
COVID-19 và Chấm dứt Bạo lực 
đối với Phụ nữ & Trẻ em gái 

GIỚI THIỆU
Bản tóm tắt này đưa ra những bằng chứng về mối tương quan 
giữa tác động của đại dịch COVID-19 và bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái (BLPNTEG) trên toàn cầu. Bản tóm tắt cũng 
đưa ra các khuyến nghị cần được xem xét bởi tất cả các tổ chức, 
ban ngành trong xã hội: từ chính phủ đến các tổ chức quốc tế và 
các tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS) để ngăn chặn và ứng phó 
với BLPNTEG khi bắt đầu, trong và sau cuộc khủng hoảng y tế 
công cộng với những ví dụ về các hành động đã được thực 
hiện. Tài liệu này cũng xem xét tác động kinh tế của đại dịch và 
mối tương quan giữa tác động đó và BLPNTEG trong dài hạn.

Tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của rất nhiều 
chuyên gia hỗ trợ các giải pháp chấm dứt BLPNTEG, đặc biệt 
trong bối cảnh các nước đang trải qua khủng hoảng.
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PNTEG trong độ tuổi 15-49 bị bạo 
lực tình dục và/hoặc thể chất gây ra 
bởi bạn tình trong 12 tháng trước.
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CÁC XU THẾ & VẤN ĐỀ
BLPNTEG là vi phạm quyền con người - một vấn đề 
toàn cầu để lại tác động nghiêm trọng đối với nạn 
nhân, gia đình và cộng đồng1. 

Gần 18% phụ nữ và trẻ em gái (PNTEG) trong độ tuổi 
từ 15-49 đã từng có mối quan hệ thân mật đã bị bạo lực 
thể xác hoặc tình dục bởi bạn tình trong 12 tháng trước 
đó2. Con số này tăng lên 30% khi xem xét bạo lực gây 
ra bởi bạn tình đối với phụ nữ trong suốt cuộc đời họ3. 
Hơn 1/3 số trường hợp phụ nữ bị giết hại có chủ đích đã 
bị giết bởi chính người bạn tình hiện tại hoặc trước đây 
của họ4.

Mặc dù bạo lực gây ra bởi bạn tình (BLBT) là một 
trong những hình thức bạo lực phổ biến nhất đối với 
PNTEG nhưng trên thực tế PNTEG bị bạo lực trong 
nhiều bối cảnh khác nhau - trong những giai đoạn hòa 
bình cũng như xung đột, hoặc là hậu quả của xung đột – 
và trong các quy mô khác nhau: gia đình, cộng đồng và 
xã hội rộng lớn hơn. Những tiến bộ nhanh chóng trong 
công nghệ cũng dẫn đến một loại hình bạo lực khác đối 
với PNTEG – đó là bạo lực trên mạng. Dữ liệu hiện có 
cho thấy rằng tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực tìm kiếm các hình 
thức trợ giúp chưa đến 40%. Trong số những phụ nữ 
tìm kiếm trợ giúp đó thì hầu hết đều tìm trợ giúp từ gia 
đình và bạn bè. Tỷ lệ phụ nữ tìm kiếm trợ giúp từ cảnh 
sát chưa đến 10%5.

Tình trạng BLPNTEG hiện tại có thể sẽ trở nên tồi tệ 
hơn trong bối cảnh COVID-19. Những dữ liệu mới cho 
thấy kể từ khi COVID-19 bùng phát, các báo cáo về bạo 
lực đối với phụ nữ, và đặc biệt là bạo lực gia đình 
(BLGĐ), đã gia tăng ở một số quốc gia vì những mối lo 
về an ninh, sức khỏe và tiền bạc đã ngày càng tạo ra 
căng thẳng, áp lực đối với những người có điều kiện 
sống khó khăn, tù túng gây ra bởi lệnh phong tỏa do 
COVID-19. Tính đến đầu tháng 4/2020, hơn một nửa 
dân số thế giới đã sống trong điều kiện phong tỏa.

Ví dụ, ở Pháp, các vụ BLGĐ đã tăng 30% từ khi Pháp 
thực hiện phong tỏa vào ngày 17/03/20206. Số lượng 
cuộc gọi tới các đường dây trợ giúp ở Síp và 
Singapore7 đã tăng tương ứng 30% và 35%8. Tại      
Argentina, Số cuộc gọi khẩn cấp về BLGĐ đã tăng 
25% kể từ khi nước này bắt đầu áp dụng phong tỏa9. 

Theo các cơ quan chính phủ, các nhà hoạt động vì 
quyền của phụ nữ và các TCXHDS tại Canada, Đức, 
Tây Ban Nha, Anh10 và Hoa Kỳ11, số lượng các báo 
cáo về tình trạng BLGĐ trong thời gian khủng khoảng 
do COVID-19 và/hoặc nhu cầu về nơi trú ẩn khẩn cấp 
đã ngày càng gia tăng12.

“Tình trạng 
BLPNTEG hiện 
nay dường như 
ngày càng tồi tệ 
trong bối cảnh 
COVID-19”
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Theo một cuộc khảo sát về an toàn cho phụ nữ ở bang New 
South Wales, Úc, 40% cán bộ đang hoạt động ở tuyến đầu 
cho biết số nạn nhân bạo lực đề nghị trợ giúp đã tăng lên và 
70% cho biết những vụ đã thụ lý đều có mức độ phức tạp 
gia tăng trong đợt bùng phát COVID-1913. 

Việc gia tăng các báo cáo về BLGĐ đang xảy ra cùng lúc 
với việc chất lượng các dịch vụ đang bị ảnh hưởng. Các dịch 
vụ chăm sóc và hỗ trợ giải cứu cho những phụ nữ bị bạo lực 
(quản lý lâm sàng đối với các vụ liên quan đến hiếp dâm, 
sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội) có thể bị gián 
đoạn khi các nhà cung cấp dịch vụ y tế bị quá tải do phải xử 
lý các trường hợp COVID-19. Ngay cả khi các dịch vụ thiết 
yếu cơ bản vẫn được duy trì thì những thiếu hụt trong công 
tác ứng phó có sự phối kết hợp giữa các ngành y tế, công an, 
tư pháp và dịch vụ xã hội cũng như việc giãn cách xã hội sẽ 
đối mặt với nhiều thách thức trong việc mang lại những hỗ 
trợ có ý nghĩa và phù hợp cho PNTEG đang là nạn nhân của 
bạo lực.

Trong các trường hợp khác, khi việc di chuyển và/hoặc tiếp 
cận các dịch vụ thiết yếu có chất lượng bị hạn chế hoặc 
được quản lý theo những cách khác nhau do hậu quả của 
giãn cách xã hội (ví dụ như tư vấn qua điện thoại, email 
hoặc các nền tảng khác) thì các yêu cầu trợ giúp cũng đang 
giảm dần. Chẳng hạn, một đường dây trợ giúp nạn nhân 
BLGĐ ở Ý cho biết số cuộc gọi họ nhận được đã giảm đi 
55% trong hai tuần đầu tiên của tháng 3/2020 vì nhiều phụ 
nữ cảm thấy việc yêu cầu trợ giúp trong giai đoạn phong tỏa 
do COVID-19 rất khó khăn. Một mạng lưới về nơi trú ẩn an 
toàn cho phụ nữ ở phía bắc nước Pháp cũng đã báo cáo tình 
hình sụt giảm tương tự14. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại 
đối với những phụ nữ không thể tiếp cận các nguồn lực có 
thể giúp họ ứng phó hoặc thoát khỏi các tình huống bạo lực. 
Vào thời điểm này, PNTEG có thể không tiếp cận được các 
mạng lưới/các tổ chức cung cấp hỗ trợ và xác nhận các 
trường hợp bị lạm dụng (VD: các mạng lưới về quyền phụ 
nữ, giáo viên, nhân viên y tế, các vị chức sắc tôn giáo, các 
cán bộ phát triển cộng đồng, v.v...). Ngoài ra, với khoảng 
cách giới trong ngành kỹ thuật số như hiện nay15, PNTEG ở 
nhiều quốc gia, đặc biệt là những người phải đối mặt với 
nhiều hình thức phân biệt đối xử khác nhau, có thể không 
tiếp cận được với điện thoại di động, máy tính hoặc Internet 
để sử dụng các dịch vụ hoặc không thể sử dụng các thiết bị 
này an toàn tại nhà vì việc này có thể bị thủ phạm gây 
bạo lực và các thành viên khác trong gia đình giám sát 
chặt chẽ.

monitored by the perpetrator and other family 
members. 

Khi phụ nữ tiếp cận với công nghệ, tình trạng bạo lực trên 
mạng đối với phụ nữ cũng ngày càng gia tăng. Trước khi xảy 
ra COVID-19, cứ 10 phụ nữ ở Liên minh châu Âu thì có 
một người cho biết đã bị quấy rối trên mạng từ năm 15 tuổi 
(VD: nhận được các email hoặc tin nhắn không mong muốn, 
gây khó chịu và có nội dung về tình dục, hoặc xúc phạm, 
không phù hợp trên các trang mạng xã hội)16. Trong giai 
đoạn COVID-19 và hạn chế đi lại, việc sử dụng các nền tảng 
trực tuyến đã gia tăng trong vài tuần qua. Việc này đã được 
một số người lợi dụng để đưa những người trẻ tuổi rơi vào 
các tình huống dễ bị bóc lột17. Theo Europol, hoạt động trực 
tuyến của những kẻ đang tìm kiếm các nội dung lạm dụng trẻ 
em trên mạng đang gia tăng18. Hàng triệu PNTEG đang sử 
dụng hình thức hội nghị trực tuyến một cách thường xuyên, 
đôi khi với tần suất hàng ngày, để làm việc và học tập. Theo 
các cơ quan truyền thông, các bài đăng trên mạng xã hội và 
các chuyên gia về quyền phụ nữ, các hình thức bạo lực trực 
tuyến khác nhau đang gia tăng bao gồm rình rập, bắt nạt, 
quấy rối tình dục và tìm kiếm bạn tình trên mạng. Các ví dụ 
bao gồm các video khiêu dâm mà người dùng không yêu cầu 
nhưng lại tự động xuất hiện trên màn hình khi người dùng 
Internet đang quay số vào một sự kiện xã hội thông qua một 
phòng trò chuyện trên mạng19.

Ngoài các báo cáo gia tăng về tình trạng BLPNTEG, chúng 
tôi cũng thấy tình hình bạo lực ngày càng trở nên phức tạp.

Đại dịch Ebola đã chứng minh rằng nhiều hình thức bạo lực 
như nạn buôn bán người, tảo hôn, lạm dụng và bóc lột tình 
dục sẽ trở nên trầm trọng hơn trong các bối cảnh khủng 
hoảng20. COVID-19 cũng đang thúc đẩy các xu hướng tương 
tự21 trong giai đoạn hiện nay. Nỗi sợ và tình trạng bạo lực 
tình dục đối với phụ nữ và các hình thức bạo lực khác ở 
những nơi công cộng22 cũng có khả năng leo thang như 
chúng ta đã thấy ở Philippines và Ấn Độ - nơi mà 
COVID-19 đã lây lan ở cả thành thị và nông thôn - nơi mà 
lệnh giãn cách xã hội đã phong tỏa đường phố và giao thông, 
ngoại trừ những người đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Những người làm việc trong ngành y tế ở tuyến đầu chống 
dịch COVID-19, với 70% trong số họ là phụ nữ, cũng phải 
đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe, an toàn và an sinh của 
họ. Ngày càng có nhiều về cả các tấn công thể chất và lời nói 
đối với nhân viên y tế ở Trung Quốc, Ý và Singapore23.

TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐỐI VỚI PNTEG

BẠO LỰC TRÊN MẠNG HẠN CHẾ
DI CHUYỂN

ÁP LỰC ĐỐI VỚI
CÁC DỊCH VỤ THIẾT YẾU

BẠO LỰC
GIA ĐÌNH
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TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA BLPNTEG VÀ 
COVID-19

BLPNTEG dẫn đến nhiều tổn thất kinh tế và xã hội, 
bao gồm các tổn thất liên quan đến việc cung cấp 
dịch vụ cho nạn nhân cũng như các tổn thất liên 
quan đến các ứng phó tư pháp hình sự24. Ước tính 
tổn thất từ BLPNTEG trên toàn cầu (công, tư và xã 
hội) vào khoảng 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
toàn cầu, tương đương 1,5 nghìn tỷ USD25. Con số 
đó sẽ tăng lên khi bạo lực gia tăng và tiếp diễn sau 
hậu quả của đại dịch COVID-19. Sự gia tăng của 
tình trạng BLPNTEG dưới các hình thức và biểu 
hiện khác nhau sẽ không chỉ làm trầm trọng thêm 
các tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng 
COVID-19 mà còn làm chậm quá trình phục hồi 
kinh tế trên toàn thế giới.

Tác động kinh tế của COVID-19 do việc đóng cửa 
các doanh nghiệp và ngành công nghiệp26 trên diện 
rộng đã làm gia tăng các áp lực tài chính đối với 
cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dân số dễ bị tổn 
thương. Tỷ lệ phụ nữ phân bố không đều trong các 
loại hình công việc không bảo đảm, lương thấp, bán 
thời gian và không chính thức mà có rất ít hoặc 
không có bảo đảm thu nhập và xã hội, như bảo hiểm 
y tế - và do vậy sẽ ít được bảo vệ hơn khỏi suy thoái 
kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng.

Kinh nghiệm từ hai đợt bùng phát dịch Ebola và 
Zika cho thấy dịch bệnh làm trầm trọng thêm tình 
trạng bất bình đẳng hiện tại, bao gồm cả những vấn 
đề dựa trên tình trạng kinh tế, năng lực, tuổi tác và 
giới tính.
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Tình trạng bất bình đẳng kinh tế xã hội nghiêm trọng sẽ 
khiến các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương nhất có nguy cơ 
bạo lực thậm chí cao hơn. Sau hậu quả của cuộc khủng 
hoảng, BLPNTEG sẽ tiếp tục leo thang, song song với tình 
trạng thất nghiệp, căng thẳng tài chính và bất an gia tăng. 
Việc phụ nữ mất thu nhập trong các tình huống lạm dụng 
khiến họ càng khó thoát ra khỏi vòng xoáy luẩn quẩn.

Tác động tài chính của COVID-19 cũng sẽ ảnh hưởng 
đến năng lực của các tổ chức phụ nữ địa phương trong 
việc vận động cải cách chính sách về BLPNTEG và cung 
cấp dịch vụ cho những nạn nhân bị bạo lực trong thời 
gian dài.



CÁC VÍ DỤ VỀ ỨNG PHÓ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ 
CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ 

• Ở Canada, các nhà tạm lánh cho nạn nhân BLGĐ sẽ vẫn 
mở trong thời gian phong tỏa. Gần đây Canada đã công bố một 
gói viện trợ bao gồm 50 triệu đô la để hỗ trợ các nhà tạm lánh 
cho những người phải đối mặt với bạo lực tình dục và các hình 
thức bạo lực trên cơ sở giới khác. Ở Quebec và Ontario, các nhà 
tạm lánh cho nạn nhân BLGĐ được coi là dịch vụ thiết yếu và 
vẫn đảm bảo mở cửa trong thời gian phong tỏa.

• Ở Ý, thay vì việc nạn nhân phải rời khỏi nhà của kẻ gây bạo
lực, các công tố viên đã phán quyết rằng trong các vụ BLGĐ, 
hung thủ sẽ là người phải rời khỏi nhà.

• Ở Pháp, khi các nhà tạm lánh không còn sức chứa nữa thì
các khách sạn đang cung cấp các địa điểm tạm lánh thay thế cho 
nạn nhân BLGĐ và các quốc gia khác bao gồm cả vùng 
Caribbean cũng đang tìm hiểu về các phương án thay thế. 

• Ở Trung Quốc, hashtag #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic
(phòngtránhBLGĐtronggiaiđoạndịch) đã được sử dụng như một
phần của chiến dịch truyền thông kèm theo các liên kết đến các tài
nguyên trực tuyến - giúp phá vỡ sự im lặng và cho công chúng thấy
bạo lực là một rủi ro hiện hữu trong giai đoạn phong tỏa.

• Ở Đông Cape, Nam Phi, các hỗ trợ cũng đang được phân bổ để đẩy nhanh việc
cung cấp dịch vụ ở cấp độ cộng đồng cho các nạn nhân bạo lực giới (BLG), tập
trung vào những phụ nữ đang làm việc trong khu vực phi chính thức, cũng như
PNTEG bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS.

• Úc, Pháp và Anh cũng đã phân bổ thêm ngân sách chuyên để hỗ trợ phụ nữ bị
bạo lực và cho các tổ chức cung cấp dịch vụ.

• Nhiều nhà cung cấp dịch vụ công nghệ trực tuyến và di
động đang thực hiện các bước để hỗ trợ cho những nạn
nhân BLG trong giai đoạn di chuyển bị hạn chế và nhu cầu
được hỗ trợ đang gia tăng như hiện nay, như các cuộc gọi
miễn phí tới đường dây trợ giúp ở Antigua và Barbuda đã
được hai công ty viễn thông đồng ý hỗ trợ.

• Tại Madrid, Tây Ban Nha, một dịch vụ nhắn tin tức thời có
chức năng định vị địa lý đã cung cấp một phòng trò chuyện
trực tuyến nhằm hỗ trợ tâm lý ngay lập tức cho những nạn
nhân BLG.

• Ở Quần đảo Canary, Tây Ban Nha, phụ nữ có thể thông
báo cho các hiệu thuốc về tình hình BLGĐ bằng tin nhắn có
mã là “Mask-19” để có cảnh sát đến hỗ trợ.

• Tại Cumbria, Anh, cảnh sát đã sử dụng nhân viên bưu điện
và tài xế giao hàng để tìm kiếm các dấu hiệu BLG. Một ứng
dụng phổ biến có tên ‘Bright Sky’ cung cấp hỗ trợ và thông
tin cho nạn nhân BLG, nhưng có thể được ngụy trang trong
trường hợp nạn nhân lo rằng bạn tình của họ có thể kiểm tra
điện thoại của họ.

• Các chiến lược và công cụ để giải quyết các trì hoãn trong hệ thống tư pháp trong
giai đoạn tạm đóng cửa các hệ thống thể chế vì dịch COVID-19 đóng vai trò

rất quan trọng để tránh trường hợp các hung thủ không bị trừng phạt. Tại 
Kazakhstan, việc phong tỏa đã khiến phải hủy các phiên tòa dự kiến và 
nhiều phiên xét xử các vụ BLG đã bị hoãn lại.

• Argentina đã thực hiện các bước để giải quyết sự chậm trễ
trong các quy trình tư pháp và đã gia hạn các lệnh bảo vệ cho
những nạn nhân BLG lên đến 60 ngày.

• Ở Colombia, chính phủ đã ban hành một nghị định để đảm
bảbảo tiếp tục tiếp cận các dịch vụ qua mạng, bao gồm tư

vấn pháp lý, tư vấn tâm lý xã hội, cảnh sát và các dịch vụ 
tư pháp bao gồm các phiên điều trần. Các quốc gia khác 
đang sử dụng các phương tiện trên mạng để duy trì hoạt 

động của hệ thống tư pháp, ví dụ như tổ 
chức hội nghị trực tuyến để nạn nhân 
BLGĐ tham gia tố tụng ở tòa án.

Các giải pháp đổi mới

Các giải pháp đổi mới

Đảm bảo an toàn cho phụ nữ

Ảnh: Văn phòng Chính phủ/ 
Edwin J. Torres



Phân bổ thêm các nguồn lực và đảm bảo có các biện pháp dựa trên bằng chứng để giải quyết BLPNTEG 
trong các kế hoạch ứng phó của quốc gia với đại dịch COVID-19.1

2

3

4

5

Tăng cường các dịch vụ cho phụ nữ bị bạo lực trong COVID-19
• Coi các dịch vụ dành cho phụ nữ bị bạo lực là dịch vụ thiết yếu.
• Tăng cường các dịch vụ, bao gồm các nhà tạm lánh, thông qua các đánh giá nhanh về năng lực và

thông qua thiết kế các đánh giá rủi ro, lập kế hoạch an toàn và quản lý trường hợp, điều chỉnh sao cho
phù hợp với bối cảnh khủng hoảng để đảm bảo các nạn nhân vẫn có thể tiếp cận với các dịch vụ hỗ
trợ.

• Đảm bảo hỗ trợ tâm lý xã hội cho PNTEG bị bạo lực và các nhân viên y tế và hỗ trợ xã hội tuyến đầu.
• Mở rộng công suất của các nhà tạm lánh, bao gồm việc tận dụng các không gian khác, chẳng hạn như

khách sạn trống, hoặc các cơ sở giáo dục, để đáp ứng nhu cầu kiểm dịch.
• Tăng cường các đường dây trợ giúp, kể cả thông qua việc bảo vệ khỏi lạm dụng và bóc lột tình dục,

tư vấn trực tuyến và các giải pháp dựa trên công nghệ như tin nhắn, các công cụ trực tuyến và các
mạng hỗ trợ xã hội.

Xây dựng năng lực các dịch vụ chính để ngăn ngừa tình trạng không sợ bình trừng phạt và cải thiện chất lượng ứng phó 
• Nâng cao nhận thức của cảnh sát và tư pháp về tình trạng gia tăng BLPNTEG trong COVID-19 và 

đào tạo về cách ứng phó, bảo vệ và chuyển gửi nạn nhân đến các dịch vụ phù hợp.
• Đạo tạo về hỗ trợ tâm lý xã hội cho những người ứng phó ban đầu, bao gồm các cán bộ y tế, cán bộ 

thực thi pháp luật, cán bộ tòa án, nhân viên tư vấn và nhân viên nhà tạm lánh khẩn cấp mà hiện vẫn 
làm việc trong giai đoạn khủng hoảng.

• Đào tạo cho cán bộ giáo dục và hỗ trợ trẻ em về thông tin an toàn và chuyển gửi cho trẻ em có thể bị 
lạm dụng tại nhà hoặc những người có thể dễ bị tổn thương trước những thủ phạm trên mạng. 

Đảm bảo phụ nữ luôn ở vị trí trung tâm của thay đổi chính sách, giải pháp và phục hồi
• Đảm bảo hỗ trợ cho các tổ chức về quyền phụ nữ ở cấp cơ sở, đặc biệt là các tổ chức cung cấp các 

dịch vụ cần thiết cho các nhóm dân cư khó tiếp cận, vùng sâu vùng xa và dễ bị tổn thương.
• Đảm bảo các tổ chức phụ nữ và các tổ chức cộng đồng của phụ nữ tham gia vào các quy trình ra quyết 

định để xác định và lồng ghép các nhu cầu và mối quan tâm của phụ nữ trong công tác phòng ngừa và 
ứng phó với BLPNTEG.

• Xem xét vai trò của các tổ chức phụ nữ trong các kế hoạch phục hồi và các giải pháp dài hạn để giải 
quyết sự gia tăng BLPNTEG trong COVID-19. 

Đảm bảo thu thập dữ liệu phân tách giới để hiểu tác động của COVID-19 đối với BLPNTEG và làm căn cứ cho các 
ứng phó
• Thu thập dữ liệu phân tách giới về tỷ lệ BLPNTEG, bao gồm BLGĐ (trong đó có bạo lực tâm lý và kinh 

tế) và bạo lực tình dục, đồng thời ghi lại nơi xảy ra bạo lực.
• Thu thập dữ liệu về nhu cầu và năng lực của các dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu gia tăng của PNTEG 

trong bối cảnh COVID-19.
• Đảm bảo các nỗ lực thu thập dữ liệu sẽ không khiến PNTEG có nguy cơ bị bạo lực và áp lực cao hơn. 

KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG 
Điều quan trọng là phải giải quyết tình trạng gia tăng bạo lực đối với phụ nữ trong COVID-19 thông qua việc tăng cường 
và kết hợp các nỗ lực của các chính phủ, các TCXHDS trong nước & quốc tế và các cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ). Cần 
phải ưu tiên đáp ứng những nhu cầu của các PNTEG đang phải đối mặt với nhiều hình thức phân biệt đối xử.

CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC & CÁC CƠ QUAN LHQ 



Tăng cường vận động và thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong việc giải quyết 
BLPNTEG trong COVID-19

• Tăng cường vận động và nâng cao nhận thức về tình trạng gia tăng BLPNTEG trong COVID-19.
• Chủ động ngăn ngừa những định kiến giới và quan niệm nam tính có hại có thể trở nên trầm trọng hơn

trong các điều kiện của COVID-19 (ví dụ: tăng trách nhiệm chăm sóc gia đình đối với phụ nữ, thất
nghiệp/ mất an ninh tài chính) bằng các thông điệp nhắm tới nam giới để khuyến khích các phương thức
đối phó hiệu quả với các tình huống căng thẳng.

• Cùng với các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường truyền thông để giúp công chúng thấy tình trạng
gia tăng BLPNTEG và làm rõ các yếu tố thúc đẩy bạo lực đã trở nên trầm trọng hơn trong bối cảnh
COVID-19 như thế nào.

• Cung cấp thông tin, kể cả việc thông qua các thông báo dịch vụ công, cho những nạn nhân BLGĐ, chẳng
hạn như về chuyển gửi tới các dịch vụ hoặc cách duy trì việc làm một cách an toàn, sử dụng các hình
thức truyền thông có thể tiếp cận được đối với các nhóm phụ nữ khác nhau.

• Thu hút sự vào cuộc của khu vực tư nhân thông qua việc sử dụng các hướng dẫn hiện có trên toàn cầu về
cách phòng ngừa và ứng phó với BLPNTEG, bao gồm cả các nhân viên nữ làm việc tại nhà trong giai
đoạn COVID-19 và đang bị BLGĐ.

• Đảm bảo chính quyền địa phương và khu vực sẽ giữ an toàn tại các không gian công cộng cho PNTEG
trong các giai đoạn khác nhau của đại dịch.

UN Women đang hợp tác với các đối tác của mình để đảm bảo 
rằng các biện pháp giải quyết BLPNTEG được lồng ghép trong 
công tác ứng phó và phục hồi COVID-19 ở cấp quốc gia, khu 
vực và toàn cầu theo nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quỹ Ủy thác của LHQ về Chấm dứt Bạo lực đối với Phụ nữ 
đang xem xét tất cả các khoản tài trợ hiện tại để xác định các 
dòng ngân sách tiềm năng có thể được tái phân bổ nhanh chóng 
để hỗ trợ ngay lập tức cho các tổ chức phụ nữ tại địa phương 
trong những thời điểm khó khăn này. Tùy thuộc vào sự đóng 
góp của các nhà tài trợ, Quỹ này cũng có thể thiết lập Chương 
trình Tài trợ COVID-19 với hai mảng cụ thể sau:

1.

2.

Hỗ trợ các TCXHDS hiện đang nhận tài trợ từ Quỹ 
trên, ưu tiên cho các tổ chức nhỏ của phụ nữ - cung cấp 
thêm các khoản tài trợ nòng cốt để giúp họ điều chỉnh 
các thách thức phát sinh do cuộc khủng hoảng 
COVID-19 và để đảm bảo sự ổn định của các dự án và 
tính bền vững của tổ chức này trong dài hạn.

Công bố một thông báo nộp đề xuất dự án tập trung vào 
công tác “Ứng phó với dịch COVID-19” với thiết kế 
đặc biệt nhằm hỗ trợ nạn nhân là PNTEG trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19.

KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC TCXHDS & 
CÁC CƠ QUAN LHQ 

CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA UN WOMEN VÀ ĐỐI TÁC

Ảnh: UN Women/Khristina Godfrey



CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA UN WOMEN VÀ ĐỐI TÁC
Các ứng phó nhạy cảm giới và phù hợp với địa phương đối với 
COVID-19 và BLPNTEG, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong các 
vai trò ra quyết định quan trọng
• Trên toàn cầu, thông qua Sáng kiến Không gian Công cộng An toàn và 

Thành phố An toàn của LHQ, chúng tôi hợp tác với chính quyền địa 
phương, ngành tư pháp/ cảnh sát/ y tế và các tổ chức phụ nữ cơ sở để 
tăng cường hỗ trợ giữa các sở, ngành (giao thông, công viên, không gian 
làm việc công cộng, vệ sinh và nhà ở) trong việc đảm bảo không gian 
công cộng an toàn cho PNTEG trong cuộc khủng hoảng.

• Một số văn phòng giám sát và/hoặc thực hiện các đánh giá nhanh về 
BLPNTEG và COVID-19 (Fiji, Malawi, Nam Phi, Tonga, Vanuatu), 
cũng như năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ, các đường dây trợ giúp 
và phổ biến các hướng dẫn liên quan, bao gồm thông qua chương trình 
An toàn và Công bằng trong khu vực ASEAN.

• Với kết quả của những đánh giá này, chương trình An toàn và Công 
bằng đã báo cáo tình trạng tăng nguy cơ bóc lột và bạo lực tình dục gây 
ra bởi cảnh sát biên giới và lực lượng vũ trang đối với những người trở 
về và tăng nguy cơ bạo lực tâm lý đối với phụ nữ lao động nhập cư bị 
mất việc làm và không còn khả năng hỗ trợ gia đình của họ nữa. 

Cung cấp các dịch vụ thiết yếu chất lượng phù hợp 
với bối cảnh đại dịch hiện nay
• UN Women Kenya đang đào tạo và trang bị cho các nhà cung

cấp dịch vụ y tế tuyến đầu các chương trình an sinh và chăm
sóc sức khỏe tâm thần cho các gia đình.

• Các đối tác được hỗ trợ để cập nhật lộ trình chuyển gửi và các
hướng dẫn cung cấp dịch vụ (Vanuatu, Sudan, Trinidad và
Tobago).

• Fiji đã có hướng dẫn về cung cấp dịch vụ trực tuyến cho những
nạn nhân BLG. Một bộ quy tắc ứng xử đã được cung cấp để
đảm bảo không gây hại khi làm việc với các đại diện cộng đồng
và lãnh đạo thôn.

• Là một phần của Sáng kiến Tiêu điểm EU-LHQ, ở Jamaica
và Grenada, Cục các Vấn đề Giới, ngành thực thi pháp luật và
tư pháp đã được hỗ trợ xây dựng năng lực công nghệ để ứng
phó với COVID-19.

Nâng cao kiến thức và nhận thức về công tác huy 
động cộng đồng
• Các đối tác đang tích cực nâng cao kiến thức và nhận thức cho các cơ 

quan báo chí/ thông tin đại chúng/ mạng xã hội về COVID-19, về tình 
trạng gia tăng BLPNTEG và công tác phòng ngừa, tập trung vào các 
khái niệm nam tính tích cực /chia sẻ các trách nhiệm giữ chăm sóc với 
phụ nữ và hỗ trợ người lao động trong nước và dễ bị tổn thương
(Antigua và Barbuda, Malawi, Sudan, Tanzania, Uganda, 
Zimbabwe và Morocco).

• Hợp tác với các công ty di động viễn thông để gửi tin nhắn và cung cấp 
dịch vụ (Antigua và Barbuda, Nam Phi).

• Là một phần của Sáng kiến Tiêu điểm của EU-LHQ, Guyana đang 
điều chỉnh các can thiệp nhằm loại bỏ các quan niệm nam tính bạo lực 
và các chiến dịch vận động của các TCXHDS về chấm dứt BLPNTEG 
cho phù hợp với bối cảnh COVID-19, bao gồm việc sử dụng công nghệ.

• Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các công ty hỗ trợ nhân viên của họ, 
bao gồm cả những nạn nhân BLGĐ. 

Ảnh: UN Women/Ryan Brown

    Ảnh: Markus Spiske trên Unsplash

    Ảnh: Markus Spiske trên Unsplash
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