
“An toàn và Bình đẳng: Hiện thực hóa quyền và cơ hội của lao động nữ di cư trong khu 
vực ASEAN (2018-2022)” là một phần trong Sáng kiến tiêu điểm của Liên minh Châu 
Âu và Liên Hợp quốc được thực hiện trong nhiều năm, nhằm xóa bỏ tình trạng bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chương trình này do ILO và UN Women thực hiện, 
với sự hợp tác của UNODC, nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn thương của lao động nữ 
di cư đối với bạo lực và buôn bán người, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ có 
chất lượng, có điều phối và đáp ứng tốt.
Tài liệu tóm tắt này xác định 16 điểm thiết yếu cần có để đảm bảo các biện pháp ứng 
phó có chất lượng, có phối hợp nhằm giải quyết tình trạng bạo lực đối với lao động 
nữ di cư.1  Tóm tắt này chủ yếu dành cho các nhà cung cấp dịch vụ dành cho nữ lao 
động di cư tại các nước đến. Ở những điểm thích hợp, tài liệu cũng cung cấp thông tin 
về vai trò của các đơn vị cung cấp dịch vụ tại quốc gia xuất cư (định hướng trước khi đi 
cho nữ lao động di cư và khi trở về). 

1. Ngôn ngữ: Cung cấp thông tin bằng chữ và lời nói về các dịch vụ thiết yếu, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người trải 
qua bạo lực. Khi cung cấp dịch vụ phiên dịch, sử dụng phiên dịch viên chuyên nghiệp để đảm bảo các thông 
tin được cung cấp được tiếp nhận đầy đủ. 

2. Phiên dịch: Đào tạo phiên dịch viên để cung cấp dịch vụ phiên dịch cho người trải qua bạo lực bằng ngôn ngữ 
mang tính nhạy cảm về văn hóa, không đổ lỗi cho nạn nhân và phản ánh được sự hiểu biết về bạo lực đối với 
phụ nữ và người di cư (bao gồm mua bán người, nếu phù hợp) theo cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. 
Phiên dịch viên phải tôn trọng tính bảo mật và không được là người có mối quan hệ quyền lực với người trải 
qua bạo lực. 

3. Nhạy cảm về văn hóa: Đào tạo các nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ y tế, tư pháp và hành pháp, xã hội) về 
phương pháp cung cấp dịch vụ phù hợp văn hóa khi đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc tâm lý, thể chất và xã 
hội của nữ lao động di cư, đặc biệt là phụ nữ di cư trải qua bạo lực do bạn tình gây ra hay bạo lực gia đình và 
bạo lực tình dục.

4. Bảo mật: Nhằm tránh sự kỳ thị đối với nữ lao động di cư khi trở về, trong quá trình kết nối người trải qua bạo 
lực với các dịch vụ tại cộng đồng nơi họ sinh sống, cần cẩn trọng trong việc cung cấp thông tin về tình trạng 
của họ,  giới hạn trong phạm vi những người hỗ trợ trực tiếp (bạn bè và gia đình), tuân thủ nguyên tắc chỉ chia 
sẻ thông tin khi có sự đồng ý của nạn nhân/người trải qua bạo lực.

5. Thu thập số liệu: Đảm bảo phân tách số liệu theo quốc gia xuất cư, giới tính bản dạng giới và loại hình bạo lực 
đã xảy ra. Xác định trách nhiệm báo cáo hàng năm và thực hiện các quy trình đảm bảo bảo mật. Không nhất 
thiết ghi chép thông tin về tình trạng di cư vì có thể khiến người trải qua bạo lực có nguy cơ bị trục xuất khỏi 
nước sở tại hoặc phải chịu các hậu quả nghiêm trọng khác.

6. Khả năng tiếp cận và tính sẵn có của dịch vụ: Cung cấp dịch vụ tại địa điểm thuận tiện (có thể ở chợ, hay nơi 
nữ lao động di cư thường lui tới, gặp gỡ) và vào thời điểm phù hợp, như cuối tuần, hay sau giờ làm việc, có tính 
đến các công việc hay trách nhiệm gia đình của nữ di cư. Cung cấp số đường dây nóng và các cách thức thông 
tin liên lạc khác bằng các ngôn ngữ của người trải qua bạo lực. 

7. Người hỗ trợ phù hợp:  Hỗ trợ người trải qua bạo lực giảm căng thẳng, và những cảm giác không thoải mái khi 
tiếp xúc với các dịch vụ mà họ còn thấy lạ lẫm. 

Tổng quan

Ini�ated by the European Union and the United Na�ons:

1. 16 điểm thiết yếu được xác định dựa vào tài liệu Gói dịch vụ thiết yếu dành cho Phụ nữ và Trẻ em gái trải qua bạo lực –một công cụ do UN 
Women, UNFPA, WHO, UNODC và UNDP xây dựng trên phạm vi toàn cầu, xác định các nguyên tắc cốt lõi trong cung cấp chăm sóc và dịch vụ 
trong lĩnh vực y tế, xã hội, hành pháp và tư pháp và giữa các cơ quan điều phối nhằm hướng dẫn ứng phó đa ngành giải quyết tình trạng bạo lực 
đối với phụ nữ. Toàn bộ nguyên tắc cốt lõi trong chăm sóc và cung cấp dịch vụ áp dụng cho nữ lao động di cư. 16 điểm thiết yếu tập trung chủ 
yếu vào các lĩnh vực chính nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ có chất lượng dành cho nữ lao động di cư trải qua bạo lực. 
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16Điểm thiết yếu trong  
cung cấp dịch vụ đa ngành có chất lượng dành cho
nữ lao động di cư trải qua bạo lực



Dịch vụ xã hội
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10. Thông tin về y tế:  Đảm bảo thông tin về các dịch vụ y tế (các dịch vụ được cung cấp miễn phí hay không, dịch vụ 
khám nghiệm pháp y, chăm sóc y tế khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản) tại các địa điểm 
gần nữ lao động di cư, ví dụ các khu nhà trọ, chợ và nơi làm việc. Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu với phụ nữ di cư và 
thông tin cho họ trước về bất cứ hệ quả tiêu cực nào liên quan đến quá trình tiếp cận dịch vụ y tế, ví dụ như: trình 
báo bắt buộc về người nhập cư không đủ giấy tờ cho cảnh sát. Chia sẻ thông tin với nạn nhân/người trải qua bạo 
lực về các phương án an toàn khác (ví dụ như dịch vụ do các tổ chức phi chính phủ cung cấp).

Điều phối
8. Điều phối quốc tế: Thúc đẩy liên kết giữa nước xuất cư và nước nhập cư thông qua các thỏa thuận khu vực, đa 

phương và/hoặc song phương, cũng như với các sứ quán liên quan, hoặc với các tổ chức Liên Hợp Quốc, khi 
phù hợp, để đảm bảo các dịch vụ thiết yếu được sẵn có và được điều phối ở nước nhập cư và nước xuất cư khi 
người lao động trở về. 

9. Điều phối giữa các ngành: Thiết lập kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ làm việc với các nạn nhân/người trải 
qua bạo lực và nạn nhân của mua bán người với nữ lao động di cư để đảm bảo các dịch vụ thiết yếu đều sẵn có, 
tiếp cận được và được điều phối. 

Hành pháp và Tư pháp
11. Hỗ trợ pháp lý: Đề xuất hỗ trợ pháp lý với tất cả nạn nhân/phụ nữ trải qua bạo lực. 

Công tác hỗ trợ bao gồm cung cấp thông tin về thu tiền công quá hạn chi trả và hỗ 
trợ làm hồ sơ pháp lý. Cung cấp và đảm bảo các biện pháp pháp tại nơi làm việc và 
liên quan tới vấn đề pháp luật dân sự, hình sự và lao động, bao gồm các biện pháp 
giải quyết bạo lực. Tiếp tục hỗ trợ hoàn thành các quy trình pháp lý tại nước nhập cư 
ngay cả khi nạn nhân/người trải qua bạo lực trở về nước.

12. Các chọn lựa/hệ quả pháp lý: Nạn nhân/người trải qua bạo lực nhận thức về các chọn 
lựa pháp lý, quy trình tư pháp như: quy trình lập, gửi khiếu nại, điểm khác biệt nào 
áp dụng với phụ nữ không phải là người cư trú ở địa phương. Cần phải báo trước cho 
nạn nhân/người trải qua bạo lực về các hệ quả pháp lý nếu việc trình báo bạo lực có 
thể có tác động tiêu cực đến họ. 

13. Kiến thức của các nhà cung cấp dịch vụ: Các nhà cung cấp dịch vụ phải có kiến thức chuyên môn về cách ứng 
phó phù hợp đối với phụ nữ di cư từng trải qua bạo lực. Việc này bao gồm hiểu biết về mối lo sợ về tình trạng 
di trú của họ và cách cung cấp các dịch vụ chăm sóc cũng như các biện pháp trấn an phù hợp khi phụ nữ trình 
báo bạo lực. Nhà cung cấp dịch vụ cần nắm rõ về các hình thức phân biệt đối xử xuất phát từ tình trạng di trú, 
nơi xuất cư, tôn giáo, chủng tộc, xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới, nghề nghiệp, cũng như các yếu tố khác, 
có thể dẫn tới nguy cơ bạo lực đối với nữ di cư. 

14. Tư vấn và hỗ trợ tâm lý: Phụ nữ di cư thường bị tách khỏi mạng hỗ trợ truyền thống (như bạn bè và gia đình). 
Một phần trong việc hỗ trợ tâm lý xã hội là giới thiệu họ tới các nhóm hỗ trợ và giúp đỡ xây dựng mạng lưới 
tương trợ tại nơi sinh sống. Chú ý tới các nguy cơ có thể xảy ra đối với phụ nữ di cư, xuất phát từ định kiến giới, 
định kiến về văn hóa, xã hội có thể dẫn tới bạo lực, và sự kỳ thị từ cộng đồng, cũng như các vấn đề xung quanh 
việc bảo mật thông tin, bao gồm cả khi họ đã trở về.

15. Nhà tạm lánh/sự an toàn: Do nữ lao động di cư là nạn nhân/người trải qua bạo lực sống xa gia đình và bạn bè 
tại quê hương, việc cung cấp kịp thời nơi trú ẩn an toàn, miễn phí, đảm bảo an ninh cho họ và con cái là rất 
quan trọng. Cũng cần nhớ rằng thủ phạm có thể cũng thuộc cộng đồng người nhập cư nên việc tìm kiếm trợ 
giúp tại đó không phải lúc nào cũng là một phương án khả thi.

16. Hỗ trợ kinh tế: Cung cấp các hỗ trợ kinh tế tạm thời cho nạn nhân/người trải qua bạo lực để đảm bảo các nhu 
cầu cơ bản và nơi ở và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ đảm bảo nhân phẩm của phụ nữ di cư cũng cần được chú 
trọng, và hỗ trợ kinh tế không có nghĩa là nạn nhân/người trải qua bạo lực có thể thoát khỏi bạo lực, quấy rối 
và lạm dụng. 
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