
không? (Nếu anh ta tìm cách làm như vậy nhưng chị không để anh ta thực hiện được, thì 
đánh dấu vào đây: ____)

____10. Có bao giờ chị bị anh ta đánh trong khi đang mang thai không? (Nêu chị chưa bao giờ 
mang thai với anh ta, hãy đánh dấu vào đây: ____)
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____11. Anh ta có thường xuyên đánh chị vì ghen tuông không? (Ví dụ anh ta có nói «Nếu tôi 
không có được cô, thì sẽ không thằng nào có được cô.»)

____12. Chị đã bao giờ dọa hoặc tìm cách tự tử chưa?

____13. Anh ta đã bao giờ dọa hoặc tìm cách tự tử chưa?

____14. Anh ta có đánh đập các con chị không?

____15. Anh ta có đối xử thô bạo với người ngoài không?

____Tổng số câu trả lời ‘Có’

Cám ơn. Hãy nói chuyện với y tá, chuyên gia tư vấn hay người ủng hộ chị về ý nghĩa của Đánh giá 
nguy cơ trong hoàn cảnh của chị. 

Nguồn: website của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Ngăn chặn Bạo lực đối với phụ nữ thuộc Trung tâm Phòng chống 
Bệnh tật Hoa Kỳ: vào địa chỉ http://www.musc.edu/vawprevention/. Sau đó “Research,” “Tools and Instruments,” và “Danger 
Assessment Tool.”

Những phụ nữ tiết lộ tình trạng bị ngược đãi mong muốn gì từ nhân viên y tế?

Một nghiên cứu với sự tham gia của 115 phụ nữ từng bị chồng/người tình bạo hành ở bang 
Wisconsin, Hoa Kỳ đã cung cấp một số hiểu biết về mong muốn của những phụ nữ bị bạo hành. 
Theo họ, thái độ ủng hộ cần bao gồm những yếu tố sau:

Hỗ trợ về y tế
•	 ghi lại toàn bộ tiền sử bạo hành;
•	 đánh giá chi tiết tình hình bạo hành trước đây và hiện tại;
•	 khám thực thể với thái độ nhẹ nhàng; và
•	 điều trị mọi thương tích.

Hỗ trợ về tình cảm
•	 bảo mật thông tin về họ;
•	 yêu cầu người chồng rời khỏi phòng khám;
•	 lắng nghe chăm chú; và
•	 khẳng định với người bị bạo hành là việc bị ngược đãi không phải là lỗi của họ và công nhận 

cảm giác xấu hổ, giận dữ, sợ hãi và lo lắng của họ là có căn cứ.

Hỗ trợ thực tế
•	 nói với bệnh nhân việc chồng bạo hành vợ là trái pháp luật;
•	 cung cấp thông tin và số điện thoại của các cơ sở hỗ trợ ở địa phương, như nhà tạm lánh cho 

phụ nữ bị bạo hành, nhóm giúp đỡ và dịch vụ pháp lý;
•	 hỏi han về sự an toàn của con cái họ; và 
•	 giúp người bệnh lập kế hoạch bảo đảm an toàn.

Nguồn: website của Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Ngăn chặn Bạo lực đối với phụ nữ thuộc Trung tâm Phòng 
chống Bệnh tật Hoa Kỳ: vào địa chỉ http://www.musc.edu/vawprevention/. Sau đó “Research,” “Tools and Instruments,” và 
“Danger Assessment Tool.”
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Một số hướng dẫn cách tiến hành phỏng vấn phụ nữ trong các cuộc khảo sát cộng đồng 
về tình trạng bị chồng/bạn tình bạo hành

1. Giới thiệu về cuộc nghiên cứu:
Khi giới thiệu về cuộc nghiên cứu ở cộng đồng, 
điều quan trọng là phải:

•	 Ăn mặc phù hợp
•	 Tạo ấn tượng ban đầu tốt 
•	 Có phương pháp tiếp cận tích cực
•	 Nhấn mạnh rằng các thông tin thu được sẽ 

được giữ kín 
•	 Thẳng thắn trả lời các câu hỏi

Giới thiệu tên của cuộc nghiên cứu là “Khảo sát 
sức khỏe và kinh nghiệm cuộc sống của phụ nữ”. 
Đừng đả động đến bạo hành gia đình trong lần 
tiếp xúc đầu tiên.
2. Tiến hành phỏng vấn:

•	 Chỉ phỏng vấn người được phỏng vấn
•	 Giữ thái độ trung lập
•	 Đừng bao giờ gợi ý câu trả lời
•	 Xử trí khéo léo với những người ngập 

ngừng không muốn nói
•	 Không đánh giá người được phỏng vấn
•	 Không vội vã phỏng vấn cho xong
•	 Đừng cho bất kỳ ai xem bộ câu hỏi!

3. Nội dung phiếu đồng ý tham gia khảo sát:
•	 Nguyên tắc bảo mật của nghiên cứu
•	 Mục đích chung của nghiên cứu
•	 Một vài chủ đề có thể khó trao đổi 
•	 Người tham gia phỏng vấn có thể không trả 

lời một vài câu hỏi hoặc ngừng phỏng vấn 
bất cứ lúc nào 

•	 Chữ ký của cán bộ điều tra
4. Đặt câu hỏi:

•	 Đọc câu hỏi chính xác như được nêu trong 
bộ câu hỏi 

•	 Không gợi ý câu trả lời này thay cho câu 
trả lời khác 

•	 Đọc các câu hỏi theo đúng trật tự trong bộ 
câu hỏi

•	 Không bỏ qua các câu hỏi
•	 Theo đúng chỉ dẫn về cách đọc câu hỏi 
•	 Không nhấn mạnh vào một lựa chọn trả 

lời nào.
5. Xử lý tình huống bị gián đoạn

•	 Tìm cách có được sự riêng tư 
•	 Hẹn gặp buổi khác để thực hiện nốt 

phỏng vấn 

•	 Chuyền sang hỏi những câu “cô 
thưởng vô phạt”

6. Vấn đề an toàn và đạo đức 
•	 Tính nhạy cảm của vấn đề nghiên cứu
•	 Sự đồng ý tham gia của chị em (chứ 

không phải của chồng hoặc bất cứ 
người nào khác) và tự nguyện tham gia 
phỏng vấn

•	 Bảo mật
•	  An toàn thân thể cho người tham gia 

phỏng vấn 
•	 Tôn trọng quyết định của chị em

7. Trợ giúp những phụ nữ tố cáo thói bạo 
hành

•	 Vai trò điều tra viên của bạn là ghi lại 
các câu trả lời của chị em, chứ không 
phải là đưa ra lời khuyên hay tư vấn.

Khi người được phỏng vấn cảm thấy đau 
buồn:

•	 Dành thời gian trò chuyện dịu dàng 
và tế nhị 

•	 Hãy kiên nhẫn và điềm tĩnh
•	 Đưa ra những nhận xét cảm thông 

như “ tôi biết chuyện này rất khó nói”
•	 Đề nghị nghỉ một lát hoặc để lúc khác 

tiếp tục phỏng vấn.
8. Trợ giúp những phụ nữ tố cáo thói bạo 
hành
Chỉ kết thúc phỏng vấn:

•	 Nếu người được phỏng vấn nói họ 
không muốn tiếp tục nữa 

•	 Nếu bạn cảm thấy tiếp tục phỏng vấn 
sẽ rất bất lợi.

9. Trợ giúp & an toàn cho người thực 
hiện phỏng vấn

•	 Các buổi phỏng vấn với cán bộ giám 
sát 

•	 Nói chuyện với cán bộ giám sát hoặc 
các thành viên khác trong nhóm 

•	 Yêu cầu tư vấn
•	 Áp dụng các biện pháp đảm bảo an 

toàn, ví dụ nếu lịch phỏng vấn là vào 
buổi tối, tuyệt đối không được đi một 
mình.

Nguồn:Training workshop for field staff. WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence. Department  of 
Gender and Women’s Health, Geneva, WHO.
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Nguyên tắc chăm sóc cho nạn nhân bạo hành gia đình  

•	 Bạo hành gia đình là một vấn đề nghiêm trọng có ảnh hưởng tới sức khỏe thực thể, tình cảm và 
tình dục của người bị bạo hành và gia đình họ, và thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

•	 Bạo hành gia đình là một tội hình sự có hậu quả về pháp luật; do đó bạo hành gia đình cần phải 
được xử lý kịp thời và hiệu quả.

•	 Bạo hành gia đình là trách nhiệm của mọi xã hội, đồng thời cũng là một vấn đề y tế công cộng 
và nhân quyền.

•	 Bạo lực do kẻ bạo hành gây ra, không phải do người bị bạo hành.
•	 Bạo hành là một hành vi do giáo dục, và do đó có thể dùng giáo dục để loại bỏ.
•	 Không có lý do gì có thể biện hộ cho bạo hành gia đình.
•	 Mọi người có quyền sống trong điều kiện cho phép sự phát triển kết hợp và tôn trọng quyền 

của họ.
•	 Tất cả các cá nhân, không phân biệt giới tính, tuổi tác, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế, khuynh 

hướng tình dục, quốc tịch và quan điểm chính trị, đều cần được chăm sóc khi họ yêu cầu sự 
giúp đỡ của các dịch vụ để giải quyết vấn đề bạo hành gia đình.

•	 Tất cả các cá nhân bị bạo hành gia đình đều có quyền sử dụng các dịch vụ và nguồn lực để đảm 
bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân cho mình.

•	 Cần thực hiện mọi can thiệp như thế nào đó để đảm bảo tôn trọng quyền của cá nhân và trao 
quyền cho họ tự quyết định. 

Nguồn: Velzeboer, Marijke. Violence against women: the health sector responds. Washington, DC, Pan American Health 
Organization, 2003.

Mười nguyên tắc hướng dẫn tiến hành phỏng vấn hợp đạo lý và an toàn với những 
phụ nữ nạn nhân của nạn buôn người 

1. Không gây tổn hại
Trước khi có được bằng chứng là không có nguy cơ gì, hãy đối xử với mỗi phụ nữ và hoàn cảnh 
thật thận trọng, coi khả năng gây tổn hại là rất lớn. Đừng thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào có 
thể làm cho hoàn cảnh của nạn nhân tệ hại hơn, cả trước mắt và lâu dài.

2. Hiểu về đối tượng phỏng vấn của bạn và đánh giá các nguy cơ 
Tìm hiểu về những nguy cơ liên quan đến buôn bán người và trường hợp của mỗi nạn nhân trước 
khi thực hiện phỏng vấn họ.

3. Chuẩn bị các thông tin về chuyển tuyến. Đừng hứa hẹn những điều bạn không thực hiện được 
Sẵn sàng để cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ của nạn nhân và tiếng địa phương (nếu tiếng địa 
phương khác với ngôn ngữ chung) về các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, y tế, nơi tạm lánh, hỗ trợ xã hội 
và giúp thực hiện chuyển tuyến nếu được yêu cầu.

4. Chọn đủ và chuẩn bị tốt cho phiên dịch và cộng tác viên
Cân nhắc nguy cơ và lợi ích gắn liền với việc thuê phiên dịch, cộng tác viên hay những người khác, 
và có phương pháp thích hợp để sàng lọc và đào tạo họ.

5. Đảm bảo giấu kín danh tính và bảo mật 
Bảo vệ danh tính và mọi thông tin về người được phỏng vấn trong suốt quá trình phỏng vấn, từ 
khi liên hệ với nạn nhân cho tới khi các chi tiết về trường hợp của người đó được đưa ra công khai.

6. Có được sự đồng ý tham gia của người được phỏng vấn
Đảm bảo sao cho mỗi người tham gia phỏng vấn hiểu rõ về nội dung và mục đích của cuộc phỏng 
vấn, về ý định sử dụng những thông tin mà họ cung cấp, về quyền từ chối trả lời các câu hỏi và 
dừng phỏng vấn bất kỳ lúc nào của họ, cũng như quyền đặt ra điều kiện cho việc sử dụng thông 
tin mà họ cung cấp.

Tiếp theo trang sau
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7. Lắng nghe và tôn trọng sự đánh giá của mỗi phụ nữ về hoàn cảnh và nguy cơ đối với sự an toàn 
của họ

Hãy hiểu rằng mỗi phụ nữ sẽ có những quan ngại khác nhau, và cách họ nhìn nhận những quan 
ngại đó có thể khác với cách nhìn nhận của những người khác.

8. Đừng khiến chị em bị bạo hành phải trải qua chấn động tâm lý một lần nữa 
Đừng hỏi những câu hỏi nhằm mục đích khơi gợi những câu trả lời gây xúc động. Hãy chuẩn bị 
tinh thần để ứng phó với đau khổ của chị em và nhấn mạnh vào sức mạnh của họ.

9. Sẵn sàng có can thiệp khẩn cấp  
Hãy sẵn sàng đáp ứng nếu chị em nói họ đang bị nguy hiểm.

10. Sử dụng những thông tin thu thập được một cách hữu ích  
Sử dụng thông tin như thế nào đó để mang lại lợi ích cho một phụ nữ cụ thể hoặc để giúp thúc 
đẩy việc xây dựng những chính sách và can thiệp có lợi cho phụ nữ nạn nhân của nạn buôn người 
nói chung.

Nguồn: Zimmerman, C. and Watts, C. WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women. 
Geneva, World Health Organization, 2003.

Tuyên bố của LHQ về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
Nghị quyết 48/104 của Đại Hội Đồng LHQ ngày 20 /12/ 1993

Đại Hội Đồng, 

Nhận thức được nhu cầu cấp thiết phải áp dụng cho tất cả phụ nữ những quyền và nguyên tắc đảm 
bảo bình đẳng, an toàn, tự do, sự toàn vẹn và nhân phẩm cho mọi người,

Lưu ý rằng những quyền và nguyên tắc đó đã được công nhận trong các Công ước quốc tế, bao 
gồm Tuyên ngôn Nhân quyền,i ii, Công ước Quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị, Công ước quốc 
tế về các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối 
với phụ nữ iii, và Công ước chống tra tấn cùng các hình thức đối xử hay trừng phạt độc ác, vô nhân 
đạo hoặc hạ phẩm giá iv,

Nhận thức rằng việc thực hiện hiệu quả Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối 
với phụ nữ sẽ góp phần xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, và rằng Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ được thông qua bằng Nghị quyết này, sẽ củng cố và bổ sung thêm cho quá trình đó,

Lo ngại rằng bạo lực đối với phụ nữ là một trở ngại đối với việc đạt được bình đẳng, phát triển và 
hòa bình, như nêu rõ trong Chiến lược Nairobi hướng tới tương lai vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong 
đó có đề xuất một tập hợp biện pháp chống nạn bạo lực đối với phụ nữ, và để thực hiện triệt để 
Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ,

Khẳng định rằng bạo lực đối với phụ nữ là vi phạm những quyền và tự do cơ bản của phụ nữ và 
hủy hoại hoặc tước bỏ không cho phụ nữ được hưởng những quyền và tự do đó, và quan ngại về 
thất bại từ trước đến nay trong việc bảo vệ và thúc đẩy những quyền và tự do đó trong lĩnh vực bạo 
lực đối với phụ nữ,

Nhận thức rằng bạo lực đối với phụ nữ là sự thể hiện những tương quan quyền lực bất bình đẳng 
xưa nay giữa nam giới và phụ nữ; những tương quan bất bình đẳng đó đã dẫn đến sự lấn lướt và phân 
biệt đối xử của nam giới đối với phụ nữ và ngăn cản sự tiến bộ toàn diện của phụ nữ, và rằng bạo lực 
đối với phụ nữ là một trong những cơ chế xã hội chủ yếu khiến cho phụ nữ bị buộc phải ở vào vị trí 
phụ thuộc so với nam giới,

Tiếp theo trang sau
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Lo ngại rằng một số nhóm phụ nữ, như phụ nữ thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, phụ nữ thổ dân, 
tị nạn, di cư, phụ nữ sống ở các cộng đồng nông thôn hay vùng sâu vùng xa, phụ nữ nghèo khổ, phụ 
nữ sống ở các cơ sở từ thiện hay trại giam, trẻ em gái, phụ nữ bị tàn tật, phụ nữ cao tuổi và phụ nữ ở 
những khu vực có xung đột, đặc biệt dễ trở thành nạn nhân bạo lực,

Nhắc lại kết luận trong khoản 23 của Phụ lục Nghị quyết 1990/15 ngày 24 /5/1990 của Ủy ban 
Kinh tế và Xã hội rằng việc công nhận bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình và xã hội diễn ra dai 
dẳng và có ở mọi nhóm thu nhập, giai cấp và văn hóa cần phải được đáp ứng bằng những bước cấp 
bách và hiệu quả để xóa bỏ bạo lực,

Cũng nhắc lại Nghị quyết 1991/18 ngày 30 /5/ 1991 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội, trong đó có 
đề xuất xây dựng một khung công cụ quốc tế để giải quyết dứt khoát vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. 

Hoan nghênh vai trò của các phong trào phụ nữ trong việc thu hút sự chú ý ngày càng tăng đối với 
tính chất, sự tệ hại và tầm quan trọng cuả vấn đề bạo lực đối với phụ nữ,

Lo ngại rằng với tình trạng bạo lực tiếp tục tại các quốc gia, ngoài những vấn đề khác, cơ hội cho 
phụ nữ đạt được bình đẳng về pháp luật, xã hội, chính trị và kinh tế trong xã hội còn hạn chế, 

Tin tưởng rằng sau khi xem xét những điều trên, cần phải có một định nghĩa rõ ràng và đầy đủ về 
bạo lực đối với phụ nữ, có tuyên bố rõ ràng về những quyền cần được áp dụng để xóa bỏ bạo lực đối 
với phụ nữ dưới mọi hình thức, cam kết của các Quốc gia về trách nhiệm của mình, và cam kết của 
cộng đồng quốc tế nói chung đối với việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ,

Long trọng công bố Tuyên bố sau đây về Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ và thúc giục rằng cần thực 
hiện mọi nỗ lực để Tuyên bố được biết đến rộng rãi và được tôn trọng:

Điều 1

Để phục vụ mục đích của Tuyên bố này, thuật ngữ ‘bạo lực đối với phụ nữ’ là bất kỳ hành vi bạo lực 
dựa trên giới tính nào dẫn đến, hoặc có thể dẫn đến tổn hại về thể xác, tình dục hoặc tâm thần hoặc 
gây đau khổ cho phụ nữ, kể cả việc đe dọa có những hành động như vậy, áp bức hoặc độc đoán tước 
bỏ tự do, dù diễn ra trong đời sống công cộng hay đời sống riêng tư.

Điều 2

Bạo lực đối với phụ nữ được hiểu là bao gồm, song không chỉ giới hạn ở những hành vi sau:

a. Bạo lực thể xác, tình dục hoặc tâm lý xảy ra trong gia đình, bao gồm: đánh đập, lạm dụng tình 
dục đối với con gái, bạo lực liên quan đến của hồi môn, cưỡng bức trong hôn nhân, như cắt bộ 
phận sinh dục nữ và những phong tục tập quán khác có hại đối với phụ nữ, bạo lực của người 
không phải là chồng và bạo lực liên quan đến bóc lột lao động;

b. Bạo lực thể xác, tình dục hoặc tâm lý xảy ra trong cộng đồng nói chung, bao gồm hãm hiếp, lạm 
dụng tình dục, quấy rối tình dục và đe dọa tình dục ở nơi làm việc, trong cơ sở giáo dục và ở 
những nơi khác, buôn bán phụ nữ và ép buộc bán dâm;

c. Bạo lực thể xác, tình dục hoặc tâm lý do Chính phủ gây ra hoặc dung túng, ở bất kỳ đâu.

Điều 3

Phụ nữ có quyền bình đẳng được hưởng và bảo hộ mọi quyền con người và tự do cơ bản trong các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự hay bất kỳ lĩnh vực nào khác. Những quyền đó 
bao gồm:

Tiếp theo trang sau
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a. Quyền được sống vi;
b. Quyền được bình đẳng vii;
c.  Quyền tự do và an toàn cá nhân viii;
d. Quyền được bảo vệ bình đẳng theo pháp luật;
e. Quyền không phải chịu bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào;
f. Quyền có sức khỏe thể chất và tâm thần với tiêu chuẩn cao nhất có thể đạt đượcix;
g. Quyền không bị tra tấn hay chịu bất kỳ sự đối xử, trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo và hạ phẩm gia 

nào xi.

và các quyền khác

Điều 4

Các quốc gia cần lên án bạo lực đối với phụ nữ và không nên viện dẫn bất kỳ lý do phong tục, tập 
quán hay tôn giáo nào đề lảng tránh nghĩa vụ của mình đối với mục tiêu xóa bỏ bạo lực đối với phụ 
nữ. Các quốc gia cần, bằng mọi cách thích hợp và ngay lập tức, theo đuổi chính sách xóa bỏ bạo lực 
đối với phụ nữ và để đạt được mục tiêu đó, các quốc gia cần phải:

a. Xem xét việc phê chuẩn hoặc ký kết Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối 
với phụ nữ, nếu chưa làm việc đó, hoặc rút lại những điều kiện hạn chế đối với Công ước đó;

b. Tránh không tham gia bạo lực đối với phụ nữ;
c. Có những nỗ lực phù hợp để ngăn chặn, điều tra và trừng phạt những hành động bạo lực đối với 

phụ nữ theo luật pháp quốc gia, nếu những hành động đó xảy ra, bằng cách  
d. Xây dựng các chế tài hình sự, dân sự , lao động và hành chính trong hệ thống luật quốc gia nhằm 

trừng phạt và uốn nắn những hành vi sai trái đối với phụ nữ bị bạo hành; phụ nữ bị bạo hành cần 
được tiếp cận các cơ chế tư pháp và, theo qui định của luật pháp quốc gia, được điều trị những 
tổn thương mà họ đã phải gánh chịu; Nhà nước cũng cần thông báo cho phụ nữ biết về quyền 
của họ được đòi đền bù thông qua những cơ chế đó;

e. Xem xét khả năng xây dựng những kế hoạch hành động quốc gia để tăng cường việc bảo vệ phụ 
nữ chống lại bất kỳ hình thức bạo lực nào, hoặc để đưa ra những điều khoản nhằm thực hiện 
mục đích đó trong các kế hoạch hiện có, có tính đến sự cộng tác của các tổ chức phi chính phủ, 
nhất là những tổ chức quan tâm đến vấn đề bạo lực đối với phụ nữ, nếu phù hợp;

f. Xây dựng một cách toàn diện các phương pháp phòng ngừa và tất cả những biện pháp có tính 
chất pháp lý, chính trị, hành chính và văn hóa nhằm thúc đẩy việc bảo vệ phụ nữ chống lại bất 
kỳ hình thức bạo lực nào, và đảm bảo không để xảy ra hiện tượng phụ nữ bị đối xử thiếu công 
bằng do luật pháp vô tình đối với các vấn đề giới, do cách thực hành luật hay các can thiệp khác;

g. Nỗ lực để đảm bảo tới mức cao nhất có thể, và với nguồn lực hiện có, trong khuôn khổ hợp 
tác quốc tế nếu cần, sao cho phụ nữ bị bạo hành, và con cái họ nếu có, được hưởng sự giúp đỡ 
đặc biệt, như phục hồi, hỗ trợ chăm sóc và nuôi con, điều trị, tư vấn, và có các dịch vụ, cơ sở và 
chương trình y tế và xã hội, cũng như cơ cấu trợ giúp, và cần thực hiện tất cả các biện pháp phù 
hợp để đảm bảo an toàn và phục hồi về thể chất và tâm lý;

h. Phân bổ đủ kinh phí từ ngân sách cho các hoạt động của chính phủ nhằm xóa bỏ bạo lực đối 
với phụ nữ;

i. Có các biện pháp đảm bảo sao cho nhân viên thực thi luật pháp và quan chức chính phủ chịu 
trách nhiệm về việc triển khai các chính sách ngăn chặn, điều tra và trừng phạt hành vi bạo lực 
đối với phụ nữ được đào tạo để giúp họ hiểu biết về  nhu cầu của phụ nữ;

Tiếp theo trang sau
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j. Áp dụng mọi biện pháp thích hợp, nhất là các biện pháp trong lĩnh vực giáo dục, đề thay đổi 
cách ứng xử văn hóa của nam giới và phụ nữ, và xóa bỏ những định kiến, tập quán và các hành 
vi khác dựa trên cơ sở coi một giới nào đó là thấp kém hoặc cao quý, hoặc dựa trên vai trò rập 
khuôn cho phụ nữ và nam giới;

k. Tăng cường công tác nghiên cứu, thu thập số liệu và xây dựng số liệu thống kê, nhất là những 
số liệu về bạo hành gia đình, liên quan đến tỉ lệ các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và khuyến 
khích nghiên cứu về nguyên nhân, tính chất, mức độ nghiêm trọng và hậu quả của bạo lực đối 
vói phụ nữ, và hiệu quả của các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn và giảm bớt tình trạng 
bạo lực đối với phụ nữ; những số liệu thống kê và phát hiện từ nghiên cứu đó cần được công bố 
công khai;

l. Áp dụng các biện pháp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với những phụ nữ đặc biệt dễ bị bạo hành;
m. Khi nộp báo cáo theo qui định của các công cụ đảm bảo Nhân quyền của LHQ, cần bao gồm 

các thông tin liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và các biện pháp đã được thực hiện để triển 
khai Tuyên bố này;

n. Khuyến khích việc xây dựng các hướng dẫn phù hợp để hỗ trợ việc thực hiện các nguyên tắc đặt 
ra trong Tuyên bố này;

o. Công nhận vai trò quan trọng của phong trào phụ nữ và các tổ chức phi chính phủ trên toàn thế 
giới trong việc nâng cao nhận thức và giảm bớt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ;

p. Tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường hoạt động của phong trào phụ nữ và các tổ chức phi 
chính phủ, và hợp tác với họ ở cấp địa phương, quốc gia và khu vực;

q. Khuyến khích các tổ chức liên chính phủ trong khu vực mà các quốc gia là thành viên, để đưa 
vấn đề xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ vào chương trình hoạt động của những tổ chức đó nếu 
cần.

Điều 5

Trong phạm vi thẩm quyền của mình, các cơ quan và tổ chức chuyên môn của hệ thống Liên Hiệp 
Quốc cần góp phần cho việc công nhận và thực hiện các quyền và nguyên tắc nêu trong Tuyên bố 
này, và để đạt được điều đó, ngoài những việc khác, cần phải:

a. Củng cố hợp tác quốc tế và khu vực nhằm mục đích xác định các chiến lược chống bạo lực, trao 
đổi kinh nghiệm và cung cấp kinh phí cho các chương trình liên quan đến vấn đề xóa bỏ bạo 
lực đối với phụ nữ;

b. Tăng cường tổ chức các cuộc họp và hội thảo nhằm tạo ra và nâng cao nhận thức của mọi người 
về vấn đề xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ;

c. Củng cố sự hợp tác và trao đổi giữa các cơ quan thực hiện hiệp định Nhân quyền trong hệ 
thống Liên Hiệp Quốc để giải quyết một cách hiệu quả vấn đề bạo lực đối với phụ nữ;

d. Đưa nghiên cứu các xu hướng bạo lực đối với phụ nữ vào các phân tích về khuynh hướng và 
vấn đề do các tổ chức và cơ quan của hệ thống LHQ, như báo cáo định kỳ về tình hình xã hội 
thế giới chẳng hạn;

e. Khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức và cơ quan của hệ thống LHQ để lồng ghép vấn đề bạo 
lực đối với phụ nữ vào các chương trình đang được thực hiện, nhất là đối với các nhóm phụ nữ 
đặc biệt dễ bị bạo hành;

f. Thúc đẩy quá trình xây dựng các hướng dẫn hoặc sổ tay hướng dẫn về bạo lực đối với phụ nữ, 
sau khi đã cân nhắc các biện pháp khuyến nghị trong Tuyên bố này;
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Điều 6

Không qui định nào trong Tuyên bố này có ảnh hưởng tới bất kỳ điều khoản nào có ích hơn đối với 
mục tiêu xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ có thể đã có trong luật pháp của một quốc gia hay trong bất 
kỳ công ước, hiệp định hay công cụ quốc tế khác đang có hiệu lực ở một quốc gia.

i  Nghị quyết 217 A (III).
ii Tham khảo Nghị quyết 2200 A (XXI), phụ lục.
iii Nghị quyết 34/180, phụ lục.
iv Nghị quyết 39/46, phụ lục.
v Báo cáo của Hội nghị Thế giới để Đánh giá và thẩm định các thành tựu của Thập kỳ phụ nữ của LHQ: Bình 
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