
Hieäu öùng lan toûa

Chia seû nhöõng trieån voïng, ñoåi môùi ñaày 
höùa heïn cuøng vôùi baèng chöùng veà vieäc 
chaám döùt baïo löïc ñoái vôùi phuï nöõ vaø treû 
em gaùi ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ



Ấn phẩm này nêu bật những thành tựu đạt được 
trong khuôn khổ chương trình ở cấp khu vực, “Ứng 
dụng các công cụ kỹ thuật, bằng chứng và cam kết của 
cộng đồng để thúc đẩy việc thực thi pháp luật và cung 
cấp dịch vụ cho phụ nữ bị bạo lực ở khu vực Đông 
Nam Á”. Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và 
Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) xin được gửi lời 
cảm ơn tới các chính phủ Indonesia, Lào, Đông Timor 
và Việt Nam cũng như các nhà lãnh đạo cộng đồng 
địa phương, tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi 
chính phủ vì sự lãnh đạo của họ trong chương trình 
này. UN Women cũng xin được gửi lời cảm ơn tới 
nhóm làm việc của trường Đại học Quốc gia Ireland, 
Galway vì những đóng góp có giá trị của họ trong việc 
tính chi phí cho các dịch vụ cung cấp để hỗ trợ người 
các nạn nhân của bạo lực. UN Women xin được gửi 
lời cảm ơn đặc biệt tới Chính phủ Australia vị sự hỗ 
trợ tài chính trực tiếp cho dự án này cùng với cam kết 
mở rộng chương trình nhằm chấm dứt tình trạng bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em ở khu vực Châu Á và Thái 
Bình Dương. UN Women cũng xin được ghi nhận sự 
dũng cảm và sức mạnh của các nạn nhân của bạo lực, 
những người đã kể và chia sẻ câu chuyện của họ đồng 
thời đã đưa ra những góp ý cho chúng tôi trong suốt 
quá trình xây dựng ấn phẩm này. 

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới
và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) 
được thành lập để thúc đẩy việc đáp ứng 
nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu
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UN Women
Ở cấp quốc gia, UN Women hỗ trợ các Chính phủ trong 
việc thông qua các luật pháp và chính sách phù hợp với 
các tiêu chuẩn quốc tế nhằm ngăn ngừa và ứng phó với 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

UN Women làm việc với các Chính phủ, các cơ quan thuộc 
Liên hợp quốc (LHQ), các tổ chức xã hội dân sự và các cơ 
quan tổ chức khác để vận động bình đẳng giới, quyền của 
phụ nữ và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, cũng như 
chủ động làm việc để thay đổi những khuôn mẫu có hại 
và thu hút các đối tác là nam giới và trẻ em trai.

Th
on

gk
in
g UN Women ủng hộ mở rộng việc tiếp cận tới những ứng 

phó đa ngành có chất lượng cho những nạn nhân, bao 
gồm sự an toàn, nhà tạm lánh, sức khỏe, tư pháp và các 
dịch vụ thiết yếu khác. Hướng dẫn chính sách dựa trên 
bằng chứng sẽ giúp đẩy mạnh đầu tư vào công tác phòng 
ngừa – phương tiện đem lại hiệu quả và lâu dài nhất 
trong việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.  

UN Women làm việc với các Chính phủ để xây dựng các 
Kế hoạch Hành động Quốc gia dành riêng cho việc phòng 
ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ, giúp làm rõ vai 
trò và sức mạnh phối hợp giữa các bên liên quan trong 
các hành động bền vững và có ý nghĩa. UN Women cũng 
ủng hộ việc lồng ghép vấn đề bạo lực đối với phụ nữ 
trong các khuôn khổ quốc tế, khu vực và quốc gia, chẳng 
hạn như Chương trình nghị sự phát triển hậu 2015.

Chöông trình caáp khu vöïc
Chương trình khu vực mang tên “Ứng dụng các công cụ 
kỹ thuật, bằng chứng và cam kết của cộng đồng để thúc 
đẩy việc thực thi pháp luật và cung cấp dịch vụ cho phụ 
nữ bị bạo lực ở khu vực Đông Nam Á” kéo dài trong ba 
năm (từ tháng 6/2013 tới tháng 6/2016) và được Chính 
phủ Australia tài trợ. 

Nhằm đạt được các mục tiêu đầy tham vọng, chương 
trình đã cố gắng đem lại kiến thức và cung cấp công cụ 
để đánh giá, tính toán và thúc đẩy việc thực thi pháp 
luật, các Kế hoạch Hành động Quốc gia và các dịch vụ cho 
các chính phủ và tổ chức xã hội dân sự. Tính bền vững 
được đảm bảo ở cấp chính phủ thông qua việc nâng cao 
khả năng sử dụng những công cụ này cùng với việc tăng 
cường cam kết và vai trò lãnh đạo của nhà nước trong 
việc thúc đẩy thực hiện các vấn đề này.  Được coi như 
một chiến lược bổ sung cho việc chấm dứt tình trạng bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (BLĐVPNTEG), chương 
trình cũng đã tăng cường vai trò lãnh đạo của cộng đồng 
đối với việc thay đổi các khuôn mẫu xã hộI nhằm ngăn 
chặn BLĐVPNTEG trước khi nó xảy ra. Chương trình được 
thực hiện tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào 
bốn quốc gia Indonesia, Lào, Đông Timor và Việt Nam.

Chương trình Khu vực về Chấm dứt Bạo lực đối với 
Phụ nữ và Trẻ em gái (BLĐVPNTEG) hướng tới 4 kết 
quả đầu ra như sau:
1. Tăng cường cơ chế trách nhiệm giải trình trong việc 

thực thi pháp luật và cung cấp các dịch vụ cho phụ 
nữ và trẻ em gái bị bạo lực ở khu vực Đông Nam Á;

2. Tăng cường cam kết của chính phủ nhằm nâng 
cao các nguồn lực cho Kế hoạch hành động đa 
ngành về phòng ngừa và ứng phó BLĐVPNTEG                                
ở Đông Nam Á;

3.  Tăng cường sự lãnh đạo của cộng đồng và huy động 
xã hội nhằm loại bỏ và ngăn ngừa BLĐVPNTEG tại 
các cộng đồng thực hiện dự án ở Đông Nam Á; và 

4.  Tăng cường sử dụng kiến thức, bằng chứng và thực 
hành tốt của các bên liên quan chủ chốt nhằm tạo 
ảnh hưởng tới các chính sách, chương trình và 
chiến lược của Chính phủ với mục đích chấm dứt 
BLĐVPNTEG tại khu vực Đông Nam Á.  



4

Chương trình Chấm dứt bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ 
em gái ở cấp khu vực là một ví dụ cụ thể về sự thay 
đổi tích cực có thể đạt được khi những cam kết của 
địa phương được nâng cao bằng cách đưa ra những ý 
tưởng mới, địa phương hóa những ý tưởng đã được 
thử nghiệm trong các bối cảnh khác và bằng việc nâng 
cao năng lực để tạo ra sự chuyến biến cần thiết nhằm 
chấm dứt bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái.

Söï baûo veä phaùp lyù khoâng ñaày ñuû

Taïi sao caàn thöïc hieän chöông trình?

Thaùch thöùc

Cách tiếp cận đa quốc gia ở cấp khu vực như vậy cho 
phép các hình thức hợp tác mới và các cơ hội học hỏi 
bình đẳng, đồng thời tạo ra hiệu ứng mang tính lan tỏa 
và cho phép triển khai và điều chỉnh các sáng kiến dựa 
trên bằng chứng ở các quốc gia khác. 

Baïo löïc ñoái vôùi Phuï nöõ vaø Treû em gaùi: Tình traïng phoå bieán treân khaép khu vöïc

Tại Lào, hơn 90% nam giới và phụ nữ 
đồng ý rằng điều quan trọng là đàn 
ông phải có quyền lực đối với vợ của 
mình⁵

Bạo lực gia đình ở Đông Timor được 
cọi như là vấn đề cá nhân, theo một 
kết quả nghiên cứu, có tới 82% phụ 
nữ tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình 
thay vì từ các hệ thống tư pháp chính 
thức hay theo phong tục⁶

Ở Việt Nam, việc ưa thích con trai 
dẫn tới sự mất cân bằng rất cao trong 
tỷ lệ giới tính khi sinh: 113 bé trai trên 
100 bé gái (2013)

Tại Indonesia, các báo cáo 
của nam giới về việc họ sử 
dụng bạo lực thể xác hoặc 
bạo lực tình dục đối với 
bạn tình chiếm từ 25-60%1 

40% phụ nữ Đông Timor đã 
trải qua bạo lực thể xác hoặc 
bạo lực tình dục bởi bạn tình 
hoặc không phải do bạn tình 
từ năm 15 tuổi2

Tại Việt Nam, hơn 58% 
phụ nữ từng kết hôn đã 
phải trải qua bạo lực tình 
dục, tâm lý và thể xác 
trong cuộc đời3 

Tại Lào, trong ba người 
phụ nữ thì có một người 
đã từng trải qua sự lạm 
dụng về thể chất, tình dục 
và tinh thần bởi bạn tình4 

Nhöõng khuoân maãu xaõ hoäi gaây haïi
• Tại Indonesia, 15 dạng của bạo lực tình 

dục đã được xác định nhưng chỉ có 4 
dạng được pháp luật công nhận⁷

• Trong một nghiên cứu đa quốc gia thực 
hiện tại khu vực Châu Á và Thái Bình 
Dương, 67% nam giới đã thừa nhận 
phạm tội hiếp dâm nhưng không bị 
trừng phạt về mặt pháp luật⁸

• Trên khắp khu vực Châu Á và Thái Bình 
Dương có 33 trên tổng số 39 quốc gia 
đã có luật pháp quốc gia về bạo lực đối 
với phụ nữ.⁹ Tuy nhiên, việc thực thi 
các pháp luật và chính sách còn hạn 
chế dẫn tới việc những kẻ gây ra bạo lực 
không bị trừng phạt trở nên phổ biến.

• Cưỡng hiếp trong hôn nhân chỉ được 
coi là phạm tội ở 14 nước trong khu 
vực Châu Á và Thái Bình Dương10

“Taïi Laøo, baïo löïc ñoái vôùi phuï nöõ chòu söï aûnh höôûng cuûa vaên hoùa im laëng 
truyeàn thoáng. Khoâng moät ai noùi veà noù vaø toâi cuõng vaäy.
Im laëng, im laëng, im laëng! Nhöng khoâng! Im laëng seõ khoâng bao giôø thay 
ñoåi ñöôïc nhöõng chuaån möïc xaõ hoäi cuûa chuùng ta.”

Bà Bouaphanh Ratthida, Trưởng ban phụ trách Sự tiến bộ 
của Phụ nữ và Trẻ em, Bộ Giáo dục và Thể thao (Lào)

25 - 60% 40% 58%

1 trong 3

90%

82%
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“Toâi thaáy raèng moät soá ngöôøi daân laøng thöïc söï quan taâm tôùi baïo löïc. Ñoù laø moät 
chuû ñeà maø khoâng ai töøng noùi tröôùc ñaây, vaø moät soá thaäm chí coøn caûm thaáy raèng 
hoï coù nghóa vuï phaûi laøm moät ñieàu gì ñoù trong coäng ñoàng cuûa mình. Moïi ngöôøi baét 
ñaàu nghó veà caùc moái quan heä giöõa nam giôùi vaø phuï nöõ… bôûi vì thöïc söï laø chuùng ta 
ñang noùi veà cuoäc ñoái thoaïi cuûa coäng ñoàng.”

Bà Isabelle Cazottes, Cố vấn về giới và Sức khoẻ,
Tổ chức CARE Quốc tế (Lào) 

Tại Việt Nam11

Hợp tác, đổi mới và phối hợp ở cấp khu vực là chìa khóa để:

Taïi sao caàn thöïc hieän chöông trình?

Caùc chi phí
Chi phí cuûa vieäc khoâng haønh ñoäng Chi phí cho thöïc hieän haønh ñoäng

Những phát hiện cho thấy rằng12 việc triển 
khai một gói dịch vụ can thiệp thiết yếu tối 
thiểu cho phụ nữ nạn nhân của bạo lực sẽ chiếm:

0.31%
GDP cuûa Ñoâng 

Timor13
GDP cuûa 

Laøo14

0.25%

“Moät phaùt hieän quan troïng töø nghieân cöùu naøy ñoù laø chi phí öôùc tính 
cho Goùi toái thieåu cuûa caùc Dòch vuï thieát yeáu daønh cho naïn nhaân baïo 
löïc khoâng phaûi laø gaùnh naëng ñaùng keå cho caùc chính phuû.”

Tiến sĩ Nata Duvvury, Giảng viên chính, 
Khoa Chính trị & Xã hội học, Đại học Quốc gia Ireland, Galway

Lôøi keâu goïi haønh ñoäng

Biến luật pháp và chính 
sách thành hành động

Huy động các cộng đồng 
và thanh niên nhằm 
thay đổi các khuôn mẫu 
xã hội

Nâng cao năng lực và 
các nguồn lực cho các 
dịch vụ thiết yếu dành 
cho nạn nhân

Giám sát luật pháp và chính 
sách đang được thực thi để 
đáp ứng các nhu cầu của 
phụ nữ

• Phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình 
kiếm được ít hơn 35% so với phụ nữ 
không bị bạo lực

• Chi phí trực tiếp của bạo lực = 21% mức 
lương hàng tháng của phụ nữ

• Bạo lực trong gia đình dẫn tới tổn thất 
năng suất + chi phí cơ hội tiềm năng là 
3.19% GDP của năm 2010

• Tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp của 
bạo lực gia đình = 1.4% của GDP năm 
2010 
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Cuối cùng, thành công thực sự của chương trình đó là cách mà 
mọi người đã vận dụng sáng kiến của mình để tạo rat hay đổi. 
Trong sự phối hợp giữa CLB Cha mẹ và CLB Nam giới, các thành 
viên cộng đồng tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức về các 
hình thức và hậu quả của BLĐVPNTEG. “Chương trình đã mang 
lại những kết quả cụ thể thông qua việc huy động cộng đồng 
nhằm thay đổi các khuôn mẫu xã hội, thái độ và niềm tin dẫn 
tới bạo lực. Bằng việc thúc đẩy các mối quan hệ tôn trọng và 
bình đẳng giới trong cuộc sống hàng ngày, các cá nhân trong 
cộng đồng sẽ loại trừ được các hành vi bạo lực trước khi nó 
xảy ra.” Bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng đã chia sẻ. Các cộng đồng đã 
đề xuất tổ chức những hoạt động khác nhau dựa trên mối 
quan tâm và mức độ hiểu biết của người dân địa phương, kết 
quả là một giải bóng đá gồm cả cầu thủ nam và nữ nhằm thúc 
đẩy vai trò bình đẳng và các mối quan hệ tôn trọng giữa nam 
và nữ, các buổi trình diễn kịch/sân khấu và cuộc thi kiến thức 
về bình đẳng giới và BLĐVPNTEG đã được tổ chức trong ngày 
hội Gia đình, chuỗi hoạt động trong chiến dịch 16 ngày hành 
động chấm dứt BLĐVPNTEG với sự phối hợp với các CLB Cha 
mẹ và CLB Nam giới. 

Chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng gì?
Những kết quả sau đây làm nổi bật các thành tựu đạt được từ chương trình khu vực về chấm dứt bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái

“Toâi nghó raèng nhöõng thaønh coâng, haïn cheá vaø caùc thaùch thöùc trong phoøng ngöøa vaø öùng phoù 
vôùi BLÑVPNTEG laø  töông töï nhau giöõa caùc nöôùc trong khoái ASEAN. Ví duï thaùch thöùc ñöôïc 
chia seû nhieàu nhaát ñoù laø naêng löïc cuûa caùn boä vaø vieäc thieáu döõ lieäu. Moät soá ngöôøi tham gia 
chia seû moät soá moâ hình töø caùc nöôùc nhö Laøo hoaëc SASA!* taïi Ñaø Naüng. Toâi nghó chuùng ta 
coù theå tieáp tuïc vaän duïng moâ hình ñaõ ñöôïc thöïc hieän thaønh coâng taïi Ñaø Naüng trong Ñeà aùn 
quoác gia veà phoøng ngöøa vaø öùng phoù vôùi baïo löïc treân cô sôû giôùi taïi Vieät Nam.” 

Bà Trần Thị Bích Loan, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Việt Nam)

Nhöõng coäng ñoàng khoâng 
baïo löïc ôû Vieät Nam

Ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là 
việc nâng cao nhận thức mà còn tồn tại trong cuộc sống hàng 
ngày của tất cả chúng ta. Các cộng đồng ở Thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam hiện đang thực hiện điều đó.

Là một phần của SASA!* – một dự án đầy cảm hứng mang tên 
“Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái ở Thành phố Đà Nẵng”, các thành viên cộng 
đồng15 đã lắng nghe, học hỏi, thảo luận và cùng nhau xây dựng 
“Quy ước cộng đồng an toàn, bình đẳng và không bạo lực” với 
sự hỗ trợ của UN Women, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và tổ 
chức Paz y Desarollo.

Hoạt động như một phần bổ sung cho chính sách “Gia đình, 
làng, xã văn hóa” sửa đổi16, Quy ước tập trung vào bình đẳng 
giới, mối quan hệ tôn trọng và giao tiếp không bạo lực. Bằng 
cách này, quy ước khuyến khích các thành viên trong cộng 
đồng nỗ lực vì một cộng đồng không bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái.

Một dấu hiệu thành công đó là Quy ước đã tạo cảm hứng cho 
các hoạt động mang lại hiệu ứng lan tỏa khi cộng đồng hiểu 
được ý tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn không có bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các hoạt động này bao gồm việc 
thành lập các CLB Cha mẹ và các CLB Nam giới.

Sử dụng cuốn cẩm nang dành cho CLB Cha mẹ, các bậc cha mẹ 
tổ chức các cuộc gặp mặt hàng tháng để học hỏi về cách đối 
xử bình đẳng và tôn trọng với vợ/chồng của họ, đồng thời sử 
dụng phương pháp kỉ luật tích cực với trẻ em và kiểm soát tức 
giận để giao tiếp mà không sử dụng bạo lực. Các thành viên 
cũng đã được tập huấn để cung cấp sự hỗ trợ cho các bậc cha 
mẹ khác trong cộng đồng của mình.

Tại các CLB Nam giới, một thanh niên và một nam giới lớn tuổi 
được đào tạo đã cùng nhau cung cấp sự hỗ trợ đồng đẳng 
để những nam giới và các trẻ em trai khác trở thành những 
người ủng hộ nhằm thách thức các giá trị gia trưởng có gốc rễ 
sâu xa, những giá trị chấp nhận bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái, bằng thúc đẩy những chuẩn mực nam tính tích cực 
dựa trên các mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng với phụ nữ 
và trẻ em gái. 

Ản
h:

 U
N

 W
om

en
/P

ha
n 

An



Ản
h:

 K
om

na
s P

er
em

pu
an

7

Chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng gì?

Làm thế nào để bạn biết khi nào thì một luật  nào đó 
tạo ra sự khác biệt? Đối với những nạn nhân sống sót 
của bạo lực trong gia đình tại Indonesia và các nhà cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ cho những nạn nhân này thì đó là 
một vấn đề quan trọng mang tính sống còn. 

Sự phát triển gần đây của khung giám sát và đánh giá 
cho Luật Bạo lực trong gia đình sau 12 năm luật được 
thông qua là một mốc quan trọng cho nạn nhân, các 
nhà cung cấp dịch vụ, các nhà hoạt động và chính phủ.

Khung giám sát này cho phép đánh giá tác động của các 
hoạt động phòng ngừa, bảo vệ, ứng phó và các phương 
tiện mà chính phủ cho phép và các nhóm dân sự xã hội 
hiện nay đã được nâng cao về năng lực để thực hiện 
công việc của mình nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái. 

Dự án đã nhận được sự hỗ trợ của Bộ Trao quyền cho 
Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em cùng với 22 tổ chức phi chính 
phủ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân của bạo 
lực đối với phụ nữ. Các cuộc họp tham vấn với sự tham 
gia của các Bộ Tư Pháp, Y tế và Tôn giáo và các nhóm xã 
hội dân sự. Đáng lưu ý là các cuộc tham vấn cũng đã bao 
gồm cả các ý kiến của những nạn nhân và các chuyên 
gia về lĩnh vực này. 

Việc thử nghiệm khung đánh giá và giám sát luật này 
đã được tiến hành ở Jakarta và hai huyện thuộc tỉnh 
miền đông Nusa Tenggara, nơi đưa ra những phản hồi 
và sau đó những ý kiến này đã được xem như một nhân 
tố khi phát triển khung đánh giá và giám sát. Chính phủ 
và các nhóm xã hội dân sự đóng một vai trò rất quan 
trong trong sự thành công của chương trình.  

Ủy Ban quốc gia về Bạo lực đối với Phụ nữ - Kamnas 
Perempuan, nhờ vào sự lãnh đạo của mình đã tăng 
cường vị thế vận động của Ủy ban với vai trò là cơ quan 
chủ quản của dự án. 

Scan hoặc nhấp vào
để xem video

Coät moác quan troïng cho 
nhöõng naïn nhaân cuûa baïo 
löïc gia ñình taïi Indonesia
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Việc thay đổi nhiềm tin sâu sắc về vai trò của phụ nữ và 
nam giới trong xã hội là một điều không dễ dàng, đó là 
lý do tai sao các sáng kiến đưa những người trẻ tuổi vào 
cuộc đối thoại lại quan trọng trong việc làm thay đổi sớm 
các thái độ đối với BLĐVPNTEG nhằm đạt được những 
chuyển biến lâu dài. 

Tại Lào, một cuốn cẩm nang dựa vào trường học để ngăn 
ngừa và loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ đã được phổ biến 
rộng khắp, đồng thời trở thành chất xúc tác cho sự biến 
đổi ở cả các cấp cá nhân và tổ chức.

Cuốn cẩm nang này được xây dựng bởi UN Women với 
các thông tin đầu vào và dưới sự lãnh đạo về mặt chính trị 
của Bộ Giáo dục và Thể thao (MoES). Cuốn tài liệu được 
biên soạn dựa trên những mô hình được công nhận là 
các thực hành tốt, ví dụ như cuốn hướng dẫn GEMS17 và 
mô hình của phương pháp SASA! Một trường học ở thủ 
đô đã được lựa chọn để thí điểm cuốn cẩm nang. 10 giáo 
viên đã được tập huấn để sử dụng cuốn cẩm nang và có 
60 sinh viên đã được đào tạo lại bởi những giáo viên này. 

Sau can thiệp, các giáo viên cho biết kiến thức của họ về 
bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái đã được nâng cao và bày tỏ cam kết sẽ mở rộng 
sáng kiến. Các giáo viên quan sát thấy rằng những học sinh 
đã tiếp xúc với chương trình giảng dạy có hành vi ngày càng 
tôn trọng họ và các sinh viên khác. 

Hai người tiên phong đã tạo nên sự thay đổi này tại MoES 
đó là: Ông Lytou Bouapao, Thứ trưởng và Bà Bouaphanh 
Ratthida, trưởng ban Sự tiến bộ của Phụ nữ và Trẻ em, 
những người đã có cam kết giúp thúc đẩy thành công của 
sáng kiến.

Sự hỗ trợ của họ đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa khi Thứ 
trưởng bày tỏ mong muốn mở rộng chương trình đào tạo 
trong hệ thống trường công trên toàn quốc vào năm 2020. 
Ông Bouapao là một người ủng hộ thẳng thắn cho vai trò 
của thanh niên trong việc chấm dứt bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái, đồng thời ông cũng đã có các buổi nói 
chuyện công khai về vấn đề này ở nhiều sự kiện. 

Bà Bouaphanh Ratthida tham dự tất cả các khoá tập huấn 
về vận động cộng đồng, bao gồm SASA! Bà sau đó đã sử 
dụng chương trình giảng dạy tại trường và các khái niệm 
của SASA! mà bà đã tìm hiểu để sửa đổi cuốn Cẩm nang 
Bình đẳng Giới của Bộ MoES – tài liệu sau đó được dùng 
để tập huấn cho hơn 200 quan chức chính phủ. Bà trở 
thành một nhà ủng hộ tích cực về vấn đề này, thậm chí 
bà còn đóng góp cho lời bài hát về chấm dứt bạo lực đối 
với phụ nữ. Bài hát sau đó đã được sản xuất và trình diễn 
bởi Aluna, một trong những ca sỹ nổi tiếng nhất của Lào, 
như là một phần của Chiến dịch 16 ngày Hành động chấm 
dứt Bạo lực giới.

Bà Bouaphanh đã lưu ý rằng việc thí điểm chương trình đã 
gợi mở cho Chính phủ đưa nội dung vào thêm 16 trường 
học tại 8 tỉnh với sự tài trợ của Chính phủ. Thời gian này, 
các trường học ở các khu vực nông thôn đang được ưu 
tiên hơn ở những khu vực thành thị nhằm hưởng ứng cam 
kết với các Mục tiêu phát triển Bền vững SDGs “Không ai 
bị bỏ lại phía sau”.

Baøi hoïc kinh nghieäm veà söï chuyeån bieán trong thaùi ñoä: 
Chöông trình can thieäp trong tröôøng hoïc ôû Laøo

Scan hoặc nhấp vào 
để xem video
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“Nghieân cöùu veà chi phí raát höõu ích cho Ñoâng Timor, ñaëc bieät laø cho 
Boä Ñoaøn keát Xaõ hoäi. Hoï ñaõ xem xeùt döïa treân nghieân cöùu veà chi phí 
vaø döïa treân keát quaû, Boä seõ xaây döïng keá hoaïch cho naêm tôùi. Nhôø coù 
nghieân cöùu maø chuùng toâi ñaõ coù theå coù aûnh höôûng ñeán caùc boä ngaønh 
ñeå taêng ngaân saùch cho hoï”  

Ông Henrique de Silva, Giám đốc Quốc gia về Phát triển Chính sách và Giới, Thư kí Nhà nước
về Hỗ trợ và Khuyến khích Kinh tế-Xã hội Phụ nữ (Timor-Leste)

Ứng phó hiệu quả với BLĐVPNTEG đòi hỏi nhiều nguồn 
lực khác nhau, ví dụ như các nhân viên có kĩ năng, hỗ trợ 
khẩn cấp và nhà tạm lánh, tài trợ cho các dịch vụ thiết 
yếu như điều trị y tế, hỗ trợ pháp lý, tư vấn, v.v…Các 
chính phủ cần đưa ra thông tin rõ ràng để có quyết định 
về dịch vụ nào cần và ở đâu, và làm thế nào để phân bổ 
ngân sách nhằm đáp ứng những nhu cầu đó. Rất nhiều 
quốc gia thiếu dữ liệu đáng tin cậy để xây dựng kế hoạch 
nhằm cải thiện các dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em là nạn 
nhân của bạo lực do việc lưu trữ hồ sơ không đầy đủ, 
thiếu các cơ chế kế toán và khoảng trống trong việc giám 
sát và quản lý dữ liệu của cơ quan.  

Để khắc phục điều này, một nghiên cứu tìm hiểu một 
cách chặt chẽ về các chi phí của dịch vụ dành cho phụ nữ 
và trẻ em là nạn nhân của bạo lực18 đã được thực hiện 
lần đầu tiên tại Đông Timor trong 2 năm từ 2014-15 với 
mục tiêu cung cấp thông tin cho Chính phủ về các nguồn 
lực cần thiết trong các dịch vụ xã hội, y tế, cảnh sát và 
tư pháp. Nghiên cứu về chi phí đã từng được thực hiện 
để vận động, nâng cao năng lực về mặt tổ chức, và hỗ 
trợ việc cung cấp nguồn lực cho Gói dịch vụ Thiết yêu 
tối thiểu (MPES).19

Các số liệu về chi phí đã đưa ra kết quả ngay lập tức, cho 
phép tổ chức NGO Fokupers20 cung cấp các dịch vụ về 
nhà tạm lánh và tâm lý cho phụ nữ và trẻ em gái là nạn 
nhân của bạo lực nhằm tăng nguồn lực hỗ trợ cho các 
dịch vụ.  “Chúng tôi đã sử dụng thông tin về chi phí này 
cho cuộc vận động. Chúng tôi đã gặp Bộ Đoàn kết Xã hội 
để đưa ra một đề nghị về các nhà tạm lánh” Bà Marilia 
de Silva Alves, Giám đốc giải thích. “Thứ nhất, họ từ chối 
hơn 70% nguồn ngân sách mà chúng tôi đưa ra. Vì vậy, 
chúng tôi đã vận đông bằng việc sử dụng nghiên cứu về 
chi phí, và đã sử dụng nó để giải thích tại sao chúng tôi 
cần ngân sách. Cuối cùng, Bộ Đoàn kết Xã hội đã đồng 
ý hỗ trợ toàn bộ chi phí mà chúng tôi đề xuất”. Nguồn 
lực và chi phí ước tính cho các dịch vụ này cũng sẽ được 
thông báo trong Kế hoạch Hành động Quốc gia mới về 
Bạo lực trên cơ sở Giới đang được xây dựng dưới sự 
lãnh đạo của Ban Thư kí Nhà nước về Hỗ trợ và khuyến 
khích Kinh tế-Xã hội của Phụ nữ với sự hỗ trợ kĩ thuật 
của UN Women.

Caûi thieän caùc dòch vuï öùng phoù daønh cho phuï nöõ vaø
treû em laø naïn nhaân cuûa baïo löïc taïi Ñoâng Timor
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Noã löïc hôïp taùc: 
Vieät Nam vaø Laøo

Đẩy mạnh các cuộc đối thoại cấp khu vực và cấp 
quốc gia trên cơ sở cùng có lợi là một cách hiệu 
quả để chia sẻ những thực hành, các sáng kiến và 
bằng chứng đầy hứa hẹn về việc chấm dứt bao lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái mà không cần phải 
bắt đầu lại những việc này từ đầu.

Hai cuộc trao đổi học tập giữa 2 quốc gia đã được 
tổ chức tại Vientiane, Lào và Thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam năm 2014. Các đại diện từ các đối tác 
chính như Hội Phụ nữ, Các tổ chức phi chính phủ 
và MoES và Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ 
nữ (NCFAW) đã cùng nhau xây dựng năng lực và 
trao đổi các bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt. 

“Ñieàu toâi caûm thaáy töï haøo nhaát ñoù chính laø söï uûng hoä vaø cam keát 
cuûa chính quyeàn ñòa phöông khi chuùng toâi trieån khai döï aùn. Ñoàng 

thôøi, chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï hoã trôï tích cöïc cuûa caùc thaønh 
vieân trong coäng ñoàng. Hoï thöïc söï hoan ngheânh khi döï aùn ñeán vôùi 
hoï vaø trong suoát quaù trình thöïc hieän, hoï ñaõ hoã trôï vaø tham gia vôùi 

chuùng toâi trong caùc hoaït ñoäng.”
Bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HPN Thành phố Đà Nẵng (Việt Nam)

Một kết quả nổi bật từ quá trình học tập trao đổi đó là 
việc giới thiệu và áp dụng mô hình SASA!. Tại cuộc trao 
đổi học tập đầu tiên, mô hình đã được giới thiệu tới tất 
cả các tham dự viên, những người đã nhận ra giá trị của 
thông điệp tích cực về các giá trị của phi bạo lực và đã 
thấy ứng dụng của mô hình này ở đất nước của mình.  
Họ đã chọn việc áp dụng phương pháp tiếp cận SASA! 
như là một mô hình để khám phá hơn nữa và một vài 
tháng sau đó, một khóa tập huấn đã được tổ chức tại Đà 
Nẵng do một chuyên gia của SASA! giảng dạy, người đã 
từng là thành viên của tổ chức Raising Voices và chứng 
kiến thành công trong việc áp dụng cách tiếp cận này ở 
Đông Phi. Cả hai quốc gia sau đó đã điều chỉnh cách tiếp 
cận SASA! với bối cảnh tương ứng của đất nước mình 
(xem kết quả từ Việt Nam và Lào).
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Taän duïng söùc maïnh 
cuûa khoáI ASEAN

Trong một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chương trình chấm 
dứt BLĐVPNTEG diễn ra cùng lúc với thờI điểm xây dựng 
Kế hoạch Hành động Khu vực ASEAN nhằm Xóa bỏ Bạo lực 
đối với Phụ nữ. Vào tháng 12/2014, các chuyên gia từ văn 
phòng của UN Women tại Châu Á và Thái Bình Dương đã 
đươc mờI tới tham gia nhóm làm việc được dẫn đầu bởi 
Ủy ban Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) và Ủy ban Phụ nữ ASEAN 
(ACW) nhằm giúp soạn thảo Kế hoạch Hành động Vùng.

Là đối tác bên ngoài duy nhất được mờI tham gia vào Nhóm 
làm việc được thành lập để xây dựng Kế hoạch, UN Women 
đã tận dụng những kiến thức và kinh nghiệm hỗ trợ các 
nước trong chương trình khu vực này nhằm thúc đẩy việc 
thực hiện các luật và chính sách. 

*Moâ hình SASA! laø gì?
Được phát triển bởi tổ chức Phi chính phủ Raising 
Voices ở Uganda – một tổ chức đầu tiên được nhận 
tài trợ từ Quỹ Ủy thác Liên hợp quốc (UN Trust Fund) 
nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, SASA! là 
một mô hình huy động cộng đồng để ngăn ngừa 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Cách tiếp cận 
của mô hình tập trung vào việc xác định mối quan 
hệ quyền lực để từ đó hiểu và thay đổi nguyên nhân 
gốc rễ của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 
SASA! tập trung vào việc thu hút sự tham gia của 
nhóm đông trong cộng đồng nhằm tạo ra sự thay 
đổi xã hội tích cực. Phương pháp tiếp cận này đang 
được triển khai thành công trên khắp thế giới và 
được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương. 
Nghiên cứu đã chứng minh rằng cách tiếp cận này có 
hiệu quả trong việc giảm bạo lực ở cấp cộng đồng.21 

Dưới sự trợ giúp của Chương trình BLĐVPNTEG cấp 
khu vực, Việt Nam và Lào đã phát triển các can thiệp 
huy động sáng kiến của cộng đồng được sáng tạo 
bởi mô hình SASA!

“Noäi dung taäp huaán [moâ 
hình SASA!] raát chuyeân saâu, 
thuù vò nhöng deã hieåu. Caùc 
caùn boä ñieàu haønh [caùc nhaân 
vieân cuûa UN Women vaø 
moät chuyeân gia tö vaán ñòa 
phöông] ñaõ ñöa ra raát nhieàu 
ví duï toát vaø thích hôïp, ñoàng 
thôøi söû duïng nhieàu phöông 
phaùp coù söï tham gia ñeå taïo 
höùng thuù vaø cho pheùp söï 
tham gia tích cöïc cuûa ngöôøi 
hoïc… Toâi ñaõ thay ñoåi baûn 
thaân mình vaø trôû neân caån 
troïng cuõng nhö nhaän thöùc 
toát hôn ñeå khoâng aùp ñaët 
quyeàn löïc cuûa mình leân vôï 
hoaëc ñoàng nghieäp nöõ”

(Nam học viên)

UN Women cũng đã tạo ra một không gian trong đó một 
nhóm các bên liên quan trong khu vực gồm các tổ chức phi 
chính phủ, các tổ chức của Liên hợp quốc và cộng đồng các 
nhà tài trợ có thể cung cấp thông tin đầu vào cho kế hoạch 
Khu vực và nhiều trong số đó đã được đưa vào bản dự 
thảo cuối cùng. 

Kế hoạch Hành động của khu vực về BLĐVPNTEG đưa ra 
các ưu tiên và hành động cụ thể nhằm thực hiện Tuyên bố 
ASEAN về Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ (2013) và đã được 
các Nguyên thủ Quốc gia kí thông qua tại HộI nghị Thượng 
đình ASEAN lần thứ 27 vào tháng 11/2015.

Quan hệ đối tác với ASEAN là một ví dụ khác của hiệu ứng 
lan tỏa, đồng thời mở rộng phạm vi của các đối thoại cấp 
quốc gia và khu vực về BLĐVPNTEG. Bằng cách tăng cường 
sử dụng kiến thức, bằng chứng và thông lệ tốt để hỗ trợ 
một chiến lược chính nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái, các chính sách, chương trình và chiến lược 
của các chính phủ khắp khu vực Đông Nam Á cũng sẽ nhận 
được những ảnh hưởng tích cực. 
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“Giôø ñaây toâi hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø caùc loaïi hình söùc maïnh nhôø khoùa ñaøo 
taïo veà SASA!. Toâi cuõng nhaän ra raèng mình ñaõ aùp ñaët söùc maïnh cuûa mình 
ñoái vôùi con toâi khi chuùng khoâng nghe lôøi. Tuy nhieân, giôø ñaây toâi thaáy raèng 
ñoù khoâng phaûi laø moät caùch toát ñeå cö xöû vôùi con mình. Toâi caàn kieåm soaùt 
caûm xuùc cuûa mình vaø söû duïng söùc maïnh theo moät caùch tích cöïc ñeå giaùo 
duïc con toâi veà moâi tröôøng khoâng baïo löïc ôû gia ñình” 

(Nữ học viên)

Thaùng 11 naêm 2013
Hội thảo khởi động và lập kế 
hoạch cấp vùng với các đối tác 
chính và các bên liên quan được 
tổ chức tại Bangkok, Thái Lan

Thaùng 2 naêm 2014
UN Women và đối tác khu 
vực, Diễn đàn Châu Á của các 
Nghị sĩ Nghị viện về Dân số và 
Phát triển (AFPPD) đồng tổ 
chức một cuộc họp của các 
Nghị si Nghị viện về các chiến 
lược đầy hứa hẹn nhằm 
chấm dứt bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái, tổ chức tại 
Chiang Mai, Thailand

Thaùng 7 naêm 2014
Cuộc trao đổi học tập lần thứ 
nhất về các thực hành tốt nhất 
về việc huy động cộng đồng 
giữa Việt Nam và Lào được tổ 
chức ở Vientiane, Lào

Thaùng 9 naêm 2014
Tham vấn quốc gia với các bên liên quan chính 
nhằm lập bản đồ các dịch vụ hiện có và các dịch 
vụ lý tưởng cho gói dịch vụ thiết yếu tối thiểu 
được tổ chức tại Dili, Đông Timor

Thaùng 10 naêm 2014
Hội thảo khu vực về Các kinh 
nghiệm Khu vực và Thực tiễn 
Triển vọng về việc Giám sát và 
Thực thi Pháp luật và các Chính 
sách nhằm chấm dứt bạo lực đối 
với Phụ nữ được tổ chức ở Bali, 
Indonesia

Moác thôøi gian
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“Coâ aáy ñaõ laøm gì ñeå bò xaâm haïi ñeán cô theå vaø taâm hoàn? Coâ aáy coù 
moät traùi tim vaø maùu aám chaûy qua cô theå nhö nhöõng ngöôøi khaùc…
coâ aáy gioáng nhö moïi phuï nöõ khaùc…Raát nhieàu ngöôøi nghó raèng hoï laø 
nhöõng ngöôøi yeáu ñuoáI nhöng hoï ñaày quyeát taâm vaø can ñaûm.”
 

LờI bài hát “She is Every Woman” viết bởi 
Aluna (Lào), bài hát được viết cho Chiến dịch

 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực giới 2015

“Ñieàu aán töôïng ñoù laø kinh nghieäm hoïc taäp töø caùc nöôùc khaùc. Thaät thuù vò 
khi bieát caùch hoï thöïc hieän caùc chöông trình vaø nhöõng gì hoï leân keá hoaïch 
cho töông lai, so saùnh giöõa caùc nöôùc vaø söï khaùc bieät vôùi ñaát nöôùc cuûa 
chuùng toâi”

Bà Victoria Moriana Sibi, Phó Ban Bảo vệ Quyền Phụ nữ,
Phó Văn phòng Trợ giúp Bạo lực Gia đình,

Bộ Trao quyền cho Phụ nữ và Bảo vệ Trẻ em (Indonesia)

Thaùng 12 naêm 2014
Cuộc trao đổi học tập lần 2 giữa 
Việt Nam và Lào tổ chức tại Đà 
Nẵng, Việt Nam

Thaùng 12 naêm 2014
UN Women tại Châu Á và Thái 
Bình Dương được mời tới tham 
gia Nhóm làm việc được dẫn đầu 
bởi UB Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) 
and UB Phụ nữ ASEAN (ACW) 
nhằm giúp soạn thảo Kế hoạch 
Hành động vùng
 

Thaùng 3 naêm 2015
Phương pháp SASA! được giới 
thiệu với các bên liên quan 
chính tại Vientaine, Lào

Thaùng 4 naêm 2015
Cuộc họp tham vấn khu 
vực lần 1 về Kế hoạch 
Hành động Khu vực về 
BLĐVPNTEG tại Bangkok, 
Thái Lan

Thaùng 7 naêm 2015
Cuộc họp Nhóm làm việc 
ACWC-ACW lần thứ 2 về Kế 
hoạch Hành động Quốc gia 
về xoá bỏ bạo lực đối với 
phụ nữ, Bangkok, Thái Lan

Thaùng 5 naêm 2016
Tham vấn khu vực về 
Sách Tài nguyên tư pháp 
về tăng cường luật pháp 
phòng ngừa và ứng phó 
BLĐVPNTEG

Thaùng 12 naêm 2015
Diễn đàn Châu Á Thái Bình 
Dương về Ngăn chặn bạo 
lực đối với PN và trẻ em gái: 
Bằng chứng và công cụ để 
thay đổi chuẩn mực xã hội, 
Bangkok, Thái Lan

Thaùng 6 naêm 2016
Buổi chia sẻ kết quả về 
việc Ứng dụng các công 
cụ kỹ thuật, bằng chứng 
và cam kết của cộng 
đồng để thúc đẩy việc 
thực thi luật pháp và 
cung cấp dịch vụ cho phụ 
nữ bị bạo lực ở khu vực 
Đông Nam Á, Bangkok, 
Thái Lan
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1. Đối tác Phòng ngừa. Tại sao một số nam giới lại sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và chúng ta có thể ngăn cản điều đó 
như thế nào? Kết quả định lượng của Nghiên cứu đa quốc gia của LHQ về Nam giới và Bạo lực ở Châu Á và Thái Bình 
Dương. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women và UNV. (Bangkok, 2013) Xem tại http://www.partners4prevention.org/
sites/default/files/ resources/p4p-report.pdf p. 29

2. Cục thống kê quốc gia [Đông Timor], Bộ Tài chính [Đông Timor], và ICF Macro. 2010. Cuộc khảo sát về dân số và sức 
khỏe của Đông Timor năm 2009 - 2010. Xem tại: http://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr235/fr235.pdf

3. Việt Nam và LHQ, Nghiên cứu quốc gia về Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam (Hà Nội, 2010) Xem tại: http://
www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=487&ItemID=10693

4. Dựa trên nghiên cứu quốc gia năm 2015 của 3000 phụ nữ.

5. Nhóm Giới và Phát triển, Nghiên cứu Bạo lực Gia đình ở 5 tỉnh, Lào (Vientiane, 2011).

6. UN Women, Ước tính các yêu cầu về nguồn lực cho gói dịch vụ thiết yếu tối thiểu dành cho phụ nữ và trẻ em là nạn 
nhân của bạo lực ở Đông Timor, UN Women.

7. UN Women, Tham vấn cấp khu vực về vai trò của các bên liên quan chính trong việc chấm dứt tình trạng vô tội khi 
bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ở Châu Á (Bangkok, 2016) Xem tại: http://www2.unwomen.org/~/media/field%20
office%20eseasia/docs/ publications/2016/04/ending%20impunity%20031516.pdf?v=1&d=20160429T050044

8. Đối tác để phòng ngừa. Tại sao một số nam giới lại sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và chúng ta có thể ngăn cản điều đó 
như thế nào? tr. 45

9. UN Women lập bản đồ các luật và chính sách Bạo lực đối với phụ nữ (đang phát triển)

10. Xem tại: http://www.evaw-global-database.unwomen.org/en

11. UN Women, Chi phí Bạo lực: Hiểu Chi phí Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em và cách đối phó: Những phát hiện và bài 
học từ Châu Á và Thái Bình Dương tr. 19 (Bangkok, 2013). Xem tại: http:// asiapacific.unwomen.org/~/media/Field%20
Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_ Violence_FINAL%20pdf.pdf and UN Women Viet 
Nam, Ước tính Chi phí Bạo lực gia đình đối với Phụ nữ ở Việt Nam (Hà Nội, 2012). Xem tại: http://www2.unwomen.
org/~/media/field%20office%20eseasia/docs/ publications/2013/estimating%20the%20cost%20of%20domestic%20
violence%20against%20women%20in%20viet%20 nam.pdf?v=1&d=20160809T074932

12. UN Women. 2016. Ước tính các yêu cầu về nguồn lực nhằm đối phó với bạo lực đối với phụ nữ ở Đông Nam Á, 
tổng hợp các phát hiện và bài học. Xem tại: http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20eseasia/docs/ 
publications/2016/06/estimating-cost-requirements-vaw.pdf?v=1&d=20160606T064256

13. Nt.

14. Nt.

15. Các cuộc họp về xây dựng Quy ước Cộng đồng an toàn, bình đẳng và không bạo lực đã được tổ chức tại 9 thôn và khu 
dân cư của 3 phường và xã với 450 người tham gia (289 nữ và 161 nam) đại diện cho một loạt các bên liên quan ở địa 
phương.

16. Năm 2011, Chính phủ Việt Nam đã ban hành văn bản pháp luật Thông tư số 12/2011 / TT-BVHTTDL nhằm đưa khái 
niệm “gia đình văn hóa” được phố biến trên toàn quốc, nơi các gia đình được khen thưởng dựa trên một bộ tiêu chí 
quy định tại Thông tư. Mặc dù các tiêu chí bao gồm “vợ chồng đều bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau”, nhưng gia đình được 
trông đợi sẽ “không có bạo lực gia đình” và “duy trì các giá trị văn hoá của các gia đình truyền thống”, nơi phụ nữ được 
kỳ vọng giữ hạnh phúc gia đình. Các tiêu chí đã được cộng đồng sửa đổi để thúc đẩy bình đẳng giới, bao gồm vai trò của 
người ngoài gia đình và đặt quyền của nạn nhân của bạo lực gia đình vào vấn đề cốt lõi cho việc ứng phó.

17. Phong trào bình đẳng giới trong các trường học: Hướng dẫn tập huấn cho cán bộ điều hành. Xem tại : http://www.icrw.
org/files/ publications/Gender%20Equality%20Movement%20in%20Schools%20Training%20Manual.pdf

18. Nghiên cứu này do Văn phòng UN Women tại Châu Á và Thái Bình Dương khởi xướng và phối hợp với Bộ Đoàn kết Xã 
hội, Đông Timor-Leste, UN Women Đông Timor, Đại học Quốc gia Galway của Ireland (NUI Galway) và Trung tâm Nghiên 
cứu Phụ nữ Quốc tế (chuyên gia tư vấn của Niu Galway).

19. MPES được biên soạn cùng với Bộ Dịch vụ Xã hội và các đại diện của Bộ Y tế và Tư pháp và một loạt các tổ chức phi 
chính phủ hoạt động tại Đông Timor và phản ánh những cam kết hiện tại của Chính phủ Đông Timor đã được thực hiện 
trong NAP-GBV.

20. Diễn đàn Truyền thông Phụ nữ Đông Timor

21. http://raisingvoices.org/sasa/
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