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Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) là tổ chức cảnh sát quốc tế lớn nhất thế giới.
Tổ chức này có vai trò kết nối các cơ quan thi hành pháp luật ở 194 quốc gia thành viên và hỗ trợ
các quốc gia này chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm tạo ra một thế giới an toàn hơn. Để đạt
được mục tiêu đó, INTERPOL cho phép họ chia sẻ và truy cập dữ liệu về tội phạm và đối tượng tội
phạm, đồng thời cung cấp một loạt các hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ, cũng như hoạt động đào tạo
và nâng cao năng lực.
Tài liệu nghiên cứu này là một phần của Dự án Sunbird, sáng kiến ba năm (2017-2020) do Chính
phủ Canada hỗ trợ nhằm mục đích tăng cường kỹ năng của lực lượng cảnh sát trên toàn khu vực
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong công tác chống khủng bố và tội phạm có tổ
chức. Dự án được chia thành bốn trụ cột: (1) các cuộc diễn tập nghiệp vụ nhằm xây dựng năng lực
an ninh biên giới xuyên quốc gia; (2) năng lực cảnh sát, bao gồm các khóa đào tạo, tập huấn về sử
dụng cơ sở dữ liệu tội phạm INTERPOL, xử lý dữ liệu và kỹ năng điều tra chống khủng bố; (3) kỹ
thuật pháp y, nhằm mục đích phát triển kỹ năng của các nhân viên thi hành pháp luật trong lĩnh vực
này và (4) phụ nữ trong lực lượng cảnh sát, tập hợp các nhà lãnh đạo cảnh sát nữ hiện tại và tương
lai để phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý của họ và nhằm mục đích tăng cường bình đẳng giới
trong các cơ quan thi hành pháp luật trong khu vực. Tài liệu nghiên cứu này là một phần của trụ
cột thứ tư và sẽ cung cấp thông tin cho các hoạt động hỗ trợ xây dựng năng lực có mục tiêu của
INTERPOL cho các quốc gia trong khu vực trong tương lai gần.
Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) là cơ quan
Liên hợp quốc chuyên về lĩnh vực thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Để thực hiện
mục tiêu này, UN Women đẩy mạnh các tiêu chuẩn quốc tế về bình đẳng giới và hỗ trợ các quốc
gia nhằm đưa các tiêu chuẩn này vào thực tiễn thông qua luật pháp, chính sách và dịch vụ. UN
Women sử dụng các kinh nghiệm quốc gia để cung cấp thông tin đầu vào nhằm đạt được thỏa
thuận về các chuẩn mực bình đẳng giới mới và thông qua mạng lưới kết nối của Liên hợp quốc, đặt
bình đẳng giới là trung tâm của cả ba trụ cột tiến bộ toàn cầu: hòa bình và an ninh, nhân quyền và
phát triển bền vững.
Văn phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) làm việc với các quốc gia
thành viên trên thế giới để giải quyết các mối đe dọa từ ma túy, tội phạm và khủng bố. Tại khu vực
Đông Nam Á, tổ chức của chúng tôi có vị trí đặc biệt trong công tác hỗ trợ các khuôn khổ ASEAN
nhằm giải quyết thách thức do tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gây ra và thúc đẩy công lý và
pháp quyền. Các nỗ lực đa phương này là nền tảng cho hoạt động hợp tác khu vực trong các vấn
đề kinh tế, xã hội, chính trị và an ninh.
Với kinh nghiệm sâu rộng của tổ chức nhằm hướng tới hợp tác an ninh chính trị lớn hơn trong khu
vực, UNODC là lựa chọn tất nhiên để lãnh đạo công tác triển khai thực hiện Tuyên bố chung về
Quan hệ Đối tác Toàn diện giữa ASEAN và Liên hợp quốc. UNODC đã nghiên cứu và phát triển một
khung hỗ trợ kỹ thuật được thiết kế để hỗ trợ hiệu quả các quốc gia thành viên trong thúc đẩy bình
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN.
UNODC ghi nhận rằng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái sẽ có những đóng
góp quan trọng đối với công tác thực hiện tất cả các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Thông qua các
hoạt động xây dựng năng lực, chúng tôi đang nỗ lực tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của các
cán bộ nữ trong các cơ quan thi hành pháp luật. Hơn nữa, các hoạt động này cho phép các cán bộ
tuyến đầu đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh diễn ra các hoạt động
tội phạm xuyên biên giới và đưa người di cư trái phép.
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LỜI NÓI ĐẦU
Sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật đã được thừa nhận
trên toàn cầu là rất quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới và tăng hiệu quả hoạt động
của lực lượng thi hành pháp luật. Do bản chất của công tác cảnh sát, điều tra tội phạm
và đối tượng phạm tội ngày càng thay đổi, nên các khía cạnh giới ngày càng được quan
tâm hơn trong các hành vi tội phạm, tác động đối với nạn nhân và khả năng hoạt động
mà các cơ quan thi hành pháp luật cần phải có để phân tích, điều tra và đấu tranh chống
tội phạm ở cấp độ địa phương và xuyên quốc gia.
Các cơ quan thi hành pháp luật mang tính bao trùm và hỗ trợ các cán bộ nữ làm việc ở tất
cả các cấp và trong mọi cương vị cũng mang tính đại diện nhiều hơn cho cộng đồng mà
họ phục vụ. Khi người dân tin rằng các tổ chức thi hành pháp luật đại diện cho họ, hiểu họ
và đáp ứng các yêu cầu của họ và khi cộng đồng có nhận thức rằng chính quyền là công
bằng, hợp pháp và có tinh thần trách nhiệm, thì điều này sẽ củng cố niềm tin của người
dân vào lực lượng thi hành pháp luật và góp phần nuôi dưỡng niềm tin của người dân đối
với chính quyền. Đại dịch COVID-19 đã nâng cao nhận thức về vai trò của lực lượng cảnh
sát và thi hành pháp luật trong việc bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Cần phải có các hoạt
động ứng phó mang tính nhạy cảm giới trong công tác cảnh sát trong thời gian diễn ra đại
dịch vì đóng cửa biên giới và phong tỏa cộng đồng nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây
lan của COVID-19 có tác động quan trọng đến các hoạt động tội phạm nghiêm trọng ảnh
hưởng đến phụ nữ, chẳng hạn như nạn mua bán người và bạo hành gia đình.
Đã có chiều hướng tăng cường cam kết giữa các quốc gia thành viên của Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm thúc đẩy sự tham gia và đại diện có ý nghĩa của
phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật. Tại các quốc gia tiến hành khảo sát, nhiều
cán bộ nữ cảm thấy rằng tổ chức của họ đã hỗ trợ mạnh mẽ hơn việc tuyển dụng, điều
động và đề bạt nhiều cảnh sát nữ hơn so với trước đây. Đặc biệt, một số quốc gia thành
viên ASEAN đã thực hiện các bước quan trọng để xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử đối
với phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật, phù hợp với các cam kết theo Công ước
về Xóa bỏ mọi hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW).
Nghiên cứu này của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL), Cơ quan Liên hiệp
quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Văn phòng chống Ma
túy và Tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tìm hiểu các quan điểm và kinh nghiệm thực tế
của cảnh sát nam và nữ thuộc nhiều cấp thâm niên khác nhau từ khắp khu vực ASEAN.
Nghiên cứu này đề xuất các khuyến nghị nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên ASEAN,
các cơ quan đối tác chính và các đối tác đối thoại để chuyển các cam kết hỗ trợ phụ nữ
tham gia lực lượng thi hành pháp luật thành các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy
hơn nữa môi trường thuận lợi cho lực lượng thi hành pháp luật mang tính bao trùm giới.
Năm 2020, khi chúng ta kỷ niệm 20 năm thành lập Nghị quyết 1325 (2000) mang tính
lịch sử của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh, giờ là lúc
chúng ta chuyển mối quan tâm sang phá bỏ những rào cản còn lại đối với sự tham gia
của phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật tại khu vực ASEAN , bao gồm bằng cách
giải quyết các chuẩn mực giới và các điều kiện việc làm cho phụ nữ ngăn cản sự tham
gia đầy đủ và bình đẳng của họ. Đây cũng là lúc để đẩy mạnh các chính sách và thực
tiễn nhạy cảm giới, đặt nền tảng giúp phụ nữ tiếp tục tham gia vào lực lượng thi hành
pháp luật, cũng như xây dựng lộ trình giúp phụ nữ thăng tiến trong các vị trí lãnh đạo và
điều động trong các lĩnh vực chuyên môn.
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Nghiên cứu này là một minh chứng cho giá trị hợp tác giữa các tổ chức quốc tế về các
vấn đề như giới và quyền con người, ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của xã hội.
Nghiên cứu này sẽ làm cơ sở cho cuộc đối thoại hiệu quả đang diễn ra giữa các tổ chức
của chúng ta về chủ đề này. Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này và các khuyến nghị của
nghiên cứu này sẽ là nguồn tài nguyên hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và
thực hành pháp luật, cũng như các tổ chức khu vực và quốc tế và rằng nhờ thúc đẩy hơn
nữa sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật ở mọi cấp độ
và trong mọi vai trò, các cộng đồng sẽ được phục vụ và bảo vệ tốt hơn.
Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn Chính phủ Canada vì sự hỗ trợ hào phóng và xin bày
tỏ lòng biết ơn đến tất cả các cơ quan cảnh sát và nhân viên cảnh sát đã đóng góp cho
nghiên cứu này dưới nhiều hình thức khác nhau.
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TÓM TẮT CHUNG
Nghiên cứu này tìm hiểu về trải nghiệm và quan điểm của các nữ cảnh sát trong khu vực
ASEAN. Nghiên cứu này cũng tìm cách hiểu rõ hơn các cơ hội và thách thức gắn với sự đại
diện, vai trò và sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong công tác thi hành pháp luật và đưa
ra một loạt các khuyến nghị cho các hoạt động đào tạo và xây dựng năng lực trong tương
lai để tăng cường hơn nữa sự tham gia đó. Nghiên cứu này được thực hiện như một dự án
chung giữa INTERPOL, UN Women và UNODC từ năm 2019 đến năm 2020.
TÓM TẮT CÁC PHÁT HIỆN
Trong khu vực ASEAN, tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong các cơ quan thi hành pháp luật
vẫn còn tương đối thấp. Số liệu thống kê về giới có sẵn cho thấy phụ nữ chiếm khoảng
6% đến 20% lực lượng thi hành pháp luật.1 Mặc dù đã có các ví dụ về việc phụ nữ có
các bước thăng tiến vững chắc lên cấp bậc cao hơn, nhưng vẫn còn hiếm các nhà lãnh
đạo nữ cấp bậc cao. Tuy nhiên, đã thực hiện được một số tiến bộ trong công tác đào
tạo và điều động phụ nữ trong nhiều loại nhiệm vụ và lực lượng chuyên trách ở cấp bậc
thấp và trung.
Mặc dù đã có một số thay đổi trong công tác tuyển dụng, đào tạo, điều động và đề bạt
phụ nữ ở cấp quốc gia, nhưng nhìn chung, các cán bộ nữ trong nghiên cứu này đã cho
biết về các kinh nghiệm và rào cản tương tự giữa các quốc gia và tương tự như trong các
báo cáo quốc tế. Nhìn chung, các kinh nghiệm và rào cản này có liên quan đến nhận
thức cho rằng để trở thành cảnh sát thì phải có thể trạng và thể hình (ví dụ: chiều cao và
cân nặng tối thiểu), các chuẩn mực và định kiến giới về vai trò của phụ nữ trong xã hội
cũng hạn chế phụ nữ tham gia vào một số lĩnh vực chuyên môn, cũng như các định kiến
về một lãnh đạo “tốt” trong lực lượng thi hành pháp luật phải như thế nào.
Nghiên cứu đã xác định một số lĩnh vực mà phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng
cho công tác thi hành pháp luật, cũng tương tự như đã được báo cáo ở cấp độ quốc tế.
Các lĩnh vực đóng góp này bao gồm: cải thiện công tác ứng phó đối với các hoạt động
tội phạm trên cơ sở giới và tội phạm tình dục, nâng cao hiệu quả và hiệu suất nghiệp vụ,
xây dựng niềm tin của cộng đồng và nâng cao nhận thức về tính chính đáng của các tổ
chức thi hành pháp luật.
Tuyển dụng và đào tạo
• Hầu hết các quốc gia đều có hạn ngạch hoặc chỉ tiêu chính thức cho tuyển dụng nữ
hoặc tỷ lệ đại diện chung của nữ, thường là từ 10% đến 30%. Ở một số quốc gia thành
viên ASEAN, hạn ngạch 10% là mức tối đa hàng năm cho các vị trí tuyển dụng là nữ,
trong khi ở các quốc gia khác, tỷ lệ hạn ngạch này lại là mức tối thiểu cho tỷ lệ phần
trăm các vị trí. Trong một số trường hợp, có thể áp dụng hạn ngạch hoặc chỉ tiêu đối
với một vị trí hoặc đơn vị cụ thể, ví dụ: vị trí phó giám đốc hoặc đơn vị cảnh vệ.
• Ở một số quốc gia, các tổ chức quy định các điều kiện tiếp nhận chỉ dành cho phụ nữ,
chẳng hạn như chưa kết hôn tại thời điểm nộp đơn, duy trì tình trạng chưa kết hôn
trong vài năm sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo hoặc trải qua kiểm tra trinh tiết.
• Đào tạo về giới và quyền con người hiếm khi là bắt buộc, ở cấp độ tuyển dụng hoặc
cấp độ khác.
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• Khi đào tạo về giới trong thời gian phục vụ là không bắt buộc, nam giới hiếm khi tham
dự hoặc bởi vì họ không được mời hoặc do không quan tâm.
• Các cán bộ nữ cảm thấy rằng việc tham gia các khóa đào tạo về giới sẽ có lợi cho các
cán bộ nam, đặc biệt là những người ở các vị trí cấp cao bởi vì họ có quyền để gây
ảnh hưởng thực hiện thay đổi, bao gồm thông qua các cơ cấu chuỗi chỉ huy.
• Các cán bộ nữ cho biết họ có ít cơ hội tham gia các khóa đào tạo quốc tế hơn, đôi
khi do họ thiếu kỹ năng tiếng Anh hoặc có khó khăn đi công tác nước ngoài trong
thời gian dài.
Điều động
• Công việc cảnh sát “ở bên ngoài”, chẳng hạn như công việc tuần tra hoặc nghiệp vụ,
được xem là phù hợp với nam giới, trong khi công việc cảnh sát “ở bên trong”, như
hành chính, được coi là phù hợp với phụ nữ.2
• Các cán bộ nữ mong muốn có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ hơn, mặc dù họ cảm
thấy họ thường không được khuyến khích tìm kiếm điều này.
• Chế độ làm việc linh hoạt là chính sách đã được chính thức hóa tại Singapore. Ở các
quốc gia khác, hoặc là không có chế độ này hoặc chỉ có chế độ này trên cơ sở dàn
xếp tùy trường hợp giữa nhân viên và giám sát viên.
• Phụ nữ thường chọn làm các công việc hành chính bởi vì, bên cạnh các lợi ích khác,
công việc này giúp họ cân bằng các trách nhiệm chăm sóc gia đình và con cái.
Thăng tiến và lãnh đạo
• Các nhà lãnh đạo nữ được mô tả là những hình mẫu quan trọng cho các cán bộ nữ
cấp thấp, truyền cảm hứng cho họ để phấn đấu lên cấp bậc cao.
• Các nhà lãnh đạo nữ tin rằng việc cố vấn và định hướng, cũng như có người bảo trợ
và đấu tranh là nam giới rất quan trọng để được thăng tiến.
• Các cán bộ nữ cho biết sự hỗ trợ của nam giới đối với sự tiến bộ của phụ nữ trong lực
lượng thi hành pháp luật là điều cần thiết khi nam giới nắm giữ hầu hết các vai trò
lãnh đạo với quyền quyết định và ảnh hưởng cấp cao.

ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

• Rất ít phụ nữ được điều động cho các vai trò nghiệp vụ, điều tra tội phạm hoặc các
nhóm nghiệp vụ chuyên môn, trong khi đây chính là con đường chính để thăng tiến
nghề nghiệp trong lực lượng thi hành pháp luật. Do đó, khả năng phụ nữ có được các
kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực được coi là quan trọng đối với lãnh đạo thi
hành pháp luật có thể bị hạn chế.
Nguồn nhân lực
• Tất cả các quốc gia đều có chế độ thai sản mặc dù thời gian nghỉ có thể khác nhau. Mặc
dù các cán bộ nữ thích được hưởng chế độ thai sản dài, nhưng một số cán bộ nữ bày tỏ
lo ngại rằng người khác có thể coi chế độ thai sản dài hạn này là trở ngại đối với công tác
tuyển dụng hoặc đề bạt phụ nữ. Thời gian nghỉ thai sản dành cho nam giới từ 0 đến 15 ngày.
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• Không phải quốc gia nào cũng có liên hiệp hoặc hiệp hội phụ nữ. Dường như không
nhất thiết có một mối quan hệ rõ ràng giữa sự tồn tại của hiệp hội và tỷ lệ đại diện của
phụ nữ cao hơn trong lực lượng thi hành pháp luật hoặc ở cấp bậc cao do một loạt
các yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, hiệp hội có thể có hiệu quả, chẳng hạn như trong
công tác cung cấp các hỗ trợ đồng đẳng và thực hiện các cải thiện có mục tiêu đối
với điều kiện làm việc của phụ nữ trong một số trường hợp.
Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị
• Trong các cơ quan thi hành pháp luật, hiếm khi có các cơ sở vật chất phục vụ phụ nữ
cho con bú, vắt sữa mẹ và trông trẻ. Có một vài ví dụ cho thấy cơ sở vật chất này
sẵn có tại các trụ sở chính, nhưng lại thường không có ở các cấp khác hoặc bộ phận
khác.
• Các cơ sở riêng biệt cho nam và nữ thay đồ, ngủ và vệ sinh có sẵn ở các trung tâm
đô thị lớn, nhưng ít phổ biến hơn ở các vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, là rào
cản cho việc điều động phụ nữ bên ngoài khu vực thành thị.
• Càng ngày, các cán bộ nữ càng có quyền chọn mặc đồ đồng phục mà họ cho là
thuận tiện hoặc thoải mái hơn cho công việc, chẳng hạn như quần tây hay váy nhưng
không phải trong mọi trường hợp.
Tóm lại, khu vực này có chung nhiều rào cản đối với việc tăng tỷ lệ đại diện và sự tham
gia có ý nghĩa của phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật tương tự như các rào cản
đã được ghi nhận tại các khu vực pháp lý khác. Các khuyến nghị được đề xuất trong
nghiên cứu này nhằm hỗ trợ hoạt động hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN,
các bên liên quan chính và các đối tác quốc tế để áp dụng và thực hiện các chính sách
và thực tiễn mang tính bao trùm giới trong nỗ lực nhằm: (1) thúc đẩy sự tham gia có ý
nghĩa của phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật và (2) tăng hiệu quả nghiệp vụ của
các cơ quan thi hành pháp luật để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người dân và để đấu
tranh chống tội phạm hiệu quả hơn, cả ở cấp độ quốc gia và xuyên quốc gia.
TÓM TẮT CÁC KHUYẾN NGHỊ
Nghiên cứu khuyến nghị rằng các tổ chức thi hành pháp luật, các tổ chức quốc tế và các
đối tác phát triển và đối thoại cùng làm việc với các tổ chức thi hành pháp luật và hỗ trợ
các tổ chức này cân nhắc các nội dung như sau:
Cấp khu vực ASEAN
• Hỗ trợ ASEAN trong việc xây dựng chiến lược khu vực và kế hoạch hành động chung
để đưa ra hướng dẫn và đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho tất cả các cơ quan thi
hành pháp luật nhằm xây dựng được lực lượng thi hành pháp luật mang tính bao
trùm giới ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương.
• Tăng cường công tác thu thập dữ liệu phân tách giới để cung cấp thông tin cho các
chiến lược khu vực và các can thiệp có mục tiêu, đồng thời xây dựng chế độ báo cáo
hàng năm sẵn có công khai theo các mục tiêu.
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• Tăng cường mạng lưới khu vực và cơ hội để chia
sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất cho lực lượng
thi hành pháp luật mang tính bao trùm giới, cũng
như các cơ chế cho các nữ cảnh sát trong khu vực
nhằm xây dựng một mạng lưới hỗ trợ đồng đẳng.
Cơ cấu, chính sách và chiến lược thể chế cấp
quốc gia
• Phát triển hoặc cải thiện công tác thực hiện các
chiến lược lồng ghép giới trên toàn hệ thống cho
các tổ chức thi hành pháp luật có tích hợp chức
năng giám sát và đánh giá.
• Thành lập đơn vị bình đẳng giới tập trung vào
nghiên cứu và giải quyết các rào cản đối với công
bằng giới trong thi hành pháp luật và đưa ra các
khuyến nghị cụ thể cho cơ quan.
• Điều tra xem các yêu cầu theo luật định liên quan
đến khám xét cơ thể người cùng giới và các yêu
cầu khác có đang được đáp ứng không và nếu
không, rà soát lại các tiêu chí tuyển dụng và điều
động đối với cán bộ nữ.
• Xây dựng chiến lược truyền thông để nâng cao
nhận thức về lợi ích của việc phụ nữ tham gia
lực lượng thi hành pháp luật trong khối quản lý
cấp cao, các tổ chức chính phủ liên quan khác và
cộng đồng rộng lớn hơn.
• Thiết lập một cơ quan hoặc cơ cấu độc lập hoặc củng cố các lộ trình chuyển gửi, để
tiếp nhận và điều tra các khiếu nại liên quan đến phân biệt đối xử và quấy rối.
Tuyển dụng, đào tạo và nâng cao năng lực
• Phát triển hoặc mở rộng các chiến dịch truyền thông để bảo đảm thi hành pháp luật
được mô tả là nghề nghiệp dành cho cả nam và nữ. Có thể thiết kế các chiến dịch để
phá vỡ các định kiến giới nhằm thu hút ứng viên nữ trong giai đoạn tuyển dụng, cũng
như tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cập với nhiều cơ hội điều động hơn.
• Tiến hành khảo sát để đánh giá mức độ quan tâm của phụ nữ trong việc trở thành
cán bộ thi hành pháp luật.
• Sửa đổi hạn ngạch và/hoặc chỉ tiêu dành cho phụ nữ trong một loạt các cấp bậc và
chức năng để bảo đảm các hạn ngạch và/hoặc chỉ tiêu này mở rộng, thay vì giới hạn
cơ hội cho phụ nữ.
• Áp dụng các biện pháp đặc biệt tạm thời nhằm xây dựng các thực hành tuyển dụng
mang tính bao trùm giới.
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• Xóa bỏ các tiêu chí yêu cầu phụ nữ chưa kết hôn ở giai đoạn tuyển dụng và/hoặc
trong một khoảng thời gian sau đào tạo ban đầu.
• Bảo đảm ủy ban tuyển chọn bao gồm thành viên nữ.
• Xây dựng chương trình đào tạo bắt buộc đã được chuẩn hóa về bình đẳng giới và
quyền con người trong bối cảnh thi hành pháp luật.
• Cung cấp các khóa đào tạo nhạy cảm giới cho các nhà lãnh đạo và nhà quản lý để
trao quyền cho họ nhằm thúc đẩy văn hóa làm việc mang tính bao trùm giới và xóa
bỏ các thực hành mang tính phân biệt đối xử.
• Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm bảo đảm cơ hội đào tạo trong nước và
quốc tế mang lại lợi ích cho cả nam giới và phụ nữ.
Điều động
• Bảo đảm phụ nữ có quyền tiếp cận và được khuyến khích tham gia vào nhiều cơ hội
điều động nghiệp vụ khác nhau để phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp và sự tự
tin của họ.
• Rà soát các thực hành điều động và cân nhắc luân chuyển định kỳ trong các vai trò
nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ, theo điều động thực hành tốt nhất và đáp ứng cân
bằng giới.
• Thiết lập các chính sách tạo nền tảng cho sự tham gia của phụ nữ, trong đó có cả
phụ nữ và nam giới đã có gia đình.
• Bảo đảm cả cán bộ nam và nữ đều được tiếp cận với các dịch vụ tư vấn lâm sàng và
hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp để ngăn ngừa và điều trị căng thẳng hoặc các vấn đề
về sức khỏe tâm thần, đặc biệt cho cảnh sát phải tiếp xúc với các sự kiện gây chấn
thương tâm lý hoặc điều tra hoặc lấy lời khai của nạn nhân hoặc nhân chứng trong
các hoạt động tội phạm nghiêm trọng.
Thăng tiến và lãnh đạo
• Cung cấp các khóa đào tạo có mục tiêu về kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng chuyên môn
(ví dụ: quản lý khủng hoảng) cho các cảnh sát nữ ở giai đoạn giữa sự nghiệp.
• Thực hiện các cơ chế hỗ trợ nhằm tăng khả năng tiếp tục sự nghiệp, chẳng hạn như
bảo đảm phụ nữ nghỉ thai sản có thể quay trở lại làm việc ở vị trí tương đương.
• Xây dựng các chương trình tư vấn và định hướng cho các cảnh sát nữ đang ở giai
đoạn giữa sự nghiệp.
• Bảo đảm phụ nữ là một phần trong ủy ban tuyển chọn cho các cấp bậc cao hơn.
• Áp dụng các biện pháp đặc biệt tạm thời như hạn ngạch hoặc chỉ tiêu giới để đề bạt
phụ nữ lên các cấp bậc cao hơn.
• Xây dựng chương trình thăng tiến nghề nghiệp để phụ nữ được đề bạt lên các cấp
bậc cao hơn và/hoặc các vị trí quản lý cao hơn.
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Nguồn nhân lực
• Cải cách các chính sách thể chế gây cản trở phụ nữ giành được và duy trì việc làm có
ý nghĩa trong lực lượng thi hành pháp luật.
• Khuyến khích và xây dựng các mạng lưới hỗ trợ đồng đẳng chính thức hoặc không
chính thức cho phụ nữ ở cấp quốc gia và khu vực.
• Thông qua hoặc sửa đổi các chính sách hỗ trợ quyền của các cá nhân để tiếp cận
được các chế độ làm việc bán thời gian hoặc linh hoạt.
• Thông qua hoặc sửa đổi các chính sách liên quan đến chế độ nghỉ dành cho cha mẹ,
trong đó có các chế độ thai sản cho nam giới.
Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị
• Xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ được điều
động mà không có hạn chế nào, ví dụ: phòng thay đồ, ngủ và vệ sinh tách biệt trong tất
cả các đồn cảnh sát hoặc văn phòng cảnh sát. Có thể bù đắp các tổn thất ngắn hạn này
trong khoảng thời gian dài hơn bởi vì tình trạng bất bình đẳng giới kéo dài và các hoạt
động tội phạm đối với phụ nữ và trẻ em có thể gây ra các tổn thất mang tính dài hạn hơn
cho quốc gia trong vấn đề chăm sóc sức khỏe và mất năng suất trong nền kinh tế.
• Bảo đảm phụ nữ có các lựa chọn đồng phục phù hợp để cảm thấy thoải mái, an toàn
và thiết thực khi làm nhiệm vụ.
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Các tổ chức thi hành pháp luật và lãnh
đạo của các tổ chức này phải đối mặt với
vô số thách thức trong thế kỷ 21.3 Các
rủi ro an ninh đã trở nên đa dạng hơn,
với các đặc điểm đặc trưng như các liên
minh tội phạm toàn cầu và các tiến bộ
công nghệ đang thay đổi chóng mặt.
Các rủi ro như vậy đòi hỏi các nhà lãnh
đạo phải chèo lái môi trường thi hành
pháp luật ngày càng tinh vi, bao gồm cả
việc hợp tác với nhiều bên liên quan để
khai thác tài năng tốt nhất hiện có để
giải quyết các thách thức an ninh công
cộng đương đại, cả ở cấp độ quốc gia và
xuyên quốc gia. Cộng đồng cũng đang
đòi hỏi cải thiện các dịch vụ của chính
phủ, trong đó có các dịch vụ từ các cơ
quan thi hành pháp luật. Trong bối cảnh
này, cộng đồng đặt kỳ vọng cao hơn đối
với các cơ quan thi hành pháp luật để
phản ánh các thành phần xã hội, lắng
nghe và tham khảo ý kiến của người dân
và chịu trách nhiệm giải trình về hành
động của họ.4 Chính vì vậy, các cơ quan
thi hành pháp luật đang cố gắng thích
nghi, trau dồi các kỹ năng mới và phát
triển các cách thức sáng tạo để đối phó
với bối cảnh đầy các mối đe dọa an ninh

xuyên quốc gia đang ngày càng gia tăng
thông qua việc thu hút một nhóm lớn
hơn các cán bộ có năng lực. Các thay
đổi này trực tiếp liên quan đến nhu cầu
coi trọng và thúc đẩy tính đa dạng và
bao trùm trong lực lượng thi hành pháp
luật. Cụ thể, một số cơ quan thi hành
pháp luật đang tăng một cách chiến
lược số lượng phụ nữ trong lực lượng thi
hành pháp luật và mở rộng vai trò mà họ
đảm nhận để ứng phó tốt hơn với nhiều
thách thức khác nhau.5
Nghiên cứu này về phụ nữ trong lực lượng
thi hành pháp luật tại khu vực ASEAN tìm
hiểu kinh nghiệm và quan điểm của các
nữ cảnh sát trong khu vực về sự đại diện,
vai trò và sự tham gia của họ trong công
tác thi hành pháp luật. Nghiên cứu này
cung cấp thông tin tổng quan về hiện
trạng tuyển dụng, đào tạo, điều động và
đề bạt phụ nữ, đồng thời đưa ra các phân
tích sâu về các chính sách và thực tiễn
hỗ trợ hoặc gây cản trở sự tham gia của
phụ nữ. Nghiên cứu cũng báo cáo về tác
động có thể nhận thức được về sự tham
gia của phụ nữ dựa trên các quan điểm
của người trả lời phỏng vấn.
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Nghiên cứu này góp phần hiểu rõ hơn các
thách thức mà nữ cảnh sát trong khu vực
ASEAN phải đối mặt. Hơn nữa, phân tích
các phát hiện tạo cơ sở cho các khuyến
nghị về cách giảm thiểu tốt nhất hoặc vượt
qua các thách thức này để giải quyết tốt
hơn các vấn đề an toàn và an ninh công
cộng ở cấp quốc gia cũng như tội phạm
xuyên quốc gia. Các khuyến nghị cũng
nhấn mạnh cách thức các tổ chức quốc
tế có thể hỗ trợ các cơ quan và cán bộ thi
hành pháp luật trong việc khắc phục một
số thách thức đã được xác định.

Báo cáo có cấu trúc gồm các chương sau.
Chương 1 giới thiệu cơ sở lý luận của nghiên
cứu, xác định tầm quan trọng của phụ nữ
trong lực lượng thi hành pháp luật và cung
cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về phụ nữ
trong lực lượng thi hành pháp luật từ góc
độ quốc tế. Chương 2 mô tả phương pháp
nghiên cứu và mẫu người tham gia, trong
đó có các hạn chế của nghiên cứu. Chương
3 cung cấp thông tin tổng quan về phụ nữ
tham gia lực lượng cảnh sát trong khu vực
ASEAN và trình bày các số liệu thống kê về
tỷ lệ đại diện của phụ nữ tại mỗi quốc gia.

NGHIÊN CỨU NÀY
GÓP PHẦN HIỂU RÕ
HƠN CÁC THÁCH
THỨC MÀ NỮ CẢNH
SÁT TRONG KHU
VỰC ASEAN PHẢI
ĐỐI MẶT
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GIỚI THIỆU

SỞ HỮU MỘT LỰC
LƯỢNG LAO ĐỘNG
MANG TÍNH BÌNH
ĐẲNG HƠN GIỮA CÁC
GIỚI GIÚP CÁC CƠ
QUAN THI HÀNH PHÁP
LUẬT TĂNG CƯỜNG
ĐƯỢC KHẢ NĂNG XÂY
DỰNG NIỀM TIN VÀ
TÍNH CHÍNH ĐÁNG,
ĐỒNG THỜI HOÀN
THÀNH TỐT HƠN
NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH
VÀ NGĂN CHẶN TỘI
PHẠM, BẢO VỆ TRẬT
TỰ XÃ HỘI VÀ PHỤC VỤ
CỘNG ĐỒNG
16

Chương 4 tìm hiểu về văn hóa thể chế và
nghề nghiệp trong lĩnh vực thi hành pháp
luật, cách thức các yếu tố này định hình sự
hòa nhập và trải nghiệm của phụ nữ trong
lực lượng cảnh sát và các chiến lược thể
chế nhằm khuyến khích môi trường làm
việc bình đẳng hơn giữa các giới. Chương
này cũng tìm hiểu cách làm thế nào các
chuẩn mực văn hóa và giới lại ảnh hưởng
đến cách phụ nữ mô tả và giải thích sự
tham gia của mình trong lực lượng thi
hành pháp luật, qua đó có thể ăn sâu bám
rễ hoặc thách thức các định kiến giới.
Chương 5 phác họa các khung chính sách
và pháp luật quốc tế, khu vực và quốc gia,
đồng thời trình bày các ví dụ về các mô
hình thực tiễn tốt cũng như các thách thức
trong các quốc gia thành viên ASEAN.
Chương 6 trình bày chi tiết các chính
sách, chiến lược và kế hoạch hành động
ở cấp quốc gia về bình đẳng giới, đồng
thời thảo luận về thế mạnh cũng như
thách thức trong các bối cảnh khác nhau.
Chương 7 đi sâu vào kinh nghiệm của
các cán bộ nữ qua các giai đoạn khác
nhau trong sự nghiệp thi hành pháp luật
của họ. Chương này cũng tìm hiểu các
nguyên nhân thôi thúc phụ nữ tham gia
lực lượng cảnh sát, các trải nghiệm và
suy nghĩ của phụ nữ về công tác tuyển
dụng và đào tạo, cũng như các cơ hội và
thách thức liên quan đến điều động công
việc. Tiếp theo đó là các quan điểm về
triển vọng được thăng tiến và nắm giữ vai
trò lãnh đạo trong nghề nghiệp mà theo
truyền thống nam giới chiếm ưu thế.
Chương 8 bao gồm một số khía cạnh
chọn lọc liên quan đến các chính sách
nhân sự, liên hiệp hoặc hiệp hội phụ nữ,
cũng như các cơ sở vật chất và trang thiết
bị. Chương 9 hướng đến kinh nghiệm và
dữ liệu quốc tế từ nghiên cứu hiện tại
nhằm đưa ra các khuyến nghị về thúc
đẩy bình đẳng giới trong các tổ chức thi
hành pháp luật cho các quốc gia thành
viên, cơ quan thi hành pháp luật và các
đối tác phát triển. Chương 10 đưa ra các
nhận xét kết luận của nghiên cứu.

1.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA
PHỤ NỮ TRONG LỰC LƯỢNG
THI HÀNH PHÁP LUẬT
Các cơ quan thi hành pháp luật phải
nhanh nhạy và có thể thích nghi với môi
trường đang thay đổi nhanh chóng. Để
đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động
tội phạm cũng như các mối đe dọa an
ninh trong nước và xuyên quốc gia, các
cơ quan này phải liên tục nâng cao năng
lực và khả năng của mình để trở nên hiện
đại và hiệu quả hơn.
Cần thiết phải cân nhắc đến việc thường
xuyên rà soát đội ngũ nhân viên và phát
triển các thế mạnh gắn với lực lượng lao
động đa dạng, linh hoạt và thích ứng.
Quan trọng hơn, như đã xác định thì việc
sở hữu một lực lượng lao động mang
tính bình đẳng hơn giữa các giới sẽ giúp
lực lượng thi hành pháp luật tăng cường
được khả năng xây dựng niềm tin và tính
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chính đáng, cũng như thực hiện tốt hơn
các nhiệm vụ đấu tranh và ngăn chặn tội
phạm, bảo vệ trật tự xã hội và phục vụ
cộng đồng.
Đề bạt phụ nữ vào các cương vị lãnh đạo
cũng như vai trò kỹ thuật và điều động
các cán bộ nữ đảm nhận công tác của
cán bộ ứng phó tuyến đầu có thể giúp
lực lượng thi hành pháp luật tăng khả
năng giảm thiểu rủi ro, đấu tranh chống
tội phạm và bảo vệ cộng đồng. Điều này
đặc biệt thích hợp vì liên quan đến việc
ngăn chặn các hoạt động tội phạm nhằm
vào phụ nữ và trẻ em gái, cung cấp khả
năng tiếp cận công lý và tạo điều kiện
thực hiện các dịch vụ có trách nhiệm giới
cho các nạn nhân nữ, chẳng hạn như các
nạn nhân bị mua bán người, bạo lực gia
đình và lạm dụng tình dục.
Có nhiều lý do để tranh luận về sự gia
tăng tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong lực
lượng thi hành pháp luật, trong đó có các

lý do dựa trên các nghiên cứu từ cả khu
vực tư nhân và các khu vực công khác.
Từ góc độ nhân quyền, cả phụ nữ và nam
giới đều có quyền tiếp cận các chức năng
công cộng. Từ góc độ thực tế, bản thân
phụ nữ có thể và cần phải hiểu cũng
như đại diện cho các trải nghiệm và lợi
ích riêng của phụ nữ. Chỉ các cân nhắc
về quyền con người thôi cũng đã đủ để
giải thích tỷ lệ đại diện của phụ nữ trong
lực lượng thi hành pháp luật.6 Phụ nữ
không cần tạo ra sự khác biệt để đáng
được bao gồm. Tuy nhiên, nghiên cứu đã
chứng minh rằng phụ nữ tham gia nhiều
hơn trong lực lượng thi hành pháp luật có
thể góp phần thay đổi tổ chức và cung
cấp dịch vụ tốt hơn.7 Ví dụ: các nạn nhân
là phụ nữ hoặc trẻ em gái của một hoạt
động tội phạm hoặc trong vấn đề xung
đột với pháp luật nên được tương tác với
cán bộ nữ nếu họ muốn.
Hội nghị quốc tế INTERPOL gần đây,
nơi quy tụ các nhân viên thi hành pháp

luật, các chuyên gia từ các viện hàn
lâm và từ khu vực tư nhân, đã đề xuất
Chương trình nghị sự đổi mới toàn cầu
của INTERPOL. Một trong sáu nội dung
của Chương trình nghị sự này là “Tương
lai của lực lượng lao động” - tương lai
của “siêu cảnh sát” sẽ như thế nào? Nội
dung này mô tả nhân viên thi hành pháp
luật của thế kỷ hai mươi mốt, người có
khả năng thể hiện các kỹ năng cần thiết
trong môi trường an ninh đang thay đổi
ngày nay: niềm đam mê, trí tò mò, khả
năng thích ứng và khả năng chống chịu
và phục hồi. Vị trí trở thành vai trò, người
quản lý trở thành người hướng dẫn và hệ
thống cấp bậc trở thành đội nhóm. Chìa
khóa cho một tương lai thành công đối
với bất kỳ tổ chức nào nằm ở khả năng
thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài
tốt nhất.8
Tăng cường tỷ lệ đại diện của phụ nữ
trong các cơ quan thi hành pháp luật đặc
biệt quan trọng vì nhiều lý do sau đây:
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LÝ DO

1

Đạt được bình đẳng giới và tuân thủ các cam kết quốc tế
và quốc gia
• Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đã phê chuẩn Công ước về Xóa bỏ mọi hình
thức Phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Điều 11 đề cập đến việc xóa bỏ tình trạng
phân biệt đối xử trong công việc và phụ nữ có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp và
cơ hội, tiêu chí lựa chọn và lợi ích như nhau trong công việc.9
• Đạt được bình đẳng giới đáp ứng các cam kết trong Nghị quyết 1325 của Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc (2000) về phụ nữ, hòa bình và an ninh, trong đó “Thúc giục các
quốc gia thành viên bảo đảm tăng cường tỷ lệ đại diện của phụ nữ ở tất cả các cấp
ra quyết định trong các cơ chế và thể chế quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm phòng
ngừa, quản lý và giải quyết xung đột (đoạn nội dung chính 1).
• Công ước này cũng tuân thủ luật pháp quốc gia, chẳng hạn như luật về nhân quyền,
luật lao động và luật tố tụng hình sự.

2

Nâng cao hiệu suất và hiệu quả thông qua lực lượng lao
động đa dạng và toàn diện
• Các tổ chức thi hành pháp luật có thể nâng cao năng lực của mình bằng cách dựa
vào tài năng, kiến thức, kỹ năng và năng lực của toàn bộ đội ngũ nhân viên, tức là cả
nam và nữ.
• Các nhóm đa dạng được hưởng lợi từ trí tuệ tập thể, giúp cải thiện hiệu suất tổng
thể.10

CÁC NHÓM ĐA DẠNG
ĐƯỢC HƯỞNG LỢI
TỪ TRÍ TUỆ TẬP THỂ,
GIÚP CẢI THIỆN HIỆU
SUẤT TỔNG THỂ
18
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3

Cải thiện hoạt động ứng phó với bạo lực tình dục và bạo
lực trên cơ sở giới
• Tăng tỷ lệ đại diện và vai trò của phụ nữ trong lực lượng cảnh sát đã được chứng minh
là có hiệu quả trong việc giảm các vụ bạo lực đối với phụ nữ trong một số hoàn cảnh.11
• Việc bao gồm các cán bộ nữ cũng khuyến khích các nạn nhân phụ nữ và trẻ em gái
bị bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới trình báo trải nghiệm của họ cho cảnh
sát,12 cho phép các cơ quan thi hành pháp luật ứng phó và đấu tranh chống tội phạm
đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời điều tra và truy tố các đối tượng tội phạm tốt hơn.
• Các nạn nhân nữ cần được nói chuyện với cán bộ nữ phụ trách công tác ứng phó ban
đầu đã qua đào tạo nếu họ muốn, theo như Hướng dẫn mang tính nhạy cảm giới của
khu vực ASEAN về giải quyết các trường hợp nạn nhân mua bán người là phụ nữ.13

4

Xây dựng niềm tin cộng đồng và tính chính đáng thể chế
• Các cán bộ nữ có nhiều khả năng ghi nhận rằng lực lượng cảnh sát cộng đồng là một
thành phần quan trọng trong công tác trị an.14
• So với nam giới, các cán bộ nữ ít có xu hướng sử dụng vũ lực quá mức,15 điều này có
thể ảnh hưởng đến nhận thức của cộng đồng về tính chính đáng của tổ chức.
• Các nhận thức tích cực về tính chính đáng của lực lượng cảnh sát có liên quan đến
mức độ hợp tác của cộng đồng cao hơn,16 có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
động điều tra và ứng phó với tội phạm của cảnh sát, ví dụ: thông qua hoạt động cung
cấp thông tin tình báo cho cảnh sát.

5

Chống tham nhũng
• Phụ nữ không ít tham nhũng hơn nam giới, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự
gia nhập của các thành viên mới vào một nhóm có thể phá vỡ/gây xáo trộn các thực
tiễn liên quan đến tham nhũng.17
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Phụ nữ làm việc trong lực lượng thi
hành pháp luật: nghiên cứu tình
huống quốc tế chọn lọc
Trong những năm gần đây, các nghiên
cứu đã chứng minh rằng cán bộ nữ có
thể cung cấp các hoạt động ứng phó
mang tính nhạy cảm giới khi giao tiếp với
phụ nữ khác là nạn nhân và là thủ phạm.
Ví dụ: nghiên cứu được thực hiện tại Hoa
Kỳ đã phát hiện mối tương quan tích cực
giữa sự gia tăng về số lượng cảnh sát nữ
trong một khu vực địa lý và sự gia tăng về
số lượng trình báo tội phạm bạo lực đối
với phụ nữ, đặc biệt là bạo lực do chồng/
bạn tình gây ra. Hơn nữa, tiếp sau sự gia
tăng về tỷ lệ cán bộ nữ là sự sụt giảm
đáng kể về tỷ lệ các vụ sát hại chồng/bạn
tình và các vụ lạm dụng chồng/bạn tình
không gây nguy hiểm tính mạng.18
Tại Brazil, một nghiên cứu gần đây về
các đồn cảnh sát nữ đã sử dụng tỷ lệ giết
hại phụ nữ làm biến đại diện để đánh giá
tính hiệu quả của các đồn cảnh sát này.
Nghiên cứu cho thấy các đồn cảnh sát
này dường như có hiệu quả cao trong
việc giảm các vụ giết người ở phụ nữ trẻ
tại các khu vực đô thị; tỷ lệ này giảm 50%
trong suốt thời gian nghiên cứu.19 Một
nghiên cứu của UN Women dựa trên dữ
liệu từ 39 quốc gia cũng cho thấy mối
tương quan tích cực giữa tỷ lệ đại diện
của cảnh sát nữ và số vụ tấn công tình
dục được trình báo.20
Đối với thủ phạm nữ, một nghiên cứu
gần đây của UNODC về mua bán người
cho thấy trên toàn thế giới, phụ nữ là
thủ phạm trong các vụ mua bán người
chiếm tỷ lệ cao hơn so với trong nhiều
hoạt động tội phạm khác. Phụ nữ chiếm
35% số người phạm tội bị truy tố và 38%
số người bị kết án.21 Chính vì vậy, phụ nữ
giữ vai trò quan trọng trong công tác điều
tra tội phạm này, loại tội phạm thường có
tính chất xuyên quốc gia.
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Cải cách trong lực lượng cảnh sát để
mang tính bao trùm giới đã được áp
dụng trong môi trường sau xung đột để
bảo đảm rằng lực lượng thi hành pháp
luật nhạy cảm và có trách nhiệm giới, bao
gồm cả trong công tác ứng phó với bạo
lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới.
Cải thiện bình đẳng giới trong lực lượng
thi hành pháp luật cũng góp phần thực
hiện mục tiêu bình đẳng giới nói chung.
Tại Liberia, quốc gia hậu xung đột, cải
cách lực lượng cảnh sát để mang tính
bao trùm giới đã giúp tỷ lệ đại diện của
phụ nữ trong cơ quan Cảnh sát Quốc
gia Liberia tăng từ 2% lên 17% trong thời
gian từ năm 2003 đến năm 2013, cùng với
phạm vi điều động rộng hơn. Điều này
diễn ra trong bối cảnh đội ngũ lãnh đạo
chính phủ mạnh mẽ, hợp tác chặt chẽ với
các cơ quan Liên hợp quốc và cam kết
thực hiện nghị quyết 1325 của Hội đồng
Bảo an Liên hợp quốc.22 Mặc dù quốc gia
này chưa đạt được tỷ lệ 20% phụ nữ đại
diện trong lực lượng cảnh sát, nhưng các
cải cách này đã giúp cải thiện hoạt động
ứng phó của cảnh sát đối với bạo lực tình
dục và bạo lực trên cơ sở giới.23

ẢNH: INTERPOL

Việc điều động phụ nữ có thể giúp tăng
hiệu quả hoạt động bằng cách xây dựng
niềm tin với cộng đồng. Trong một số bối
cảnh văn hóa, giới của một cán bộ có thể
ảnh hưởng đến bản chất của mối quan
hệ giữa lực lượng cảnh sát và cộng đồng.
Chính vì vậy, ngành an ninh đang ngày
càng áp dụng các phương pháp tiếp cận
lồng ghép giới để đấu tranh chống chủ
nghĩa cực đoan bạo lực.
Ví dụ: trong một nghiên cứu trường hợp
được nêu trong báo cáo của Tổ chức An
ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) năm
2019 về giới và chống chủ nghĩa cực
đoan bạo lực, Dịch vụ an ninh nội địa
của Na Uy lưu ý trong đánh giá mối đe
dọa năm 2018 rằng các cá nhân và các
nhóm chịu sự xúi giục của tư tưởng hồi
giáo cực đoan vẫn là mối đe dọa an ninh
quốc gia quan trọng nhất.24 Giống như ở

các quốc gia khác, chủ nghĩa cực đoan
bạo lực và cực đoan hóa dẫn đến khủng
bố thường là mối quan tâm lớn hơn trong
các môi trường đô thị lớn hơn. Một phần
ba dân số của thành phố Oslo thuộc về
một cộng đồng thiểu số, với nhiều người
đến từ các quốc gia nơi người dân ít có
niềm tin vào lực lượng cảnh sát và hệ
thống tư pháp hình sự. Cảnh sát thường
xuyên đến thăm các nhà thờ Hồi giáo và
đền thờ đạo Sikh để gây dựng niềm tin và
mối quan hệ bền chặt với các cộng đồng
thiểu số khác nhau trong thành phố.
Các cảnh sát đã phát hiện ra rằng mặc
dù các cảnh sát nam nhanh chóng được
chấp nhận và có thể gặp gỡ các trưởng
lão nam, các nhà lãnh đạo tôn giáo và
các giáo dân (nam giới) của nhà thờ Hồi
giáo, nhưng họ cần các cảnh sát nữ để
tiếp cận toàn bộ cộng đồng. Trong nhiều
năm, hai trong số năm cảnh sát đa dạng
là phụ nữ đã phụ trách công tác trị an
phòng ngừa và xây dựng niềm tin với các
cộng đồng thiểu số ở Oslo. Chiếm được
niềm tin của phụ nữ từ các cộng đồng
thiểu số khác nhau đã cho phép cảnh sát
vào năm 2015 ngăn chặn hiệu quả nhiều
nam giới và phụ nữ trẻ khỏi bị cực đoan
hóa và gia nhập ISIL (Nhà nước Hồi giáo
Iraq và Levant)/Daesh ở Syria.25
Tóm lại, các cơ quan thi hành pháp luật
phải nhanh nhạy và có thể thích nghi
với môi trường an ninh thay đổi nhanh
chóng. Trong thi hành pháp luật, khả
năng đề cập đến các tài nguyên như
công nghệ, thiết bị và cơ sở vật chất,
nhưng quan trọng hơn cả là con người.
Điều này đòi hỏi phải liên tục rà soát
đội ngũ nhân viên và tận dụng các bộ
kỹ năng linh hoạt, thích ứng và đa dạng
cần thiết cho các tổ chức hướng ngoại và
tập trung vào tương lai. Tóm lại, một lực
lượng lao động mang tính bình đẳng hơn
giữa các giới có thể tăng cường khả năng
thi hành pháp luật để xây dựng niềm tin
và tính chính đáng, cũng như thực hiện
tốt hơn các nhiệm vụ để đấu tranh và
ngăn ngừa tội phạm, bảo vệ trật tự xã hội
và phục vụ cộng đồng.

21

02.
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

CHO ĐẾN NAY,
NGHIÊN CỨU NÀY LÀ
MỘT TRONG NHỮNG
NGHIÊN CỨU TOÀN
DIỆN NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ
NÀY CHO KHU VỰC
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Mục đích của nghiên cứu này là đóng
góp cho các tài liệu học thuật và chính
sách hiện có về phụ nữ tham gia lực
lượng thi hành pháp luật trong khu vực
ASEAN và các khu vực khác nữa. Nghiên
cứu được thực hiện trên cơ sở các khung
pháp luật và chính sách, các nghiên cứu
trước đây về giới và thi hành pháp luật,
cũng như các cuộc phỏng vấn với các
nhân viên thi hành pháp luật để tìm hiểu
quan điểm của họ về tác động và đóng
góp của phụ nữ trong thi hành pháp luật
ở ASEAN. Chính các phát hiện này có thể
đưa ra các luận chứng ủng hộ sự gia tăng
số lượng phụ nữ làm việc trong các dịch
vụ do cảnh sát cung cấp trong khu vực và
ngoài khu vực, đồng thời hỗ trợ các chiến
lược để tuyển dụng, điều động, duy trì và
đề bạt các nữ cảnh sát.
Cho đến nay, nghiên cứu này là một
trong những nghiên cứu toàn diện nhất
về chủ đề này cho khu vực. Nghiên cứu
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tập hợp một loạt các dữ liệu, đồng thời
thu thập thông tin đầu vào từ các cuộc
phỏng vấn nhóm tập trung và phỏng
vấn cá nhân được tổ chức tại 10 quốc
gia thành viên ASEAN. Tổng cộng có
193 cảnh sát nữ và nam đóng góp ý
kiến và trải nghiệm của họ (trong đó

có 184 cảnh sát nữ). Hình 1 trình bày
số liệu phân chia theo quốc gia. Tại
một số quốc gia, chúng tôi cũng có
thể phỏng vấn đại diện (nam hoặc
nữ) của các phòng đào tạo và/hoặc
quản lý nhân sự và gặp gỡ với đại diện
của văn phòng cảnh sát trưởng (nam

giới). Năm phần trăm số người trả lời
phỏng vấn là cán bộ nam, tất cả đều
giữ cương vị quản lý như giám đốc (và
trong một trường hợp là phó giám đốc)
của các bộ phận nhân sự, kế hoạch và
báo cáo, phát triển học thuyết, quản lý
nhân sự và hồ sơ.

ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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HÌNH 1

Mỗi quốc gia có số người tham gia khác
nhau tùy thuộc vào việc các cảnh sát có
thời gian tham gia vào nghiên cứu trong
thời gian tiến hành khảo sát hay không.
Các chuyến thăm thực địa được thực
hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7
năm 2019 đến tháng 3 năm 2020.
Nghiên cứu nhằm mục đích:
• Tìm hiểu vai trò của phụ nữ trong
công tác thi hành pháp luật trong
khu vực ASEAN và cách phụ nữ góp
phần tăng cường năng lực thi hành
pháp luật;
• Xác định các thực tiễn tốt cũng như
các thách thức trong công tác tuyển
dụng, đào tạo, điều động, duy trì và đề
bạt đối với các cán bộ nữ;
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• Rà soát các khung thể chế thích hợp,
giúp tạo điều kiện hoặc cản trở mục
tiêu bình đẳng giới trong tiến trình
phụ nữ tham gia lực lượng thi hành
pháp luật trong khu vực; và

• Bảng câu hỏi ngắn được gửi tới các
cán bộ nữ tham gia vào các cuộc
phỏng vấn bán cấu trúc và thảo luận
nhóm tập trung để thu thập dữ liệu
nhân khẩu học và nghề nghiệp.

• Đề xuất các khuyến nghị để tăng
cường sự tham gia có ý nghĩa của
phụ nữ cũng như việc bao gồm phụ nữ
trong các tổ chức thi hành pháp luật
nhằm cung cấp hoạt động ứng phó
mạnh mẽ đối với tội phạm quốc gia và
xuyên quốc gia.

• Phỏng vấn bán cấu trúc và thảo luận
nhóm tập trung với các chiến sĩ cảnh
sát nam và nữ từ các quốc gia thành
viên ASEAN và các bên liên quan
khác, chẳng hạn như bộ phận nhân sự
hoặc đào tạo, hoặc các đại diện khác
từ văn phòng của cảnh sát trưởng.

Phương pháp luận gồm:

Sau khi INTERPOL gửi yêu cầu phỏng
vấn, thì người đứng đầu các cơ quan cảnh
sát trong khu vực ASEAN đã phê duyệt
các cuộc phỏng vấn này. Các cán bộ
INTERPOL cấp quốc gia đã tạo điều kiện
cho các cảnh sát nam và nữ tham gia theo
các tiêu chí được yêu cầu, bao gồm:

• Nghiên cứu tài liệu về luật pháp quốc
gia, các ấn phẩm chính, tài liệu chiến
lược, kế hoạch hành động, báo cáo ý
tưởng, tóm tắt chính sách và nghiên
cứu học thuật.
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Phỏng vấn cá nhân mỗi quốc gia:
• Ba đến năm cán bộ nữ cấp cao trong
vai trò nghiệp vụ và/hoặc có kinh
nghiệm nghiệp vụ quan trọng;
• Giám đốc hoặc cán bộ cấp cao trong
bộ phận nhân sự, nếu có;
• Cán bộ hoặc cố vấn nhân sự cấp cao
có thẩm quyền cung cấp thông tin về
sự đa dạng và bao gồm, và/hoặc các
chính sách và đào tạo nhân quyền,
nếu có; và
• Giám đốc hoặc cán bộ cấp cao từ
phòng đào tạo, nếu có.
Thảo luận nhóm tập trung từng quốc
gia:
• Cán bộ nữ cấp trung trong vai trò
nghiệp vụ và/hoặc có kinh nghiệm
nghiệp vụ; và

năm 2019. UN Women đã tiến hành các
cuộc phỏng vấn với cá nhân các cán bộ
nữ cũng như thảo luận nhóm tập trung
với các cán bộ.
Tóm tắt mẫu khảo sát
Nghiên cứu này đã tiến hành phỏng vấn
tổng cộng 18427 cán bộ nữ từ khu vực
ASEAN (Hình 2). Các cán bộ cấp thấp
hơn được coi là tất cả những người dưới
cấp bậc đại tá (hoặc tương đương). Các
vị trí cấp cao hơn được xác định là cấp
bậc đại tá (hoặc tương đương) trở lên.

TỔNG CỘNG CÓ 193
CẢNH SÁT NAM VÀ NỮ
TỪ CÁC NƯỚC TRONG
KHU VỰC ASEAN ĐÃ
ĐƯỢC PHỎNG VẤN
TRONG NGHIÊN CỨU NÀY

Các cán bộ nữ trả lời phỏng vấn đã được
điều động trong nhiều lĩnh vực hoạt động
khác nhau, chẳng hạn như điều tra tội
phạm, kỹ thuật pháp y, điều khiển giao
thông và bảo vệ yếu nhân hoặc các đơn
vị cảnh vệ, cũng như trong hành chính,
quan hệ công chúng và các Văn phòng
INTERPOL quốc gia.

• Cán bộ nữ trẻ với tối thiểu 5 năm kinh
nghiệm, trong đó có kinh nghiệm
nghiệp vụ.
Nghiên cứu cũng bao gồm các thông tin
được thu thập trong quá trình tham vấn
với các cơ quan thi hành pháp luật; các
tổ chức xã hội dân sự, trong đó có các tổ
chức phụ nữ và các đối tác phát triển ở
các quốc gia được lựa chọn.26 UN Women
và UNODC đã tạo điều kiện tổ chức các
cuộc tham vấn về các nỗ lực tăng cường
vai trò của phụ nữ trong công tác thi
hành pháp luật và bảo vệ cộng đồng.
Người tham gia thảo luận về các thách
thức và cơ hội để tăng cường bình đẳng
giới trong công tác thi hành pháp luật và
phương thức cải thiện các dịch vụ ngành
công an cung cấp trong cộng đồng theo
hướng có trách nhiệm giới.
UN Women đã thực hiện chuyến công
tác thực địa tới tỉnh đảo Siquijor của
Philippines vào tháng 2 năm 2020, nơi có
đồn cảnh sát toàn nữ được thành lập vào

ẢNH: UN WOMEN VÀ UNODC
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HÌNH 2

PHÂN BỔ
THEO TUỔI

46%
41%

9%
3%
Tỷ lệ phần trăm

18 - 27

28 - 40

41 - 44

1%

56 - 65

66+

HÌNH 3

TÌNH TRẠNG
HÔN NHÂN

1%
1% 3%

37%
Đã kết hôn
Độc thân
Góa bụa
Đã ly hôn
Khác (không xác định rõ)

26

58%
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HÌNH 4

TRÌNH ĐỘ
HỌC VẤN
CAO NHẤT

9%

8%

1%

31%

Trung học
Bằng cử nhân
(trong đó có Học viện Cảnh sát)
Cao học
Tiến sĩ
Khác

51%

HÌNH 5

THỜI GIAN
CÔNG TÁC

41%

25%

22%

12%

Số năm công tác

0-5

6-15

16-25

26+
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NGHIÊN CỨU ĐẶC
BIỆT HƯỚNG ĐẾN
VIỆC TÌM HIỂU XEM
CHIẾN LƯỢC VÀ YẾU
TỐ NÀO ĐÓNG GÓP
VÀO SỰ PHÁT TRIỂN
NGHỀ NGHIỆP CŨNG
NHƯ CÁC THÁCH
THỨC MÀ PHỤ NỮ
PHẢI ĐỐI MẶT

Trong các cuộc phỏng vấn và thảo luận
nhóm tập trung, nghiên cứu đã hỏi các
cán bộ về trải nghiệm, quan sát và kiến
thức của họ liên quan đến các chính
sách và thực tiễn tuyển dụng, đào tạo,
điều động, duy trì và đề bạt. Các cán bộ
này cũng được hỏi về các chiến lược, kế
hoạch, chính sách và chuẩn mực xã hội
có ảnh hưởng đến các động thái giới
trong cơ quan của họ và định hình bản
chất của các hoạt động thi hành pháp
luật và tương tác với cộng đồng. Nghiên
cứu đặc biệt hướng đến việc tìm hiểu
xem chiến lược và yếu tố nào đóng góp
vào sự phát triển nghề nghiệp cũng như
các thách thức mà phụ nữ phải đối mặt
để theo đuổi sự tiến bộ trong nghề.
Trong phần nội dung chính của báo cáo
nghiên cứu, thông tin hoặc trích dẫn
trực tiếp nhắc đến người trả lời phỏng
vấn theo giới tính của họ và trong một
số trường hợp, vị trí tương đối của họ
trong hệ thống phân cấp cảnh sát và
quốc gia nơi họ phục vụ. Mặc dù việc
này cung cấp thông tin hạn chế về độ
tuổi, số năm kinh nghiệm chuyên môn,
cấp bậc, chức vụ và bộ phận của người
trả lời phỏng vấn và do đó giới hạn khả
năng bối cảnh hóa các thông tin này,
nhưng cần phải bảo vệ danh tính của
người trả lời phỏng vấn. 28 Tại nhưng nơi
có ít phụ nữ ở cấp bậc cao, họ có thể dễ
dàng bị nhận diện, chính vì vậy, các biện
pháp bảo vệ này đặc biệt quan trọng.
Theo thực tiễn nghiên cứu định tính,
trong một số trường hợp, các câu trích
dẫn đã được sửa đổi một chút nhưng
không thay đổi ý nghĩa hoặc quan điểm
được thể hiện nhằm bảo đảm rằng các
cán bộ không thể bị nhận diện. 29
Như bản chất của nghiên cứu định tính,
nghiên cứu này sử dụng các câu trích
dẫn của các cán bộ tham gia nghiên cứu
để bảo đảm rằng tiếng nói của các nữ
cảnh sát có thể được chia sẻ trực tiếp
với người đọc. Cảnh sát nữ trên toàn khu
vực ASEAN cũng có nhiều quan điểm
tương tự, trong đó có các quan điểm

28

giống với quan điểm của các cảnh sát
nữ ở nhiều nơi khác trên thế giới. Trong
một số trường hợp, quan điểm trong báo
cáo có thể được chia sẻ với các cán bộ
khác trong nghiên cứu này. Trong các
trường hợp khác, nghiên cứu có thể sử
dụng một câu trích dẫn để phản ánh
sự đa dạng về quan điểm. Điều này rất
quan trọng, bởi vì mặc dù các cán bộ nữ
có cùng giới tính, nhưng họ không phải
là một nhóm đồng nhất. Nghiên cứu này
áp dụng phương pháp tiếp cận định tính
không nhằm mục đích thiết lập các phát
hiện khái quát, mà là một nghiên cứu
điển hình trình bày các quan điểm của
một nhóm cảnh sát nữ được khảo sát
trong khu vực ASEAN.30
Nghiên cứu ghi âm các cuộc phỏng
vấn với sự đồng ý hoàn toàn và sau khi
được cung cấp đầy đủ thông tin. Các
cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng
ngôn ngữ mẹ đẻ của người trả lời phỏng
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vấn với sự trợ giúp của thông dịch viên,
ngoại trừ trường hợp người trả lời phỏng
vấn thành thạo tiếng Anh. Việc tham gia
vào nghiên cứu được bảo mật để khuyến
khích sự cởi mở giữa người trả lời phỏng
vấn và các nhà nghiên cứu. Chỉ những
người có mặt tại thời điểm phỏng vấn và
những người hỗ trợ công tác chọn lựa
cán bộ trả lời phỏng vấn mới biết danh
tính của người trả lời phỏng vấn. Bản
tóm tắt của các cuộc ghi âm không tiết
lộ danh tính đã được chia sẻ với nhóm
nghiên cứu ba bên để phân tích và cùng
soạn thảo báo cáo.
Hạn chế của nghiên cứu
Do các hạn chế về tài chính, thời gian và
hậu cần, nghiên cứu đã thực hiện hầu
hết các cuộc phỏng vấn với các cán bộ
làm việc tại các thành phố thủ đô của
các quốc gia thành viên ASEAN. Do đó,
nghiên cứu không tìm hiểu sâu thêm các

thách thức hoặc vấn đề khác mà các
cán bộ nữ có thể gặp phải tại các khu
vực bên ngoài thành phố thủ đô. Một số
hiểu biết đến từ cuộc tham vấn được tổ
chức tại Khu tự trị Hồi giáo Bangsamoro
tại đảo Mindanao và chuyến thăm đồn
cảnh sát toàn nữ ở Siquijor, Philippines.
Tuy nhiên, nhìn chung, nghiên cứu có
hạn chế là không phản ánh đầy đủ các
trải nghiệm và nguồn lực sẵn có dành
cho các nữ cảnh sát ở khu vực nông
thôn, biên giới và vùng sâu vùng xa trên
toàn ASEAN.

hạn như sự tồn tại của một số chính sách
hoặc nghiên cứu nội bộ đã được đề cập
trong các cuộc phỏng vấn). Trong những
trường hợp này, báo cáo chỉ ra rằng
thông tin chỉ dựa trên các cuộc thảo luận
với các cảnh sát.
Ngay cả khi số liệu thống kê về giới được
cung cấp, các số liệu này không nhất
thiết có thể so sánh được giữa các quốc
gia. Tỷ lệ phần trăm cho biết tỷ lệ phụ nữ
nắm giữ các vị trí thi hành pháp luật được
làm tròn lên hoặc xuống.

Có các thách thức liên quan đến việc thu
thập số liệu thống kê theo giới về tỷ lệ đại
diện cho phụ nữ trong công tác thi hành
pháp luật được phân tách theo cấp bậc,
vai trò và phân phối địa lý. Trong một số
trường hợp, các cơ quan coi thông tin này
là bảo mật. Điều này có nghĩa là không
thể xác minh độc lập một số thông tin do
người trả lời phỏng vấn cung cấp (chẳng
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SỐ LIỆU THỐNG KÊ
THEO GIỚI HIỆN CÓ
CHO THẤY PHỤ NỮ
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Cho đến nay, thông tin về số lượng hoặc
tỷ lệ phần trăm nữ cảnh sát trong các
cơ quan thi hành pháp luật quốc gia ở
khu vực ASEAN vẫn còn hạn chế. Do đó,
nghiên cứu này đã cố gắng thu thập và
đối chiếu dữ liệu có thể truy cập từ các
cơ quan cảnh sát. Mặc dù các số liệu này
vẫn còn chưa đầy đủ và không hoàn toàn
có thể so sánh giữa các quốc gia do các
hạn chế về phương pháp,31 nhưng các số
liệu này có thể đóng vai trò là số liệu cơ

sở cho các nghiên cứu trong tương lai
(xem Hình 4 đến 13).
Các vị trí cấp bậc cao hơn có khoảng
cách giới rộng. Có rất ít cơ quan cảnh
sát có ví dụ về phụ nữ đạt đến các vị trí
lãnh đạo cấp cao và vẫn chưa có một nữ
cảnh sát trưởng trong khu vực ASEAN.
Tại Cộng hòa Dân chủ Dân chủ Lào và
Myanmar, phụ nữ có cấp bậc cao nhất là
đại tá và tại Brunei, là một cảnh ty cao

cấp mà được coi là vị trí quản lý cấp
trung. Ở các quốc gia có phụ nữ thăng
cấp bậc, họ bị các đồng nghiệp nam vượt
xa về số lượng. Ví dụ: ở Việt Nam, có 7 nữ
tướng trong tổng số 199 và ở Indonesia,
trong số 357 cán bộ cấp cao nhất, chỉ có
4 là nữ.32

31

03
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SỐ LIỆU

TỶ LỆ PHẦN TRĂM
CẢNH SÁT NỮ
TRONG CÁC CƠ
QUAN THI HÀNH
PHÁP LUẬT TẠI
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HÌNH 6

CẢNH SÁT Ở BRUNEI,
THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)
Nam
Nữ
17%

(THAM KHẢO PHẦN CHÚ THÍCH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ NGUỒN DỮ LIỆU)
83%

HÌNH 11

HÌNH 10

CẢNH SÁT Ở MALAYSIA,
THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)

HÌNH 12

CẢNH SÁT Ở MYANMAR,
THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)
Nam
Nữ

Nam
Nữ

Nam
Nữ
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17%

13%

18%

82%

CẢNH SÁT Ở PHILIPPINES,
THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)

87%

83%

P H Ụ N Ữ T H A M G I A T H I H À N H P H Á P LU ẬT T R O N G K H U V Ự C A S E A N

HÌNH 7

HÌNH 8

CẢNH SÁT Ở CAMPUCHIA,
THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)
Nam
Nữ

HÌNH 9

CẢNH SÁT Ở INDONESIA,
THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)
Nam
Nữ

8%

Nam
Nữ

6%

20%

94%

92%

HÌNH 13

80%

HÌNH 14

CẢNH SÁT Ở SINGAPORE,
THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)
Nam
Nữ

HÌNH 15

SỸ QUAN CẢNH SÁT Ở THÁI CÔNG AN Ở VIỆT NAM,
LAN, THEO GIỚI TÍNH, 2019 THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)
Nam
Nữ

Nam
Nữ
16%

19%

81%

CẢNH SÁT Ở CỘNG HÒA
DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO,
THEO GIỚI TÍNH, 2019
(TỶ LỆ PHẦN TRĂM)

84%

15%

85%
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03

PHỤ NỮ THAM GIA THI HÀNH PHÁP
LUẬT TRONG KHU VỰC A SE AN

CÓ RẤT ÍT CƠ QUAN
CẢNH SÁT CÓ VÍ DỤ
VỀ PHỤ NỮ ĐẠT ĐẾN
CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO
CẤP CAO VÀ VẪN CHƯA
CÓ MỘT NỮ CẢNH SÁT
TRƯỞNG TRONG KHU
VỰC ASEAN
Do vẫn còn nhiều hạn chế về dữ liệu
chính thức liên quan đến số lượng
phụ nữ thi hành pháp luật trong khu
vực ASEAN trong nhiều thập kỷ qua,
nên việc đánh giá xu hướng và tiến bộ
là rất khó khăn. 33 Trong nghiên cứu này,
một số phụ nữ đã mô tả các chiến dịch
để nhanh chóng tăng số lượng cảnh
sát nữ; tuy nhiên, đây chỉ là những
chiến lược tạm thời chứ không phải là
chiến lược dài hạn. Kết quả là, bất kỳ
sự gia tăng nào về số lượng cảnh sát
nữ dường như đã chậm lại hoặc không
thay đổi. Nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ
phải mất hàng thập kỷ và có thể hàng
thế kỷ để đạt được sự bình đẳng hoàn
toàn trong khu vực và thậm chí có khi
không thể đạt được sự bình đẳng hoàn
toàn này. Cần phải áp dụng các nỗ lực
và nguồn lực đáng kể với mức độ khẩn
cấp hơn.
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ẢNH: INTERPOL

Trong khu vực ASEAN, các tổ chức có
các cách tiếp cận khác nhau đối với công
tác tuyển dụng, đào tạo, điều động, duy
trì và đề bạt phụ nữ và nam giới, nhưng
nhiều kinh nghiệm và rào cản mà phụ nữ
báo cáo trong nghiên cứu này là tương
tự nhau. Nhìn chung, các kinh nghiệm
và rào cản này liên quan đến nhận thức
cho rằng để trở thành cảnh sát thì phải
có thể trạng và thể hình; các chuẩn mực
và định kiến giới về vai trò của phụ nữ
trong xã hội, cũng hạn chế phụ nữ tham
gia vào một số lĩnh vực chuyên nghiệp và
các định kiến về một lãnh đạo “tốt” trong
lực lượng thi hành pháp luật phải như thế
nào. Hơn nữa, phụ nữ tham gia thi hành
pháp luật được hình thành từ hệ thống
chính trị, sự phát triển kinh tế, lịch sử, cơ
cấu thể chế, văn hóa nghề nghiệp, tín
ngưỡng và thực hành tôn giáo, văn hóa
quốc gia và các động thái giới và sắc tộc.

Thông tin tóm tắt về các cơ quan
cảnh sát ở khu vực ASEAN trong thời
kỳ hiện đại
Trong khu vực ASEAN, các cơ quan cảnh sát
có lịch sử ra đời rất khác nhau. Ví dụ: mặc dù
Cảnh sát Quốc gia Indonesia được công bố là
một cơ quan quốc gia vào năm 1946, nhưng
cơ quan này đã bị sáp nhập vào lực lượng vũ
trang vào năm 1961. Chỉ tương đối gần đây
vào năm 1999, cảnh sát mới giành lại được
tư cách dân sự như một thực thể riêng biệt.
Mặc dù cảnh sát ở Thái Lan có mối liên kết
chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, nhưng
cải cách vào đầu thế kỷ XX đã dẫn đến việc
bổ nhiệm thể chế này với tên gọi Cảnh sát
Hoàng gia Thái Lan. Chính vì vậy, cảnh sát ở
Thái Lan, dưới hình thức hiện đại, đã tồn tại
hơn 100 năm. Bảng 1 bao gồm thông tin ngắn
gọn về các cơ quan cảnh sát trong khu vực
ASEAN và tình trạng của các chiến lược hoặc
chính sách giới được lựa chọn có liên quan
đến công tác thi hành pháp luật.
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BẢNG 1: Thông tin về các cơ quan cảnh sát và các chính sách và chiến lược về giới
Quốc gia/
Cơ quan

Dân số quốc gia

Năm thành lập34

Bộ/cơ quan giám sát
liên quan

Kế hoạch hành
động quốc gia về
phụ nữ, hòa bình và
an ninh?

Chiến lược về giới
trong cơ quan cảnh
sát

Brunei:
Lực lượng cảnh
sát Hoàng gia
Brunei

450.000

192135

Chính phủ Brunei

Không

Không

Campuchia:
Cảnh sát quốc gia
Campuchia

15,2 triệu

194536

Bộ Nội vụ

Không

Kế hoạch hành động
về Lồng ghép giới
trong Ủy ban Quốc gia
của Cảnh sát Quốc gia
Campuchia

Indonesia:
Cảnh sát quốc gia
Indonesia

270 triệu

1946
(và 1999/2000)37

Tổng thống Indonesia

Có
(hết hạn)

Không

Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào:
Lực lượng Cảnh
sát Lào

7 triệu

196138

Bộ Công an

Không

Có
(Không công khai)

Malaysia:
Cảnh sát Hoàng
gia Malaysia

32 triệu

180739

Bộ Nội vụ

Không

Không

Myanmar:
Lực lượng Cảnh
sát Myanmar

53 triệu

1964 40 “Lực lượng
Cảnh sát Nhân dân”

Bộ Nội vụ

Không

Không

Philippines:
Cảnh sát quốc gia
Philippines

109 triệu

199141

Bộ Nội vụ và Chính
phủ Địa phương, Ủy
ban Cảnh sát Quốc gia

Có

Đại hiến chương
về phụ nữ 2009,
Chiến lược về
giới và phát triển

Singapore:
Lực lượng Cảnh
sát Singapore

5,7 triệu

182042

Bộ Nội vụ

Không

Không

Thái Lan:
Cảnh sát Hoàng
gia Thái Lan

69 triệu

193343

Văn phòng Thủ tướng

Có
(chính sách quốc gia)44

Không

Việt Nam:
Lực lượng Công an
Nhân dân

97 triệu

194545

Bộ Công an

Không

Có

35
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Trong nhiều trường hợp, các tổ chức
thi hành pháp luật hiện đại được thành
lập với lực lượng lao động chỉ toàn nam
giới. Trong các ví dụ trước về lực lượng
cảnh sát, sự loại trừ phụ nữ một phần
là do các chuẩn mực giới, khiến phụ nữ
bị hạn chế tham gia vào công việc được
trả lương. Trong khi các tổ chức thi hành
pháp luật, đặc biệt là cảnh sát, luôn thực
hiện một loạt các dịch vụ và nhiệm vụ
trật tự công cộng mà không cần phải
thi hành luật pháp, nhiệm vụ đấu tranh
chống tội phạm đã chi phối nhận thức

về những gì cảnh sát làm và bản sắc
nghề nghiệp của họ.46
Trong các trường hợp khác, lực lượng
cảnh sát ở các quốc gia tham gia vào
các cuộc nội chiến, đấu tranh giành độc
lập hoặc đấu tranh quyền lực chính trị đã
cùng gánh trách nhiệm với các lực lượng
quân sự hoặc có xung đột về trách nhiệm
với lực lượng này, hình thành nên bản
chất của công tác cảnh sát được coi là
cần thiết trong các bối cảnh đó vào thời
điểm đó. Văn hóa đấu tranh chống tội

TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP,
CÁC TỔ CHỨC
THI HÀNH PHÁP LUẬT
HIỆN ĐẠI ĐƯỢC THÀNH LẬP
VỚI LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
CHỈ TOÀN NAM GIỚI
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CÁN BỘ BẤT KỂ GIỚI
TÍNH NÀO CŨNG
CÓ THỂ THỰC HIỆN
PHẦN LỚN CÁC
CÔNG VIỆC THI
HÀNH PHÁP LUẬT

phạm và văn hóa bán quân sự gắn liền
với các giai đoạn lịch sử này, tiếp tục ăn
sâu và lan rộng hơn nữa do các phương
tiện truyền thông và các đại diện hư cấu
về lực lượng thi hành pháp luật, càng tạo
cơ sở cho các biện minh của tổ chức này
đối với các yêu cầu về chiều cao và cân
nặng của các cán bộ, cũng như nhấn
mạnh vào thể trạng và sức chịu đựng,
tất cả những phẩm chất này đều ưu tiên
nam giới. Các tổ chức thi hành pháp luật
kỷ luật, bán quân sự là biểu tượng của
quyền lực và thẩm quyền của Nhà nước
với sự độc quyền trong sử dụng vũ lực
cưỡng chế. Chiều cao và cân nặng của
các cảnh sát thường gắn với tầm quan
trọng mang tính biểu tượng của “thể
hiện thẩm quyền”. Ví dụ: dưới thời cai trị
của thực dân Anh vào những năm 1970,
các cán bộ tham gia Lực lượng Cảnh sát
Hồng Kông với tư cách là một thanh tra
tập sự phải cao hơn và nặng hơn so với
các hạ sĩ quan tập sự, mặc dù thanh tra
có vai trò giám sát trong khi hạ sĩ quan
thực hiện công tác tuyến đầu.47
Các tiêu chí thể lực trong ngành thi hành
pháp luật đang được sửa đổi và trong một
số khu vực chính quyền, tiêu chí này ít
được chú ý hơn so với trước đây. Có nhiều
lý do để giải thích thực tế này, trong đó có
các lý do sau đây: tiêu chí thể hình không
phù hợp với luật pháp ngăn cấm phân
biệt đối xử trên cơ sở giới và/hoặc giới
tính; các thay đổi về bản chất của công
việc thi hành pháp luật sử dụng tiến bộ
công nghệ và bản chất ngày càng thay
đổi của các hoạt động tội phạm, ví dụ:
tội phạm mạng và chống chủ nghĩa cực
đoan bạo lực chiếm vai trò nổi bật hơn
và mạng lưới buôn lậu có phạm vi quốc
tế rộng khắp; kỳ vọng của cộng đồng về
dịch vụ của cảnh sát và sự ghi nhận rằng
các cán bộ bất kể giới tính nào cũng có
thể thực hiện được phần lớn các công
việc thi hành pháp luật, bởi vì ngay cả khi
có thể tồn tại sự khác biệt về sinh học và
tâm lý giữa nam và nữ, thì sự khác biệt
này không nhất thiết ảnh hưởng đến hiệu
suất làm việc.
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Cá nhân tôi nghĩ rằng [cảnh sát
là] một lĩnh vực nam giới chiếm
ưu thế. Đối với một số công việc
nhất định, đôi khi nam giới có thể
phù hợp hơn, nhưng chúng ta cần
tránh các định kiến này. Người ta
nói rằng phụ nữ có bắp tay yếu
hơn - chúng ta phải thừa nhận
điều đó, đây là sự thật. Có thể với
lực lượng cảnh sát hiện đại, điều
này sẽ thay đổi qua nhiều năm
bởi vì sẽ có nhiều chương trình
khác quan trọng hơn nhưng cần
ít sức mạnh hơn. Phụ nữ có thể
bổ sung cho nam giới và làm cho
nghề cảnh sát trở nên toàn diện
hơn. Phụ nữ có lẽ có kỹ năng giao
tiếp và giải quyết vấn đề tốt hơn,
có thể xử lý xung đột, có lẽ phụ nữ
có thể bổ sung cho sức mạnh thể
chất của nam giới. Có lẽ nếu có
nhiều chương trình hướng đến gia
đình hơn, chúng ta có thể giúp
nhiều cán bộ nữ hơn (cán bộ nữ
cấp cao, Malaysia).

Các nghiên cứu về lực lượng cảnh sát đã
tìm hiểu cách thức mà phụ nữ phải chèo
lái các chuẩn mực giới trong các tổ chức
thi hành pháp luật theo truyền thống là
nam giới chiếm ưu thế. Có thể giải thích
bản sắc của các nữ cảnh sát bằng sự
tương đồng hơn với văn hóa nghề nghiệp
do nam giới chiếm ưu thế, trong đó trọng
tâm là bản sắc nghề nghiệp (nữ CẢNH
SÁT), hoặc bằng sự phù hợp với giới của
họ (NỮ cảnh sát), trong đó nhấn mạnh
vào việc thực hiện các vai trò phù hợp với
khuôn mẫu giới của phụ nữ.48 Mặc dù hai
cách hiểu này cung cấp một khung cơ
sở, nhưng cách thức thực hiện các vai trò
giới lại phức tạp hơn nhiều.
Theo Goffman, con người “học và tạo
ra hình mẫu các hành vi thể hiện giới
từ xã hội”,49 Trong trường hợp nam giới
hay phụ nữ cư xử theo cách phù hợp với
một khuôn mẫu giới, có thể bởi vì họ biết

P H Ụ N Ữ T H A M G I A T H I H À N H P H Á P LU ẬT T R O N G K H U V Ự C A S E A N

rằng người khác sẽ phán xét họ theo các
quan niệm về những gì là phù hợp với
giới của họ.50 Đối với lực lượng cảnh sát,
điều này có nghĩa là phụ nữ có thể không
nhất thiết giao tiếp nhạy cảm hoặc thấu
cảm với nạn nhân tốt hơn nam giới, mà
chính là họ đã thích nghi với các cách cư
xử theo truyền thống có gắn liền với nữ
tính.51
Trong các nghiên cứu ban đầu về cảnh
sát trong bối cảnh phương Tây, tầm quan
trọng của việc phụ nữ tham gia vào lực
lượng cảnh sát đã được đánh giá theo
“các kỹ năng mà chỉ phụ nữ mới có”,
khiến phụ nữ thích hợp để giám sát các
phạm nhân nữ hoặc bảo vệ các cô gái

trẻ khỏi tệ nạn xã hội.52 Sau đó, các quan
điểm dựa trên các chuẩn mực và khuôn
mẫu giới đã tạo nền tảng cho nhiều biện
minh về việc phụ nữ tham gia vào các
vai trò cảnh sát “mềm” hẹp hơn, nhưng
được cho là phù hợp với họ.53 Các nghiên
cứu sau này đã chỉ ra rằng một số cán bộ
nữ đã chấp nhận các đặc điểm nam tính
để cố gắng hòa nhập hơn với các đồng
nghiệp nam và được chấp nhận vào văn
hóa nghề nghiệp.54 Nhờ thích nghi với
văn hóa nam tính, các cán bộ nữ đã tìm
được cách để tiếp cận nhiều các chọn lựa
nghề nghiệp hơn.55
Gần đây có nhiều nghiên cứu hơn tập
trung tìm hiểu cách thức các nữ cảnh sát
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có thể chủ động vừa thích ứng và vừa
cưỡng lại các chuẩn mực giới để chèo
lái một cách chiến lược con đường sự
nghiệp của mình trong tổ chức cảnh sát.56
Nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả khi cảnh
sát nữ có thể viện dẫn sự khác biệt giới
so với các đồng nghiệp nam trong việc
tuân thủ các chuẩn mực giới - ví dụ: khi
phụ nữ cần đặt ưu tiên cho trách nhiệm
gia đình - họ không nhất thiết từ bỏ mong
muốn được đối xử bình đẳng trong công
việc.57 Các cán bộ nữ cũng có thể cưỡng
lại các chuẩn mực giới này bằng cách
hành động giống như cách các nam giới
hành động, ví dụ: hành động giống như
một đại trượng phu hoặc tỏ ra hung hăng
tùy từng tình huống.58
Phụ nữ trong nghiên cứu này bày tỏ nhiều
quan điểm khác nhau, trong đó có quan
điểm nhấn mạnh đến các khuôn mẫu giới
liên quan đến vai trò cảnh sát phù hợp
với phụ nữ (ví dụ: phụ nữ mềm mỏng hơn
và nhạy cảm hơn so với nam giới). Cũng
có các quan điểm cho rằng sự khác biệt
trong hành vi và năng lực của các cán bộ
là do tính cách chứ không phải do giới.
Điều quan trọng là khi được yêu cầu giải
thích về việc tham gia lực lượng thi hành
pháp luật, phụ nữ trong nghiên cứu này
đã có các câu trả lời cũng tương đồng với
các cán bộ nữ trong các khu vực chính
quyền khác. Đó là, có thể có sự khác biệt
trong cách nhìn nhận bình đẳng hoặc sự
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QUAN HỆ QUYỀN LỰC GIỚI VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG
GIỚI ĐƯỢC XÂY DỰNG, ĐỊNH HÌNH VÀ DUY
TRÌ THÔNG QUA CÁC THỰC TIỄN, QUY TRÌNH
VÀ QUY TẮC CỦA TỔ CHỨC THEO NHIỀU CÁCH
KHÁC NHAU.
khác biệt (bổ sung) giữa nam và nữ. Mặc
dù một số phụ nữ cho biết họ tìm kiếm sự
đối xử ngang bằng với các đồng nghiệp
nam, nhưng các câu hỏi đưa ra thường
gợi mở các câu trả lời nêu bật được sự
khác biệt giới và giải thích cho việc điều
động nam và nữ khác nhau. Ví dụ: một
cán bộ cấp cao từ Malaysia dựa trên
các trải nghiệm bản thân cho biết: “Bạn
đừng tạo ra sự khác biệt giữa nam và nữ.
Bạn hãy chỉ ở đó. Tôi chưa bao giờ cảm
thấy mình cô đơn hay là ‘người phụ nữ
duy nhất’. Điều quan trọng là phải giành
được sự tôn trọng với tư cách cảnh sát
và bạn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả”.
Tuy nhiên, sau đó trong cùng một cuộc
phỏng vấn, cô nhấn mạnh đến sự khác
biệt giới khi đề cập đến phụ nữ nói chung
bằng cách nói rằng phụ nữ là “... người
nghe tốt hơn, người giải quyết vấn đề, giá
trị cảm xúc [theo đúng nguyên văn]... [có
nhiều phụ nữ hơn] sẽ mang lại hình ảnh
tốt hơn về lực lượng cảnh sát”.
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Quan hệ quyền lực giới và bất bình
đẳng giới được xây dựng, định hình
và duy trì thông qua các thực tiễn,
quy trình và quy tắc của tổ chức theo
nhiều cách khác nhau. Sự hiện diện
của phụ nữ trong các lực lượng an ninh,
trong một vai trò theo truyền thống
thuộc về nam giới, thách thức các quan
niệm gia trưởng ăn sâu bám rễ đã khiến
phụ nữ không được tham gia công tác
cảnh sát và hạn chế họ tiếp cận các

quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến
an ninh và an toàn. Một cảnh sát nữ từ
Indonesia lý giải về mong muốn được
gia nhập ngành cảnh sát là do cô khao
khát chứng minh rằng phụ nữ có thể
thực hiện tốt vai trò cảnh sát:
Trước khi tôi chuyển đến Jakarta,
tôi sống ở một tỉnh thành xa xôi,
nơi có rất ít cảnh sát nữ. Phụ nữ ở
khu vực đó rất khó mà bình đẳng
được với nam giới. Do đó, tôi đã
luôn có thôi thúc để chứng minh
rằng là phụ nữ, tôi cũng có phẩm
chất giống như nam giới, chính vì
vậy, khi chúng ta trở thành cảnh
sát, chúng ta có thể chứng minh
cho nam giới thấy rằng chúng ta
cũng có thể là [cảnh sát] giống
như họ.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng tính đa
dạng ngày càng tăng có thể tạo động
lực cho cải cách, cho phép các cán bộ
và lãnh đạo thi hành pháp luật suy nghĩ
nhiều hơn về các thách thức trong phòng
ban của họ, cởi mở hơn với cải cách và
có thể cởi mở hơn để bắt đầu những thay
đổi văn hóa và hệ thống.59 Cuối cùng,
ngày càng có nhiều phụ nữ hiện diện và
lãnh đạo trong lực lượng cảnh sát cũng
có xu hướng giảm tình trạng quấy rối tình
dục có thể đang phổ biến trong một số
lực lượng cảnh sát.
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THỰC TIỄN TỐT
Các thực tiễn tốt liên quan đến văn hóa
thể chế và nghề nghiệp bao gồm việc xem
xét sự phù hợp giữa mục đích và sứ mạng
đã tuyên bố của cơ quan với khả năng cơ
quan thực hiện được các mục tiêu này đến
mức nào. Các thực tiễn tốt cũng bao gồm
việc chủ định phá vỡ các chuẩn mực giới
để các vai trò cụ thể không còn bị nhìn
nhận là thuộc về nam giới hay nữ giới.
Năm 2019, Lực lượng Cảnh sát Singapore
đã kỷ niệm 70 năm phụ nữ tham gia
ngành cảnh sát thông qua hoạt động
ra mắt giới thiệu các cán bộ nữ ở nhiều
bộ phận, như Cảnh sát giao thông, Đơn
vị Cảnh sát K-9, Bộ Tư lệnh Chiến dịch
Đặc biệt và Cục Điều tra Tội phạm và các
bộ phận khác.60 Hoạt động này rất quan
trọng bởi vì nó cung cấp hình mẫu cho
những phụ nữ có thể đang cân nhắc đăng
ký gia nhập lực lượng cảnh sát, cũng như
các cán bộ hiện tại, những người có thể
đang cân nhắc con đường sự nghiệp nào
có thể dành cho họ. Một cảnh sát nữ cấp
cao đã nhấn mạnh tầm quan trọng của
chiến lược đã được cân nhắc kỹ càng này
khi cô nói:
Dân số [của Singapore] là 50-50,
vì vậy bạn cần một lực lượng để
đáp ứng nhu cầu của họ. Đó là một
tổ chức nam giới chiếm ưu thế,
nhưng cũng là tổ chức thân thiện
với phụ nữ. Chúng ta phải cho mọi
người biết rằng phụ nữ được chào
đón tham gia [Lực lượng Cảnh sát
Singapore] và những gì phụ nữ có
thể mang đến trong nghề này.

Các định kiến về vai trò giới đang thay
đổi và không phải là rào cản ngăn cản
các tổ chức thi hành pháp luật trở nên
bình đẳng giới hơn. Video chào mừng
ngày quốc tế phụ nữ của Lực lượng Cảnh
sát Singapore năm 2019 đã truyền tải rất

42

tốt thông điệp ngày. Video này có khẩu
hiệu “Giải quyết một tình huống là về kỹ
năng chứ không phải về sức mạnh”, cùng
với hình ảnh của một cảnh sát nữ.61
Mặc dù đào tạo tuyển dụng ở Singapore
đòi hỏi một mức độ thể lực nhất định và
các tiêu chuẩn thể lực khác nhau được
áp dụng cho các chức năng khác nhau,
nhưng một cảnh sát nữ cho biết mặc dù
tất cả các cảnh sát đều cần phải có đủ sức
khỏe, nhưng các bài kiểm tra thể lực nên
cân xứng với nhiệm vụ hàng ngày theo
“phương pháp tiếp cận phù hợp công việc”.
Một cán bộ nữ cấp cao ở Singapore đã nêu
chi tiết một số nỗ lực mà lực lượng này đã
thực hiện để các ứng viên tiềm năng hiểu
được bản chất của công việc cảnh sát:
Chúng tôi [Lực lượng Cảnh sát
Singapore] cố gắng đưa vào ngành
khoảng 20% cán bộ nữ... Một trong
những lý do [rất khó tuyển dụng thêm
cảnh sát nữ] là nhận thức của người
dân [về] công việc cảnh sát - hầu hết
phụ nữ đều có quan niệm rằng để trở
thành một nữ cảnh sát, thì cần phải
được đào tạo rất kỹ lưỡng về thể chất
... Chúng tôi có 9 tháng đào tạo nội trú
trong học viện - bao gồm đào tạo thể
chất và học thuật, cộng thêm [đào tạo]
khả năng lãnh đạo. Chúng tôi có các
bài kiểm tra thể chất hàng năm. Tất
cả các cảnh sát cần phải vượt qua bài
kiểm tra, do vậy họ phải có sức khỏe
và quan tâm đến các hoạt động có yêu
cầu về thể chất, sau đó họ sẽ phù hợp
để trở thành cảnh sát. Vì vậy, chúng tôi
cố gắng xóa bỏ nhận thức [cho rằng
hoạt động đào tạo yêu cầu cao về thể
chất]. Chúng tôi thực ra còn tổ chức
một chuyến tham quan cho các sinh
viên có quan tâm đến nghề nghiệp này
để quan sát các loại hình công việc
khác nhau. Chúng tôi thậm chí còn
đưa họ đến học viện để chứng kiến
các hoạt động hàng ngày và cho dù
là nam giới hay nữ giới, thì họ đều trải
qua cùng một khóa đào tạo.
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Bản chất của công việc không phải
là đòi hỏi về thể chất... Chúng tôi cố
gắng tạo ra nhận thức tốt hơn về bản
chất của công việc cảnh sát... Chúng
tôi thực hiện các nỗ lực tiếp thị để giới
thiệu tất cả các chức năng công việc
khác nhau, cho dù trong đồn cảnh sát,
điều tra, cảnh sát biển... Chúng tôi cố
gắng đề cao việc phải có phụ nữ trong
tất cả các công việc này. Không có
sự khác biệt giới nào. Tất cả là về khả
năng và năng lực. Công việc này không
có nghĩa là bạn cần phải là một đấng
nam nhi.

Lực lượng Cảnh sát Singapore đã có
những nỗ lực đáng kể để thu hút phụ nữ.
Mặc dù tỷ lệ đại diện của phụ nữ đã tăng
6% kể từ năm 2000, nhưng sự gia tăng
tương đối chậm này có thể cho thấy kỳ
vọng về giới của xã hội vẫn còn gây ảnh
hưởng đáng kể đến các lựa chọn nghề
nghiệp của phụ nữ, phản ánh những gì đã
được báo cáo ở các khu vực chính quyền
khác trên thế giới.63

CẢNH SÁT NỮ TRONG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT
BIỂN VÀ ĐỘI ĐẶC NHIỆM TINH NHUỆ. LỰC
LƯỢNG CẢNH SÁT SINGAPORE,” CHÀO CÁC
CẢNH SÁT NỮ CỦA CHÚNG TA”.62

“70 NĂM PHỤ NỮ THAM GIA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT 1949-2019”: LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT SINGAPORE
2019A, TRANG 16-17.

“GIẢI QUYẾT MỘT TÌNH HUỐNG LÀ VỀ KỸ NĂNG CHỨ KHÔNG PHẢI VỀ SỨC MẠNH”. LỰC LƯỢNG CẢNH
SÁT SINGAPORE, TRANG FACEBOOK.
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THÁCH THỨC
Năng lực thể chế còn hạn chế để thích
ứng với các hoạt động ứng phó và nhu
cầu an ninh ngày càng thay đổi
Các tổ chức thi hành pháp luật có thể
thay đổi và thực hiện thay đổi theo thời
gian để thích ứng với các yêu cầu thay
đổi. Các nhà lãnh đạo phải liên tục xem
xét xem công tác tuyển dụng, đào tạo
và điều động cán bộ đáp ứng mục đích
và nhiệm vụ đã tuyên bố như thế nào.
Điều này đặc biệt phù hợp cho các lĩnh
vực như cải thiện hệ thống đề bạt và
thực hiện các phương pháp tiếp cận thực
hiện nhiệm vụ dựa vào cộng đồng.64 Ví
dụ: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bổ
nhiệm Ủy ban Cải cách Cảnh sát vào năm
2006 để tái cơ cấu và định hướng lại tổ
chức này nhằm phục vụ tốt hơn các nhu
cầu hiện tại, trong đó có thông qua tính
phù hợp của các quy trình tuyển dụng,
đào tạo và đề bạt. Tuy nhiên, một cảnh
sát và phó giáo sư từ Học viện Cảnh sát
Hoàng gia Thái Lan đã chỉ ra rằng công
tác đào tạo hiện nay vẫn còn nặng nề về
đào tạo thể chất không nhất thiết phải có
đối với một số vai trò mà cán bộ thực hiện
sau khi tốt nghiệp.65 Vị phó giáo sư chất
vấn về tính phù hợp của một hợp phần
bắt buộc, trong đó các học viên phải trải
qua một tháng huấn luyện trong rừng để
học các chiến thuật truy bắt tội phạm cố
gắng trốn chạy cảnh sát.66
Văn hóa thể chế và nghề nghiệp của lực
lượng cảnh sát ảnh hưởng đến bản sắc
của cảnh sát. Nếu đa dạng giới đồng
nghĩa với cải thiện các kết quả hoạt động,
tại sao không có nhiều phụ nữ được điều
động tới tất cả các sở cảnh sát? Câu hỏi
này đã dẫn đến nhiều thập kỷ nghiên
cứu xem phụ nữ đang làm sai ở đâu, họ
nên thay đổi như thế nào hoặc họ có thể
cải thiện như thế nào để có thể phá vỡ
được tình trạng này. Tuy nhiên, thay vì
“sửa chữa” phụ nữ, có thể tập trung hơn
vào kiểm tra và giải quyết các rào cản
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cơ cấu ngăn cản phụ nữ và nam giới có
được cơ hội bình đẳng để tiến bộ trong
tổ chức.67 Các cán bộ nữ trả lời khảo sát
rất hiếm khi chất vấn về các thiết đặt của
thể chế có thể thiên vị các đồng nghiệp
nam hoặc chỉ ra rằng trong môi trường
an ninh ngày càng thay đổi hiện nay, sức
mạnh thể chất không còn cần thiết cho
công tác cảnh sát như các kỹ năng khác,
như đã thảo luận ở trên.
Người cảnh sát “lý tưởng”
Trên thế giới, các cơ quan thi hành pháp
luật có khó khăn trong việc tăng tỷ lệ
đại diện của phụ nữ trong vai trò lãnh
đạo. Văn hóa thể chế mong đợi các nhà
lãnh đạo cảnh sát - hoặc các nhà lãnh
đạo cảnh sát tiềm năng - có diễn biến
sự nghiệp “toàn thời gian và không gián
đoạn”.68 Ngay cả khi các tổ chức ở các
khu vực chính quyền khác đã đưa ra chế
độ làm việc linh hoạt và bán thời gian, thì
đây không phải là cách giải quyết triệt để
bởi vì các chuẩn mực văn hóa gắn chặt
vấn đề nam tính trong kiểu cách quản lý
đòi hỏi các cán bộ phải “có mặt và luôn
sẵn sàng”.69 Trong khu vực ASEAN, chỉ có
Singapore có công việc cảnh sát bán thời
gian. Chính vì vậy, các chuẩn mực văn
hóa bên trong và bên ngoài tổ chức đã
đặt ra các thách thức đối với việc phụ nữ
tham gia vào lực lượng cảnh sát.
Coi trọng các đặc điểm “nam tính”
Theo truyền thống, các tổ chức thi hành
pháp luật và văn hóa đại chúng đã khắc
họa và duy trì hình ảnh một người cảnh
sát lý tưởng với các đặc điểm nam tính,
điển hình có liên quan trực tiếp đến sức
mạnh thể chất, ví dụ: nhanh, mạnh, cao
và cơ bắp. Cái nhìn mang tính huyền thoại
về người cảnh sát như là những chiến sĩ
đấu tranh chống tội phạm giúp xây dựng
nhận thức rằng sự khác biệt sinh học dẫn
đến sự phân chia lao động theo giới một
cách tự nhiên. Mặc dù nam tính và nữ
tính được hình thành từ các quan niệm
xã hội, nhưng cả nam giới và phụ nữ lại
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bị mắc kẹt trong các kỳ vọng mà xã hội
đặt ra cho họ. Các cảnh sát nữ hoặc chấp
nhận sự thấp kém về mặt sinh học hoặc
cố gắng vượt qua sự yếu kém này bằng
cách trở thành một nữ cảnh sát đầy “nam
tính”.70 Trong các cuộc phỏng vấn, nhiều
cảnh sát nữ đã lặp lại nhiều lần rằng họ
phải trở thành và phải hành động giống
như các đồng nghiệp nam để được coi là
một cảnh sát “tốt”, đồng thời nhấn mạnh
rằng nam giới và các đặc điểm của nam
giới được nhìn nhận là tiêu chuẩn mà các
cảnh sát nữ cần đạt được.

VĂN HÓA THỂ CHẾ VÀ
NGHỀ NGHIỆP CỦA
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT
ẢNH HƯỞNG ĐẾN
BẢN SẮC CỦA CÁC
CẢNH SÁT.
45

0 4  V Ă N H Ó A N G H Ề N G H I Ệ P V À T H Ể
CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT

Để thăng cấp một sao [đề cập đến
cấp bậc của tướng 1 sao] không
thực sự dễ dàng. Nhưng tôi tin rằng
bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn
và chứng minh với họ [các cảnh sát
nam] rằng phụ nữ cũng xuất sắc.
Chúng ta có thể làm được bất cứ
điều gì mà nam giới có thể làm (cán
bộ nữ cấp cao, Philippines).

Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi,
tôi chưa từng chịu các thành kiến,
nhưng tôi chỉ thử thách bản thân
để chứng minh cho họ [các cảnh
sát nam] rằng tôi có thể làm những
việc giống như họ làm và chứng
minh giá trị của tôi là một nữ cảnh
sát. Điều này thật khó khăn (cảnh
sát nữ, Philippines).

Các cảnh sát thường hay nói rằng nam
giới và phụ nữ đều có thể là những cảnh
sát tốt như nhau. Hầu như không có công
việc nào trong ngành cảnh sát hiện nay
lại được miêu tả là không phù hợp cho
phụ nữ. Không có người trả lời phỏng
vấn nào đề cập đến sức mạnh thể chất
hoặc tốc độ như đặc điểm của một cảnh
sát tốt. Tuy nhiên, các đặc điểm đôi khi
được giới tính hóa theo các cách khác
làm giảm khả năng của phụ nữ. Ví dụ:
khi thảo luận về lãnh đạo nữ giỏi trong
một cuộc thảo luận nhóm tập trung ở
Myanmar, một cán bộ cho biết: “Một số
phụ nữ lại có tính nam và họ có thể giống
như nam giới và đưa ra quyết định nhanh
chóng”. Câu nói này hàm ý rằng ra quyết
định nhanh thường được coi là một thuộc
tính của nam giới.
Khi được hỏi về điều gì tạo nên một người
cảnh sát lý tưởng, hầu hết các cán bộ nữ
trong nghiên cứu đều nhấn mạnh một
loạt các đặc điểm trung tính giới, chẳng
hạn như “liêm chính”. Ví dụ: một cán
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bộ nữ cấp cao của Lực lượng Cảnh sát
Singapore cho biết:
Tôi nghĩ rằng về cơ bản, vấn đề cốt
lõi là có các giá trị đúng đắn, như
tính liêm chính và lòng can đảm.
Tôi không nghĩ rằng các nguyên
tắc cơ bản này sẽ thay đổi. Bạn
cần nhìn vào các đặc điểm tính
cách này. Đối với kỹ năng, chúng
sẽ luôn luôn thay đổi. Phụ nữ có
khả năng như nam giới và có thể
được đào tạo để thực hiện một số
công việc nhất định.

Điều này có thể là một dấu hiệu cho
thấy loại đặc điểm được đánh giá
cao trong ngành cảnh sát ngày nay
bao gồm các đặc điểm giúp cán bộ
có được cái nhìn rộng hơn về cách
ngành cảnh sát hiện đại đạt được
mục tiêu của mình như thế nào.
Phụ nữ bị hạn chế về nhận thức bản
thân hay là phụ nữ sử dụng sự khác
biệt giới một cách chiến lược?
Một phát hiện thú vị từ các cuộc phỏng
vấn có liên quan đến lý do tại sao trong
một số trường hợp phụ nữ lại nói rằng
họ khác với nam giới, nhưng trong các
trường hợp khác phụ nữ lại nói rằng họ
giống hoặc tương đương với nam giới.
Có một cách giải thích là các cán bộ nữ
có thể có mức độ hiểu biết sâu sắc khác
nhau về cách họ mô tả vai trò giới cũng
như các định kiến giới trong các cơ quan
cảnh sát.71 Ví dụ: tất cả các quốc gia đều
mô tả phụ nữ là quan trọng đối với ngành
cảnh sát vì họ mang đến các lợi ích như
tính cách nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, tỉ mỉ và
kiên nhẫn. Một số cán bộ đã sử dụng các
đức tính này như lời giải thích cho việc sắp
xếp phụ nữ làm việc với phụ nữ và trẻ em
hoặc các công việc hành chính bởi vì các
đặc điểm bẩm sinh này của phụ nữ góp

phần xây dựng “các kỹ năng chuyên môn”.
Một trong những nhược điểm của vấn đề
này là nếu kỹ năng nữ tính “chuyên môn”
của phụ nữ được coi là bẩm sinh và không
phải là điều gì đó có thể học được, thì việc
đào tạo bổ sung cho phụ nữ để thực hiện
công việc của họ có thể bị coi là không
cần thiết.
Kết cục là phụ nữ có thể ít được tiếp cận
các khóa học và cơ hội phát triển nghề
nghiệp. Quả thật, đây là cách giải thích
cho việc dừng tuyển sinh phụ nữ trong
chương trình đào tạo bốn năm của Học
viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.72
Tuy nhiên, khi được hỏi về thành tích
đáng tự hào nhất trong sự nghiệp cảnh
sát, các cán bộ đã mô tả cảm giác tự hào
và hài lòng liên quan đến các vai trò giới
này chỉ trong một vài trường hợp. Trên
thực tế, phụ nữ đã báo cáo nhiều thành
tựu nêu bật được năng lực của họ trong
một phạm vi rộng lớn các chức năng
cảnh sát, đặc biệt liên quan đến các
nhiệm vụ nghiệp vụ và vai trò lãnh đạo.

VẤN ĐỀ CỐT LÕI
LÀ CÓ CÁC GIÁ TRỊ
ĐÚNG ĐẮN, NHƯ
TÍNH LIÊM CHÍNH VÀ
LÒNG CAN ĐẢM
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Ví dụ: các cán bộ nữ trong khu vực
ASEAN đã cho biết các thành tựu đáng
tự hào nhất của họ bao gồm: nhận huy
chương vì đã tham gia một nhóm điều
tra bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy và
thu giữ hơn 600 kg ma túy bất hợp pháp;
là nữ trưởng phòng đầu tiên của đơn vị
cảnh sát giao thông; nhận giấy chứng
nhận tham gia hoạt động điều tra rửa
tiền; dẫn dắt một cuộc điều tra dẫn đến
kết án kẻ đưa người di cư trái phép; là
người đứng đầu đội chuyên trách về an
ninh nội bộ; đấu tranh chống khủng bố;
đi tới các tỉnh một mình để làm việc; điều
tra hoạt động làm giả tiền xu và quản lý
các dự án trị giá hàng triệu đô la.

Sự khác biệt này rất quan trọng bởi vì
phụ nữ có thể trả lời các câu hỏi nghiên
cứu theo cách họ nhận thức là “phù
hợp theo giới cho bối cảnh thể chế của
ngành cảnh sát” thông qua việc nhấn
mạnh các đặc điểm giúp phân biệt họ
với nam giới.73 Mặc dù có nhiều ví dụ:
chẳng hạn như các ví dụ đã được đề cập
ở trên, trong các ví dụ này, phụ nữ thể
hiện khả năng tương tự như nam giới,
nhưng các ví dụ này chỉ được nêu ra khi
phụ nữ được hỏi về thành tích đáng tự
hào nhất của họ. Chính vì vậy, các cán
bộ nữ có thể không được ghi nhận một
cách xứng đáng cho khối lượng công
việc họ thực hiện, cũng như cho mức độ

kỹ năng và khả năng của họ. Thực tế này
cũng ít nhiều ảnh hưởng đến các thực
tiễn đề bạt và điều động ở chỗ thực tế
này góp phần củng cố câu chuyện xung
quanh khả năng bẩm sinh của phụ nữ,
trong khi trên thực tế, nhiều khả năng
cũng như thành tích của các cán bộ nữ
có thể vẫn chưa được các đồng nghiệp
hoặc người quản lý ghi nhận trong quá
trình đánh giá hiệu quả làm việc.74

ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

47

05.
KHUNG CHÍNH

SÁCH QUỐC TẾ,
KHU VỰC VÀ
QUỐC GIA CHO

phụ nữ tham gia lực lượng thi hành pháp luật
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Quốc tế
Năm 2000, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 1325 về phụ nữ,
hòa bình và an ninh, nghị quyết này nhấn mạnh sự cần thiết để phụ nữ có các vai trò
tích cực và lãnh đạo hơn trong quá trình ra quyết định và quản trị. Các nghị quyết bổ
sung về phụ nữ, hòa bình và an ninh và các khung quốc tế hỗ trợ bình đẳng giới bao
gồm:
• Các nghị quyết 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), & 1960 (2011), 2106 (2013),
2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) và 2493 (2019) của Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc
• Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW)
• Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh năm 1995
• Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, bao gồm 17 Mục tiêu Phát
triển Bền vững (SDGs):
• SDG 5: Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái
• SDG 16: Hòa bình, công lý và thể chế mạnh mẽ
Các khung chính sách quốc tế thúc đẩy bình đẳng giới và cải cách ngành an ninh
nhạy cảm giới rất quan trọng đối với việc thiết lập các chuẩn mực toàn cầu để tác
động các quốc gia thực hiện các thay đổi tích cực. Tuy nhiên, việc tiến hành và thực
hiện các điều khoản chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia có thể không đồng
đều và phụ thuộc vào các chủ thể nhà nước, cũng như các quy trình áp dụng và thích
ứng. Các diễn đàn và công cụ khu vực có thể tạo điều kiện khuyến khích sự tham gia
và đối thoại, mặc dù mức độ đa dạng giữa các quốc gia cũng đồng nghĩa với việc sự
đồng thuận về và cam kết đối với các chuẩn mực này có thể đầy thử thách hoặc chậm
chễ hoặc cả hai.

Khu vực
Đại diện cho một tập thể đa dạng gồm 10 quốc gia thành viên, các nhà lãnh đạo
ASEAN đã thống nhất hướng tới tầm nhìn về một cộng đồng ASEAN gắn kết để theo
đuổi các cơ hội và giải quyết các thách thức chung, chẳng hạn như qua Kế hoạch tổng
thể xây dựng Cộng đồng An ninh Chính trị ASEAN 2025.75 Là một tập thể, ASEAN có
nhiều khuôn khổ khu vực hoặc nhiều cam kết chiến lược liên quan đến phụ nữ tham
gia lực lượng thi hành pháp luật. Đáng chú ý, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần
thứ 31 năm 2017, các nhà lãnh đạo đã ban hành “Tuyên bố chung về phụ nữ, hòa bình
và an ninh trong khu vực ASEAN”. Tuyên bố chung này đề cập đến công tác khuyến
khích tích hợp quan điểm giới và phát triển năng lực của phụ nữ với tư cách cán bộ
ứng phó ban đầu, trong số các vai trò an ninh và xây dựng hòa bình khác.
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Năm 2019, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ban hành một thông cáo chung xác
nhận việc thúc đẩy hơn nữa chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh.
Ngoài ra, phần 22 (a) của “Tuyên bố của Châu Á - Thái Bình Dương về thúc đẩy bình
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ: Đánh giá Bắc Kinh +25”76 kêu gọi tăng cường
thực hiện chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh ở cấp địa phương, quốc
gia, khu vực và quốc tế.
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Các khuôn khổ khu vực ASEAN và các cam kết chiến lược khác có liên quan bao gồm:
• Tuyên bố Manila về chống lại sự nổi lên của cực đoan hóa và chủ nghĩa cực đoan
bạo lực
• Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ
• Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em
• Tuyên bố ASEAN về thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và các mục tiêu
phát triển bền vững có trách nhiệm giới
• Tuyên bố ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
• Tuyên bố Hà Nội về tăng cường phúc lợi và phát triển của phụ nữ và trẻ em ASEAN
• Tuyên bố nhân quyền ASEAN 2012

Quốc gia
Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong nghiên cứu này cho thấy vẫn còn nhiều hạn
chế trong nhận thức về các hiệp ước của Liên hợp quốc và các hiệp ước quốc tế khác
liên quan đến bình đẳng giới hoặc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Trong các cuộc thảo
luận nhóm tập trung với các cán bộ nữ tại Myanmar, các cán bộ này không đề cập một
cách cụ thể rằng các hiệp ước quốc tế là yếu tố tác động đến việc phụ nữ tham gia nhiều
hơn trong lực lượng thi hành pháp luật, mặc dù các nỗ lực cải cách thể chế thi hành
pháp luật phù hợp với xu hướng tại các quốc gia thành viên ASEAN khác được mô tả
là có ảnh hưởng. Mặt khác, các cán bộ nữ cho rằng các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế
không phải là chủ đề được thảo luận thường xuyên và thậm chí hiếm khi được thảo luận.
Các nghĩa vụ và hiệp ước này dường như không có ảnh hưởng đặc biệt đến việc xây
dựng các kế hoạch hoặc chiến lược hành động cụ thể của cơ quan.
Hai quốc gia thành viên ASEAN có kế hoạch hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình
và an ninh, mặc dù với mức độ chi tiết khác nhau. Philippines là quốc gia thành viên
ASEAN đầu tiên xây dựng một kế hoạch như vậy trong năm 2010. Kế hoạch hiện tại cho
giai đoạn từ năm 2017 đến 2022 cung cấp một ví dụ toàn diện. Kế hoạch này quy định
các chính sách, thiết kế chương trình và cơ chế thể chế nhằm tối đa hóa sự bao gồm, sự
tham gia, vị thế và sự lãnh đạo của phụ nữ trong công tác cảnh sát (và quân đội). Hộp
1 phác thảo các hành động rõ ràng nhằm cải thiện vai trò, số lượng, vị thế và đóng góp
của phụ nữ trong quân đội và cảnh sát, cả trong và ngoài nước.
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Philippines cũng có Đại hiến chương
(Magna Carta) về phụ nữ cụ thể có ngăn
cấm phân biệt đối xử với phụ nữ trong
quân đội và cảnh sát, đồng thời tuyên bố
rằng cần áp dụng các biện pháp để sửa
đổi hoặc bãi bỏ các chính sách và thực
tiễn hạn chế khả năng phụ nữ làm việc
trong các chức năng giống như nam giới
(Hộp 2).

HỘP 1:
Kế hoạch hành động quốc gia của Philippines về phụ nữ, hòa bình và an
ninh giai đoạn 2017-2022

Cảnh sát quốc gia Philippines duy trì hạn
ngạch 10% cho cảnh sát nữ theo Đạo luật
Cộng hòa 8551, còn được gọi là Đạo luật
cải cách và tái tổ chức Cảnh sát Quốc gia
Philippines.79 Một số người trong Chính
phủ, Ủy ban Nhân quyền và lực lượng
cảnh sát đã kêu gọi tăng hạn ngạch lên
mức tối thiểu 20%.80

5.2 Các cơ chế thể chế thuận lợi cho việc tối đa hóa chiến lược các đóng góp của
phụ nữ trong lĩnh vực an ninh được thiết lập.

Indonesia là quốc gia thứ hai trong khu
vực có khung quốc gia liên quan đến
phụ nữ, hòa bình và an ninh thông qua
sắc lệnh của Tổng thống (số 18) về “Bảo
vệ và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em
trong các cuộc xung đột xã hội giai đoạn
2014 - 2019”.81 Sắc lệnh nhấn mạnh vai trò
của phụ nữ trong các cuộc “xung đột xã
hội” thay vì các vấn đề thi hành pháp luật
trong thời bình.
Năm 2019, Hội đồng Bảo an Liên hợp
quốc đã tái khẳng định cam kết của mình
đối với nghị quyết 1325 và nhất trí thông
qua nghị quyết 2493 (2019). Đại diện
ASEAN từ Thái Lan cho biết rằng họ đã
thông qua và đang thực hiện các biện
pháp và hướng dẫn quốc gia liên quan
đến phụ nữ, hòa bình và an ninh trong
giai đoạn 2016 đến 2021.82

ĐIỂM HÀNH ĐỘNG 5: Cải thiện vai trò và vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực
an ninh77
5.1 Chính sách và thiết kế chương trình toàn diện được xây dựng cho công tác
tuyển dụng, đào tạo, điều động và định hướng nghề nghiệp cho phụ nữ trong quân
đội và cảnh sát.

5.3 Tăng số lượng phụ nữ trong các vị trí ra quyết định trong quân đội và cảnh sát.
5.4 Tăng số lượng phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo cụ thể trong các hoạt động quân sự dân sự (CMO) và quan hệ cảnh sát và cộng đồng (CPR).
5.5 Tăng số phụ nữ tham gia vào các ủy ban quốc tế và các sáng kiến liên quốc gia
(ví dụ: Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, ASEANAPOL, INTERPOL,
v.v..) có liên quan đến giới, bạo lực tình dục và bạo lực giới liên quan đến xung đột
(SGBV) và mua bán người, cũng như WPS.

HỘP 2:
Đại hiến chương về phụ nữ 2009 (R.A. 9710)78
MỤC 15. Phụ nữ trong quân đội - Nhà nước sẽ theo đuổi các biện pháp thích hợp
để xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử phụ nữ trong quân đội, cảnh sát và các lực
lượng tương tự khác, bao gồm sửa đổi hoặc bãi bỏ các chính sách và thực tiễn hạn
chế phụ nữ tham gia các khóa huấn luyện chiến đấu và không chiến đấu được tổ
chức cho nam giới hoặc hạn chế phụ nữ đảm nhận các chức năng khác ngoài các
nhiệm vụ hành chính, chẳng hạn như tham gia chiến đấu, các nghiệp vụ liên quan
đến an ninh hoặc nghiệp vụ hiện trường. Phụ nữ trong quân đội sẽ được hưởng các
đặc quyền và cơ hội thăng tiến như nam giới, trong đó có tăng lương, thù lao và lợi
ích bổ sung, cũng như các khen thưởng dựa trên năng lực và chất lượng làm việc
của họ. Để đạt được mục tiêu này, Nhà nước sẽ bảo đảm luôn tôn trọng các vấn đề
cá nhân của phụ nữ.
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06.
CÁC CÁCH TIẾP CẬN

VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÌNH
ĐẲNG GIỚI VÀ THI
HÀNH PHÁP LUẬT
của các thể chế hành pháp trong khu vực ASEAN
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TẠI CÁC QUỐC GIA CÓ SỰ GIA TĂNG ỔN ĐỊNH
VỀ SỐ LƯỢNG CẢNH SÁT NỮ TRONG KHU VỰC
ASEAN, CÁC CÁN BỘ NỮ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
CHO NGHIÊN CỨU NÀY THƯỜNG GẮN SỰ TIẾN
BỘ NÀY VỚI CÁC NỖ LỰC CHÍNH THỨC VÀ CÔNG
TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ CHỦ ĐÍCH CÁC
CHÍNH SÁCH TẬP TRUNG VÀO PHỤ NỮ.
THỰC TIỄN TỐT
Cảnh sát Quốc gia Campuchia có khung
chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và đã
thành lập Nhóm công tác về giới. Cảnh
sát đã làm việc với Bộ Công tác Phụ nữ
và Hội đồng Quốc gia vì Phụ nữ của
Campuchia để xây dựng các kế hoạch
hành động 5 năm. Hơn nữa, trong Kế
hoạch Hành động quốc gia phòng chống
bạo lực đối với phụ nữ II, Lĩnh vực chiến
lược 2 nêu chi tiết các kết quả, chỉ số và
hoạt động cụ thể để cải cách và cải thiện
lực lượng cảnh sát.83 Một chỉ số đề cập cụ
thể đến việc tăng cường tuyển dụng cán
bộ nữ.84 Tổng cục cũng có Kế hoạch hoạt
động về lồng ghép giới để giải quyết bạo
lực trên cơ sở giới, bóc lột trẻ em và bóc
lột tình dục.85

ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

Có sự khác biệt lớn trong các chính sách,
chiến lược và kế hoạch hành động bình
đẳng giới đã chính thức hóa trong các
cơ quan cảnh sát tại 10 quốc gia. Trong
một số trường hợp, tuy có sự hỗ trợ cấp
cao mạnh mẽ, nhưng vẫn còn hạn chế
về cam kết hoặc năng lực triển khai các
chiến lược và kế hoạch hành động đã
thông qua. Trong các trường hợp khác,
có những sáng kiến địa phương hóa tốt
nhưng còn hạn chế về phạm vi.

Trong khi thông tin cung cấp cho nhóm
nghiên cứu chỉ ra rằng các cán bộ nữ
chiếm 8% lực lượng Cảnh sát Quốc gia
Campuchia nói chung, báo cáo của Hội
đồng Quốc gia vì Phụ nữ Campuchia
2018 cho biết 24% cảnh sát mới được
tuyển dụng là phụ nữ, con số này có thể
phản ánh nỗ lực tăng cường sự tham
gia.86 Năm 2019, một cán bộ nam cấp
cao của phòng đào tạo cho biết phụ nữ
chiếm khoảng 20% số cảnh sát tham
gia đào tạo cảnh sát ở Campuchia. Một
khung chính sách mạnh mẽ sẽ có khả
năng củng cố xu hướng tăng tuyển dụng
phụ nữ.

53

0 6  C Á C P H Ư Ơ N G P H Á P T I Ế P C Ậ N V À
ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI BÌNH ĐẲNG
GIỚI VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT

Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã thể
hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ thông qua
cam kết trong việc tổ chức các hội nghị
nhằm thúc đẩy phụ nữ trong lực lượng
cảnh sát. Chẳng hạn, năm 2014, họ đã
tổ chức Hội nghị cảnh sát nữ khu vực
lần thứ 2 với chủ đề “Củng cố và trao
quyền cho nữ cảnh sát”.87 Vào năm 2021,
họ sẽ tổ chức Hội nghị đào tạo thường
niên của Hiệp hội cảnh sát nữ quốc
tế, nơi sẽ chứng kiến khoảng 1.000 nữ
cảnh sát từ khắp nơi trên thế giới đến
Yogyakarta trong một sự kiện kéo dài ba
ngày về “Phụ nữ trong vai trò trọng tâm
của ngành cảnh sát”.88 Các sự kiện cấp
cao này đòi hỏi sự lãnh đạo và cam kết
cấp cao vì cần thời gian và nguồn lực
đáng kể để lập kế hoạch và triển khai
thực hiện, và điều quan trọng là hội nghị
này lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực
châu Á.

Các ví dụ khác về thực hành thể chế tốt
bao gồm hỗ trợ và duy trì vai trò của các
hội liên hiệp phụ nữ tại Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân Lào và Việt Nam. Các hội
liên hiệp hoặc liên đoàn phụ nữ có lợi vì
các hội này cung cấp bộ máy chính thức
cho phụ nữ đại diện và tham gia trong
công tác hoạch định chính sách và đưa
ra quyết định. Ngoài việc thúc đẩy các
mối quan tâm của phụ nữ, các hiệp hội
phụ nữ mạnh mẽ có thể cung cấp hỗ trợ
đồng đẳng, cơ hội để thực hành các kỹ
năng lãnh đạo và một diễn đàn để trao
đổi ý kiến. Nghiên cứu sẽ đề cập đến các
chính sách và cách tiếp cận cụ thể của
các hiệp hội phụ nữ trong phần nguồn
nhân lực dưới đây.

Tại các quốc gia có sự gia tăng ổn định
về số lượng cảnh sát nữ trong ASEAN,
các cán bộ nữ trả lời phỏng vấn cho
nghiên cứu này thường gắn sự tiến bộ
này với các nỗ lực chính thức và công
tác triển khai thực hiện có chủ đích
các chính sách tập trung vào phụ nữ.
Ví dụ: một cán bộ nữ từ Malaysia giải
thích rằng đã có một sự thúc đẩy mạnh
mẽ để phụ nữ nắm giữ 30% vị trí quản
lý cấp cao:

Bất chấp các thành tựu đạt được về chính
sách của chính phủ và các tổ chức, các
hoạt động ứng phó và nỗ lực thực hiện
của các tổ chức này có thể chưa hoàn
toàn thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới.
Trong cuộc tham vấn do UN Women và
UNODC tổ chức tại Khu tự trị Hồi giáo
Bangsamoro tại đảo Mindanao, các cán
bộ nữ cho biết hạn ngạch 10% được
quy định trong Mục 58 của Đạo luật
Cải cách và Tái tổ chức Cảnh sát Quốc
gia Philippines năm 199889 chính là mức
tuyển dụng phụ nữ tối đa mỗi năm (xem
Hộp 3).
Nhiều phụ nữ tham gia tham vấn cho biết
hạn ngạch tối đa này không phù hợp với
các quy định mới gần đây của Đại hiến
chương về phụ nữ 2009 và rằng có một
chiến dịch vận động nhằm gia tăng hạn
ngạch tối thiểu theo từng giai đoạn. Đáng
chú ý, chiến dịch năm 2018 nhằm nội luật
hóa hạn ngạch cao hơn là 20% đã bị bác
bỏ, một phần là vì một số khu vực đã áp
dụng hạn ngạch 20% này trong thực tế.90
Dù sao đi nữa, hạn ngạch này vẫn là mức
tối đa cho các ứng viên nữ.

Cho đến bây giờ chúng tôi có
khoảng 13% đến 14% cán bộ nữ;
đây là một con số tốt. Có nhiều
cảnh sát nữ cấp cao hơn, khoảng
21% tổng số cảnh sát cấp cao.
Chúng tôi muốn đạt được con số
30%; đây là mục tiêu quốc gia
của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng
lãnh đạo của chúng tôi sẽ giúp
chúng tôi đạt được mục tiêu này.
Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều
phụ nữ đảm nhận các vị trí cao
hơn.
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Các thách thức về thể chế xung quanh
việc thi hành chính sách và phạm vi
thay đổi có thể được hưởng lợi từ sự hỗ
trợ thể chế lớn hơn. Ví dụ: mặc dù Cảnh
sát Quốc gia Campuchia đã có kế hoạch
hành động về các vấn đề giới và lồng
ghép giới, nhưng theo phụ nữ tham gia
nghiên cứu này, đào tạo về giới thường
chỉ được xem là phù hợp cho phụ nữ. Một
cán bộ nữ cấp cao của Campuchia nói
rằng các nhà quản lý nên có nhận thức
rằng đào tạo lồng ghép giới là dành cho
cả nam và nữ. Tương tự, mặc dù nhiều chi
hội khác nhau của Hội Liên hiệp Phụ nữ
tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiến
hành đào tạo lồng ghép giới, nhưng sự
tham gia của các cán bộ nam còn hạn
chế. Trong cuộc thảo luận nhóm tập
trung tại nước này, các cán bộ nữ có
thâm niên thấp cho rằng sẽ có ích nếu
các cán bộ nam cấp cao tham gia đào
tạo về bình đẳng giới.

HỘP 3:
Đạo luật cải cách và tái tổ chức Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP)
năm 1998
BỐ TRÍ BÀN LÀM VIỆC CHO PHỤ NỮ TRONG TẤT CẢ CÁC ĐỒN CẢNH SÁT VÀ
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẠY CẢM GIỚI
Mục 57. Thiết lập và Chức năng – PNP sẽ bố trí bàn làm việc cho phụ nữ trong tất
cả các đồn cảnh sát trong cả nước để quản lý và tham gia các vụ án liên quan đến
các tội phạm về trinh tiết, quấy rối tình dục, xâm hại phụ nữ và trẻ em và các tội
phạm tương tự khác: Điều kiện là, các thành phố và khu đô thị hiện không có cảnh
sát nữ sẽ có hai (2) năm kể từ khi Đạo luật này có hiệu lực để tuân thủ các yêu cầu
của điều khoản này.
Mục 58. Ưu tiên tuyển dụng phụ nữ – Trong vòng năm (5) năm tới, PNP sẽ ưu tiên
tuyển dụng và đào tạo phụ nữ, những người phụ này sẽ làm việc tại bàn làm việc
dành cho phụ nữ. Theo yêu cầu này, PNP sẽ dành mười phần trăm (10%) hạn ngạch
tuyển dụng, đào tạo và giáo dục hàng năm cho phụ nữ.
Mục 59. Chương trình nhạy cảm về giới - Ủy ban sẽ xây dựng chương trình nhạy
cảm về giới trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày Đạo luật này có hiệu lực để
bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trong PNP,
phòng chống quấy rối tình dục ở nơi làm việc và cấm phân biệt đối xử trên cơ sở
giới hoặc xu hướng tính dục.

CÁC HIỆP HỘI PHỤ
NỮ MẠNH MẼ CÓ
THỂ CUNG CẤP HỖ
TRỢ ĐỒNG ĐẲNG,
CƠ HỘI ĐỂ THỰC
HÀNH CÁC KỸ NĂNG
LÃNH ĐẠO VÀ DIỄN
ĐÀN ĐỂ TRAO ĐỔI Ý
KIẾN
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07.
THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP VỚI
TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI PHỤ
NỮ THAM GIA THI HÀNH
PHÁP LUẬT:
cơ hội và thách thức

56

7.1. LÝ DO PHỤ NỮ THAM GIA
CÁC CƠ QUAN THI HÀNH
PHÁP LUẬT TRONG KHU VỰC
ASEAN
Trong nghiên cứu này, phụ nữ từ tất cả
các quốc gia bày tỏ niềm tự hào khi lựa
chọn nghề nghiệp để trở thành cán bộ
thi hành pháp luật. Khát vọng của phụ nữ
bao gồm cả mục tiêu cá nhân và nghề
nghiệp, chẳng hạn như phục vụ cộng
đồng, đất nước hoặc mục tiêu bình đẳng
giới. Ví dụ: một cán bộ cấp dưới đầy tham
vọng ở Campuchia cho biết mục tiêu
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ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

nghề nghiệp của cô bao gồm tìm kiếm
cơ hội thăng tiến lên hàng ngũ cấp cao.
Một cán bộ cấp trung từ Campuchia mô
tả động lực cô tham gia ngành cảnh sát
là để đóng góp cho quyền của phụ nữ. Cô
nói: “... vì tỷ lệ nữ trong ngành cảnh sát
rất thấp, tôi muốn tham gia để thúc đẩy
các quyền của phụ nữ”. Tại Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân Lào, nghề cảnh sát được
mô tả là đáng quý trọng và danh tiếng
đối với cả nam và nữ. Người trả lời phỏng
vấn ghi nhận rằng phụ nữ được khuyến

khích tham gia vào các tổ chức an ninh.
Một cán bộ nữ cấp thấp ở Philippines cho
biết: “tôi biết điều này có vẻ sáo rỗng,
nhưng tôi gia nhập ngành cảnh sát để
phục vụ đất nước của mình”.
Trong tất cả các quốc gia, các cán bộ cảm
thấy rằng cộng đồng có sự hỗ trợ mạnh
mẽ dành cho các nữ cảnh sát. Một số cán
bộ cho biết niềm tin của cộng đồng đối
với lực lượng cảnh sát còn hạn chế và
rằng càng có nhiều phụ nữ hơn trong lực

lượng cảnh sát thì càng giúp xây dựng
niềm tin và mối quan hệ bền chặt hơn với
cộng đồng ở quốc gia của họ. Một cán
bộ nam cấp cao ở Campuchia cho biết
phụ nữ rất quan trọng trong lực lượng
cảnh sát để “hỗ trợ và thúc đẩy tính liêm
chính, trung thực và bình đẳng giới”.
Đối với một cảnh sát tại Campuchia,
động lực để trở thành cảnh sát là chăm
lo cho nhu cầu của các nạn nhân nữ, như
câu trích dẫn sau đây thể hiện:
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CÁC THAY ĐỔI TRONG
QUAN NIỆM XÃ HỘI VỀ
NHỮNG GÌ ĐƯỢC COI
LÀ CÔNG VIỆC PHÙ
HỢP CHO NAM GIỚI
VÀ PHỤ NỮ CŨNG GÓP
PHẦN BẢO ĐẢM
THI HÀNH PHÁP LUẬT
LÀ MỘT LỰA CHỌN
NGHỀ NGHIỆP CHO
CÁC ỨNG VIÊN NỮ
TƯƠNG LAI

Trước đây, tôi thường nhìn thấy các
nạn nhân nữ trong các hoạt động
tội phạm và tôi cảm thấy xúc động
trước tình cảnh của họ. Sau này tôi
muốn tham gia nghề cảnh sát để
hỗ trợ những người phụ nữ này bởi
vì đôi khi các cảnh sát nam không
thể ở gần nạn nhân nữ và tôi muốn
an ủi họ và hiểu tình hình của họ.

Các thay đổi trong quan niệm xã hội về
những gì được coi là công việc phù hợp
cho nam giới và phụ nữ cũng góp phần
bảo đảm thi hành pháp luật là một lựa
chọn nghề nghiệp cho các ứng viên nữ
tương lai như hai cảnh sát mô tả:
Vào thời của tôi, phụ nữ không
muốn có bất kỳ sự nghiệp nào hay
muốn đi học cao hơn nữa bởi vì họ
sẽ kết hôn và có gia đình. Bây giờ
phụ nữ tin rằng họ bình đẳng với
nam giới và nếu nam giới có thể làm
[một công việc] thì họ cũng có thể
làm công việc như vậy (cán bộ nữ,
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Theo thời gian, suy nghĩ của mọi
người đang thay đổi, đất nước
chúng tôi đang cố gắng để theo
kịp các quốc gia khác. Vì vậy, hệ
thống của chúng tôi cũng chuyển
đổi. Nó sẽ dần dần được cải thiện,
không phải sau một đêm, nhưng
dần dần, vâng, chúng tôi tăng
cường vai trò của phụ nữ trong
công tác thi hành pháp luật (cán
bộ nữ cấp cao, Myanmar).

Các chủ đề phổ biến khác cho sự lựa
chọn nghề nghiệp mà cán bộ nữ đã đề
cập bao gồm họ muốn tiếp bước con
đường của cha mẹ - chủ yếu là người cha
- những người cũng tham gia thi hành
pháp luật, rằng họ bị cuốn hút với đồng
phục cảnh sát và đó là một công việc ổn
định và an toàn lâu dài.
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7.2. TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO
TẠO
Tất cả các cơ quan thi hành pháp luật
trong khu vực đã cho phép phụ nữ
tham gia các học viện cảnh sát/trường
cao đẳng đào tạo trong vài thập kỷ nay,
ngoại trừ Thái Lan, năm 2018 đã thống
báo rằng phụ nữ không còn có thể tham
gia Học viện Cảnh sát Hoàng gia. Tại
Singapore, các cảnh sát nữ đầu tiên được
tuyển dụng như một phần của Lực lượng
cảnh sát đặc biệt (Đơn vị hoạt động) vào
năm 1949.91 Tại Indonesia, sáu cảnh sát
nữ đầu tiên tốt nghiệp Học viện Cảnh sát
năm 195192 và tại Malaysia, bảy phụ nữ đã
được chọn cho chức danh thanh tra năm
1955.93
Các tiêu chí tuyển dụng cho cả cán bộ
cảnh sát nam và nữ gần như giống nhau
ở hầu hết các học viện cảnh sát ngoại
trừ yêu cầu về chiều cao và cân nặng,
thường khác nhau, trong đó tiêu chí
cân nặng và chiều cao thấp hơn đối với
phụ nữ. Chẳng hạn ở Brunei, nam giới
phải có chiều cao không dưới 1,7 m, trong
khi phụ nữ phải không dưới 1,63 m. Đối
với cân nặng, nam giới không được vượt
quá 60 kg và nữ giới không được vượt
quá 55 kg. Ngoại trừ Philippines, những
người trả lời phỏng vấn đề cập rằng các
bài kiểm tra tuyển dụng không bao gồm
hoạt động hoặc bài kiểm tra vượt chướng
ngại vật như một yêu cầu đầu vào hoặc
sử dụng bất kỳ loại bài kiểm tra sức mạnh
thể chất nào khác làm tiêu chí nhập học.
Phụ nữ và nam giới cùng được đào tạo
trong các khóa học lý thuyết và có thể có
một số lớp huấn luyện thể chất và giảng
viên riêng biệt để đáp ứng các yêu cầu
tôn giáo liên quan đến sự tương tác và
khoảng cách gần gũi giữa nam và nữ.
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ẢNH: INTERPOL

Trong khu vực ASEAN, có nhiều cơ hội
trao đổi và đào tạo giữa các cơ quan ở cấp
độ tuyển dụng và trong quá trình làm việc.
Ví dụ: mặc dù Trung tâm Đào tạo Cảnh
sát Brunei cung cấp chương trình đào tạo
cảnh sát cơ bản,94 một số cán bộ cao cấp
tương lai tới Singapore để đào tạo chung
như một phần của mối quan hệ song
phương chặt chẽ giữa các quốc gia của
họ. Đáng chú ý, Lực lượng Cảnh sát Hoàng
gia Brunei mới đây đã tuyên bố thành lập
Học viện Cảnh sát của riêng mình để tăng
cường năng lực của mình trong hoạt động
giáo dục cảnh sát.95
Các quốc gia khác cũng sử dụng các cơ
sở và chuyên môn từ các nước láng giềng
để đào tạo thêm cho các cán bộ của họ.
Ví dụ: Theo báo cáo, Campuchia gửi một
số cảnh sát mới tuyển hàng năm để được
đào tạo tại Học viện Cảnh sát ở Việt Nam
trong năm năm. Tuy nhiên, do thời gian
đào tạo, các cảnh sát nữ đề cập rằng các

cảnh sát nữ mới tuyển không hứng thú với
việc xin học bổng này. Một cảnh sát nữ từ
Campuchia nói: “Rất hiếm các cảnh sát nữ
muốn đi vì thời gian đào tạo rất dài và họ
không muốn dành quá nhiều thời gian ở
nước ngoài. Họ sẽ ở quá xa gia đình”. Một
địa điểm nổi bật khác để đào tạo và nâng
cao năng lực là Học viện thi hành pháp
luật quốc tế Bangkok, nơi nhiều cán bộ
trong khu vực đã tham gia các khóa đào
tạo chuyên ngành để phát triển chuyên
môn của họ trong các lĩnh vực cụ thể của
công tác cảnh sát.
Ngoài các học viện cảnh sát hoặc cao
đẳng, công tác tuyển dụng cho các cơ
quan thi hành pháp luật cũng được thực
hiện thông qua các nguồn khác. Ví dụ:
ở Singapore, một số cán bộ được tuyển
dụng với bằng cử nhân từ một trường đại
học dân sự, sau đó họ trải qua chín tháng
đào tạo để trở thành cảnh sát. Những
người khác được tuyển dụng với tối thiểu

năm tín chỉ theo Giấy chứng nhận chung
về giáo dục ở cấp độ bình thường (GCE
cấp O) và trải qua sáu tháng đào tạo. Ở
các quốc gia khác, ngoài các tân binh tốt
nghiệp học viện cảnh sát, các chuyên gia
có trình độ được đào tạo dân sự cũng sẽ
được tuyển dụng để phục vụ trong các
đơn vị chuyên biệt như môi trường, tội
phạm cổ cồn trắng hoặc an ninh mạng.
Trong nhiều trường hợp, việc này đã góp
phần thúc đẩy số lượng phụ nữ làm việc
trong ngành thi hành pháp luật. Ví dụ:
mặc dù ở Việt Nam có chỉ tiêu chính thức
cho phụ nữ tham gia Học viện Cảnh sát,
nhưng phụ nữ cũng có thể được tuyển
dụng thông qua các kênh khác.96 Do đó,
tổng tỷ lệ phần trăm phụ nữ trong Lực
lượng Công an Nhân dân có thể cao hơn
so với chỉ tiêu được nhận vào Học viện
Cảnh sát. Trung bình ở Việt Nam, ứng
viên nữ phải thể hiện tốt hơn ứng viên
nam trong kỳ thi tuyển sinh vào các học
viện cảnh sát hoặc trường cao đẳng đào

59

0 7  T H E O Đ U Ổ I S Ự N G H I Ệ P V Ớ I T Ư
CÁCH LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ THAM
GIA THI HÀNH PHÁP LUẬT

tạo để có thể được nhận vào theo tỷ lệ phần trăm khá nhỏ các vị trí sẵn có (thường là khoảng 10%).97 Xem thêm Bảng 2.
Bảng 2: Có chỉ tiêu hay hạn ngạch cho cán bộ nữ không?
Brunei

Không có chỉ tiêu hoặc hạn ngạch chính thức.98

Campuchia

Không có chỉ tiêu hay hạn ngạch chính thức tổng thể nào.99 Có khuyến nghị về tỷ lệ tuyển mới là ít nhất
20% nữ theo khuôn khổ mới cho các cán bộ.100

Indonesia

Sửa đổi hạn ngạch hàng năm cho phụ nữ tùy theo nhu cầu, thường là dưới 10%.101

Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân
Lào

Có chỉ tiêu tối thiểu 20% cho nữ nhân viên chính phủ và cảnh sát là nhân viên chính phủ.102

Malaysia

Hàng năm có sửa đổi hạn ngạch cho phụ nữ tùy theo nhu cầu.103

Myanmar

25%.104

Philippines

Đạo luật Cộng hòa số 8551 (1998)105
Mục 58. Ưu tiên tuyển dụng phụ nữ - Trong vòng năm (5) năm tới, PNP sẽ ưu tiên tuyển dụng và đào tạo
phụ nữ, những người sẽ làm việc tại bàn làm việc dành cho phụ nữ. Theo yêu cầu này, PNP sẽ dành mười
phần trăm (10%) hạn ngạch tuyển dụng, đào tạo và giáo dục hàng năm cho phụ nữ.
Điều quan trọng, con số thực tế của tổ chức vượt quá 10% mức dự trữ theo luật định cho việc tuyển dụng
phụ nữ. Trong những năm gần đây, con số này thường lên tới 20%.106

Singapore

Không

Thái Lan

Không.
Phụ nữ hiện không được phép đăng ký học cử nhân bốn năm tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia. Phụ nữ
lần đầu tiên có thể ghi danh vào khóa học này vào năm 2009; tuy nhiên, 10 năm sau, Học viện được phê
chuẩn chỉ chấp nhận các ứng viên đã hoàn thành khóa đào tạo hai năm tại Học viện dự bị của Lực lượng Vũ
trang.107 Vì Học viện dự bị là một tổ chức chỉ dành cho nam giới, phụ nữ thực sự bị loại khỏi Học viện Cảnh
sát Hoàng gia. (Xem phần tuyển dụng và đào tạo để biết thêm chi tiết về con đường tham gia của phụ nữ.)

Việt Nam

Thông tư về Quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân 2016, Điều 3, quy định hai chỉ
tiêu tuyển sinh đối với nữ:108
• Tối đa 10% cho nữ đối với ngành nghiệp vụ và
• Tối đa 15% cho nữ đối với các ngành chính trị, kỹ thuật, hậu cần và ngoại ngữ.
“Ngành nghiệp vụ” có thể được hiểu là các hình thức nghiệp vụ công an (hoặc an ninh) cần có bằng cấp
của Học viện Cảnh sát Nhân dân (chi nhánh Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh).109
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Trong một số trường hợp, nhân sự được
tuyển dụng thông qua các kênh sau đại
học có thể không có cơ hội giống như
nhân sự đến từ con đường truyền thống
của các học viện cảnh sát và trường cao
đẳng (ở những nơi có tồn tại các trường
này). Do đó, mặc dù họ đang làm việc
trong các lĩnh vực chuyên môn, họ có thể
không được cân nhắc cho công tác điều
động nghiệp vụ và có thể bị hạn chế về
triển vọng thăng tiến lâu dài.

THỰC TIỄN TỐT
Việc tuyển dụng nhân sự có trình độ là
bước quan trọng đầu tiên hướng đến lực
lượng cảnh sát cân bằng hơn về giới.
Pháp luật và/hoặc chính sách nội bộ yêu
cầu các cán bộ nữ giải quyết các trường
hợp bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ
sở giới và làm quản giáo trong các nhà
tù của phụ nữ hoặc làm vệ sĩ nữ cho các
đại diện chính phủ nữ cấp cao. Các chính
sách như vậy đã tạo ra không gian cho
phụ nữ tiếp cận sự nghiệp thi hành pháp
luật. Cùng với sự thay đổi về thái độ của
người dân đối với nữ cảnh sát, phụ nữ
cũng thể hiện hứng thú tham gia vào
nghề nghiệp này. Chính vì vậy, theo người
trả lời phỏng vấn, mức độ cạnh tranh cho
các vị trí hạn ngạch được phân bổ cho
phụ nữ là cao. Để đáp ứng mối quan tâm
ngày càng cao của các ứng viên nữ và
nhu cầu có thêm nhân viên nữ, một số
lực lượng cảnh sát đã có những bước đi
cụ thể.
Theo những người tham gia nghiên cứu
này, Cảnh sát Quốc gia Philippines đã
thực hiện một cuộc khảo sát để đánh
giá mức độ quan tâm đến việc tham gia
lực lượng cảnh sát của phụ nữ trong
cộng đồng. Khảo sát đã có các kết quả
tích cực, thúc đẩy kế hoạch nâng hạn
ngạch tối thiểu cho các tân binh nữ lên
20%. Một cán bộ của Cục Phát triển Nhân
lực và Học thuyết của Cảnh sát Quốc gia

Philippines tuyên bố: “Có cuộc khảo sát
chỉ ra rằng ngày càng có nhiều ứng viên
nữ, vì vậy chúng tôi phải xem xét các hồ
sơ dự tuyển này”. Một cán bộ nữ cấp cao
cho biết tại Indonesia, Cảnh sát Quốc gia
năm 2013 và 2015 đã tiến hành chiến dịch
phối hợp để tuyển dụng và điều động lần
lượt 7.000 và 5.000 phụ nữ trên toàn quốc:
Năm 2013, đã có một đợt tuyển
dụng lớn 7.000 phụ nữ. Do thiếu
đại diện của cảnh sát nữ trên cả
nước, nên chính phủ đã quyết định
tuyển thêm nữ. Năm 2013, tỷ lệ
cảnh sát nữ chỉ là 3,5%. Vào thời
điểm đó, tổng thống muốn tăng số
lượng nên giờ chúng tôi có 5%. Kế
hoạch này nhằm điều động cảnh
sát nữ trên khắp Indonesia... Năm
2015 đã có thêm 5.000 phụ nữ
được tuyển dụng để có ít nhất hai
cảnh sát nữ được điều động cho
mỗi đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát là
tuyến đầu của lực lượng cảnh sát
nên đây là lý do tại sao chúng tôi
cần tuyển thêm nữ.

kiện trong một cuộc thi công bằng. Sau
khi bắt đầu đào tạo, cả nam và nữ đều
có thể tự áp dụng để phát triển thể lực
và năng khiếu của họ cho việc đánh giá.
Đào tạo liên tục là chìa khóa để bảo đảm
lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp có kiến
thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết
các tình huống khác nhau phải đối mặt
trên thực tế. Tôn trọng quyền con người,
bao gồm các quyền của phụ nữ, là một
phần quan trọng trong công việc của bất
kỳ cán bộ nào được mong đợi để nhận
thức và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế
cao nhất trong lĩnh vực này. Các cuộc
phỏng vấn đã đề cập đến một số thực
tiễn và nỗ lực đáng khích lệ của các nhà
chức trách quốc gia nhằm bảo đảm cung
cấp đào tạo. Các cán bộ từ Philippines
báo cáo rằng những nỗ lực đang được
thực hiện để cung cấp các khóa đào tạo
về nhân quyền và bình đẳng giới cho tất
cả các cán bộ cảnh sát và các gói đào tạo
chuẩn hóa đang được thực hiện:

Các động lực tuyển dụng và các sáng
kiến mục tiêu như vậy có thể góp phần
tăng cường số lượng của các cán bộ nữ.
Các sáng kiến này được hoan nghênh
như một hành động khẳng định một lần
để giải quyết khoảng cách về con số và
bảo đảm có đủ nhân viên nữ được đào
tạo để đáp ứng nhu cầu của tổ chức. Tuy
nhiên, trong trung hạn đến dài hạn, các
tổ chức này nên cân nhắc đến việc xây
dựng các chiến lược tổ chức có yếu tố
giới rộng hơn cho công tác tuyển dụng
và đào tạo.
Một thực tiễn tốt khác tại một số quốc gia
là việc áp dụng các tiêu chí tuyển sinh
chuẩn hóa cho cả nam và nữ mà không
có bất kỳ hạn ngạch nào cho phụ nữ. Về
lý thuyết, điều này sẽ cho phép nam giới
và phụ nữ cạnh tranh để được tuyển chọn
vào Học viện Cảnh sát theo cùng điều
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Các khóa học về nhân quyền và
bình đẳng giới là bắt buộc trong
tất cả các hoạt động đào tạo và
một phần trong chính sách nội
bộ của chúng tôi quy định đưa
các chủ đề này vào bất kỳ khóa
đào tạo nào (đại diện Cục Đào tạo
Cảnh sát Quốc gia Philippines).

Vấn đề là bây giờ [các cán bộ] cấp
cao đã nhận được các khóa đào
tạo về giới và nhân quyền. Họ chỉ
bắt đầu kết hợp các chủ đề này
vào chương trình đào tạo năm
ngoái - gói đào tạo chuẩn, đang
được triển khai hiện nay. Không
phải tất cả đều tham gia [khóa đào
tạo], chỉ có [cán bộ] trẻ (cán bộ nữ,
Philippines).

Tại Campuchia, theo báo cáo CEDAW
mới nhất, Tiêu chuẩn hoạt động và Quy
tắc ứng xử đã được triển khai cho các cán
bộ cảnh sát thường xuyên được gọi để
cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các trường
hợp bạo lực trên cơ sở giới.110 Ngoài ra,
đào tạo về các luật liên quan đã được đưa
vào chương trình giảng dạy của Học viện
Cảnh sát Quốc gia Hoàng gia, Chuyên
ngành Tư pháp và Quân Cảnh Hoàng gia.
Các thành viên của Cảnh sát Tư pháp đã
được đào tạo về các quy trình hoạt động
chuẩn cho các công cụ pháp lý liên quan
đến mua bán người.111
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THÁCH THỨC
Một số thách thức đã được xác định trong
các cuộc thảo luận với các nữ cảnh sát và
phân tích số lượng phụ nữ thi hành pháp
luật trong khu vực, cũng như cấp bậc của
họ và các lĩnh vực mà họ làm việc.
Mặc dù phụ nữ đã được chấp nhận vào
ngành thi hành pháp luật trong vài thập
kỷ nay, nhưng tốc độ chuyển biến được
tính theo số lượng phụ nữ tham gia ngành
này còn chậm. Như bản thân các cán bộ
nữ xác định, một trong những lý do quan
trọng nhất có vẻ như lại chính là việc sử
dụng hệ thống hạn ngạch. Có vẻ như
hạn ngạch giới không được sử dụng làm
biện pháp đặc biệt tạm thời mà làm mức
trần để điều chỉnh sự tiếp cận của phụ
nữ trong ngành này. Ở nhiều quốc gia,
như đã chứng minh ở trên, không thiếu
phụ nữ quan tâm đến sự nghiệp trong
ngành cảnh sát. Nhưng do hệ thống
hạn ngạch hiện có ở một số quốc gia,
chỉ một số nhỏ được chấp nhận vào học
viện cảnh sát hoặc cao đẳng cảnh sát.
Mức độ cạnh tranh cho các vị trí trong
hạn ngạch là cao và chỉ có những người
giỏi nhất mới vượt qua được kỳ thi. Ví dụ:
ở Việt Nam, các cảnh sát nữ có trình độ
chuyên môn cao và nằm trong số những
người có thành tích học tập tốt nhất khi
gia nhập lực lượng. Tại Thái Lan, theo một
cán bộ cấp cao, có 120 ứng viên nữ cho
mỗi vị trí học viên cảnh sát (so với 70 vị trí
có sẵn cho nam giới).
Việc sử dụng hạn ngạch hoặc chỉ tiêu
không chỉ nhằm tăng số lượng phụ nữ.
Những người ủng hộ cách tiếp cận như
vậy đề xuất rằng sự gia tăng này sẽ góp
phần đa dạng hóa nhiều thành phần
phụ nữ tham gia, thu hút sự quan tâm
của mọi người đến các vấn đề phụ nữ và
thay đổi bản chất giới của chính tổ chức.
Các thay đổi này có thể xảy ra ở các lĩnh
vực khác nhau, chẳng hạn như các ưu
tiên và kết quả của chính sách giới, thay
đổi trong cách thực hiện công việc hoặc

thay đổi trong động thái quyền lực theo
giới nhằm tăng cường sức ảnh hưởng
của phụ nữ.112
Tất cả các quốc gia và tất cả các lĩnh vực
của các tổ chức đều gặp phải các thách
thức khi tuyển chọn, tuyển dụng và duy
trì lực lượng lao động đa dạng. Điều này
đặc biệt đúng đối với các lực lượng cảnh
sát nổi tiếng là miễn cưỡng chấp nhận
thực hiện các cải cách có ý nghĩa đối với
chính sách bình đẳng giới.113 Bởi vì các cơ
quan thi hành pháp luật hoàn thành vai
trò cơ bản trong xã hội và nhiều khi các
cán bộ cảnh sát là bộ mặt công chúng
của chính phủ, giải quyết thách thức này
là đặc biệt cấp bách. Một số tổ chức cảnh
sát đang tích cực theo đuổi một lực lượng
lao động đa dạng hơn thông qua tuyển
dụng có mục tiêu các nhóm cụ thể và xóa
bỏ các rào cản cơ cấu đối với sự thăng
tiến trong tổ chức. Việc tăng cường sự
tham gia của phụ nữ trong ngành cảnh
sát trên toàn cầu là một thành phần quan
trọng trong công cuộc cải cách rộng hơn
ngành cảnh sát. Bằng cách áp dụng các
chiến lược tuyển chọn, tuyển dụng và
duy trì chủ động và có mục đích, các cơ
quan thi hành pháp luật có thể giải quyết
các rào cản, thúc đẩy cải cách và thực
hiện tiến bộ trong việc bảo đảm rằng lực
lượng lao động suy ngẫm về và đáp ứng
tốt hơn các cộng đồng đa dạng mà họ
phục vụ.114
Tại một số quốc gia trong khu vực, các
cán bộ nữ cho biết phải tuân thủ thêm
các điều kiện đặc biệt khi cố gắng theo
đuổi sự nghiệp cảnh sát. Các điều kiện
này bao gồm, ví dụ: trải qua các xét
nghiệm trinh tiết hoặc chưa kết hôn tại
thời điểm nộp đơn và/hoặc trong thời
gian học tập hoặc sau khi tốt nghiệp.
Các yêu cầu này dường như được gắn
với nhận thức về đạo đức và quan điểm
về vai trò của phụ nữ trong xã hội.
Chúng không phải là đáp ứng các tiêu
chuẩn và năng lực đã đặt ra để phù hợp
với nghề nghiệp thi hành pháp luật và
cần được sửa đổi.
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ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
TRONG SUỐT SỰ NGHIỆP
CỦA MỘT CÁN BỘ LÀ
PHƯƠNG THỨC QUAN
TRỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN
CÁC KỸ NĂNG, LÀM QUEN
VỚI NHỮNG PHÁT TRIỂN
MỚI NHẤT TRONG LĨNH
VỰC NÀY, CŨNG NHƯ TIẾP
XÚC CÁC THỰC TIỄN TỐT
NHẤT VÀ PHÁT TRIỂN
MẠNG LƯỚI LIÊN HỆ
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Số lượng phụ nữ tham gia thi hành pháp
luật cũng rất quan trọng đối với việc thực
hiện các cam kết điều động trong nước
và điều động quốc tế tiềm năng. Như đã
chứng minh ở trên, ở nhiều quốc gia, theo
luật pháp quy định, phụ nữ và trẻ em gái
là nạn nhân của tội phạm hoặc có xung
đột với pháp luật có thể yêu cầu được
nói chuyện với cán bộ nữ. Để điều động
phụ nữ đến tất cả các tỉnh, tất cả các đồn
công tác và trong mọi vai trò có thể cần
thiết, cảnh sát quốc gia phải có một đội
ngũ nhân viên đủ lớn. Nếu có quá ít cán
bộ nữ, các cán bộ hiện đang phục vụ có
thể bị quá tải. Chính phủ hoặc các tổ
chức thi hành pháp luật có thể xem xét
mức độ mà họ có thể đáp ứng các nghĩa
vụ và trách nhiệm theo luật định đối với
nghi phạm và người bị tạm giữ là nữ hoặc
phụ nữ bị bắt giữ.
Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an
Liên hợp quốc về phụ nữ, hòa bình và
an ninh kêu gọi sự cân bằng giới tốt hơn
trong lĩnh vực an ninh và sự gia tăng số
lượng nữ nhân viên gìn giữ hòa bình.
Có sự thúc đẩy mạnh mẽ từ phía Liên
hợp quốc nhằm bảo đảm cân bằng giới
tốt hơn tại các quốc gia đóng góp cho
lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình. Tất
cả các quốc gia trong khu vực ASEAN,
ngoại trừ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào, đã có một số kinh nghiệm trong việc
gìn giữ hòa bình. Để điều động các cán
bộ gìn giữ hòa bình trong lực lượng cảnh

sát, cần phải có một đội ngũ cán bộ nữ
được đào tạo đầy đủ nhằm đáp ứng các
tiêu chí chọn lựa.115 Số lượng cán bộ nữ
còn ít ở cấp quốc gia có thể tạo rào cản
nghiêm trọng đối với các cam kết quốc
tế nhằm tăng số lượng nữ cán bộ gìn giữ
hòa bình.
Đào tạo liên tục trong suốt sự nghiệp của
một cán bộ là phương thức quan trọng
để phát triển các kỹ năng, làm quen với
những phát triển mới nhất trong lĩnh vực
này, cũng như tiếp xúc với các thực tiễn
tốt nhất và phát triển mạng lưới liên hệ.
Mặc dù các cơ hội phát triển năng lực
như vậy không thể thay thế các kỹ năng
thiết yếu được phát triển khi làm công
tác “thực địa”, nhưng hoạt động đào tạo
mang lại giá trị gia tăng cho sự phát triển
cá nhân và ở một mức độ nhất định để
phát triển sự nghiệp. Do nguồn tài chính
hạn chế, nhiều quốc gia trong khu vực
còn phải phụ thuộc vào các cơ hội xây
dựng năng lực do các đối tác phát triển
cung cấp. Các cơ hội này thường bị hạn
chế về số lượng cán bộ tham gia, các cơ
hội này cũng thường yêu cầu trình độ
tiếng Anh vững chắc và trong một số
trường hợp các cơ hội này được thực hiện
ở nước ngoài.
Một số điều kiện do các nhà tổ chức
đào tạo yêu cầu khiến phụ nữ không
thể tham gia các khóa học. Ví dụ: theo
hướng dẫn của chính phủ tại Brunei, các
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quan chức chính phủ không được phép
đi một mình, nam giới và phụ nữ không
có quan hệ không được đi cùng nhau.116
Hai cán bộ nữ từ Brunei trả lời phỏng
vấn trong nghiên cứu này cho biết rằng
phụ nữ phải luôn làm việc theo cặp. Điều
này gây ảnh hưởng đến các cơ hội đào
tạo quốc tế bởi vì một người phụ nữ chỉ
có thể đi nếu có người phụ nữ khác đi
cùng. Do đó, tại những nơi chỉ có một
hoặc hai suất đào tạo, phụ nữ thường
không được xem xét vì họ không thể đi
với đồng nghiệp nam.
Ở các nước khác, các cán bộ nữ cho biết
họ đã không được cân nhắc để tham
gia đào tạo bởi vì kiến thức tiếng Anh
hạn chế. Cuối cùng, do phụ nữ vẫn chịu
trách nhiệm chính trong việc chăm sóc
các công việc gia đình và chăm sóc con
cái, nên việc họ xa nhà hoặc đi ra nước
ngoài trong thời gian dài sẽ khó khăn
hơn. Việc thiếu đào tạo chuyên ngành
và các cơ hội kết nối càng tăng nhanh
khoảng cách năng lực cho các cán bộ
nữ. Các đối tác phát triển cần cân nhắc
các yếu tố như vậy khi tổ chức đào tạo
và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho
sự tham gia bình đẳng của nam giới và
phụ nữ.
Không có vẻ như công tác đào tạo về
nhân quyền và bình đẳng giới được cung
cấp một cách có hệ thống. Ngoại trừ
các cán bộ từ Indonesia và Philippines,

các cán bộ trả lời phỏng vấn khác cho
biết rằng họ đã không tham dự các sáng
kiến đào tạo như vậy. Trong một số cuộc
phỏng vấn, các cán bộ từ nhiều quốc gia
đã mô tả các khóa đào tạo bao gồm các
chủ đề có thể phản ánh các nguyên tắc
nhân quyền, nhưng các khóa đào tạo này
lại là một phần trong khuôn khổ các khóa
học và các sáng kiến phát triển năng lực
khác. Không kể đến các thực tiễn hiện
nay, công tác đào tạo chuyên biệt ở cấp
mới tham gia và trong suốt sự nghiệp của
cán bộ sẽ có ích. Các nhân viên thi hành
pháp luật cần đáp ứng nhu cầu bảo vệ tất
cả các quyền con người và để thực hiện
việc này, họ phải làm quen và thi hành
mọi lúc các tiêu chuẩn nhân quyền cao
nhất.
Mặc dù cảnh sát đảm nhận vai trò đáp
ứng nhu cầu của những người phải chịu
tình trạng sức khỏe tâm thần không tốt
trong cộng đồng, nhưng mãi đến gần đây
thì vấn đề về sức khỏe tâm thần của các
cán bộ cảnh sát mới nhận được nhiều
quan tâm hơn. Điều này, một phần, được
cho là do thiếu hành vi chăm sóc sức
khỏe trong văn hóa nghề nghiệp mà nam
giới chiếm ưu thế.117 Trong cuộc tham vấn
với Cảnh sát Quốc gia Philippines tại
Khu tự trị Hồi giáo Bangsamoro tại đảo
Mindanao, các cuộc thảo luận nhóm đã
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào
tạo về sức khỏe tâm thần có thể mang lại
lợi ích cho cả cán bộ và nạn nhân. Một
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cán bộ nữ đã tóm tắt những điểm mà các
đồng nghiệp của cô đưa ra như sau:
Chúng ta nên đào tạo tâm lý xã
hội cho các phụ nữ xử lý các
trường hợp bạo lực đối với phụ nữ.
Khi về nhà, đôi khi chúng ta có
thể cảm thấy căng thẳng vì chúng
ta lo lắng cho các nạn nhân. Nếu
chúng ta có hiểu biết về tình
trạng cơ thể khỏe mạnh và tâm lý
hạnh phúc, thì các kiến thức này
sẽ tốt cho chúng ta, nhưng chúng
ta cũng có thể truyền lại các kiến
thức đó cho nạn nhân mà chúng
ta gặp.

Các cán bộ nữ tham gia tư vấn ở
Philippines thường làm việc trong Đơn vị
Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em. Tuy nhiên, đào
tạo về tâm lý và sức khỏe tâm thần sẽ
đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới
làm việc trong một loạt các chức năng
điều tra và tuyến đầu.

7.3. ĐIỀU ĐỘNG
184 cán bộ nữ tham gia nghiên cứu này đã
được điều động cho nhiều chuyên ngành
nghiệp vụ khác nhau, từ các đội cảnh vệ
và bảo vệ yếu nhân, đến các hoạt động
điều tra tội phạm đối với phụ nữ và trẻ em
hoặc tội phạm môi trường, đến các vị trí
hành chính trong bộ phận nhân sự hoặc
bộ phận và đơn vị tài chính và hơn nữa là
quan hệ công chúng, chính sách và pháp
chế. Tuy nhiên, hầu hết các cán bộ này
đều làm việc ở các vị trí văn phòng hoặc
hành chính, với một số ít người có kinh
nghiệm thực địa, tham gia vào các hoạt
động chiến dịch hoặc làm việc trong các
lĩnh vực được coi là “cốt lõi” của cảnh sát
như kiểm soát tội phạm. Dù sao thì cũng
có nhiều ví dụ được cung cấp trong đó
cảnh sát nữ thực hiện các đóng góp quan
trọng cho sứ mệnh thực thi nhiệm vụ khi
họ được điều động rộng rãi hơn.
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CÁC CẢNH SÁT NỮ
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ĐÁNG KỂ TRONG CÁC
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Nhiều cán bộ nam và nữ trong lực lượng
cảnh sát hơn 20 hoặc 30 năm chứng kiến
nhiều thay đổi trong những thập kỷ qua.
Nếu ba thập kỷ trước, hình ảnh cánh sát
nữ là hình ảnh hiếm gặp thì hiện nay, hình
ảnh này đang trở nên phổ biến hơn. Các
cảnh sát nữ không chỉ xuất hiện nhiều
hơn trong các lực lượng nói chung, mà
còn góp phần đáng kể trong các vai trò
nghiệp vụ và đang được trao các cơ hội để
thực hiện các “công việc truyền thống của
nam giới” chẳng hạn như tham gia nghiệp
vụ cảnh sát ngầm hoặc cảnh sát điều tra:
Trong đơn vị nghiệp vụ, tôi là thành
viên nữ duy nhất trong đội của
mình. Tất nhiên, đó là một gánh
nặng. Đôi khi họ nghĩ rằng phụ nữ
có thể làm điều này và không thể
làm điều kia. Và đôi khi họ nghĩ về
sự an toàn [của các đồng nghiệp nữ
như một gánh nặng]. Tôi là người
thương thuyết giải cứu con tin được
đào tạo. Tôi làm việc trong các vụ
bắt cóc và cũng làm cả những việc
khác (cảnh sát nữ, Philippines).

Sau khi đào tạo tuyển dụng thành công,
các cảnh sát được điều động đến nhiều
đơn vị và phòng ban khác nhau ở quốc gia
của họ. Vị trí bổ nhiệm đầu tiên rất có ý
nghĩa đối với các cảnh sát bởi vì một số
cơ quan điều động tất cả các cảnh sát
làm nhiệm vụ tuyến đầu để học hỏi kinh
nghiệm làm cảnh sát tổng hợp tại tuyến
đầu, trong khi các nhiệm vụ khác khuyến
khích nghiệp vụ chuyên ngành trong đào
tạo và điều động tuyển dụng. Giai đoạn
này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ vì
nếu họ được giao công việc hành chính,
thì họ có thể khó đa dạng hóa được các
công việc sau này trong sự nghiệp của họ.
Mặc dù một số phụ nữ thích vai trò như vậy
để cân bằng trách nhiệm gia đình, nhưng

nó có thể là thách thức đối với những
phụ nữ muốn theo đuổi các chức năng
nghiệp vụ, những người này được coi là
nằm ngoài chuẩn mực giới của họ.
Ở nhiều quốc gia, chẳng hạn như
Philippines, sự hỗ trợ tích cực từ các
cấp quản lý cao nhất dường như là
một yếu tố quan trọng góp phần giúp
phụ nữ được điều động tham gia nhiều
nhiệm vụ hơn. Ví dụ: Xem Hộp 4,
Chuẩn tướng Debold Sinas đứng đầu
lực lượng Cảnh sát Manila cho biết:
15 đến 20% sức mạnh của chúng
tôi là phụ nữ. Tại sao không sử
dụng họ trong các hoạt động
nghiệp vụ? Tại sao lại đưa họ
vào [nhiệm vụ] hành chính trong
khi họ có thể thực hiện công
việc của họ trong hoạt động
nghiệp vụ, cạnh tranh với các
đồng nghiệp nam? Và tôi biết họ
có thể làm được.118

Nếu chúng tôi phải làm việc với các
tội phạm tình dục - người bán dâm các nữ cảnh sát có thể giúp đỡ rất
nhiều cho các cuộc điều tra. Một
số nữ cảnh sát thực hiện nghiệp vụ
cảnh sát ngầm trong các nhà thổ tới
sáu tháng (cảnh sát nữ, Việt Nam).

ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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Hộp 4:
Nghiên cứu trường hợp của đồn
cảnh sát toàn nữ đầu tiên ở Maria,
Siquijor, Philippines119
Vào tháng 7 năm 2019, đồn cảnh sát
Maria, nằm ở tỉnh đảo Siquijor, được chỉ
định là đồn cảnh sát toàn nữ đầu tiên của
Cảnh sát Quốc gia Philippines. Siquijor
là một hòn đảo tương đối yên bình ở
khu vực Trung Visayas của Philippines.
Đây là một điểm đến du lịch nổi tiếng.
Chương trình thí điểm toàn nữ đã được
triển khai để thúc đẩy công tác trao
quyền cho phụ nữ và là cơ hội để phụ nữ
nâng cao kỹ năng và chiến thuật nghiệp
vụ của họ. Theo cách này, sáng kiến này
khác với các “đồn cảnh sát phụ nữ” hoặc
“bàn làm việc của phụ nữ “, tập trung
điều động các cán bộ nữ để cải thiện các
hoạt động ứng phó cho phụ nữ và trẻ em
và các tội phạm tình dục, cũng như tội
phạm trên cơ sở giới.120
Phụ nữ chiếm 31% cán bộ ở tỉnh Siquijor
hoặc 82 trên 266 người.121 Hai mươi tám
cảnh sát nữ làm việc tại đồn cảnh sát
Maria, nơi là một trong sáu đồn cảnh
sát trên đảo phục vụ tổng dân số 95.000
người.122
Kể từ khi bắt đầu khái niệm nhân viên
toàn nữ, đồn cảnh sát Maria đã đứng
đầu trong số sáu đồn của quận về một
số biện pháp thực hiện chính.123 Cụ thể,
đồn đã thực hiện số vụ bắt giữ cao nhất
trong các loại hình đánh bắt cá bất hợp
pháp, đánh bạc bất hợp pháp và khai
thác gỗ trái phép.124 Giám đốc cảnh sát
tỉnh khen ngợi đồn cảnh sát toàn nữ đã
thi hành luật an toàn đường bộ nghiêm
ngặt hơn so với các đồn có giới tính hỗn
hợp với đa số là nam giới, ví dụ: thông
qua việc phạt tiền đối với người đi xe
máy vì không đội mũ bảo hiểm.
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Nữ cảnh sát trưởng đứng đầu đồn cảnh sát
toàn nữ cho biết khái niệm này đã chứng
minh rằng phụ nữ có khả năng như nam
giới trong việc hoàn thành các nhiệm
vụ hoạt động và rằng khái niệm này đã
“thúc đẩy mạnh mẽ việc trao quyền của
phụ nữ”.125
Mặc dù có thành tích của các cán bộ nữ,
nhưng cảnh sát trưởng đã mô tả một số
thách thức của khái niệm đồn cảnh sát
toàn nữ. Các thách thức này bao gồm:
• Hầu hết các cán bộ đã kết hôn và có
con cái và cảm thấy khó khăn để hoàn
thành trách nhiệm chăm sóc gia đình
và con cái của họ khi sự linh hoạt bị hạn
chế trong bảng phân công hoạt động,
so với các vị trí trước đây của họ, chủ
yếu là các vai trò hành chính tại văn
phòng.
• Do sự khác biệt về sức mạnh thể chất
giữa nam và nữ, nếu có thể, các cán bộ
tuần tra sẽ được điều động theo nhóm
gồm ba hoặc bốn cán bộ, so với hai cán
bộ nếu có một cán bộ nam.
• Thiếu các hoạt động nâng cao nhận
thức và tham vấn với cộng đồng trước
khi thành lập đồn cảnh sát toàn nữ.
Chính vì vậy, một số thành viên trong
cộng đồng đã bị sốc và lo ngại rằng
phụ nữ có thể không thể đáp ứng nhu
cầu an toàn của họ.
Trong một cuộc thảo luận nhóm tập trung,
các cán bộ nữ tuyến đầu bày tỏ niềm tự hào
là một thành viên của đồn cảnh sát toàn
nữ đầu tiên ở Philippines. Một số phụ nữ
cho biết họ rất tự hào về “bộ kỹ năng” mới,
“rất đa năng”, và “cảnh sát tổng hợp”, bởi
vì “chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì”. Ba
trong số 10 cảnh sát rất phấn khích trước
thử thách của công tác nghiệp vụ và muốn
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có nhiều cơ hội hơn để làm việc bên ngoài
đồn và làm “tuần tra khu vực”. Tuy nhiên,
ngoài nêu lại các mối quan ngại của Cảnh
sát trưởng như trên, các phụ nữ này cũng
nêu thêm một số quan ngại khác, như sau:
• Các phụ nữ nói rằng họ bị buộc cử đến
đồn cảnh sát sau khi nhận được thông
báo chuyển đồn cảnh sát trước một
tháng. Mặc dù hầu hết các phụ nữ đã
làm việc tại một đồn cảnh sát trên đảo,
nhưng trong một số trường hợp, việc
chuyển đồn cảnh sát đã thêm thời gian
di chuyển đáng kể trong đi lại, điều này
là bất ngờ.
• Các phụ nữ lo ngại về việc thiếu tham
vấn cộng đồng trong quá trình thành
lập đồn cảnh sát toàn nữ. Một số người
cho biết họ đã nhận được các phản hồi
tiêu cực của cộng đồng (bao gồm bị các
thành viên nam trong cộng đồng xúc
phạm và lạm dụng bằng lời nói tại nơi
công cộng) về vai trò của họ. Họ cảm
thấy đã bỏ lỡ cơ hội để xây dựng niềm
tin và thiết lập tính hợp pháp cho khái
niệm này với cộng đồng địa phương.
Các bình luận tiêu cực từ cộng đồng
cũng ảnh hưởng đến sự tự tin của các
cảnh sát nữ.

ô tô cảnh sát. Không có hỗ trợ nào của
tổ chức cho việc đào tạo lái xe ô tô hoặc
có được giấy phép lái xe ô tô.
• Các cảnh sát nữ này cho biết các dịp
mà họ cảm thấy rằng việc thiếu sức
mạnh thể chất chính là rào cản để thực
hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Ví dụ:
có những sự cố mà nam nghi phạm đã
trốn thoát vì các cảnh sát nữ không đủ
sức mạnh để giữ và bắt họ. Ngoài ra,
các cảnh sát nữ cũng cho biết về một
sự cố khi đó họ không thể nâng một
nạn nhân nam nặng trong một vụ tai
nạn giao thông. Mặc dù những sự cố
này có vẻ hiếm khi xảy ra, nhưng các sự
cố này chính lại là mối quan tâm đáng
kể đối với các cán bộ nữ.

• Các phụ nữ được đào tạo và kiểm tra về
chiến thuật và kỹ năng phòng vệ trước
khi được điều động đến đồn cảnh sát
Maria; tuy nhiên, họ cảm thấy chuẩn bị
nhiều hơn sẽ có lợi, bao gồm: đào tạo
về vũ khí, huấn luyện chiến thuật phòng
vệ chuyên sâu hơn, đào tạo về điều tra
và kinh nghiệm lái xe.

Một hậu quả không lường trước của đồn
cảnh sát toàn nữ có lẽ chính là việc dẫn
đến số lượng phụ nữ sống trong hoàn
cảnh kinh tế khó khăn bị bắt vì tội đánh
bạc bất hợp pháp cao hơn so với khi nam
giới chiếm ưu thế tại đồn cảnh sát. Trong
nhóm phỏng vấn tập trung, một cán bộ
nữ cho biết cô cảm thấy tiếc cho những
phụ nữ bị bắt vì họ nghèo và phạm tội do
họ có con cái phải nuôi. Mặc dù đồn cảnh
sát Maria đứng đầu danh sách về số vụ
bắt giữ cờ bạc bất hợp pháp, nhưng đó có
thể lại là điều bất lợi cho các phụ nữ dễ bị
tổn thương sống trong nghèo đói, những
người có thể dễ dàng được các nữ cảnh sát
điều tra hơn. Trong trường hợp này, có thể
điều chỉnh các chỉ số hiệu suất cảnh sát
để các chỉ số này không khuyến khích các
hoạt động ứng phó của cảnh sát mà có thể
gây thêm bất lợi.

• Hầu hết phụ nữ có bằng lái xe máy; tuy
nhiên, chỉ có bốn phụ nữ trong nhóm
phỏng vấn tập trung có bằng lái xe ô tô.
Điều này khiến các phụ nữ có bằng lái
xe ô tô phải gánh thêm trách nhiệm lái

Đồn cảnh sát toàn nữ đã chứng minh rằng
phụ nữ có thể thực hiện tất cả các nhiệm
vụ nghiệp vụ; tuy nhiên, tất cả các cán bộ
nữ trong nhóm phỏng vấn tập trung đều
nêu rõ họ thích làm việc trong một đồn

cảnh sát hỗn hợp giới hơn. Khi được hỏi họ
muốn một tỷ lệ hỗn hợp giới như thế nào,
một số người trả lời rằng 60% nam và 40%
nữ sẽ là một tỷ lệ tốt.
Đồn cảnh sát Maria có số lượng nhân viên
tương đương như khi còn là đồn cảnh sát
hỗn hợp các giới (đa số nam). Trong cuộc
thảo luận nhóm tập trung, các cảnh sát
cho biết cần phải tăng số lượng cán bộ cao
hơn tỷ lệ người dân trên mỗi cảnh sát đã
được xác định ở cấp quốc gia. Do phụ nữ
có nhiều khả năng phải chịu trách nhiệm
lớn hơn đối với công việc chăm sóc gia
đình, cũng như mong muốn các đội tuần
tra bao gồm ba đến bốn cảnh sát nhằm
giải quyết các mối quan ngại về an toàn,
đồn cảnh sát toàn nữ có thể yêu cầu nhiều
cảnh sát hơn để bảo đảm phụ nữ không
bị thiệt thòi và vì lý do an toàn. Các nhóm
hỗn hợp có thể hiệu suất và hiệu quả hơn
trong việc giải quyết các vấn đề này và
giảm thiểu các thách thức khác mà các
nhóm hoặc đơn vị chỉ gồm một giới có thể
có. Các ý kiến có giá trị do các cán bộ nữ
từ Đồn cảnh sát Maria cung cấp đã góp
phần đúc kết bài học quan trọng để theo
đuổi mục tiêu trao quyền cho phụ nữ và
bình đẳng giới trong các cơ quan thi hành
pháp luật.

*Trong báo cáo sắp tới do UN Women và
UNODC thực hiện, sẽ có đánh giá chi tiết
hơn.
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THỰC TIỄN TỐT

TRONG KHU VỰC
ASEAN, CẢI THIỆN HOẠT
ĐỘNG ỨNG PHÓ ĐỐI
VỚI BẠO LỰC VÀ TỘI
PHẠM TRÊN CƠ SỞ GIỚI
VÀ TÌNH DỤC LÀ YẾU
TỐ TÁC ĐỘNG CHÍNH
ĐỂ MỘT SỐ CÔNG TÁC
CẢNH SÁT ĐÓN NHẬN
PHỤ NỮ VÀ ĐIỀU ĐỘNG
HỌ TRONG CÁC NHIỆM
VỤ NGHIỆP VỤ
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Công tác điều động phụ nữ cho nhiều
chức năng khác nhau trong lĩnh vực
thi hành pháp luật mang lại lợi ích cho
cộng đồng và các tổ chức, chẳng hạn
như cải thiện các hoạt động ứng phó
tội phạm đối với phụ nữ và trẻ em; phát
triển dịch vụ thi hành pháp luật đa
dạng, mang tính đại diện và bao trùm
hơn; xây dựng niềm tin với cộng đồng;
nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bằng
cách tận dụng tất cả các kỹ năng và
năng lực để giải quyết các mối đe dọa
an ninh mới và giảm bạo lực cảnh sát.
Phần này mô tả một số lợi ích của công
tác điều động phụ nữ thông qua việc
ghi lại các quan điểm và kinh nghiệm
của cảnh sát.
Cải thiện hoạt động ứng phó đối với
tội phạm và bạo lực trên cơ sở giới và
tình dục
Trong khu vực ASEAN, cải thiện hoạt
động ứng phó đối với bạo lực và tội
phạm trên cơ sở giới và tình dục là
yếu tố tác động chính để một số công
tác cảnh sát đón nhận phụ nữ và điều
động họ trong các nhiệm vụ nghiệp vụ.
Nhận xét dưới đây đã minh họa điều
này:
Trước khi chúng tôi có cảnh
sát nữ, chúng tôi đã có hiệp
hội phu nhân của các cảnh sát
nam. Họ được trao quyền để
thực hiện điều tra khi nạn nhân
là nữ. Đó là một trong những lý
do mà họ muốn có cảnh sát nữ.
Trong thế giới ngày nay, chúng
ta có nhiều loại tội phạm mà
phụ nữ không chỉ là nạn nhân
mà còn là thủ phạm, vì vậy đây
là lý do tại sao chúng ta cần
có cảnh sát nữ (cảnh sát nữ,
Indonesia).

Tất cả các quốc gia trong khu vực đều
thừa nhận, chẳng hạn như thông qua
luật pháp và/hoặc quy trình vận hành
chuẩn, nhu cầu cần phải có các cán bộ
nữ để làm việc với phụ nữ và trẻ em là
nạn nhân hoặc có xung đột với pháp luật.
Ví dụ: một số mục trong Bộ luật tố tụng
hình sự ở Thái Lan nêu chi tiết các yêu
cầu theo luật định đối với việc điều động
các cán bộ nữ. Các yêu cầu này được tóm
tắt trong Hộp 5. Mức độ mà các yêu cầu
này được đáp ứng trong thực tế là không
rõ ràng.

HỘP 5:
Các yêu cầu luật định theo Bộ
luật tố tụng hình sự, Thái Lan126

Mục 85
Quy định các yêu cầu theo luật định
đối với việc khám xét người cùng giới,
đặc biệt khi người đó là phụ nữ
Mục 132
Theo luật pháp, cảnh sát nữ phải
tiến hành thu thập chứng cứ và mẫu
vật cơ thể trong các cuộc điều tra
mà phụ nữ là nạn nhân của hành
động tội phạm hoặc là người bị
buộc tội
Mục 133
Cụ thể, trong các trường hợp tội phạm
tình dục, nạn nhân nữ phải được cảnh
sát nữ lấy lời khai, trừ khi có sự đồng ý
cho các giải pháp thay thế

Các cán bộ cảnh sát nam và nữ trong khu
vực ASEAN cho biết mọi người nhận thức
được cảnh sát nữ có chức năng quan
trọng trong việc ứng phó các hoạt động
tội phạm đối với phụ nữ và trẻ em, như
các trích dẫn sau đây của cả hai cán bộ
nam và nữ cho biết:
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Phụ nữ chúng tôi gồm 110.000.000
người và 50% người Philippines là
phụ nữ. Thực sự cần thiết là phải có
phụ nữ trong lực lượng cảnh sát để
phục vụ tất cả những phụ nữ này,
60 triệu phụ nữ. Theo luật, các cảnh
sát nữ nên xử lý các nạn nhân nữ.
Đó là lý do tại sao hiện nay có bàn
làm việc của phụ nữ tại tất cả các
đồn cảnh sát trên toàn quốc để giải
quyết các vụ việc liên quan đến
phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát nữ chúng
tôi đang phục vụ 60 triệu phụ nữ
(cảnh sát nữ cấp cao, Philippines).

... thông thường nam giới là điều tra
viên [cho các tội hiếp dâm và bạo
lực gia đình]; tuy nhiên, nam giới
thường không có sự thấu cảm và họ
quá tập trung vào việc lấy thông tin.
Sẽ tốt hơn cho các nạn nhân nếu
phụ nữ thực hiện các điều tra này
(cảnh sát nữ cấp cao, Thái Lan).

Các cảnh sát nữ có thể thực hiện các
nhiệm vụ rất hiệu quả, ví dụ: khi lấy
lời khai của nghi phạm nữ, hoặc nạn
nhân nữ và trẻ em. Họ rất nhẹ nhàng
và có thể thích nghi với mọi tình huống
(cảnh sát nam cấp cao, Campuchia).

Có những trường hợp lạm dụng trẻ
em và bạo lực tình dục mà nạn nhân
tin tưởng phụ nữ hơn. Họ nói chuyện
với tôi và sau đó chúng tôi có thể
tìm ra giải pháp. Một lần tôi có một
trường hợp của một bé gái chỉ 5
tuổi; đó là một vụ hiếp dâm. Bé gái
là người bản địa và bé không thể nói
tiếng Myanmar tốt. Rất khó để tìm ra
thủ phạm. Bé sợ người lạ và không
muốn nói chuyện với ai. Tôi đã gặp
bé gái một vài lần và tôi đã xây dựng
mối quan hệ với bé và giành được sự
tin tưởng của bé. Cuối cùng, bé gái
có thể chỉ ra thủ phạm đã gây ra tội
ác (cảnh sát nữ, Myanmar).

ẢNH: INTERPOL
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KHI PHỤ NỮ THAM GIA,
VÍ DỤ: TRONG CÔNG
TÁC ĐIỀU KHIỂN GIAO
THÔNG, NHỮNG NGƯỜI
BỊ DỪNG XE ÍT BẠO LỰC
HƠN, TRONG KHI CÁC
CẢNH SÁT NAM ĐƯỢC
CHO LÀ HUNG HĂNG VÀ
MẠNH MẼ HƠN (CẢNH
SÁT NAM CẤP CAO,
CAMPUCHIA).

ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

Nâng cao hiệu quả hoạt động
Hiệu quả hoạt động đề cập đến một loạt
các phương pháp và biện pháp giúp cảnh
sát đạt được mục tiêu của họ, bao gồm
cải thiện mối quan hệ với công chúng và
nhận thức của công chúng về hành vi
của cảnh sát, giải quyết hiệu quả các vụ
việc quan trọng và thu thập thông tin tình
báo, cùng với các hình thức khác.
Trong các cuộc phỏng vấn, các cảnh sát
nữ cho biết rằng họ ít hung hăng hơn
các đồng nghiệp nam hoặc ít nhất được
người dân cho là như vậy. Tiếp đến, người
dân cũng cho rằng các cảnh sát nữ dễ
tiếp cận hơn. Một cảnh sát nam đã nhắc
lại điều này như sau:
Khi phụ nữ tham gia, ví dụ: trong
công tác điều khiển giao thông,
những người bị dừng xe ít bạo lực
hơn, trong khi các cảnh sát nam
được cho là hung hăng và mạnh
mẽ hơn (cảnh sát nam cấp cao,
Campuchia).

Các cảnh sát đã đưa ra một số ví dụ cụ
thể về cách giới của họ góp phần cải
thiện hiệu quả hoạt động. Hai ý kiến dưới
đây chứng minh điểm này:
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Đối với các hoạt động điều tra,
chúng tôi cần các cảnh sát nữ.
Cảnh sát nữ dễ dàng tiếp cận
nghi phạm và lấy thông tin từ họ
hơn. Nghi phạm dễ chia sẻ với
cảnh sát nữ hơn so với nam (cảnh
sát nữ, Việt Nam).

Kinh nghiệm của tôi xảy ra ở phía
bắc của đất nước. Đó là một vụ án
ma túy và các đồng nghiệp của
tôi đã gặp khó khăn trong việc
xác định vị trí của kẻ buôn bán
ma túy. Chúng tôi có thông tin
rằng chú của nghi phạm biết về
nơi ở của anh ta nhưng các đồng
nghiệp nam của tôi đã không lấy
được bất kỳ thông tin nào từ ông
ấy. Tôi giả vờ là bạn gái của đối
tượng và tôi gọi cho chú của anh
ta bảo rằng tôi muốn gửi đồ cho
anh ta, vì vậy ông ấy đã cho tôi
địa chỉ nơi người đó đang trốn
và chúng tôi có thể bắt được đối
tượng. Anh ta bị kết án tù. Chú
của anh ta đã tin tưởng tôi và
cho tôi biết địa chỉ, tôi không
nghĩ rằng ông ấy nhận ra tôi có
thể là một cảnh sát (cảnh sát nữ,
Myanmar).
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Điều động cảnh sát nữ trong các nỗ
lực chống phiến quân nổi dậy và chống
khủng bố có thể hiệu quả hơn các hoạt
động ứng phó quân sự do sự hiện diện
của họ trong và tiếp xúc với cộng đồng
địa phương. Cảnh sát nữ có thể hoạt
động gần gũi hơn so với nam giới trong
một số nhóm cộng đồng, điều này có thể
cho phép họ thu thập thông tin tình báo
và làm việc với công dân để chống lại các
nhóm chiến binh. Điều này đặc biệt phù
hợp tại một số địa phương trong khu vực
ASEAN, nơi lực lượng cảnh sát phải cải
thiện khả năng làm việc với người dân mà
họ có nhiệm vụ phải bảo vệ. Một cán bộ
Philippines bày tỏ sự tin tưởng vào năng
lực của mình trong lĩnh vực này và mô tả
kinh nghiệm của cô:
Từ năm 2010... tôi đã quan tâm
đến cuộc nổi dậy. Tôi thích làm
việc thực địa và giúp đỡ phụ nữ
và trẻ em nói chung, phụ nữ và
trẻ em bị lạm dụng, các tội ác
chống lại cộng đồng dễ bị tổn
thương trong các trận đụng độ
giữa cảnh sát và các nhóm cộng
sản. Đó là cách tôi bắt đầu quan
tâm đến các cuộc nổi dậy... Tôi
có thể tổ chức các nhóm phụ nữ
và trẻ em và các nhóm tôn giáo
[Công giáo và Hồi giáo] và [các tổ
chức phi chính phủ]. Tôi thực sự
đã nói với bản thân mình rằng tôi
sẽ nghỉ hưu ở bộ phận này, trong
Quan hệ Cộng đồng Cảnh sát, bởi
vì tôi thực sự yêu thích công việc
này. Nhưng rồi định mệnh đưa
tôi đến một vị trí khác. Tôi thực
sự được cử đến trung tâm bảo vệ
phụ nữ và trẻ em làm việc với tất
cả các loại hình lạm dụng, không
chỉ liên quan đến nổi dậy mà còn
gồm cả bạo lực gia đình. Lúc đó
tôi là một điều tra viên ở đó trong
khoảng ba năm. Và tôi nhận ra
rằng tôi cũng thích công việc này,
tôi nhận ra rằng tôi có thể là một
điều tra viên giỏi, đó là một công
việc khiến tôi cảm thấy hài lòng.

Các cảnh sát nữ có thể thực hiện các
nhiệm vụ quan trọng mà có thể gây khó
khăn cho nam giới vì lý do văn hóa và
pháp lý, chẳng hạn như khám xét người
phụ nữ tại các trạm kiểm soát an ninh,
khám nhà để tìm kiếm vũ khí bằng cách
vào nhà và nói chuyện với phụ nữ, cũng
như khám và thẩm vấn phụ nữ. Luật tố
tụng hình sự năm 2012 của Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào quy định rằng
việc khám xét người phải được người
cùng “giới” thực hiện và trong các cơ
sở kín đáo (Điều 24). Một cảnh sát nữ từ
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho
biết yêu cầu pháp lý để phụ nữ khám xét
phụ nữ gây áp lực đối với số ít cảnh sát
đang có và điều này đòi hỏi phải tuyển
thêm nữ:
Đặc biệt trong các cuộc điều tra,
vấn đề này mang tính nhạy cảm
và đòi hỏi phụ nữ phải tiếp xúc với
các nghi phạm. Cũng như trong
các cuộc điều tra, chúng tôi cần
cảnh sát nữ tiến hành khám xét
cơ thể các nghi phạm nữ. Có rất
ít phụ nữ và chúng tôi bị quá tải.
Chúng tôi có kế hoạch tăng số
lượng cán bộ nữ (cán bộ nữ, Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Cuối cùng, một điều thường xảy ra tại tất
cả các quốc gia là cả cán bộ nam và nữ
đều mô tả phụ nữ là người tỉ mỉ, kỹ lưỡng,
kiên nhẫn và cẩn thận, khiến phụ nữ phù
hợp hơn so với nam giới trong việc thực
hiện các nhiệm vụ tại văn phòng đòi hỏi
sự chú ý, tập trung và chú tâm đến chi tiết.
Mặc dù các điều này có thể phản ánh định
kiến giới về các đặc điểm nữ, nhưng trớ
trêu thay, các đặc điểm này cũng có thể lý
giải cho sự phù hợp của phụ nữ trong các
vai trò nghiệp vụ có ảnh hưởng đến quyền
con người, chẳng hạn như bảo đảm bắt
giữ hoặc giam giữ hợp pháp, lý giải việc
khám xét người hoặc nhà cửa một cách
hợp pháp, thẩm vấn và truy tố hợp pháp,
cũng như bảo vệ các quyền của nạn nhân
trong các vụ tội phạm. Không cần phải
bàn cãi gì, nhưng các chức năng thi hành
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pháp luật này đòi hỏi khả năng chú tâm
cao đến chi tiết. Thật vậy, một cảnh sát nữ
cấp cao từ Philippines đã khẳng định:

TĂNG CƯỜNG SỰ ĐA
DẠNG TRONG CÁC CƠ
QUAN THI HÀNH PHÁP
LUẬT CŨNG GÓP PHẦN
XÂY DỰNG NIỀM TIN CỦA
CỘNG ĐỒNG

Tôi đã chứng minh rằng phụ nữ có
thể vượt trội về thông tin tình báo.
Phụ nữ giỏi thu thập thông tin tình
báo. Trong cộng đồng, chúng tôi
xuất sắc trong các cuộc điều tra.
Phụ nữ làm việc một cách tỉ mỉ và
chúng tôi làm việc rất kiên nhẫn.
Đây là những phẩm chất của một
điều tra viên tốt.

Xây dựng niềm tin cộng đồng
Cảnh sát có trách nhiệm duy trì trật tự công
cộng, bảo vệ người dân và thi hành pháp
luật. Do đó, họ phải hiểu và có thể giải quyết
một loạt các mối đe dọa an ninh đối với
cộng đồng mà họ phục vụ, ghi nhận rằng
nam giới và phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bạo
lực và phân biệt đối xử theo các cách khác
nhau. Các thành viên của cộng đồng, trong
đó có nạn nhân và nhân chứng của hoạt
động tội phạm, có thể không tiếp cận hoặc
tham gia thi hành pháp luật nếu họ không
nhận thấy các cơ quan đó có phản hồi đối
với trải nghiệm và lo lắng của họ, như một
cảnh sát nữ từ Campuchia giải thích:
Vai trò của phụ nữ trong
cộng đồng là mang lại hòa bình và
an ninh và điều quan trọng là phải
có cảnh sát nữ trong lực lượng
này. Cảnh sát nữ ở gần cộng đồng
và khi cảnh sát nữ trên đường,
phụ nữ cảm thấy tự tin hơn khi nói
chuyện với các cảnh sát nữ.

Tăng cường sự đa dạng trong các cơ
quan thi hành pháp luật cũng góp phần
xây dựng niềm tin của cộng đồng. Niềm
tin này là điều cần thiết để xoa dịu căng
thẳng, giải quyết tội phạm và tạo ra một
hệ thống trong đó người dân nhìn nhận
công tác thi hành pháp luật là công bằng
và chính nghĩa. Niềm tin này và sự hợp tác
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mà nó tạo ra cho phép các cảnh sát thực
hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu
quả và an toàn hơn. Ý kiến này đã được
phản ánh trong một số cuộc phỏng vấn với
các cảnh sát. Ví dụ: một cảnh sát nữ cấp
cao đến từ Philippines cho biết: “Chúng
tôi biết cách làm việc với các thành viên
của cộng đồng, chúng tôi có chính kiến
và chúng tôi kiên nhẫn khi trò chuyện
với cộng đồng”. Một cảnh sát nữ khác ở
Philippines đã nhắc đến mức độ hiệu quả
của phụ nữ trong công tác chống lại chủ
nghĩa cực đoan bạo lực như sau:
Các cảnh sát nữ có hiệu quả hơn,
chẳng hạn như bây giờ chúng ta có
vấn đề với chủ nghĩa cực đoan, cực
đoan hóa và nổi dậy trong trường
học. Đối với công tác cảnh sát dựa
vào cộng đồng, phụ nữ hiệu quả
hơn bởi vì họ có thể chiếm được
cảm tình của các sinh viên.
Khi người dân tin rằng các tổ chức thi
hành pháp luật đại diện cho họ, hiểu họ
và đáp ứng các nhu cầu của họ và khi
cộng đồng nhận thức chính quyền là
công bằng, hợp pháp và có trách nhiệm
giải trình, thì điều này sẽ giúp người dân
tăng niềm tin vào lực lượng thi hành pháp
luật, gieo hạt giống niềm tin vào chính
phủ và ủng hộ chế độ dân chủ.127
Giảm bạo lực cảnh sát và các tình
huống căng thẳng
Nhìn chung, phụ nữ sở hữu sức mạnh
thể chất kém hơn so với các đồng nghiệp
nam. Điều này đã dẫn đến nhận thức
rằng phụ nữ ít phù hợp để trở thành
cảnh sát hoặc ít nhất là kém phù hợp
để đảm nhận các vai trò nghiệp vụ hoặc
các nhiệm vụ trên đường phố bởi vì điều
này sẽ nguy hiểm cho tính toàn vẹn về
thể chất của họ. Tuy nhiên, một nghiên
cứu học thuật cho thấy rằng chính “điểm
yếu này” có thể là một trong những giá
trị gia tăng mà phụ nữ có thể mang lại
cho công tác cảnh sát.128 Các cảnh sát
nữ ít phụ thuộc vào sức mạnh thể chất
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và người ta thấy rằng cảnh sát nữ ít sử
dụng vũ lực hơn, tốt hơn trong việc giảm
căng thẳng và xoa dịu các cuộc đối đầu
có khả năng trở nên quá khích trước khi
chuyển sang nguy hiểm đến tính mạng.
Một nghiên cứu được thực hiện tại Hoa
Kỳ cho thấy so với các đồng nghiệp nữ,
các cảnh sát nam có nhiều khả năng bị
cáo buộc dùng vũ lực quá mức hơn gấp
tám lần rưỡi và nhiều khả năng bị người
dân khiếu nại về việc sử dụng vũ lực quá
mức cao gấp hai đến ba lần.129 Các nhận
thức và kinh nghiệm được các cảnh sát
nam và nữ chia sẻ trong các cuộc phỏng
vấn của chúng tôi tại khu vực ASEAN đã
phản ánh những phát hiện quốc tế này,
ví dụ:
Cảnh sát nữ có kỹ năng giao tiếp
tốt hơn, họ có xu hướng giải quyết
các tình huống một cách hòa bình.
Khi có một vụ bạo lực, các cảnh sát
nam thường có xu hướng giải quyết
tình huống bằng các biện pháp
hung hăng và phụ nữ không làm
điều đó (cảnh sát nữ, Philippines).

Không thể thiếu chúng tôi được vì
chúng tôi làm việc với cộng đồng.
Phụ nữ có xu hướng hiệu quả hơn so
với các đồng nghiệp nam, đặc biệt
trong các tình huống xung đột. Nam
giới có xu hướng sử dụng sức mạnh
và giải quyết các tình huống bằng
vũ lực. Phụ nữ dịu dàng hơn và họ
xoa dịu được tình trạng leo thang
có thể xảy ra trong các vụ bạo lực
(cảnh sát nữ cấp cao, Campuchia).

Tóm lại, có rất nhiều lợi ích trong việc
điều động phụ nữ trên toàn bộ lực lượng
thi hành pháp luật. Các lợi ích này bao
gồm cải thiện việc cung cấp các dịch vụ
an ninh cho người dân, đặc biệt là trong
việc giải quyết các thách thức an ninh mà
phụ nữ và trẻ em phải đối mặt; tăng hiệu
quả nghiệp vụ; gắn kết chặt chẽ hơn với
cộng đồng và ít sử dụng vũ lực quá mức.

ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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THÁCH THỨC

CÁC NHÀ QUẢN LÝ CÓ
THỂ GIẢ ĐỊNH RẰNG
PHỤ NỮ KHÔNG MUỐN
ĐƯỢC PHÂN CÔNG CÁC
VAI TRÒ NGHIỆP VỤ VÀ
PHỤ NỮ CÓ THỂ THIẾU
TỰ TIN VÀO KHẢ NĂNG
CỦA MÌNH MẶC DÙ
MUỐN THEO ĐUỔI CÁC
VAI TRÒ NGHIỆP VỤ
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Cho dù đã có đầu tư vào tuyển dụng và
đào tạo nhân viên nữ, nhưng phụ nữ vẫn
phải đối mặt với các thách thức để hội
nhập đầy đủ và hiệu quả trong lực lượng
thi hành pháp luật như được phản ánh
trong bản chất hạn chế của điều động.
Phần lớn phụ nữ dường như làm việc
trong các vị trí hành chính, kể cả khi làm
việc trong các bộ phận nghiệp vụ (ví dụ:
họ có thể phụ trách các vấn đề tài chính
hoặc nhân sự trong bộ phận chống mua
bán người).
Không có số liệu nào về chi phí đào
tạo một cảnh sát trong thời gian trung
bình bốn năm tại một học viện cảnh
sát ở khu vực Đông Nam Á. Cũng khó
có thể ước tính được chính xác. Tuy
nhiên, chúng ta đều biết rằng công tác
đào tạo cảnh sát có thể tốn kém. Ví
dụ: với sự hỗ trợ của cảnh sát tại Hàn
Quốc, các số liệu có sẵn ước tính rằng
mất khoảng 83.000 USD để đào tạo
một cảnh sát tại học viện trong thời
gian bốn năm, 20.500 USD cho một
năm và 13.600 USD cho 8 tháng.130 Các
chi phí này tương đối cao khi chính
phủ đang phải liên tục hứng chịu nhiều
áp lực về chi tiêu để cung cấp các dịch
vụ công có giá trị đồng tiền. Đào tạo
cảnh sát và không tận dụng hết tiềm
năng của họ là một sự lãng phí tài
nguyên, tuy nhiên có quá ít phụ nữ đã
trải qua các khóa đào tạo tại học viện
đào tạo để các khoản đầu tư này có ý
nghĩa. Phụ nữ không được giao các vai
trò nghiệp vụ mà thay vào đó là các
công việc hành chính và thư ký mà có
thể được các nhân viên dân sự thực
hiện. Có thể tuyển dụng các nhân viên
này thông qua nhiều con đường khác
nhau và phụ nữ và nam giới đã hoàn
thành khóa đào tạo thi hành pháp luật
được chỉ định cho các nhiệm vụ đòi hỏi
thẩm quyền và công tác đào tạo một
cảnh sát tuyên thệ.

Trong một số trường hợp, công tác điều
động các cán bộ nữ còn hạn chế là do
phụ nữ lựa chọn công việc văn phòng với
một lịch trình cố định và dễ dự đoán hơn.
Nhiều cảnh sát nữ trong nghiên cứu này
cảm thấy bị bắt buộc phải chăm sóc gia
đình của họ, đặc biệt nếu họ có con nhỏ.
Gia đình và xã hội mong đợi những người
phụ nữ phải làm như vậy. Đây cũng là
trường hợp khi cả hai vợ chồng làm việc
trong cùng lĩnh vực thi hành pháp luật.
Phụ nữ cảm thấy họ cần phải hỗ trợ sự
nghiệp của chồng và lùi lại để đảm nhận
nhiều nhiệm vụ liên quan đến gia đình hơn:
Đôi khi, nếu các cảnh sát nữ kết
hôn với một người nào đó trong lực
lượng cảnh sát với một vị trí quan
trọng trong ngành, thì cô ấy hầu
như từ chức vì cô ấy sẽ bận rộn với
tư cách “người vợ” [vợ của cảnh
sát trưởng khu vực] (cảnh sát nữ,
Indonesia).

Hơn nữa, khi được hỏi liệu họ có hứng thú
trong các vai trò nghiệp vụ hay không, tất
cả các cảnh sát nữ trẻ trong một cuộc
thảo luận nhóm tập trung cho biết họ
thích công việc hành chính, một vị trí
không yêu cầu họ phải ra ngoài đường
hoặc bị điều động ra thực địa:
Phần lớn phụ nữ hướng đến sự thoải
mái. Chúng tôi thích làm việc trong
phòng máy lạnh, không tiếp xúc
với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên,
chúng tôi hy vọng sẽ được thăng
tiến vượt các đồng nghiệp nam của
chúng tôi. Tôi [ủng hộ sự tiến bộ của
phụ nữ], nhưng tôi nhận ra khuyết
điểm của chúng tôi. Chúng tôi luôn
đòi hỏi các quyền của mình, nhưng
các quyền này cũng đi kèm với các
trách nhiệm. Tôi khá đòi hỏi cho
phụ nữ - cho bản thân tôi và những
người phụ nữ khác. Tôi không thực
sự được lòng mọi người (cảnh sát
nữ, Philippines).
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Các quan điểm này đóng góp hơn nữa
vào việc tạo ra một chu kỳ giả định và kỳ
vọng không may mắn. Các nhà quản lý
có thể giả định rằng phụ nữ không muốn
được phân công các vai trò nghiệp vụ và
phụ nữ có thể thiếu tự tin vào khả năng
của mình mặc dù muốn theo đuổi các
vai trò nghiệp vụ. “Tôi đã nghe một số
câu chuyện về quản lý nam có thể nói
rằng bạn nên ở lại văn phòng và đừng
tham gia nghiệp vụ khi cán bộ nữ thực
sự muốn tham gia, nhưng theo quan
điểm của người quản lý nam, anh ta lại
cho rằng người cán bộ nữ muốn ở lại văn
phòng” (cán bộ nữ, Việt Nam).
Có thể nhìn thấy sự thiên vị về giới, ví
dụ: trong cách quản lý giao trách nhiệm
cho nhân viên, điều này có thể góp phần
dẫn đến tình trạng có quá nhiều phụ nữ
đảm nhận các vị trí hành chính và hỗ trợ.
Những người tham gia phỏng vấn mô
tả tác động của các quyết định quản lý
trong phân công phụ nữ vào vai trò hành
chính là hạn chế cơ hội của họ, ví dụ:
Họ muốn đi làm công tác điều tra
và công tác thực địa nhưng họ
không được trao cơ hội. Họ muốn
làm điều đó nhưng quá nhiều công
việc hành chính và họ không có
cơ hội để làm công việc thực địa
trong trường hợp này. Công việc
thực địa phụ thuộc vào người giám
sát của bạn, chẳng hạn, nếu anh
ta quyết định phân công bạn làm
công việc giao thông, thì bạn có
thể có kinh nghiệm và cũng có thể
có cơ hội được thăng tiến (cảnh
sát nữ, Campuchia).

Các hiện tượng thiên vị mà tôi
phải chịu khi làm công việc hành
chính, [là] hầu hết các giám đốc
đều thích phụ nữ làm hành chính.
Là một cán bộ mới, tôi muốn làm
việc ở thực địa, nhưng tôi được cử
làm [cán bộ] hành chính và nam

giới được phân công làm công
việc nghiệp vụ. Là một cán bộ
cảnh sát mới, bạn không thể phản
đối quyết định này và không thể
nói không. Tôi nghĩ ở hầu hết các
đơn vị tôi đã từng làm, họ [người
quản lý] thích phụ nữ làm công
việc hành chính (cảnh sát nữ,
Philippines).

Sự cân bằng giới tốt là điều kiện tiên
quyết để phụ nữ đạt được các vị trí quản
lý và thực hiện các đóng góp cho các quá
trình ra quyết định. Cân bằng giới trong
lĩnh vực an ninh cũng là một trong những
khuyến nghị của Nghị quyết 1325 của Hội
đồng Bảo an Liên hợp quốc và là chỉ tiêu
của các Mục tiêu Phát triển Bền vững mà
tất cả các quốc gia trong khu vực đã cam
kết.

Các nhà quản lý cần đặc biệt chú ý đến tư
tưởng thiên kiến của chính họ và không
tự giả định về những điều mà các cán bộ
nữ muốn. Cụ thể, các nhà quản lý có vai
trò chính để trao quyền và khuyến khích
các cán bộ nữ, cũng như điều động họ
đến các lĩnh vực công việc thường được
coi là của nam giới hoặc cung cấp các
cơ hội đào tạo mặc dù có thể yêu cầu đi
công tác nước ngoài hoặc thời gian xa
nhà. Để chống lại hoặc phá vỡ chu kỳ của
chủ nghĩa gia trưởng nam giới và sự thiếu
tự tin của phụ nữ, các chính sách nhằm
vào các mục tiêu về giới và các hoạt động
đào tạo nhạy cảm giới để nâng cao nhận
thức về các thiên kiến vô thức này có
thể giúp cả nam và nữ chèo lái các tình
huống này.
Các quy tắc và quy định của tổ chức,
thực tiễn tốt và đội ngũ quản lý mạnh mẽ
có vai trò rất quan trọng trong việc mở
rộng cơ hội điều động cho phụ nữ. Có thể
rà soát các quy tắc và quy định của tổ
chức để bảo đảm tất cả các cán bộ được
điều động cho các nhiệm vụ thi hành
pháp luật mang tính nghiệp vụ hoặc điều
tra thường xuyên trong suốt sự nghiệp
của họ (hoặc ít nhất là một phần của
sự nghiệp của họ). Quy trình hoạt động
chuẩn cho người quản lý đơn vị cũng có
thể bảo đảm công tác luân chuyển điều
động thường xuyên cho nhân viên. Các
thực tiễn như vậy có thể bình thường hóa
việc điều động cho tất cả các cán bộ và
có khả năng tác động đến động lực của
các cán bộ và các chuyên gia tham gia
nghề thi hành pháp luật.
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7.4. THĂNG TIẾN VÀ PHỤ NỮ
TRONG LÃNH ĐẠO
Nghiên cứu đã phỏng vấn 31 nhà quản
lý nữ, với độ tuổi trung bình từ 41 đến 55
tuổi và hầu hết tất cả đều có hơn 26 năm
kinh nghiệm trong lực lượng thi hành
pháp luật. Gần như có sự cân bằng giữa
các cán bộ nữ độc thân và đã kết hôn,
với hầu hết tất cả đều có bằng cấp sau
trung học (bằng cử nhân và giáo dục
bậc cao hơn). Tất cả các quản lý nữ đều
nhấn mạnh sự hy sinh cá nhân mà họ
phải thực hiện, cũng như sự hỗ trợ của
gia đình và tổ chức cần thiết để vươn đến
các vị trí quản lý. Các phụ nữ đã thảo luận

78

các chiến lược và yếu tố góp phần vào sự
phát triển và thăng tiến sự nghiệp, cũng
như các thách thức mà phụ nữ phải đối
mặt để đạt được những vị trí này. Quan
điểm và trải nghiệm của họ cung cấp
thông tin cho những phát hiện dưới đây.
Trong môi trường thi hành pháp luật có
truyền thống nam giới chiếm ưu thế,
phụ nữ ở các vị trí cấp cao là phi thường
theo nhiều cách. Họ là những cán bộ
chuyên môn và chuyên gia có trình độ
cao trong lĩnh vực công tác tương ứng;
họ đã cố gắng để đạt được sự cân bằng
giữa công việc và gia đình và trong nhiều
trường hợp họ đã phải thực hiện các hi
sinh cá nhân to lớn để đạt được vị thế của
mình, theo như một số cán bộ cho biết:

P H Ụ N Ữ T H A M G I A T H I H À N H P H Á P LU ẬT T R O N G K H U V Ự C A S E A N

NGAY CẢ KHI PHỤ NỮ
Ở VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO, HỌ
THƯỜNG Ở CÁC VỊ TRÍ
ĐƯỢC COI LÀ ÍT “DANH
TIẾNG” HƠN VÀ/HOẶC ÍT
MANG TÍNH NGHIỆP VỤ
HƠN NẾU NHÌN TỪ GÓC ĐỘ
CẢNH SÁT TRUYỀN THỐNG

ẢNH: INTERPOL

Tôi cũng có những người bạn [nữ]
[là] giám sát viên, họ là điều tra
viên ở các tỉnh khác nhau, được
đề bạt lên các vị trí lãnh đạo, họ
cần phải hi sinh nhiều thứ, chẳng
hạn như gia đình. Một số đã dựa
vào sự hỗ trợ của đồng nghiệp và
gia đình. Đó là một trong những lý
do tại sao chúng tôi có ít giám sát
viên nữ (cảnh sát nữ, Thái Lan).

Kể từ khi gia nhập lực lượng cảnh
sát, tôi luôn nhận các nhiệm vụ
nghiệp vụ. Khi tôi trở thành cán
bộ cấp trung, tôi là trưởng phòng
CID trong văn phòng cảnh sát
quận, vị trí đòi hỏi thời gian và
sức lực. Thậm chí lúc đó tôi vẫn
có thể cân bằng giữa gia đình và
công việc. Tình hình vẫn diễn ra
như vậy cho đến khi tôi được chỉ
định làm cảnh sát trưởng khu nghỉ
mát, vị trí cũng đòi hỏi thời gian
và năng lượng. Tôi phải xa gia
đình và các con tôi sẽ đến thăm
tôi... mỗi cuối tuần hoặc hai tuần
một lần vào cuối tuần. Thậm chí
bây giờ tôi phải về nhà muộn. Tôi
không thể về nhà lúc 3 giờ chiều
như những phụ huynh khác. Đây
là lý do tại sao tôi nói rất nhiều và
giải thích cho các con tôi tại sao
tôi không thể đến sớm như vậy và
cho đến bây giờ tôi vẫn thực hiện
tốt việc này (cảnh sát nữ cấp cao,
Indonesia).

Mặc dù chúng tôi không thể có được số
liệu chính xác, nhưng từ các cuộc phỏng
vấn chúng tôi đã có được thông tin về số
lượng và vị trí của các phụ nữ cấp cao
nhất trong tất cả các cơ quan cảnh sát tại
thời điểm thu thập dữ liệu. Ở Việt Nam,
cán bộ nữ cấp cao nhất là trung tướng.
Ở Myanmar và Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào, là một đại tá và ở Brunei, một
cảnh ti cao cấp. Ở Philippines, cán bộ nữ
cấp cao nhất là một chuẩn tướng. Ở Thái

Lan, là một cục trưởng, ở Malaysia, một
phó cục trưởng và ở Indonesia, một tổng
thanh tra cảnh sát, ở Campuchia, một
phó tổng cục trưởng và ở Singapore, một
phó cục trưởng (điều tra và tình báo).
Dữ liệu hiện có cho thấy ở một số quốc
gia có nhiều phụ nữ đang dần tiến vào
các vị trí quản lý cấp trung. Ví dụ: phụ nữ
chiếm 12% các vị trí quản lý cấp trung ở
Indonesia131 và 16% ở Brunei.132 Mặc dù
có một số bước tích cực, số lượng phụ nữ
ở các vị trí lãnh đạo trong khu vực nói
chung dường như rất thấp. Đây là một kết
quả có thể dự đoán được khi cho rằng
sự tham gia trung bình của phụ nữ trong
việc thi hành pháp luật ở tất cả các cấp
bậc là thấp và số lượng của họ giảm khi
cấp bậc lên cao hơn.
Một điểm quan trọng khác là ngay cả khi
phụ nữ ở vị trí lãnh đạo, họ thường ở các vị
trí được coi là ít “danh tiếng” hơn và/hoặc
ít mang tính nghiệp vụ hơn nếu nhìn từ
góc độ cảnh sát truyền thống. Họ thường
được đặt vào các vị trí quản lý liên quan
đến nguồn nhân lực, hành chính, truyền
thông, hoạch định chính sách, các vấn đề
pháp lý hoặc đôi khi là các đơn vị bảo vệ
gia đình và vị thành niên. Một số ít được
phân công lãnh đạo các lĩnh vực “nòng
cốt” của cảnh sát như điều tra tội phạm
hoặc làm trưởng đồn cảnh sát hoặc đội
trưởng các đội hành động đặc biệt.
Các nhà lãnh đạo nữ rất quan trọng
bởi vì họ có thể thách thức định kiến
giới và góp phần xác định lại vai trò mà
phụ nữ có thể hoàn thành trong xã hội.
Tiếp đó, họ có thể gửi tín hiệu mạnh
mẽ về khả năng chuyên nghiệp của
phụ nữ. Họ có thể là nguồn cảm hứng
cho các thế hệ trẻ thông qua việc thể
hiện rằng có thể xây dựng sự nghiệp và
làm cố vấn cho các cán bộ trẻ, giúp họ
xác định hướng đi trong tổ chức. Các
cảnh sát nữ trẻ hơn cho biết họ cảm
thấy được các nhà lãnh đạo nữ truyền
cảm hứng và động lực. Chẳng hạn,
một cán bộ trẻ tuổi của Campuchia
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cho biết: “Các nhà lãnh đạo nữ có thể
là một hình mẫu, họ có thể là động lực
và truyền cảm hứng cho các phụ nữ
khác. Phó tổng giám đốc của chúng tôi
là một hình mẫu.”
Các nhà lãnh đạo nữ cũng mô tả cảm
giác có trách nhiệm hỗ trợ và truyền
cảm hứng cho thế hệ trẻ, chẳng hạn
như một cán bộ nữ ở Indonesia cho biết:
“Bản thân tôi, tôi đề bạt cấp dưới, những
người có khả năng trong lĩnh vực đó, bởi
vì đây là nhiệm vụ của tôi với tư cách
là người cố vấn. Tôi là một hình mẫu và
tôi phải đề bạt cấp dưới của mình, đây
là cách tôi suy nghĩ và hành động”. Các
nhà lãnh đạo nữ cũng có thể là nguồn
cảm hứng và hình mẫu cho phụ nữ trẻ
trong lực lượng hoặc cộng đồng, những
người có thể đang dự định theo đuổi
nghề nghiệp trong thi hành pháp luật.
Một cán bộ nữ cấp cao từ Singapore
chia sẻ: “Bạn cần phải làm cho các cán
bộ cấp dưới thấy rằng phụ nữ có thể
thực hiện công việc. Tất cả là [về] cảm
hứng... Tôi nghĩ rằng có phụ nữ ở các vị
trí quản lý hàng đầu sẽ truyền cảm hứng
và mang lại hy vọng rằng điều đó là có
thể và bạn cũng có thể đạt được điều đó.
Hãy có khát vọng.”
Các cán bộ nữ thường kỳ vọng lãnh
đạo nữ của mình hỗ trợ và đại diện cho
những phụ nữ khác trong lực lượng cảnh
sát và thảo luận quan điểm và lợi ích của
phụ nữ, gây tác động đến cả quá trình
thể chế, chính sách và văn hóa, cũng như
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các cuộc thảo luận cải cách ngành an
ninh rộng lớn hơn rằng phụ nữ ở các vị trí
lãnh đạo được mong đợi và trong nhiều
trường hợp họ đưa vào các cuộc thảo
luận những quan tâm của phụ nữ nói
chung hoặc các ý kiến và quan điểm của
họ về các vấn đề được thảo luận. Phụ nữ
trong đội ngũ lãnh đạo có thể góp phần
xây dựng môi trường thân thiện giới hơn.
Một số cán bộ đã bày tỏ điều này trong
các cuộc phỏng vấn của chúng tôi:
Các nhà lãnh đạo nữ sẽ hiểu rõ
hơn về tình hình của các nữ cảnh
sát cũng như khó khăn của các
nữ cảnh sát. Các nhà lãnh đạo
nữ sẽ chia sẻ cảm nhận của các
cán bộ nữ cấp dưới khác. Họ sẽ
hiểu rõ hơn nhu cầu của nữ cảnh
sát. Ví dụ: nếu phụ nữ có kiến
thức hạn chế, họ sẽ được cử đi
đào tạo. Họ sẽ cho phụ nữ nhiều
cơ hội hơn để làm công tác thực
địa và thu hẹp khoảng cách giữa
cảnh sát nam và nữ (cảnh sát nữ,
Campuchia).

Tôi nghĩ rằng nếu có một sếp nữ,
sẽ có nhiều lợi ích hơn cho các
nữ cảnh sát. Khi tôi sinh con, các
giám sát viên nam của tôi không
quan tâm đến tôi. Một ai đó từ đội
ngũ cấp trên, một phụ nữ cấp cao
khác, đã yêu cầu họ cho tôi nghỉ
phép nhiều hơn để chăm sóc con
(cán bộ nữ, Việt Nam).
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ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

Trong khi ở thực địa, tôi cũng cố
gắng bảo đảm các nhân viên nữ
của mình có được các kinh nghiệm
trong vai trò nghiệp vụ, chứ không
chỉ trong công việc hành chính
(cán bộ nữ cấp cao, Indonesia).

Ở Campuchia, các cán bộ nữ tỏ ra lạc quan
cho rằng ngày càng có nhiều phụ nữ sẽ có
thể tiếp cận các vị trí lãnh đạo trong tương
lai. Sự lạc quan này thường dựa trên quan
điểm cho rằng trình độ giáo dục chung
của phụ nữ trong cộng đồng đã tăng lên
và do đó, các thế hệ cán bộ nữ sắp tới sẽ
có cơ hội tốt hơn để được cân nhắc đề bạt.
Ngược lại, các cán bộ nữ ở Thái Lan lại khá
bi quan về khả năng tiếp cận hiện tại và
tương lai đối với thăng tiến và các vai trò
lãnh đạo, vì phụ nữ không còn có thể tham
gia đào tạo bốn năm tại Học viện Cảnh sát
Hoàng gia, điều quan trọng để tiếp cận
mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp.

THỰC TIỄN TỐT
Để tạo điều kiện cho sự tiến bộ của
phụ nữ tại nơi làm việc, các biện pháp đặc
biệt tạm thời như hạn ngạch hoặc chỉ tiêu
giới tính có thể có kết quả tích cực. Các
cách tiếp cận này có thể là một biện pháp
tạm thời để “phá vỡ các rào cản tiến thân”
hoặc vượt qua các rào cản mà phụ nữ
phải đối mặt. Trong nghiên cứu này, các
cán bộ nữ từ Campuchia đã mô tả một sự
thôi thúc mạnh mẽ về thể chế cho công
tác bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí lãnh
đạo. Họ chỉ ra rằng cách tiếp cận này đã
dẫn đến sự gia tăng số lượng phụ nữ được
đề bạt lên các vị trí cao hơn, đặc biệt là
phó trưởng đơn vị và các phòng ban. Cảnh
sát quốc gia Philippines cũng đã đưa ra
các chính sách nhằm xóa bỏ sự phân biệt
đối xử đối với phụ nữ (Hộp 6), đặc biệt ở
cấp quản lý, theo đó yêu cầu phụ nữ phải
tham gia “trong bất kỳ ủy ban nào do PNP
thành lập”.133

HỘP 6: Cẩm nang phát triển và
học thuyết nguồn nhân lực của
Cảnh sát Quốc gia Philippines
(PNP)134
4.16.c. Xóa bỏ phân biệt đối xử với
phụ nữ trong PNP
Tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia trong
bất kỳ ủy ban nào do PNP thành lập,
trong đó phụ nữ tham gia với tư cách
là đại diện cơ quan ở cấp quốc tế. Tùy
thuộc vào số lượng các thành viên ủy
ban, để bao gồm mức độ công việc,
yêu cầu cấp bậc và tính chất của chủ
trương ủy ban, một phần ba (1/3) đại
diện ủy ban phải bao gồm phụ nữ.
Nếu không, mỗi đại diện ủy ban phải
bao gồm phụ nữ. Hoặc, mỗi ủy ban
được thành lập trong PNP phải có ít
nhất hai phụ nữ là thành viên thường
trực.
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Các biện pháp đặc biệt tạm thời như hạn
ngạch hoặc chỉ tiêu giới hiện đang được
sử dụng ở hầu hết các quốc gia thành viên
ASEAN. Tuy nhiên, để các biện pháp này
có hiệu quả nhất, cần phải có sự lãnh đạo
mạnh mẽ ở cấp quản lý và một chiến lược
dài hạn để phát triển một nhóm nhân viên
nữ có trình độ. Trong trường hợp phụ nữ
không được đào tạo và có kinh nghiệm
như các cán bộ nam, việc bổ nhiệm
phụ nữ vào các vị trí cấp cao có thể mang
lại vẻ ngoài là phụ nữ được đại diện trong
các cấp bậc cao hơn, mặc dù lĩnh vực phụ
trách của họ có thể bị giới hạn trong phạm
vi nhiệm vụ hẹp, ví dụ: công tác văn thư
cho một giám đốc điều hành nam. Tình
huống này có thể mang lại các hậu quả
xấu. Nếu phụ nữ không được hỗ trợ để đạt
được các kỹ năng cần thiết để thực hiện
vai trò của họ một cách hiệu quả, họ sẽ dễ
bị các đồng nghiệp chỉ trích.

CÓ THỂ CÓ TÁC ĐỘNG
TÍCH CỰC ĐÁNG KỂ
NẾU PHỤ NỮ CÓ CÁC
LÃNH ĐẠO NAM VÀ
NỮ VẬN ĐỘNG VÀ HỖ
TRỢ CHO MÌNH

Nhiều cán bộ nữ cấp cao xác nhận họ
không thể được thăng chức nếu không
có sự hỗ trợ tích cực từ các nhà quản lý.
Có thể có tác động tích cực đáng kể nếu
phụ nữ có các lãnh đạo nam và nữ vận
động và hỗ trợ cho mình:
Chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc
gia đã trao nhiều cơ hội cho các nữ
cảnh sát làm việc trong các vai trò
hành chính và nghiệp vụ. Bây giờ
chúng tôi có ba nữ tướng. Không dễ
vì việc lựa chọn là rất khó khăn cho
cấp bậc này (cán bộ nữ, Indonesia).

Chúng ta cần phá vỡ các rào cản
tiến thân. Tôi nghĩ việc này phần
nhiều nằm ở sự chủ động của các
cảnh sát nam.. Với tư cách một
cảnh sát nam cao cấp, bạn cần
góp phần xây dựng sự nghiệp của
phụ nữ, giúp phụ nữ được thăng
tiến. Không có sự hỗ trợ của họ,
chúng tôi chẳng là gì cả. Chúng tôi
chỉ có 20.000 người và nam giới
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là 200.000 người. Đội ngũ quản lý
cấp cao, họ là những người quyết
định đề bạt ai và điều động bạn
đi đâu. Nam giới nắm giữ tất cả
các vị trí hàng đầu. Sự hỗ trợ cần
đến từ họ (cán bộ nữ cấp cao,
Philippines).

Hoạt động cố vấn dẫn dắt thường gắn
liền với sự thăng tiến nghề nghiệp. Không
thể không nhấn mạnh tầm quan trọng
của người cố vấn. Có một ai đó vận động
thay mặt bạn, để giúp xác định các chiến
lược giải quyết vấn đề hiệu quả, thảo luận
các trở ngại nghề nghiệp và hỗ trợ xác
định các chiến lược thành công, tất cả
đều là các yếu tố quan trọng để xây dựng
sự nghiệp.135 Tại Indonesia, các cán bộ nữ
đã cho biết về sự tồn tại của một chương
trình thể chế về trao quyền cho phụ nữ
được thành lập dưới bộ phận nhân sự.
Tương tự, tại Singapore, những người trả
lời phỏng vấn cho biết đã có chương trình
cố vấn lãnh đạo dành cho các cán bộ
nam và nữ được chỉ định. Chương trình
này nhằm mục đích phát triển các nhà
lãnh đạo trẻ, tương lai của tổ chức thông
qua chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao
kiến thức từ các nhà lãnh đạo có kinh
nghiệm. Chương trình này được Phòng
nhân lực quản lý.
Chúng tôi có một chương trình cố
vấn lãnh đạo cho tất cả mọi người.
Chương trình này gần giống như
cố vấn bắt buộc. Nhóm lãnh đạo,
giống như tôi, chúng tôi là người
cố vấn cho các cán bộ trẻ. [Phòng]
nhân lực điều hành chương trình
này. Chương trình này bao gồm
hoạt động tư vấn giữa người cố vấn
và người được cố vấn, suy ngẫm,
dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm.
Người được cố vấn có thể tự do
thảo luận các vấn đề và tìm kiếm
lời khuyên, thường mỗi tháng một
lần (cán bộ nữ cấp cao, Singapore).
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Các sáng kiến như vậy có thể giúp cán
bộ nữ xác định hướng đi tốt hơn trong sự
nghiệp cảnh sát của mình, tìm kiếm lời
khuyên cho các thách thức liên quan đến
việc cân bằng công việc và cuộc sống,
cũng như góp phần bảo đảm có một sự
nối tiếp ổn định của các nhà lãnh đạo nữ
tiềm năng.

THÁCH THỨC
Các nhà quản lý nữ cũng nhận ra những
thách thức cản trở sự thăng tiến trong
sự nghiệp của họ. Hầu hết các nhà quản
lý được phỏng vấn đều đề cập rằng các
thách thức đối với các nhà quản lý nữ bao
gồm thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ, mạng
lưới kém phát triển, thiên vị đồng nghiệp
nam, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình hoặc
chồng để kết hợp các trách nhiệm công
việc và gia đình, cũng như kỳ vọng của xã
hội đối với vai trò và trách nhiệm của họ.
Các thách thức này cũng phổ biến trong
lực lượng cảnh sát ở các khu vực khác.
Ở hầu hết các nước ASEAN, một trong
những trở ngại đối với việc có thêm nhiều
phụ nữ ở các vị trí quản lý dường như là
con đường sự nghiệp của các cán bộ nữ
bởi vì phần lớn phụ nữ làm việc ở các
vị trí nhân viên/hành chính. Sự nối tiếp
của phụ nữ có khả năng phù hợp cho
các vị trí quản lý còn thấp do thiếu kinh
nghiệm trong năng lực cảnh sát nghiệp
vụ. Trong một số trường hợp, phụ nữ đã
theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực
chuyên môn, ví dụ: kỹ thuật pháp y hoặc
các đơn vị cảnh vệ/bảo vệ yếu nhân, bởi
vì họ cảm thấy đó là cách duy nhất để
thăng tiến sự nghiệp để đạt được cấp bậc
cao và vai trò lãnh đạo. Mặc dù đây là
con đường sự nghiệp chính đáng, nhưng
cách tiếp cận chuyên biệt này có thể
đồng nghĩa với việc các cán bộ này có bộ
kỹ năng hẹp và thiếu chuyên môn trong
các lĩnh vực cảnh sát tổng quát và cảnh
sát nghiệp vụ khác, có nghĩa là họ có thể
không được coi là phù hợp cho các vị trí

quản lý trong các bộ phận khác và có thể
dễ dàng bị vượt qua bởi các đồng nghiệp
nam có kinh nghiệm đa dạng và mang
tính nghiệp vụ hơn.
Theo các cảnh sát nữ trong nghiên cứu
này, quy trình thăng chức của các cán bộ
cấp thấp nhìn chung, được cho là công
bằng và minh bạch cho cả nam và nữ.136
Ở một số quốc gia, việc tiếp cận các vị
trí cấp cao hơn thông qua đề cử và bổ
nhiệm theo quyết định của cấp trên trực
tiếp. Do đó, các kết nối có thể đóng vai
trò quan trọng trong thăng tiến. Các kết
nối như vậy, đôi khi có được trong quá
trình học tập tại các học viện cảnh sát và
được duy trì rộng hơn nữa thông qua các
cơ hội giao tiếp xã hội tăng cường nghiệp
vụ. Một cảnh sát nữ tại Malaysia cho biết:
“Người cấp trên nam dễ dàng trở thành
“bạn thân” với các đồng nghiệp nam trong
khi đối với phụ nữ thì mối quan hệ này là
không thể”. Phụ nữ có thể bị bất lợi trong
trường hợp không được tham gia các học
viện cảnh sát và hơn nữa bị loại khỏi các
mạng lưới kết nối nhất định, khiến họ bị
tước đi các thông tin quan trọng cho sự
thăng tiến nghề nghiệp của họ.
Các cơ chế đề bạt có sự khác nhau giữa
các quốc gia trong khu vực ASEAN, với
một số cơ chế chỉ dựa trên đánh giá của
người quản lý và các cơ chế khác yêu cầu
hội đồng xét duyệt. Tuy nhiên, bất kể quy
trình thế nào đi nữa, thì, ý kiến đóng góp
được các nhà quản lý trực tiếp cung cấp
có ý nghĩa quan trọng. Các vị trí quản lý
do nam giới chiếm ưu thế và do một số
hệ thống đánh giá hiệu suất nằm trong
phạm vi trách nhiệm của người quản lý,
nên có thể có sự thiên vị trong đề bạt và
tiêu chuẩn kép có thể ảnh hưởng tiêu
cực đến phụ nữ. Các cán bộ nữ phàn nàn
rằng họ cảm thấy bị xem xét kỹ lưỡng
trong công việc và rằng bất kỳ sai lầm
nào cũng sẽ ảnh hưởng đến nhận xét về
hiệu suất công việc chung của họ, trong
khi nam giới không bị xem xét theo các
tiêu chuẩn cao hơn như vậy. Phụ nữ cảm
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0 7  T H E O Đ U Ổ I S Ự N G H I Ệ P V Ớ I T Ư
CÁCH LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ THAM
GIA THI HÀNH PHÁP LUẬT

CHÚNG TA CẦN PHÁ VỠ CÁC RÀO CẢN TIẾN THÂN. TÔI NGHĨ VIỆC NÀY PHẦN NHIỀU
NẰM Ở SỰ CHỦ ĐỘNG CỦA CÁC CẢNH SÁT NAM. VỚI TƯ CÁCH MỘT CẢNH SÁT NAM
CAO CẤP, BẠN CẦN GÓP PHẦN XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ, GIÚP PHỤ NỮ
ĐƯỢC THĂNG TIẾN... ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP CAO, HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI QUYẾT
ĐỊNH ĐỀ BẠT AI VÀ ĐIỀU ĐỘNG BẠN ĐI ĐÂU. NAM GIỚI NẮM GIỮ TẤT CẢ CÁC VỊ TRÍ
HÀNG ĐẦU. SỰ HỖ TRỢ CẦN ĐẾN TỪ HỌ (CÁN BỘ NỮ CẤP CAO, PHILIPPINES).
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ẢNH: INTERPOL

thấy họ phải thể hiện tốt hơn nhiều so với
các đồng nghiệp nam để được xem xét
thăng tiến ngang cấp với nam giới. Một
cán bộ nữ ở Thái Lan và là người đã tốt
nghiệp chương trình bốn năm tại Học
viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho
biết “Tôi đã tốt nghiệp học viện cảnh sát
và tôi không chắc mình có thể trở thành
chỉ huy đồn cảnh sát của tôi hay không.
Thông thường cán bộ nữ không thể phá
vỡ rào cản tiến thân đó”. Một cán bộ
nữ Thái Lan khác đã chỉ ra kết quả của
những gì dường như là một rào cản vô
hình đối với phụ nữ trong vai trò lãnh đạo.
Cô ấy nói: “Chưa bao giờ có một cán bộ
nữ làm trưởng đồn cảnh sát và có tổng
cộng 1.452 đồn. Không có chính sách
bằng văn bản nào ngăn cấm điều này;
tuy nhiên, phụ nữ không thể tiếp cận vị
trí này.”
Sự thiên vị có thể có trong thực tiễn thăng
chức có thể thấy rõ hơn ở các đơn vị hoặc
bộ phận nơi nam giới được bổ nhiệm làm
lãnh đạo mặc dù phần lớn nhân viên là
phụ nữ. Trong nghiên cứu này, các cán bộ
nữ đã mô tả một số ví dụ mà nam giới là
trưởng các đơn vị hoặc bộ phận liên quan
đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em, mặc dù các

lĩnh vực này thường được coi là lĩnh vực
mà phụ nữ nổi trội. Điều này đã được ghi
nhận bởi một cán bộ nữ từ Indonesia, người
đã tuyên bố, “Mặc dù nhiều phụ nữ có số
năm kinh nghiệm và chuyên môn cần thiết,
nhưng phụ nữ vẫn không được [thăng cấp]
lên giám đốc hoặc phó giám đốc.
Những phụ nữ đã tiến lên nấc thang sự
nghiệp trong nghiên cứu này đã xác định
nhiều yếu tố cho sự thành công của họ: (1)
sự kiên trì và thái độ “có thể làm được”; (2)
tầm quan trọng của việc kết nối cả trong
tổ chức và với các cán bộ nữ khác từ các
quốc gia lân cận và quốc tế; (3) phát triển
chuyên môn về một lĩnh vực cụ thể, bao
gồm cả việc tham gia các khóa đào tạo
quốc tế; (4) hỗ trợ từ đội ngũ lãnh đạo
tổ chức và từ các chủ thể quốc tế, như
INTERPOL và UNODC và (5) người cố
vấn. Điều này cho thấy các tổ chức quốc
tế và các đối tác phát triển cùng chí hướng
khác có thể hỗ trợ thêm cho phụ nữ trong
các cơ quan thi hành pháp luật trong xây
dựng kỹ năng và năng lực, tăng cường vận
động đội ngũ lãnh đạo thi hành các chính
sách và thực tiễn thân thiện giới nghiêm
ngặt hơn và tạo cơ hội kết nối cũng như
cố vấn dẫn dắt.
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TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG
HỢP KHI PHỤ NỮ HƯỞNG
CHẾ ĐỘ THAI SẢN, THÌ
VIỆC NÀY RÕ RÀNG CŨNG
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC
TRIỂN VỌNG VỀ CƠ HỘI
ĐÀO TẠO, ĐIỀU ĐỘNG,
GIỮ LẠI VÀ THĂNG TIẾN
CỦA HỌ
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8.1. NGUỒN NHÂN LỰC
Bộ phận nhân sự hoặc hành chính xây
dựng kế hoạch lực lượng lao động, giám
sát và thi hành các điều kiện việc làm,
chẳng hạn như quyền lợi nghỉ phép, tiền
lương, nghỉ hưu, khiếu nại, điều tra và đào
tạo nội bộ (tuyển dụng và đào tạo trong
quá trình làm việc). Phần này chỉ đề cập
đến các chính sách và thực tiễn được lựa
chọn. Một loại trừ đáng chú ý là vấn đề
quấy rối tình dục, không được thảo luận
trong các cuộc phỏng vấn do hạn chế về
thời gian.

Bảng 3: Chế độ thai sản cho nam và nữ dành cho cán bộ cảnh sát trong khu
vực ASEAN 137
Quốc gia

Nghỉ thai sản cho nữ

Nghỉ thai sản cho nam khi vợ sinh con

Brunei

105 ngày

Không có chế độ chính thức139
(có thể thương lượng)

Campuchia140

90 ngày

Không có chế độ chính thức
(có thể thương lượng)141

Indonesia142

3 months

Không có chế độ chính thức
(có thể thương lượng)143

Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân
Lào144

105 ngày

15 ngày

Malaysia145

90 ngày

7 ngày

8.1.1. CHẾ ĐỘ THAI SẢN VÀ
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LINH HOẠT

Myanmar146

24 tuần

15 ngày

Philippines147

105 ngày

7 ngày

Các cơ quan thi hành pháp luật trong khu
vực ASEAN có chính sách thai sản mặc
dù thời gian khác nhau (Bảng 3).

Singapore148

16 tuần

2 tuần

Thái Lan149

90 ngày

tối đa 15 ngày

Việt Nam150

6 tháng

3 - 14 ngày
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NGUỒN LỰC

THỰC TIỄN TỐT
Nghỉ thai sản cho nữ giới
Việt Nam quy định quyền nghỉ chế
độ thai sản dài nhất trong sáu tháng.
Quyền lợi ở Myanmar cho phép một nửa
quyền lợi được sử dụng trước khi sinh
con và phần còn lại sau đó. Campuchia,
Indonesia, Malaysia và Thái Lan cung
cấp quyền lợi ngắn nhất với ba tháng
nghỉ thai sản.
Tại Philippines, Đại hiến chương về
Phụ nữ 2009 quy định rằng phụ nữ có
quyền bình đẳng đối với việc làm trong
quân đội và cảnh sát và được hưởng chế
độ nghỉ thai sản (Hộp 7).

Hộp 7: Đại hiến chương về
phụ nữ 2009 về nữ quân nhân151

Nghỉ thai sản cho nam giới
Chế độ thai sản cho nam, bên cạnh chế
độ thai sản cho nữ, đã được chứng minh
là có lợi cho cả nam và nữ. Nó cũng có
thể loại bỏ sự phân biệt đối xử tiềm tàng
của các nhà tuyển dụng, những người có
thể nghĩ rằng phụ nữ sẽ mất nhiều thời
gian hơn nam giới tại một số thời điểm
trong sự nghiệp của họ. Hơn nữa, nó sẽ
cung cấp thêm cơ hội cho nam giới gắn
kết với đứa con mới sinh của họ.152
Ở Singapore, nam giới có thể nghỉ tới sáu
tuần sau khi sinh con, với hai tuần nghỉ
thai sản và tối đa bốn tuần nghỉ được
chia sẻ từ quyền lợi của người mẹ (xem
Bảng 4).
Các cảnh sát nữ ở Singapore, khi được
phỏng vấn, đã cho biết rằng cả nam và
nữ đều sử dụng các quyền lợi nghỉ phép
thai sản, đặc biệt nếu cả hai cha mẹ đều
là cảnh sát, vì điều này cho phép họ
chăm sóc con cái cùng nhau.

MỤC 15. Phụ nữ trong quân đội
... Phụ nữ trong quân đội, cảnh sát
và các ngành tương tự khác sẽ được
cung cấp quyền làm việc giống như
nam giới theo các điều kiện như
nhau. Một cách công bằng, họ sẽ
được chấp nhận là có năng lực giống
như nam giới để hành động và tham
gia ký kết các giao kèo, trong đó có
hôn nhân. Hơn nữa, phụ nữ trong
quân đội, cảnh sát và các ngành
tương tự khác sẽ có quyền lợi nghỉ
phép, chẳng hạn như nghỉ thai sản,
theo quy định của pháp luật hiện
hành.
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Bảng 4: Thực tiễn tốt: nghỉ phép chung dành cho cha mẹ ở Singapore153
Sắp xếp

Tối đa bốn tuần

Mặc định, không có bất
kỳ thỏa thuận chung

Thực hiện kéo dài liên tục trong vòng 12 tháng sau khi sinh con.

Linh hoạt, theo thỏa
thuận chung

Nghỉ theo một vài tuần hoặc trong ngày làm việc, trong bất
kỳ kết hợp nào trong vòng 12 tháng sau khi sinh con.

Tính ngày làm việc

Số tuần nhân với số ngày làm việc trong tuần. Giới hạn sáu
ngày làm việc mỗi tuần.
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THÁCH THỨC
Mặc dù ở tất cả các quốc gia đều có
các chính sách chính thức về chế độ
thai sản cho nữ, nhưng nghỉ thai sản
cho nam không như vậy. Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào và Thái Lan đã
ghi nhận thời gian nghỉ thai sản cho
nam dài nhất với quyền được hưởng 15
ngày. Chế độ của Singapore sẽ dài hơn
nếu nam giới sử dụng quyền lợi nghỉ
phép chung của cha mẹ. Mặc dù ở
Thái Lan có quy định nghỉ thai sản cho
nam, nhưng các cảnh sát nữ cho biết
nam giới thường không sử dụng chế
độ này. Ở Brunei, không có chính sách
chính thức, nhưng nam giới có khả
năng đàm phán nghỉ phép hai ngày khi
đứa trẻ chào đời. Một cảnh sát nữ cấp
cao từ Brunei cho biết: “... sẽ rất tốt
nếu có thêm nhiều ngày [nghỉ thai sản
cho nam] để nam giới giúp đỡ cho đứa
con mới sinh.” Tương tự, nam giới cũng
không chắc chắn nghỉ chế độ thai sản
ở Campuchia và Indonesia.
Có các ví dụ quốc tế cho thấy các thách
thức đối với phụ nữ thực hiện nghỉ thai
sản hoặc chế độ làm việc linh hoạt hay
bán thời gian. Chẳng hạn, cảnh sát làm
việc bán thời gian có thể bị coi là ít tận
tâm với nghề nghiệp và bị nhìn nhận là
gánh nặng cho tổ chức.154
ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG

Trong một số trường hợp khi phụ nữ
hưởng chế độ thai sản, thì việc này rõ ràng
cũng ảnh hưởng đến các triển vọng về cơ
hội đào tạo, điều động, giữ lại và thăng
tiến. Tổng giám đốc cảnh sát Philippines
đã viện dẫn việc mở rộng quyền lợi nghỉ
thai sản như một lý do hạn chế việc tuyển
dụng phụ nữ.155 Bình luận của một cảnh
sát nữ cấp cao từ Philippines đã phản
ánh quan điểm này:

[Phụ nữ] có thể bình đẳng [với
nam giới] trên các phương diện về
thăng tiến, quy trình và yêu cầu
tuyển chọn… Chúng tôi có thể ở vị
trí [cao], điều này phụ thuộc vào
sự tin cậy và tin tưởng của sếp để
cho chúng tôi một vị trí, mặc dù
là phụ nữ. Vấn đề là, việc này phụ
thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi
không thể thực sự bình đẳng để
thăng tiến lên cấp bậc cao. Chúng
tôi cần chứng minh rằng chúng tôi
xứng đáng được đề bạt. Làm thế
nào chúng tôi có thể bình đẳng khi
phụ nữ đòi hỏi sự thoải mái? Đòi
hỏi được cân nhắc về nghỉ ốm, v.v..
Phụ nữ đôi khi đòi hỏi nhiều sự đối
xử đặc biệt vì là phụ nữ, không làm
ca đêm, không làm việc cuối tuần
vì có con nhỏ.... Phụ nữ đòi hỏi
nhiều đối xử đặc biệt ... Việc này
phụ thuộc vào chúng tôi. Thế còn
về luật được phê duyệt gần đây
cho phép nữ cảnh sát nghỉ thai
sản 120 ngày sau khi sinh? Vậy làm
thế nào bạn có thể có hiệu quả
nếu mỗi năm bạn có thai? Vì vậy,
đó là vì sao tôi nói, nó thực sự phụ
thuộc vào chúng tôi.

Hiện tại, chỉ có Lực lượng Cảnh sát
Singapore thực hiện chế độ làm việc bán
thời gian cho tất cả các cảnh sát. Ngay
cả khi đó, không có cơ quan nào báo cáo
về việc đưa ra giải pháp thay thế một
cách có hệ thống cho phụ nữ khi họ sử
dụng quyền lợi nghỉ thai sản. Điều này
có nghĩa là đồng nghiệp, người giám sát
hoặc cấp dưới của các cảnh sát nữ đang
mang thai hoặc bà mẹ mới sinh phải
đảm nhận thêm công việc, có thể dẫn
đến sự bực bội giữa các đồng nghiệp.
Nếu không, công việc sẽ chờ đợi cho
đến khi họ quay trở lại để hoàn thành. Ở
Malaysia, nơi phụ nữ có 90 ngày nghỉ thai
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sản, một cảnh sát cấp cao đề cập đến tác
động của việc phụ nữ được hưởng quyền
lợi cho biết: ”Đôi khi điều này ảnh hưởng
đến công việc và hiệu suất, nhưng chúng
tôi giải quyết nó - chúng tôi lên kế hoạch
trước. Đôi khi chúng tôi chỉ thích nghi”.
Mặc dù có khuyến nghị thay đổi để cho
phép thực hiện chế độ làm việc linh hoạt,
nhưng sẽ cần phải rà soát các chính
sách thể chế để tránh phụ nữ phải trải
qua các thách thức tương tự như các đối
tác ở nước ngoài liên quan đến các tác
động đối với các lựa chọn thăng tiến và
điều động.156 Ví dụ: việc tạm thời thay thế
phụ nữ nghỉ chế độ thai sản có thể giảm
bớt sự kỳ thị và phân biệt đối xử với các
bà mẹ mới sinh và tăng tỷ lệ duy trì nhân
viên. Dựa trên việc lên kế hoạch cẩn thận,
cung cấp chế độ nghỉ phép công bằng
bắt buộc cho các bà mẹ và ông bố cũng
có thể góp phần giảm sự thiên vị có thể
có đối với phụ nữ và thay đổi kỳ vọng của
xã hội bằng cách đưa ra các mô hình vai
trò mới cho công dân.

8.1.2. CÁC LIÊN ĐOÀN/HIỆP
HỘI PHỤ NỮ
Các liên đoàn/hiệp hội phụ nữ chính thức
hóa không hiện diện trong tất cả các cơ
quan thi hành pháp luật trong khu vực
ASEAN. Tại những nơi có các hiệp hội
phụ nữ, các hiệp hội này có các hình thức
khác nhau với những lợi ích, ưu điểm và
nhược điểm khác nhau. Điều quan trọng
là các mạng lưới hỗ trợ đồng đẳng chính
thức hoặc không chính thức cho phụ nữ
trong các lĩnh vực theo truyền thống
nam giới chiếm ưu thế có thể giúp cho
sự nghiệp của phụ nữ. Tạp chí Harvard
Business Review nắm bắt các lợi ích theo
cách sau:
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Tạo ra môi trường an toàn – một mối
quan hệ dẫn dắt, chương trình lãnh
đạo của phụ nữ, nhóm hỗ trợ đồng
đẳng, trong đó phụ nữ có thể diễn
giải rằng [ý kiến phản hồi] là rất quan
trọng đối với sự phát triển bản sắc
lãnh đạo của họ. Công ty nên khuyến
khích họ xây dựng các cộng đồng
trong đó những người phụ nữ có vị
trí tương tự có thể thảo luận về các ý
kiến phản hồi, so sánh các ghi chép
và hỗ trợ về mặt tinh thần việc học hỏi
lẫn nhau. Xác định các trải nghiệm
chung giúp phụ nữ sẵn sàng nói
chuyện cởi mở hơn, chấp nhận rủi ro
và chấp nhận tổn thương mà không
sợ người khác hiểu lầm hoặc phán
xét họ. Các kết nối này đặc biệt quan
trọng khi phụ nữ thảo luận về các chủ
đề nhạy cảm như định kiến giới hoặc
suy ngẫm về các khó khăn cá nhân
trong công tác lãnh đạo, điều này có
thể dễ dàng đe dọa danh tính và thúc
đẩy họ đương đầu với bất kỳ phản
hồi quan trọng nào họ có thể nhận
được.157

Các nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy
lợi ích của hoạt động hỗ trợ đồng đẳng giữa
phụ nữ với nhau vì sự tiến bộ trong chuyên
môn. Trong khi các nhà lãnh đạo nam được
hưởng lợi từ các mạng lưới rộng lớn để hỗ
trợ cho sự thăng tiến nghề nghiệp của họ,
các nhà lãnh đạo nữ có nhiều khả năng
thành công hơn nếu họ có một mạng lưới
rộng lớn cùng với mạng lưới phụ nữ nhỏ
hơn.158 Tương tự, phụ nữ trong lực lượng
thi hành pháp luật có thể được hưởng lợi
từ các mạng lưới vận động và hỗ trợ đồng
đẳng để trợ giúp sự thăng tiến nghề nghiệp
của họ. Ở cấp độ toàn cầu, Hiệp hội Quốc
tế Cảnh sát Nữ có chức năng “tăng cường,
đoàn kết và nâng cao năng lực của phụ nữ
trong ngành cảnh sát trên khắp thế giới”.159
Hiệp hội này đưa ra các hướng dẫn chiến
lược và thực hiện các hoạt động cố vấn để
xây dựng năng lực của các hiệp hội cảnh
sát nữ quốc gia, có thể áp dụng cho thành
viên liên kết.
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THỰC TIỄN TỐT
Các hội liên hiệp phụ nữ ở Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào và Việt Nam là
một cơ quan của bộ máy chính phủ. Tất
cả các cán bộ nữ đều là thành viên của
hội liên hiệp và do đó, phụ nữ trong bất
kỳ ủy ban nơi làm việc nào đều luôn là
thành viên. Cả hai hội liên hiệp này đều
là thực thể quốc gia với các chi hội thể
chế và địa phương, trong đó có các chi
hội trong ngành cảnh sát. Cơ cấu này
mang đến cơ hội cho phụ nữ tiếp cập
được các vị trí lãnh đạo và phát triển
các kỹ năng quản lý trong lĩnh vực hành
chính hoặc chính sách. Cả hai hội liên
hiệp này đều có kế hoạch chiến lược 5
năm nhằm mục đích phục vụ lợi ích của
cảnh sát nữ.
Một cán bộ nữ cấp cao cho biết Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện
công tác đào tạo lãnh đạo cho các cán
bộ nữ và có các mục tiêu để bảo đảm
rằng 70% cảnh sát nữ có ít nhất bằng
cử nhân và tất cả phụ nữ đều tiếp cận
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tương
tự như Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Cảnh sát Lào được mô tả là cung cấp
giáo dục chính trị và khuyến khích
phụ nữ làm việc chuyên nghiệp và theo
đuổi các tiêu chuẩn cao hơn và phát
triển bản thân.
Vào năm 2014, Lực lượng cảnh sát
Singapore đã công bố và ngay sau đó
thành lập Ủy ban Phụ nữ để giúp cơ
quan này trở thành một “tổ chức thân
thiện với phụ nữ ” và thúc đẩy vị thế
của các cảnh sát nữ.160,161 Ủy ban đã
chỉ định đại diện trong toàn tổ chức
đóng vai trò là đầu mối hỗ trợ và truy
vấn cho các cán bộ nữ về các vấn đề,
ví dụ: nhu cầu đặc biệt về đồng phục
và quấy rối nơi làm việc. Một cán bộ
đã mô tả một số hoạt động của các
đại diện Ủy ban Phụ nữ và các cán bộ
liên lạc:

Họ tập trung vào việc giải quyết
các nhu cầu chung và cụ thể, như
phòng dành cho mẹ và bé, cũng
như phòng cho con bú. Chúng tôi
có các khu vực đặc biệt dành cho
[phụ nữ] để họ có thể vừa làm việc
riêng của mình mà vẫn thực hiện
công việc. Ở mỗi đơn vị nên có một
phòng cho con bú, một khu vực
riêng tư. Đây là một trong những
quyết định có ý thức. Tại các trung
tâm cảnh sát khu vực lân cận, có
những phụ nữ vừa mới sinh con
và trở lại làm việc. Đôi khi, họ khó
có thể đi xa và vắt [sữa mẹ], vì vậy
các nhóm đội thực hiện các sắp
xếp đặc biệt cho họ như áo sơ mi
và nhiều thứ khác, đó là quyết
định của cả đội. Tương tự cho các
cán bộ bị chấn thương, chẳng hạn
như trật mắt cá nhân.

Ủy ban Phụ nữ và các cán bộ liên lạc
cũng có vai trò giống như một nguồn hỗ
trợ, thông tin và tư vấn cho những phụ nữ
có các lo ngại về quấy rối tình dục hoặc
quấy rối nơi làm việc. Đây là một thực
hành tốt vì việc khiếu nại chính thức có
thể rất căng thẳng và phụ nữ có thể lo
ngại về hậu quả từ người giám sát hoặc
đồng nghiệp. Mặc dù không rõ Ủy ban
Phụ nữ có liên quan hay không, nhưng
đáng chú ý là vào năm 2018, một cảnh
sát nam đã bị phạt 6.000 SGD tại tòa vì vi
phạm Đạo luật bảo vệ khỏi hành vi quấy
rối sau khi có khiếu nại quấy rối từ nữ cấp
dưới và phải đối mặt với các kỷ luật từ
cảnh sát.162

ĐIỀU QUAN TRỌNG
LÀ CÁC MẠNG LƯỚI
HỖ TRỢ ĐỒNG ĐẲNG
CHÍNH THỨC HOẶC
KHÔNG CHÍNH THỨC
CHO PHỤ NỮ TRONG
CÁC LĨNH VỰC THEO
TRUYỀN THỐNG
NAM GIỚI CHIẾM ƯU
THẾ CÓ THỂ GIÚP
CHO SỰ NGHIỆP
CỦA PHỤ NỮ
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THÁCH THỨC
Mặc dù các hội liên hiệp phụ nữ có thể
có vị thế cũng như mang lại nhiều lợi
thế, nhưng môi trường chính trị và xã hội
rộng lớn hơn định hình tầm ảnh hưởng
của các hội này theo cách hạn chế ảnh
hưởng của hội. Ví dụ: mặc dù hội liên
hiệp phụ nữ có thể có vị thế chính thức,
nhưng hội này có thể không có đủ quyền
lực hoặc ảnh hưởng để cải thiện điều
kiện làm việc cho phụ nữ.
Có thể có các thách thức khác. Một
số quốc gia trong ASEAN có các hiệp
hội yêu cầu các cảnh sát nữ hỗ trợ và
kết nối với vợ của các cảnh sát nam.
Theo một cảnh sát nữ ở Brunei, tư cách
thành viên của hiệp hội PEKERTI là bắt
buộc và không liên quan đến vai trò
cảnh sát chuyên nghiệp của họ, nhưng
bao gồm các hoạt động từ thiện và các
chức năng xã hội sau giờ làm việc. Ở
Indonesia, các cảnh sát nữ có thể có
trách nhiệm quan tâm đến phúc lợi
của vợ các cảnh sát nam, có thể xâm
phạm thời gian dành cho các nhiệm
vụ có thể có giá trị hơn khi tìm kiếm sự
thăng tiến. Ở Malaysia, các cảnh sát nữ
được mong đợi giao lưu và hỗ trợ vợ
của các cảnh sát nam nếu họ bị điều
động đi xa. Không rõ liệu có thỏa thuận
tương hỗ cho chồng của các cảnh sát
nữ hay không. Mặc dù các hoạt động
này có giá trị xã hội và cá nhân, nhưng
các hoạt động này lại chiếm dụng thời
gian và năng lượng hạn chế của một vài
cảnh sát nữ trong lực lượng và có thể
khiến họ bị sao nhãng với các nhiệm vụ
và trách nhiệm cảnh sát nòng cốt khác.
Các hoạt động như vậy có thể do bộ
phận nhân sự đảm nhận, ví dụ: với sự
hỗ trợ của ủy ban phúc lợi.
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Lãnh đạo các chi hội của Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam đảm nhận các trách
nhiệm được liệt kê trong bản mô tả công
việc của họ và phải báo cáo về tiến độ
thực hiện kế hoạch công tác. Mặc dù có
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yêu cầu chính thức này, nhưng cán bộ nữ
cấp cao cho biết trách nhiệm này không
được tính nhiều vào việc thăng chức. Cô
ấy nói: “... công việc này không có nhiều
ý nghĩa lắm, chỉ tăng thêm trách nhiệm
cho tôi”.
Theo một cán bộ nữ tham gia cuộc thảo
luận nhóm tập trung, đại diện của Hội
Liên hiệp Phụ nữ đã “đến thăm các gia
đình và cảnh sát khi họ bị ốm, kết hôn
hoặc tham dự đám tang”. Một cán bộ cấp
cao mô tả các hoạt động của Hội Liên
hiệp Phụ nữ là “tổ chức các chuyến tham
quan và lễ trao phần thưởng dành cho
trẻ em có thành tích tốt ở trường”, dạy
kỹ năng chăm sóc trẻ em và cung cấp
thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Theo một thành viên của Hội Liên hiệp
Phụ nữ Cảnh sát Lào, vai trò của hội liên
hiệp cũng là để giáo dục phụ nữ “giữ gìn
cách cư xử truyền thống tốt đẹp”. Các
hoạt động này có thể gắn chặt với các
chuẩn mực giới gây cản trở phụ nữ theo
đuổi nhiều vai trò và trách nhiệm cảnh
sát khác.
Ở Campuchia và Thái Lan, các cảnh sát
nữ không chắc chắn về lợi ích của các
hiệp hội phụ nữ. Cụ thể, một số cảnh
sát nữ ở Thái Lan cho biết họ không
ủng hộ hiệp hội phụ nữ vì hiệp hội này
được cho là có khả năng gây chia rẽ và
gây xung đột giữa phụ nữ với nam giới
tại nơi làm việc. Tuy nhiên, khi hiệp hội
được mô tả là cách để phụ nữ trao đổi ý
tưởng, tiếp cận đào tạo kỹ năng và cung
cấp hỗ trợ đồng đẳng, thì các cảnh sát
Thái Lan nhìn nhận tích cực hơn về
hiệp hội này.
Mặc dù các hiệp hội phụ nữ có thể cung
cấp các mạng lưới đồng đẳng quan trọng
để hỗ trợ, cố vấn, trao đổi thông tin và
vận động cho các quyền của phụ nữ,
nhưng không nhất thiết có mối quan hệ
rõ ràng giữa sự tồn tại của một hiệp hội
và tỷ lệ đại diện cao hơn của phụ nữ trong
lực lượng thi hành pháp luật hoặc trong
hàng ngũ cấp cao. Ví dụ: ở Việt Nam,

nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ nhằm
hỗ trợ sự nghiệp của phụ nữ không bao
gồm vận động để điều chỉnh hạn ngạch
trần 10%, mặc dù nhiều cán bộ trẻ tuổi
xác định đây là một trong những rào cản
quan trọng nhất đối với phụ nữ trong sự
nghiệp cảnh sát.
Nói tóm lại, sự tồn tại của liên hiệp hoặc
mạng lưới hỗ trợ đồng đẳng chính thức
dành cho phụ nữ không nhất thiết dẫn
đến tỷ lệ đại diện cao hơn của phụ nữ
trong lực lượng thi hành pháp luật nếu
không được giải quyết được các vấn
đề pháp lý, thể chế, xã hội và văn hóa
khác. Như tuyên bố của một số hiệp hội
phụ nữ, trong một số trường hợp, thành
tựu lớn nhất là trong việc cung cấp hỗ trợ
lẫn nhau, chứ không phải là hoạt động
vận động cho các quyền.

8.2. CƠ SỞ HẠ TẦNG, CƠ SỞ
VẬT CHẤT VÀ ĐỒNG PHỤC
Cơ sở vật chất kém, không đầy đủ hoặc
không tồn tại cho phụ nữ ngăn cản các
ứng viên tương lai cân nhắc ngành thi
hành pháp luật là một nghề nghiệp có
thể. Nghiên cứu đã tìm được sự phân biệt
rõ ràng giữa các cơ sở ở khu vực thành
thị và nông thôn, ảnh hưởng đến cơ hội
điều động của phụ nữ. Có thể có chi phí
ngắn hạn để tạo cơ sở vật chất đầy đủ,
tuyển dụng và điều động cảnh sát nữ đến
các các cơ quan cảnh sát và kiểm soát
biên giới, đặc biệt là ở khu vực nông thôn,
vùng xa hoặc biên giới. Tuy nhiên, không
thực hiện các khoản đầu tư này lại dẫn
đến không giải quyết được tình trạng bất
bình đẳng giới và tội phạm đối với phụ nữ
và trẻ em. Điều này có thể phát sinh chi
phí dài hạn hơn về chăm sóc sức khỏe
và mất năng suất. Các vấn đề khác liên
quan đến đồng phục được thiết kế đặc
biệt để phụ nữ cảm thấy thoải mái và
thuận tiện, giúp bảo đảm họ có thể thực
hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu
quả và an toàn.
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08

NGUỒN LỰC

THỰC TIỄN TỐT

Hầu hết các cảnh sát trả lời phỏng vấn
trong nghiên cứu này làm việc tại các
đồn cảnh sát đô thị hoặc trụ sở chính nơi
họ cho biết có cung cấp đầy đủ nhà vệ
sinh, phòng tắm và phòng thay đồ riêng.
Cũng có các ký túc xá riêng tại các cơ sở
đào tạo.
Tuy nhiên, hiếm khi có các phương tiện
cho con bú, vắt sữa mẹ và chăm sóc trẻ
em, mặc dù có các chính sách để thực
hiện trong tương lai ở một số quốc gia.
Ví dụ: chính sách trong chương trình
Giới và Phát triển của Cảnh sát Quốc gia
Philippines cho thấy ngân sách có thể
được phân bổ cho các cơ sở chẳng hạn
như “xây dựng mẫu giáo tại trụ sở chính
quốc gia, khu vực, tỉnh và huyện của PNP
ít nhất một nhà trẻ cho mỗi trụ sở chính,
bao gồm phòng cho con bú được đặt
tương tự trong cùng tòa nhà”.163
Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và
Việt Nam, các cán bộ nữ cho biết có quy
định để phụ nữ có chế độ linh hoạt trong
công việc nhằm hỗ trợ các bà mẹ đang
cho con bú. Họ có thể bắt đầu làm việc
muộn hơn một giờ so với bình thường
hoặc có một giờ trong ngày để cho con
bú.164 Dù sao đi nữa thì quản lý công việc
và nuôi con nhỏ đặt ra các thách thức
cho các bà mẹ, ví dụ:
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Theo tôi, điều đó không dễ dàng.
Nếu bạn có một đứa con và bạn
muốn mang con đi làm, không
có khu vực cho con bú. Không
có không gian thân thiện với trẻ
em. Bạn là cảnh sát, bạn buộc
phải làm việc theo ca bất thường.
Theo ý kiến của tôi, nếu bạn muốn
thành công, thì đó hoặc là sự
nghiệp hoặc cuộc sống cá nhân
của bạn. Tuy nhiên, hiện nay đã
có hướng dẫn cho mỗi văn phòng
có một phòng cho con bú. Đây đã
là một chính sách và họ sẽ sớm
thực hiện chính sách này (cảnh
sát nữ, thảo luận nhóm tập trung,
Philippines).

Trong một số trường hợp, trong quá khứ
tại trụ sở chính đã có mẫu giáo, nhưng
sau đó bị đóng cửa do có nhiều nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em trong
cộng đồng rộng lớn hơn. Các cơ sở mẫu
giáo đã được báo cáo là có sẵn tại trụ sở
cảnh sát ở Malaysia và Myanmar, nhưng
không có trong các văn phòng tỉnh.
Hầu hết các quốc gia đều đã có đồng phục
dành cho phụ nữ mang thai. Ở Việt Nam,
không có đồng phục cho cảnh sát mang
thai và một số cảnh sát cho biết mặc quần
áo dân sự trong thời kỳ mang thai là thỏa
đáng. Mặc dù quần áo dân sự có thể thoải
mái hơn cho một số phụ nữ, nhưng mặc
đồng phục cảnh sát có thể mang lại cảm
giác thuộc về tổ chức. Ở một số quốc gia,
cảnh sát nữ gần đây mới được phép mặc
quần thay vì váy đi làm, lưu ý rằng một
số phụ nữ cho biết mặc váy thì thoải mái
trong thời tiết nóng. Trong một số trường
hợp, điều này cần sự vận động đáng kể
của các nhà lãnh đạo nữ cấp cao để thuyết
phục những người khác ủng hộ thay đổi
chính sách để các cán bộ nữ có thể thoải
mái hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của
họ. Cảnh sát quốc gia Philippines bao gồm
đồng phục và thiết bị nhạy cảm giới trong
Cẩm nang phát triển và học thuyết nguồn
nhân lực 2014 (Hộp 8).
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TRONG CUỘC THAM VẤN
TẠI KHU TỰ TRỊ HỒI GIÁO
BANGSAMORO THUỘC
ĐẢO MINDANAO, CÁC
CẢNH SÁT NỮ CHO BIẾT
ĐÔI KHI HỌ PHẢI NGỦ
TRONG CÙNG KHU VỰC
VỚI CÁC PHẠM NHÂN NỮ
BỞI VÌ KHÔNG CÓ CƠ SỞ
RIÊNG CHO CẢ HAI

Hộp 8: Đồng phục và thiết
bị nhạy cảm giới của Cảnh
sát Quốc gia Philippines165
Mục 4.16 Tiểu mục (j):
Cho phép các nhân viên cảnh
sát nữ mặc quần như là một vấn
đề đương nhiên trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ và chức năng
chính thức của họ. PNP cũng phải
phê duyệt thiết kế phù hợp cho
trang phục của phụ nữ mang thai
có sử dụng đồng phục màu xanh
để duy trì hình ảnh cảnh sát mặc
đồng phục. Các đồ khác, bao gồm
các loại giày, súng và đồng phục
thực địa, cũng cần được “giới hóa”
được coi là một cân nhắc tối quan
trọng để nam và nữ mặc đồng
phục thực hiện các chức năng của
mình một cách hiệu quả và hiệu
suất hơn.

THÁCH THỨC
Ở tất cả các quốc gia, phụ nữ cho biết
rằng phòng tắm, phòng thay đồ và phòng
ngủ riêng không phải lúc nào cũng có
sẵn ở các tỉnh nông thôn và khu vực.
Trong cuộc tham vấn tại Khu tự trị Hồi
giáo Bangsamoro tại đảo Mindanao, các
cảnh sát nữ đã cho biết đôi khi họ phải
ngủ trong cùng khu vực với các phạm
nhân nữ bởi vì không có cơ sở riêng cho
cả hai. Thiếu các cơ sở tiếp tục hạn chế
phụ nữ tiếp cập với các cơ hội điều động
bên ngoài các khu vực đô thị hoặc nếu họ
làm việc ở đó, sẽ gây ra rủi ro về sức khỏe
và sự an toàn.
Mặc dù có thể tồn tại luật pháp, chính
sách và chiến lược để hỗ trợ và hòa
nhập phụ nữ trong các cơ quan thi hành
pháp luật, nhưng vẫn còn hạn chế về các
nguồn tài trợ của chính phủ để đầu tư
vào cơ sở hạ tầng và nâng cấp cơ sở cần
thiết. Trong một số trường hợp, các chính
phủ quốc gia trong khu vực ASEAN có
hạn chế đáng kể về ngân sách. Các đối
tác phát triển và cộng đồng quốc tế nói
chung có thể đóng góp bằng cách tài trợ
cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng, như đã
được thực hiện tại các khu vực tài phán
khác.166.
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09.
KHUYẾN NGHỊ
Các khuyến nghị dưới đây dựa trên
phân tích nghiên cứu trước đây về
phụ nữ tham gia thi hành pháp luật,
các cam kết chiến lược của các quốc
gia thành viên ASEAN, luật pháp quốc
gia và các cuộc phỏng vấn cá nhân
cũng như phỏng vấn nhóm với các
cảnh sát nam và nữ cho nghiên cứu
này. Các khuyến nghị nhằm vào cả
chính sách và thực tiễn liên quan đến
tuyển dụng, đào tạo, điều động và đề
bạt cán bộ thi hành pháp luật, cũng
như thay đổi về cơ cấu và hệ thống
nhằm thúc đẩy thực hiện các phương
pháp tiếp cận lồng ghép giới để đạt
được mục tiêu bình đẳng giới trong thi
hành pháp luật.
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Cấp khu vực ASEAN
> Hỗ trợ ASEAN xây dựng chiến lược khu vực và kế hoạch hành động chung về các
chiến lược bao trùm giới để đưa ra hướng dẫn và đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu mà
tất cả các cơ quan thi hành pháp luật phải đạt được ở cấp khu vực, quốc gia và địa
phương.
> Tăng cường công tác thu thập dữ liệu phân tách giới để cung cấp thông tin cho các
chiến lược khu vực và các can thiệp có mục tiêu, đồng thời xây dựng chế độ báo cáo
hàng năm sẵn có công khai theo các mục tiêu.
> Tăng cường mạng lưới khu vực và cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt
nhất cho công tác thi hành pháp luật bao trùm giới, cũng như các cơ chế cho các
nữ cảnh sát trong khu vực để xây dựng một mạng lưới đồng đẳng hỗ trợ và trao đổi
kinh nghiệm.

Chiến lược, chính sách, cơ cấu thể chế quốc gia
> Phát triển hoặc cải thiện công tác thực hiện các chiến lược lồng ghép giới trên toàn
hệ thống cho các tổ chức thi hành pháp luật có tích hợp chức năng giám sát và
đánh giá.
• Xây dựng tầm nhìn và chiến lược rõ ràng với kế hoạch hành động về thi hành
pháp luật bao trùm giới, do cấp lãnh đạo cao nhất thông qua. Bảo đảm các nhà
lãnh đạo có trách nhiệm đáp ứng các mục tiêu và chỉ số có thể đo lường được để
theo dõi việc thực hiện, tiến độ và sự phù hợp với các mục tiêu thể chế rộng hơn.
> Thiết lập một đơn vị bình đẳng giới tập trung vào nghiên cứu và giải quyết các rào
cản đối với công bằng giới và đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho cơ quan.
• Thành lập văn phòng để giám sát việc thực hiện chiến lược lồng ghép giới; xây
dựng cách tiếp cận phối hợp, toàn hệ thống, cũng như hỗ trợ và giám sát việc thực
hiện kế hoạch hành động chuyên dụng. Tốt nhất, văn phòng này nên liên kết chặt
chẽ và báo cáo trực tiếp với văn phòng của cảnh sát trưởng.
> Điều tra xem các yêu cầu theo luật định liên quan đến khám xét cơ thể người cùng
giới và các yêu cầu khác có đang được đáp ứng không và nếu không, rà soát các tiêu
chí tuyển dụng và điều động đối với cảnh sát nữ.
> Xây dựng chiến lược truyền thông.
• Nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các cơ quan thi
hành pháp luật, cảnh sát nam và nữ, cũng như cộng đồng nói chung về lợi ích của
phụ nữ tham gia vào công tác cảnh sát và quản lý biên giới.
ẢNH: UN WOMEN/PLOY PHUTPHENG
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• Nâng cao nhận thức của các nhà quản lý cấp cao của cảnh sát và các tổ chức
kiểm soát biên giới, các tổ chức chính phủ liên quan, ủy ban cải cách cảnh sát và
các nhà lập pháp liên quan đến nghĩa vụ đáp ứng các cam kết quốc tế, khu vực
và quốc gia cũng như các khuôn khổ quy phạm, như các Mục tiêu Phát triển Bền
vững, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về phụ nữ, hòa bình và
an ninh (1325), tuyên bố ASEAN và các kế hoạch hành động khu vực, v.v.
• Thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ quan tâm của phụ nữ đối với khả năng trở
thành cán bộ thi hành pháp luật.
• Phát triển hoặc mở rộng các chiến dịch truyền thông bảo đảm rằng thi hành pháp
luật được mô tả là nghề nghiệp dành cho cả nam và nữ. Thiết kế các chiến dịch
phá vỡ định kiến giới và thu hút ứng viên nữ trong giai đoạn tuyển dụng, cũng như
tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nhiều cơ hội điều động hơn.
• Phát triển các chiến dịch tuyển dụng toàn quốc có các cán bộ nam và nữ trong vai
trò đấu tranh chống định kiến giới.

Tuyển dụng và xây dựng năng lực
> Chấm dứt hạn ngạch hạn chế tỷ lệ phụ nữ trong ngành thi hành pháp luật. Thiết lập
các mục tiêu cần phải đạt được trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với công
tác tuyển dụng cán bộ nữ.
> Áp dụng các biện pháp đặc biệt tạm thời, chẳng hạn như hạn ngạch hoặc chỉ tiêu
giới với quan điểm nhằm xây dựng các thực hành tuyển dụng nhạy cảm về giới.
> Xóa bỏ mọi thực hành mang tính phân biệt đối xử. Điều này bao gồm xóa bỏ việc
thực hiện kiểm tra trinh tiết cũng như các chính sách phân biệt đối xử liên quan đến
tình trạng hôn nhân.
> Bảo đảm trong các ủy ban tuyển chọn có phụ nữ.
> Bảo đảm các hạn chế về ngôn ngữ hoặc đi lại không là rào cản đối với việc tiếp cận
đào tạo chuyên môn thông qua thực hiện đào tạo bằng ngôn ngữ địa phương và
tại quốc gia để các kỹ năng ngoại ngữ hoặc yêu cầu đi lại không hạn chế phụ nữ
tham gia.
> Khuyến khích các tổ chức quốc tế và các đối tác song phương cung cấp các cơ hội
đào tạo có mục tiêu cho các cán bộ nữ ở giai đoạn giữa sự nghiệp.
> Xây dựng chương trình đào tạo được chuẩn hóa về bình đẳng giới và quyền con
người trong bối cảnh thi hành pháp luật.
• Phát triển và tích hợp chương trình đào tạo chuẩn về bình đẳng giới và quyền con
người trong các chương trình đào tạo thi hành pháp luật thường xuyên để xây
dựng sự hiểu biết, kiến thức và kỹ năng của các cán bộ.
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• Chia sẻ kinh nghiệm và công cụ đào tạo trên toàn khu vực.
• Liên lạc và hợp tác với các đối tác phát triển và các tổ chức xã hội dân sự để hỗ
trợ cùng nhau học hỏi.
• Cung cấp giáo dục về bình đẳng giới và quyền con người trong bối cảnh thi hành
pháp luật thông qua đào tạo liên tục trong quá trình làm việc để thách thức các
chuẩn mực và định kiến giới, tăng cường kiến thức về các vấn đề bình đẳng giới
và phát triển hơn nữa kỹ năng của lực lượng lao động nhằm thực hiện các phương
pháp tiếp cận lồng ghép giới.
> Cung cấp đào tạo nhạy cảm về giới cho các nhà lãnh đạo và quản lý để trao quyền
cho họ thúc đẩy văn hóa làm việc bao gồm giới và loại bỏ các hành vi phân biệt
đối xử.
• Hỗ trợ các nhà lãnh đạo và người quản lý phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về
bình đẳng giới và lãnh đạo nhạy cảm giới, cũng như trao quyền cho các cán bộ nữ
dưới sự quản lý trực tiếp của họ hoặc trong các bộ phận và đơn vị của họ.
> Xây dựng và thực hiện các chính sách để bảo đảm cơ hội đào tạo trong nước và quốc
tế có lợi cho cả nam và nữ một cách bình đẳng.
• Các tổ chức quốc tế cũng như các đối tác phát triển và đối thoại cung cấp hỗ
trợ tài chính cho các cơ hội xây dựng năng lực có thể yêu cầu cân bằng giới giữa
những người tham gia được cơ quan thi hành pháp luật đề cử.

Điều động
> Bảo đảm phụ nữ có thể tham gia vào nhiều cơ hội điều động nghiệp vụ khác nhau
để phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp và sự tự tin của họ. Điều này có thể đòi hỏi
phải xem xét thực tiễn công tác điều động và cân nhắc luân chuyển định kỳ trong vai
trò nghiệp vụ cho tất cả các cán bộ.
> Xác định và thực hiện các hành động tùy theo từng tình huống cụ thể để bảo đảm
gia đình và trách nhiệm gia đình của phụ nữ không phải là rào cản để họ tham
gia đào tạo. Các hành động này có thể bao gồm các cơ hội đào tạo được cung
cấp gần nơi làm việc của họ hơn trong giờ hành chính để tránh thêm các chi phí
hoặc các sắp xếp chăm sóc con cái. Cung cấp thông tin và khuyến khích gia đình
tham gia để giải thích tầm quan trọng của việc điều động các cán bộ nữ trong vai
trò nghiệp vụ và giảm bớt nỗi sợ hãi hoặc quan niệm sai lầm về môi trường làm
việc của họ.
> Bảo đảm cả cán bộ nam và nữ đều được tiếp cận với các dịch vụ tư vấn lâm sàng và
hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp để ngăn ngừa và điều trị căng thẳng hoặc các vấn đề
về sức khỏe tâm thần, đặc biệt cho các cảnh sát tiếp xúc với các sự kiện gây chấn
thương tâm lý hoặc điều tra/lấy lời khai của nạn nhân hoặc nhân chứng cho các tội
nghiêm trọng.
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Thăng tiến và Lãnh đạo
> Cung cấp đào tạo có mục tiêu cho các cảnh sát nữ ở giai đoạn giữa sự nghiệp.
• Cung cấp đào tạo về lý thuyết và thực tiễn lãnh đạo để hỗ trợ thăng tiến lên cấp
bậc cao hơn và khả năng lãnh đạo.
• Cung cấp đào tạo nhằm phát triển sự tự tin của phụ nữ để thực hiện chức năng
ở cấp độ cao trong một nghề nghiệp theo truyền thống nam giới chiếm ưu thế.
• Phát triển kỹ năng quản lý và kiến thức kỹ thuật cần thiết cho việc giám sát và
thực hiện các chiến lược và chính sách của toàn bộ tổ chức của các cảnh sát ở
giai đoạn giữa sự nghiệp.
• Cung cấp đào tạo cho cảnh sát nữ giữa sự nghiệp về các lĩnh vực chuyên môn,
chẳng hạn như quản lý khủng hoảng, kiểm soát thảm họa, tội phạm mạng hoặc
chống khủng bố.
> Xây dựng các chương trình cố vấn cho các cảnh sát nữ ở giai đoạn giữa sự nghiệp.
• Xây dựng các chương trình để hỗ trợ phát triển nguồn tiếp nối gồm các phụ nữ có
trình độ cho vai trò lãnh đạo. Người cố vấn có thể bao gồm cả nam và nữ và các
chương trình có thể bao gồm trao đổi các thực hành tốt xuyên biên giới và khu vực.
• Các đối tác phát triển có thể hỗ trợ các sáng kiến này như các chương trình thí
điểm và đánh giá hiệu quả của chúng. Nếu hiệu quả, có thể phát triển các sáng
kiến này thành một chương trình toàn ASEAN.
• Bảo đảm phụ nữ là một phần của ủy ban tuyển chọn cho các cấp bậc cao hơn.
• Một hội đồng lựa chọn cân bằng giới hơn có thể góp phần chống lại thiên kiến
tiềm tàng và xác định các trở ngại cản trở sự thăng tiến của phụ nữ.
• Hiểu biết về các vấn đề giới có thể là một tiêu chí để trở thành thành viên của ủy
ban tuyển chọn cho cả phụ nữ và nam giới.
> Áp dụng các biện pháp đặc biệt tạm thời để thăng tiến phụ nữ lên cấp cao hơn.
• Có thể thực hiện các biện pháp như hạn ngạch hoặc chỉ tiêu giới để bảo đảm các quy
tắc và quy định về điều động và đề bạt mang tính nhạy cảm giới và xóa bỏ sự thiên vị.
> Phát triển chương trình thăng tiến nghề nghiệp để đề bạt phụ nữ lên cấp bậc cao hơn
và/hoặc các vị trí quản lý cao hơn.
• Chương trình nên đặc biệt nhắm mục tiêu vào các cảnh sát nữ để hỗ trợ tăng
cường sự đa dạng trong đội ngũ quản lý cấp cao hơn. Cung cấp cho các cảnh sát
nữ hiệu suất cao với công tác cố vấn, đào tạo và điều động có mục tiêu để phát
triển kỹ năng của họ và đề bạt họ vào các vị trí quản lý cao hơn.
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Nguồn nhân lực
Cải cách các chính sách thể chế ngăn cản phụ nữ giành được và duy trì việc làm có ý
nghĩa trong ngành thi hành pháp luật.
> Khuyến khích và xây dựng các mạng lưới ủng hộ và hỗ trợ đồng đẳng chính thức
hoặc không chính thức cho phụ nữ.
• Thiết lập hoặc tăng cường mạng lưới trong mỗi cơ quan để khuyến khích kế hoạch
hành động và phương pháp tiếp cận mang tính chiến lược và có phối hợp để vận
động cho các quyền của phụ nữ trong thi hành pháp luật.
• Tăng cường mạng lưới vận động và hỗ trợ đồng nghiệp cảnh sát dành cho phụ nữ
trong khu vực và quốc tế.
> Thông qua hoặc sửa đổi các chính sách hỗ trợ quyền của các cá nhân để tiếp cận
chế độ làm việc bán thời gian hoặc linh hoạt.
> Thông qua hoặc sửa đổi các chính sách liên quan đến chế độ nghỉ phép dành cho
cha mẹ, đặc biệt là các quyền lợi nghỉ thai sản cho nam.

Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và thiết bị
> Xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất cho phép điều động phụ nữ mà không bị
hạn chế nào. Chi phí ngắn hạn có thể được bù đắp trong thời gian dài hơn vì bất
bình đẳng giới và các tội phạm đối với phụ nữ và trẻ em dai dẳng có thể phát sinh
chi phí dài hạn cho Nhà nước về chăm sóc sức khỏe và mất năng suất trong nền
kinh tế.
• Bảo đảm có các cơ sở riêng dành cho nam và nữ để thay đồ, ngủ và vệ sinh trên
toàn quốc.
• Bảo đảm cung cấp các cơ sở cho con bú, vắt sữa mẹ và trông trẻ tại nơi làm
việc.
> Bảo đảm phụ nữ có các lựa chọn đồng phục phù hợp để tạo sự thoải mái, an toàn
và thiết thực khi làm nhiệm vụ. Cung cấp đồng phục cho phụ nữ mặc trong thời gian
mang thai, nếu muốn.
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CẢNH SÁT PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG VÀ CÁCH TỐT
NHẤT ĐỂ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG LÀ PHẢN ÁNH
CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN. VÌ VẬY, NẾU CỘNG ĐỒNG
CỦA BẠN LÀ 50-50 THÌ LỰC LƯỢNG CỦA BẠN
CŨNG PHẢI LÀ 50-50 (CÁN BỘ NỮ, BRUNEI)
Nghiên cứu này chia sẻ các thực tiễn
mới và tốt liên quan đến tuyển dụng,
đào tạo, điều động và đề bạt các cán
bộ nữ và phản ánh về cách các tổ chức
quốc gia và khu vực, các cơ quan thi
hành pháp luật và cá nhân các nhà
quản lý có thể góp phần thúc đẩy vai
trò của phụ nữ trong thi hành pháp
luật.

ẢNH: INTERPOL

Nghiên cứu đã cung cấp những hiểu
biết sâu sắc về kinh nghiệm, thành tựu
và khát vọng, cũng như thách thức mà
phụ nữ làm việc trong ngành thi hành
pháp luật trong khu vực ASEAN phải đối
mặt. Phụ nữ không phải là một nhóm
đồng nhất; chính vì vậy, các phụ nữ
tham gia nghiên cứu này bày tỏ quan
điểm đa dạng. Như đã chứng minh ở
trên, phụ nữ có nhiều đóng góp, trong
đó có cung cấp các dịch vụ an ninh
được cải thiện cho toàn dân; tăng hiệu
quả hoạt động thông qua giải quyết các
nhu cầu an ninh cụ thể và các thách
thức mà phụ nữ và trẻ em phải đối mặt;
gắn kết chặt chẽ hơn và xây dựng niềm
tin với cộng đồng; cũng như ít sử dụng
vũ lực quá mức. Cân bằng giới tốt là điều
kiện tiên quyết để phụ nữ đạt được các
vị trí quản lý và đóng góp vào các quy
trình ra quyết định chiến lược, nghiệp vụ
cấp cao và chiến thuật.

Điều quan trọng, thực hiện mục tiêu bình
đẳng giới trong ngành cảnh sát không
chỉ đơn giản là thêm nhiều phụ nữ. Đây
là quá trình chuyển đổi các thiết lập thể
chế duy trì tình trạng bất bình đẳng giới.
Đó là về tôn trọng quyền con người của
tất cả mọi người và tạo ra môi trường làm
việc hiệu quả và năng suất, nơi tất cả mọi
nhân viên đều cảm thấy an toàn và có giá
trị và nơi họ có thể sử dụng các kỹ năng
và năng lực của mình một cách trọn vẹn
nhất. Làm việc hướng tới một lực lượng
thi hành pháp luật bình đẳng và thân
thiện giới là điều cần thiết cho ngành
cảnh sát khi cân nhắc đến nghĩa vụ pháp
lý quốc tế và trong nước của ngành này.
Như một trong số cán bộ nữ từ Brunei nhấn
mạnh: “Lực lượng cảnh sát rất độc đáo,
không giống như quân đội, ngành phục
vụ quốc gia. Cảnh sát phục vụ cộng đồng
và cách tốt nhất để phục vụ cộng đồng
là phản ánh cộng đồng của bạn. Vì vậy,
nếu cộng đồng của bạn là 50-50 thì lực
lượng của bạn cũng phải là 50-50. Đối với
các cán bộ điều tra của chúng ta, chúng
ta sẽ làm thế nào nếu chúng ta không có
nữ giới? Làm thế nào chúng ta có thể giải
quyết các mối quan tâm của phụ nữ nếu
chúng ta không có các cán bộ nữ? Chúng
ta sẽ đào tạo những tân binh như thế nào
nếu chúng ta không có giáo viên nữ?
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PHỤ LỤC 1
Thông tin tóm tắt của các quốc gia 167

BRUNEI DARUSSALAM – LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT HOÀNG GIA BRUNEI
Tiêu chí tuyển dụng: Để trở thành sĩ quan cảnh sát, ứng viên phải là:
> Hạ sĩ quan (không yêu cầu bằng cấp, chỉ có điểm tín chỉ tối thiểu ở các môn tiếng
Malay và tiếng Anh cấp ‘O’ IGCSE)
> Thanh tra tập sự (phải có chứng chỉ tốt nghiệp quốc gia cao hơn)
> Trợ lý cảnh ty tập sự (tối thiểu phải có bằng cử nhân)
> Nói tiếng Anh và tiếng Malay ít nhất cấp O
> Yêu cầu chiều cao
• Nam giới phải có chiều cao không dưới 1,7 m (5 feet 6 inch) và cân nặng không
quá 60 kg
• Nữ giới phải có chiều cao không dưới 1,64 m (5 feet 4 inch) và cân nặng không
quá 55 kg
Tuổi nghỉ hưu: 55 tuổi
Phụ nữ có cấp bậc cao nhất: Cảnh ty cao cấp

CAMPUCHIA – CẢNH SÁT QUỐC GIA CAMPUCHIA
Tiêu chí tuyển dụng: Theo Điều 2 của Prakas về “Điều kiện tuyển dụng ứng viên làm
việc trong Khung cảnh sát quốc gia năm 2016”, các điều kiện chung để tuyển dụng ứng
viên làm việc theo Khung cảnh sát quốc gia là:168
1. Bài kiểm tra tuyển dụng sĩ quan cảnh sát sẽ được tiến hành cho các ứng viên của
cả hai giới, không quá 30 tuổi vào ngày dự tuyển, có bằng cử nhân, bằng cấp tương
đương hoặc cao hơn;
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2. Bài kiểm tra tuyển dụng sĩ quan cảnh sát cấp thấp sẽ được tiến hành cho các ứng
cử viên của cả hai giới, không quá 25 tuổi vào ngày thi, có bằng tốt nghiệp trung học
hoặc tương đương hoặc chứng chỉ dưới bằng tốt nghiệp trung học.
Các điều khoản khác nêu chi tiết điều kiện riêng cho các chức năng cảnh sát khác nhau.
Ví dụ: các yêu cầu về chiều cao và cân nặng khác nhau được áp dụng theo bảng dưới
đây.
Điều 3169

Điều 4170

Điều 5171

Điều 6172

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Chiều cao

167 cm>

157 cm>

170 cm>

160 cm>

163 cm>

Không bao
gồm

167 cm>

155 cm>

Cân nặng

57-67 kg

47-57 kg

60-70 kg

50-60 kg

53-63 kg

Không bao
gồm

47-67 kg

45-55 kg

Tuổi nghỉ hưu: 60 tuổi
Phụ nữ có cấp bậc cao nhất: Phó tổng cục trưởng

INDONESIA – CẢNH SÁT QUỐC GIA INDONESIA
Có bốn cách để tham gia Cảnh sát Quốc gia Indonesia:173
1.

Tham dự Học viện Cảnh sát trong bốn năm để trở thành một sĩ quan;

2.

Tham dự Trường ứng viên cảnh sát sáu tháng để trở thành sĩ quan kỹ thuật;

3.

Tham dự Trường cảnh sát bảy tháng để trở thành một hạ sĩ quan (cấp trung sĩ)
và

4.

Tham dự Trường cảnh sát năm tháng để trở thành một cảnh sát cấp bậc thấp hơn
(cấp hạ sĩ quan).

Trong quá trình tuyển dụng, các yêu cầu cơ bản được áp dụng cho tất cả những người
nhập học đang là công dân Indonesia và thể hiện sự trung thành với Nước cộng hòa
Indonesia như một quốc gia đơn nhất và Hiến pháp của nó.
Tuổi nghỉ hưu: 58 tuổi.
Phụ nữ có cấp bậc cao nhất: chuẩn tướng cảnh sát
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CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT LÀO
Điều 23 (sửa đổi), Tiêu chuẩn của các sĩ quan cảnh sát và hạ sĩ quan174
Sĩ quan cảnh sát và hạ sĩ quan phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
1.

Là dân tộc Lào và giữ quốc tịch Lào và ít nhất 18 tuổi.

2.

Có lập trường chính trị vững chắc, trung thành với Đảng, chính quyền và nhân dân;
có tư tưởng xã hội chủ nghĩa; yêu nước; yêu chế độ dân chủ của nhân dân; có lập
trường vững chắc và có thể xác định bạn bè và kẻ thù; có đặc điểm cách mạng đạo
đức; dũng cảm và sẵn sàng hy sinh; hiểu biết về các hướng dẫn, mệnh lệnh và sự
lãnh đạo của tổ chức; cũng như tôn trọng và thực hiện nghiêm túc Hiến pháp và
pháp luật.

3.

Có lý lịch tư pháp trong sạch.

4.

Có chứng chỉ của các trường trung học phổ thông hoặc bất kỳ khóa học nghề nào.
Những người ở vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa không có chứng chỉ của các
trường trung học phổ thông sẽ được xem xét theo tiêu chuẩn hợp lý.

5.

Có kiến thức cơ bản về định hướng và chính sách của Đảng và đã tham gia một
khóa học nghề cụ thể.

6.

Khỏe mạnh và thể chất tốt [không có bộ phận cơ thể bị khuyết tật hoặc bị thiếu].

Sĩ quan cảnh sát phải có tiêu chuẩn bổ sung như sau:
• Thiếu úy phải có chứng nhận chuyên môn cấp diploma hoặc cao hơn hoặc có kinh
nghiệm trong việc chỉ đạo, lãnh đạo và chỉ huy và có hồ sơ về thành công cụ thể.
• Thiếu tá phải có bằng cao đẳng chuyên môn hoặc chứng chỉ cấp diploma về lý
thuyết chính trị và hành chính hoặc tương đương hoặc cao hơn, và có kinh nghiệm
trong việc chỉ đạo, lãnh đạo và chỉ huy, và có thành tích cụ thể.
Đại úy hoặc thiếu tá ngoài các yêu cầu nêu trên, phải có khả năng chỉ đạo, lãnh đạo và
chỉ huy; có ý thức cao về chính trị và gương mẫu trong lãnh đạo và có ảnh hưởng đối với
các sĩ quan cảnh sát và hạ sĩ quan.
Con đường để trở thành một sĩ quan cảnh sát theo các phụ nữ tham gia nghiên
cứu này:175
> Tuổi dưới 24 tuổi:
• Hoàn thành chương trình trung học phổ thông và sau đó hai năm đào tạo tại Học
viện Cảnh sát.

106

• Từ 25 đến 35 tuổi:
• Có bằng cử nhân tại một trường đại học bên ngoài, sau đó hoàn thành khóa học
bắc cầu ba hoặc sáu tháng
Tuổi nghỉ hưu: 60 tuổi. Trong một số trường hợp, phụ nữ có thể nghỉ hưu sớm hơn
nhưng không dưới 55 tuổi.176
Phụ nữ có cấp bậc cao nhất: đại tá

MALAYSIA – CẢNH SÁT HOÀNG GIA MALAYSIA
Các yêu cầu tham gia Cảnh sát Hoàng gia Malaysia từ năm 2018:177
Tuổi: Từ 18 đến 28 tuổi.
Trình độ học vấn: Phải có chứng chỉ trung học.
Đối với cán bộ: phải có bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ
Phẩm chất cá nhân
Có tính cách tốt.
Thể hiện kỹ năng giao tiếp tốt.
Thông minh và thể hiện sự phán đoán, trưởng thành và ý thức thông thường.
Quốc tịch: phải có quốc tịch Malaysia
Sức khỏe
Phải phù hợp về thể chất và tinh thần.
Đáp ứng các tiêu chuẩn về thị giác.
Lý lịch Tư pháp
Không bị kết án hình sự mà không được hưởng ân xá.
Không có cáo buộc hình sự chưa hoàn thành trước tòa án.
Tuổi nghỉ hưu: 60 tuổi.
Phụ nữ có cấp bậc cao nhất: phó cục trưởng cảnh sát

MYANMAR – LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT MYANMAR
Lực lượng cảnh sát Myanmar có các trường đào tạo sau:
• Học viện đào tạo cảnh sát ở Zee Bin Gyi (chỉ dành cho học viên cảnh sát)
• Học viện đào tạo chiến thuật cho cảnh sát đặt tại Mandalay
• 4 Trung tâm đào tạo cảnh sát, nằm tại ở Yemaethin, Wet Htee Kan, Sagaing và
Taung Lay Lone (theo dự kiến, một trong số các trung tâm này sẽ được nâng cấp)
• Trường đào tạo Hạ sĩ quan nằm ở Hlawga
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Tiêu chí tuyển dụng178
Có hai con đường: Học viên học viện cảnh sát (đào tạo để trở thành sĩ quan) và tân binh
hạ sĩ quan.
Sĩ quan
> Học viên cảnh sát có thể nộp đơn nếu họ có bằng đại học hoặc đã hoàn thành các
khóa đào tạo cơ bản khác như một hạ sĩ quan hoặc thư ký.
> Đối với những ứng viên đã có bằng đại học, họ phải từ 20 đến 27 tuổi để đăng ký
tham gia Học viện đào tạo cảnh sát 52 tuần tại Zee Bin Gyi.
> Phụ nữ nộp đơn có bằng cấp phải chưa kết hôn và duy trì tình trạng chưa kết hôn
trong hai năm sau khi tốt nghiệp (không áp dụng cho nam giới).
Yêu cầu tối thiểu179
> Công dân Myanmar
> Tiêu chí thể chất
• Đối với nam giới: chiều cao tối thiểu là 5’3” (160 cm), ngực tối thiểu là 32”, (81 cm)
và cân nặng tối thiểu là 110 lb (50 kg).
• Đối với phụ nữ: chiều cao tối thiểu là 5’3” (160 cm)180 và cân nặng tối thiểu là 95
lb (43 kg).
> Không được tham gia vào đảng chính trị.
> Không được đeo kính.
Hạ sĩ quan
• Các ứng viên nam phải từ 18 đến 30 tuổi và cần hoàn thành giáo dục trung học
cơ sở đến lớp 9.
• Nữ hạ sĩ quan được yêu cầu không kết hôn tại thời điểm nộp đơn và duy trì tình
trạng chưa kết hôn trong hai năm.181
Tuổi nghỉ hưu: 60 tuổi
Phụ nữ cấp bậc cao nhất: đại tá
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PHILIPPINES – CẢNH SÁT QUỐC GIA PHILIPPINES
Tiêu chí tuyển dụng:
Để trở thành sĩ quan cảnh sát, ứng viên phải là:
• Công dân Philippines;
• Một người có tư cách đạo đức tốt;
• Phải vượt qua các bài kiểm tra tâm thần/tâm lý, ma túy và thể chất do PNP tổ chức
quản lý;
• Phải có bằng tú tài chính thức từ một tổ chức học tập được công nhận;
• Phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào trong các yêu cầu đủ điều kiện cơ bản sau đây:
• Vào PNP, Ủy ban Cảnh sát Quốc gia
• Đạo luật Cộng hòa số 1080 (Kiểm tra phục vụ Dân sự)
• PD số 907 (CS đủ điều kiện để tốt nghiệp danh dự đại học)
• Không từng bị trục xuất khỏi quân ngũ hoặc bị sa thải có lý do khỏi bất kỳ vị trí
dân sự nào trong chính phủ;
• Không từng bị kết án bằng phán quyết cuối cùng về hành vi phạm tội hoặc tội
phạm liên quan đến xa đọa đạo đức;
• Phải có chiều cao tối thiểu 1,62 m đối với nam và 1,57 m đối với nữ;
• Phải cân nặng không quá hoặc dưới 5 kg so với cân nặng tiêu chuẩn tương ứng
với cân nặng, tuổi tác và giới tính; và
• Không được dưới 21 hoặc hơn 30 tuổi.
Tuổi nghỉ hưu: 56 tuổi.
Phụ nữ có cấp bậc cao nhất: chuẩn tướng cảnh sát
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SINGAPORE – LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT SINGAPORE
Tiêu chí tuyển dụng:
Để trở thành cảnh sát, ứng viên phải là:
Nam

Nữ

Tình trạng PES

PES A hoặc B1

Miễn trừ

Yêu cầu học vấn

Trung sĩ tuyển thẳng: tối thiểu 5 tín chỉ Cấp ‘O’ GCE*
Thanh tra tuyển thẳng: có bằng cấp ở bất kỳ lĩnh vực

Thị lực

Tầm nhìn màu bình thường

*Bao gồm các văn bằng từ trường bách khoa địa phương, tú tài quốc tế, trường trung
học NUS, NAFA, Kỹ sư kỹ thuật LASELLE và ITE; Chứng chỉ cấp ‘A’ GCE; chứng chỉ
NITEC hoặc cao hơn NITEC và chứng chỉ cấp ‘O’ GCE (ít nhất năm tín chỉ).
Tuổi nghỉ hưu: 55 tuổi (tuổi nghỉ hưu sẽ được nâng lên 56 vào năm 2021).
Phụ nữ có cấp bậc cao nhất: phó cục trưởng cảnh sát

THÁI LAN – CẢNH SÁT HOÀNG GIA THÁI LAN
Con đường gia nhập Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan182
•

Sĩ quan:183
• Con đường thứ nhất: dành cho ứng viên nam từ 16 đến 18 tuổi đã tốt nghiệp trung
học phổ thông hoặc lớp 10 (M.4) do Bộ Giáo dục chứng nhận hoặc bằng cấp
tương đương.
• Con đường thứ hai: dành cho sinh viên hạ sĩ quan hoặc hạ sĩ quan nam không quá
24 tuổi, có bằng tốt nghiệp trung học.

Các ứng viên thành công theo cả hai con đường này đều tham gia khóa đào tạo hai năm
tại Trường dự bị Học viện Vũ trang và một số sẽ tiếp tục hoàn thành bốn năm (tổng cộng
6) với bằng cử nhân tại Học viện Cảnh sát Hoàng gia.
•

Hạ sĩ quan:
• Ứng viên nam và nữ phải từ 18 đến 27 tuổi
• Đào tạo một năm tại Học viện Cảnh sát cấp khu vực
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•

Các vị trí tại văn phòng tổng hợp hoặc vị trí công chức (như nhân viên
hành chính hoặc nhân viên pháp y):
• Cả ứng viên nam và nữ không được quá 35 tuổi và có bằng cử nhân của một
trường đại học bên ngoài.
• Nếu được nhận, họ sẽ thực hiện khóa học bắc cầu bốn tháng tại Học viện Cảnh
sát Hoàng gia.

•

Điều dưỡng (dành cho Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát và các cơ sở y tế):
• Chủ yếu là ứng viên nữ (hạn chế đối với ứng viên nam)
• Có thể là sĩ quan hoặc hạ sĩ quan

Tuổi nghỉ hưu: 60 tuổi
Phụ nữ có cấp bậc cao nhất: Cục trưởng

VIỆT NAM – LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
Tiêu chí tuyển dụng: Để trở thành một cảnh sát được đào tạo tại Học viện Cảnh sát
Nhân dân, ứng viên phải:
> Phù hợp về chính trị và đạo đức.
> Hiện tại là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Hồ
Chí Minh.
> Tuổi:
• Dưới 20 tuổi đối với học sinh nói chung và 22 tuổi đối với học sinh là người dân tộc
thiểu số.
• Dưới 30 tuổi đối với các cán bộ, chiến sĩ công an đã thuộc biên chế của Bộ
Công an.
> Học sinh (tức là dưới 20 tuổi) phải chưa kết hôn và chưa có con
> Chiều cao và cân nặng:
• Nam phải cao 1,64 cm và 48 kg trở lên.
• Nữ phải từ 1,58 cm và 45 kg trở lên.
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Thông tư về Quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân 2016,
Điều 3184
Quy định hai chỉ tiêu tuyển sinh đối với nữ tại thời điểm tuyển sinh:
• Tối đa 10% nữ đối với các ngành nghiệp vụ an ninh; và
• Tối đa 15% đối với nữ trong các ngành chính trị, kỹ thuật, hậu cần và ngoại ngữ.
Tuổi nghỉ hưu:185
Hạ sĩ quan: 45;
Cấp úy: 53;
Thiếu tá, Trung tá:
Nam 55
Nữ 53
Thượng tá:
Nam 58
Nữ 55;
Đại tá:
Nam 60
Nữ 55;
Cấp tướng: 60
Phụ nữ cấp cao nhất: Trung tướng
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PHỤ LỤC 2

Bảng xếp hạng khoảng cách giới toàn cầu
giữa các quốc gia thành viên ASEAN
Sự bao gồm phụ nữ trong công tác thi hành pháp luật được hình thành bởi một loạt
các động lực. Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu xếp hạng các quốc gia theo bốn
nhóm186 Bảng dưới đây cho thấy sự khác biệt đáng kể trong cách các quốc gia thành
viên ASEAN ghi điểm ở một số nhóm so với các quốc gia láng giềng.

Quốc gia

Tổng thể

Báo cáo
cuối
cùng

Sự tham gia và Cơ
hội trong lĩnh vực
Kinh tế

Trình độ học
vấn

Sức khỏe và
sự sống

Trao quyền
chính trị

Brunei

95
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28

72

115

148
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93

25

124

73

119

Indonesia

85

85

68

105
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82

Cộng hòa Dân chủ Nhân
dân Lào

43

26

3

110

98

98

Malaysia

104

101

97

86

84

117

Myanmar
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102
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57

133

Philippines
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8

14

37

41

29

Singapore
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67
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84

133
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Thái Lan

75

73
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Việt Nam
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