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LỜI MỞ ĐẦU
Bạo lực đối với phụ nữ là một trong những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất thời nay. Cứ ba phụ nữ thì có một người 
bị bạo lực về thể xác hoặc tình dục dưới các hình thức khác nhau (không bao gồm bị quấy rối tình dục). Nhân dịp 25 năm ra 
đời của Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (The Beijing Platform for Action) hướng tới bình đẳng giới toàn cầu, để giải quyết 
vấn đề bạo lực phụ nữ chúng ta nhận thấy rằng vẫn còn rất nhiều việc cần làm và truyền thông(Media) cũng đóng một vai 
trò vô cùng quan trọng. Ở đây “Media”(truyền thông) có nghĩa là các kênh vô tuyến truyền hình, kênh truyền thanh, kênh 
phim truyện và các kênh truyền thông xã hội cung cấp thông tin,các chương trình giải trí và nhiều hình thức giao tiếp ngày 
càng phổ biến. Các nền tảng truyền thông này và các nội dung được truyền đạt trên các phương tiện truyền thông đó vừa 
đem đến thách thức nhưng cũng vừa mang lại những cơ hội to lớn để đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới và xóa bỏ 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Các chuẩn mực xã hội về sự phân biệt đối xử tạo nên bất bình đẳng giới, những định kiến cá nhân về chủng tộc, nhóm ngôn 
ngữ, sự khiếm khuyết, vị thế kinh tế xã hội đã dẫn đến tình trạng bất bình đẳng giới tính và bạo lực phụ nữ·trẻ em gái kéo 
dài. Trong khi đó truyền thông có thể mở rộng tầm tư duy duy của con người, đồng thời phản ánh được tính đa dạng của 
nhân loại, và cho thấy có thể tạo dựng một thế giới hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ và tận 
dụng sức mạnh này của truyền thông. 

UN Women và UNESCO rất vui mừng được hợp tác sản xuất cuốn sổ tay này. Cuốn sổ tay này năm trong một loạt các cẩm 
nang được phát triển để thúc đẩy việc thực hiện Khung Hành động phòng ngừa Bạo lực đối với phụ nữ(A Framework 
to Underpin Action to Prevent Violence against Women) của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền 
cho phụ nữ(UN Women), Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc(UNDP), Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp 
Quốc(UNESCO), Quỹ dân số Liên Hợp Quốc(UNFPA), Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc(OHCHR) và Tổ chức Y tế 
thế giới(WHO) phát hành năm 2015. Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ và Tổ chức Giáo 
dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc vô cùng vui mừng vì được cùng hợp tác hỗ trợ trong việc xuất bản cuốn cẩm nang 
này. Cuốn cẩm nang này dùng cho những người làm truyền thông, hướng dẫn cách giải quyết bạo lực phụ nữ và chia sẽ các 
tiền lệ thực hiện hiệu quả của các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi hy vọng thông qua cuốn cẩm nang này, cơ chế chính 
sách về bình đẳng giới của các cơ quan tổ chức sẽ được nhanh chóng hoàn thiện. Các bí quyết của cuốn cẩm nang này sẽ 
góp phần nâng cao giá trị tính đa dạng, bình đẳng, phi bạo lực của các sản phẩm truyền thông.

Åsa Regnér 
Trợ lý Tổng thư ký_ Phó Giám đốc điều hành 
Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao 
quyền cho phụ nữ

Moez Chakchouk
Trợ lý Tổng Giám đốc 
Bộ phận Truyền thông thông tin Tổ chức Giáo dục Khoa 
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THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM 
TRỌNG TÂM 
Giới (Gender): Là các thuộc tính mang tính xã hội và cơ hội 
giành cho nam và nữ được phân biệt theo giới tính. Các 
thuộc tính mang tính xã hội và cơ hội này ảnh hưởng tới 
quan hệ giữa nam giới và nữ giới, giữa trẻ em trai và trẻ em 
gái, giữa nữ giới với nhau, giữa nam giới với nhau. Giới được 
hình thành từ xã hội và được học tập thông qua quá trình 
xã hội hóa. Tùy theo bối cảnh và thời đại, quan niệm giới có 
sự khác biệt và có thể thay đổi. (UN Women, 2015)

Đa dạng giới (Gender diversity): Trong ngữ cảnh của cuốn 
cẩm nang này, đa dạng giới đề cập đến vai trò giới, những 
biểu hiện hoặc hành vi khác với những quan niệm truyền 
thống về giới. Những người đa dạng giới là những người 
có thể tự nhận thức bản thân có những khác biệt với giới 
tính sinh học của chính bản thân họ. Những người này có 
thể có những hành động khác so với những người có cùng 
giới tính sinh học với họ.

Bình đẳng giới (Gender equality): Là khái niệm chỉ việc tất 
cả mọi người bất kể giới tính hay bản dạng giới, đều bình 
đẳng về nhân phẩm và quyền lợi, được tự do lựa chọn, phát 
triển năng lực cá nhân và theo đuổi công việc chuyên môn 
của mình, không bị phân biệt đối xử và giới hạn bởi những 
định kiến và vai trò giới cứng nhắc.

Bất bình đẳng giới (Gender inequality): Là những chuẩn 
mực về giới, vai trò giới, thói quen văn hóa, chính sách, luật 
pháp, yếu tố kinh tế, thông lệ quy chế góp phần cho mối 
quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ. Bất bình đẳng giới 
gây ảnh hưởng tiêu cực cho người phụ nữ trong mọi lĩnh 
vực xã hội và đời sống.

Lồng ghép giới (Gender mainstreaming): Là quá trình 
đánh giá những ảnh hưởng tới người phụ nữ và người nam 

giới trên mọi phương diện luật pháp, chính sách, chương 
trình và kế hoạch thực hiện. Lồng ghép giới là chiến lược 
buộc phải cân nhắc và phản ánh nhu cầu và trải nghiệm 
của cả nam và nữ trong quá trình thiết kế, thực thi, giám sát 
và đánh giá mọi chính sách và chương trình chính trị/kinh 
tế/xã hội. Thông qua chiến lược lồng ghép giới, nam và nữ 
sẽ được hưởng lợi bình đẳng từ các chính sách/chương 
trình, có thể loại bỏ bất bình đẳng giới. Mục tiêu cuối cùng 
của lồng ghép giới là vươn tới mục tiêu bình đẳng giới. 
(UNICEF, UNFPA, UNDP, UN Women, 1997).

Định kiến giới (Gender stereotypes): Là tư duy, quan niệm 
chung và định kiến rằng “nữ giới và nam giới có hoặc phải 
có thuộc tính/đặc trưng riêng”, “nữ giới và nam giới có hoặc 
phải có vai trò riêng” (OHCHR).

Tính xen kẽ (Intersectionality): Là khái niệm cần thiết để 
hiểu kết quả mang tính cơ cấu và động lực được tạo ra bởi 
sự giao thoa giữa hai hoặc nhiều hình thức phân biệt đối 
xử với các hệ thống phụ thuộc. Cụ thể là khái niệm dẫn 
tới sự bất bình đẳng giữa nam và nữ như chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc, chế độ phụ hệ, những bất lợi về kinh tế 
và các cơ chế phân biệt đối xử khác. Hoặc khái niệm quá 
trình phương thức những chính sách và pháp luật tạo gánh 
nặng cho một bộ phận dân số, khi những gánh nặng này 
gặp các yếu tố bất bình đẳng mang tính xen kẽ, sẽ có tác 
dụng vô hiệu hóa chúng. (UN, 2000).

Truyền thông (Media): đề cập đến các kênh truyền thông 
đa dạng (in ấn, âm thanh, hình ảnh và trực tuyến) dùng để 
sản xuất và phổ biến thông tin, ý tưởng hoặc thông điệp ví 
dụ tin tức, giải trí, quảng cáo. Nhưng “Truyền thông” được 
đề cập tới trong cuốn cẩm nang này không phải là khái 
niệm đổ đồng mọi cơ quan truyền thông hiện có.
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Phòng ngừa (Prevention): Có nghĩa là ngăn chặn sớm việc 
phát sinh và tái phát bạo lực. Nội dung chính của cuốn cẩm 
nang này là phòng ngừa bạo lực bằng cách nhắm vào các 
chuẩn mực xã hội, những thói quen và cấu trúc củng cố 
hoặc dung túng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Muốn 
phòng ngừa bạo lực, cần nhiều các biện pháp tương hỗ 
lẫn nhau đi kèm với việc tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nạn 
nhân bị bạo lực và cơ chế giải trình trách nhiệm của thủ 
phạm.

Chuẩn mực xã hội (Social norm): Chuẩn mực là những quy 
tắc cấu thành(social construct) mang tính xã hội. Các chuẩn 
mực xã hội tồn tại dưới hình thức một niềm tin chung hoặc 
những kỳ vọng về những hành động điển hình mà một 
người thường làm và được chấp nhận trong một xã hội hay 
một nhóm. Chuẩn mực xã hội được duy trình thông qua 
việc được xã hội đó chấp thuận hoặc không chấp thuận. 
(Heise, L. & Heise & Manji, K, 2016).

Bạo phụ nữ và trẻ em gái (Violence Against Women and 
Girls (VAWG)): Bạo lực phụ nữ và trẻ em gái là hành vi bạo 
lực giới cơ bản. Nhưng những hành vi như đe dọa, cưỡng 
chế, chủ ý tước đoạt tự do làm tổn thương tới thể xác, tâm 
lý, tình dục của phụ nữ và trẻ em gái cũng đều bị qui là 
hành vi bạo lực phụ nữ và trẻ em gái. Điều này có nghĩa là 
vì họ là phụ nữ/trẻ em gái nên họ bị bạo lực. Hành vi bạo 
lực phụ nữ/trẻ em gái tồn tại dưới nhiều hình thức, có thể 
nhận thấy mối liên quan giữa các hành vi bạo lực, đôi khi là 
tái diễn. Điều này thể hiện rõ nhất trong mối quan hệ bất 
bình đẳng về quyền lực giữa nam và nữ từ xa xưa. (UN A/ 
RES/48/104, 1993).
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1. GIỚI THIỆU 
Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (BLĐVPN&TEG)) là một trong những hành vi xâm hại nhân quyền 
phổ biến nhất trên thế giới. Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là nguyên nhân và cũng là kết quả của 
bất bình đẳng giới. Nó không chỉ ảnh hưởng tới hạnh phúc, sức khỏe, sự an toàn, khả năng lao động 
sản xuất của phụ nữ và trẻ em gái mà nó còn ngăn cản họ thực hiện quyền lợi của chính bản thân 
mình. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này, tuy nhiên tỷ lệ bạo lực với phụ nữ và 
trẻ em gái vẫn gia tăng ở mức đáng lo ngại. Theo dữ liệu toàn cầu, thì cứ trong 3 phụ nữ lại có 1 người 
từng bị bạo lực về thể xác hoặc bạo lực tình dục trong cuộc đời. Ở một số quốc gia, tình trạng này còn 
nghiêm trọng hơn rất nhiều vì cứ trong 10 phụ nữ có tới 7 người từng là nạn nhân của bạo lực về thể 
xác và bạo lực tình dục. (WHO, 2013). Vấn đề nan giải nhất là nguyên nhân cơ bản dẫn tới bạo lực phụ 
nữ và trẻ em gái lại chính là thái độ/tâm niệm/hành động mang tính xã hội đã tạo ra những định kiến, 
sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng nam nữ. Giải quyết vấn đề nan giải này chính là trọng tâm của nỗ 
lực phòng ngừa bạo lực. 

Lần đầu tiên trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, Cơ quan Liên 
Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ(UN 
Women) đã hợp tác với Tổ chức lao động quốc tế(ILO), Văn 
phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, Chương trình 
phát triển Liên Hợp Quốc(UNDP), Tổ chức Giáo dục Khoa 
học Văn hóa Liên Hợp Quốc(UNESCO), Quỹ dân số Liên 
Hợp Quốc(UNFPA), Tổ chức Y tế thế giới(WHO) và các bên 
liên quan phát triển Khung Hành động Liên hợp quốc về 
Phòng chống bạo lực phụ nữ (A United Nations Framework 
to Underpin Action to Prevent Violence Against Women, 
2015). Khung hành động đã chỉ ra rằng ngày càng có nhiều 
bằng chứng cho thấy cần có phương thức tiếp cận toàn 
diện mới có thể phòng ngừa bạo lực. Điều này có nghĩa là 
cần có sự tham gia tương hỗ của toàn thể xã hội (cá nhân, 
tổ chức, cộng đồng địa phương, quy định…). Khung hành 
động này nhấn mạnh việc toàn thể xã hội phải trực diện đối 
phó với những thói quen, tâm niệm, thái độ và hành động 
dung thứ cho bạo lực. Khung Hành động xác định mười 
một 'xuất phát điểm' cần can thiệp để ngăn chặn BLĐVPN 
bao gồm: trường học; nơi làm việc; thể thao; những thể chế 

do nam giới thống trị; y tế; tư pháp; an ninh; giao thông 
vận tải; trong cộng đồng; chính quyền trung ương và địa 
phương; và truyền thông. 

Cuốn cẩm nang này cung cấp các hướng dẫn để các cơ 
quan của Liên Hợp Quốc và các cơ quan truyền thông tăng 
cường bình đẳng giới và phòng ngừa BLĐVPN&TEG. Mục 
tiêu này có thể đạt được theo 2 phương cách: 
1)  Hợp tác với truyền thông nhưng phải lập kế hoạch bình 

đẳng giới từ nội bộ tổ chức truyền thông. 
2)  Hợp tác với truyền thông. Vận dụng truyền thông như 

kênh tăng cường bình đẳng giới. Tạo giá trị đa dạng, 
bình đẳng, không phân biệt đối xử trong các nội dung 
do các cơ quan truyền thông sản xuất.

Liên quan tới nội dung trên, cẩm nang này đã cung cấp 3 
hướng dẫn cụ thể sau:

1) Tăng cường môi trường cơ bản

2) Tăng cường cách tiếp cận quy định tích cực

3) Tham gia thay đổi chuẩn mực xã hội trong truyền thông

1.1 Tại sao việc hợp tác với truyền thông lại quan trọng

Truyền thông có thể tiếp cận tới đông đảo người dân trong 
xã hội trên diện rộng, hình thành và ảnh hưởng tới suy nghĩ 
và nhận thức về “những gì được xã hội coi là đúng đắn”. Về 
lâu dài có thể coi truyền thông là “xuất phát điểm (entry 

point)” trọng tâm nhằm phòng ngừa bạo BLĐVPN&TEG. 
Nếu truyền thông sản xuất các nội dung theo quan niệm 
cổ hủ hoặc có hại thì sẽ làm gia tăng chuẩn mực xã hội dẫn 
tới phân biệt đối xử theo giới, bất bình đẳng, BLĐVPN&TEG. 
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Nhưng truyền thông cũng tạo cơ hội làm sáng tỏ những 
vấn đề xã hội quan trọng. Nâng cao nhận thức về mức độ, 
nguyên nhân và hậu quả của đa hạng các hành vi bạo lực 
hiện hữu. Truyền thông không nên miêu tả diện mạo và vai 
trò của nam giới và nữ giới theo quan niệm cổ hủ hay bằng 
cách nhìn truyền thống mang tính phiến diện, mà phải 
phản ánh mọi sự đa dạng của xã hội. Truyền thông có thể 
lên tiếng để nâng cao quyền năng của phụ nữ và có thể kết 
nối đưa thành vấn đề nghị sự chính trị.

Nhưng đồng thời truyền thông cũng có thể gây ra tình 
trạng phân biệt đối xử theo giới, phân biệt chủng tộc và 
bạo lực dai dẳng, và trên thực tế cũng đã duy trì những 
chuẩn mực xã hội như vậy. Điều này cản trở bình đẳng giới 
và khiến người phụ nữ khó thoát ra khỏi tình trạng bị bạo 
lực. Nội dung truyền thông về bạo lực phụ nữ ảnh hưởng 
tới người dân theo nhiều hình thức. Những nội dung tiêu 
cực sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Có thể tạo ra những 
hậu quả nghiêm trọng từ việc coi bạo lực như vấn đề thời 
sự thông thường đến việc bắt chước hành vi bạo lực(Toledo 
and Lagos, 2014). Người làm truyền thông cần hiểu rõ ảnh 
hưởng của những nội dung do chính mình sản xuất, cần nỗ 
lực sản xuất nội dung hướng tới nhận thức và có nhạy cảm 
về giới, tôn trọng sự đa dạng và phi bạo lực. 

1.2 Biện pháp thu hút sự tham gia của 
truyền thông
Truyền thông rất đa dạng về cơ cấu(phương thức tồn tại 
và cấu thành), hình thức(ấn phấm, phát thanh, kỹ thuật số 
…), loại hình nội dung(tin tức, thời sự, chương trình giải trí, 
truyền thông xã hội)… Điểm tương đồng của truyền thông 
là cơ cấu, hình thức và nội dung của truyền thông đều phản 
ánh sự bất bình đẳng giới và chuẩn mực xã hội phân biệt 
đối xử tồn tại dai dẳng trong xã hội. Khả năng giao tiếp trao 

đổi với đông đảo người dân trong xã hội trên diện rộng 
cũng có thể coi là một điểm tương đồng của truyền thông. 
Từ khía cạnh này có thể thấy rằng có thể tạo sự thay đổi 
tích cực trong nội bộ tổ chức truyền thông, nội dung truyền 
thông sản xuất và người tiêu thụ những nội dung này.

Ở khía cạnh này nếu hợp tác với truyền thông cần nỗ lực ở 
3 lĩnh vực có khả năng liên kết tương hỗ như sau:

• Tăng cường xây dựng môi trường tạo điều kiện cho sự 
thay đổi tích cực trong cấu trúc và các chuẩn mực xã hội, 
chẳng hạn như cải thiện luật pháp và chính sách (khuôn 
khổ quy định) để giải quyết tác hại tiềm ẩn; hiểu được 
những thành công và thách thức của lĩnh vực thông qua 
nghiên cứu và giám sát; cải thiện hiểu biết về truyền 
thông và thông tin cho người dân để điều hướng tốt hơn 
nội dung mà họ hướng đến; và khen thưởng và ghi nhận 
những nội dung và thực hành tốt.

• Thúc đẩy việc xây dựng những thay đổi tích cực thúc đẩy 
bình đẳng giới, chẳng hạn như cố gắng đạt tỷ lệ nam nữ 
đồng đều tại nơi làm việc và những vị trí quản lý; đào tạo 
kiến thức về giới, phân biệt đối xử, bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái; và tăng cường các chính sách về giới (quấy 
rối tình dục, bạo lực gia đình, cân bằng giữa công việc và 
cuộc sống, sự an toàn của các nhà báo) và những chiến 
sách liên quan đến biên tập và xuất bản.

• Tham gia vào việc thay đổi các chuẩn mực xã hội bằng 
cách giải quyết nội dung có định kiến giới, phân biệt đối 
xử và thiếu hiểu biết về nguyên nhân sâu xa của bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác 
với các hoạt động truyền thông xã hội, các chiến dịch có 
các giá trị, niềm tin và thái độ dựa trên sự bình đẳng, tôn 
trọng sự đa dạng và phi bạo lực. 

Nội dung ý tưởng

Chính sách và thông lệ nội bộ

Môi trường cơ bản lý trường bên 
ngoài
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2. KHUÔN KHỔ QUỐC TẾ VÀ KHU 
VỰC
2.1 Khuôn khổ về quyền con người
Ngoài việc chấm dứt nạn bạo lực phụ nữ, khuôn khổ về 
quyền con người quốc tế và khu vực còn nhấn mạnh tầm 
quan trọng trong vai trò của truyền thông nhằm tăng 
cường bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Khuyến nghị số 19(năm 1992), số 23(năm 1997) và số 
35(năm 2017) của Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân 
biệt đối xử đối với phụ nữ có kêu gọi các quốc gia thông 
qua và thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm đảm bảo 
truyền thông sẽ tôn trọng và thúc đẩy việc tôn trọng phụ 
nữ bằng cách:

• Khuyến khích thành lập hoặc củng cố cơ chế tự điều 
chỉnh thông qua truyền thông, bao gồm truyền thông 
trực tuyến hoặc truyền thông xã hội, nhằm mục đích loại 
bỏ những định kiến giới liên quan đến phụ nữ và nam 
giới, hoặc tới các nhóm phụ nữ cụ thể (chẳng hạn nhóm 
hoạt động về quyền con người), và để giải quyết bạo lực 
trên cơ sở giới đối với phụ nữ thông qua các dịch vụ và 
nền tảng truyền thông;

• Xây dựng hướng dẫn cho truyền thông đưa tin phù hợp 
về các trường hợp bạo lực dựa trên cơ sở giới đối với phụ 
nữ.

• Các cơ quan về quyền con người cần giám sát tất cả các 
nội dung truyền thông có nguy cơ kích động tính bạo lực 
ở nam giới như nội dung có hình ảnh phân biệt đối xử 
về giới hay coi thường người phụ nữ. Hoặc thiết lập tăng 
cường vị trí và vai trò của các cơ quan về quyền con người 
để họ có thể kháng nghị phản đối những nội dung này.

• Thiết lập hệ thống thu thập, phân tích, công bố định kỳ 
số liệu thống kê về số vụ bạo lực phụ nữ trên cơ sở giới 
dưới mọi hình thức bao gồm cả bạo lực qua trung gian 
công nghệ(technology mediated violence).

• Theo Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (The Beijing Plat-

form for Action(1995)), truyền thông có thể đóng góp 
nhiều hơn nữa vì mục tiêu phát triển phụ nữ. Cương lĩnh 
hành động Bắc Kinh đã nhấn mạnh 2 vai trò mang tính 
chiến lược quan trọng của truyền thông nhưng cho tới 
nay mức độ tiến triển vẫn còn rất hạn chế:

• Tăng cường sự tham gia và tiếp cận của phụ nữ trong 
việc trình bày chính kiến và ra quyết định trong và thông 
qua các phương tiện truyền thông và công nghệ mới của 
truyền thông;

• Trong truyền thông, tránh miêu tả về người phụ nữ dưới 
con mắt quan niệm định kiến, cố gắng tích cực miêu tả 
họ bằng con mắt cân đối không lệch lạc

Cương lĩnh hành động Bắc Kinh đề cập tới vai trò quan 
trọng của việc hình thành mạng lưới đối thoại toàn cầu 
trong điều kiện công nghệ thông tin ICT phát triển vượt 
ra khỏi gianh giới mọi quốc gia, và cũng giải thích về ảnh 
hưởng của mạng lưới đối thoại toàn cầu này tới chính sách 
công, thái độ và hành động của cá nhân

“Công ước của Hội đồng Châu Âu về phòng và chống bạo 
lực phụ nữ và bạo lực gia đình(Công ước) đã được thông 
qua tại Istanbul năm 2011 và tất cả mọi quốc gia trên thế 
giới đều có thể ký kết vào bản công ước này. Công ước này 
yêu cầu các quốc gia thực hiện các hạng mục sau: 
Tôn trọng tự do ngôn luận và độc lập của lĩnh vực tư nhân, 
doanh nghiệp ICT và truyền thông, nhưng để phòng ngừa 
bạo lực phụ nữ và đề cao nhân phẩm người phụ nữ, phải 
xây dựng chi tiết và yêu cầu thực hiện chính sách, phương 
châm và cơ chế tự điều chỉnh.
Hợp tác với khối tư nhân quản lý môi trường truyền thông 
thông tin gây dò rỉ nội dung tính dục/bạo lực có hại cho trẻ 
em, học sinh, phụ huynh, giáo viên, tăng cường phát triển 
và nâng cao năng lực đối phó với những hiện tượng này.   

Dưới góc độ khu vực, điều 8 Công ước Liên Châu Mỹ về việc 
ngăn ngừa, trừng phạt và chấm dứt bạo lực với phụ nữ (In-
ter-American Convention on the Prevention, Punishment, 
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Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs-Sustainable Development Goals)

17 mục tiêu phát triển bền vững(SDGs) là những mục tiêu toàn diện tới năm 2030 nhằm tạo dựng một thế giới tốt 
đẹp hơn cho nhân loại và trái đất. Mục tiêu phát triển bền vững được các nước thành viên Liên hợp quốc lựa chọn 
năm 2015 yêu cầu tất cả các quốc gia, không phân biệt trình độ kinh tế, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế vừa bảo vệ 
môi trường. Trong các mục tiêu phát triển bền vững, vấn đề quấy rối, phân biệt đối xử và bạo lực phụ nữ/trẻ em gái 
được ghi nhận là vấn đề nhân quyền và là yếu tố gây trở ngại tới tiến trình hòa bình và phát triển. Những mục tiêu 
chi tiết để chấm dứt tận gốc những yếu tố này được đề cập tới như sau:

• Chấm dứt phân biệt đối xử dưới mọi hình thức đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới(5.1)

• Chấm dứt bạo lực dưới mọi hình thức đối với phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực công∙tư bao gồm buôn bán 
người, nô lệ tình dục và các hình thức bóc lột khác(5.2)

• Triệt bỏ các hủ tục có hại(harmful practices) như kết hôn trẻ em, tảo hôn, cưỡng hôn, cắt bỏ bộ phận sinh dục 
nữ(5.3)

• Bảo đảm cơ hội bình đẳng tạo điều kiện cho người phụ nữ được tham hoạt động, quyết định và lãnh đạo trong mọi 
lĩnh vực như kinh tế∙chính trị∙hoạt động xã hội (5.5)

• Tăng cường sử dụng công nghệ trọng điểm, đặc biệt là công nghệ thông tin truyền thông nhằm thúc đẩy trao 
quyền cho người phụ nữ. (5.B) 

• Tăng cường và thông qua luật định có khả năng thực hiện các chính sách nhằm tăng cường bình đẳng trên mọi 
phương diện và thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. (5.C)

• Đến năm 2030, hình thành cung cấp không gian công viên và môi trường xanh công cộng an toàn dễ tiếp cận ưu 
tiên phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật(11.7) 

• Giảm thiểu tỷ lệ tử vong do bạo lực dưới mọi hình thức ở mọi nơi(16.1) 

• Chấm dứt tình trạng bạo lực, bóc lột, buôn bán và tra tấn trẻ em dưới mọi hình thức(16.2)

• Bảo đảm cho toàn dân quyền tự do tiếp cận thông tin theo luật pháp trong nước và công ước quốc tế(16.10)

• Tăng cường thực hiện luật pháp và chính sách không phân biệt đối xử vì mục tiêu phát triển bền vững (16.B). 

Mời quí vị truy cập vào trang website sau để tham khảo nội dung chi tiết của các mục tiêu: https://sustainabledevel-
opment.un.org/

and Eradication of Violence against Women)(Công ước 
Belem do Para, 1994) yêu cầu các quốc gia từng bước thực 
hiện các biện pháp cụ thể. Ví dụ như, yêu cầu và khuyến 
khích xây dựng hướng dẫn sản xuất nội dung truyền thông 
chấm dứt bạo lực phụ nữ dưới mọi hình thức, đề cao nhân 
phẩm người phụ nữ

Điều 12 nghị định thư Maputo về nhân quyền phụ nữ Châu 
Phi(Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa) được 
thông qua năm 2003 tại Châu Phi yêu cầu các quốc gia 
tiến hành rà soát và loại bỏ tất cả các nội dung trong sách 

giáo khoa/ngôn ngữ/truyền thông mang quan niệm định 
kiến duy trì phân biệt đối xử với người phụ nữ. Để thay đổi 
chuẩn mực xã hội, xây dựng mối quan hệ phi bạo lực và 
tôn trọng lẫn nhau, kế hoạch hành động khu vực ASEAN 
về chấm dứt bạo lực phụ nữ (The ASEAN Regional Plan of 
Action on the Elimination of Violence against Women) phải 
thiết kế, thực hiện và đánh giá các cuộc vận động nâng cao 
nhận thức một cách phù hợp có căn cứ và cân nhắc bản 
sắc văn hóa(ASEAN, 2015). Kế hoạch hành động cũng nhấn 
mạnh việc phải tận dụng hiệu quả các phương tiện truyền 
thông và kênh giao tiếp xã hội trọng tâm con người.
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Khuyến cáo phòng ngừa bạo lực phụ nữ của Hội đồng 
Châu Âu (The Council of Europe recommendation on the 
Protection of Violence against Women) (2002/5) giải thích 
nghĩa vụ của các quốc gia thành viên như sau:
Sử dụng tất cả các nội dung truyền thông có thể khai 
thác(các ấn phẩm, phát thanh, truyền hình…), thông qua 
kết quả thống kê tập hợp và công khai cho người dân 
thông tin phù hợp về các hình thức bạo lực và hậu quả mà 
các nạn nhân bị bạo lực phải gánh chịu;
Khuyến khích truyền thông miêu tả về nam giới và nữ giới, 
trên nền tảng tôn trọng nhân phẩm giữa con người với con 
người, tránh quan niệm định kiến, đề phòng các chương 
trình hình thành mối liên quan giữa bạo lực và giới tính;
Phải áp dụng tiêu chuẩn trên vào lĩnh vực công nghệ thông 
tin mới nếu có thể. Và phải khuyến cáo truyền thông thực 
hiện những nội dung sau: Tiến hành cuộc vận động thông 
tin đại chúng nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực phụ 
nữ; Cung cấp cho người làm truyền thông chương trình 
giáo dục đào tạo về hậu quả có thể đem lại từ những 
chương trình hình thành mối liên quan giữa bạo lực và giới 
tính, giúp họ nâng cao nhận thức về vấn đề này; Xây dựng 
quy tắc ứng xử cho người làm truyền thông có cân nhắc 
những vấn đề nổi cộm liên quan tới bạo lực phụ nữ. Tại quy 
tắc ứng xử này, cần đề cập tới thông tin cơ quan giám sát 
truyền thông và nghiệp vụ đối phó với những vấn đề nổi 
cộm liên quan tới bạo lực phụ nữ và chủ nghĩa phân biệt 
đối xử dựa trên cơ sở giới.

2.2 Công cụ chính sách

Có nhiều công cụ chính sách và cơ chế đặc biệt để đối phó 
với vấn đề truyền thông và bạo lực phụ nữ. Ví dụ như: mục 
tiêu phát triển bền vững(SDGs), nghị quyết của đại hội đồng 
(General Assembly Resolutions), nghị quyết của hội đồng 
nhân quyền(Human Rights Council Resolutions), báo cáo 
và khuyến cáo về bạo lực và nguyên nhân bạo lực phụ nữ 
của báo cáo viên đặc biệt(Special Rapporteur on violence 
against women), báo cáo kết quả của Hội nghị thượng đỉnh 
thế giới về xã hội thông tin (The World Summit Information 
Society) và Ủy ban băng thông rộng(Broadband Commis-
sion).

Nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng nhân 
quyền(General Assembly and Human Rights 
Council Resolutions) 

Những nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng nhân 
quyền đề cập tới vai trò của truyền thông trong việc bảo 
đảm xóa bỏ định kiến giới, tăng cường bình đẳng giới, trao 
quyền cho phụ nữ, thụ hưởng nhân quyền. Nghị quyết này 
cung cấp khuyến cáo cụ thể rõ ràng hơn về sự an toàn của 
giới ngôn luận và những vấn đề bạo lực phụ nữ có thể phát 
sinh thông qua công nghệ ITC1

Báo cáo về nguyên nhân và hậu quả của bạo 
lực đối với phụ nữ của Báo cáo viên đặc biệt về 
Bạo lực đối với phụ nữ (Special Rapporteur on 
violence against women) 
Trong nhiều báo cáo khác nhau, Báo cáo viên Đặc biệt đã 
nêu bật vai trò quan trọng của truyền thông, bao gồm: 
trong việc giám sát và báo cáo về các trường hợp bạo lực 
trên cơ sở giới; cung cấp những nội dung phản đối hiện 
tượng "giải thích văn hóa độc đoán" và thay đổi những giá 
trị, thể chế và cấu trúc quyền lực phân biệt đối xử; loại bỏ 
quan niệm và định kiến văn hóa khi miêu tả phụ nữ (bao 
gồm phụ nữ khuyết tật) để thay đổi những nhận thức tiêu 
cực, loại bỏ phân biệt đối xử và chấm dứt bạo lực. Báo cáo 
viên đặc biệt cũng đã đưa ra một báo cáo chuyên biệt về 
ICT liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ (2018), đưa ra một 
số khuyến nghị để giải quyết hiệu quả vấn đề này. (năm 
2018, HRC)

Các nền tảng toàn cầu khác
Ủy ban địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc đã ghi nhận tầm 
quan trọng của truyền thông và công nghệ ICT thông qua 
kết quả báo cáo và kết luận nhất trí, đặc biệt là nội dung 
khả năng tiếp cận và tham gia của phụ nữ và trẻ em gái 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học kỹ thuật (năm 
2011) trong phiên họp lần thứ 55, và nội dung chấm dứt 
và phòng ngừa mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái (năm 2013) trong phiên họp thứ 57. Ủy ban địa 
vị phụ nữ Liên Hợp Quốc đã tham gia thảo luận chủ đề 
truyền thông và ICT trong phiên họp thứ 62(2018, CSW). 

1 See for example: General Assembly Resolutions 70/162, 71/170, 
69/147, 67/144, 65/187, 63/155, S-23-3 and Human Rights Council 
Resolutions 35/10, 32/17, 32/19, 29/14, 26/15, 23/25, 17/11, 14/12, 
32/13, 33/2
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Tại phiên họp này, Ủy ban địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc 
đã trình bày bản tuyên bố lập trường(position papers) về 
truyền thông và ICT. Bản tuyên bố về lập trường này sau đó 
đã được đưa thành chương trình nghị sự về giới cho chính 
sách truyền thông và được UNESCO xuất bản dưới chủ đề 
“Các đề xuất mới từ liên minh toàn cầu về truyền thông và 
giới tính” (“Setting the Gender Agenda for Communication 
Policy: New proposals from the Global Alliance on Media 
and Gender”)

Năm 2013, trong phiên họp thứ 57, Ủy ban địa vị phụ nữ 
Liên Hợp Quốc đã tham gia thảo luận chủ đề truyền thông 
và ICT trong phiên họp thứ 62(2018, CSW). Tại phiên họp 
này, Ủy ban địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc đã trình bày bản 
tuyên bố lập trường(position papers) về truyền thông và 
ICT. Bản tuyên bố về lập trường này sau đó đã được đưa 
thành chương trình nghị sự về giới cho chính sách truyền 
thông và được UNESCO xuất bản dưới chủ đề “Các đề xuất 
mới từ liên minh toàn cầu về truyền thông và giới tính” 
(“Setting the Gender Agenda for Communication Policy: 
New proposals from the Global Alliance on Media and Gen-
der”) 

Liên quan đến giới tính, công nghệ ICT và truyền thông 
mới, tuyên bố thực hiện “kết quả hội nghị thượng định 
thế giới về xã hội thông tin +10(WSIS +10)” và “tầm nhìn 
WSIS+10(WSIS+10 Vision for WSIS Beyond 2015)” yêu cầu 
liên tục giải quyết vấn đề giới tính bằng cách lồng ghép 
giới vào mọi hoạt động của WSIS, xóa bỏ phân biệt đối xử, 
loại bỏ bạo lực và quấy rối(2014, ITU). Năm 2013, Ủy ban 
băng thông rộng đã công khai ủng hộ mục tiêu tăng cường 
bình đẳng giới liên quan tới khả năng tiếp cận băng thông 
rộng cho tới năm 2020, và đã xây dựng tài liệu thảo luận 
nội dung chấm dứt bạo lực trực tuyến liên quan tới phụ nữ 
và trẻ em gái.2 

2 See http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/08.
aspx#.VCRq_PldUrZ and https://www.broadbandcommission.org/
Documents/publications/bb-wg-genderreport2015-highlights.
pdf

Nghị quyết của nghị viện Châu Âu về bình đẳng giới trong lĩnh vực truyền thông ở Châu Âu.  
(Resolution in the European Parliament on Gender Equality in the Media Sector in the EU) 

- Được thông qua ngày 20 tháng 2 năm 2018 

Nghị quyết trên do nghị viện Châu Âu thông qua cung cấp thông tin cơ bản và khuyến nghị nhằm giải quyết vấn 
đề bình đẳng giới trong lĩnh vực truyền thông nghe nhìn và công nghệ truyền thông kỹ thuật số. Nghị quyết này 
bao hàm hàng loạt các vấn đề như sau: cân bằng tỷ lệ giới tính nam nữ, tham gia quyết định, hưởng cùng mức 
lương, cân bằng giữa công việc và đời sống; sự an toàn của giới ngôn luận, quấy rối tình dục, định kiến giới, việc 
tiếp cận và sử dụng kỹ thuật của phụ nữ, giới tính hóa kinh nghiệm; vai trò của luật pháp, cơ quan pháp chế và tổ 
chức phụ nữ; tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và giám sát bình đẳng giới trong truyền thông.

Mời quí vị tham khảo nội dung chi tiết dưới đây: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2 FTEXT%2BREPORT%2BA8-2018-
0031%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN#_part1_ref2 
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3 NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
Các nguyên tắc dưới đây hướng dẫn các tổ chức và người làm truyền thông tham gia vào các chủ đề 
liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Những hướng dẫn này đặc biệt liên quan đến những 
người tiếp xúc trực tiếp với những nạn nhân của bạo lực hoặc người chứng kiến, nhưng cũng áp dụng 
rộng rãi trong nhiều hoạt động. Các nguyên tắc này tạo khung hiểu biết chung về bạo lực trong mọi 
hoàn cảnh và được áp dụng với mọi nội dung truyền thông, hoạt động và biện pháp đối phó.

3.1 Tuân thủ nguyên tắc đạo đức và an 
toàn

Bất kỳ sự can thiệp nào của truyền thông cũng phải bảo 
đảm ưu tiên hàng đầu sự an toàn và an ninh, giữ bí mật 
và bảo vệ đời sống riêng tư, tôn trọng quyền phát ngôn 
và quyền quyết định của phụ nữ và trẻ em gái. Bất kỳ sự 
can thiệp nào của truyền thông cũng phải giải thích rõ cho 
đối tượng được phỏng vấn về mục đích, ý đồ, phương thức 
cấu thành, phạm vi ảnh hưởng của nội dung truyền thông 
liên quan. Trước khi cho ra mắt nội dung truyền thông 
bằng sản phẩm nghe nhìn hay ấn phẩm, phải giải thích 
rõ ràng(expressed) đầy đủ cho người tham gia phỏng vấn 
hoặc cung cấp tài liệu sản xuất nội dung truyền thông và 
phải nhận được sự đồng ý(informed consent) của họ bằng 
văn bản hoặc âm thanh ghi âm. 

Ngoài tổn thương về thể xác, các nạn nhân bị bạo lực(Có 
thể là nhân vật trong chương trình truyền thông) có thể 
có những triệu chứng của căng thẳng sau chấn thương 
khi kể lại hoặc khai báo những điều mà bản thân họ đã 
phải trải qua. Trong trường hợp này, phải tìm hiểu và giới 
thiệu cho họ địa chỉ dịch vụ hỗ trợ và điện thoại tư vấn chất 
lượng cao tại địa phương. Nếu đối tượng phỏng vẫn là trẻ 
vị thành niên(người chưa đủ 18 tuổi), phải cử chuyên gia 
tâm lý, tư vấn viên và chuyên gia phúc lợi xã hội đã qua đào 
tạo tới hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Phải tìm hiểu luật 
pháp liên quan tới nghĩa vụ khai báo trẻ vị thành niên bị 
bạo lực, phải công khai nội dung điều luật này cho người 
tham gia phỏng vấn, phải giải thích rõ ràng đầy đủ và phải 
nhận được sự đồng ý của người tham gia trước khi bắt đầu 
phỏng vấn. Có nghĩa phải giải thích sao cho trẻ vị thành 
niên tham gia phỏng vấn(và người bảo hộ theo pháp luật 
của trẻ vị thành niên) biết rõ về kết quả và ảnh hưởng của 

việc tham gia phỏng vấn trong nội dung truyền thông.

Những người ủng hộ nạn nhân bị bạo lực(đặc biệt là những 
nhà vận động nhân quyền và nhà báo nữ) và những nạn 
nhân lên tiếng thường gặp nguy cơ bị trả thù. Phải đánh 
giá nguy cơ này và cung cấp biện pháp bảo an ngay lập 
tức, điều quan trọng là phải có kế hoạch bảo hộ và an ninh 
lâu dài.

3.2 Loại trừ định kiến mang tính văn 
hóa xã hội

Giá trị quan của con người được định hình theo môi trường 
sống và kinh nghiệm sống của họ. Có những lúc con người 
ta biểu hiện định kiến về người khác một cách có ý thức 
hoặc vô thức. Ví dụ như những xu hướng kỳ lạ và quá khích 
trong tập tục văn hóa tôn giáo, những hành vi bạo lực gây 
tổn hại cho phụ nữ và trẻ em gái như cắt bộ sinh dục nữ, 
tấn công bằng axit, bạo lực vì của hồi môn, giết người vì 
danh dự, giết hại trẻ em gái và tảo hôn… (Larasi 2012). 
Đưa tin về những vụ việc này vô ý có thể biểu hiện chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc hoặc sự căm ghét đối với một 
xã hội hoặc một tôn giáo nào đó. Để tránh xa những chiều 
hướng lệch lạc trên, đánh giá, tìm hiểu, miêu tả con người 
và tình huống bằng con mắt nhận thức đúng đắn, người 
làm truyền thông và người tiêu thụ truyền thông cần phải 
nhận biết được đâu là quan niệm định kiến, và những quan 
niệm định kiến này đã được phản ánh như thế nào trên 
quan điểm và nội dung truyền thông của mình. Những 
suy xét này cần được áp dụng vào chính sách và thông lệ 
của cơ quan tổ chức truyền thông. Vì những định kiến văn 
hóa xã hội có nhận thức/vô thức này có thể ngấm vào cơ 
chế chính sách tuyển dụng/duy trì/thăng chức/quyết định 
nhân sự và toàn bộ môi trường làm việc của tổ chức.
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3.3 Duy trì quan điểm bình đẳng giới 
trọng tâm nhân quyền

Phương thức truyền thông đưa tin bạo lực phụ nữ/trẻ em 
gái còn tồn tại rất nhiều vấn đề do không phân tích thực tế 
xã hội/chính trị của bối cảnh phát sinh bạo lực, huyễn hoặc 
đức tin và quan niệm cổ hủ không căn cứ về bạo lực. Ví dụ: 
phê phán nạn nhân, mối quan tâm và trách nhiệm đối với 
tình hình bạo lực lại xoay chiều về người phụ nữ bị hại chứ 
phải là kẻ gây hại; đưa tin theo chiều hướng khiêu dâm; 
bóp méo sự thật và thông tin; truyền đạt sai về luật pháp; 
miêu tả vụ bạo lực như hành vi của một người đàn ông 
độc ác như quỉ dữ hoặc hành vi bột phát nhất thời của một 
người đàn ông bị tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Để duy trì quan điểm bình đẳng giới trên cơ sở nhân quyền, 
phải nhận thức được rằng bạo lực phụ nữ và trẻ em gái là 
hành vi xâm hại quyền con ngươời phụ nữ, phải công nhận 
rằng hành vi gây hại và xâm hại tới quyền lợi của một con 
người trong bất kể tình huống nào cũng không thể được 
coi là chính đáng. Có nghĩa là bạo lực phụ nữ phải bị coi 
là một vấn đề của các chuẩn mực xã hội(định kiến về nam 
tính và tính khí đàn ông) phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em 
gái, làm cho tình trạng bất bình đẳng giới giữa nam giới 
và nữ giới trở nên nghiêm trọng. Với việc nhận thức rõ bạo 
lực phụ nữ/trẻ em gái là vấn đề bất cân bằng sức mạnh, 
lạm dụng quyền lực và phân biệt đối xử, sẽ xây dựng được 
chính sách và thông lệ phòng ngừa quấy rối tình dục đúng 
đắn.

3.4 Lựa chọn phương pháp tiếp cận 
đan xen

Khi có hoạt động can thiệp nhằm giải quyết vấn đề vai trò 
giới và quan niệm cổ hủ, cần phải hiểu rằng mọi phụ nữ 
bằng cách này hay cách khác đều đã từng bị phân biệt đối 
xử giới nhưng không phải mọi phụ nữ đều bị phân biệt đối 
xử giới dưới cùng một hình thức. Điều này có nghĩa là những 
người phụ nữ trong cùng một nhóm xã hội đặc thù(trên 
khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị) có thể đối mặt 
với đa dạng các hình thức phân biệt đối xử(Crenshaw, năm 
1991; Wing, năm1997). Phân biệt đối xử(intersectional dis-
crimination) phát sinh do các nguyên nhân đan xen được 
coi là yếu tố gây cản trở tiến trình bình đẳng giới. Bất bình 
đẳng đan xen và phân biệt đối xử cũng là vấn đề trọng 

điểm mà nguyên tắc “không bỏ ai lại phía sau” của mục tiêu 
phát triển bền vững muốn giải quyết. Chủng tộc, dân tộc, 
đẳng cấp, giai cấp, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, vị trí địa 
lý, tình trạng khuyết tật, tình trạng nhiễm HIV, tình trạng 
người di cư/tị nạn/bỏ trốn ra nước ngoài…là các yếu tố có 
thể ảnh hưởng tới hình thái và tính chất hành vi bạo lực mà 
phụ nữ và trẻ em gái phải gánh chịu. (Fergus, năm 2012). 
Những yếu tố này có thể chỉ tạo ra sự phân biệt đối xử, bạo 
lực, bất bình đẳng cho một nhóm phụ nữ đặc thù hoặc chỉ 
gây ảnh hưởng bất bình đẳng tới một nhóm phụ nữ. Tất cả 
các can thiệp cần phải hiểu rõ nhiều dạng phân biệt đối xử 
mà các nhóm phụ nữ khác nhau trong các bối cảnh khác 
nhau phải đối mặt.

3.5 Đảm bảo tính đại diện

Phụ nữ và trẻ em gái là người hiểu rõ trải nghiệm, cảm giác 
và nhu cầu của bản thân.Các tổ chức truyền thông và người 
lên kế hoạch truyền thông phải coi trọng tri thức và thông 
tin của phụ nữ và trẻ em gái, phải tôn trọng và công nhận 
họ như nguồn thông tin(sources of information). Nhu cầu 
và kinh nghiệm của mọi phụ nữ và trẻ em gái không như 
nhau. Nhu cầu và kinh nghiệm của họ có thể khác nhau tùy 
theo văn hóa, tuổi tác, dân tộc, chủng tộc, xu hướng tình 
dục, khả năng và vị trí xã hội chính trị. Điều này có nghĩa là 
phải phản ánh ý kiến và thông tin của phụ nữ và trẻ em gái 
ở nhiều bối cảnh không chỉ trong ý kiến quyết định nội bộ 
của tổ chức/chương trình/hoạt động can thiệp của truyền 
thông mà cả trong quá trình miêu tả, truyền tải thông tin. 
Đặc biệt, nếu tăng cường sự tham gia của nhóm phụ nữ 
không được hưởng quyền lợi và quyền phát ngôn, bao 
dung họ, ủng hộ quyền lợi của họ thì sẽ có thể giảm thiểu 
được những hậu quả tiêu cực có thể phát sinh trong hoạt 
động can thiệp của truyền thông.

3.6  Kế hoạch tăng cường hành động 
giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực

Đặc biệt hoạt động truyền thông trên diện rộng có thể tích 
cực tìm kiếm được sự hỗ trợ và thông tin vì mục tiêu giải 
quyết vấn đề bạo lực xã hội và hỗ trợ được nhiều nạn nhân. 
Can thiệp của truyền thông trên diện rộng tạo hiệu quả đề 
xuất các nhu cầu mới với các tổ chức đang cố gắng thỏa 
mãn nhu cầu vốn có. Để chấm dứt nạn bạo lực phụ nữ và trẻ 
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em gái, cần cân nhắc những điều trên khi thiết kế chương 
trình tổng thể. Điều quan trọng là cần phải tìm hiểu trước 
các dịch vụ hỗ trợ vốn có, sau đó bàn bạc về kế hoạch can 
thiệp đồng thời của truyền thông, cung cấp thông tin(bao 
hàm địa chỉ liên lạc) về mức độ khả dụng của dịch vụ hỗ trợ 
cho người tiêu thụ truyền thông. Những thông tin về dịch 
vụ hỗ trợ này cũng cần phải cung cấp cho những người 
tham gia trả lời phỏng vấn, là những nạn nhân hoặc những 
người chứng kiến, họ có thể bị chấn thương tâm lý lần 2 khi 
tường thuật lại những gì mình đã phải trải qua hoặc những 
điều đã chứng kiến. Việc phổ biến dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 
bị bạo lực cho nội bộ cơ quan tổ chức truyền thông cũng 
rất quan trọng. Ví dụ như việc xây dựng chính sách phòng 
ngừa quấy rối tình dục mới trong nội bộ tổ chức sẽ giúp 
cho nhiều người có cơ hội khai báo trải nghiệm của mình 
và yêu cầu hỗ trợ.

3.7  Hướng tới phổ cập Internet 
(Nguyên tắc ROAM-X)3

Truyền thông trong môi trường kỹ thuật số phổ cập, UNES-
CO khẳng định giá trị và nguyên tắc đối phó với những vấn 
đề liên quan tới truyền thông thời đại kỹ thuật số và vấn 
đề giới là trọng tâm khả năng phổ cập internet(IU: Internet 
Universality). Giống như phổ cập nhân quyền và mục tiêu 
phát triển bền vững, internet cũng là đối tượng phổ cập. 
Phổ cập internet là một xuất phát điểm vô cùng quan trọng 
nhằm tăng cường sự tham gia và năng lực của tất cả mọi 
phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội. Tính phổ cập internet 
đã được 193 quốc gia thành viên của UNESCO nhất trí tán 
thành năm 2015. Nền tảng của khái niệm về tính phổ cập 
internet là nguyên tắc ROAM(Quyền, tính cởi mở, khả năng 
tiếp cận và tham gia của các bên liên quan). Theo nguyên 
tắc về tính phổ cập internet thì với tư cách là mạng hội tụ 
tác dụng kinh tế xã hội tương hỗ(trên mức ý nghĩa công 
nghệ kỹ thuật số đơn thuần), internet là một tiềm lực lớn có 
thể tăng cường nhân quyền và năng lực của mỗi cá nhân, 
thúc đẩy phát triển bền vững. Công nghệ kỹ thuật số bền 
vững là công nghệ kỹ thuật số khả dụng đối với mọi người 
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

3 See: https://en.unesco.org/internetuniversality
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4. TĂNG CƯỜNG MÔI TRƯỜNG CƠ 
BẢN
Truyền thông là một phần của môi trường chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa rộng lớn. Truyền thông 
đóng góp vào việc định hình bối cảnh môi trường này, đồng thời phản ánh những môi trường này. 
Khi môi trường thay đổi, phương thức hoạt động của truyền thông và phương thức tác động tương hỗ 
giữa truyền thông và xã hội cũng phát sinh những điều cần cân nhắc mới.

Trong cuốn cẩm nang này, môi trường cơ bản(enabling 
environment) là những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng trực 
tiếp hoặc gián tiếp tới cơ cấu, thông lệ và nội dung của 
truyền thông. Để tăng cường mở rộng nội dung truyền 
thông về giới nhằm góp phần phòng ngừa và nâng cao ý 
thức về bạo lực phụ nữ và trẻ em gái, môi trường cơ bản 
khả dụng cho điều này là quan trọng nhất. Để tăng cường 
môi trường cơ bản, cần có sự can thiệp của đa ngành đa 
giới(multi-layered) như sau:

• Để tăng cường bình đẳng giới và năng lực của người phụ 
nữ, các quốc gia cần tăng cường thực hiện các cam kết 
quốc tế đồng thời liên kết truyền thông với pháp luật và 
chiến lược liên quan cụ thể.

• Phát triển khung quy định(bao gồm quy chế tự do) tạo 
điều kiện cho người phụ nữ có thể tiếp cận với truyền 
thông, thông qua truyền thông thể hiện và tham gia ý 
kiến nhiều hơn nữa; cung cấp khả năng tiếp cận công 
bằng và an toàn đối với công nghệ truyền thông mới; 
nhìn nhận và miêu tả về người phụ nữ một cách không 
thiên lệch, xóa bỏ quan niệm cổ hủ trên các phương tiện 
truyền thông.

• Toàn dân đặc biệt là giới trẻ phải có kiến thức truyền 
thông(media literacy) để có thể phân tích và phê bình 
truyền thông cung cấp các nội dung có hại cho nạn phân 
biệt đối xử và bạo lực.

4.1 Khuôn khổ quy chế

Truyền thông là nền tảng của các nguyên tắc tự do và chủ 
nghĩa dân chủ. Vì thể hiện ý kiến và bảo đảm quyền đề đạt 

của cá nhân là nền tảng của nguyên tắc tự do và chủ nghĩa 
dân chủ. Nhưng quyền lợi này cùng tồn tại với các quyền 
lợi cơ bản khác như quyền không chấp nhận phân biệt đối 
xử, quyền không chấp nhận xâm hại nhân quyền. Ở khía 
cạnh này, chính phủ và truyền thông cần cân đối các quyền 
lợi này bằng quy định(tự do).

Liên quan tới việc vận hành khung quy định
Quy định truyền thông là những quy định mà chính phủ và 
các cơ quan chính trị và hành chính áp dụng cho các hoạt 
động truyền thông. Qui định truyền thông cũng có nghĩa 
là quy trình tổng thể cung cấp các thông số và hướng dẫn 
thông qua các qui tắc và thủ tục (Đại học Leicester. ND). 

Khung quy định có thể tồn tại dưới dạng chính thức và 
phi chính thức. Tính chính thức của khung quy định có thể 
định nghĩa theo 3 khía cạnh sau: 
1) Khung quy định đã được luật hóa hay chưa;
2) Đã bao hàm quy định phạt khả thi hay chưa;
3) Là khung quy định vĩnh viễn hay tạm thời
Quy định chính thức có thể cung cấp hướng dẫn về các 
nghĩa vụ bắt buộc đối với cơ cấu, hoạt động và nội dung 
của truyền thông. Ví như, quy định chính thức có thể hạn 
chế sở hữu độc quyền(monopoly ownership) hoặc sở hữu 
chéo(cross-ownership) của truyền thông; có thể đặt giới 
hạn cho lưu lượng quảng cáo trên truyền hình hoặc đặt 
ra các yêu cầu để nhận giấy phép truyền hình hoặc phát 
thanh. Các yêu cầu về pháp lý ứng dụng chung trên thực 
tế cũng đã hỗ cho hoạt động quản lý truyền thông. Ví như 
luật cấm bôi nhọ và hủy hoại danh dự, luật bảo hộ quyền 
riêng tư, luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, luật cấm 
kích động hoặc hận thù chủng tộc, luật về cấm văn hóa 
phẩm khiêu dâm và đồi trụy…
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Tùy từng trường hợp, giống như nước Anh, khung quy định 
truyền thông cung cấp hướng dẫn cho người làm truyền 
thông(Điều 19 khung quy định truyền thông Anh, không 
ghi năm), hay như New Zealand quy định cấm miêu tả 
những vụ bạo lực gia đình(Chính phủ New Zealand, năm 
2018).
Khung qui định không chính thức và quy chế tự do dựa trên 
sự tuân thủ quy định tự phát. Thông thường thì đa phần 
là các đồng nghiệp, khách hàng, người sử dụng truyền 
thông, chủ quảng cáo và các doanh nghiệp liên quan áp 
đặt những khung quy định này. Các cơ quan truyền thông 
tuyến đầu(cơ quan trung ương, địa phương, quốc tế) có thể 
là những đầu mối quan trọng ngay cả khi họ không được 
hưởng lợi từ các quy chế quy định này.

Quy định liên quan tới bạo lực phụ nữ
Đa phần các quốc gia đều có luật pháp riếng về bạo lực, bạo 
lực gia đình, bạo lực tình dục và quấy rối tình dục(Tavares 
and Wodon, năm 2018). Nhưng chỉ có một số ít đề cập 
tới vấn đề truyền thông. Những đạo luật cụ thể về truyền 
thông cũng chỉ đề cập ở mức độ phân biệt đối xử(phân 
biệt đối xử chủng tộc và tôn giáo) và xâm hại nhân quyền. 

Đa phần các khung quy định đều không dựa trên nền tảng 
phân biệt đối xử giới hoặc nếu có thì cũng chỉ có một vài 
điều rất hạn chế. Nhiều điều khoản của khung pháp luật 
còn mâu thuẫn và đối nghịch nhau. Ví như, theo nghiên 
cứu liên quan tới người làm truyền thông của Úc thì luật 
phòng ngừa bạo lực gia đình, các điều luật liên quan tới 
vấn đề xúc phạm đã gây khó khăn cho các nhà báo trong 
việc đưa tin về các vụ bạo lực gia đình một cách tổng quát 
trên nền tảng bạo lực giới, và các thông tin liên quan tới 
kẻ bạo lực bị cấm chia sẻ (Sutherland et al., năm 2017). Đa 
phần qui trình xây dựng quy định mất nhiều thời gian, có 
thể không phản ánh kịp thời sự thay đổi của môi trường. 
Ví như đổi mới và mở rộng công nghệ ICT(ứng dụng trò 
chuyện riêng tư và tức thời, quay và phát Video Clip, nền 
tảng mạng xã hội) đã mở ra cơ hội bất ngờ cho truyền 
thông thông tin công cộng nhưng đồng thời cũng tạo ra 
khó khăn mới trong việc bảo vệ người phụ nữ trước vấn 
nạn bạo lực và quy trách nhiệm cho thủ phạm. 
Cần hết sức thận trọng khi đề cập tới thông lệ đưa tin bài 
về bạo lực phụ nữ của truyền thông qua luật định trong 
nước. Vì phải thận trọng cân nhắc quyền tự do và các quyền 
lợi khác hình thành nên nền tảng của xã hội dân chủ, bao 

Cơ chế của các quốc gia nhằm giải quyết vấn đề phân biệt đối xử và bạo lực trên nền tảng giới trong 
lĩnh vực truyền thông thông tin

Cùng với quy định tự điều chỉnh, kế hoạch hành động quốc gia nhằm chấm dứt mọi hình thức bạo lực giới của 
Bỉ(National Action Plan to Combat all forms of Gender Based Violence (2015-2019)) đã nhấn mạnh về sự cần thiết đối 
với việc giáo dục đào tạo người làm truyền thông nhằm giải quyết vấn đề chủ nghĩa phân biệt đối xử trong truyền 
thông(Chính phủ Bỉ, năm 2015)

Nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các nhà báo nữ và chủ tuyển dụng, chính phủ Morocco đã thành lập ủy 
ban trọng tài và đốc thúc các hạng mục sau: Buộc các cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin (Ministry of Communication) 
nộp báo cáo hoạt động bình đẳng giới(Ví dụ) Tài liệu thống kê về nhà báo nữ); Yêu cầu các đài truyền hình quốc gia 
thông qua hiến chương và chính sách nhằm giải quyết vấn đề định kiến giới trong truyền thông và tôn trọng quyền 
phụ nữ(UN, năm 2017). Năm 2018, thông qua luật phạt tiền đối với hành vi phỉ báng phụ nữ trên cơ sở giới như cố 
ý phát tán thông tin(phát tán thông tin qua công nghệ) cá nhân, nội dung tường trình, ảnh của người đó khi chưa 
được đương sự đồng ý(Chính phủ Morocco, năm 2018).

Nhằm nâng cao hiệu quả Luật truyền thông và Quy định tự điều chỉnh, Kế hoạch hành động quốc gia nhằm phòng 
ngừa và chấm dứt bạo lực phụ nữ của Cộng Hòa Slovakia(National Action Plan for the Prevention and Elimination of 
Violence against Women (2014–2019)) nhấn mạnh rằng hàng năm cần giám sát và truy xét tình hình bạo lực phụ nữ 
trong truyền thông và quảng cáo. Kế hoạch hành động trên bao hàm cả nội dung giáo dục đào tạo người làm truyền 
thông nhằm chấm dứt bạo lực phụ nữ và tăng cường bình đẳng giới(Chính phủ Cộng Hòa Slovakia, năm 2014).
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dung và bình đẳng(Ví dụ: quyền tự do ngôn luận và phát 
ngôn; quyền tiếp cận thông tin; quyền bảo hộ đời sống 
riêng tư). Nhưng nếu ngôn từ và hình ảnh của truyền thông 
gây nguy hại tới nhân quyền của cá nhân, hòa bình và chủ 
nghĩa pháp quyền thì các quyền lợi và quyền tự do nêu trên 
cần được qui vào trường hợp ngoại lệ(OSCE, năm 2008). 
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị(The 
International Covenant on Civil and Political Rights) qui 
định rằng quyền tự do phát ngôn đi đôi với trách nhiệm 
và nghĩa vụ đặc biệt. Theo đó quyền tự do phát ngôn có 
một số hạn chế nhất định, những hạn chế này chỉ áp dụng 
trong phạm trù pháp lý như sau: (a) Tôn trọng quyền lợi và 
danh tiếng của người khác; (b) Bảo hộ an ninh quốc gia, 
trật tự công cộng, y tế và đạo đức cộng đồng (Điều 19 IC-
CPR). Các điều khoản này được áp dụng cho mọi hình thức 

truyền thông(ấn phẩm, phát thanh, truyền hình, phương 
tiện kỹ thuật số) và nội dung truyền thông(thời sự, giải trí, 
quảng cáo, truyền thông xã hội …)

Luật pháp và quy định quản lý nội dung truyền thông trực 
tuyến và kỹ thuật số gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đa 
dạng các cơ quan tổ chức công tư(cá nhân, chính phủ, nhà 
điều hành internet trung gian) tham gia vào nội này, đặc 
thù các yếu tố tạo nên chương trình truyền thông(truyền 
thông xuyên quốc gia, vấn đề pháp lý xuyên quốc gia, Pub-
lic Domain và ứng dụng giao tiếp/tin nhắn thời gian thực). 
Trước đây khi bàn thảo về vấn đề bạo lực phụ nữ, vấn đề 
bạo lực và quấy rối trực tuyến không được đề cập tới, từ 
năm 216 vấn đề bạo lực và quấy rối trực tuyến đã trở thành 
mối quan tâm trọng điểm.

Kế hoạch hành động quốc gia nhằm phòng ngừa và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em của Tanzania(National 
Plan of Action for the Prevention and Eradication of Violence against Women and Children (2001–2015) đã đưa ra 
hàng loạt các biện pháp đưa tin về các vụ bạo lực phụ nữ và trẻ em trên nền tảng nhận thức nhạy cảm về giới không 
kèm định kiến giới. Kế hoạch hành động này bao hàm cả nội dung giáo dục đào tạo về nhân quyền phụ nữ và bạo 
lực phụ nữ cho người làm truyền thông. 

Kế hoạch hành động quốc gia về bạo lực trên nền tảng giới của Cộng hòa Dân chủ Đông Timor(National Action Plan 
on Gender based violence (2017-2021)) đã đề cập tới vai trò của truyền thông trong việc tăng cường bình đẳng giới 
và áp dụng nguyên tắc không khoan nhượng đối với bạo lực trên nền tảng giới. Để đạt được mục tiêu nêu trên cần 
có các biện pháp sau: 1) Xây dựng cương lĩnh hành động về đưa tin bài nhạy cảm giới bao gồm hướng dẫn đạo đức 
về đưa tin bài có nội dung bạo lực trên nền tảng giới. Biện pháp kỷ luật khi vi phạm cương lĩnh hành động. 2) Quy 
chế hóa nghĩa vụ giáo dục đào tạo hàng năm về việc đưa tin bài có nội dung bạo lực trên cơ sở giới theo quan điểm 
nhân quyền/bình đẳng giới/nhạy cảm giới. 3) Phát triển và sử dụng Media Tool nhằm giám sát hoạt động đưa tin bài 
về bạo lực trên cơ sở giới và miêu tả người phụ nữ(Chính phủ Đông Timor, năm 2017)

Kế hoạch quốc gia nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới của Tây Ban Nha: 
Khung khái niệm và hoạt động can thiệp chủ yếu(National Plan to Heighten Awareness and Prevent Gender-Based 
Violence: Conceptual Framework and Main Lines of Intervention (2007– 2008)) có nội dung sau: Quảng bá và phát 
hành rộng rãi hướng dẫn thực hành tốt nhất việc đưa tin bài trên các phương tiện truyền thông, thưởng cho đơn vị 
có phương pháp quảng cáo hay nhất; Lập chiến lược đối tác vững mạnh giữa chính phủ và các ngành công nghiệp 
truyền thông/quảng cáo; Thành lập ủy ban tư vấn về hình ảnh người phụ nữ nhằm phân tích hiện trạng hình ảnh 
người phụ nữ được phản ánh trên quảng cáo; Gia hạn thỏa thuận quy định tự điều chỉnh của các doanh nghiệp 
trong ngành quảng cáo; Ký kết thỏa thuận với các cơ quan truyền thông nhà nước nhằm quảng bá nội dung không 
phân biệt đối xử giới và thu hút sự tham gia tích cực của người phụ nữ trên mọi phương diện cuộc sống; Truyền 
thông đưa tin bài khách quan từ ý tưởng thời sự, tuyên truyền giá trị bình đẳng qua tin bài thời sự, ký kết hiệp định 
tự điều chỉnh từ chối bạo lực trên cơ sở giới; Bao hàm nội dung mở rộng phạm vi hiệp định tự điều chỉnh về bảo vệ 
trẻ vị thành niên của các đài truyền hình, vấn đề bạo lực trên cơ sở giới và phân biệt đối xử giới; Ký kết thỏa thuận với 
các cơ quan quản lý nghe nhìn, lập qui trình hợp tác trên lĩnh vực truyền thông và quảng cáo nhằm chấm dứt mọi 
hành vi và thông điệp trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến khích bạo lực trên cơ sở giới. 
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Bạo lực trực tuyến đang trong xu thế gia tăng nhưng khung 
pháp lý giải quyết hình thức bạo lực này không tồn tại hoặc 
không được thực thi nên vẫn thiếu các biện pháp đối phó 
với bạo lực qua trung gian công nghệ ICT(ICT-mediated 
violence). Theo đó cần có khung quy định tự điều chỉnh 
rõ ràng áp dụng cho internet, phải biến internet trở thành 
không gian an toàn tôn trọng quyền phụ nữ(World Wide 
Web Foundation, năm 2015)) 

Các tổ chức tự quản và các cơ quan tiêu chuẩn trong lĩnh 
vực quảng cáo cũng đang thực hiện biện pháp miêu tả giới 
một cách lành mạnh và tiến bộ. Liên minh Châu Âu về tiêu 
chuẩn quảng cáo(The European Advertising Standards Al-
liance (EASA)) do 14 tổ chức công nghiệp và 27 tổ chức tự 
quản hình thành đã cam kết sẽ chịu trách nhiệm miêu tả 
giới tính nam nữ không thiên lệch(WFA, năm 2018).

Quy định Quy định tự điều chỉnh Hướng dẫn

Xóa bỏ phân 
biệt giới tính 
trong quảng 

cáo

Miêu tả giới 
tính trong 
quảng cáo

Áp dụng hoặc tham khảo 
quy tắc quảng cáo truyền 
thông của ICC / Các quy 

định tự điều chỉnh tương 
tự khác

Quy định riêng về 
định kiến giới

Hướng dẫn quan 
niệm 

giới tính

Không quy định

Bỉ
Pháp

Phần Lan
Hy Lạp

Hungary
Ireland

Anh

Na Uy
Tây Ban Nha

Úc
Bulgaria
Phần Lan

Pháp
Hy Lạp 
Ireland 

Lithuania 
Luxembourg 
Bồ Đào Nha 

Romania
Slovakia 
Slovenia

Tây Ban Nha 
Anh

Phần Lan
Ireland

Đức
Ấn Độ

Ý
Áo

Nam Phi
New Zealand

Bỉ
Pháp

Bulgaria
Canada

Thụy Điển
Mỹ

Cyprus
Cộng hòa Czech

Hà lan
Thổ Nhĩ Kỳ

*  Nguồn: Liên minh chủ quảng cáo thế giới. Miêu tả truyền thông và tác hại của ASA: Báo cáo định kiến giới trong quảng cáo. Tháng 7 năm 2017) 
(WFA from ASA's Depictions and Harm: A report on gender stereotypes in advertising. July 2017)

Ví dụ về quy định truyền thông liên quan tới phân biệt đối xử và bạo lực phụ nữ trên cơ sở giới

Tại Cộng hòa Botswana, năm 2008, theo đạo luật người làm truyền thông(Media Practitioners Act), cương lĩnh ủy 
ban truyền thông có ghi rõ rằng không công khai thông tin về người bị bạo lực trên cơ sở giới nếu không được người 
đó đồng ý và cấm không đưa tin bài có nội dung kích động căm thù giới. 

Quy định của ủy ban thông tin truyền hình và truyền thanh Canada (Canadian Radio-television and Telecommuni-
cations Commission (CRTC)) ghi rõ các nội dung sau: Các đài phát thanh và truyền hình không đưa tin bài có phát 
ngôn và tranh ảnh làm cho một cá nhân hay tổ chức/tầng lớp nào đó bị căm thù hoặc khinh miệt vì giới tính hoặc xu 
hướng dình dục, nghiêm cấm định kiến giới không thỏa đáng; Phải miêu tả tuổi tác, ngoại hình, ý kiến, trình độ của 
người phụ nữ và nam giới trong đa dạng bối cảnh, phải miêu tả cả nam giới và nữ giới trong đa dạng nghành nghề 
và vai trò; Phải lấy ý kiến của cả nam giới và nữ giới trong các chương trình báo chí; Phải sử dụng cả giọng nam và 
giọng nữ đối với nội dung giải thích sau hình.
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Nguồn tài liệu: 

     The Media Self-Regulation Guidebook (OSCE): http://www.osce.org/fom/31497?download=true 

      Online Harassment: A comparative Policy Analysis for Hollaback: https://www.ihollaback.org/app/uploads/2016/12/
Online-Harassment-Comparative-Policy-Analysis-DLA-Piper-for-Hollaback.pdf 

      Submission to the UN Special Rapporteur on Freedom of Experssion on ‘Content Regulation in the Digital Age’: 
https://www.article19.org/resources/submission-un-special-rapporteur-content-regulation-digital-age/ 

     Countering Online Hate Speech (UNESCO): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231

4.2 Nghiên cứu và Giám sát

Hạt nhân mọi chương trình và sáng kiến tương tác với 
truyền thông là nghiên cứu và giám sát. Vì thông qua ng-
hiên cứu và giám sát trên nền tảng dữ liệu và thông tin, có 
thể quan sát tổng quát về thành quả, tiến độ phát triển và 
vấn đề tồn đọng của công nghiệp truyền thông. Có thể đạt 
được các mục tiêu sau qua nghiên cứu và giám sát: 

• Nhấn mạnh thông lệ ưu tú, lưu ý tới những thông lệ quy 
định và nội dung có vấn đề

• Cung cấp thông tin về qui trình qui phạm, giảm cách biệt, 
truy xét trách nhiệm mà chính phủ đã cam kết.

• Tiếp cận trực tiếp với nhà báo, người biên tập, người sở 
hữu truyền thông.

• Tham gia vào các chiến dịch vận động công cộng và 
khuyến khích giáo dục(giáo dục kiến thức truyền thông, 
đối thoại với cộng đồng địa phương…) nhằm đấu tranh 
với định kiến giới và những chuẩn mực xã hội dung nạp 
cho bất bình đẳng/phân biệt đối xử/bạo lực

• Lập kế hoạch giáo dục thực tế và phát triển chương trình 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/media-and-the-law; http://www.cbc. radio-canada.ca/en/
reporting-to-canadians/acts-and-policies/programming/program-policies/1-1-3

Luật mạng truyền hình cáp có hiệu lực từ năm 1995 của Ấn Độ(Cable Television Networks (Regulation) Act) có cả 
cương lĩnh chương trình(Programme Code) và cương lĩnh quảng cáo(Advertising Code), cả hai cương lĩnh này đều 
cấm nội dung “phỉ báng phụ nữ”. 

Hội đồng báo chí Pakistan(The Press Council of Pakistan) là một tổ chức pháp định, có các hội viên là các kênh in ấn, 
19 thành viên và đại biểu đại diện tổ chức phụ nữ. Cương lĩnh đạo đức của hội đồng báo chí này không chỉ đối phó 
với những nội dung kích động lòng căm thù đối với phụ nữ mà còn có cả điều khoản cấm công khai thông tin về 
thân thế của phụ nữ và trẻ em bị bạo lực.

Sau khi phát biểu báo cáo liên quan tới tác hại do định kiến giới gây ra trong quảng cáo, Ủy ban thực hiện quảng cáo 
của Vương Quốc Anh(Committee for Advertising Practice (CAP)) và Ủy ban thực hiện quảng cáo truyền hình(Broadcast 
Committee of Advertising Practice (BCAP)) đã xây dựng quy định về công nghiệp truyền hình và quảng cáo đề cập 
tới nội dung sau: “[Quảng cáo] phải bài trừ định kiến giới có thể gây hại cho ai đó hoặc dẫn đến hành vi phạm tội 
nghiêm trọng hoặc phạm tội trên diện rộng”. Quy định này có hiệu lực từ tháng 6 năm 2019.   
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Dự án giám sát truyền thông toàn cầu(The Global Media Monitoring Project)   
Hiệp hội truyền thông Cơ Đốc giáo thế giới(World Association for Christian Communication(WACC))

Dự án giám sát truyền thông toàn cầu(GMMP) do hiệp hội truyền thông Cơ Đốc giáo thế giới(WACC) giám đốc là dự 
án nghiên cứu có qui mô lớn nhất và được tiến hành trong thời gian lâu nhất về lĩnh vực giới trong truyền thông thế 
giới, có 100 quốc gia tham gia vào mạng lưới này. Nghiên cứu này được bắt đầu từ năm 1995, và cứ 5 năm 1 lần, tiến 
hành đánh giá tiến bộ của bình đẳng giới, tỷ lệ tham gia của các đối tác rất cao. Thông qua dự án này, nghiên cứu 
và các chiến dịch vận động giới của địa phương bắt đầu khởi sắc, các cơ quan tham gia có thể nâng cao năng lực và 
công cụ thống kê đánh giá thường kỳ về mức độ tiến bộ bình đẳng giới.

Dự án này thực hiện các hoạt động như sau:

• Lập bản đồ tính đại diện và chân dung người phụ nữ được miêu tả trên truyền thông thời sự toàn thế giới

• Phát triển công cụ nghiên cứu cơ bản

• Thành lập mạng liên kết giữa các tổ chức giới và giao tiếp toàn cầu

• Bồi dưỡng nâng cao nhận thức của truyền thông thông qua các hoạt động ủng hủ, các cuộc vận động và đối thoại

• Phát triển kỹ thuật giám sát truyền thông lên trình độ quốc tế

Dự án trên cung cấp thông tin tổng hợp hữu dụng về đặc trưng tiêu biểu của người phụ nữ trong truyền thông. Căn 
cứ vào kết quả nghiên cứu của dự án này, xóa bỏ định kiến giới có hại trong truyền thông, phản ánh mọi tính đa dạng 
của xã hội. Kết quả nghiên cứu của dự án này có thể được sử dụng như một căn cứ tài liệu hữu dụng khi tham gia 
thảo luận về thời sự, giải trí, truyền thông xã hội. Phương pháp và công cụ nghiên cứu dự án giám sát truyền thông 
toàn cầu được cung cấp miễn phí bằng 3 ngôn ngữ. Vì thân thiện với người sử dụng, dễ áp dụng trên thực tế bản địa 
nên có thể xúc tiến giám sát độc lập đối với hoạt động đưa tin bài truyền thông.

Hãy tham khảo các thông tin chi tiết tại trang website: http://whomakesthenews.org/ 

Truy cập tham khảo công cụ theo đường link dưới đây:
http://whomakesthenews.org/media-monitoring/methodology-guides-and- coding-tools
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Các chỉ số phải cụ thể, có thể quan sát và đo lường được. Sử 
dụng những chỉ số này có thể chỉ ra những thay đổi hoặc 
tiến bộ trong một sáng kiến. Đối với các tổ chức truyền 
thông, các chỉ số toàn cầu đã được nâng cao để đánh giá về 
hiệu quả hoạt động bình đẳng giới và sự an toàn của nhà 
báo. Tùy theo tình hình trong nước, các chỉ số này được sử 

dụng trong các nghiên cứu liên quan, làm mốc tiêu chuẩn 
cho nghiên cứu hoặc tìm hiểu đường lối quốc gia. Nếu tìm 
dữ liệu theo tiêu chuẩn các chỉ số này thì có thể biết được 
hoạt động can thiệp có ảnh hưởng tích cực tới bình đẳng 
giới và sự an toàn của nhà báo hay không.

Diễn đàn tư vấn truyền thông Albania (Advisory Media Forum)

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ nhận hỗ trợ của Liên Hợp Quốc khởi xướng diễn 
đàn tư vấn truyền thông về đưa tin bài liên quan tới buôn bán phụ nữ và trẻ em gái tại Albania. Diễn đàn này hiện có 
30 hội viên và nhà báo đến từ các kênh truyền thông báo chí tham gia, mở ra cơ hội đưa tin bài chính xác và phù hợp 
đạo lý. Trong năm 2014 và năm 2014, cẩm nang hướng dẫn và bộ công cụ thực hành về hoạt động đưa tin bài liên 
quan tới buôn bán người đã được biên soạn. Diễn đàn cũng đã phát hành báo cáo giám sát truyền thông liên quan 
tới kênh truyền thông in ấn và kênh truyền thông điện tử. Năm 2014, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và 
Trao quyền cho phụ nữ đã cùng Bộ Nội vụ Albania lựa chọn bài báo hay nhất viết về nạn buôn bán người của các cơ 
quan truyền thông trong nước Albania. Các nhà báo được trao giải đã được mời tham gia khóa đào tạo toàn cầu năm 
2015 được tổ chức tại Kiev thuộc Ukraine.

Theo bình luận về diễn đàn tư vấn truyền thông nêu trên, thông qua hợp tác giữa Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ và ngành truyền thông Albania, hoạt động đưa tin bài nhạy cảm giới trên truyền 
thông liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái bị buôn bán đã tăng lên đáng kể. Cùng với kết quả tiến hành hội thảo và các 
chiến dịch vận động qui mô 20.000 người tham gia, mức độ quan tâm và cảm thông với phụ nữ và trẻ em gái, những 
nạn nhân còn sống sót của tệ nạn buôn bán người, đã được cải thiện.

Hãy tham khảo các thông tin chi tiết theo đường link:
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/3/breaking-the-cycle-of- human-trafficking-in-albania

Just the Women (Vương Quốc Anh)

Năm 2012, trong 2 tuần, 4 tổ chức phụ nữ tại Anh đã tiến hành giám sát các bài báo của tất cả các tờ báo trong 
nước viết về người phụ nữ và bạo lực phụ nữ/trẻ em gái. Trong 2 tuần, nhân viên của các tổ chức phụ nữ và các tình 
nguyện viên đã đọc tất cả các bài báo trong nước, thống kê số lượng và chất lượng các bài viết về bạo lực phụ nữ/trẻ 
em gái. Tin về các vụ án tội phạm, tin trên trang chính trị, tin đặc biệt, các bài phỏng vấn và các nội dung quảng cáo 
được đăng quanh đó cũng được coi là đối tượng giám sát. Theo báo cáo tóm tắt, hoạt động giám sát trên đã phát 
hiện ra các nội dung như sau: (1) Giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các vụ bạo lực phụ nữ/trẻ em gái trong tin 
bài đăng tải, đăng tin theo lối tuyên truyền quảng bá. (2) Đặc biệt là tại thời điểm giám sát chặt chẽ quy định truyền 
thông, nhiều phương tiện truyền thông đã miêu tả người phụ nữ theo quan điểm phân biệt chủng tộc và phân biệt 
giới. Tại buổi thảo luận về cải cách báo chí tại Anh, các tổ chức phụ nữ đã sử dụng kết quả này như căn cứ tài liệu 
trọng tâm. Nhân báo cáo này, các tổ chức phụ nữ đã cùng với các nhà báo, biên tập viên, chính trị gia và quần chúng 
tạo bầu không khí đối thoại tổng thể và liên tục về vai trò đưa tin bài của truyền thông đã đóng góp những gì trong 
việc xã hội bao dung bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. Báo cáo giám sát trên đã được nhiều nhà bình luận truyền 
thông và giới chính trị gia vận dụng, đồng thời khích lệ các tổ chức phụ nữ khác lên tiếng về vấn đề đưa tin bài liên 
quan tới bạo lực phụ nữ/trẻ em gái trên truyền thông. 

Hãy tham khảo các thông tin chi tiết theo đường link:
http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/wp-content/uploads/Just-theWomen-Nov-2012.pdf 
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Các chỉ số nhạy cảm về giới của UNESCO dành cho truyền thông   
(UNESCO Gender-Sensitive Indicators for Media (GSIM)) 

Năm 2012, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã cùng Liên đoàn nhà báo quốc 
tế(International Federation of Journalists) và các đối tác khác xây dựng khuôn khổ toàn cầu về chỉ số nhạy cảm giới 
tính. Khuôn khổ này được cấu thành bởi các chỉ số thuộc các lĩnh vực quan tâm chính như sau:

• Xúc tiến bình đẳng giới trong tổ chức truyền thông 

o Cân bằng giới tính trong cấp bậc có quyền quyết định 

o Bình đẳng giới trong công việc và điều kiện làm việc 

o  Bình đẳng giới trong công đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ/tổ chức nhà báo, các cơ quan tổ chức người làm truyền 
thông và tự quản lý khác

o  Các tổ chức truyền thông đang phát triển cương lĩnh đạo đức và chính sách tăng cường bình đẳng giới trong 
nội dung truyền thông.

o Cân đối giới tính trong giáo dục và đào tạo

• Miêu tả giới tính trong nội dung truyền thông 

o Miêu tả giới tính trong tin tức và thời sự

o Miêu tả giới tính trong quảng cáo

Các chỉ số liên quan tới bạo lực phụ nữ được cụ thể hóa như sau: 

• Khi đưa tin bài về vụ án bạo lực phụ nữ, không sử dụng ngôn từ phê phán chỉ trích nạn nhân/người sống sót, phân 
biệt rõ quan hệ tình dục tự nguyện với hành vi phạm tội.

• Sử dụng thuật ngữ “người sống sót” thay vì thuật ngữ “nạn nhân” trừ phi phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tự sưng 
mình là “nạn nhân” 

• Khi muốn sử dụng thông tin cá nhân của người phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới làm nguồn thông 
tin, nhất thiết phải được đương sự đồng ý một cách rõ ràng.

• 1) Tỷ trọng tin bài 1) xâm hại tới đời sống riêng tư hoặc 2) bôi nhọ nhân phẩm của nạn nhân bị bạo lực/người sống 
sót

• Sử dụng thống kê và dữ liệu thông tin bối cảnh liên quan để đưa tin bài bạo lực trên cơ sở giới không chỉ là bi kịch 
của một cá nhân mà là vấn đề của toàn xã hội.

• Cung cấp địa chỉ của các tổ chức và dịch vụ hỗ trợ tại địa phương cho nạn nhân bị bạo lực/người sống sót

• So với các tin bài khác, cần bố trí thời lượng, thời gian và tính quan trọng cho tin bài về bạo lực trên cơ sở giới 

Hãy truy cập website dưới đây để xem danh mục toàn bộ các chỉ số:
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-
materials/publications/full-list/gender-sensitive-indicators-formedia-framework-of-indicators-to-gauge-gender-
sensitivity-in-media-operations-and-content/
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Giám sát việc thực thi các nghị quyết của chính phủ và 
cơ quan truyền thông có thể hỗ trợ cho các cơ quan này 
tăng cường trách nhiệm. Ví dụ, mạng lưới toàn cầu bảo vệ 
và khuyến khích quyền tự do ngôn luận(Global Network 
Defending and Promoting Freedom of Expression (IFEX)) 
cung cấp các biện pháp thực tế giúp xã hội dân sự và các 
cơ quan đối tác hợp tác với các tổ chức nhân quyền tăng 
cường thực hiện cam kết quốc tế

     https://ifex.org/campaign_toolkit/build_it/

4.3 Kiến thức truyền thông·thông tin

Cần tăng cường năng lực người phụ nữ và trẻ em gái qua 
kiến thức truyền thông thông tin(MIL-media and informa-
tion literacy) để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và tri 
thức bình đẳng, quản lý phù hơp nội dung được cung cấp 
qua các kênh truyền thông(in ấn, phát thanh, truyền hình, 
truyền thông kỹ thuật số…), bồi dưỡng năng lực tham gia. 
Đặc biệt là những nội dung có hại(khiêu dâm, căm ghét và 
coi thường phụ nữ, văn hóa phẩm bạo lực) dễ tiếp cận qua 
internet và thiết bị di động. Nếu cân nhắc về dung lượng vô 
hạn của các thông tin và hình ảnh này thì có thể nhận thấy 
rằng việc tăng cường kiến thức truyền thông và thông tin 
của phụ nữ và trẻ em gái là vô cùng quan trọng.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với tầng lớp thanh thiếu 
niên, nếu các em thường xuyên tiếp cận với các nội dung 
nguy hại này trong thời kỳ phát triển quan trọng thì hẳn 
não bộ của các em sẽ phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực 

Chỉ số an toàn nhà báo của UNESCO (UNESCO Journalists’ Safety Indicators) 

Các hạng mục chỉ số cấp quốc tế 

• Các tổ chức của Liên Hợp Quốc thúc đẩy vấn đề an toàn của nhà báo ở cấp độ quốc tế 

• Các tổ chức quốc tế, tổ chức trong khu vực và các tổ chức giữa các chính phủ thúc đẩy vấn đề an toàn của nhà báo 
ở cấp độ quốc tế 

• Các tổ chức phi chính phủ quốc tế(International Non-governmental Organizations (INGOs)) thúc đẩy vấn đề an 
toàn của nhà báo ở cấp độ quốc tế

Các hạng mục chỉ số cấp quốc gia 

• Các chỉ số chung 

• Các cơ quan nhà nước và các chính trị gia

• Các tổ chức nhân dân và giới học giả 

• Người làm truyền thông và cơ quan trung gian

• Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế 

Truy cập đường link dưới đây để xem danh mục toàn bộ các chỉ số và phương châm thực hiện từng chỉ số: 

https://en.unesco. org/themes/safety-of-journalists/journalists-safety-indicators 
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Khiêu dâm, internet và thanh thiếu niên (Úc) 

Các nhà nghiên cứu Úc đã thực hiện một cuộc điều tra đối với 692 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13 ~ 16 tuổi để 
tìm hiểu về mức độ sử dụng internet và tiếp cận với những nội dung có hại. Kết quả đáng kinh ngạc cho thấy trong 
số người tham gia điều tra ở độ tuổi này có tới 90% nam thanh thiếu niên và 60% nữ thanh thiếu niên trả lời rằng 
đã từng xem nội dung khiêu dâm qua internet. Theo ghiên cứu bổ sung của các ngành công nghiệp liên quan, theo 
thời gian, tính cách của nhóm thanh thiếu niên tiếp cận với các nội dung khiêu dâm có sự thay đổi. Cảnh đầu miêu 
tả tấn công bằng lời nói(48%), bằng thể xác(88%), cảnh sau miêu tả hành vi dùng bàn tay tát, bịt miệng và bóp cổ 
đối phương. Đối với những hành vi tấn công trong các cảnh khiêu dâm, 94% diễn viên nữ vào vai nạn nhân. Theo 
các nhà nghiên cứu, 30% lưu lượng truy cập internet có liên quan đến khiêu dâm không có sự phân biệt giữa người 
bị hạn chế truy cập và người có quyền truy cập. Điều này cho thấy người sử dụng internet đều tiếp cận với nội dung 
khiêu dâm có hại. 

Thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển, thần kinh não vẫn đang trong giai đoạn hình thành, việc tiếp xúc với nội 
dung khiêu dâm sẽ gây nhiều ảnh hưởng xấu tới các em. Những thông điệu mà các nội dung khiêu dâm truyền đạt 
sẽ ảnh hưởng tới tri thức/kỳ vọng/hành động và dẫn tới nhiều vấn đề tiêu cực của thanh thiếu niên. Ví dụ như:

• Quan điểm sai lệch về mối quan hệ giữa sự thân mật và tình dục 

• Khêu gợi bạo lực đối với phụ nữ

• Quan niệm rằng sự đồng ý trong quan hệ tình dục là không cần thiết, có thể đạt được nếu kiên trì đòi hỏi

• Quan niệm sai lệch về cơ thể thông thường/ngoại hình các bộ phận cơ thể

• Ngụy tạo và phóng đại khoái cảm trong các hành vi bạo lực, nhục nhã và đáng khinh bỉ.

• Miêu tả phân biệt đối xử giới và chủng tộc

Năm 2016, Bộ Phúc lợi Xã hội( Department of Social Services) Úc đã cùng Viện nghiên cứu gia định(Australian In-
stitute of Family Studies) Úc đã tiến hành nghiên cứu và tổng hợp căn cứ tài liệu để giải thích rõ về ảnh hưởng của 
khiêu dâm tới trẻ em và thanh thiếu niên, đề xuất chiến lược giải quyết vấn đề này. Báo cáo tổng hợp này nêu rõ để 
giải quyết vấn đề khiêu dâm một cách toàn diện, điều quan trọng là phải đặt nó trong một khuôn khổ rộng hơn là 
phòng ngừa ban đầu, bảo đảm an toàn tình dục và hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên theo giai đoạn phát 
triển, phòng ngừa và giáo dục phòng ngừa tội phạm tình dục, cùng thảo luận quy định và pháp luật. Các chiến lược 
cụ thể bao hàm các nội dung dưới đây:

- Xu hướng luật pháp và quy định liên quan tới văn hóa phẩm khiêu dâm

- Giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên 

- Giáo dục giáo viên và phụ huynh, các tài liệu liên quan

Hãy truy cập đường link dưới đây để xem thông tin chi tiết, ảnh hưởng và phương pháp tiếp cận: 
http://www.itstimewetalked. com.au/ and https://aifs.gov.au/publications/effects-pornography-children-and-
young-people/export 

Nguồn tài liệu: A Bridges, R Wosnitzer, E Scharrer, C Sun & R Liberman. 2010. Aggression and Sexual Behaviour in 
Best-selling Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence against Women, vol. 16, no. 10; MJ Fleming, 
S Greentree, D Cocotti-Muller, K A Elias & S Morrison. 2006.Safety in cyberspace: Adolescents safety and exposure 
online. Youth and Society, vol. 38, no. 2.; S Anthony. 2012. Just How Big Are Porn Sites? http://www.extremetech.com; 
It’s time to Talk. 2014. http://www.itstimewetalked.com.au/ 
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“Trong thời đại điện tử và kỹ thuật số, việc người dân 
thường xuyên tiếp xúc với truyền thông trở thành một 
thách thức đối với lĩnh vực giáo dục. Để đánh giá nguồn 
gốc của thông tin, cần khả năng phán đoán và tư duy phản 
biện, nhưng trong lĩnh vực giáo dục, tầm quan trọng của 
những năng lực này thường bị xem nhẹ. Đây là những khả 
năng phân biệt giữa thực tế và ý kiến, đánh giá hình ảnh 
và câu chữ có mang tính định kiến hay không, khả năng 

phân tích câu chữ theo nguyên tắc logic. Trong lĩnh vực 
giáo dục công dân và giáo dục hòa bình kiến thức truyền 
thông (media literacy) vẫn chưa được ghi nhận rộng rãi, vì 
vậy nên chương trình giáo dục khả năng đọc hiểu thông 
tin·truyền thông mới chỉ được phát triển trên một cục diện 
nhỏ trình độ sơ cấp của giáo dục hiện đại(UNAOC, trong 
ghi rõ thời điểm)

Học tập xã hội(social learning) cùng truyền thông xã hội sáng tạo MIL CLICKS vì mục đích đọc hiểu 
thông tin∙truyền thông

Khi bị những người không quen biết liên tục có những lời bình luận khả ố về hình ảnh của mình trên mạng xã hội 
Instagram, một cô gái đã quyết định đóng trang hoạt động của mình. Hay một cô gái khác đã cảm thấy bị bạn bè chế 
giễu khi đọc hoạt động cộng đồng mạng Facebook, cô phát hiện thấy các bạn chia sẻ mim(meme) của cô so sánh 
và chế giễu quan điểm giới của cô với quan điểm giới nói chung. Cùng sự xuất hiện của truyền thông xã hội, những 
chuyện như trên đã trở nên quá bình thường. Theo kết quả điều tra dư luận 1002 người trong độ tuổi 11~18 của một 
tổ chức phúc lợi thiếu niên Anh mang tên Plan International UK, khoảng 50% trẻ em gái của Anh bị xúc phạm bát 
nạt trên truyền thông xã hội(The Guardian, năm 2017). 

Hiện nay, những lời bình luận mang tính định kiến giới, phân biệt đối xử giới tính, lăng mạ phụ nữ và những phát 
ngôn thiếu lành mạnh về giới đang là một vấn nạn trên trên mạng xã hội, người sử dụng mạng xã hội quá dễ dàng 
tiếp xúc với những nội dung này. Hậu quả là không ít phụ nữ và trẻ em gái đã trở thành nạn nhân bị bắt nạt ảo(cyber 
bullying) trên mạng truyền thông xã hội. Những vấn đề này còn tiếp diễn trong bạo lực và phân biệt đối xử trên thực 
tế như bạo lực học đường, đối đãi bất bình đẳng nơi công sở. Đối với trẻ em gái còn đang định hình thế giới quan 
và tìm hiểu về vai trò giới thì việc tiếp xúc với những điều trên là quá sức các em. Vì vậy điều quan trọng ở đây là cần 
tăng cường khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông, học hỏi biện pháp phòng tránh lăng mạ trực tuyến, cách 
phân biệt nội dung phù hợp hay không phù hợp để chia sẻ, cách cải thiện môi trường truyền thông xã hội nhằm 
phòng ngừa nội dung bất hợp lý và bắt nạt ảo.   

Trước bối cảnh này, đầu năm 2017, MIL CLICKS đã được công bố rộng rãi trên toàn cầu như một như một đối sách 
mạnh nhằm tăng cường khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông của những người sử dụng truyền thông xã 
hội đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên. MIL CLICKS là công cụ giúp người sử dụng internet và truyền thông xã 
hội thường nhật nâng cao khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông, tìm kiếm thông tin, chơi trò chơi, thiết lập 
quan hệ, chia sẻ thông tin, xã hội hóa giáo dục trong môi trường kỹ thuật số. Nhận tài trợ của Ả Rập Xê-út, Ủy ban 
Châu Âu (European Commission) và Cơ quan phát triển quốc tế Thụy Điển [Swedish International Development 
Agency(SIDA)], Tổ chức giáo dục khoa học văn hóa Liên Hợp Quốc(UNESCO) đã cho ra đời MIL CLICKS

MIL CLICKS là nền tảng phát triển và chia sẻ đa dạng tài liệu giáo dục đào tạo như kết quả nghiên cứu, thông lệ suất 
sắc, công cụ hữu dụng hay những điều giáo huấn thiết thực. Thông qua các cuộc vận động định kỳ theo chuyên đề 
như “Cùng thế hệ Y nhân biệt và đối phó với định kiến giới”, MIL CLICKS giải quyết những mối lo ngại của người dân 
về khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông. 'MIL CLICKers, những người tích cực tiếp thu giá trị và nguyên tắc của 
MIL CLICKS, học hỏi khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông sẽ có thể cương quyết đối phó với các vấn đề như 
phát ngôn nhục mạ vai trò giới của bản thân hoặc người khác, cách nhìn lệch lạc phiến diện, bạo lực ảo… Và những 
người này cũng có thể hành động đúng đắn và cải thiện tư duy thù địch công kích của bản thân về phụ nữ/trẻ em 
gái trong môi trường trực tuyến.
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Hiện giờ có thể tham gia MIL CLICKS qua Facebook, Twitter 
và Instagram. Có thể tìm hiểu rõ chi tiết nội dung qui ước 
MIL CLICKS và MIL CLICKers(MIL CLICKers Pact) tại trang 
website https://en.unesco.org/milclicks.

Được bồi dưỡng năng lực đọc hiểu thông tin·truyền thông, 
phụ nữ/trẻ em gái và nam giới/trẻ em trai có thể hình thành 

tư duy phê bình và đề xuất những vấn đề liên quan tới giới 
tính, quyền lực, định kiến, bạo lực, tình dục, phân biệt đối 
xử được phản ánh hoặc truyền tải qua qui chế xã hội và 
truyền thông on-offline. Hình ảnh dưới đây giải thích tóm 
tắt về năng lực và hiệu quả trọng tâm của khả năng đọc 
hiểu thông tin và truyền thông

MIL CLICKERS LÀ NHỮNG 
NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN ON-OFFLINE TRÍ TUỆ.

Hãy có tư duy phê 
bình trước khi gửi và 
chia sẻ lời bình luận.

Hãy tôn trọng 
quyền cá nhân của 
người khác.

Hãy trở thành  
MIL CLICKER!

Nâng cao năng lực 
bản thân đóng góp 
cho hòa bình.

Tăng cường bình 
đẳng giới thông 
qua MIL.

Bồi dưỡng khả năng 
sáng tạo và biểu đạt 
của bản thân.

Không truyền tải lòng 
hằn thù hướng tới đối 
thoại đúng đắn.

Hãy cân nhắc tính 
đạo đức khi chia sẻ 
nội dung.

Hãy chia sẻ tri thức 
MIL cho người khác.

Hãy tham gia đối 
thoại đa văn hóa.
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Bạn đã sử dụng khả năng đọc hiểu thông tin∙truyền 
thông(MIL) khi đối thoại về bình đẳng giới chưa?

Hãy chơi trò cơi Board dưới đây và kiểm tra số điểm của bạn.

Điểm sốKhả năng  
MIL

Tôi sẽ có hành động  
sau vì bình đẳng giới

Nhận thức được tính cần thiết 
của thông tin và truyền thông, 
có thể biểu đạt rõ ràng ý kiến 
của mình

Tôi nhận thức được rằng cần phải có các thông tin 
về phụ nữ/trẻ em gái và đàn ông/trẻ em nam trên 
truyền hình, sách báo và lịch sử.

Tôi yêu cầu được cung cấp dữ liệu về nam và nữ 
trong các báo cáo liên quan tới phát triển như tỷ lệ 
thất nghiệp và khả năng tiếp cận thông tin.

6 
điểm

Có thể hiểu vai trò và chức 
năng của truyền thông và 
người cung cấp thông tin các 
khác trong xã hội chủ nghĩa 
dân chủ.

Tôi biết rõ rằng người cung cấp truyền thông và các 
thông tin khác có thể gây ảnh hưởng tới việc xóa bỏ 
hoặc làm gia tăng tình trạng bất bình đẳng giới.

Tôi yêu cầu người cung cấp truyền thông và các 
thông tin khác giải thích cho người dân trong xã hội 
về bất bình đẳng giới một cách dễ hiểu.

9 
điểm

Có thể hiểu vai trò và chức 
năng của người cung cấp 
truyền thông và các thông 
tin được thực hiện ở hoàn 
cảnh nào 

Tôi ủng hộ tự do truyền thông, chủ chương tự do 
phát ngôn của nam giới và nữ giới ở mọi lứa tuổi.

12 
điểm

Có thể tìm kiếm và tiếp cận 
các thông tin liên quan

Tôi truy cập tìm kiếm thông tin liên quan tới giới 
tính

Tôi tìm kiếm vận dụng thông tin và luật pháp liên 
quan để có tài liệu của chính phủ về “đối xử bình 
đẳng với phụ nữ”

9 
điểm

Người cung cấp truyền thông 
và các thông tin khác có thể 
đánh giá theo hướng phản 
biện khía cạnh quyền hạn/
mục đích/nguy cơ tiềm ẩn của 
thông tin/nội dung cung cấp

Tôi phân tích thông điệp truyền thông và thông tin 
để tìm ra mắt xích liên quan giữa chủ nghĩa phân 
biệt giới tính và định kiến giới.

Tôi quan sát thông tin trực tuyến bằng con mắt 
phản biện, giám sát hành động của mình, cố gắng 
tránh nguy cơ tiềm ẩn do thông tin sai lệch.

15 
điểm

Có thể trích dẫn và sắp xếp 
nội dung thông tin và truyền 
thông

Dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi tập hợp thông 
tin liên quan tới nguyên nhân ngăn cản bình đẳng 
và tăng cường quyền phụ nữ/trẻ em gái, vận dụng 
nội dung này trong đối thoại mở.

6 
điểm

Có thể tóm tắt ý tưởng từ nội 
dung, rồi kết hợp và chỉnh sửa.

Sử dụng thông tin có đạo 
đức căn cứ trên quyền lợi và 
nghĩa vụ

Tôi ủng hộ tự do phát ngôn của bản thân mình.

Tôi công nhận thực tế nghĩa vụ đi theo quyền lợi.  
Nghĩa vụ không phát tán thông tin sai lệch và phát 
ngôn căm ghét về giới.

15 
điểm

Có thể vận dụng công nghệ 
ICT, xử lý thông tin, chế tác 
nội dung người sử dụng(user-
generated content)

Tôi đang phát triển năng lực độc lập chế tác nội 
dung thông tin và truyền thông của riêng mình. Nó 
bao hàm cả nội dung có ý nghĩa liên quan tới phụ 
nữ/trẻ em gái.

Tôi chế tác và chia sẻ nội dung ủng hộ bình đẳng 
giới

12 
điểm

Tham gia các hoạt động cùng 
người cung cấp truyền thông 
và các thông tin khác(phát 
ngôn, đối thoại, hoạt động 
có người dân tham dự, tăng 
cường bình đẳng giới, hoạt 
động xóa bỏ bất bình đẳng 
dưới mọi hình thức…v.v.v)

Tôi tiếp cận và tham gia truyền thông chính, truyền 
thông xã hội địa phương và internet, ủng hộ bình 
đẳng giới trong truyền thông và thông qua truyền 
thông, tán thành tham gia chủ nghĩa/văn hóa dân 
chủ của phụ nữ.

16 
điểm

Tổng điểm : 100 điểm 
Đánh giá điểm số

Dựa vào “khả năng đọc hiểu truyền thông∙thông tin nhằm tăng cường bình đẳng giới và quyền phụ nữ” của Alton Grizzle.  
UNESCO “Truyền thông và giới tính: Nội dung nghị sự học thuật của liên minh truyền thông và giới tính toàn cầu”

Dưới 30 điểm. Giờ bạn mới bắt đầu! Hãy liên tục phát triển. 3 tháng sau bạn hãy chơi lại trò chơi Board Game.

31~50 điểm. Bạn đang phát triển tốt! 3 tháng sau bạn hãy chơi lại trò chơi Board Game để đạt điểm số cao hơn.

51~70 điểm. Đây là mức điểm rất cao! Bạn đang tích cực tham gia đối thoại bình đẳng giới thông qua MIL. Bạn có định trở thành 
chuyên gia tại lĩnh vực này không? Bạn hãy chơi lại trò chơi Board Game.

Trên 71 điểm. Bạn thật tuyệt vời!  Bạn là chuyên gia của lĩnh vực này. Từ giờ bạn hãy giảng dạy cho đồng nghiệp và giúp đỡ 
người khác. 
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Hạng mục khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông nhằm tăng cường bình đẳng giới và năng lực người 
phụ nữ(UNESCO, 2014) 

Năng lực MIL Nếu tăng cường khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông bằng công cụ nâng 
cao năng lực vì mục tiêu bình đẳng giới thì mọi công dân từ phụ nữ/trẻ em gái đến 
nam giới/trẻ em trai đều có thể đạt được các khả năng như sau:

Có thể nhận thức và giải thích 
chính xác về sự cần thiết của 
thông tin và truyền thông 

Công nhận phải có thông tin về tất cả phụ nữ/trẻ em gái và nam giới/trẻ em trai 
trên truyền thông, sách báo và ký lục lịch sử.

Tìm hiểu xem có tồn tại hay không hình thức thông tin đặc thù về phụ nữ. Ví dụ 
như thông tin về người phụ nữ có ảnh hưởng trong lịch sử hoặc các nhà lãnh đạo 
nữ.

Yêu cầu dữ liệu thống kê riêng giới tính khi lập báo cáo tỷ lệ thất nghiệp, khả năng 
tiếp cận internet, tỷ lệ phổ cập điện thoại di động

Biết rõ vai trò và chức năng của 
người cung cấp thông tin và 
truyền thông trong xã hội dân 
chủ là gì

Hiểu và công nhận luận điểm tùy theo ảnh hưởng và vai trò các doanh nghiệp 
cung cấp thông tin truyền thông và internet có thể sửa đổi hoặc nghiêm trọng 
hóa tình trạng bất bình đẳng giới.

Các đơn vị cung cấp truyền thông và thông tin khác phải truyền đạt thông tin về 
bất bình đẳng giới tới người dân một cách rõ ràng dễ hiểu.

Hướng tới tính đa dạng của người cung cấp truyền thông và thông tin khác.

Biết rõ môi trường/điều kiện 
cần thiết để người cung cấp 
thông tin và truyền thông có 
thể thực hiện đầy đủ vai trò và 
chức năng của mình

Lên tiếng về quyền tự do biểu đạt quyết định, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt bản 
thân mà không lo sợ phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính.

Có thể tìm hiểu và tiếp cận với 
thông tin có ý nghĩa

Có thể tìm hiểu thông tin và tri thức về giới tính.

Có thể tìm hiểu thông tin liên quan tới luật thông tin khi muốn có thông tin về đối 
đãi bình đẳng và tăng cường năng lực cho phụ nữ do chính phủ sở hữu.

Tích cực tham gia vào vòng đời thông tin(bao gồm phát triển, thu thập, xử lý, lan 
truyền mọi hình thức thông tin), trong trường hợp cần thiết phụ nữ có thể tham 
gia vào qui trình thông tin của nhóm riêng.

Có thể đánh giá theo quan điểm 
phê bình về thông tin, quyền 
nội dung, uy tín, mục tiêu, tính 
rủi ro của những người cung 
cấp thông tin khác như truyền 
thông và internet

Tìm hiểu phân tích thông điệp của truyền thông, cần làm sáng tỏ nếu phát hiện 
thấy nội dung mang quan điểm chủ nghĩa phân biệt đối xử giới, định kiến giới và 
chủ nghĩa trọng nam…

Cần suy xét thông tin online và thông tin về phụ nữ/trẻ em gái trên tư duy phê 
bình. Giám sát hành động người sử dụng thông tin trong môi trường online, giảm 
thiểu ảnh hưởng nguy cơ tiềm ẩn đối với phụ nữ và trẻ em gái.
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Tài liệu khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông về bình 
đẳng giới:

      Trung tâm thông tin khả năng đọc hiểu thông 
tin·truyền thông thuộc Tổ chức các nền văn minh 
Liên Hợp Quốc (UNAOC Media and Information Lit-
eracy Clearinghouse) - https://milunesco.unaoc.org/ 
welcome/ 

      Trang website khả năng đọc hiểu thông tin·truyền 
thông của Tổ chức giáo dục khoa học văn hóa Liên 
Hợp Quốc (UNESCO Media and Information Literacy 
Site Pages) – https://en.unesco.org/themes/ media-
and-information-literacy 

      Chương trình giảng dạy dành cho giáo viên về khả 
năng đọc hiểu thông tin·truyền thông của Tổ chức 
giáo dục khoa học văn hóa Liên Hợp Quốc (UNES-

CO Media and Information Literacy Curriculum for 
Teachers) - http://www.unesco.org/new/en/ com-
munication-and-information/resources/publica-
tions-and-communication-materials/ publications/
full-list/media-and-informationliteracy-curriculum-
for-teachers/ 

      Phương châm chính sách truyền thông của của Tổ 
chức giáo dục khoa học văn hóa Liên Hợp Quốc 
(UNESCO Media and Policy and Strategy Guide-
lines), http://www.unesco.org/new/en/communica-
tion-and-information/resources/publications-and-
communication-materials/publications/full-list/
media-and-informationliteracy-policy-and-strategy-
guidelines/

      Tài liệu quỹ giáo dục truyền thông - https://shop.
mediaed.org/all-gender--culturec68.aspx 

Có thể chích lọc và thể chế hóa thông tin 
và truyền thông 

Thu thập thông tin liên quan tới yếu tố ngăn cản tăng cường năng lực và 
bình đẳng trên cơ sở kinh nghiệm, bối cảnh và nghiên cứu. Căn cứ trên 
thông tin thu thập được, tiến hành đối thoại và yêu cầu các bên liên quan 
xử lý đúng đắn vấn đề.Có thể tổng hợp ý tưởng từ các nội dung 

và điều hành nhiều hoạt động trên nền 
tảng ý tưởng đó

Có trách nhiệm đạo đức trong việc sử 
dụng thông tin, có thể truyền đạt ý kiến 
và tri thức mới của mình tới độc giả và 
khán thính giả qua kênh truyền thông 
phù hợp

Công nhận và yêu cầu quyền tự do biểu đạt bản thân, công nhận thực tế 
quyền lợi luôn đi đôi với nghĩa vụ. Ví dụ, có trách nhiệm không cố ý lan 
truyền thông tin giả hoặc thông tin làm dấy lên lòng hận thù và phân biệt 
đối xử đối với một người hay một tập thể nào đó. 

Có thể sử dụng kỹ thuật ICT để xử lý 
thông tin và chế tác nội dung người sử 
dụng

Tăng cường Agent chế tác thông tin và nội dung truyền thông on-offline 
trên cơ sở khả năng đọc hiểu thông tin·truyền thông. Điều này có nghĩa 
là khi chế tác nội dung liên quan tới phụ nữ, cần phản ánh hiện thực của 
người phụ nữ/trẻ em gái, tăng cường Agent đề xuất vấn đề định kiến giới 
đã trở thành chuẩn mực xã hội.

Cân nhắc kết quả tự nghiên cứu và thực tế cộng đồng địa phương, phát 
triển và phổ biến tiếp thị/nội dung xã hội ủng hộ bình đẳng giới.

Cùng các nhà cung cấp thông tin khác 
như truyền thông và internet hướng tới 
mục tiêu biểu đạt cá nhân, tự do biểu 
đạt, đối thoại giữa các nền văn hóa, 
tham gia dân chủ, bình đẳng giới; tích 
cực tham gia các hoạt động xóa bỏ bất 
bình đẳng dưới mọi hình thức

Tiếp cận và tham gia kênh truyền thông chính có thể làm nguồn thông tin 
đáng tin cậy(mọi lĩnh vực công/tư), truyền thông cộng đồng địa phương, 
internet; Lên tiếng hiệu quả về bình đẳng giới trong truyền thông và 
thông qua truyền thông. Khuyến khích tham gia dân chủ phụ nữ, tăng 
cường bình đẳng giới trong biểu hiện văn hóa.
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4.4 Liên kết các mạng lưới

Từ những năm 1970, phương thức truyền thông miêu tả 
về người phụ nữ đã gây lo ngại cho những nhà vận động 
quyền phụ nữ. Hiện nay, các tổ chức phụ nữ đi tiên phong 
trong hoạt động ủng hộ nhân quyền phụ nữ quốc gia, nỗ 
lực nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề định kiến giới, lăng 
mạ phụ nữ/trẻ em gái, điều kiện tuyển dụng bất bình đẳng, 
an toàn cho nhà vận động nhân quyền và nhà báo nữ, bạo 
lực ảo phụ nữ/trẻ em gái… Những nỗ lực nhằm đạt mục 
tiêu bình đẳng giới quốc gia trong lĩnh vực truyền thông và 
thông qua truyền thông, bao gồm: Theo liên kết tương hỗ 
giữa giám sát thành quả bình đẳng giới của doanh nghiệp 
và bình đẳng giới đối với nội dung truyền thông, tăng 
cường công cụ communication liên quan tới bình đẳng 
giới như hoạt động ủng hộ, giáo dục, xây dựng chính sách, 
chế tác truyền thông và khen thưởng, mạng lưới commu-
nication đã xuyên quốc gia, liên kết toàn khu vực và hình 
thành đồng minh toàn cầu. Ví dụ như chỉ riêng khu vực Mỹ 
Lantin, từ năm 2007 đã có rất nhiều mạng lưới giám sát 
truyền thông được thành lập thông qua Red Latinoameri-
cana de Observatorios de Medios(Red Latinoamericana de 
Observatorios de Medios Comunicacion, năm 2007)

Các tổ chức ủng hộ và vận động xã hội đã đóng vai trò chủ 
đạo trong việc tăng cường bình đẳng giới trong truyền 
thông và thông qua truyền thông. Các tổ chức vận động 
nữ quyền đã nỗ lực nâng cao nhận thức về hình thức miêu 
tả và đối đãi phân biệt phụ nữ mà ngành công nghiệp 

truyền thông đã vận dụng trong hàng chục năm nay. Các 
tổ chức này yêu cầu đổi mới khung pháp lý và qui chuẩn 
quốc tế/khu vực/quốc gia và lên tiếng yêu cầu đổi mới nội 
bộ tổ chức truyền thông. Thông qua nghiên cứu và giám 
sát toàn cầu/khu vực/quốc gia, bằng việc đánh giá định 
kỳ về cam kết và nghĩa vụ so với thành quả đạt được, các 
cơ quan truyền thông(tất cả các cơ quan công/tư) đề cao 
trách nhiệm của các tổ chức truyền thông, vận dụng nền 
tảng tri thức cập nhật rộng để giới thiệu các tiền lệ tốt và 
ủng hộ việc phát triển thêm các khuôn khổ qui chuẩn. 

Mạng lưới các chuyên gia truyền thông nỗ lực vì bình đẳng 
giới là một cơ chế quan trọng trong phòng ngừa bạo lực 
phụ nữ. Ví như mạng lưới chuyên gia truyền thông của tổ 
chức công đoàn các nhà báo trực thuộc tiểu ban phụ nữ 
hoặc các tiểu ban khác. Mạng lưới này có thể cung cấp mặt 
báo(không gian) cho các kênh truyền thông và các tổ chức 
phòng ngừa bạo lực phụ nữ/trẻ em gái nhằm chia sẻ tri 
thức chuyên môn và hình thành quan hệ đối tác.

Nếu vẽ sơ đồ liên kết các bên liên quan, các tổ chức và 
mạng lưới liên quan thì sẽ có thể hỗ trợ cho tìm tìm kiếm 
các cá nhân tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động phòng 
ngừa bạo lực phụ nữ/trẻ em gái trong truyền thông. Theo 
đó có thể tạo dựng quan hệ đối tác với họ, tiếp cận đối tác 
truyền thông, các kênh ngôn luận có thể thu hút mối quan 
tâm tham gia vào hoạt động phòng ngừa bạo lực phụ nữ/
trẻ em gái thông qua một mạng lưới rộng lớn hơn. 

Hiệp hội phát thanh cộng đồng thế giới (AMARC)

Hiệp hội phát thanh cộng đồng thế giới(The World Association of Radio Community Broadcasters (gọi tắt là AMA-
RC)) có 4000 hội viên tới từ 150 quốc gia trên thế giới, là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực 
vận động truyền thông phát thanh. Mục tiêu của AMARC là hỗ trợ và góp phần phát triển phát thanh có sự tham gia 
của người dân và cộng đồng địa phương trên nền tảng liên minh và hợp tác quốc tế. AMARC đang tổ chức sự kiện 
“Mạng lưới quốc tế của phụ nữ (Women’s International Network (AMARC-WIN)”. Thông qua vận động truyền thông 
phát thanh và trong vận động truyền thông phát thanh, sự kiện này là một hội nghị qui mô lớn thu hút sự tham gia 
của các nhà truyền thông nữ tích cực trong hoạt động đảm bảo quyền truyền thông nữ giới. 

Năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 20 năm “Tuyên ngôn Bắc Kinh(Beijing Declaration)”, AMARC đã ký kết quan hệ hợp tác 
đối tác với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ(UN Women) và nhìn lại những tiến 
bộ và thụt lùi trong lĩnh vực bình đẳng giới. 2 tổ chức này đã chế tác cuộc vận động phát thanh quốc tế “Beijing +20”. 
Sê ri audio này bao gồm nội dung phân tích so sánh tình hình bình đẳng giới trong năm 1995 và năm 2015, và câu 
chuyện của những người tham gia chế tác trên toàn thế giới. Cuộc vận động này được tổ chức nhằm nâng cao hiểu 
biết về những vấn đề nổi cộm được đề cập tới trong cương lĩnh hành động Bắc Kinh(Beijing Platform for Action) 
và nhấn mạnh những thay đổi đạt được sau 20 năm tổ chức “Hội nghị phụ nữ Bắc Kinh(Conference on Women in 
Beijing)”. 
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Ngoài các nhóm xã hội dân sừ và cơ quan trực tiếp hoạt 
động phòng chống bạo lực phụ nữ/trẻ em gái, có thể cân 
nhắc quan hệ đối tác với các tổ chức dưới đây: 

• Các nhóm xã hội dân sự và tổ chức phi chính phủ bao 
gồm những người đại diện cho các nhóm cụ thể(ví dụ 
như phụ nữ và trẻ em gái bản địa, phụ nữ khuyết tật, phụ 
nữ nhiễm HIV, nữ thanh thiếu niên, người di cư, dân tộc/
chủng tộc thiểu số …) và những người tổ chức các chiến 
dịch vận động về quyền con người và bình đẳng.

• Ủy ban nhân quyền và các các tổ chức phi chính phủ 
đang tiến hành các chiến dịch vận động về nhân quyền 
và bình đẳng 

• Các bên cung cấp dịch vụ tuyến đầu như y tế/cảnh sát/tư 
pháp và các tổ chức cung cấp dịch vụ tạm trú 

• Các nhà vận động hoặc hoạt động độc lập địa phương 

• Các tổ chức truyền thông nữ

• Mạng lưới nhà báo nữ

• Các nhà chế tác truyền thông độc lập

• Các tổ chức công đoàn truyền thông, hiệp hội truyền 
thông báo chí và phát thanh truyền hình

• Các cơ quan truyền thông tự quản(self-regulatory bod-
ies) 

• Các trường đại học và cơ quan giáo dục tập trung vào các 
vấn đề về giới hoặc truyền thông 

• Các chuyên gia truyền thông khác

Có thể yêu cầu các tổ chức nêu trên hợp tác và tham gia 
vào mạng lưới đang hoạt động, hoặc tiến hành dự án hay 
chiến dịch vận động cụ thể với đối tác cụ thể. Ngay từ đầu 
bằng cách sử dụng lối tiếp cận quan hệ đối tác có thể nâng 
cao khả năng hợp tác và ảnh hưởng của mạng lưới. Truyền 
thông có thể tham gia như một thành phần trong quan hệ 
đối tác với các tổ chức hoạt động nhằm chấm dứt bạo lực 
phụ nữ/trẻ em gái

AMARC cung cấp thông tin tổng hợp về phương pháp sử dụng các kênh âm thanh/hình động/in ấn; phương pháp 
đánh giá; liên kết mạng lưới truyền thông toàn khu vực; không gian hợp tác của các hội viên …

Kênh tham khảo tài liệu: http://www.amarc.org/

Thông tin chi tiết về hoạt động hợp tác của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ(UN 
Women)  tham khảo theo đường link: http://www.amarc.org/unwomen-home 
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Năm 2013, liên minh toàn cầu về giới và truyền thông đã 
được thành lập. Các Platform được hình thành để các tổ 
chức thành viên của liên minh tham dự vào hoạt động theo 
thể chế thường kỳ nhằm đạt các mục tiêu cụ thể. Các tổ 
chức liên minh này liên kết hàng trăm hội viên từ các quốc 
gia khác nhau, thực hiện các chức năng sau: Vai trò trung 
tâm tri thức cung cấp dữ liệu và thông tin về nội dung 
và thông lệ truyền thông; Cung cấp công cụ và cách tiếp 

cận hữu dụng trong giám sát/giáo dục/hoạt động ủng hộ 
truyền thông; Thiết lập quan hệ và tạo cơ hội tham gia vào 
qui trình mang tính quốc tế như tham gia đưa tin bài về 
chủ nghĩa nhân quyền hay các sự kiện qui mô lớn của Ủy 
ban địa vị phụ nữ Liên Hợp Quốc(Commission on the Sta-
tus of Women); Thực hiện sáng kiến vận động chung; Tuyên 
truyền thông lệ tốt 

Kết nối để đưa tin bài tốt hơn (Networking for Better Coverage) (Úc) 

Từ năm 2002, với nguồn tài chính hỗ trợ của các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, Úc đã bắt đầu giải quyết 
vấn đề các nội dung truyền thông không đủ nhận thức giới về nạn bạo lực gia đình. Úc đã nghĩ rằng có thể giải quyết 
những khó khăn liên quan tới vấn đề đưa tin bài về bạo lực gia đình thông qua giáo dục truyền thông, và đã phát 
triển bộ công cụ phương thức đưa tin bài truyền thông về bạo lực gia đình. Nhưng không lâu sau đã vỡ lẽ ra rằng 
để giải quyết vấn đề này cần có phương pháp tiếp cận toàn diện mang tính chiến lược và hợp tác. Ví như hạn nộp 
tin bài cấp bách của nhà báo, tư duy là vấn đề bạo lực phụ nữ/trẻ em gái đơn lẻ hay coi là vấn đề văn hóa của một 
nhóm tiểu số. 

Vì vậy một ủy ban bao gồm các chuyên gia về bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, tình nguyện viên, nhà báo, học giả, 
cảnh sát, quan chức chính phủ đã được thành lập. Năm 2007, với sự hỗ trợ của ủy ban này, một khung chiến lược 
đã được công bố, và được sửa đổi bổ sung năm 2015. Khung chiến lược này giới thiệu về sáng kiến hoàn thiện đa 
dạng các lĩnh vực liên quan nhằm thay đổi thông lệ khai báo của người dân trên truyền thông về các vụ bạo lực phụ 
nữ/trẻ em gái và nâng cao nhận thức về truyền thông đối với hiện tượng này. Ví như cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn 
để người phụ nữ có thể nói với truyền thông về trải nghiệm bị bạo lực của chính bản thân mình; Khuyến khích giáo 
dục đào tạo để cán bộ phụ trách tin bài về bạo lực phụ nữ/trẻ em gái hợp tác có hiệu quả với nhà báo và người biên 
tập; tổ chức event có giá trị thời sự về bạo lực phụ nữ/trẻ em gái; Kiểm tra các vấn đề về giới còn tồn tại trong nội bộ 
ngành truyền thông; Kiểm tra sức ảnh hưởng của những tin bài về vấn đề giới này. Khung chiến lược và những sáng 
kiến trên đóng vai trò là công cụ quan trọng hướng dẫn truyền thông thời sự đưa tin bài về bạo lực phụ nữ/trẻ em 
gái theo một phương thức dẫn dắt nội dung thống nhất. Theo đây thông lệ đưa tin bài về bạo lực phụ nữ/trẻ em gái 
đã có những thay đổi rõ ràng

Xin mời truy cập đường link dưới đây để xem thông tin chi tiết:  
http://dvvic.org.au/publications/working-with-news-and-social-media-toprevent-violence-against-women-and-
their-children-a-strategic-framework-for-victoria/
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Tiền lệ Liên minh/ Hiệp định/ Mạng lưới toàn cầu

Liên minh toàn cầu về truyền thông và giới [Global Alliance on Media and Gender (GAMAG)] là liên minh quốc 
tế do UNESCO thành lập năm 2013, hoạt động nhằm tăng cường bình đẳng giới qua truyền thông và trong truyền 
thông. Mục tiêu của liên minh này như sau: Thay đổi các bên liên quan về lợi ích trên toàn thế giới thông qua 
tăng cường hợp tác quốc tế/khu vực/quốc gia nhằm đạt được bình đẳng giới trong hệ thống, cơ cấu và nội dung 
truyền thông; Kiểm soát việc thực hiện cương lĩnh hành động và tuyên bố Bắc Kinh: chẩn đoán phụ nữ và truyền 
thông(Women and the Media Diagnosis) và các mục tiêu chiến lược; phát triển duy trì ưu tiên lĩnh vực giới và truyền 
thông trong khuôn khổ tài trợ(funding framework) của các nhà tài trợ, chính phủ và các cơ quan phát triển. 700 tổ 
chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giới tính truyền thông trên thế giới đã ra nhập tổ chức này. Mời các bạn 
truy cập trang website https://gamag.net/ để đăng nhập và xem thông tin chi tiết.  

Liên minh đối tác toàn cầu về truyền thông và thông tin [Global Alliance for Partnerships on Media and Informa-
tion Literacy (GAPMIL)] được UNESCO thành lập năm 2013, hoạt động vì mục tiêu tạo điều kiện cho mọi người dân 
đều có thể tiếp cận với vai trò của truyền thông·thông tin thông qua hợp tác quốc tế. Mục tiêu cốt lõi của liên minh 
này như sau: Giải thích rõ đối tác chiến lược trọng tâm, thúc đẩy phát triển kiến thức truyền thông·thông tin trong 
hợp tác phát triển quốc tế với 9 chủ đề trọng tâm(Quản trị nhà nước, ý thức người dân và tự do biểu đạt; Khả năng 
tiếp cận tri thức thông tin của mọi người dân; Sự phát triển của truyền thông, thư viện, internet và các nhà cung cấp 
thông tin khác; Giáo dục, giảng dạy và học tập; Đa dạng ngôn ngữ văn hoas, đối thoại giữa các tôn giáo; Phụ nữ, trẻ 
em và thanh thiếu niên, người khuyết tật và các nhóm xã hội bị thiệt thòi khác; Sức khỏe và mức độ thỏa mãn; Nông 
nghiệp, nông thôn, bảo vệ động vật hoang dã, lâm nghiệp và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên); Hỗ trợ nhu cầu chính 
sách đọc hiểu truyền thông·thông tin có tiếng nói chung đối với những vấn đề quan trọng; Thúc đấy phát triển chiến 
lược khả năng đọc hiểu truyền thông thông tin theo khái niệm tổng hợp bằng việc cung cấp Platform chung cho các 
bên liên quan và hiệp hội trên toàn thế giới. Truy cập trang websit sau để biết thêm về các cách đăng nhập và thông 
tin chi tiết:  http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-literacy/ 
global-alliance-for-partnerships-on-media-and-information-literacy/ 

Hiệp hội phụ nữ phát thanh và truyền hình quốc tế [International Association of Women in Radio & Television 
(IAWRT)] là tổ chức quốc tế do những người phụ nữ hoạt động truyền thông và hiệp hội truyền thông sáng lập 
nhằm phản ánh ý kiến và giá trị người phụ nữ như một yếu tố quan trọng trong các chương trình truyền thông và nỗ 
lực nâng cao ảnh hưởng của người phụ nữ trong lĩnh vực truyền thông. Để đạt mục tiêu này hiệp hội đang thực hiện 
các hạng mục sau: Bằng việc chia sẻ thi thức chuyên môn và kỹ thuật, tạo cơ hội và chia sẻ chiến lược để phụ nữ hoạt 
động trong lĩnh vực truyền thông có thể phát triển; Xúc tiến cơ hội đặc biệt có thể chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm với 
chuyên gia truyền thông thế giới; Cung cấp các kỹ năng chuyên môn trong đào tạo tập trung quan điểm giới trong 
các chương trình, các vấn đề phát triển và quản lý. Để phát triển kỹ năng chuyên môn cho hội viên, hiệp hội này tổ 
chức các cuộc hội nghị, diễn đàn, các khóa giáo dục đào tạo quốc tế và khu vực; trao các giải thưởng xuất sắc tôn 
vinh sự sáng tạo của các tác giả nữ sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình xuất sắc; Cấp học bổng hỗ 
trợ ngành nghiên cứu truyền thông; Hỗ trợ phụ nữ các nước đang phát triển sản xuất nội dung truyền thông, giáo 
dục và dự án. 
Nội dung chi tiết xin mời tham khảo tại trang website: https://www.iawrt.org/about

Mạng lưới đối thoại văn hóa và truyền thông thông tin [Media and Information Literacy and Intercultural Dia-
logue Network (MILID Network)]: là mạng lưới đối thoại giữa các trường đại học về truyền thông thông tin và văn 
hóa(dưới đây gọi tắt là mạng lưới MILID) do UNESCO khởi xướng năm 2011. Mạng lưới này xúc đẩy nghiên cứu nhằm 
đối thoại giữa chính sách đọc hiểu truyền thông·thông tin và văn hóa. Tính tới tháng 2 năm 2019, có 40 trường đại 
học trên thế giới là thành viên chính thức và bán chính thức của mạng lưới MILID.
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MILID Network luôn kiên định trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thông qua lăng kính của kiến thức truyền thông 
thông tin. Từ năm 2013, UNESCO và các cơ quan đối tác hợp tác với mạng lưới MILID, cùng phát triển thông tin tri 
thức và hàng năm phát hành niên giám MILID. Niên giám này đề cập khá sâu tới khía cạnh giới trong đối thoại giữa 
văn hóa và kiến thức truyền thông·thông tin. Đặc biệt, ấn phẩm phát hành năm 2016 “Kiến thức truyền thông và 
thông tin: Tăng cường nhân quyền, đối phó với cực đoan và chủ nghĩa cực đọa” (Media and Information Literacy: Re-
inforcing Human Rights, Countering Radicalization and Extremism), ấn phẩm phát hành năm 2015 “Kiến thức truyền 
thông·thông tin vì mục tiêu phát triển bền vững”(Media and Information Literacy for the Sustainable Development 
Goals) là chủ đề trọng tâm, được coi là công cụ kiến thức truyền thông thông tin tăng cường bình đẳng giới và nhân 
quyền. Truy cập trang website dưới đây để xem thêm cách đăng nhập và thông tin chi tiết:
https://en.unesco.org/themes/ media-and-information-literacy/gapmil/milidnetwork.

Nâng cấp truyền thông bình đẳng giới (Step It Up for Gender Equality Media Compact) là tổ chức do Cơ quan 
Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ sáng lập năm 2016, và là liên minh truyền thông ủng 
hộ quyền phụ nữ và bình đẳng giới. Mục tiêu của liên minh này là: Nhấn mạnh quyền phụ nữ và bình đẳng giới qua 
các bài báo và thông tin thời sự; mỗi tháng tối thiểu có 2 bài ký sự chuyên sâu nhấn mạnh quyền phụ nữ và bình 
đẳng giới; Người phụ nữ là nguồn thông tin khi viết ký sự chủ đề thương mại, khoa học kỹ thuật theo mục tiêu bình 
đẳng giới; Trong định hướng và đào tạo cán bộ, bảo đảm các hướng dẫn về báo cáo nhạy cảm giới; Thông qua việc 
ra quyết định dựa trên giới tính, cho phép bình đẳng trong các toàn soạn bằng cách các nhà báo nữ được tạo cơ hội 
tương tự như các đồng nghiệp nam. Các nhà báo nữ cũng được làm tin và đưa tin bài về các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, khoa học, thể thao và kỹ thuật. Và khuyến khích các nhà báo nam làm tin và đưa tin bài về quyền phụ nữa và bình 
đẳng giới; Cung cấp tư vấn và hướng dẫn đảm bảo cho các nhà báo nữ được thăng tiến nghề nghiệp. Truy cập trang 
website dưới đây để xem thêm cách đăng nhập và thông tin chi tiết: http://www.unwomen.org/en/get-involved/ 
step-it-up/media-compact 

Tổ chức phi lợi nhuận hướng đến xóa bỏ các định kiến tiêu cực trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo(Unstereotype 
Alliance) là tổ chức do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ sáng lập. Với mục tiêu 
xóa bỏ định kiến giới trong quảng cáo và những định kiến giới nguy hại, đây là một tổ chức toàn cầu mạnh có sự 
tham gia của lãnh đạo của trên 30 quốc gia. Vận dụng công cụ và tiêu chuẩn mới, tổ chức này đang nỗ lực xóa bỏ 
định kiến và đổi mới quảng cáo; Cung cấp các nghiên cứu, công cụ và tri thức loại bỏ định kiến để đo lường mức độ 
thay đổi; Thông qua hoạt động hỗ trợ và giao lưu với đại chúng, tạo động cơ cho đại chúng từ chối định kiến nguy 
hại. Tổ chức này đặt trọng tâm tăng cường năng lực của người phụ nữ ở mọi giới mọi chức(nhân chủng, giai cấp, 
tuổi tác, năng lực, dân tộc, tôn giáo, tính cách, sở thích, ngôn ngữ, giáo dục…), đối phó với chủ nghĩa trọng nam 
nhằm xây dựng xã hội bình đẳng giới. Để thay đổi thái độ và hành động thì điều quan trọng nhất là đề cập vấn đề 
định kiến có hại, không chỉ nam giới và trẻ em nam cần phải cách nhìn nhận tích cực đối với cả phụ nữ và trẻ em gái. 
Chuẩn mực xã hội không chỉ hình thành nhận thức của đại chúng mà còn ảnh hưởng tới hành vi của họ. http://www.
unstereotypealliance.org/en

Chương trình mạng lưới liên minh các trường đại học liên quan tới bình đẳng giới, truyền thông và ICT [Univer-
sity Twinning and Networking Programme on Gender, Media and ICTs(hợp tác UNITWIN)]: Đây là mạng lưới được 
hình thành giữa các trường đại học, tăng cường hợp tác giữa các học giả về giới tính/truyền thông/ICT nhằm thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu giáo dục và phát triển chương trình trong lĩnh vực nghiệp vụ của UNESCO. Mạng lưới 
này hỗ trợ hoạt động nghiên cứu·giáo dục truyền thông, thông tin và kỹ thuật communication. Đặc biệt là những 
hoạt động sau nhằm tăng cường bình đẳng giới và sự tham gia của người phụ nữ trên toàn cầu trong truyền thông 
và thông qua truyền thông: Nghiên cứu, giáo dục, hoạt động ủng hộ; Hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu truyền thông 
và công nghệ truyền thông thông tin(ICT); Đăng tải các bài viết có ý nghĩa của các học giả liên quan tới nội dung 
.tăng cường sự tham gia của người phụ nữ trên mọi platform truyền thông. Mạng lưới trên được hình thành bởi các 
cơ quan giáo dục của nhiều địa phương. Các nội dung chi tiết xin mời tham khảo tại trang website sau: http://www.
unitwin.net/
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4.5 Trao thưởng và ghi nhận 

Giải thưởng truyền thông đóng vai trò là một Platform 
công khai ghi nhận những thông lệ ưu tú và tôn vinh 
những đóng góp của các cơ quan cho tiến trình bình đẳng 
giới thông qua nội dung và sáng tạo trong truyền thông, 
tạo hiệu quả cho các cơ quan khác noi gương theo; giúp 
người tiêu thụ truyền th ông nâng cáo ý thức về giới tính 
và truyền thông; Tăng cường sử dụng và tìm kiếm truyền 

thông; Có thể xây dựng quan hệ đối tác và thúc đẩy phát 
triển các mạng lưới. Cụ thể là trong lĩnh vực bình đẳng giới, 
có giải truyền thông về bạo lực phụ nữ. Các quốc gia, khu 
vực và thế giới đều có giải thưởng truyền thông. Có thể tổ 
chức trao giải một lần, nhưng để tạo hiệu ứng truyền thống 
cho truyền thông thì nên tổ chức theo định kỳ hàng năm 
hoặc mỗi năm 2 lần. Qui mô giải thưởng truyền thông khá 
đa dạng, có thể tổ chức theo qui mô lớn, khu vực đặc thù 
hoặc qui mô nhỏ.  

Tiền lệ giải thưởng truyền thông (media awards)  

Liên hoan quảng cáo quốc tế (Cannes Lions Festival of Creativity): Là giải thưởng Oscars đối với người hoạt động 
trong giới quảng cáo và được biết tới với tên gọi liên hoan quảng cáo quốc tế Cannes Lions. Giải thưởng đã đưa vào 
áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá khách quan về những khía cạnh cần cân nhắc khi giám khảo chấm thi các tác phẩm 
đăng ký dự thi. Bắt đầu từ năm 2019, khi chấm các tác phẩm đăng ký dự thi, giám khảo cuộc thi chú trọng xem xét có 
hay không những định kiến nguy hại, năm 2017 giám khảo phải tuân thủ hướng dẫn chấm thi khách quan. Những 
hướng dẫn này có ảnh hưởng không nhỏ tới mọi nội dung quảng cáo, là cơ sở phán đoán chất lượng quảng cáo nên 
tạo hiệu quả truyền đạt mạnh về tầm quan trọng của bình đẳng giới. Glass Lion là hạng mục mới tại Liên hoan quảng 
cáo quốc tế Cannes Lions. Hạng mục này còn được gọi là “The Lion for Change”, trao giải cho những tác phẩm xóa bỏ 
định kiến giới, thách thức với định kiến về nam và nữ trong những thông điệp tiếp thị. Glass Lion là một trong những 
nỗ lực của Liên hoan quảng cáo quốc tế Cannes Lions nhằm duy trì ảnh hưởng tích cực tới giao lưu với đại chúng 
trên cơ sở quan niệm vai trò năng động của Marketing trong việc hình thành văn hóa

Giải thưởng của giới phê bình điện ảnh (Critics' Choice Awards) trao giải #SeeHer Award cho tác phẩm miêu tả nhân 
vật nữ mạnh mẽ phức tạp. Đây là giải thưởng ghi nhận một người phụ nữ là hiện thân của các giá trị do phong trào 
#SeeHer đề ra, do hiệp hội chủ quảng cáo phát động với mục tiêu khắc họa chính xác phụ nữ và trẻ em gái trong 
truyền thông năm 2020. https:// seeher.com/

Giải thưởng truyền thông chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ ở Úc (Eliminating Violence Against Women Media 
Awards): Vinh danh các nhà báo xuất sắc trong việc đưa tin bài về bạo lực đối với phụ nữ và những đóng góp trong 
việc ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ của truyền thông
http://www.evas.org.au/index.php/what-are-the-evas/about-the-evas-media-awards

Giải thưởng truyền thông về nhận thức giới ở Ấn Độ (The Laadli Media Awards for Gender Sensitivity) được khởi 
động từ năm 2007, sau này được nhận hỗ trợ của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc(UNFPA). Giải thưởng này ghi nhận và 
tôn vinh nỗ lực của những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo đã nêu bật những mối quan 
tâm bức xúc về giới ở Ấn Độ. 
http://populationfirst.org/Laadli%20Media%20and%20Advertising%20 Awards/M__18

“Papu New Guinea” là giải thưởng truyền thông hàng năm cho tin bài xuất sắc về HIV và bạo lực trên cơ sở giới (An-
nual Media Award for Excellence in Reporting on HIV and Gender-Based Violence). Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ và chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS(UNAIDS) hỗ trợ giải 
thưởng truyền thông ở Papu New Guinea, ghi nhận và trao thưởng cho tin bài xuất sắc về HIV/AIDS, bạo lực phụ nữ/
trẻ em gái hoặc nội dung đề cập tới cả 2 lĩnh vực này. Giải thưởng này có từ năm 2015, hỗ trợ cho các hoạt động của 
phóng viên và báo ảnh (photojournalism). Giải thưởng năm 2016 được trao tác phẩm làm về một phụ nữ chuyển giới 
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Ngoài các giải thưởng truyền thông còn có đa dạng hình 
thức tôn vinh nhưng nội dung truyền thông đề cập tới vấn 
đề nhận thức giới và bạo lực phụ nữ như sau: 

• Đặt tên, gắn tag và chia sẻ công khai các nội dung truyền 
thông xuất sắc.

• Cung cấp phản hồi tích cực đối với những nội dung 
truyền thông đưa tin bài tích cực về nhận thức giới. 
Thông qua đối thoại thường xuyên với truyền thông, ghi 
nhận và tôn vinh những tin bài truyền thông phản ánh 
tích cực về nhận thức giới vào cuối tháng và cuối năm. 

• Bình luận tích cực và gửi “like” cho những tin bài về nhận 
thức giới trên truyền thông xã hội

• Gửi thư tay hoặc E.mail cho tác giả 

• Đăng bài bình luận trên trang cộng động hoặc trung tâm 
cộng đồng 

bị nhiễm HIV, bị nguyền rủa là phù thủy và đã bị sát hại. Giải thưởng “Papu New Guinea” truyền bá rộng rãi những tin 
bài truyền thông xuất sắc qua thông tin thời sự, thu hút sự quan tâm của độc giả và khán thính giả mới cho các nội 
dung truyền thông ứng cử và đoạt giải. 
http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/ stories/2016/12/writing-for-change 

Giải thưởng truyền thông về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Vương Quốc Anh (Ending Violence 
Against Women and Girls Media Awards): Là giải thưởng ghi nhận việc đưa tin bài mẫu mực về bạo lực phụ nữ và 
trẻ em gái trong các ấn phẩm, truyền hình, thời sự online, chuyên mục đặc biệt, bình luận và phim tài liệu. Giải thích 
các vụ bạo lực và nguyên phát sinh trên cơ sở tôn trọng nạn nhân và người sống sót, đánh giá cao vai trò của truyền 
thông trong việc công luận hóa tệ nạn bạo lực phụ nữ/trẻ em gái.
http://www.endviolenceagainstwomen.org.uk/campaign/ending-violence-against-women-and-girls-media-
awards/ 

Giải thưởng GEM-TECH toàn cầu được Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ và Liên 
minh viễn thông quốc tế(ITU) khởi xướng năm 2014. Giải thưởng GEM-TECH ghi nhận và tôn vinh những đóng góp 
xuất sắc của phụ nữ và nam giới cho bình đẳng giới trong việc vận dụng công nghệ thông tin ICT.
https://www.itu.int/en/action/women/gem/Pages/default.aspx 
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5. TĂNG CƯỜNG PHƯƠNG PHÁP 
TIẾP CẬN CƠ CHẾ TÍCH CỰC
Cũng giống như các cơ quan tổ chức khác, các cơ quan truyền thông cũng cần đổi mới cơ cấu tổ chức, 
điều hành và thông lệ thì mới có thể góp phần nâng cao giá trị bình đẳng giới, không phân biệt đối xử, 
không bạo lực. Để đạt được mục tiêu này cần tăng cường năng lực nội bộ thông qua đa dạng các chiến 
lược. Thực tế đã cho thấy khi một tổ chức truyền thông có cơ cấu nam nữ đồng đều thì nội dung truyền 
thông do tổ chức đó sản xuất cũng có sự cân đối và có nhiều nội dung được phản ánh từ góc nhìn của 
người phụ nữ (Nghị viện Châu Âu, năm 2018).  Khía cạnh này cho thấy, một tổ chức truyền thông bình 
đẳng giới vừa có thể đạt được quyền lợi của thành viên trong nội bộ tổ chức vừa là kênh gây ảnh hưởng 
quan trọng tới nội dung hình thành chuẩn mực xã hội, quan niệm phiến diện và định kiến.

Muốn tăng cường năng lực cần phải có phương pháp tiếp 
cận toàn diện mang tính tổ chức. Điều này có nghĩa là cần 
phải cân nhắc về bình đẳng giới và không phân biệt đối 
xử trên mọi lĩnh vực hệ thống, cơ cấu, tuyển dụng nhân 
viên và nội dung chương trình trong nội bộ tổ chức truyền 
thông. Cụ thể là thực hiện đánh giá giới và thanh tra giới 
của tổ chức; Phát triển/Sửa đổi tiêu chuẩn và chính sách; 
Tăng cường cơ chế tuyển dụng và quyết định cân đối giới 
tính; Liên tục cung cấp các chương trình đào tạo cho nhân 
viên truyền thông; Bảo vệ an toàn cho nhà báo nữ và các 
nhà vận động nhân quyền nữ trước những chuẩn mực xã 
hội về giới tính, bản sắc, động lực quyền lực. Để đạt được 
điều này cần liên tục nỗ lực và có tầm nhìn lâu dài. 

5.1 Quy chế hóa và đánh giá

Để hợp tác với truyền thông trước hết cần phải đồ thị hóa 
các tổ chức truyền thông (cơ quan và kênh) hiện có. Qua 
đây có thể tìm được kênh truyền thông hữu dụng (Ví dụ 
như kênh in ấn, vô tuyến truyền hình, phát thanh, các kênh 
trực tuyến). Ví như tỷ lệ tiếp cận và sử dụng truyền thông 
của từng nhóm dân số; Triết lý và phương pháp tiếp cận 
thông tin/communication của truyền thông; Đặc trưng 
của nội dung truyền thông phát triển và truyền phát; Chức 
năng và cơ cấu của tổ chức truyền thông(như người kết nối 

trung gian giữa tòa soạn báo quốc gia và internet); Khung 
pháp lý áp dụng cho tổ chức truyền thông(như khung 
qui chế áp dụng cơ quan truyền thông công cộng hoặc 
cơ quan truyền thông cá nhân); Có thể tìm hiểu thông tin 
quyết tâm/nỗ lực vươn tới bình đẳng giới trong nội bộ tổ 
chức của lãnh đạo tổ chức truyền thông. 

Đồ thị hóa sẽ giúp cho việc tìm hiểu cần phải tìm tới đối tác 
truyền thông nào cho mục đích gì: Ví dụ, dễ dàng tìm thấy 
đối tác có thể hợp tác tốt nhất khi muốn đạt mục tiêu các 
chiến dịch vận động nhằm hỗ trợ thay đổi qui chế, thành 
lập mạng lưới, đạt kết quả đặc thù (như thay đổi chính 
sách/luật pháp; Huy động cộng đồng địa phương nhằm 
thay đổi chuẩn mực xã hội …). Các tổ chức truyền thông 
quyết tâm thay đổi toàn diện cần phải nghiêm túc thực 
hiện đánh giá giới và thanh tra giới trong nội bộ. Việc thanh 
tra giới giúp tìm hiểu ưu điểm, chỗ hổng, bài toán thử 
thách, yếu tố cơ hội trong toàn bộ chính sách, hệ thống, 
thông lệ của tổ chức truyền thông. Thông tin được thu thập 
có vai trò như một căn cứ cơ sở(baseline) cho thấy những 
điểm mạnh điểm yếu và những lĩnh vực cần cải thiện của 
tổ chức, qua đây có thể theo dõi những bước tiến triển theo 
thời gian(Viện thanh tra giới về bình đẳng giới Châu Âu) 
(European Institute for Gender Equality Gender Audit).
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Công cụ thanh tra, đánh giá và phân tích giới:

      Công cụ phân tích khoảng cách tăng cường năng lực 
người phụ nữ (Women’s Empowerment Principles 
GAPS Analysis Tool) - https://weps-gapanalysis.org/ 

      Sổ tay hướng dẫn thanh tra giới (A manual for gender 
audit facilitators): Phương pháp thanh tra giới có sự 
tham gia của tổ chức lao động quốc tế (The ILO partici-
patory gender audit methodology) (xuất bản lần 2)  
- http://www.ilo.org/gender/Informationresources/
WCMS_187411/lang--en/ index.htm 

      Sổ tay thanh tra giới (The Gender Audit Handbook) 
Công cụ tự đánh giá và đổi mới tổ chức (A Tool for 
Organizational Self-Assessment and Transformation)  
- https://www.interaction.org/sites/default/files/
Gender%20Audit%20 Handbook%202010%20Copy.
pdf 

      Chỉ số nhận thức giới trong truyền thông của UNES-
CO (UNESCO’s Gender-Sensitive Indicators for Media 
(GSIM)) - http://www.unesco.org/new/en/commu-
nication-and-information/resources/publications-
and-communication-materials/publications/full-list/
gender-sensitive-indicators-for-media-framework-
of-indicators-to-gauge-gendersensitivity-in-media-
operations-and-content/ 

Giới tính trong thanh tra truyền thông giáo dục ở Nam Phi(Gender in Education Media Audit) 

Liên kết giới tính vì bình đẳng và công lý(Gender Links for Equality and Justice) là một tổ chức NGO tại Nam Phi do 
liên minh toàn cầu về truyền thông và giới của UNESCO sáng lập. Tổ chức NGO này đánh giá những tiến bộ về các vấn 
đề giới tình trong truyền thông và thông qua truyền thông của 14 quốc gia thành viên khu vực Nam Phi, tiến hành 
nghiên cứu trên diện rộng về các chương trình thúc đẩy phát triển giới ở các quốc gia này. Qua đó, tổ chức này đã 
cho ra đời một số báo cáo liên quan tới nội dung giới tính trong truyền thông, tỷ lệ việc làm nữ trong truyền thông 
và kiến thức truyền thông(media literacy) về giới. Tổ chức NGO này tham gia vào các hoạt động ủng hộ, tăng cường 
năng lực, kiến thức truyền thông và mạng lưới liên quan tới giới tính. Năm 2010, tổ chức này đã tiến hành thanh tra 
truyền thông trong các chương trình giáo dục nhằm tìm hiểu tình hình cách giới được lồng ghép trong các chương 
trình giáo dục đào tạo báo chí và truyền thông. Kết quả là tổ chức NGO trên đã thành lập cơ quan giáo dục chuyên 
môn về giới tình và truyền thông tại 13 nước Nam Phi. Đồng thời hợp tác với 100 nghị viện địa phương, đổi mới cơ 
cấu tổ chức, nội dung nghiệp vụ, thông lệ của những đối tượng này dựa trên quan điểm tổng hợp về giới trong chính 
sách, tăng cường năng lực, giám sát và quá trình đánh giá. Các cơ quan truyền thông hỗ trợ tiến hành nghiên cứu 
truyền thông và giới được lồng ghép trong các chương trình giáo dục.

Truy cập vào trang website dưới đây để xem thêm thông tin chi tiết về giới tính và truyền thông:   
http://genderlinks.org.za/what-we-do/media/research/

Truy cập vào trang website dưới đây để xem thêm thông tin chi tiết về giới tính và thanh tra truyền thông: 
http://genderlinks.org.za/what-we-do/media/ research/gender-in-media-education-audit/
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5.2  Bình đẳng giới (tỷ lệ giới tính cân 
đối giữa nam và nữ)

“Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối 
với phụ nữ” [CEDAW - The Convention on the Elimination 
of Discrimination Against Women (năm 1979)] yêu cầu 
các quốc gia thành viên “áp dụng mọi biện pháp phù hợp 
nhằm bảo đảo quyền bình đẳng đối với nam giới và phụ 
nữ, loại bỏ phân biệt đối xử đối với người phụ nữ trong 
tuyển dụng”(Điều 11 công ước CEDAW). Hội nghị phụ nữ 
thế giới lần thứ 4 của Liên Hợp Quốc [The United Nations 
Fourth World Conference on Women (năm 1995)] khẳng 
định “tăng cường ảnh hưởng và mức độ tham gia ý kiến 
quyết định của người phụ nữ là yếu tố trọng tâm để nâng 
cao năng lực của người phụ nữ. Việc tăng cường tiếp cận và 
tham gia quá trình quyết định ý kiến và biểu đạt ý kiến của 
người phụ nữ trong truyền thông và thông qua kỹ năng 
communication mới với truyền thông là rất quan trọng” 
(Cương lĩnh hành động Bắc Kinh)( Beijing Platform for Ac-
tion). Nếu đạt tỷ lệ nam nữ cân đối trong tuyển dụng nhân 
viên và cơ chế quyết định ý kiến của tổ chức truyền thông 
là lý tưởng nhất, nhưng trên thực tế tỷ lệ nữ chỉ đạt 30%.

Kết quả điều tra tính đại diện của người phụ nữ trong tổ 
chức truyền thông cho thấy mức độ tiến bộ hết sức hạn 
chế và gần như không có sự thay đổi theo thời gian. Ví như 
tỷ lệ nữ trong truyền thông thời sự, nhà báo và biên tập 
viên truyền hình trên toàn thế giới trong hơn 10 năm qua 
dường như không có thay đổi hoặc thay đổi rất ít. Tỷ lệ nhà 
báo nữ đưa tin bài thời sự trên các kênh báo chí, truyền hình 
và phát thanh duy trì liên tục ở mức 37%[Dự án giám sát 
truyền thông toàn cầu năm 2015 (Global Media Monitoring 
Project)]. Theo kết quả tiến hành điều tra nghiên cứu đối 
với 500 doanh nghiệp truyền thông trên toàn thế giới, tỷ lệ 
các nhà lãnh đạo nữ chỉ chiếm 27% [Quỹ truyền thông phụ 
nữ quốc tế năm 2011(International Women’s Media Foun-
dation 2011)]. Tỷ lệ lãnh đạo nữ trong các doanh nghiệp 
ICT càng thấp. Trong một bộ phận các doanh nghiệp công 
nghệ và truyền thông xã hội hàng đầu thế giới, chuyên gia 
bảo mật thông tin nữ chỉ chiếm 11%, nhân lực kỹ thuật nữ 
chỉ chiếm dưới 20%. (ISC và WEF, năm 2016). Theo mạng 
lưới nghe nhìn phụ nữ Châu Âu(The European Women’s 
Audiovisual Network), trong số học viên tốt nghiệp trường 
đào tạo giám đốc sản xuất phim truyện thì tới 50% là nữ, 
nhưng trên thực tế chỉ có 1/4 trong số này hoạt động với tư 
cách giám đốc làm phim trong ngành công nghiệp phim 

truyện (Hội nghị Châu Âu, năm 2018). Viện nghiên cứu Gee-
na Davis (The Geena Davis Institute) đã tiến hành một cuộc 
nghiên cứu trên diện rộng về phụ nữ trong ngành công 
nghiệp truyền thông giải trí. Công trình nghiên cứu này bắt 
đầu từ năm 2010 và cho các kết quả như sau: 

• Trong số những bộ phim mang lại lợi nhuận cao chỉ có 
17% là tác phẩm của giám đốc nữ

• Thời lượng xuất hiện của nhân vật nam dài gấp đôi nhân 
vật nữ 

• Trong những bộ phim nổi tiếng, lời thoại của nhân vật 
nam dài gấp đôi lời thoại của nhân vật nữ 

• Trong các chương trình giải trí giành cho thiếu nhi, lời 
thoại giành cho nhân vật nam chiếm 3/4 thời lượng, 
giọng nam chiếm 83% thời lượng lồng tiếng sau hình 
cho phim truyện và các chương trình truyền hình. 

• Trong ngành công nghiệp phim truyện, giám đốc nữ 
chiếm 7%, nhà văn nữ chiếm 13%, nhà sản xuất chiếm 
20%(phim truyện và truyền hình)

• Trong ngành quảng cáo, đặc biệt là lĩnh vực sáng tạo, 
theo nghiên cứu của (Free the Bid), (3% Movement) và 
(Young Creative Council):

o  Năm 2008, trong số các giám đốc sáng tạo trên toàn 
thế giới chỉ có 3,6% là nữ. Năm 2016, tỷ lệ này đã tăng 
gấp 3 lần chiếm 11%.

o  Trong ngành công nghiệp sáng tạo, tỷ lệ copywriter 
nữ chỉ chiếm 11,6%, giám đốc nghệ thuật nữ chỉ chiếm 
9,6%

o  Trong toàn bộ đội ngũ giám đốc làm phim, giám đốc 
nữ chiếm chưa tới 7%, trong toàn bộ đội ngũ giám đốc 
quảng cáo thì giám độc nữ cũng chỉ chiếm 9%.

o  70% các nhà sáng tạo nữ trẻ nói rằng chưa từng làm 
việc cùng với giám đốc hay lãnh đạo sáng tạo nữ

o  70% các nhà sáng tạo nữ trẻ nói rằng đang làm việc 
trong môi trường mà 75% nhân lực là nam giới

o  60% số nữ thanh niên nghĩ rằng nữ thanh niên không 
tìm việc làm trong ngành quảng cáo 

Muốn tăng cường sự tham gia của người phụ nữ trong 
lĩnh vực communication thì cần đặc biệt lưu ý sử dụng các 
chiến lược sau trong qui trình tuyển dụng: biện pháp loại 
bỏ phân biệt đối xử(affirmative action), chế độ hạn ngạch 
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tuyển dụng nữ giới, cung cấp mức lương và ưu đãi phù 
hợp(áp dụng nguyên tắc cùng công việc cùng mức lương). 
Cần thực hiện giáo dục và nghiên cứu để không phạm phải 
nhận thức sai lệch và vô thức ưu tiên cho nam giới trong 
quá trình tuyển dụng nam và nữ có cùng trình độ.

Muốn thu hút nhân viên nữ thì phải tạo cho họ cơ hội phát 
triển nghề nghiệp và bản thân; Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn 
và thăng chức; Tôn trọng ý kiến, quyết định, đóng góp và 
phong cách lãnh đạo của người phụ nữ; Xây dựng chế độ 

làm việc linh hoạt, nhận thức rõ yếu tố văn hóa xã hội cổ 
hủ đẩy trách nhiệm chăm sóc gia đình cho người phụ nữ, 
thực hiện chính sách cho nam giới nghỉ phép chăm sóc con 
và tham gia chăm sóc gia đình; Nhận thức rõ tính chất của 
bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới mà người phụ 
nữ phải đối mặt ở nơi làm việc, tìm biện pháp ngăn chặn 
bạo lực phù hợp. Cung cấp chế độ hỗ trợ và biện pháp giải 
quyết phù hợp cho những nạn nhân của các hành vi trên, 
truy cứu trách nhiệm đối với người gây hại(McKinsey, năm 
2015)

Cân nhắc các nội dung dưới đây để đạt cân bằng giới 
tính đối với cấp ra quyết định trong tổ chức truyền 
thông(UNESCO, năm 2012) 

• Tỷ lệ nữ trong chủ doanh nghiệp, điều hành quản lý do-
anh nghiệp và trong hội đồng quản trị doanh nghiệp 

• Tỷ lệ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực truyền 
thông(Tổng biên tập, biên tập viên, trưởng phòng, 
trưởng ban thời sự …) 

• Đánh giá định kỳ và báo cáo về việc thực hiện cân bằng 
giới ở các cấp ra quyết định

• Xây dựng chính sách cơ hội bình đẳng hiểu quả với các 
biện pháp, mục tiêu, thời hạn và cơ chế giám sát toàn 
diện.

• Hợp tác với nhân viên và nhận sự ủng hộ của họ trong 
việc xây dựng chính sách cơ hội bình đẳng trong tổ chức 
truyền thông. 

Nguyên tắc phát triển năng lực cho người phụ nữ (Women’s Economic Empowerment Principles)

Nguyên tắc phát triển năng lực cho người phụ nữ do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho 
phụ nữ(UN Women) và hiệp ước toàn cầu Liên Hợp Quốc(UN Global Compact) xây dựng, cung cấp các khuyến cáo 
cụ thể nhằm thực hiện các yếu tố trọng tâm cần thiết cho việc hình thành bình đẳng giới ở nơi làm việc, thị trường 
và cộng đồng. Để nâng cao tính cởi mở và bao dung trong chính sách và quá trình điều hành doanh nghiệp cần có 
phương pháp công cụ và thông lệ tạo hiệu quả thực tiễn. “Nguyên tắc phát triển năng lực cho người phụ nữ” được 
xây dựng thông qua qui trình tham vấn quốc tế với nhiều bên liên quan, cung cấp “lăng kính giới”, qua đó doanh 
nghiệp có thể phân tích các sáng kiến, tiêu chuẩn và báo cáo hiện tại. Vì nguyên tắc này được xây dựng dựa trên 
thông lệ kinh doanh thực tế của doanh nghiệp nên sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp điều chỉnh chính sách/thông lệ 
hoặc xây dựng chính sách mới nhằm thực hiện phát triển năng lực cho người phụ nữ.

Nội dung nguyên tắc trên như sau: 

• Lập ban lãnh đạo cấp cao của công ty vì bình đẳng giới

• Đối xử công bằng với nam giới và phụ nữ tại nơi làm việc – tôn trọng nhân quyền và xóa bỏ phân biệt đối xử 

• Đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của tất cả lao động nam và nữ 

• Thúc đẩy giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho người phụ nữ 

• Thực hiện phát triển doanh nghiệp, mạng lưới cung cấp và chiến lược Marketing nhằm tăng cường năng lực người 
phụ nữ 

• Thúc đẩy bình đẳng thông qua các sáng kiến và vận động cộng đồng 

• Đo lường và công khai tiến độ đạt được bình đẳng giới 

      Truy cập vào trang website để xem chi tiết nguyên tắc tăng cường năng lực người phụ nữ:   
http://www.empowerwomen.org/WEPS. 
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• Loại bỏ mọi yếu tố ngăn cản bình đẳng, áp dụng biện 
pháp/chính sách cải thiện việc làm cho người phụ nữ(Ví 
dụ, nhà trẻ ở nơi làm việc, giờ làm việc; Chia sẻ minh bạch 
tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ lãnh đạo).

• Ngân sách cụ thể nhằm hỗ trợ chính sách cơ hội bình 
đẳng toàn diện 

• Hệ thống hạn ngạch cụ thể đối với đại diện của phụ nữ 
trong quá trình ra quyết định 

• Biện pháp loại bỏ phân biệt đối xử và thành lập ủy ban 
liên quan, nâng tỷ lệ nữ ở mọi cấp trong tổ chức truyền 
thông 

• Công khai minh bạch quảng cáo tuyển dụng trong công 
ty có cân nhắc cân đối tỷ lệ nam nữ, tạo điều kiện cho 
mọi người ở nơi làm việc đều có thể tiếp cận với thông 
tin này. 

• Quảng bá chính sách cân bằng tỷ lệ nam nữ ở cấp ra 
quyết định

• Đánh giá nhận thức về chính sách cơ hội bình đẳng 

• Báo cáo thành quả kết quả liên quan tới việc thực hiện 
chính sách cơ hội bình đẳng

Tài liệu:

      Chỉ số nhận thức giới của UNESCO giành cho truyền 
thông (UNESCO Gender Sensitive Indicators for Me-
dia Guide): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ 
pf0000217831 

      Bình đẳng giới trong truyền thông (Gender Equality 
in Media): https://en.unesco.org/ themes/media-
diversity-and-gender-equality

      Phát triển bình đẳng giới trong ngành truyền thông 
(Advancing Gender Equality in Media Industries): 
https://www.agemi-eu.org/ 

5.3 Chính sách, quyết nghị, cương lĩnh 
hành động
Chính sách, quyết nghị và cương lĩnh hành động đóng 
vai trò quan trọng trong việc duy trì thông lệ của tổ chức 
truyền thông. Vì chúng thiết lập kỳ vọng điều hành tổ chức 
và cương lĩnh hành động cho nhân viên trong hoạt động 
nghiệp vụ. Cương lĩnh đạo đức truyền thông trọng tâm giới 
có thể nâng cao nhận thức và thể chế hóa thông lệ đối phó 
với vấn đề giới. Ở góc độ giới tính và đạo đức, để xác lập 
thông lệ nghiệp vụ mang tính chuyên môn, bước đầu cần 
thiết lập chế độ và chính sách(WACC và IFJ, năm 2012). Ở 
một số tổ chức vốn đã có chính sách đăng tải tin bài về giới 
tính và phản đối bạo lực trên cơ sở giới nhưng ở một số 
tổ chức thì lại mới đưa vào áp dụng chính sách này. Theo 
kết quả điều tra dư luận toàn cầu của liên minh các nhà 
báo quốc tế(International Federation of Journalists), chỉ 
có 26% trong tổng số các doanh nghiệp truyền thông có 
chính sách liên quan tới bạo lực trên cơ sở giới và quấy rối 
tình dục(IFJ)

Theo nghiên cứu toàn cầu, chính sách về giới đối với truyền 
thông của nhiều quốc gia tồn tại ở “ngành vĩ mô” hoặc “cấp 
hiệp hội” nhưng không chuyển thành các qui tắc và hướng 
dẫn cụ thể có thể triển khai. Theo nghiên cứu trên, vì quy 
định về giới đối với truyền thông tồn tại nhưng không có 
khả năng cưỡng chế thực hiện(Ví dụ như biện pháp khắc 
phụ hoặc sửa chữa) nên qui chế tuân thủ các qui định này 
còn yếu(WACC và IFJ, năm 2012). Theo kết quả nghiên cứu 
trên, ngoài việc thành lập chính sách mạnh mẽ cần lựa 
chọn các chiến lược sửa đổi bổ sung các chính sách này (cơ 
chế giáo dục và tính trách nhiệm …), quan trọng là đảm 
bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách này.

Chính sách về quấy rối tình dục và bạo lực gia 
đình 
Các chính sách về quấy rồi và bạo lực phải phù hợp với 
giới và gắn liền với thực tế môi trường làm việc. Điều này 
đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn xa hơn, không chỉ là môi 
trường làm việc trực tiếp, mà còn là môi trường đi công tác 
và tham gia hoạt động xã hội của nhân viên, môi trường 
trên đường đi làm và về nhà. Cần hiểu và phản ánh vào 
chính sách những hình thức bạo lực(Ví dụ, bạo lực gia đình/ 
bạo lực từ người thân) gây ảnh hưởng tới đời sống việc làm 
của nhân viên.
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Khi thu thập chính sách, phải nhận thức được rằng bạo lực 
đối với người phụ nữ có trên cơ sở giới, cần xây dựng chính 
sách ngăn ngừa đối phó với những bất cân đối và quyền 
lực cho phép những hành vi bạo lực này xảy ra. Chính sách 
phải phản ánh được cơ cấu nhân viên của chính tổ chức đó. 
Phải nhận thức được thực tế người phụ nữ phải đối mặt với 
nhiều hình thức phân biệt đối xử và trải nghiệm các hình 
thức bị quấy rối và bạo lực đặc biệt là do bản sắc của mỗi 
cá nhân(Ví dụ, phụ nữ đồng tính(LBTI), phụ nữ nhập cư, 
phụ nữ dân tộc/chủng tộc thiểu số …). Chính sách cũng 
phải cân nhắc tới vấn đề nguồn nhân lực làm việc theo hợp 
đồng và tự do ngày càng gia tăng. Do họ không được coi là 
nhân viên chính thức nên có nguy cơ đối mặt với vấn nạn 
quấy rối tình dục.

Các chính sách về quấy rối tình dục phải bao gồm:

• Chính sách không khoan nhượng đối với hành vi xâm hại 
và làm dụng;

• Định nghĩa rõ ràng toàn diện về những hành vi gây cảm 
giác khó chịu cho người khác bao hàm bằng lời nói hoặc 
không bằng lời nói, hoặc hành vi động chạm cơ thể;

• Ví dụ về hành vi bị cấm;

• Các biện pháp phòng ngừa/giáo dục về giới tính, phân 
biệt đối xử, quấy rối, bạo lực và nhấn mạnh trách nhiệm 
của nhà lãnh đạo

• Giới thiệu chi tiết về khai báo(giữ bí mật, ngòng ngừa trả 
thù) và qui trình kháng nghị(qui trình chính thức/không 
chính thức) 

• Cơ chế pháp luật/tư pháp khả dụng bên ngoài ở trong 
nước

• Các biện pháp trừng phạt và kỷ luật có thể áp dụng cho 
thủ phạm

• Những hỗ trợ mà tổ chức hoặc tổ chức liên kết với cơ 
quan có thể cung cấp cho nạn nhân sống sót

• Giải thích về phương pháp thực hiện/giám sát/sửa đổi 
chính sách

• Hướng dẫn các chính sách(Ví dụ, phòng ngừa trả thù, 
nghỉ dưỡng gia đình …) và căn cứ tài liệu liên quan khác

Các chính sách về bạo lực gia đình(thường tồn tại trong 
hiệp ước của tập thể) nên bao gồm:

• Định nghĩa rõ ràng toàn diện về bạo lực gia đình; 

• Tỷ lệ phát sinh bạo lực gia đình trong nước và giải trình về 
kết quả này(đặc biệt là những vấn đề ảnh hưởng tới việc 
làm và đồng nghiệp của nạn nhân bị bạo lực gia đinh/
người sống sót); 

• Các biện pháp hoặc kế hoạch chi tiết nhằm nâng cáo 
nhận thức trong tổ chức về các hình thức bạo lực gia đình 
và chính sách bạo lực gia đình; đào tạo các nhà quản lý, 
đầu mối an ninh và y tế liên quan đến lập kế hoạch an 
toàn và liên kết với cơ quan bên ngoài;

• Chỉ định người phụ trách chính về chính sách bạo lực gia 
đình, định nghĩa vai trò và trách nhiệm của họ

• Giới thiệu hạng mục hỗ trợ và an toàn mà tổ chức có thể 
cung cấp cho nhân viên bị bạo lực; Giới thiệu về thực 
hiện/giám sát/sửa đổi chính sách bạo lực gia đình

• Hướng dẫn các chính sách(Ví dụ, nghỉ dưỡng gia đình) và 
căn cứ tài liệu liên quan khác

Tham khảo các ướng dẫn và chính sách có bao hàm ví dụ 
thực tế về bạo lực và quấy rối tại trang website dưới đây:

      Mô hình chính sách quấy rối tình dục của Anh 
(Model Policy on Sexual Harassment):  
https://www.unsceb.org/content/addressing-sexu-
al-harassment-within-organizations-un-system 

      Hướng tới chấm dứt quấy rối tình dục: tính cấp bách 
và bản chất của sự thay đổi trong kỷ nguyên chiến 
dịch vận động MeeToo (Towards an end to sexual ha-
rassment: The urgency and nature of change in the 
era of #MeToo): http://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/library/ publi-
cations/2018/towards-an-end-to-sexualharassment-
en.pdf?la=en&vs=4236 

      Chính sách về bạo lực gia đình đối với các công đoàn 
liên kết của UNI (Domestic Violence Policies for UNI 
Affiliated Unions): http://en.breakingthecircle.org/
descargas/en/ man/violencepolicies_en.pdf
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Chính sách bình đẳng giới và đa dạng 

Chính sách bình đẳng giới và đa dạng thể hiện cam kết 
của nơi làm việc trong việc cải thiện tình hình bình đẳng 
giới có thể đo lường được liên quan đến tính đại diện, giá 
trị, an toàn và ghi nhận của nhân viên. Để đạt được mục 
tiêu to lớn này cần thực hiện các chính sách như sau: Qui 
trình tuyển dụng và thăng chức bình đẳng giữa nam và nữ; 
Cùng công việc cùng mức lương; Chế độ ghi nhận và khen 
thưởng cho nhân viên theo thành quả và mức độ đóng 
góp; Sử dụng cách tiếp cận khác biệt về trách nhiệm chăm 
sóc gia đình; Tạo điều kiện cho mọi nhân viên được tiếp cận 
với chức vụ và địa vị lãnh đạo thông qua việc phá bỏ rào 
cản trên cơ sở giới.

• Truy cập đường link dưới đây để xem các thông tin chi 
tiết về tiền lệ chính sách bình đẳng giới ở nơi làm việc:  
https://www.wgea.gov.au/sites/default/ files/Character-
istics-of-a-Gender-Equality-policy.pdf 

Quan niệm bất bình đẳng đối với trách nhiệm chăm sóc 
gia đình(trách nhiệm chăm sóc con cái và người thân bị 

ốm) giữa nam giới và phụ nữ là nguyên nhân chính dẫn tới 
tình trạng bất bình đẳng trong tuyển dụng. Không có hoặc 
thiếu chính sách và biện pháp hỗ trợ phụ nữ(người gánh 
vác đa phần trách nhiệm chăm sóc gia đình), dẫn tới tình 
trạng người phụ nữ phải thôi việc, rút ngắn giờ làm việc, 
gây trở ngại đến việc phát triển nghề nghiệp của người 
phụ nữ(UN HLP, năm 2017). 
Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Châu Âu (The European 
Commission) đã tiến hành nghiên cứu và tham vấn trên 
diện rộng, công bố “sáng kiến hỗ trợ đôi vợ chồng cùng 
đi làm và người giúp việc gia đình để cân đối công việc và 
cuộc sống” (An Initiative to Support Work-Life Balance for 
Working Parents and Carers). Sáng kiến này bao gồm các 
nội dung như sau(Ủy ban Châu Âu, năm 2017):

• Cải thiện nội dung về chế độ thời gian làm việc linh hoạt 
và nghỉ vì gia đình, cân bằng giới tính đối với người sử 
dụng những đãi ngộ này.

• Cải thiện chất lượng người chăm sóc trẻ em và người 
bệnh, giá cả và khả năng tiếp cận dịch vụ 

Chiến dịch vận động về bạo lực gia đình ở nơi làm việc của hiệp hội công chức New Zealand  
(The New Zealand Public Service Association (PSA) on Family Violence at Work)

PSA là tổ chức công đoàn công chức lớn nhất ở New Zealand, hội viên là người lao động trong các cơ quan thuộc 
chính quyền trung ương, doanh nghiệp nhà nước, nghị viện địa phương, ủy ban y tế và tổ chức cộng đồng địa 
phương. PSA nhận thức rằng bạo lực gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm, nên tích cực tổ chức chiến 
dịch vận động về bạo lực gia đình ở nơi làm việc. PSA cũng cung cấp tư vấn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, thủ 
phạm, đồng nghiệp, nghị sĩ, tổ chức và chủ tuyển dụng. Và phát triển tài liệu về những ví dụ liên quan tới bạo lực 
gia đình cho các chủ tuyển dụng(Family Violence Clause)(tham khảo:)

Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng tới thái độ và kết quả làm việc của nhân viên và chủ tuyển dụng có thể hỗ trợ cho 
nhân viên bị bạo lực gia đình. Những nội dung hỗ trợ bao gồm: điều trị bệnh viện, thủ tục tố cáo, cho nghỉ 10 ngày 
có lương bất kể lúc nào trong năm để giải quyết vụ việc liên quan tới bạo lực gia đình. Việc nghỉ nhận lương trên 
là quyền lợi của nhân viên là qui chế ngoài chế độ nghỉ nhận lương cơ bản, có thể nghỉ liên tục mấy ngày hoặc 
nghỉ từng ngày một hoặc nghỉ một phần thời gian trong ngày. Và có thể nghỉ mà không xin phép trước; Chủ tuyển 
dụng hỗ trợ kế hoạch an toàn cho nhân viên để họ có thể tránh được những quấy rối, tạo điều kiện làm việc linh 
hoạt tối đa cho nhân viên. Ví dụ, chấp thuận những yêu cầu hợp lý của nhân viên như thay đổi múi giờ làm việc/
giờ làm việc, thay đổi khu vực làm việc, thay đổi số điện thoại và địa chỉ E.mail dùng trong công việc…Nếu là nhân 
viên giúp đỡ đồng nghiệp bị bạo lực gia đình thì có thể xin nghỉ phép để cùng đồng nghiệp tới tòa án hay bệnh 
viện, chăm sóc con cái cho đồng nghiệp. Mọi thông tin cá nhân liên quan tới bạo lực gia đình phải được giữ bí mật, 
nếu không được sự động ý của đương sự thì không được phép ghi chú. Có thể yêu cầu tài liệu làm chứng cho bạo 
lực gia đình, tài liệu này có thể làm theo mẫu hướng dẫn của cảnh sants, bệnh viện hoặc tổ chức hỗ trợ bạo lực gia 
đình.

Truy cập đường link dưới đây để xem thông tin chi tiết:  
https://www.psa.org.nz/search/results?Search=family+violence&acti on_results=Go
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• Giải quyết bất lợi về kinh tế mà vợ chồng đi làm và người 
giúp việc gia đình gặp phải.

Những yếu tố (UNESCO, năm 2012) phát triển bình đẳng 
giới trong công việc và môi trường làm việc bao gồm:

• Có cán bộ chuyên trách giới để giám sát và đánh giá bình 
đẳng giới trong nội bộ nơi làm việc.

• Nhân viên nhận thức rằng sự tồn tại của cán bộ chuyên 
trách giới là để giải quyết những vấn đề đáng lo ngại về 
giới của phụ nữ và nam giới.

• Trong nội bộ tổ chức tồn tại hệ thống giám sát và đánh 
giá bình đẳng giới. Tỷ lệ phụ nữ và nam giới trong từng 
tổ chức truyền thông(Ví dụ, tỷ lệ nhân viên nam nữ trong 
phòng thời sự, tỷ lệ nhân viên nam nữ trong tổ làm 
chương trình …). Tỷ lệ nam nữ trong từng cấp bậc của 
toàn bộ tổ chức truyền thông(nhân viên cấp bậc thấp, 
cấp bậc quản lý trung gian, ban lãnh đạo cấp cao).

• Kiểm tra và báo cáo định kỳ việc thực hiện các hạng mục 
nhằm tăng tỷ lệ nhân viên nữ phòng thời sự

• Trong nội bộ tổ chức truyền thông, tồn tại chính sách đãi 
ngộ bình đẳng đối với mọi nhân viên trong điều kiện/
môi trường làm việc và lương bổng và cơ hội thăng chức.

• Kiểm tra và báo cáo định kỳ về tình hình cùng làm một 
công việc cùng hưởng một mức lương và tỷ lệ thăng tiến 
của nam và nữ.

• Tỷ lệ thăng chức và tỷ lệ tăng lương theo chính sách vốn 
có của nam và nữ hàng năm.

• Áp dụng chế độ lương hưu, điều kiện và đãi ngộ tuyển 
dụng cho cả nam và nữ đều như nhau

• Thông lệ tuyển dụng nam và nữ bình đẳng và minh 
bạch(Ví dụ, cân bằng tỷ lệ nam nữ trong hội đồng phỏng 
vấn, cán bộ chuyên trách giới tham gia vào qui trình/
chương trình tuyển dụng)

• Có hiệp ước giữa các tổ chức công đoàn đảm bảo đãi ngộ 
công bằng giữa nam và nữ.

• Chính sách về bình đẳng giới trong mọi tổ chức liên 
kết với điều 2, điều 4, điều 10, điều 11 của “Công ước 
về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ 
nữ”(CEDAW) 

• Giám sát việc lập vào kế hoạch ngân sách nhận thức giới 
có sự tham gia của phụ nữ

• Chính sách nguồn nhân lực về giới bao gồm đãi ngộ bình 
đẳng

• Công khai các chính sách nguồn nhân lực về giới cho 
toàn bộ tổ chức.

• Công khai và áp dụng luật lao động nội dung đãi ngộ 
bình đẳng nam nữ cho nhân viên tổ chức truyền thông

• Tỷ lệ nam nữ trong số nhân viên làm việc theo giờ

• Tỷ lệ nam nữ trong số nhân viên biên chế

• Tỷ lệ nam nữ làm và đưa tin bài thời sự theo đa dạng chủ 
đề(Ví dụ, thể dục thể thao, chính trị, tranh chấp thương 
mại).

• Biện pháp nâng tỷ lệ nhân viên nữ làm và đưa tin bài thời 
sự(Ví dụ, hạn ngạch về nữ) 

• Kiểm tra và báo cáo định kỳ về những hạng mục thực 
hiện nhằm nâng tỷ lệ tham gia của nữ vào hoạt động sản 
xuất và đưa tin bài thời sự

Tài liệu

      Chỉ số nhận thức giới của UNESCO giành cho truyền 
thông (UNESCO Gender Sensitive Indicators for Me-
dia Guide): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ 
pf0000217831 

Chính sách biên tập và xuất bản

Chính sách về thu thập, sản xuất và phổ biến nội dung 
có thể cung cấp cho các nhà báo, người làm phát thanh 
truyền hình và những người liên quan trong ngành truyền 
thông các nguyên tắc cụ thể hướng dẫn chuyên môn hoặc 
quy tắc hành động
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Trong chính sách này có cơ chế ngăn chặn(blocking) và báo 
cáo(reporting) nhằm kiểm soát nội dung truyền thông. Các 
tổ chức internet trung gian và các công ty liên quan đến ICT 

đã cùng với các tổ chức giới và nhân quyền thúc đẩy chính 
sách và phản ảnh của họ đối với bạo lực trực tuyến. 

Nguyên tắc biên tập của BBC

BBC đã xây dựng nguyên tắc trên diện rộng cho các nhà truyền thông của mình. Nguyên tắc biên tập giải thích rõ 
nguyên tắc của tổ chức truyền thông BBC, đồng thời ghi rõ phương pháp sử dụng nguyên tắc này. Nguyên tắc bao 
gồm các nội dung như sau:

• Tính chính xác 

• Tính công minh 

• Tính nguy hại và tính công kích(Bao hàm nội dung riêng miêu tả bạo lực, sex, dọa nạt, sỉ nhục …)

• Công minh, cộng tác, đồng ý 

• Đời sống riêng tư 

• Tin bài về tội phạm và hành vi chống lại xã hội 

• Trẻ em và thanh thiếu niên với tư cách cộng tác viên 

• Chính trị, chính sách công và thăm dò dư luận 

• Chiến tranh, khủng bố, tình hình khẩn cấp 

• Tôn giáo 

• Sử dụng lại và sửa đổi 

• Biên tập chính trực và độc lập với các lợi ích bên ngoài

• Xung đột lợi ích 

• Quan hệ đối ngoại và tài trợ 

• Tương tác với khán thính giả 

• Luật(Bao hàm các nội dung nạn nhân, tội phạm, đời sống riêng tư, an toàn …) 

• Trách nhiệm giải trình 

Nguyên tắc biên tập của BBC giải thích rõ và chi tiết cách ứng xử với nạn nhân và tội phạm và cách đưa tin bài về bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Truy cập vào đường link dưới đây để xem toàn bộ nguyên tắc:
http://downloads.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/pdfs/Editorial_Guidelines _in_full.pdf
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Các nhà báo có thể hợp tác với các tổ chức truyền thông 
để hỗ trợ và tăng cường các nguyên tắc và qui định trên. 
Qua đây có thể truyền đạt trên cơ sở quyền và nhận thức 
giới. Nếu quyền lợi được ghi rõ trong qui định(quyền được 
đãi ngộ công bằng, quyền không phải chịu phân biệt đối 
xử …) bị xâm hại, có thể yêu cầu nghiêm túc tuân thủ qui 
định và nguyên tắc liên quan. Ví dụ, có thể nâng cao nhận 
thức của đại chúng bằng cách chính thức kháng nghị hoặc 
truyền bá rộng rãi nội dung liên quan theo cơ chế trách 
nhiệm giải trình của truyền thông.

Các yếu tố cần thiết mà các tổ chức truyền thông quảng bá 
về cương lĩnh đạo đức và chính sách biên tập nhằm tăng 
cường bình đẳng giới bao gồm(UNESCO, năm 2012): 

• Tổ chức truyền thông xúc tiến cương lĩnh đạo đức và 
chính sách biên tập nhằm tăng cường bình đẳng giới 
trong nội dung truyền thông.

• Chính sách giới(văn bản) bao hàm tài liệu tham khảo 
thông lệ truyền thông cụ thể(tăng cường nguồn thông 
tin …)

• Cương lĩnh bao gồm tài liệu tham khảo các biểu hiện về 
giới(Tài liệu cương lĩnh hành động) 

• Các tài liệu giúp các nhà báo, các nhân viên sáng tạo và 
kỹ thuật tránh phân biệt giới và chấp nhận sự nhạy cảm 
giới như những yếu tố thiết yếu của nghề nghiệp, như 
báo cáo nhạy cảm về giới như stylebook/manual, sách 
hướng dẫn của các chuyên gia nữ trong đa dạng các lĩnh 
vực, danh sách cá nhân và cơ quan cung cấp các quan 
điểm về giới về đa dạng các chủ đề…

• Nguồn nhân lực chuyên môn như biên tập viên nhận 
thức và chấp nhận chính sách giới/tính đa dạng, cương 
lĩnh đạo đức và stylebook/manual phản ánh nhạy cảm 
giới và tính đa dạng

• Đội ngũ lãnh đạo bao gồm thành viên hội đồng quản trị 
và lãnh đạo cấp cao nhận thức và chấp nhận cương lĩnh 
đạo đức phản ánh nhạy cảm giới và tính đa dạng.

• Thông qua tổ chức, chương trình giáo dục, hội thảo … 
Nguồn nhân lực chuyên môn được làm quen với chính 
sách về giới, cương lĩnh đạo đức và stylebook/manual 
trên cơ sở nhận thức giới, hỗ trợ để năng lực nhận thức 
giới của họ được lồng ghép vào thực tiễn truyền thông

• Giám sát nội dung truyền thông định kỳ/liên tục để đo 
lường hiệu quả và đánh giá kết quả chính sách giới, 
cương lĩnh đạo đức nhận thức giới, stylebook/manual và 
chương trình giáo dục đào tạo/hội thảo …

• Cơ chế cung cấp cho công chúng một diễn đàn để khiếu 
nại và phê bình về các vấn đề bình đẳng giới trong nội 
dung truyền thông dưới hình thức thanh tra, biên tập 
viên, hội đồng báo chí và đảm bảo rằng công chúng biết 
được về cơ chế này.

• Công khai chính sách giới và báo cáo thường xuyên cho 
công chúng về khả năng đáp ứng của thể chế đối với các 
khiếu nại hoặc nhận thức về kết quả hoạt động đối với 
các vấn đề liên quan đến giới tính. 

• Lồng ghép thành quả tuân thủ chính sách giới và khả 
năng nhận thức giới của nội dung truyền thông vào đánh 
giá thành quả và qui định thăng chức.

• Qua tổ chức độc lập bên ngoài(hoặc tổ chức tương tự 
như vậy) cung cấp cho công chúng diễn đàn khiếu nại/
phê bình nội dung truyền thông, và thông báo cho công 
chúng biết về sự tồn tại của cơ chế này

• Danh sách người tham gia hội thảo được phân tách theo 
giới tính 

• Khuyến khích sử dụng dữ liệu phân tách giới tính trong 
nôi dung tạp chí 

• Giám sát và kiểm tra biện pháp thực hiện dữ liệu quan 
trọng.
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TRẺ NHỎ
2~6 TUỔI

THIẾU NHI
7~10 TUỔI

THIẾU NIÊN NHỎ 
11~13 TUỔI

THIẾU NIÊN LỚN 
14~17 TUỔI

Trẻ em 
học về 
giới tính

•  Các em học để nhận biết mình 
là con trai hay con gái (bản sắc 
giới tính).

•  Tìm hiểu khuôn mẫu về các hoạt 
động, đặc tính, đồ chơi, kỹ năng 
liên quan đến mỗi giới tính.

•  Phát triển và tăng mạnh sở thích 
chơi và hoạt động theo giới tính

•  Định hình quan niệm về bản 
thân và người khác; không 
khoan dung đối với việc vi phạm 
vai trò giới

•  Thể hiện sở thích chơi với trẻ có 
cùng giới tính (Hiện tượng phân 
biệt giới tính)

•  Phân biệt tâm lý nam và nữ(Ví 
dụ, nữ thì cảm tính hơn, tình 
cảm hơn. Nam thì tham vọng 
và hiếu chiến)

•  Tìm hiểu mối liên hệ giữa các 
môn học và nghề nghiệp với 
từng giới tính

•  Hình thành sự linh hoạt đối với 
quan niệm giới tính

•  Tăng cường phân biệt giới tính

•  Những thay đổi về thể chất 
của tuổi dậy thì tạo ra những 
lo lắng về ngoại hình và ý 
thức về bản thân

•  Cùng với tuổi dậy thì, như 
cầu theo chuẩn mực văn hóa 
giới gia tăng (Hiện tượng 
tăng cường giới tính)

•  Cùng với hiện tượng tăng 
cường giới tính, phát triển 
khuynh hướng không khoan 
dung cho những hành vi đa 
giới tính

•  Xuất hiện mối quan tâm về 
khả năng hẹn hò

•  Giảm dần hiện tượng phân biệt 
giới tính

•  Thêm linh hoạt về quan niệm 
giới tính

•  Tư duy về nghề nghiệp, vai trò, 
việc làm trở nên rõ nét; Tư duy 
này phản ánh định kiến về giới 
tính.

•  Tò mò về cách ứng xử theo giới 
trong hoàn cảnh lãng mạn qua 
tích lũy kinh nghiệm yêu đương 
và hẹn hò, 

•  Tiếp tục mối quan tâm về ngoại 
hình 

Mục tiêu 
của nội 
dung 
truyền 
thông 

•  Trẻ tư duy phong phú trong các 
trò chơi đa vai trò mà không có 
sự phân biệt giới tính

•  Miêu tả như nhau hành vi/đặc 
trưng của trẻ em trai và trẻ em 
gái, nam tính và nữ tính

•  Hiển thị hình ảnh của trẻ tham 
gia các hoạt động phá bỏ định 
kiến giới.

•  Hiển thị hình ảnh các trẻ em trai 
và các trẻ em gái cùng chơi đùa 
bình đẳng lành mạnh 

•  Hiển thị hình ảnh các trẻ em 
trai trẻ em gái đa chủng tộc, thể 
chất, gương mặt, kiểu tóc và 
quần áo

•  Sử dụng bảng màu trung tính
•  Sử dụng đa dạng các màng lọc 

camera, kỹ thuật chỉnh sửa, hiệu 
ứng âm thanh và âm nhạc để 
tránh miêu tả tách biệt nơi chốn  

•  Hiển thị mẫu hình nhân vật 
không bị người khác chế 
giễu(đặc biệt quan trọng đối 
với nhân vật nam), các hành vi/
vai trò nam tính/nữ tính

•  Hiển thị mẫu hình nhân vật có 
vai trò phù hợp với tình huống 
chứ không phải là phù hợp với 
giới tính(đặc biệt quan trọng 
đối với nhân vật nữ)

•  Hiển thị mẫu hình tình cảm(tình 
cảm và cảm xúc) được biểu 
hiện trong tình huống phù hợp 
chứ không phải là biểu hiện 
theo giới tính.(Đặc biệt quan 
trọng đối với nhân vật nam)

•  Hiển thị cách miêu tả về nghề 
nghiệp truyền thống và phi 
truyền thống của cả nam và 
nữ như người phụ nữ có nghề 
nghiệp chuyên môn, người đàn 
ông làm giúp việc gia đình

•  Hiển thị hình ảnh nhân vật nữ 
không bộc lộ nữ tính (non-
sexualized)(tránh các biểu hiện 
: cơ thể nữ tính, mốt quần áo, 
môi đỏ, lông mi dài, bầu ngực, 
chân dài, mái tóc dài óng mượt 
…), nhân vật nam không hiếu 
chiến, giải quyết các mâu thuẫn

•  Truyền tải thông điệp nhấn 
mạnh giá trị và hạnh phúc 
không đến từ ngoại hình(đặc 
biệt quan trọng đối với nhân 
vật nữ), không sinh ra từ sức 
mạnh của thể chất(đặc biệt 
quan trọng đối với nhân vật 
nam) 

•  Hiển thị hình ảnh hẹn hò và 
yêu đương như hoạt động 
kèm theo các sở thích và 
hoạt động thường nhật chứ 
không phải là hoạt động thay 
thế các sở thích và hoạt động 
thường nhật

•  Hiển thị hình ảnh tình bạn 
giữa hai người khác giới luôn 
khuyến khích, hỗ trợ và giúp 
đỡ lẫn nhau

•  Hiển thị hình ảnh nhân vật 
không bị người khác chế 
giễu(đặc biệt quan trọng đối 
với nhân vật nam), nhân vật 
thể hiện phong thái và hành 
động nam tính/nữ tính,  sở 
thích nghề nghiệp/học thuật

•  Hiện thị nhân vật chuyển 
giới thể hiện bản thân trải 
nghiệm cả việc tốt và việc 
không tốt, được ghi nhận và 
ủng hộ

•  Hiện thị hình ảnh nhân vật nam 
thể hiện cảm xúc một cách lành 
mạnh, có nhiều sở thích (không 
chỉ quan hệ tình dục) và chấp 
nhận nhân vật khác giới

•  Hiển thị hình ảnh nhân vật lánh 
xa định kiến mang tính chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc trên cơ sở 
giới

•  Hiển thị hình ảnh nhân vật thanh 
thiếu niên có nguyện vọng nghề 
nghiệp không theo chuẩn mực 
giới tính(thiếu niên nữ mơ trở 
thành nhà khoa học và thiếu 
niên nam mơ trở thành y tá) và 
hình ảnh người thành niên thành 
công trong lĩnh vực nghề nghiệp 
truyền thống/phi truyền thống

•  Đối với hình ảnh hẹn hò, sử dụng 
kịch bản không phụ thuộc vào 
định kiến giới(bạn nam luôn là 
người đưa ra ý kiến hẹn hò trước, 
bạn nữ luôn thụ động và lặng lẽ 
đồng ý)

•  Khi hiển thị kịch bản tình dục, 
giới không phải là động lực thúc 
đẩy các bạn tình hành xử và trong 
đó cả hai đối tác đều có quyền 
tự quyết

•  Hiển thị nhân vật nữ đặt ra ranh 
giới giới tính và thoải mái nói lên 
nhu cầu của mình

•  Hiển thị các mối quan hệ giữa các 
giới tính dựa trên tình bạn và sự 
tin tưởng

Common Sense Media đã xây dựng nguyên tắc bình đẳng giới giành cho những người sáng tạo nội dung truyền thông: 
Khuyến khích phát triển biểu hiện giới tính tích cực trong nội dung phim truyện và TV giành cho lứa tuổi từ 2~17 tuổi

Nguồn tài liệu:
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/pdfs/2017_commonsense_watching gender_execu-
tivesummary_0620_1.pdf 
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Truyền thông và công nghệ ICT không trung lập về giới 
tính vì chúng được định hình bởi bối cảnh mà chúng được 
phát triển. Chênh lệch giới tính là vấn đề nghiêm trọng và 
cấp bách mà hệ sinh thái truyền thông và internet đang 
phải đối mặt. Nó ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận kỹ năng 
internet/kỹ thuật số, năng lực sử dụng kỹ năng internet/
kỹ thuật số có ích cho bản thân và khả năng tham dự vào 
chuỗi nhóm những người có liên quan về lợi ích của người 
phụ nữ. Trên thực tế, phụ nữ của nhiều quốc gia đang vấp 
phải những rào cản trong việc tiếp cận/sử dụng internet: 
Rào cản thực tế như khả năng trả phí, thiết lập trạm kết 
nối, chất lượng và tính khả dụng của internet; Rào cản ana-
logue như tính khả dụng của các nội dung liên quan; Rào 
cản mang tính cơ cấu như khả năng tiếp cận và mục đích 
giáo dục, thiếu năng lực và thu nhập liên quan, vị trí nghề 
nghiệp, bạo lực trực tuyến, bạo lực và uy hiếp trên cơ sở 
giới. Các định kiến và chuẩn mực xã hội cũng ảnh hưởng tới 
khả năng tiếp cận và sử dụng internet của người phụ nữ. 

Những yếu tố này đan xen nhau tạo nên không ít khó khan.

Nếu người phụ nữ tham gia vào việc xây dựng chính sách 
internet thì họ sẽ tìm hiểm tốt hơn khả năng và nhu cầu 
internet của họ. Nếu người phụ nữ không tham gia vào qui 
trình này thì sau này hiện tượng bất bình đẳng giới trong 
lĩnh vực kỹ thuật số sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Để giảm khoảng 
cách kỹ thuật số, phải bồi dưỡng khả năng kiến thức truyền 
thông·thông tin thông qua cơ chế giáo dục đào tạo. Điều 
này có nghĩa là người sử dụng internet dùng thiết bị kết 
nối giữa kỹ năng kỹ thuật số và mạng để định nghĩa, tiếp 
cận, quản lý, tổng hợp, trao đổi, đánh giá, sáng tạo thông 
tin bằng phương pháp an toàn và phù hợp. Và phải để cho 
họ tham gia vào hoạt động kinh tế/xã hội. Cơ quan quản lý 
platform internet, xã hội dân sự và truyền thông phải đóng 
vai trò quan trọng trong việc chấm dứt bạo lực giới trực 
tuyến.

Nguồn tài liệu: 
• Chỉ số nhận thức giới của UNESCO giành cho truyền 

thông (UNESCO Gender Sensitive Indicators for Me-
dia Guide): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000217831 

• Chính sách đạo đức giới giành cho nhà báo và nhà truyền 
thông (Gender-Ethical Journalism and Media House Pol-
icy) http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/ 
Imported/learning_resource_kit/learning-resourcekit-
book-2-eng.pdf 

• Dự án OnTheLine hiệp hội các nhà biên tập báo quốc tế 
(International Press Institute OnTheLine Project)  
https://ipi.media/programmes/ontheline/ 

• Dự thảo chính sách truyền thông xã hội và quấy rối trực 
tuyến IFJ liên quan tới phòng ngừa quấy rối trực tuyến và 
tăng cường tự do biểu đạt (Chính sách giành cho Media 
Houses) (Preventing Online Harassment and Promoting 
Freedom of Expression Draft IFJ Online Harassment So-
cial Media Policy (for media houses))    
https:// samsn.ifj.org/wp-content/uploads/2017/03/IFJ_ 
Online_Harassment_Social_Media_Policy.pdf 

• Giới tính trong truyền thông : Toolkit của Nam Phi (Gen-
der in Media: A Southern Africa Toolkit)   
http://por tal.unesco.org/en/files/47269/126500 
28681Gender_in_Media_Training_A_southern_ African_
Toolkit.pdf/Gender%2Bin%2BMedia%2BTra ining%2BA
%2Bsouthern%2BAfrican%2BToolkit.pdf

Nguyên tắc và chỉ số ROAM của UNESCO (The UNESCO ROAM Principles and Indicators) 

Các nguyên tắc ROAM dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò là chuẩn mực để các bên tham gia cùng nhau 
hướng tới mục đích cải thiện Nhân quyền(Rights), Sự cởi mở(Openness), Khả năng truy cập(Access) và Sự tham gia 
của nhiều bên(Multistakeholder practice). Nguyên tắc ROAM cùng các chỉ số chi tiết liên quan thiết lập tiêu chuẩn 
buộc phải tuân thủ trong không gian kỹ thuật số cấp độ toàn cầu và quốc gia. Nguyên tắc ROAM đề xuất phương 
pháp hoạch định chính sách internet dựa trên căn cứ, đề cao vai trò tham gia của các bên trong quá trình quản lý 
các nghiên cứu sử dụng chỉ số ROAM. Qua đây có thể đánh giá hiện trạng không gian internet của từng quốc gia, đề 
xuất với các cơ quan và các bên tham gia(chính phủ, doanh nghiệp, xã hội dân sự, công nghệ công chúng) khuyến 
cáo đổi mới.

Truy cập trang website dưới đây để xem nội dung chi tiết: https://en.unesco.org/internetuniversality/indicators 
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5.4 Giáo dục  

Trong mọi qui trình đổi mới và phát triển nghề nghiệp, giáo 
dục là điều kiện cốt lõi. Vì giáo dục là yếu tố thiết yếu để 
nhân viên làm quen với cơ cấu tổ chức, chính sách, nguyên 
tắc và cương lĩnh vốn có; điều này có nghĩa là họ có thể tìm 
hiểu chế độ và chính sách đó có những nội dung gì, phải 
vận dụng thế nào, nếu vi phạm thì phải vận dụng chính 
sách/cơ chế nào để giải quyết. Vì tầm nhìn thay đổi “trái tim 
và khối óc” cần qui trình thay đổi dài hạn, sự nỗ lực của mỗi 
thành viên nhằm thay đổi văn hóa cố hữu của tổ chức là vô 
cùng quan trọng. Theo đó không chỉ dừng lại ở việc giáo 
dục tính đa dạng/phòng ngừa quấy rối tình dục đơn thuần, 
mà phải để nhân viên hiểu biết về phân biệt đối xử, các vấn 
đề giới, quan hệ quyền lực, để họ suy ngẫm về trải nghiệm 
và định kiến(định kiến chủ ý/định kiến vô thức) của bản 
thân, và nhìn nhận lại xem điều đó đã xuất hiện như thế 
nào trong đời sống và công việc hàng ngày của họ. Điều 
này có nghĩa là thông qua giáo dục, cung cấp cho nhân 
viên cơ hội thường xuyên suy nghĩ sát sao về phân biệt đối 
xử giới, phân biệt đối xử chủng tộc, kỳ thị người đồng tính, 
phân biệt đối xử với người khuyết tật và hàng loạt những 
định kiến cùng phân biệt đối xử khác còn tồn tại trong xã 
hội. Những chương trình giáo dục đào tạo này sẽ giúp cho 
nhân viên nhìn nhận thế giới theo quan điểm tiến bộ hơn 
cùng khả năng suy xét của bản thân, giúp họ nâng cao hiểu 

biết về bình đẳng và tính đa dạng đồng thời cải thiện các 
mối quan hệ và thông lệ của họ. (Bezrukova, K et al 2016). 
Nếu giáo dục để nhân viên trở thành người chứng kiến tích 
cực(positive bystander: Người biết làm cách nào để chấm 
dứt hoặc can thiệp trong tình huống phát sinh những điều 
không phù hợp, người biết cách tiếp cận và giúp đỡ nạn 
nhân) phù hợp với công việc của tổ chức thì điều này sẽ trở 
thành một công cụ hữu dụng.

Theo nghiên cứu toàn cầu, tài liệu giáo dục ngôn luận về 
phương pháp phát triển nội dung phản ánh quan điểm giới 
có tồn tại và hữu ích nhưng các khái niệm đó khó hiểu khi 
chúng được dịch hay áp dụng vào thực tiễn truyền thông 
(WACC, IFJ, năm 2012). Điều này có nghĩa là ngoài những 
hướng dẫn và giáo dục On/Off-line đã tồn tại, các tổ chức 
cần có sự nỗ lực liên tục trong đối thoại, tư vấn, hỗ trợ giữa 
các nhân viên với nhau và các chiến lược chuyên môn khác 
nhằm đổi mới và phát triển thông lệ của mình. Giáo dục 
chỉ là một yếu tố trong cơ cấu qui trình đổi mới mang tính 
nguyên tắc. Cùng với giáo dục cần phải có các yếu tố sau: 
Chế độ toàn diện như chính sách đạo đức, quy ước, quy 
tắc, cương lĩnh và thủ tục về giới; Cải thiện cân bằng giới 
tính trong tuyển dụng mọi chức vị cấp bậc và cơ chế quyế 
định; Thể chế giám sát và phản hồi về việc thực tế áp dụng 
chế độ toàn diện vào thực tiễn của tổ chức nhằm liên tục 
đổi mới

Giáo dục bình đẳng giới trong giới báo chí của Georgia (Training for Journalists on Gender Equality) 

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ(UN Women) và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc 
(UNFPA) đã và đang hỗ trợ giáo dục về “Phỏng vấn và đưa tin bài nhạy cảm giới trong truyền thông về bạo lực phụ 
nữ” cho nhà báo. Với đối tượng đào tạo là truyền thông, chương trình giáo dục này có trọng tâm giảng dạy phương 
pháp đưa tin bài không phân biệt đối xử về nạn bạo lực phụ nữ/trẻ em gái, phương pháp phỏng vấn nạn nhân/người 
sống sót và bảo mật thông tin cá nhân, phương pháp sử dụng ngôn từ thuật ngữ và nguồn thông tin phù hợp, nhằm 
nâng cao năng lực phỏng vấn và đưa tin bài nhạy cảm giới trong truyền thông. Sau khi thực hiện các chương trình 
giáo dục trên, bố trí thời gian huy động xã hôi địa phương cùng tương tác với cộng đồng. Kết quả là đã nhận được 
yêu cầu sản xuất tin bài đặc biệt về bạo lực phụ nữ/trẻ em gái sử dụng tài liệu ảnh và đồ họa liên quan với sự bố trí 
hai nhà báo (một nhà báo ảnh, một nhà báo tin) làm thành một tổ làm tin. Các tin bài đặc biệt này đã trở thành cơ sở 
cho cuộc triển lãm tương tác diễn ra trong ngày quốc tế phụ nữ năm 2014. Sau đó 3 năm, đối thoại về quyền phụ nữ 
và tăng cường bình đẳng giới đã được làm thành chương trình truyền thông mới và các vấn đề về bình đẳng giới đã 
trở thành nội dung nghị sự quan trọng tại Georgia.

Các nội dung chi tiết có thể xem tại trang website sau: http://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2014/05/sto-
ries-of-survivors- portrayed-by-journalists-in-georgia and http://georgia.unfpa.org/en/news/sensitive-reporting-
training-georgian- journalists
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Nguồn tài liệu: 

      Tackling Unconscious Bias to Promote Inclusive Business 
Environments: https://www.unglobalcompact.
org/docs/issues_doc/development/Tackle%20
U n c o n s c i o u s % 2 0 B i a s % 2 0 t o % 2 0 C re a t e % 2 0
Inclusive%20Business%20 Environments.pdf 

      Bystander Intervention Training for Sexual 
Harassment: https://www.ihollaback.org/trainings- 
and-presentations/ 

      Masculinities Training: https://trainingcentre. 
unwomen.org/course/description.php?id=16 

      Diversity Training Resources: http://www. 
prismdiversity.com/resources/diversity_training. 
html?Nav=EventsBtn 

5.5 Sự an toàn của nhà báo nữ 

Phụ nữ của mọi quốc gia đang phải đối mặt với nguy cơ 
hoặc đã từng bị bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau 
bất luận trong bối cảnh nào. Trên toàn thế giới, cứ trong 3 
người phụ nữ thì có 1 người trong cuộc đời đã từng chịu 
bạo lực thân thể hoặc bạo lực tình dục dưới một hình thức 
nào đó[và thống kê này không bao gồm trong thống kê 
quấy rối tình dục]( WHO, LSHTM, MRC, năm 2013). So với 
những người phụ nữ khác, những người phụ nữ bị phân 
biệt đối xử dưới nhiều hình thức do chủng tộc, dân tộc, 
khuyết tật, vị trí xã hội(Ví dụ, người nhập cư), khuynh 

hướng tình dục và những đặc trưng khác có thể có nguy cơ 
đối mặt với bạo lực cao hơn. Ngay cả đối với những người 
phụ nữ có nghề nghiệp ngoài khuôn khổ chuẩn mực xã 
hội, định kiến giới vốn có và quan hệ quyền lực(Ví như 
cảnh sát, luật sư bào chữa nhân quyền, nhà báo nữ) cũng 
có nguy cơ đối mặt với bạo lực khá cao. Điều đáng lo ngại 
là mức độ phải đối mặt với nguy cơ bị bạo lực trực tuyến 
của các nhà báo nữ là rất cao. Họ phải đối mặt với các nguy 
cơ bạo lực như trolling(hành vi và lời nói ác ý bôi nhọ danh 
dự của đối phương trên mạng internet), doxing(hành vi 
thu thập và phát tán thông tin cá nhân của người khác trên 
mạng internet), chia sẻ hình ảnh không được sự đồng ý của 
đương sự, rình rập trên mạng, đe dọa nhà báo nữ và gia 
đình họ. Những hình thức bạo lực này xâm hại đến nhân 
quyền của các nhà báo nữ, hạ tập tự do biểu đạt ý kiến và 
ngôn luận(nguyên tắc của chủ nghĩa dân chủ và chủ nghĩa 
đa nguyên), gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác và 
năng lực của họ.

Nhà báo nữ đang phải đối mặt với nguy cơ an toàn giới như 
bị đe dọa quấy rối tình dục, bạo lực tình dục và bạo lực(IFJ, 
2017; IWMF, 2018). Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy 
nhà báo nữ đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của nạn 
quấy rối trên mạng[Tổ chức phóng viên không biên giới, 
năm 2018) (Reporters Without Borders); OSCE, năm 2016]. 
Theo kết quả phân tích 70 triệu ý kiến bình luận từ năm 
1999 ~ năm 2016 của The Guardian, trong số 10 nhà báo bị 
những lời bình luận ác ý nghiêm trọng thì có 8 người là phụ 
nữ và 2 người là nam giới da đen(the Guardian, năm 2016)

(Women’s Media Watch) của Jamaica [Women’s Media Watch (WMW)]

(Women’s Media Watch (WMW)) là tổ chức truyền thông hoạt động theo quan điểm giới trên toàn quốc ở Jamaica. 
WMW được thành lập năm 1987, sử dụng phương thức truyền thông tổng hợp nhằm truyền tải đa dạng thông điệp 
về tăng cường năng lực và khả năng lãnh đạo của người phụ nữ. WMW hiểu rõ phương thức hình thành giá trị quan/
nhận thức/kỳ vọng mang tính xã hội của truyền thông, vận dụng toàn diện đặc thù của truyền thông để giải quyết 
bất bình đẳng. Ví dụ, thông qua dự án ‘PowHERhouse’ do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền 
cho phụ nữ hỗ trợ, WMW để phụ nữ trẻ vận dụng truyền thông thay đổi quan niệm về chuẩn mực giới tính, tăng 
cường bình đẳng giới và cung cấp các chương trình giáo dục đào tạo nâng cao năng lực để người phụ nữ có thể 
tự tin phát triển thành nhà lãnh đạo. Dự án này thách thức với định kiến tiêu cực về người phụ nữ trong xã hội, vận 
dụng sức mạnh của truyền thông khắc họa hình ảnh người phụ nữ dưới góc nhìn là nhà lãnh đạo và chủ thể đổi mới.

Truy cập vào trang website sau đây để xem thông tin chi tiết về chiến lược và thành tựu của WMW tại Jamaica: http://
wmwja.org/



Cẩm nang giải quyết vấn đề bạo lực với phụ nữ trong và thông qua truyền thông 48

Quấy rối nhà báo nữ thường là các hình thức công kích cá 
nhân nhà báo. Công kích không nhắm vào nội dung tin bài 
nhà báo đăng tải mà nhắm vào những đặc trưng cá nhân 
hoặc về diện mạo cơ thể của nhà báo, nguy hiểm hơn nữa 
là hành vi đe dọa bạo lực tình dục(OSCE, năm 2016). Theo 
báo cáo năm 2018 của Trollbbusters và quĩ truyền thông 
phụ nữ quốc tế(International Women’s Media Foundation) 
về kết quả điều tra ý kiến đối với 597 nhà báo nữ và người 
làm truyền thông nữ, cứ trong 3 người thì có 2 người trả lời 
rằng từng bị quấy rối và đe dọa trực tuyết ít nhất là một lần, 
trong số này có tới 40% là quấy rối trực tuyến nên đã có lần 
né tránh đưa tin bài về chủ đề mẫn cảm. 58% số nhà báo 
nữ trả lời điều tra cho biết họ đã từng bị đe dọa và quấy rối 
cá nhân, 26% đã từng bị tấn công về thể xác. (IWMF, năm 
2018).

Báo cáo điều tra đối với nhà báo của 50 quốc gia năm 2017 
cho kết quả như sau(IFJ, năm 2017):

•  48% đã từng bị bạo lực trên cơ sở giới khi làm việc

• 44% đã từng bị bạo lực trực tuyển

• 2/3 không khiếu nại chính thức 

• Trong số những nhà báo khiếu nại chính thức có 84% 
nghĩ rằng chưa có biện pháp xử lý thỏa đáng đối với thủ 
phạm. Chỉ có 12,3% trong số này thỏa mãn với biện pháp 
xử lý thủ phạm

• Chỉ có 26% doanh nghiệp truyền thông có chính sách về 
quấy rối tình dục và bạo lực trên cơ sở giới.

Năm 2012, để giải quyết vấn đề an toàn và an nguy của 
nhà báo, Trưởng ban điều phố Liên Hợp Quốc(United Na-
tions Chief Executives Board) lần đầu tiên đã công khai phê 
chuẩn kế hoạch hành động của UN về vấn đề an toàn và 
miễn trách nhiệm đối với nhà báo(UN Plan of Action on 
the Safety of Journalists and the Issue of Impunity)4 Mục 
tiêu của kế hoạch hành động do UNESCO chủ đạo này là 
kiến tạo môi trường an toàn và tự do cho nhà báo và người 
làm truyền thông trên lĩnh hòa bình, dân chủ và phát triển 
trên toàn thế giới, lĩnh vực tranh chấp và không tranh chấp, 
không gian On-Offline.

Dự án OnTheLine của Viện báo chí quốc tế (International Press Institute (IPI) OnTheLine Project) 

IPI là một tổ chức toàn cầu có các thành viên là biên tập viên, nhà báo, giám đốc điều hành truyền thông. IPI được 
thành lập nhằm mục đích thúc đẩy và bảo vệ tự do báo chí, cải thiện môi trường hoạt động báo chí để các nhà báo 
an toàn trước các đe dọa bị trả thù, giúp họ thực hiện nghiệp vụ báo chí, nâng cao chất lượng và tính độc lập báo chí. 

Dự án OnTheLine là sáng kiến truyền thông kỹ thuật số của IPI nhằm vạch trần và đối phó với các mối đe dọa về 
quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận trên không gian kỹ thuật số như Twitter, Facebook, E.mail và các nền tảng 
Platform khác. Sáng kiến này theo dõi các nội dung dưới đây:

• Đe dọa bạo lực như đe dọa sẽ giết hại hoặc những mối nguy hại khác 

• Quấy rối tình dục, các hành vi quấy rối khác, đeo bám(stalker) trên mạng, công kích nhân phẩm, hủy hoại thanh 
danh, phát tán thông tin bịa đặt, các hành vi ác ý tương tự

• Các hành động lợi dụng các công cụ như phần mềm độc hại công kích hay ngăn chặn sự tiếp cận với nội dung 
truyền thông, hoặc các hành vi dùng kỹ thuật để đánh cắp thông tin cá nhân/tài khoản cá nhân

• Đe dọa pháp lý một cách không chính đáng như đe dọa tố tụng hình sự hoặc tố tụng dân sự, yêu cầu xóa thông 
tin một cách không chính … 

Sáng kiến trên đang duy trì quản lý cơ sở dữ liệu liên quan đến các mối đe dọa trực tuyến và đã tạo đa dạng ấn phẩm 
cho thấy tình hình về các chủ đề nêu trên trên toàn cầu/các quốc gia

Truy cập vào trang website dưới đây để xem các tài liệu và thông tin chi tiết liên quan: https://ipi.media/programmes/
ontheline/

1 

4 Tài liệu tham khảo: https://en.unesco.org/un-plan-action-safety- 
journalists



Cẩm nang giải quyết vấn đề bạo lực với phụ nữ trong và thông qua truyền thông 49

Kế hoạch hành động trên hỗ trợ phát triển đặc biệt là việc 
thành lập cơ chế hợp tác giữa các cơ quan nhằm quản lý 
vấn đề an toàn của nhà báo, cơ chế lập pháp tăng cường tự 
do thông tin và tự do ngôn luận của từng nước, hỗ trợ thực 
hiện quy định/nguyên tắc vố có.
Năm 2017, để thực thi kế hoạch hành động trên, đã có các 
khuyến nghị bổ sung đối với các bên liên quan. Kế hoạch 
hành động này nhấn mạnh tính cần thiết của biện pháp 
tiếp cận nhạy cảm giới, bao gồm đa dạng sáng kiến giải 
quyết vấn đề an toàn của nhà báo nữ. Kế hoạch hành động 
trên yêu cầu các nước thành viên “đối phó với nạn phân 
biệt đối xử và bạo lực đối với nhà báo nữ như bạo lực tình 
dục trong bối cảnh On-Offline, giáo dục và nâng cao nhận 
thức về những vấn đề này”. Kết quả tham vấn năm 2017 
đã đưa ra một số khuyến nghị bổ sung như sau(UNESCO, 
năm 2017):

• Các quốc gia thành viên thực hiện biện pháp nhạy cảm 
giới để nhà báo được thực thi nghiệp vụ trong môi 
trường an toàn, không bị cản trở và có thể thực thi trọn 
vẹn nhiệm vụ của mình;

• Các cơ quan truyền thông cải thiện chính sách bình đẳng 
giới trong nội bộ tổ chức, đối phó với những yếu tố ngăn 
cản bình đẳng giới giữa nhà báo nam và nữ mang tính xã 
hội/văn hóa/và những yếu tố khác;

• Giới học giả tiến hành các nghiên cứu bổ sung về an toàn 
trên quan điểm giới 

Hơn nữa, báo cáo năm 2017 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 
về sự an toàn của các nhà báo trước Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc đã tập trung vào nội dung sự an toàn của các nhà báo 
nữ, cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với khía cạnh an toàn 
giới(UN, năm 2017)

An toàn nhà báo nữ trong Tổ chức An ninh và hợp tác Châu Âu   
(Safety of Women Journalists in the Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE)) 

OSCE là cơ quan đại diện cho tự do truyền thông(The Representative on Freedom of the Media) có trụ sở tại Vienna, 
Áo. Cơ quan này sẽ thực hiện vai trò phát cảnh báo và đối phó nhanh chóng khi phát sinh trường hợp vi phạm 
nghiêm trọng đối với tự do truyền thông và tự do ngôn luận. Các nước thành viên của OSCE coi tự do ngôn luận 
là quyền cơ bản của con người và là nhân quyền được quốc tế công nhận, và là yếu tố cơ bản của xã hội dân chủ 
(một xã hội cởi mở với chính phủ có trách nhiệm). Sứ mạng của cơ quan này là quan sát sự phát triển truyền thông 
của các nước thành viên, thúc đẩy tuân thủ nguyên tắc và cam kết của OSCE về tôn trọng tự do ngôn luận và tự do 
truyền thông.

Theo sứ mệnh này, OSCE đang quản lý sáng kiến về an toàn của nhà báo nữ trong không gian trực tuyến(Safety of 
Women Journalists Online). Qua điều tra ý kiến các nước thành viên, hội nghị và các cuộc họp chuyên gia, đúc kết 
các khuyến nghị sau(OSCE, năm 2015):

Các quốc gia thành viên thực hiện các nội dung sau: Công nhận hành vi đe dọa và bạo lực trực tuyến đối với các nhà 
báo nữ/người làm truyền thông nữ là hành vi công kích trực tiếp tự do ngôn luận và tự do truyền thông; Tăng cường 
năng lực để có thể cung cấp các công cụ và chương trình giáo dục về các vấn đề kỹ năng/pháp lý cho người của cơ 
quan tư pháp, giúp họ hiểu rõ tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, tìm hiểu yếu tố đe dọa an toàn thực tế và bảo vệ 
những người gặp nguy hiểm; Hạn chế đưa ra các luật hình sự mới có thể ngan cản quyền tự do ngôn luận, thay vào 
đó chọn áp dụng các luật hiện hành phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế; Ủy thác và hỗ trợ thu thập/phân 
tích dữ liệu bạo lực trực tuyến và những ảnh hưởng của nó. Ví dụ, tạo cơ sở dữ liệu về số vụ bạo lực phát sinh cụ thể 
và biện pháp xử lý của các cơ quan tư pháp có thẩm quyền; Thành lập mạng lưới nghiệp vụ thực tế với các nước 
thành viên, tổ chức quốc tế, truyền thông, xã hội dân sự, các bên internet trung gian. Phát triển tài liệu giáo dục và 
các chiến dịch vận động nâng cao nhận thức. Thành lập cơ chế đối thoại hiệu quả.
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Nguồn tài liệu:

      Kế hoạch hành động của UN về an toàn và vấn 
đề miễn trách đối với nhà báo nữ (The UN Plan of 
Action on the Safety of Journalists and the Issue of 
Impunity): https://en.unesco. org/sites/default/files/
options_geneva_consultation.pdf 

      Tăng cường tham vấn và thực hiện kế hoạch 
hành động về vấn đề an toàn và miễn trách nhà 
báo(Strengthening the Implementation of the 
UN Plan of Action on the Safety of Journalists 
and the Issue of Impunity Consultation): https:// 
en.unesco.org/sites/default/files/options_geneva_
consultation.pdf 

      Kế hoạch hành động của UN và cổng tài liệu liên 
quan (Portal on the UN Plan of Action and related 
resources): http://www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/freedom-of-
expression/safety-of-journalists/ un-plan-of-action/ 

      Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu : An toàn của nhà 
báo nữ trong không gian trực tuyến (Organization 
for Security and Cooperation in Europe: Safety of 
Female Journalists Online) - https://www.osce. 
org/representative-on-freedom-of-media/ safety-
female-journalists-online 

      Điều 19 Nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân quyền 
Liên Hợp Quốc về An toàn của nhà báo (Acting 
on UN Human Rights Council Resolution 33/2 on 
the Safety of Journalists (Article 19)): https://www.
article19.org/wp-content/uploads/2017/11/safety_
of_journalists_WEB_23.10.pdf 

      Sổ tay an toàn nhà báo nữ (What If Safety Handbook 
for Women Journalists) - http://www.iawrt.org/
sites/default/files/field/pdf/2017/11/IAWRT%20
Safety%20Manual. Download.10112017.pdf 

      PEN America: Hướng dẫn đối phó tại hiện 
trường khi bị quấy rối trực tuyến (PEN America: 
Online Harassment Field Manual) - https://
onlineharassmentfieldmanual.pen.org 

Các tổ chức truyền thông thực hiện các nội dung sau: Áp dụng hướng dẫn toàn ngành công nghiệp truyền thông 
nhằm xác định và giám sát bạo lực trực tuyến; Hỗ trợ tư vấn tâm lý và pháp luật cho mọi nhà báo bị bạo lực trực 
tuyến(bao hàm cả nhân viên chính thức và người làm hợp đồng); Kiến tạo văn hóa tổ chức bình đẳng giới. Áp dụng 
nguyên tắc không khoan nhượng đối với hành vi đe dọa và quấy rối nhân viên; Xác lập qui trình minh bạch rõ ràng 
trên phương diện bảo hộ quyền tự do ngôn luận. Trên cơ sở đó cung cấp chương trình đào tạo cho nhân viên, đồng 
thời tạo điều kiện tham gia đào tạo công bằng giữa nhân viên nam và nữ; Hợp tác với các tổ chức và hiệp hội truyền 
thông khác, xác lập đa dạng các chế độ hỗ trợ nhà báo nữ và người làm truyền thông nữ như các chương trình giáo 
dục và tư vấn.

Các tổ chức internet trung gian và Platform truyền thông xã hội thực hiện các nội dung sau: Để không gian kỹ thuật 
số trở thành không gian an toàn cho mọi người sử dụng. Cung cấp thông tin phù hợp liên quan tới điều lệ, hướng 
dẫn, thông lệ tốt trong sử dụng dịch vụ;  Đảm bảo các điều lệ dịch vụ, hướng dẫn cộng đồng và thông tin về việc 
thực thi chúng là tương xứng, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và dễ sử dụng cho tất cả mọi người; Giới thiệu với mọi người 
về tiền lệ tốt trong an toàn trực tuyến, cung cấp thông tin về giải pháp kỹ thuật cho việc khai báo hiệu quả nội dung 
trực tuyến độc hại; Hợp tác với các tổ chức xã hôi dân sự, tham dự vào việc tăng cường năng lực phản bác nội dung 
độc hại; Thu thập dữ liệu và thống kê về bạo lực trực tuyến. Tiến hành nghiên cứu toàn diện về nhà báo nữ/người 
làm truyền thông nữ bị bạo lực trực tuyến.

Các nội dung chi tiết xem tại trang website dưới đây:  
http://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/safety- female-journalists-online
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Sự an toàn của nhà báo nữ (Safety of Women Journalists (UNESCO)) 

Là cơ quan chủ quản về kế hoạch hành động liên quan tới vấn đề an toàn và miễn trách nhà báo(UN Plan of Action 
on the Safety of journalists and the Issue of Impunity), lựa chọn bình đẳng giới là ưu tiên hàng đầu trong tổ chức, 
UNESCO đang thực hiện khá nhiều các dự án nhằm nâng cao mức độ an toàn cho nhà báo nữ

Hướng dẫn nâng cao năng lực và an toàn cho nhà báo nữ

Năm 2017, UNESCO hỗ trợ Hiệp hội phụ nữ phát thanh và truyền hình quốc tế [International Association of Women 
in Radio & Television (IAWRT)] xuất bản ấn phẩm “Sổ tay an toàn cho nhà báo nữ” (‘What if…? Safety Handbook for 
Women Journalists) do Abeer Saady nhà báo Ai Cập viết. Cuốn sổ tay này cung cấp những lời khuyên giúp các nhà 
báo nữ có thể giảm thiểu rủi ro khi phỏng vấn đưa tin về những vụ việc nhạy cảm và nguy hiểm. Ưu điểm của cuốn 
sổ tay này là tập hợp những trải nghiệm của các nữ nhà báo đã từng phỏng vấn làm tin ở những vùng có tranh chấp 
và những vùng không tranh chấp. Cuốn sổ tay này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn về thân thể/tâm 
lý, an toàn kỹ thuật số và mức độ an toàn.

Tài liệu giáo dục về an toàn nhà báo đã được nâng cấp về chất lượng thông qua việc hội các nhà báo không biên giới 
cùng UNESCO chế tác “Sổ tay an toàn cho nhà báo nữ : Sổ tay giành cho nhà báo làm việc trong môi trường có mức 
độ nguy hiểm cao(Safety Guide for Journalists: A handbook for reporters in high-risk environments). Tập hợp các 
yếu tố nguy hiểm đặc thù giới(gender-specific) trong không gian On-Offline là nội dung chính của nuốn sổ tay này.

UNESCO sẽ tiến hành hàng loạt các hoạt động giáo dục giúp các nhà báo nữ nâng cao năng lực có thể tự đối phó và 
bảo vệ mình khi bị quấy rối. Và dự kiến sẽ thực hiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực giành cho cấp quản lý 
truyền thông để tăng cường hành lang pháp lý. Thông qua những chương trình giáo dục đào tạo nàyUNESCO nâng 
cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo của tổ chức truyền thông về nhạy cảm giới đối với vấn đề quấy rối nhà báo nữ, 
khuyến khích lựa chọn nguyên tắc an toàn đối phó với quấy rối trên cơ sở giới.

# Journaliststoo – Nâng cao tiếng nói của nhà báo nữ, (#Journaliststoo – Women journalists speak out)

Để nâng cao nhận thức về vấn đề quấy rối trên cơ sở giới đối với nhà báo nữ trong không gian On-Offline, và chia 
sẻ về thực tiễn đối phó với những mối đe dọa và bạo lực này của các nhà báo nữ trên thế giới, UNESCO đã sưu tầm 
những câu chuyện cá nhân của các nhà báo nữ đã từng bị quấy rối/bạo lực trên cơ sở giới, biên tập và xuất bản thành 
sách. Cuốn sách đã phản chiếu đa dạng các hình thức đe dọa trong môi trường On-Offline và khắc họa hình ảnh của 
các nhà báo nữ đã cương quyết và minh mẫn đối phó với những mối nguy này.

UNESCO nghiên cứu cơ chế chấm dứt quấy rối trực tuyến đối với nhà báo nữ

UNESCO đã bắt đầu dự án nghiên cứu nhằm đối phó hiệu quả với quấy rối trực tuyến đối với các nhà báo nữ. Dự án 
này được tiến hành nhằm đưa ra những khuyến cáo cụ thể cho các tổ chức và các bên liên quan tới truyền thông như 
tổ chức truyền thông, nền tảng Platform truyền thông xã hội, hiệp hội các nhà chuyên môn và các cơ quant ư pháp 
liên quan. Năm 2019, để sư tầm ý kiến và phản hồi của nhiều người, dự án đã tổ chức các buổi tham chiếu với các bên 
liên quan. Buổi tham chiếu lần 1 và khai mạc dự án đã diễn ra vào tháng 2 năm 2019 do OSCE tổ chức theo chuyên đề 
hội nghị về an toàn Onlien đối với nhà báo nữ ‘(OSCE Conference on Safety of Female Journalists Online (#SOFJO))’.
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Nguồn tài liệu:

      Kế hoạch hành động của UN và cổng tài liệu liên 
quan (Portal on the UN Plan of Action and related 
re- sources: http://www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/freedom-of-
expression/ safety-of-journalists/un-plan-of-action/ 

      Tăng cường tham vấn và thực hiện kế hoạch hành 
động về vấn đề an toàn và miễn trách nhà báo 
(Strengthening the Implementation of the UN Plan 
of Action on the Safety of Journalists and the Issue 
of Impunity Consultation): https:// en.unesco.org/
sites/default/files/options_geneva_consultation.pdf 

      Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu : An toàn 
của nhà báo nữ trong không gian trực tuyến 
(Organization for Security and Co-operation in 
Europe: Safety of Female Journalists Online) - 
https://www.osce.org/representative-on-freedom-
of-mediasafety-female-journalists-online 

      Điều 19 Nghị quyết 32 của Hội đồng Nhân quyền 
Liên Hợp Quốc về An toàn của nhà báo (Acting on 
UN Human Rights Council Resolution 33/2 on the 
Safety of Journalists (Article 19)): https:// www.
article19.org/wp-content/uploads/2017/11/ safety_
of_journalists_WEB_23.10.pdf 

      Sổ tay an toàn nhà báo nữ (What If Safety Handbook 
for Women Journalists) - https://www.iawrt.org/
sites/default/files/ field/pdf/2017/11/IAWRT%20
Safety%20Manual. Download.10112017.pdf 

      PEN America: Hướng dẫn đối phó tại hiện 
trường khi bị quấy rối trực tuyến (PEN America: 
Online Harassment Field Manual)- https://
onlineharassmentfieldmanual.pen.org/ 
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6. TRUYỀN THÔNG THAM GIA 
THAY ĐỔI CHUẨN MỰC XÃ HỘI 
Tổng quan

Để phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái cần có phương pháp tiếp cận hợp tác đa phương 
diện của xã hội. Ví dụ, để tiếp cận và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái không chỉ trong sinh hoạt thường nhật, 
nơi làm việc, học tập và vui chơi mà là trên diện rộng của xã hội và cộng đồng thì cần phải tăng cường 
hợp tác tương hỗ thông qua đa dạng các chiến lược. Căn cứ tài liệu cho thấy, theo tình hình đặc trưng 
của đa dạng cá nhân/cộng đồng/toàn xã hội, nguy cơ bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái có thể tăng 
hoặc giảm. Ví như, luật và chính sách phân biệt đối xử giới; quan hệ quyền lực bất bình đẳng giữa nam 
giới và phụ nữ; chuẩn mực xã hội, hành động và thái độ tạo nên phân biệt đối xử và bất bình đẳng có 
thể làm gia tăng nguy cơ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Trên cơ sở căn cứ tài liệu này, “Khuôn khổ 
của Liên Hợp Quốc nhằm củng cố hoạt động về phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ”(The UN Preven-
tion Framework to Underpin Action to Prevent Violence against Women) đã nêu rõ cần có phương thức 
tiếp cận toàn diện nếu muốn phòng ngừa bạo lực; Chỉ ra rằng phải đổi mới văn hóa, cơ cấu tổ chức, 
thông lệ trên cơ sở giới của tổ chức; Nhấn mạnh cần có hoạt động can thiệp tới nhiều người và tổ chức 
trong khu vực/địa phương/quốc gia. Hướng dẫn trên khuyến cáo sử dụng đa dạng tiếp điểm(Ví dụ, 
truyền thông, văn hóa đại chúng) để thay đổi chuẩn mực xã hội(Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng 
giới và Trao quyền cho phụ nữ).

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc phán 
ánh và thúc đẩy các chuẩn mực và một phần giá trị quan 
trong xã hội. Truyền thông có thể tiếp cận và ảnh hưởng 
tới phần lớn các thành viên trong xã hội. Theo đó nếu 
muốn vươn tới mục tiêu tăng cường nhận thức về bình 
đẳng, không phân biệt đối xử và phi bạo lực thì cần phải 
vận dụng truyền thông làm tiếp điểm trọng tâm. Để xóa 
bỏ những chuẩn mực tiêu cực ủng hộ cho bạo lực và tăng 
cường những chuẩn mực tích cực thân thiện xã hội thì phải 
trấn chỉnh lại những thái độ, quan niệm, thông lệ và hành 
động “trong đời sống thường nhật” tác động đến sự phát 
triển của định kiến và vai trò giới mang tính truyền thống 
và phân biệt phụ nữ và trẻ em gái. Cụ thể là phải đưa ra vấn 
đề về khái niệm nam tính/nữ tính và quan hệ vai trò quyền 
lực giữa nam giới và phụ nữ, giữa trẻ trai và trẻ em gái. Phải 
vạch ra vấn đề cơ cấu địa vị đối với đặc quyền xã hội được 
phân bổ theo bản dạng giới, chủng tộc/dân tộc, tôn giáo 
và những đặc thù khác. Phải nhận thức được rằng bạo lực 
đối với phụ nữ/trẻ em gái là vấn đề mang tính xã hội. Điều 
này có nghĩa là Truyền thông không nhìn nhận bạo lực đối 

với phụ nữ/trẻ em gái trong khuôn khổ từng vụ việc riêng 
lẻ, mà cần hiểu biết đầy đủ và giải thích đa dạng những yếu 
tố trong toàn xã hội đã dung túng cho những hành vi này.

Cần nhấn mạnh lại rằng để ủng hộ khái niệm bình đẳng, 
quyền phụ nữ, không phân biệt đối xử và áp dụng nguyên 
tắc không khoan dung cho bất kỳ một hành vi bạo lực nào 
thì cần phải nỗ lực “Đảo ngược lại thế bài vốn có”.

Định kiến  
Định kiến giới và các định kiến khác là cốt lõi của phân biệt 
đối xử. Định kiến có hại khi chúng dẫn đến vi phạm hoặc là 
những vi phạm về quyền con người và các quyền tự do cơ 
bản, khi chúng hạn chế phụ nữ và nam giới phát triển khả 
năng cá nhân, theo đuổi nghề nghiệp yêu thích và đưa ra 
lựa chọn, kế hoạch về cuộc sống của họ. Những định kiến 
có hại có thể xuất hiện dưới hình thức thù ghét hoặc tiêu 
cực (ví dụ: phụ nữ là người phi lý trí, yếu ớt, vv) hoặc tưởng 
như vô hại (ví dụ: phụ nữ phù hợp với việc chăm sóc, làm 
việc xã hội vv), chính những điều này đã vô tình tạo ra phân 
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biệt đối xử đối với phụ nữ. Việc giao phó hoàn toàn hoặc 
phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái cho người phụ nữ 
cũng xuất phát từ định kiến phụ nữ nuôi con giỏi hơn nam 
giới.
Trong các vụ bạo lực trên cơ sở giới, do định kiến lệch lạc 
về giới đối với hành vi của người phụ nữ, xã hội thường phê 

phán người phụ nữ(nạn nhân) hơn là qui trách nhiệm cho 
thủ phạm.
Ipsos và FEmale Quotient đã tiến hành một cuộc điều tra có 
đối tượng là nam giới và phụ nữ của 28 quốc gia. Kết quả 
như sau: [Liên minh chống định kiến giới năm 2018(Unste-
reotype Alliance)]

Khuôn khổ phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ 

1. 
Vấn đề

Bạo lực và đe dọa bạo lực mà người phụ nữ trải nghiệm bao gồm cả hình thức phân biệt đối xử đan xen. Những hành vi bạo lực 
đối với người phụ nữ là hành vi phân biệt đối xử đối với người phụ nữ, cản trở hoặc vô hiệu hóa việc người phụ nữ thụ hưởng 
quyền con người và quyền tự do cơ bản. Điều này còn ngăn cản sự phát triển và là rào cản để vươn tới mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo của quốc gia. Bạo lực đối với phụ nữ không chỉ ảnh hưởng tới y tế/xã hội/kinh tế mà còn ảnh hưởng tới trẻ em, cộng 
đồng địa phương và toàn bộ quốc gia.

2.  
Tình hình phải 

chấn chỉnh 
để giải quyết 

vấn đề 

1.  Các cá nhân, mối quan hệ, cộng đồng địa phương, tổ chức và cơ cấu, cơ cấu xã hội, luật pháp, chính sách, thông lệ và chuẩn 
mực xã hội có những hành vi sau: 

(a) Ủng hộ bất bình đẳng giới thông qua việc:
•  Phân biệt đối xử đối với phụ nữ, khả năng tiếp cận bất bình đẳng đối với quyền lực và tài nguyên trong lĩnh vực công/tư;
•  Quan niệm nam tính(Ví dụ, nhận thức về quyền lợi, tính hung hang, khả năng chiếm giữ) và nữ tính tiêu cực(Ví dụ, tính phụ 

thuộc, khuynh hướng tình dục);
•  Định kiến về vai trò giới tính;
•  Nhìn nhận tiêu cực về quan hệ thân thiết với đồng nghiệp nam, coi nhẹ quan hệ đồng nghiệp/đồng lứa của phụ nữ/trẻ em gái
(b) Tán thành, dung túng, xúi bẩy hoặc miêu tả tích cực hành vi bạo lực đối với phụ nữ

2. Phơi bày bạo lực trong gia đình, cộng đồng địa phương, cơ quan, tổ chức

3.  Tình hình và bối cảnh tác động tương hỗ hoặc đan xen với bất bình đẳng giới làm gia tăng khả năng bạo lực đối với người 
phụ nữ (Ví dụ, nghèo đói, vấn đề nghiện rượu)

3.  
Cơ sở  

phòng ngừa

4.  
Cùng các cá 
nhân, cộng 

đồng địa 
phương, qui 
chế xã hội và 
các cơ quan 
tổ chức thực 

thi hoạt động 
phòng ngừa 

bạo lực đối với 
phụ nữ thông 
qua phương 
thức tiếp cận 

hợp tác đa 
phương

•  Xây dựng và thực thi chính sách/pháp luật, tiến hành cải 
cách có tổ chức theo qui chế, tăng cường/bảo vệ quyền con 
người cho mọi phụ nữ và trẻ em gái, xác định trách nhiêm 
liên quan tới bạo lực nhằm vươn tới bình đẳng giới, cấm 
mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ

•  Tăng cường nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cơ quan 
và cộng đồng địa phương nhằm phòng ngừa bạo lực đối 
với phụ nữ, chính phủ phải thực hiện nghĩa vụ phòng ngừa 
bạo lực phụ nữ

•  Tiến hành giáo dục chính thức/không chính thức nhằm 
tăng cường chuẩn mực xã hội phản đối bất bình đẳng, phân 
biệt đối xử, thiếu tôn trọng, bạo lực

•  Huy động cộng đồng địa phương, chính phủ, các tổ chức 
phi chính phủ, các tổ chức dân sự và cùng họ tăng cường 
qui chế, văn hóa và thông lệ ủng hộ bình đẳng giới và phi 
bạo lực

•  Thu hút sự tham gia của truyền thông, để truyền thông 
miêu tả quan hệ giữa phụ nữ và nam giới như mối quan hệ 

bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
•  Tăng cường khả năng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ 

thông qua phát triển chuyên môn và giáo dục
•  Phát triển khả năng lãnh đạo của phụ nữ/trẻ em gái và nam 

giới/trẻ em trai không bạo lực tại cộng đồng địa phương 
và cơ quan.

•  Tăng cường năng lực kinh tế/xã hội/chính trị của phụ nữ 
và trẻ em gái để tạo dựng năng lực cá nhân và tài nguyên 
của phụ nữ và trẻ em gái, thay đổi quan hệ giữa nam giới 
và phụ nữ

•  Thông qua phát triển năng lực cá nhân, tìm kiếm biện pháp 
ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ, thực hiện phương pháp 
nuôi dạy con cái tích cực, tăng cường quan hệ tôn trọng lẫn 
nhau, giải thích tích cực về nam giới và phụ nữ

•  Giảm thiểu tác hại từ việc bị bạo lực
•  Hợp tác với các cơ quan chính phủ khác giải quyết các vấn 

đề đáng lo ngại chung(Ví dụ, phòng ngừa HIV, thay đổi về 
cấu trúc, tăng cường năng lực kinh tế)

•  Cam kết đạt mục tiêu bình đẳng giới và trách nhiệm ngăn 
ngừa bạo lực của quốc gia

•  Nhận thức bạo lực đối với phụ nữ là hành vi xâm hại quyền 
con người, hành động nhằm nâng cao nhận thức về tình 
hình, nguyên nhân, hậu quả và hoạt động ngăn ngừa bạo 
lực đối với phụ nữ

•  Hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực

•  Tài nguyên phù hợp(phân bổ ngân sách, bố trí tài nguyên 
nhân sự và tăng cường năng lực nhằm giải quyết vấn đề 
bạo lực đối với phụ nữ)

•  Công cụ, kiến thức và năng lực hỗ trợ phòng ngừa

•  Cơ chế hợp tác và kế hoạch phòng ngừa bạo lực giữa các 

lĩnh vực tại cơ quan, quốc gia và cộng đồng địa phương.

•  Tăng cường năng lực lãnh đạo quyết liệt của chính phủ, hỗ 
trợ và huy động tài chính đặc biệt là của xã hội dân sự như 
các tổ chức phụ nữ, sự tham gia của các tổ chức phi chính 
phủ và các cơ quan dân sự khác

•  Hệ thống nhằm giám sát, đánh giá, lập cơ sở dữ liệu và chia 
sẽ bài học kinh nghiệm về hoạt động phòng ngừa

•  Tập hợp phương pháp tiếp cận toàn diện khép kín liên kết 
với hệ thống phòng ngừa và đối phó với bạo lực

•  Tiếp nhận và chấp hành luật phòng ngừa bạo lực đối với 
phụ nữ thông qua cơ chế pháp lý hiệu quả và khả năng tiếp 
cận cao
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5.  
Hoạt động phòng 

ngừa có mục 
tiêu trọng tâm 

và đúng lúc, tiến 
hành hoạt động 

phù hợp với 
chuẩn mực, qui 
chế và thông lệ 
theo đối tượng 

tập thể/giai 
đoạn/thời kỳ

 

6.  
Tối đa hóa 

hiệu quả hoạt 
động thông 
qua đa dạng 

tiếp điểm  

7.  
Kết quả ngắn 
hạn (Những 

điều kiện cần 
có trong thời 
hạn ngắn hạn 

để tạo ảnh 
hưởng lâu dài)

8.  
Ảnh hưởng 

lâu dài có thể 
dự đoán

 

Kết quả dự đoán do tạo được cơ sở ngăn ngừa bạo lực
•  Nhận thức được tình trạng bạo lực đối với phụ nữ là nghiêm 

trọng, không dung túng, có thể phòng ngừa và là hành vi 
xâm hại nhân quyền.

•  Chính phủ cam kết quốc tế và nỗ lực duy trì phòng ngừa 
bạo lực đối với phụ nữ

•  Trong hoạt động phòng ngừa bạo lực, các giới các chức 
các lĩnh vực cùng nhau lên kế hoạch, thực hiện, điều chỉnh, 
giám sát, đánh giá, xây dựng căn cứ cơ bản, giáo dục đào 
tạo 

•  Các tổ chức phụ nữ/trẻ em gái và tổ chức xã hội cư dân có 
sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong hoạt động 
bình đẳng giới đóng vai trò tích cực trong hoạt động phòng 
ngừa bạo lực và đối phó với những sự phản đối hoạt động 
này

•  Cơ quan nhân quyền quốc gia

•  Nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh 
vực về việc phòng ngừa bạo lực

•  Nâng cao khả năng chuyên môn và năng lực lập kế hoạch, 
tương trợ và thực hiện phòng ngừa bạo lực

•  Phát triển công cụ và tài chính phòng ngừa bạo lực

•  Hệ thống hỗ trợ thực hiện và trao đổi bền vững trong 
phòng ngừa/đối phó với bạo lực

•  Các cơ quan và doanh nghiệp chính phủ, phi chính phủ 
tăng cường và tích cực tham gia hoạt động phòng ngừa 

bạo lực đối với phụ nữ.

Kết quả dự đoán thông qua thực hiện phòng ngừa bạo lực
•  Bãi bỏ luật pháp phân biệt đối xử, xây dựng chính sách tăng 

cường thực hiện bình đẳng giới.

•  Tăng cường xây dựng các chế tài chính thức/không chính 
thức đối với hành vi bạo lực/miệt thị

•  Đặc biệt có thể tăng cường quan hệ khăng khít giữa những 
người phụ nữ/trẻ em gái bị cô lập trong xã hội 

•  Trên cơ sở quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hình 
ảnh nam tính và nữ tính có khuynh hướng ngày càng được 
khắc họa một cách tích cực trong truyền thông và văn hóa 
đại chúng. Nêu cao trách nhiệm khai báo về bạo lực

•  Tài nguyên và quyền lực giữa nam giới và phụ nữ trong các 
lĩnh vực công/tư được phân bổ bình đẳng hơn, vai trò giới 
và các biểu hiện về nam tính nữ tính linh hoạt hơn

•  Cải thiện tri thức và năng lực cá nhân về phòng ngừa bạo 
lực đối với phụ nữ, tăng cường bình đẳng giới trong các lĩnh 
vực công/ty 

•  Những người bị bạo lực trước kia có thể tiếp cận và nhận 
dịch vụ hỗ trợ để giải quyết và điều trị hậu quả di chứng 
do bị bạo lực

•  Tăng cường hợp tác với các cơ quan giải quyết các vấn đề 
có liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ (Ví dụ, vấn đề nghiện 
rượu, nghèo đói)

•  Bạo lực đối với phụ nữ giảm, bao gồm các hình thức phân 
biệt đối xử đối với phụ nữ

•  Giữa nam giới và phụ nữ, khuynh hướng dung túng cho 
những hành vi bạo lực đối với phụ nữ có xu hướng giảm, 
chủ nghĩa bình đẳng và bình đẳng giới được cải thiện

•  Nâng cao nhận thức về an toàn của phụ nữ và trẻ em gái 

•  Gánh nặng sức khỏe liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ 
giảm

•  Chi phí kinh tế liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ giảm

•  Nâng cao bình đẳng bao gồm tăng cường năng lực kinh tế 
và chính trị của phụ nữ và trẻ em gái

•  Bạo lực đối với trẻ em giảm

•  Cơ quan, tổ chức, cộng đồng địa phương và quốc gia có 
cải thiện năng lực nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới, nhân 
quyền, phát triển kinh tế và nguồn lực con người

Hoạt động phòng ngừa mục tiêu thay đổi trọng tâm và 
theo các giai đoạn: 
•  Duy trì bình đẳng giới đối với trẻ em/gia đình, giảm thiểu 

ảnh hưởng do bạo lực trong thời kỳ thơ ấu, cung cấp hỗ 
trợ phù hợp khi phát sinh những thay đổi quan trọng (cha 
mẹ ly hôn)

•  Hỗ trợ để tầng lớp thanh niên hiểu biết tích cực về nam 
tính và nữ tính, tạo dựng quan hệ nam nữ bình đẳng và tôn 
trọng lẫn nhau

•  Hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhanh 
chóng về vai trò giới do thay đổi kinh tế và xã hội hoặc di cư

Hoạt động phòng ngừa đối với từng nhóm dân cư:
Tăng cường thông lệ chuẩn mực xã hội phi bạo lực và công 
bằng đối tượng toàn dân

•  Hỗ trợ tăng cường năng lực của phụ nữ và trẻ em gái, nâng 
cao nữ tính nhấn mạnh tính tự do và tính chủ thể

•  Để nam giới và trẻ em trai thực hiện vai trò nam tính của 
mình phi bạo lực và không nắm quyền chi phối. Giúp họ 
xây dựng các mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau

•  Hoạt động nhắm vào nhóm dân cư đặc thù chịu đa dạng các 
hình thức phân biệt đối xử

Các lĩnh vực và cơ quan
•  Chính phủ trung ương/Cơ quan lập pháp

•  Cơ quan địa phương/Chính quyền địa phương

•  Trường học/ Giáo dục

•  Lĩnh vực y tế

•  Lĩnh vực phúc lợi xã hội

•  Lĩnh vực pháp luật/tư pháp

•  Truyền thông, Văn hóa đại chúng, Công nghệ truyền thông 
thông tin

•  Công việc và Công nghiệp

•  Giao thông và hạ tầng vật chất

Môi trường
•  Mạng lưới cộng đồng địa phương, tổ chức và các cơ quan 

tôn giáo
•  Môi trường chính sách và thông lệ liên quan tới các mối 

quan tâm chung (Ví dụ, chương trình xóa đói giảm nghèo; 
phòng ngừa HIV/AIDS, sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh 
sản)

•  Tổ chức và môi trường ảnh hưởng tới chuẩn mực và thông 
lệ đối với những người chịu phân biệt đối xử dưới đa dạng 
hình thức

•  Môi trường chịu sự chi phối của nam giới (Ví dụ, hạng mục 
thể thao đặc thù, quân đội, cảnh sát, câu lạc bộ sinh viên 
nam…)

•  Thể thao và môi trường hoạt động giải trí, nghệ thuật
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Minh họa về định kiến giới và phân biệt về vai trò giới 

• Nam giới là cứng rắn, lạnh lùng, hung hăng, phải kìm nén và che giấu cảm xúc – văn hóa “môi trên cứng” (stiff up-
per lip)

• Nam giới nắm vai trò chi phối trong gia đình, quan hệ thân thiết, môi trường xã hội có người phụ nữ

• Nam giới là người khơi mào tình dục hoặc có quyền quan hệ tình dục với phụ nữ. Ở một số nhóm dân tộc tiểu số, 
nam giới có khuynh hướng bạo lực trong tình dục hơn nhằm kiểm soát bạn tình (Ví dụ, dựa trên mức thu nhập, 
khu vực sinh sống, dân tộc, tôn giáo)

• Văn hóa dung túng cho hành vi cưỡng hiếp. Đặc biệt là văn hóa phê phán người bị cưỡng hiếp/người sống sót nếu 
khi đó họ “uống rượu”, “ăn mặc quần áo khêu gợi”, “đêm về nhà một nhà” với lý luận là quyến rũ thủ phạm

• Vị trí xã hội và danh tiếng của người nam giới duy trì sự trung thành, phục tùng, chung thủy của vợ con, anh chị 
em, hành vi bạo lực được dung túng khi những người kia không trung thành với họ

• Người nam giới theo chủ nghĩa bình đẳng giới hoặc ủng hộ chiến dịch vận động chủ nghĩa nam nữ bình quyền bị 
cho là yếu đuối và nữ tính.

• Khái niệm về nữ tính là thụ động, yếu đuối, thuần khiết và tình dục khác giới

• Những người phụ nữ có chính kiến, lên tiếng bảo vệ quyền bình đẳng bị coi là “ghét đàn ông” hay “không nữ tính”.

• Những người phụ nữ đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới không nằm trong “chuẩn mực” nữ tính, họ bị coi là cần 
được giáo huấn và chỉnh đốn

• Phụ nữ của một số dân tộc tiểu số bị coi là có bản năng ái dục

• Gia đình và những người cao tuổi cho là trong gia đình so với nam giới/trẻ em trai có thể nghiêm khắc hơn đối 
với hành động của phụ nữ/trẻ em gái. Họ nghĩ rằng mình có quyền quyết định hôn nhân, hò hẹn và cuộc đời của 
người phụ nữ/trẻ em gái 

• Họ cho rằng phụ nữ là đối tác tình dục của họ, cơ thể người phụ nữ là để cho nam giới ngắm nhìn và khoái cảm

• Tiêu chuẩn kép về hình ảnh hỏa thân: 
-  Đặc biệt là trên mạng xã hội và Online Platform, so với nam giới, cơ thể người phụ nữ bị coi là khiêu dâm, khiếm 

nhã và bị kiểm duyệt
-  Cơ thể của người phụ nữ được coi là đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ nhưng lại bị coi là thiếu thẩm mỹ khi ở trạng 

thái tự nhiên (Ví dụ, thời kỳ kinh nguyệt, để lộ long trên cơ thể, cho con bú, vóc dáng cơ thể và màu da) 

• Trong trang phục của phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt cần chỉnh đốn những kiểu quần áo thu hút mối quan tâm của 
nam giới và trẻ em trai

• Phê phán, kỳ thị hoặc bôi xấu những người phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân hoặc người khai báo về bạo lực tình 
dục, cho rằng họ lăng nhăng, dối trá

• Nam giới là trụ cột gia đình, phụ nữ là người chăm sóc gia đình và làm việc nhà



Cẩm nang giải quyết vấn đề bạo lực với phụ nữ trong và thông qua truyền thông 57

• 72% số người trả lời điều tra cho rằng “quảng cáo không 
phản ánh thế giới xung quanh tôi”

• 63% số người trả lời điều tra cho rằng “tôi không thấy 
mình được thể hiện trong hầu hết các quảng cáo”

• 60% số người trả lời điều tra cho rằng “tôi không thấy bạn 
bè, gia đình, người quen của mình được phản ánh trong 
hầu hết các quảng cáo” 

• 64% số người trả lời điều tra cho rằng “người làm quảng 
cáo phải nỗ lực loại bỏ vai trò giới truyền thống và cổ hủ 
khi miêu tả nhân vật nam và nữ trong quảng cáo” 

• 84% số người trả lời điều tra cho rằng “thực sự thích 
những quảng cáo có thông điệp tích cực về việc làm cho 
thế giới tốt đẹp hơn”

• 75% người tiêu thụ trả lời rằng “thấy có cảm tình hơn 
với công ty có quảng cáo mà ở đó năng lực và vai trò 
của người nam giới và người phụ nữ được biểu hiện như 
nhau”

Ngoài định kiến giới trên diện rộng vốn có, còn có các 
chuẩn mực xã hội độc đáo và vai trò giới được hình thành 
và tồn tại theo nhiều luồng khác nhau. Những chuẩn mực 
và vai trò giới này dù trong cùng điều kiện môi trường địa 
lý/xã hội/chính trị nhưng lại có ảnh hưởng tới các nhóm 
phụ nữ/trẻ em gái khác nhau theo những phương thức 
khác nhau (Fergus 2012). 

Định kiến chung về giới có thể gây ảnh hưởng tiêu cực bất 
cân đối đối với những nhóm phụ nữ đặc thù như phụ nữ 
đang bị giam cầm, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết 
tật, phụ nữ ở tầng lớp xã hội thấp, vị trị kinh tế thấp, phụ 
nữ di cư, phụ nữ đồng tính(LBTI). Nếu muốn thay đổi chuẩn 
mực xã hội và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái 
thì nhất thiết phải xem xét quan hệ quyền lực giữa phụ 
nữ và nam giới. Cần thảo luận trên diện rộng về quan hệ 
quyền lực giữa các nhóm xã hội. Để giải quyết vấn đề bạo 
lực đối với phụ nữ/trẻ em gái, cần suy xét các chuẩn mực 
giới tính bằng quan điểm rộng lớn hơn và các yếu tố bất 
bình đẳng đan xen tương hỗ. Vì qua đây có thể vạch ra các 
nguyên nhân nguy hiểm dung túng cho bạo lực và phân 
biệt đối xử đối với các bộ phận dân cư.

Năm 2018, Liên minh chống định kiến giới(Unstereotype 
Alliance) đã tiến hành một cuộc khảo sát đối với 1000 phụ 

nữ ở Nam Phi, Brazil và Ấn Độ để điều tra về tình hình giới 
tính, nguyên nhân(chủng tộc, giai cấp, ngôn ngữ, giáo dục, 
ngoại hình, khuynh hướng tình dục…) dẫn đến phân biệt 
đối xử trên cơ sở giới ở những nơi này. Tại Nam Phi, trong số 
những phụ nữ tham gia cuộc khảo sát, 66% phụ nữ da đen 
độc thân và 72% phụ nữ da đen đã kết hôn trả lời rằng xã 
hội mong đợi họ là những người nữ tính, đoan trang, ngoan 
ngoãn. Tại Ấn Độ, 62% phụ nữ độc thân trẻ trả lời rằng thiếu 
tính tiêu biểu của người phụ nữ trên truyền thông. 44% tất 
cả phụ nữ trả lời rằng họ chịu áp lực với định kiến người 
phụ nữ phải ở nhà, trong ý kiến này tỷ lệ phụ nữ trẻ độc 
thân chiếm 51%. Tại Brazil, 79% số phụ nữ tham gia khảo 
sát trả lời rằng họ dường như không được đại diện một 
cách công bằng trong xã hội. Trong ý kiến này, tỷ lệ phụ nữ 
độc thân chiếm tới 85%. Nếu quảng cáo không phản ánh 
được nguyên nhân đan xen tương hỗ trong xã hội thì sẽ có 
nguy cơ khiến người ta hiểu sai khái niệm “chuẩn mực” và 
hàng triệu người phụ nữ sẽ cảm thấy bị tước quyền và bị 
loại trừ. Để mở rộng quan điểm giới, người lên kế hoạch các 
chương trình và người phụ trách truyền thông phải hiểu rõ 
quan hệ vai trò giới cụ thể của nam giới và phụ nữ trong 
xã hội và các tiêu chuẩn mang tính xã hội và văn hóa. Điều 
này có nghĩa là thông qua nghiên cứu và phân tích văn hóa 
xã hội, tìm ra những chuẩn mực và những kỳ vọng đối với 
nam giới và phụ nữ hiện đang tồn tại, phát hiện ảnh hưởng 
của những chuẩn mực và kỳ vọng này đối với việc miêu tả/
phân tích/biểu hiện về nam giới và phụ nữ. Phải hướng mối 
quan tâm tới việc những quan niệm này có những tác động 
tương hỗ nào và gây ra những ảnh hưởng gì đối với người 
tiêu thụ truyền thông, thái độ và hành vi xã hội của những 
đối tượng này.

Cho dù chuẩn mực xã hội không phản ánh thực trạng thái 
độ và niềm tin của nhóm cư dân nhất định nào nhưng nhận 
thức về những chuẩn mực xã hội này lại đóng vai trò quan 
trọng trong việc tăng cường định kiến và thông lệ tiêu cực. 
Muốn làm rõ thực tế không giống như định kiến(thái độ 
và hành động) đã đưa ra về chuẩn mực giới đối với một 
nhóm cư dân nào đó và muốn chấn chỉnh lại những điều 
hiểu nhầm về những nhóm cư dân đó thì hoạt động ng-
hiên cứu(nghiên cứu mới hoặc nghiên cứu đã có) có thể 
hỗ trợ cho mục tiêu này. Sau khi tìm hiểu điểm chung thực 
tế của các nhóm dân cư mà truyền thông đề cập, phải sử 
dụng những thông điệp và phương pháp tiếp cận đúng 
đắn. Qua đây, thúc đẩy đổi mới và dần dần hình thành kỳ 
vọng xã hội mới. 

Mục đích hợp tác với các đối tác truyền thông trong hoạt 
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động phòng ngừa bạo lực là ngăn ngừa thông lệ truyền 
thông đưa tin bài về các vụ bạo lực theo lối một vụ việc cá 
biệt và một lần, và để cho truyền thông nhận thức được 
rằng đây là hiện tượng xã hội dẫn tới quan hệ bất bình 
đẳng giới trong quan hệ quyền lực
Càng đối thoại sâu càng hiểu thêm được những yếu tố như 
sau: Bạo lực đối với phụ nữ sẽ dẫn tới chi phí và hậu quả cho 
bản thân người phụ nữ, gia đình, cộng đồng địa phương 
thậm chí là cả quốc gia; Tính liên quan và điểm chung 
của các hình thức bạo lực; Định kiến giới, quan niệm nam 
tính, phân biệt đối xử và bất bình đẳng dẫn tới bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em gái; Các nguyên nhân trên tác động 
tương hỗ với nhau như thế nào và có ảnh hưởng gì tới hành 
vi bạo lực đối với những nhóm phụ nữ/trẻ em gái đặc thù…

6.1 Tiếp điểm nhằm thay đổi chuẩn 
mực xã hội 

Hiểu đối tượng mục tiêu của truyền thông 
Để phòng ngừa bạo lực đối lới phụ nữ và trẻ em gái, điều 
quan trọng nhất khi lên kế hoạch truyền thông và quan 
hệ đối tác là xác định mục tiêu cần đạt được, quyết định 
kênh truyền thông tốt nhất để tiếp cận nhóm đối tượng 
can thiệp hoạt động truyền thông phù hợp. Để xác định 
đối tượng khán giả(đối tượng mục tiêu của hoạt động can 
thiệp truyền thông) và mục tiêu, trước hết phải tìm hiểu 
căn cứ tài liệu toàn cầu về biện pháp phòng ngừa bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Phải tìm hiểu nguyên nhân 
dẫn tới nguy cơ gia tăng hành vi bạo lực của nam giới/trẻ 

em nam, nguyên nhân khiến phụ nữ/trẻ em gái bị bạo lực 
ngày càng nhiều. Để nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực 
đối với phụ nữ/trẻ em gái thông qua các thông điệp truyền 
thông và thiết kế hoạt động can thiệp phù hợp đối với các 
nhóm dân cư, phải cân nhắc các tài liệu nghiên cứu vốn có, 
các chuẩn mực mà nguyên nhân xã hội.

Tùy theo tình huống có thực hiện các sáng kiến hướng tới 
đông đảo quần chúng về các nguyên tắc chung như bình 
đẳng/không phân biệt đối xử/phi bạo lực. Hoặc có thể phản 
ánh những vấn đề cụ thể của một cộng đồng địa phương 
nào đó, có thể xác định đối tượng khán giả mục tiêu và 
thực hiện sáng kiến phù hợp đối với họ. Cũng có trường 
hợp kết hợp giữa các chiến dịch vận động đại chúng nói 
chung và hoạt động can thiệp phù hợp với những nhóm 
dân cư nhất định nào đó. Để đề cập đến thái độ quan niệm 
của xã hội dung túng cho hành vi bạo lực đối với phụ nữ/
trẻ em gái và hoạt động can thiệp làm thay đổi điều này 
thì cần liên tục tổ chức các chiến dịch vận động đại chúng, 
đồng thời cộng đồng địa phương cũng phải tổ chức các 
chiến dịch/chương trình kết hợp với giáo dục đào tạo, huy 
động dư dân, gia đình và những người có ảnh hưởng lớn 
(Ví dụ, nhà lãnh đạo tôn giáo).

Tiêu thụ truyền thông của đối tượng mục tiêu 
Để thiết kế các chiến lược truyền thông và hoạt động can 
thiệp, điều quan trọng là tìm hiểu mô típ tiêu thụ truyền 
thông của khán giả mục tiêu. Mô típ tiêu thụ truyền thông 
của quốc gia, cộng đồng địa phương và mỗi gia đình đều 

Bài học từ chiến dịch vận động FGM

Mục đích ban đầu của chiến dịch vận động nhằm xóa bỏ hủ tục cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ là cấm hủ tục này bằng 
luật pháp và nâng cao nhận thức về hậu quả đối với sức khỏe từ hủ tục cắt âm vật phụ nữ. Chiến dịch vận động này 
được tiến hành theo phương thức "Từ trên xuống dưới (Top-Down)" không có sự thỏa thuận hoặc tham gia của các 
cộng đồng địa phương nơi có nhiều nạn nhân của hủ tục cắt âm vật phụ nữ. Chiến dịch vận động này đã giành được 
thành công sau khi học và áp dụng kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực xã hội liên quan tới tục cắt bỏ âm vật nữ. 
Bằng đối thoại và tham gia liên tục với cộng đồng địa phương, chiến dịch vận động này đã phát hiện ra gốc rễ sâu 
xa của hủ tục cắt âm vật nữ có liên quan tới phương thức giáo dục con cái và là cách biểu hiện gia đình muốn giành 
những điều tốt đẹp nhất cho con cái(Ví dụ, tư duy về việc cắt âm vật nữ cho con là bảo vệ con trước nguy cơ bạo lực 
tình dục và nâng cao phẩm cách kết hôn của con cái). Sau khi tìm hiểu thông tin này, chiến dịch vận động đã giữ 
quan hệ đối thoại liên tục với các thành viên của cộng đồng địa phương liên quan, kết quả là mọi người dân ở địa 
phương đều từ chối hủ tục cắt âm vật nữ.

Tham khảo thông tin chi tiết trong tài liệu sau: Heise, L. (2011) What Works to Prevent Partner Violence? An evidence 
overview, London: DFID http://www.oecd.org/derec/49872444.pdf
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có thể khác nhau. Ví dụ như để chơi game, xem các chương 
trình giải trí và thời sự, giới trẻ có khuynh hướng sử dụng 
truyền thông xã hội, điện thoại di động hoặc các tiện ích 
App trên thiết bị di động(Ví dụ, dịch vụ Online Streaming) 
cao.
Nếu tìm hiểu thói quen tiêu thụ truyền thông của khán 
giả mục tiêu, có thể quyết định đúng đắn việc sẽ hợp tác 

với kênh/tổ chức truyền thông nào, và có thể bắt đầu qui 
trình có khả năng thực hiện theo mục tiêu và nguồn tài 
nguyên khả dụng trong bối cảnh thực tế. Tùy từng trường 
hợp nhưng có thể tham khảo nhiều tài liệu nghiên cứu/
thông tin liên quan về tiêu thụ truyền thông và khán giả 
truyền thông.

Các nguyên nhân quyết định tiêu thụ truyền thông rất đa 
dạng: Lĩnh vực người tiêu thụ quan tâm và yêu thích; Khả 
năng chi trả chi phí; Khả năng tiếp cận; Chuẩn mực giới và 
chuẩn mực xã hội cấm sử dụng truyền thông... 
Trước khi quyết định truyền thông tham gia vào hoạt động 
phòng ngừa bạo lực, nhất định phải cân nhắc các yếu tố tại 
địa phương như tình hình sở hữu và khả năng tiếp cận đài 
phát thanh và vô tuyến truyền hình; Mức độ phổ cập điện 
thoại di động thông minh và khả năng tiếp cận internet; 
Giá cả ấn phẩm, tính khả dụng và tỷ lệ biết chữ.

Ngoài khả năng trả phí còn có hàng loạt các yếu tố ảnh 
hưởng tới việc sử dụng truyền thông như sau:

• Nghề nghiệp chuyên môn. Ví dụ, người buôn bán tiểu 
thương ưu tiên trang bị điện thoại di động vì nó cần thiết 
cho công việc kinh doanh của họ, trong khi phần lớn 
người dân có thể dựa vào các bản tin phát thanh radio để 
biết thông tin thời tiết và thông tin nông nghiệp.

• Sự đa dạng của truyền thông. Đặc biệt là đối với các 
nhóm cư dân yếu thế, vì khả năng tiếp cận và tham gia 
thông tin truyền thông của họ có thể bị hạn chế theo 
chủng loại và phạm vi truyền thông.

• Giới tính. Hình thức thông tin được nam giới và phụ nữ 
vận dụng có thể khác nhau do định kiến giới. Ví dụ, tại 
các quốc gia thu nhập trung bình và thu nhập thấp, tỷ lệ 
sở hữu điện thoại di động của nữ thấp hơn nam rất nhiều, 
hoặc mặc dù có điện thoại di động nhưng so với nam giới 
phụ nữ sử dụng ít hơn(GSMA, năm 2016) 

• Vị trí. Theo vị trí trong gia đình, phụ nữ và thanh niên có 
thể bị giới hạn trong việc sử dụng điện thoại hoặc radio

Thông tin trên loại bỏ cám dỗ muốn hợp tác với những đối 
tác truyền thông truyền thống hoặc cùng chí hướng. Nó 
đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế hoạt động can 
thiệp  phù hợp. 

Nguồn thông tin về tiêu thụ truyền thông

BBC Media Action thu thập, phân tích và phát hành định kỳ kết quả nghiên cứu mới nhất về thói quen tiêu thụ truyền 
thông của quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Truy cập trang website dưới đây để xem báo cáo và dữ liệu 
online liên quan: http://www.bbc.co.uk/ mediaaction/research-and-insight and http://dataportal.bbcmediaaction.
org/site/ 

Khi tra tìm thông tin trên mạng internet, nếu dùng các từ khóa dưới đây có thể tìm được nhiều tài liệu hữu ích. Ví dụ:

- Đài phát thanh và truyền hình nổi tiếng nhất của X ở đâu

- Có bao nhiêu khán giả đón xem …này 

- Trong số cư dân ở vùng X, có bao nhiêu % cư dân sử dụng điện thoại di động được kết nối internet

Câu hỏi trên có thể nhập các từ khóa theo từng nhóm dân số khác nhau như “trong số những người phụ nữ … giới 
trẻ … gia đình có thu nhập thấp …”

Wikipedia thường duy trì và quản lý một danh mục các kênh ngôn luận, hình thức truyền thông và hình thức khán 
giả truyền thông từng khu vực. Nếu nhập từ khóa “phương tiện truyền thông của quốc gia X” thì có thể tìm được đa 
dạng các thông tin của từng quốc gia: - https:// www.wikipedia.org/
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Tăng cường thông điệp và mở rộng phương tiện truyền 
thông đối với tổ chức truyền thông và khán giả có thể thực 
hiện vai trò chất xúc tác làm thay đổi chuẩn mực xã hội.

6.2 Bố cục và thông điệp của nội dung 
truyền thông

Cách bố cục(framed) một vấn đề được truyền thông đề cập 
tới(tức ngôn ngữ được sử dụng để mô tả vấn đề) có ảnh 
hưởng đáng kể tới sự tiếp nhận và hiểu về vấn đề đó của 
khán giả(CCF, 2018; Lakoff, G 2006). Tùy vào việc sử dụng 
bố cục nào trong nội dung liên quan tới bạo lực đối với phụ 
nữ/trẻ em gái, định kiến giới và vai trò với hoặc được ủng 
hộ hoặc bị phản đối. 

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là một vấn đề xã hội 
phức hợp, tùy theo thuật ngữ được dùng để mô tả, hành 
vi bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái này có thể được ngầm 
ủng hộ hoặc dung túng. Có thể trình bày các dạng thức bạo 
lực đối với phụ nữ/trẻ em gái dưới nhiều góc độ khác nhau. 
Ví dụ, bàn về bạo lực gia đình với trọng tâm là hậu quả về 
sức khỏe đối với phụ nữ và con cái; Có thể nhận mạnh khía 
cạnh bạo lực đối với phụ nữ làm phát sinh chi phí gia đình, 
địa phương và toàn xã hội; Cũng có thể dẫn giả về những 
vụ bạo lực mà người phụ nữ bản địa phải chịu do lỗ hổng 
của luật pháp quốc gia, việc này chỉ được chuyển sang chế 
độ phán quyết trọng tài địa phương, chứ không có hiệu 
quả hỗ trợ thực tế. Cách bố cục hoặc giải trình ảnh hưởng 
tới nhận thức của khán giả về câu chuyện đó.

Nếu muốn tìm bố cục(frame) đúng đắn phải cân nhắc 
những điều dưới đây: 

• Làm nổi bật vai trò và khuôn mẫu được chấp nhận phổ 
biến có liên quan trực tiếp đến việc duy trì và dung túng 
bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. Ví dụ, quyền tình dục 
của nam giới như một lời biện minh cho bạo lực tình dục.

• Chỉ ra mối liên quan và điểm chung giữa các hình thức 
bạo lực khác nhau và các định kiến chung. Ví dụ, các định 
kiến phân biệt chủng tộc được sử dụng đê giải thích bạo 
lực đối với phụ nữ/trẻ em gái trong các nhóm và cộng 
đồng thiểu số.

• Đưa đưa tin bài truyền thông, khắc họa hình mẫu người 
phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, tự do và có quyền lực, đề 
cao tiếng nói của họ. 

Quan điểm an toàn và tự do của Anh 

Theo kết quả nghiên cứu của Anh, trên quan điểm an toàn và tự do, khán giả bộc lộ nhiều phản ứng rất khác nhau 
khi xem tin bài về các vụ bạo lực đối với phụ nữ. 

Trong nghiên cứu này, khán giả bộc lộ phản ứng/cảm xúc tiêu cực khi các vụ bạo lực tình dục và quấy rối tình dục 
được thảo luận dưới góc độ nhu cầu bảo vệ an toàn của người phụ nữ. Khán giả giải thích thông điệp này là “bạo lực 
là hiện tượng không thể tránh khỏi, giải pháp là chính sách của chính phủ và phản ứng của cảnh sát”. Thông điệp 
này nhấn mạnh an toàn như một nhu cầu đặc biệt đối với phụ nữ, nó che lấp thực tế về việc qui trách nhiệm cho 
thủ phạm và vai trò của người nam giới trong việc chấm dứt những hành vi bạo lực này. Truyền tải thông điệp phải 
bảo vệ phụ nữ, làm người phụ nữ bị coi như trẻ nhỏ và che lấp mất quyền tự quyết của họ. Trong một số bối cảnh, 
cách đưa tin bài này đã vô tình ủng hộ cho những thông lệ xâm hại quyền lợi của phụ nữ/trẻ em gái. Ví dụ, hạn chế 
di chuyển đối với phụ nữ, giới hạn trong sinh hoạt học đường/nơi làm việc hoặc cô lập họ

Cùng một vụ việc và lấy trọng tâm là tự do của người phụ nữ, khi bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái được đưa theo 
quan điểm làm thế nào để giới hạn tính di chuyển của người phụ nữ, khán giả sẽ hiểu bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em 
gái ảnh hưởng tới bình đẳng, tình huống hiện tại là không bình đẳng đối với người phụ nữ và bạo lực không phải là 
vấn đề tất yếu mà có thể giải quyết theo phương thức khác, và khiến họ cảnh giác hơn.

Nguồn tài liệu: EVAW (2014) Unpublished public attitudes research among 1,000 UK adults by YouGov for the End 
Violence Against Women Coalition, UK. 
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• Sử dụng nghiên cứu vốn có và căn cứ tài liệu, cho thấy 
mặt trái của câu chuyện. 

Ví dụ, so với việc đưa tin là trong số những người đàn ông 
sống ở Togo, 30% cho rằng chồng đánh vợ là việc có thể 
chấp nhận được(Tran et al, năm 2016), thì có thể đưa tin 
theo cách hành văn là “trong số những người đàn ông sống 
ở Togo, 70% cho rằng không thể chấp nhận việc chồng 
đánh vợ”

Thay đổi chuẩn mực giới có nghĩa là sử dụng những mục 
tiêu và thông điệp truyền thông nhất quán, rõ ràng, dễ 
hiểu, dễ tiếp cận mà đối tác truyền thông và cộng đồng địa 

phương có thể cảm thông chia sẻ. Đồng thời những thông 
điệp truyền thông này phải có khả năng lan tỏa tới các đối 
tác tổ chức hoạt động cùng lĩnh vực hoặc trong lĩnh vực bổ 
sung tương hỗ nhau. Cần hợp tác với truyền thông khi xác 
lập thông điệp cũng như mục tiêu thách thức với định kiến 
và vai trò giới tiêu cực.

Các thông điệp và mục tiêu thông tin nhất quản được 
truyền tải bởi các nhóm hay cá nhân những người nổi tiếng 
như vận động viên, diên viên, chính trị gia ủng hộ giá trị/
thông lệ bình đẳng giới thì những người làm truyền thông 
nhận thức được tính hợp pháp và tính khẩn cấp của những 
vấn đề này sẽ tăng dần. 

11cách hợp tác với truyền thông tại Úc (11 Ways to Work with Media) 

Có một số hướng dẫn thông điệp truyền thông rất hữu dụng về bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. 3 chủ đề chính về 
hướng dẫn này gần đây được công bố tại Úc như sau: 

• Giải thích bình đẳng giới như chìa khóa để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái 

Vận dụng báo cáo và thông tin cho thấy định kiến và bất bình đẳng giới ảnh hưởng như thế nào tới việc phát sinh và 
dung túng cho bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. Giải thích điều này có phản ánh lồng ghép bối cảnh địa phương 
bằng thuật ngữ đơn giản đời thường là cách truyền thông hiệu quả nhất, tạo được sự đồng cảm cao nhất đối với 
khán giả mục tiêu.

• Thảo luận về những yếu tố xã hội dung túng cho bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái

Thay đổi bất bình đẳng giới là trọng tâm của việc phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái nhưng chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc, chiến tranh, tham nhũng của chính phủ cũng là các yếu tố làm gia tăng hoặc cực đoan hóa 
bạo lực. Môi trường xã hội khó khăn kéo dài cũng là yếu tố dung túng cho nguy cơ bạo lực. Các phương tiện truyền 
thông phải thường xuyên phân tích trao đổi các tin bài và nội dung truyền thông trong bối cảnh quốc tế. Ví dụ như 
khi giải thích về bối cảnh trong nước, nếu lồng ghép những tiền lệ của các quốc gia khác thì có thể hỗ trợ cho việc 
vạch rõ những yếu tố nguyên nhân mang tính xã hội dung túng cho bạo lực.

• Đưa ra ví dụ về những việc người dân có thể làm nhằm ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái

Giải thích rõ rằng chính phủ, truyền thông, trường học, nơi làm việc, cộng đồng địa phương, gia đình và mỗi cá nhân 
đều có vai trò phải thực hiện để ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. Đưa ra các ví dụ thực tế từ những 
hành động nhỏ nhất tới những việc có ảnh hưởng tới toàn bộ xã hội cộng đồng phù hợp với bối cảnh địa phương. 
Nhấn mạnh nội dung trách nhiệm đối với những vụ bạo lực phụ nữ/trẻ em gái không thuộc về nạn nhân, giải thích 
rõ rằng nạn nhân không có lỗi, việc để mặc các vụ bạo lực diễn ra liên tiếp không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ 
của nạn nhân.

Truy cập vào đường link dưới đây để xem chi tiết nội dung hướng dẫn:   
http://www.thelookout.org.au/sites/default/files/11_Ways.Full_Guide.pdf
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Sử dụng mục tiêu thông điệp và truyền thông theo nhiều 
phương thức, thúc đẩy đối thoại để chỉ rõ vấn đề trong vai 
trò giới và giải quyết vấn đề bất bình đẳng:

• Vận dụng phim truyền hình có bố cục nhân vật nữ không 
mang tính cách “thụ động” và nhân vật nam không mang 
tính cách “năng động”. Điều quan trọng và thiết yếu là để 
cho trẻ em gái, trẻ em trai, phụ nữ và nam giới thấy được 
hình mẫu người phụ nữ có quyền tự do, có cuộc sống 
thoát ra khỏi khuôn phép “chuẩn mực” mà hiện giờ họ 
đang kỳ vọng.

• Qua truyền thông xã hội, giới thiệu hình mẫu nhà lãnh 
đạo nữ là người dân tộc thiểu số vốn thuộc đối tượng bị 
phân biệt đối xử.

• Sử dụng các hình thức truyền thông thay thế bao gồm 
mạng xã hội và đài phát thanh cộng đồng, tạo điều kiện 
cho các cuộc trò chuyện đầy cảm hứng về trải nghiệm, 
quan điểm, hoạt động và phản kháng của phụ nữ và trẻ 
em gái. 

• Tiếp cận với các đối tác truyền thông giải trí và thời sự 
bằng những câu chuyện đời thực của những người phụ 
nữ dám chống lại bạo lực thay vì chỉ tập trung vào hậu 
quả của nạn nhân. Ví dụ, thông qua chương trình “quan 
sát đời sống”(fly on the wall) khắc họa đời sống thường 
nhật như nó vốn có, không có sự can thiệp của người làm 
truyền hình, mô tả hoạt động của các nhà vận động phụ 
nữ ở nhiều lứa tuổi và hoàn cảnh; Hoạt động dịch vụ hỗ 
trợ phụ nữ; Câu chuyện của những người phụ nữ hoạt 
động trong các chiến dịch vận động giải quyết vấn đề 
bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái.

Sự tham gia của nạn nhân còn sống sót 
Nếu các nạn nhân sống sót tham gia vào chương trình 
truyền thông, thì sẽ tạo hiệu quả đặc biệt đối với người 
theo dõi chương trình, qua đây nạn nhân sống sót cũng có 
thể được giải tỏa tâm lý và có thêm sức mạnh trong cuộc 
sống. Nhưng vấn đề đạo đức và an toàn liên quan tới các 
vụ bạo lực hết sức nhạy cảm nên điều quan trọng là trước 
khi tiến hành làm chương trình, phải giải thích rõ cho nạn 
nhân sống sót và phải bố trí mọi điều kiện hỗ trợ bảo vệ 
nạn nhân, nhận được sự đồng ý của nạn nhân. Có trường 
hợp nhà báo yêu cầu nạn nhân/người sống sót “kể hết mọi 
chuyện”. Có người phụ nữ thì nghĩ rằng việc công khai kể 
cho mọi người trải nghiệm của mình là tích cực là có thể 
trau dồi sinh lực. Nhưng lại có người cảm thấy đau khổ, 

hoảng loạn mỗi khi phải nhớ lại những trải nghiệm này; 
Tham gia hoạt động truyền thông có thể gây ảnh hưởng 
đến kết quả các vụ bạo lực đối với họ(trong trường hợp 
đang tiến hành các thủ tục tư pháp); Nếu để lộ vị trí của 
nạn nhân nữ dù không cố tình thì nguy cơ thủ phạm tiếp 
tục hành hung nạn nhân và con cái của nạn nhân là rất cao.

Thực tế đã có nạn nhân nữ bị thủ phạm và thành viên khác 
trong gia đình tiếp tục hành hung sau khi người này đem 
trải nghiệm của mình công khai trên truyền thông. Họ tiếp 
tục bị tổn thương, có trường hợp còn mất mạng.

Tiền lệ: Năm 1997, một phụ nữ người Tây Ban Nha 

đã xuất hiện trên truyền hình và kể về chuyện mình 

bị người chồng cũ bạo lực. 13 ngày sau, người phụ 

nữ này đã bị chính người chồng cũ giết hại. Năm 

1998, 1999 và 2007 cũng đã phát sinh những vụ án 

tương tự. Kết quả là Tây Ban Nha đã thông qua luật 

bạo lực trên cơ sở giới có bao hàm điều khoản về 

đưa tin bài của truyền thông như sau: “Các tin bài 

về bạo lực đối với phụ nữ được làm trong khuôn 

khổ yêu cầu tính khách quan ngôn luận, phải hết 

sức cố gắng bảo hộ nhân quyền, tự do và phẩm 

giá của người phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới và 

con cái họ. Khi truyền thông đưa tin bài thời sự về 

những vụ việc này đặc biệt phải lưu ý xử lý kỹ xảo 

hình ảnh(Điều 14 Hiến pháp Tây Ban Nha. 1/2004)

Nguồn tài liệu: http://www.lavozdegalicia.es/
espana/2007/11/22/0003119573508 3733946925.htm and http://justiciade-
genero.com/en/organic-law-12004- of-28-december-on-integrated-protection-
measures-against-genderviolence-spain/

Do đó, điều quan trọng là ngay từ đầu phải suy xét xem việc 
kể chuyện (storytelling) nạn nhân/người sống sót có thực 
sự phù hợp với quan hệ đối tác truyền thông đang được 
hỗ trợ hay không. Nếu thực sự phù hợp và cần thiết thì cần 
sớm thảo luận với tổ chức truyền thông, xây dựng hướng 
dẫn hành động liên quan, bao hàm các các nội dung đạo 
đức và an toàn. Ví dụ, phải cung cấp trước và đầy đủ thông 
tin cho nạn nhân/người sống sót tham gia phỏng vấn và 
phải nhận được sự đồng ý của đương sự, phải liên kết với 
dịch vụ hỗ trợ người sống sót hoặc bố trí chuyên gia tư vấn 
tại hiện trường phỏng vấn.
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Nguồn tài liệu:

      Khuyến nghị đạo đức và an toàn của WHO nhằm 
nghiên cứu, văn bản hóa và giám sát bạo lực tình dục 
trong tình huốn khẩn cấp (WHO Ethical and safety 
recommendations for researching, documenting 
and monitoring sexual violence in emergencies): 
http://endvawnow.org/uploads/browser/files/ 
WHO%20Ethics%20and%20Safety.pdf

      Khuyến nghị về đạo đức và an toàn của WHO phải 
tuân thủ khi tiến hành phỏng vấn phụ nữ đã từng là 
nạn nhân của vấn nạn buôn bán người (Ethical and 
safety recommendations for interviewing trafficked 
women): http:// endvawnow.org/en/tools/view/670-
w h o e t h i c a l - a n d - s a fe t y - re co m m e n d a t i o n s -
forinterviewing-trafficked-women-2003.html

      WHO, ưu tiên phụ nữ hàng đầu: Khuyến nghị về đạo 
đức và an toàn cho nghiên cứu bạo lực gia đình đối 
với phụ nữ (WHO Putting Women First: Ethical and 
Safety Recommendations for Research on Domestic 
Violence Against Women): http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/251759/1/9789241510189eng.pdf

6.3 Cơ hội vận dụng nội dung truyền 
thông 
Cung cấp cho khán giả truyền thông(audience) đa dạng 
nội dung, nguồn thông tin phong phú và các trải nghiệm. 
Các nội dung mà chúng ta thường hay được tiếp cận là thời 
sự, sự kiện, chương trình giải trí, sáng kiến truyền thông, 
truyền thông xã hội. Những nội dung này được truyền tải 
theo các kênh in ấn, phát thanh, kỹ thuật số và nghe nhìn. 
Nếu muốn hợp tác với truyền thông tôn trọng và xúc tiến 
bình đẳng giới, tính đa dạng và giá trị của phi bạo lực thì 
không những cần sự tham gia các bện chế tác nội dung 
truyền thông mà còn cần cả sự tham gia của các kênh 
truyền tải những nội dung này.

6.3.1 Thời sự và sự kiện 
Truyền thông thời sự - Truyền thông chủ yếu truyền tải thời 
sự tới đông đảo công chúng hoặc công chúng mục tiêu 
không thể cho là không có liên quan tới chủ đề/vụ việc mà 
truyền thông đưa tin. Truyền thông thời sự phản ánh diễn 
đàn công luận được hình thành trên cơ sở thông tin  được 
lựa chọn, giải thích trên nền tảng niềm tin và hành động 
mang tính xã hội. Ở bất kỳ xã hội nào, truyền thông thời sự 
đều là chỉ số thông báo tình hình chính trị quốc gia và đóng 
vai trò truyền phát thông tin, là tấm gương phản chiếu xã 
hội và đóng vai trò kim chỉ nam(Galvão IDB, 2015). Chính 

Chương trình ủng hộ người sống sót ở Úc

Từ năm 2000, Úc xây dựng chương trình ủng hộ nạn nhân/người sống sót như một trong những dịch vụ hỗ trợ cho 
nạn nhân bị bạo lực gia đình. Chương trình này bao gồm những yếu tố thuộc khuôn khổ chiến lược nhằm đổi mới 
thông lệ đưa tin bài trên truyền thông ở toàn bang Victoria. Khuôn khổ này được xây dựng trên nền tảng nhận thức 
rằng muốn đổi mới nội dung truyền thông thời sự về bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái, thì ngoài con số thống kê về 
bạo lực, cần đan xen câu chuyện của người sống sót và phản ánh yếu tố nhân văn con người. Giờ đây, trên toàn bang 
Victoria, chương trình ủng hộ người sống sót sau bạo lực và bạo lực tình dục đã được sản xuất, những người phụ nữ/
trẻ em gái muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân mình đều được cung cấp chương trình giáo dục về những điều 
cần lưu ý khi trả lời phỏng vấn truyền thông. Ví dụ, nạn nhân/người sống sót có thể đoán biết được những gì khi trả 
lời phỏng vấn truyền thông, học cách quản lý phỏng vấn, trau dồi thêm sự tự tin và sinh lực, có thể đối thoại về bạo 
lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. Chương trình này cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ trước·trong·sau khi phỏng vấn (trong 
trường hợp cần thiết có thể được kết nối với cơ quan hỗ trợ dịch vụ liên tục). Chương trình này cung cấp thông tin, 
hỗ trợ, cơ hội tăng cường năng lực cho những người phụ nữ chia sẻ trải nghiệm bị bạo lực của mình. Đồng thời tạo 
điều kiện cho nhiều người sống sót có thể đề cao tiếng nói của mình qua truyền thông và các sự kiện công cộng. Đây 
là một chương trình gặt hái được nhiều thành công.

Truy cập trang website dưới đây để xem các thông tin chi tiết về chương trình ủng hộ người sống sót của bang Vic-
toria tại Úc: https://www. safesteps.org.au/our-advocacy/survivor-advocate-program/ and http://whe.org.au/what-
we-do/ prevention-of-violence-against-women/
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vì vậy mà các diễn ngôn về bạo lực đối với phụ nữ trên 
các phương tiện truyền thông là vô cùng quan trọng: Nếu 
không cẩn trọng, những người làm truyền thông có thể vô 
tình tạo thêm tổn thương/dung túng hoặc duy trì vấn nạn 
bạo lực đối với phụ nữ. Ngược lại truyền thông có thể đóng 
vai trò quan trọng trong việc giải quyết những định kiến và 
chuẩn mực xã hội dung túng chấp nhận bạo lực

Theo nghiên cứu toàn cầu, thông lệ đưa tin bài về tính đại 
diện của phụ nữ, bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ 
luôn yếu kém trong hàng chục năm nay. Dự án giám sát 
truyền thông toàn cầu(Global Media Monitoring Project)
(GMMP, 2015) cho kết quả như sau:

• Sau năm 2000, trong tổng thể số tin bài được đưa chỉ có 
10% đề cập tới vấn đề phụ nữ. Trong nội dung thời sự 
về chính trị và kinh tế, nội dung liên quan tới phụ nữ chỉ 
chiếm lần lượt là 7% và 5%. 

• Trên kênh thời sự kỹ thuật số và News Tweets, tỷ trọng tin 
bài liên quan tới phụ nữ tăng cao nhất là 26%, nhưng đây 
vẫn là con số quá thấp để đạt cân bằng giới.

• Định kiến giới vẫn còn rất nặng nề trong truyền hình thời 
sự. Ví dụ, thông tin thời sự đề cập tới vấn đề định kiến 
giới chỉ chiếm chưa tới 4% trên toàn bộ các phương tiện 
truyền thông như kênh truyền hình, in ấn, phát thanh, kỹ 
thuật số …

• Trong năm 2005, theo truyền thông, số nạn nhân nữ 
sống sót sau vấn nạn bạo lực là 6%, năm 2015 là 27%. 
Qua đây có thể nhận thấy rằng, trong 10 năm qua thực tế 
đã có nhiều thay đổi và tiến bộ nhưng qua lăng kính thời 
sự nạn nhân sống sót trong những vụ bạo lực vẫn bị miêu 
tả một cách tiêu cực.

Tìm hiểu giá trị và thông lệ của truyền thông thời sự 

Nguyên tắc trọng tâm trên cơ sở giá trị chuyên môn·đạo 
đức của nghề báo thời sự là tính chính xác, tính công bằng, 
cân bằng và không thiên vị. Trong hầu hết các tình huống, 
nếu không chịu sự chi phối và ảnh hưởng của nhà nước 
hoặc chính phủ thì truyền thông thời sự tự cho rằng mình 
không có “đề xuất” gì đặc biệt cũng như không có liên kết 
gì với mục đích chính trị hoặc xã hội nào cụ thể. Quá trình 
quyết định biên tập của truyền thông thời sự phải tôn 
trọng những giá trị cốt lõi như tính trung lập, tính tự chủ 

và tự do. Mặt khác, so với những câu chuyện có ảnh hưởng 
tích cực tới xã hỗi, người làm truyền thông lại có khuynh 
hướng muốn lựa chọn những câu chuyện có “giá trị thời 
sự” mạnh.

Thông thường trong các cuộc họp biên tập thường kỳ, thời 
hạn phải quyết định đưa thông tin thời sự nào là rất cấp 
bách. Trong một khoảng thời gian ngắn, nhà báo phụ trách 
thông tin này phải tìm kiếm thông tin, tiến hành phỏng 
vấn, tranh luận và chuẩn bị. Tin bài thời sự có thể thay đổi 
nhanh chóng theo “chu kỳ tin tức 24 giờ” vì các sự kiện liên 
tục diễn ra trong thời gian này. Bởi vậy so với việc tìm người 
cung cấp thông tin mới bên ngoài, đa phần các nhà báo 
thường tìm thông tin từ những người quen biết. Trong bối 
cảnh này nếu muốn thay đổi theo chiều hướng tích cực thì 
cần có phương pháp tiếp cận từ nhiều mặt.

Tiếp cận truyền thông thời sự

Muốn thiết kế hoạt động can thiệp truyền thông thời sự 
thì cần có kế hoạch phù hợp. Ví dụ, lập kế hoạch đối phó 
với nhu cầu chu kỳ tin tức thời sự ngắn hạn, bột phát và 
thường xuyên; kế hoạch đổi mới lâu dài thông qua tăng 
cường năng lực của tổ chức và các thành viên (bao gồm cả 
nhân viên chính thức và nhân viên làm tự do) truyền thông 
thời sự.

Các khuyến nghị nhằm đạt mục tiêu trên:

• Hình thành quan hệ với các bên chế tác truyền thông 
thời sự, chia sẻ kết quả phân tích nội dung của họ; Lập 
kế hoạch hỗ trợ đổi mới lâu dài (Ví dụ, hình thành mối 
quan hệ với các chuyên gia từng loại vấn đề, yêu cầu các 
chuyên gia kiểm duyệt tin bài trước khi đưa tin; Liên tục 
cung cấp chương trình giáo dục về giới cho các nhà báo; 
Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn chính sách và nôi dung nhận 
thức giới).

• Liên lạc với các cơ quan truyền thông mục tiêu càng sớm 
càng tốt và gặp họ lúc họ thuận tiện. Google, Twitter và 
các phương tiện truyền thông xã hội khác cung cấp các 
thông tin hữu ích về nhà báo nào làm việc ở đâu và họ 
quan tâm đến điều gì.

• Tìm hiểu lịch trình và thời gian sản xuất tin tức thời sự, 
yêu cầu đưa các câu chuyện cụ thể vào kế hoạch lịch 
trình của hãng truyền thông liên quan. Người phụ trách 
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hoạt động can thiệp truyền thông liên tục giữ liên lạc với 
các đầu mối phụ trách truyền thông hiện có hoặc chuyên 
gia truyền thông trong/ngoài tổ chức. Hoặc thúc đẩy 
quan hệ với các đầu mối phụ trách truyền thông trước 
các sự kiện hoặc chương trình quan trọng(Ví dụ, ngày 
quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày chấm dứt bạo lực 
đối với phụ nữ 25 tháng 11, ngày nhân quyền mùng 10 
tháng 12)

      Tham khảo lịch có ghi các ngày kỷ niệm quốc tế ở 
trang website sau: http://www.un.org/en/sections/
observan ces/international-days/ 

• Duy trì danh sách cập nhật các chuyên gia, báo cáo liên 
quan, ghi chú tóm tắt, căn cứ tài liệu để cung cấp cho các 
nhà báo khi họ cần.

      Danh mục các phương tiện truyền thông giành cho 
phụ nữ của phụ nữ (Directory of media for women 
by women): http://www.wifp.org/publications/
directory- of-womens-media/ 

      Nguồn cơ sở dữ liệu chuyên gia She Source(She Source 
Expert Database): http://www. womensmediacenter.
com/shesource/ 

Ngoài việc lập kế hoạch hoạt động tham gia truyền thông 
trước, còn có phương pháp vận dụng các tin tin bài hiện 
tại đã đưa. Điều này có nghĩa là truyền tải mục tiêu truyền 

thông thông qua các câu chuyện và thông tin thời sự hiện 
đang được đang tải hoặc thu hút sự quan tâm bằng các 
chiến dịch vận động/hoạt động can thiệp liên quan.

Trung tâm truyền thông phụ nữ Mỹ: She Source(Women’s Media Center: She Source)

She Source là cơ sở dữ liệu trực tuyến thông tin chuyên môn về phụ nữ liên quan tới các chủ đề bình đẳng giới bao 
gồm cả bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái, cung cấp thông tin chuyên gia nữ có thể trả lời phỏng vấn truyền thông 
phụ nữ. Trung tâm truyền thông phụ nữ(WMC-Women's Media Center) thành lập She Source để đối phó với thực tế 
thiếu chuyên gia nữ trong lĩnh vực truyền thông. She Source được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu khách mời nữ và 
nguồn thông tin của các nhà báo, PD và người làm sách. Nếu các chuyên gia nữ đăng ký thông tin của mình lên She 
Source thì khi các nhà báo, PD, người làm sách cần tri thức chuyên môn, họ có thể tìm kiếm những thông tin này trên 
cơ sở dữ liệu She Source. WMC cung cấp hỗ trợ thông qua chương trình “tiếng nói của phụ nữ tiến bộ” (Progressive 
Women's Voices) cho những người phụ nữ cảm thấy thiếu kinh nghiệm truyền thông, giúp họ có thể thoải mái hơn 
khi trả lời phỏng vấn truyền thông. Tiến hành các chương trình đào tạo lãnh đạo truyền thông cung cấp cơ hội giáo 
dục cao cấp và công cụ cho những người phụ nữ muốn trở thành đại diện truyền thông trong lĩnh vực của họ. Với 
những nỗ lực này WMC đang đổi mới đối thoại về các vấn đề truyền thông tiêu điểm.

Truy cập trang website dưới đây để xem nội dung chi tiết chương trình “tiếng nói của người phụ nữ tiến bộ”:  
https://www.womensmediacenter.com/ about/training/progressive-womens-voices 

Cơ sở dữ liệu trực tuyến về thời sự do phụ nữ sản xuất tại Thái Lan   
(Women Make the News Thailand Online Database)

Để góp phần tăng cường bình đẳng giới cho truyền thông Thái Lan, văn phòng UNESCO tại Bangkok đã thiết kế cơ 
sở dữ liệu thông tin nhà báo/chuyên gia/người trong giới ngôn luận Thái Lan.

Tiếp cận cơ sở dữ liệu: www.WMNThailand.org

Thông tin chi tiết có thể xem tại: http://bangkok.unesco.org/content/gender-equality-media-and-better-storiesn-
btc-bolsters-support-women-make-news-thailand



Cẩm nang giải quyết vấn đề bạo lực với phụ nữ trong và thông qua truyền thông 66

Ví dụ về việc vận dụng các tin bài đã đưa về sự kiện vốn có 

• Câu chuyện thời sự về những vụ buôn bán người, vụ khởi tố thu hút sự quan tâm của xã hội, phát ngôn về những 
vụ bạo lực tình dục của những nhân vật nổi tiếng. Vận dụng việc đưa những tin bài thời sự này làm cơ hội tốt, liên 
lạc với phòng tin tức thời sự truyền đạt nghiên cứu/tri thức liên quan vốn có và thông điệp ủng hộ/chiến dịch vận 
động. Giới thiệu khách mời chuyên gia có khả năng bình luận về nội dung liên quan, hoặc tiến cử người phù hợp 
trong cơ sở dữ liệu chuyên gia hỗ trợ sản xuất thông tin thời sự.

• Trong tiểu thuyết truyền hình hiện tại, những câu chuyện về bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái được khắc họa rõ 
nét. Vận dụng cơ hội này để bàn về vấn đề bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái qua chương trình thời sự trên sóng 
phát thanh, kết nối điện thoại với khán thính giả hoặc các mục tiêu điểm thời sự trên báo.

• Nếu có những Blog, YouTube hay Podcast mô tả về bạo lực đối với phụ nữ, chủ nghĩa phân biệt đối xử nam nữ 
hoặc định kiến về nam nữ thì lưu ý kiến phản hồi trên trang đối thoại. Hoặc vận dụng những nội dung này làm ví 
dụ cùng với hướng dẫn đối thoại thông qua mạng xã hội hoặc trong những giờ đào tạo.

Phương tiện phát thanh cũng là một nền tảng platform 
quan trọng trong việc đưa tin bài thời sự và sự kiện. Các 
phương pháp tiếp cận phát thanh bao gồm:

• • Thông qua việc tăng cường năng lực của phát thanh 
viên, DJ, MC và người dẫn chương trình, đưa chủ đề/
thông điệp/thảo luận về nhạy cảm giới vào chương trình 
của họ. 

• Phát triển và quảng bá chương trình can thiệp truyền 
thông dài hạn, phát sóng định kỳ(Ví dụ, hàng tuần) và 
bàn luận về chủ đề bình đẳng giới, phân biệt đối xử/
thông lệ tiêu cực/chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ/trẻ 
em gái.

• Tìm hiểu các đài phát thanh phỏng vấn về vấn đề xã hội, 
và tự đề xuất trở thành khách mời của họ. Ví dụ, chương 
trình phỏng vấn phát thanh, phỏng vấn khán thính giả 
hoặc Talk Show.

• Huy động các đối tác mạng lưới có cùng chí hướng và 
quan điểm để kêu gọi ủng hộ quan điểm của bạn. Nếu 
có thể hãy yêu cầu các đài phát thanh và đài truyền hình 
cung cấp bản ghi âm cuộc phỏng vấn. Đây có thể là một 
tài liệu tham khảo hữu ích và có thể sử dụng trong các 
kênh truyền thông khác hoặc các chiến dịch vận động 
hoặc huy động cộng đồng.

Radio và Talk Show về chủ nghĩa nữ quyền 

Đài phát thanh: 

• Thời sự đài phát thanh giải phóng phụ nữ (Wom-
en’s Liberation Radio News) - https:// wlrnmedia.
wordpress.com/ 

• Dịch vụ tổng hợp thời sự quốc tế về phụ nữ 
(Women’s International News Gathering Service) 
- http://www.wings.org/

• Viện phụ nữ về tự do báo chí (Women’s Institute 
for Freedom of the Press) - http://www.wifp.org/ 

Podcasts nữ quyền: 

• https://player.fm/featured/feminist

Để truyền phát những thông điệp mạnh về các chủ 
đề quan trọng, tham khảo danh mục Ted Talks dưới 
đây:

• Feminism -https://www.ted.com/topics/ femi-
nism 

• Bạo lực đối với phụ nữ – https://www.ted. com/se
arch?q=violence+against+women 

•  Bình đẳng giới - https://www.ted.com/search? 
q=gender+equality 

• Nam tính - https://www.ted.com/
search?q=masculinities
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Phát thanh nữ quyền là chương trình phát thanh lấy phụ 
nữ làm trung tâm, khuyến khích truyền thông có ảnh 
hưởng tới phụ nữ và trẻ em gái như không phân biệt giới, 
chống định kiến. Nhiều tổ chức phát thanh nữ quyền được 
thiết lập trong cộng đồng và ngày càng có khuynh hướng 
phát thanh trên nền tảng internet để truyền tải thông tin 
tới đông đảo khán thính giả. Các hình thức phát thanh như 
Podcast và trò chuyện video trực tuyến ngày càng được ưa 
thích và có phạm vi tiếp cận với khán thính giả ngày càng 
lớn.

Nguồn tài liệu:

      Hướng dẫn đưa tin bài về bạo lực đối với phụ nữ của Liên 
minh nhà báo quốc tế(The International Federation 
of Journalists Guidelines for Reporting on Violence 
against Women) - http://ethicaljournalisminitiative. 
org/en/contents/ifj-guidelines-for-reportingon-
violence-against-women 

      Nguyên tắc truyền thông về đưa tin bài liên quan 
tới bạo lực trên cơ sở giới trong bối cảnh nhân 
đạo(Media Guidelines for Reporting on Gender-
Based Violence in Humanitarian Contexts) - http://
gbvaor.net/wp-content/uploads/2013/07/GBV-
Media-GuidelinesFinal-Provisional-25July2013.pdf 

      Hướng dẫn tham khảo truyền thông GLAAD’s 
(GLAAD’s Media Reference Guide) - https:// www.
glaad.org/reference 

      Hướng dẫn phong cách đa dạng (The Diversity Style 
Guide) - https://www.diversitystyleguide.com/

      Thận trọng đưa tin bài: Hướng dẫn trách nhiệm 
đưa tin bài truyền thông về bạo lực đối với phụ nữ 
(Handle with Care: A Guide to Responsible Media 
Reporting of Violence against Women) - http://
www.endvawnow.org/uploads/ browser/files/
handle_withcare_zerotolerance_2011.pdf 

      Hướng dẫn trách nhiệm đưa tin bài của nhà báo 
(Responsible Reporting Guidelines for Journalists) - 
http://www.evas.org.au/images/ docs/Responsible-
Reporting-guidelines-2013. pdf 

      Hướng dẫn ngôn ngữ nhạy cảm giới (Gender-Sensitive 
Language Guidelines) - http://www.unwomen.org/-/
media/head quarters/attachments/sections/library/
gender-inclusive%20language/guidelines-on-
genderinclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2129 

      Cơ sở dữ liệu thuật ngữ giới(Gender Terminology 
Database) - http:// www.unwomen.org/en/digital-
library/ gender-inclusive-language 

      Giải nghĩa thuật ngữ giới (Gender glossary) - https://
trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.
php?id=36 
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6.3.2 Quảng cáo  
Quảng cáo sử dụng hình ảnh và âm thanh cho mục đích 
biểu thị ý tưởng, dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng. Hình ảnh 
có thể có giá trị hoặc ý nghĩa hơn lời nói trong việc truyền 
tải thông điệp về vai trò nhận thức của nam giới và phụ nữ 
trong xã hội. Kết quả nghiên cứu về bình đẳng giới trong 
nội dung quảng cáo cho thấy phụ nữ được giới thiệu ít 
hơn(đặc biệt suy xét trong trường hợp người tiêu thụ chủ 
yếu là phụ nữ); Thời gian xuất hiện của phụ nữ ngắn hơn; 
thời gian thoại ngắn hơn; So với nam giới lời nói của phụ 
nữ về quyền lực/thành tích trong quảng cáo ít hơn(Viện 
nghiên cứu Geena Davis, năm 2017). Quảng cáo gây ảnh 
hưởng mạnh tới tư duy của trẻ em gái, trẻ em trai, phụ 
nữ và nam giới. Có thể thấy trong nhiều ví dụ thực tế, để 
bán sản phẩm, quảng cáo lấy cơ thể người phụ nữ làm đối 
tượng, làm gia tăng định kiến giới tiêu cực. Hình ảnh và 
thông điệp trong quảng cáo ảnh hưởng tới cái nhìn của 

người phụ nữ và trẻ em gái về thân thể và hình ảnh của 
mình, điều này ảnh hưởng tới lòng tự tôn và tự hào của họ. 
Nam giới và trẻ em trai cũng chịu ảnh hưởng của quảng 
cáo, họ cảm thấy mình phải tỏ ra nam tính và đàn ông như 
được mô tả trong quảng cáo.

Nghiên cứu cho biết, nhiều khả năng người phụ nữ và trẻ 
em gái không hoạt động bình thường khi không thỏa mãn 
về ngoại hình của chính mình; Ví dụ, không ăn uống hoặc 
tự hủy hoại sức khỏe; Không chịu diễn đạt mà chỉ tỏ ra 
bướng bỉnh; Bị ức chế về việc tuyệt đối không để lộ điểm 
yếu và nhược điểm của mình; Truyền thông và quảng cáo 
đặt ra một tiêu chuẩn không thực tế về vẻ đẹp mà hầu hết 
phụ nữ không bao giờ có thể đạt được. Và phải cố gắng 
nhiều hơn nữa để khắc họa người phụ nữ với nhiều vẻ đẹp 
hình thể hấp dẫn (Unilever, năm 2016).

Hiệp hội các nhà quảng cáo toàn nước Mỹ # Chiến dịch vận động SeeHer   
(The Association of National Advertisers #SeeHer) 

Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phụ nữ giành được quyền bầu cử ở Mỹ, từ năm 2016, hiệp hội các nhà quảng 
cáo toàn nước Mỹ(ANA) đã phát động chiến dịch vận động SeeHer nhằm công bố mục tiêu mô tả chính xác phụ nữ 
và trẻ em gái trong quảng cáo và truyền thông. Để giám sát sự thành công của chiến dịch vận động này, ANA đã phát 
triển phương pháp luận GEM™. GEM™ là phương pháp luận xác định thành kiến giới vô thức dựa trên nền tảng dữ 
liệu. GEM™ cung cấp tiêu chuẩn đo lường chương trình quảng cáo và truyền hình. GEM™ được tạo thành mã nguồn 
mở cho các ngành công nghiệp tiếp thị, truyền thông và giải trí. Chuyên gia quảng cáo tiếp thị, truyền thông cộng 
đồng, nhà nghiên cứu và người sáng tạo nôi dung quảng cáo truyền thông cũng sử dụng phương pháp luận này. 
Các chủ quảng cáo có khuynh hướng dần tổng hợp GEM™ vào tiêu chuẩn chiến lược/thực thi/kiểm tra truyền thông.

Sau chiến dịch vận động #SeeHer, đối tác nghiên cứu GEM™ của ANA là ABX đã tiến hành kiểm tra 60.000 quảng cáo. 
Để đổi mới bối cảnh quảng cáo, điểm số GEM™ được tổng hợp mỗi năm 2 lần, và được phản ánh trên chương trình 
hàng đầu của Nielsen và các chương trình truyền hình/truyền hình cáp do các hội viên lựa chọn.

- Quảng cáo có điểm GEM™ tích cực thu hút 26% người tiêu dùng nói chung và 45% người tiêu dùng nữ

- Quảng cáo có điểm số GEM™ tích cực làm tăng 11% danh tiếng thương hiệu

-  Quảng cáo mô tả chính xác người phụ nữ có hiệu quả cao hơn khi kết hợp với chương trình mô tả chân thực phụ 
nữ/trẻ em gái.

Xin mời truy cập trang website sau để tìm hiểu thêm về sáng kiến này: https://seeher.com/
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Bản chất của nghành quảng cáo có thể khiến việc tiếp cận 
trở nên khó khăn. Tuy nhiên, gần đây, thông qua các chiến 
dịch vận động và các sáng kiến, bản thân ngành công 
nghiệp quảng cáo đang nỗ lực chấn chỉnh những định kiến 
tiêu cực về giới và bất bình đẳng giới. Theo kết quả nghiên 
cứu 33 hạng mục quảng cáo(mỹ phẩm, bảo hiểm, quảng 
cáo công ích …), trên phương tiện truyền thông nghe nhìn, 
tỷ trọng xuất hiện của nam giới so với phụ nữ cao hơn rất 
nhiều, sự khác biệt này gần như không có gì thay đổi trong 
hơn 10 năm qua(Viện Geena Davis, năm 2017). Theo ng-
hiên cứu này, trên các phương tiện truyền thông nghe 
nhìn, trong số lời thoại của nam giới 29% là nội dung liên 
quan tới quyền lực, 28% là nội dung liên quan đến thành 
tích. Theo kết quả thanh tra ngành công nghiệp quảng 
cáo của Unilever trong vòng một năm, 40% phụ nữ không 
nhận thấy mình có liên quan với diện mạo người phụ nữ 
được mô tả trong quảng cáo. Trong quảng cáo diện mạo 
của người đàn ông được mô tả một cách đơn thuần theo 
định kiến(cứng nhắc, thô thiển, ái dục, căm ghét đồng tính, 
hung hăng(Unilever, năm 2016). Ngược lại trong những nội 
dung quảng cáo tiến bộ, hiệu quả quảng cáo và thương 
hiệu tăng bình quân 25%(Unilever, năm 2016).

Khuyến nghị tổng hợp nhằm xóa bỏ định kiến trong quảng 
cáo (Hiệp hội quảng cáo thế giới, năm 2018) (Broad recom-
mendations for eliminating stereotypes from ads, include 
(World Federation of Advertisers)): 

• Khuyến khích sự đa dạng trong các nhóm sản xuất quảng 
cáo.

• Cùng chuỗi cung ứng, người tiêu dùng và nhân viên xác 
định nhu cầu thay đổi trên phương diện thương hiệu, 
chấp nhận và giải quyết vấn đề mang tính cơ cấu ngăn 
cản sự đa dạng trong thương hiệu.

• Ngoài khía cạnh tiếp thị nhạy cảm giới còn đề cập tới đa 
dạng các khía cạnh khác (Ví dụ, chủng tộc, quốc gia xuất 
thân, tôn giáo, lứa tuổi, khuyết tật, khuynh hướng tình 
dục…). Áp dụng giá trị quan này lên toàn chuỗi giá trị 
của doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp hợp tác.

• Tránh sáng kiến mang tính một lần hoặc ngắn hạn (Ví 
dụ, chiến dịch femvertising: feminism+advertising), đầu 
tư dài hạn để thay đổi thực sự. 

• Theo dõi hiệu xuất theo thời gian.

Hướng dẫn quảng cáo về việc mô tả định kiến giới có khả năng gây hại hoặc xúc phạm nghiêm trọng 
trên diện rộng ở Anh (Advertising guidance on depicting gender stereotypes likely to cause harm or 
serious or widespread offence (CAP and BCAP, UK) 

Ủy ban phi quảng cáo truyền hình, tiếp thị quảng cáo trực tiếp và ủy ban quảng cáo truyền hình Tại Anh là 2 đơn vị 
xây dựng hướng dẫn giải thích cương lĩnh quảng cáo/tiếp thị của Anh. Hướng dẫn này được xây dựng nhằm hỗ trợ 
các chủ quảng cáo, đại lý quảng cáo và những bên sở hữu truyền thông hiểu đúng về cương lĩnh quảng cáo/tiếp thị. 
Những chủ đề mà hướng dẫn này đề cập tới bao gồm:

- Kịch bản có vai trò và đặc điểm định kiến giới

- Kịch bản có áp lực bắt chước vóc dáng hoặc đặc điểm ngoại hình được cho là chuẩn mực theo định kiến giới

- Kịch bản nhắm vào hoặc có trẻ em xuất hiện

- Kịch bản nhắm vào hoặc có các nhóm có khả năng dễ bị tổn thương

- Kịch bản có nhân vật không tuân theo định kiến giới

Tham khảo nội dung hướng hướng tại đường link sau:   
https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/f39a881f-d8c9-4534-95f180d1bfe7b953.pdf 
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6.3.3 Giải trí và truyền thông đa phương tiện 
Truyền thông giải trí và truyền thông sáng tạo truyền tải 
nội dung thông qua vô tuyến truyền hình, video clip, phim 
truyện, radio, phim truyền hình … có thể tạo môi trường 
tương tác và tham gia cùng khán thính giả, điều mà truyền 
thông thời sự không làm được. Những kênh truyền thông 
này được mọi lứa tuổi yêu thích nên có thể tiếp cận với một 
diện rộng các tầng lớp khán thính giả. Cũng giống như các 
kênh truyền thông khác, truyền thông giải trí(phim truyện, 
Show, Game, âm nhạc, App, sách báo, tạp chí…) cũng có 
khuynh hướng tăng cường vai trò giới truyền thống và 
dung túng định kiến giới tiêu cực. Theo nghiên cứu điều tra 
vai trò giới trong 120 bộ phim mang lại lợi nhuận cao nhất 
trên toàn cầu thì phụ nữ không được thể hiện cân bằng và 
dàn diễn viên cũng không cân bằng về giới tính; Điều này 
có nghĩa là trên màn ảnh, thời lượng lời thoại của diễn viên 
nữ ngắn hơn diễn viên nam rất nhiều; Nhân vật nữ được 
mô tả dập khuôn theo định kiến và háo dục (Viện Geena 
Davis, năm 2014). Điều này có ảnh hưởng xấu đặc biệt tới 
tầng lớp khán thính giả trẻ tuổi chịu nhiều ảnh hưởng của 
văn hóa đại chúng.

Cũng giống như các ngành công nghiệp khác, ngành văn 
hóa đại chúng và giải trí đang tăng cường biểu hiện bình 
đẳng giới trong nội bộ ngành công nghiệp cũng như trong 
các nội dung mình chế tác. Đồng thời truyền tải các thông 
điệp và mô tả không phân biệt đối xử và phi bạo lực, tăng 
cường nội dung bình đẳng và tính đa dạng, tạo thêm sức 
mạnh cho người phụ nữ. 

Nguồn tài liệu: 

      Viện Geena Davis, Giới tính trong truyền thông 
(Geena Davis Institute on Gender in Media): https:// 
seejane.org/research-informs-empowers/ 

      Common Sense Media: https://www.
commonsensemedia.org/ 

Ngoài ra, ngành công nghiệp văn hóa đại chúng/giải trí 
cũng đang tìm kiếm cơ hội cùng chế tác và phát triển các 
chương trình nhằm giải quyết vấn đề chuẩn mực xã hội 
tiêu cực, thúc đẩy phát triển giá trị quan, thái độ và thông 
lệ thân thiện xã hội. Truyền thông giáo dục giải trí thường 
được gọi là Edutainment, thường được vận dụng làm tiếp 
điểm phù hợp nhất để đạt mục tiêu nêu trên. Đánh giá 
của hàng chục năm qua đều cho kết quả tích cực về ảnh 
hưởng truyền thông giáo dục giải trí tới chuẩn mực xã hội 
(Singhal, năm 1999; Arvind and Rogers, Airhihenbuwe and 
Obregon, năm 2000). 

Nội dung truyền thông giải trí được truyền tải qua các 
chương trình Game, quảng cáo dịch vụ công, phim truyền 
hình, tiểu thuyết … thông qua các kênh vô tuyến truyền 
hình, trò chuyện trực tuyến kỹ thuật số (digital streaming), 
đài phát thanh, các sân khấu kịch … Qua bối cảnh, tình 
huống tiến thoái lưỡng nan, cảm xúc, cuộc đời của nhân 
vật trong các nội dung, khán thính giả có thể hiểu được 
nguyên nhân và hậu quả của hành vi bạo lực phụ nữ/trẻ 
em gái. Họ cũng có thể suy nghĩ về việc mình sẽ hành động 
như thế nào nếu mình rơi vào tình huống giống như của 
nhân vật chính trong các nội dung. Nếu thiết kế tốt những 
nội dung này thì có thể giải quyết được vấn đề định kiến 
và hiểu nhầm về giới/chủng tộc/khiếm khuyết/ đặc trưng 
giữa các nhóm dân cư

Liên minh chống định kiến giới 

Với mục tiêu chung xóa bỏ định kiến giới có hại trong quảng cáo, Liên minh chống định kiến giới(The Unstereotype 
Alliance) là một tổ chức toàn cầu có trên 30 thành viên là lãnh đạo trong ngành do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ thành lập.  Liên minh chống định kiến giới đã phát triển bộ tiêu chuẩn và công 
cụ mới để đo lường tiến độ phát triển và thay đổi quan niệm về giới tính.

Phát triển công cụ đo lường tiến độ xóa bỏ định kiến giới trong quảng cáo, Liên minh này đã đưa vào áp dụng công 
cụ phân tích khoảng cách giới(Gender Gap Analysis Tool) mà Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao 
quyền cho phụ nữ và Hiệp ước toàn cầu Liên Hợp Quốc đã công nhận, và dùng công cụ này đánh giá thông lệ kinh 
doanh. Liên minh chống định kiến giới sử dụng công cụ đo lường quảng cáo toàn cầu trên cơ sở công cụ GEM™ được 
sử dụng rộng rãi tại Mỹ. Qua đây hỗ trợ các thương hiệu giải quyết vấn đề định kiến giới, theo dõi và quản lý tiến độ 
trên toàn thị trường các nước phát triển và các nước mới nổi

Nội dung chi tiết tham khảo tại trang website sau: http://www.unstereotypealliance.org/en 
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Giống như hoạt động sản xuất truyền thông khác, nếu các 
chuyên gia trong lĩnh vực bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em 
gái thiết lập quan hệ đối tác với các nhà sản xuất truyền 
thông trên cơ sở uy tín, thì sẽ có thể tạo dựng những bộ 

phim truyền hình/dự án truyền thông giáo dục tối ưu nhất 
để phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. Nếu mở 
rộng truyền thông và quan hệ đối tác lâu dài như vậy, thì sẽ 
có thể tạo được sự thay đổi bền vững và toàn diện.

AdhaFULL (Ấn Độ)

Dự án AdhaFULL do Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và BBC Media Action thực hiện tại Ấn Độ nhằm quan 
sát những chuẩn mực xã hội đối với phụ nữ/trẻ em gái ở Ấn Độ do hệ lụy phân biệt giới tính thanh thiếu niên dẫn 
tới hiện trạng nạo thai, tảo hôn, hạn chế cơ hội giáo dục đối với trẻ em gái. Dự án này được thực hiện qua bộ phim 
“Whodunnit” dài 78 tập và có 3 thiếu niên tham gia diễn xuất.

Bộ phim trên xoay quanh 3 nhân vật thiếu niên chính là Kitty, Tara, Adrak. 3 bạn trẻ cùng nhau bươn chải trưởng 
thành và cùng nhau giải quyết các vụ án bí ẩn trong thị trấn nhỏ nơi họ đang sinh sống. 

Dự án này đã khuyến khích tầng lớp thanh thiếu niên thách thức với định kiến giới mang tính truyền thống và gửi 
tới các em thông điệp hãy hành động nâng cao năng lực để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng với việc phát sóng 
bộ phim truyền hình này, chương trình thảo luận phim trên sóng phát thanh cũng được xúc tiến. Để tăng cường đối 
thoại về bộ phim này trên không gian trực tuyến, người ta đã cân nhắc thói quen tiêu thụ truyền thông của khán 
thính giả mục tiêu, huy động sự tham gia của các platform truyền thông mới như Facebook, Twitter, Smart Phone 
Game, Mobile Audio.

Nội dung chi tiết có thể xem tại đường link sau:   
http://unicef.in/PressReleases/420/Launch-of-the-AdhaFULL-initiative-byUNICEF-and-BBC-Media-Action-India

Thành phố tâm hồn – Hơn cả Nam Phi (Soul City - South Africa and beyond) 

Soul City là một trong những chương trình truyền thông lớn nhất trên thế giới nhằm phòng ngừa bạo lực đối với 
phụ nữ/trẻ em gái. Soul City bắt đầu được sản xuất từ đầu những năm 1990 và hiện giờ trở thành một trong những 
chương trình hấp dẫn nhất ở Nam Phi. Chương trình Soul City có 13 tập, mỗi tập có thời lượng 1 tiếng đồng hồ, xuất 
hiện cả trên sóng phát thanh, quảng cáo và các ấn phẩm. Ngoài Nam Phi, Soul City đã giải thích cho hàng vạn người 
sống ngoài khu vực này đa dạng các vấn đề bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. Ngân sách của chương trình Soul City 
được hình thành từ các nguồn hỗ trợ của chính phủ, các nhà tài trợ đa phương và của doanh nghiệp. Chương trình 
này đang nhận được sự đánh giá từ bên ngoài, và công bố kết quả nghiên cứu về mức độ tiếp cận và ảnh hưởng của 
nó tới khán thính giả trên website.

Sử dụng chiến lược giải trí giáo dục, tất cả các series của Soul City đều được phát triển thông qua một quá trình 
nghiên cứu hình thức nghiêm ngặt. Đều qua tiến hành hội ý với khán thính giả và các chuyên gia. Ví dụ, các tài liệu 
của chương trình Soul City được kiểm tra kỹ lưỡng cùng khán giả để đảm bảo đây là những tài liệu hữu hiệu. Thông 
qua nghiên cứu hình thành, phản ánh kinh nghiệm thực tế và tiếng nói của cộng đồng, chương trình Soul City đã 
nhận được sự đồng cảm của khán thính giả và sản xuất được nhiều tài liệu uy tín. Trong qui trình sản xuất Soul City, 
để thiết kế thông điệp phù hợp, các bước sau bước sau rất quan trọng:

• Đối thoại trên diện rộng theo chủ đề mục tiêu với chuyên gia, khán thính giả hội viên, các bên liên quan trọng tâm. 
Cụ thể là hội ý với chính phủ, các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ, các nhà vận động, giới học giả.
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Tùy theo hình thức sản xuất nội dung(Ví dụ, vô tuyến 
truyền hình), chi phí và tính tổng hợp sẽ có sự khác biệt, 
đây cũng là thực tế khó khăn khi yêu cầu các tổ chức truyền 
thông chế tác một nội dung đặc thù nào đó. Nhưng cho tới 
nay, nhờ thành công của các nội dung đã đạt được, việc 
huy động hỗ trợ từ chính phủ và các nhà tài trợ vẫn được 
mở rộng và có hiệu quả. 

Việc xác định và tiếp cận các nhà làm phim truyền hình có 
thể thực hiện theo nhiều phương cách. Không ít trường 
hợp có ý tưởng truyền thông tốt nhưng không các định 
được ai là người phù hợp với ý tưởng này trong tổ chức 
truyền thông. Tiếp cận ai ở mức độ nào tùy thuộc vào qui 
mô hoạt động can thiệp truyền thông và phương thức sản 
xuất truyền thông trong bối cảnh địa phương. Cần nhân 
nhắc những câu hỏi sau: Phim truyền hình gốc có được sản 
xuất tại địa phương không? Có mua nội dung của bên sản 
xuất thứ 3 không? Có khán thính giả xem video clip on-
line/streaming không? Thông báo dịch vụ công có khả thi 
không có hiệu quả không? Khán thính giả mục tiêu có sử 
dụng điện thoại di động không? Hay họ ưa sử dụng kênh 
vô tuyến truyền hình, phát thanh, phương tiện giao tiếp 
trực tiếp (in-person mediums)?

Không ấn định phương cách tiếp cận nhà sản xuất. Tham 
khảo một số ý tưởng như sau:

• Liên lạc với người viết kịch bản có thể giới thiệu tổ chức 
truyền thông. 

• Liên lạc với người viết kịch bản truyền hình, bàn về nội 
dung hoạt động can thiệp truyền thông gần đây của họ 
có liên quan đến công việc bạn muốn làm.

• Tìm kiếm sự hỗ trợ sớm từ chủ sở hữu/giám đốc đài 
truyền hình, chính phủ, đối tác như nhà tài trợ chính thức. 

Trước khi thực hiện tiếp cận đầu tiên, hãy đọc các tác phẩm 
giáo dục giải trí khác, cách nó ra đời cũng như những người 
đã tạo ra nó. Tham khảo các nghiên cứu được nêu trong 
cuốn cẩm nang này. Sau đó hãy tiến hành tìm kiếm người 
làm truyền thông giáo dục giải trí theo các phương pháp 
dưới đây:

• Tìm hiểu tác phẩm gần đây hoặc trước kia của nhà làm 
phim truyền hình

• Tìm hiểu các tác phẩm của họ trên Twitter hoặc các kênh 
truyền thông xã hội khác. 

• Tra cứu những giải thưởng họ đã được nhận hoặc các bài 
báo phỏng vấn họ. 

• Tra cứu thông tin sản xuất hoặc người phụ trách trên 
trang website của doanh nghiệp truyền thông

• Tra cứu trên Wikipedia, báo nghệ thuật và báo giới truyền 
thông xem ai đã sản xuất những nội dung nào, hiện giờ 
họ đang làm việc ở đâu. Tuy nhiên cần lưu ý rằng thông 
tin về những người làm truyền thông Global South (Các 
tổ chức truyền thông của các nước có thu nhập trung 
bình và thấp như Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ) có thể 
không có trên internet và Wikipedia.

• Đối thoại về những thông tin, mối quan ngại, suy nghĩ của khán thính giả hội viên về chủ đề mục tiêu, tìm kiếm 
nguyên nhân ngăn cản thay đổi tích cực. 

• Đánh giá tài liệu chương trình sau phát sóng. Những bài học thu được trong quá trình đánh giá được phản ánh khi 
chế tác chương trình tiếp theo. 

Là một chương trình truyền thông có ý nghĩa, Soul City đang cố gắng giải trình về những vấn đề xã hội phức hợp 
như bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái và tìm kiếm giải pháp tích cực lâu dài. Kết quả đánh giá về Soul City cho thấy 
rằng đã tạo được thay đổi thực tế. Ví dụ, thông qua Soul City dịch vụ tư vấn điện thoại trong nước đã được đông đảo 
người dân biết tới, nạn nhân/người sống sót trong các vụ bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái đã tự nguyện yêu cầu 
giúp đỡi, họ hàng của các nạn nhân sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân. Đa phần những người trả lời khảo sát điều tra của 
chương trình Soul City có khuynh hướng nhận thức rằng bạo lực gia đình là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng chuẩn 
mực xã hội hiện dung túng cho bạo lực gia đình vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi rõ nét (Heise, 2011). Kết quả trên cho 
thấy, vận dụng truyền thông giáo dục giải trí, chương trình Soul City đã thành công trong việc truyền đạt thông điệp 
tới đông đảo khán thính giả, và để thay đổ thái độ/hành động của công chúng thì cần có sự tham gia trực tiếp của 
cộng đồng địa phương.

Truy cập trang website sau để xem thêm các thông tin chi tiết về sáng kiến trên:  
http://www.soulcity.org.za/projects/soul-city-series
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Nếu khả năng thực hiện sáng kiến giáo dục giải trí hoặc 
vấn đề mua nội dung phát sinh, cần sử dụng phương pháp 
thay thế. 

Ví dụ, độc lập chế tác nội dung thông qua dịch vụ stream-
ing, hoặc có thể sử dụng radio hoặc sân khấu cộng đồng.

Sân khấu phim truyền hình cộng đồng hoặc sân khấu đại 
chúng được vận dụng thành công trong bối cảnh thiếu 

tài nguyên. Có thể tiếp cận với truyền thông ở lập trường 
người tiêu dùng thay vì nhà sản xuất. Đã có minh chứng 
về việc phim truyền hình cộng đồng nhấn mạnh một cách 
hiệu quả các vấn đề nổi cộm như bình đẳng giới, bạo lực 
đối với phụ nữ/trẻ em gái. Phương pháp này kết hợp các 
vấn đề xã hội với sản phẩm của truyền thông, giới thiệu và 
hỗ trợ đào tạo những người có chủ chương thay đổi trong 
cộng đồng.

Các bé gái không phải là cô dâu – Bài học từ giáo dục giải trí   
(Girls Not Brides – Lessons from Edutainment) 

“Các bé gái không phải là cô dâu” (Girls Not Brides: tổ chức nhân quyền thế giới) đã tiến hành nghiên cứu nhằm tìm 
hiểu giá trị của các sáng kiến giáo dục giải trí trong việc thay đổi thái độ về vấn đề tảo hôn. Nghiên cứu đã sử dụng 
dữ liệu sẵn có, phỏng vấn người cung cấp thông tin trọng điểm và đánh giá dự án đang được tiến hành ở 9 vùng 
quốc gia khác nhau. Kết quả nghiên cứu và các bài học được rút ra như sau: 

• Có thể tăng cường thông điệp xã hội thông qua đa dạng kênh. Phương pháp tiếp cận giáo dục giải trí phù hợp 
với chương trình truyền thông làm thay đổi hành vi trên diện rộng, sử dụng đa dạng chiến lược và phương thức cơ 
cấu. Dự án giáo dục giải trí thường kết hợp nhiều định dạng và kênh phân phân phối. Phương thức cơ cấu chương 
trình giáo dục giải trí có thể thay đổi tùy theo các yếu tố như thị trường truyền thông vốn có, tính khả dụng của đa 
dạng truyền thông trong khu vực đặc thù, ngân sách, mức độ ưa thích của khán thính giả… 

• Phải cân nhắc yếu tố cá nhân, cộng đồng và toàn thể xã hội. Sáng kiến giáo dục giải trí đề cập tới chuẩn mực xã 
hội bằng phương pháp xúc tiến đối thoại với tư cách cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội. Đối tượng của sáng kiến 
giáo dục giải trí là toàn thể các thành viên của xã hội bao gồm trẻ em gái, trẻ em trai, phụ huynh, cư dân và lãnh 
đạo cộng đồng.

• Để truyền tải thông điệp tới nhóm khán thính giả đặc thù, nên vận dụng đa dạng các hình mẫu/nhân vật. Tiến 
hành chiến dịch vận động phù hợp với khán thính giả mục tiêu bằng cách đề xuất các hình mẫu xuyên quốc gia 
khác nhau. 

• Muốn thực hiện sáng kiến giáo dục giải trí thì phải thấu hiểu về những chuẩn mực xã hội, sự kỳ thị và hiểu 
nhầm trong cộng đồng mục tiêu. Trước khi bắt đầu sáng kiến giáo dục giải trí, phải tìm hiểu kỹ lưỡng về khán 
thính giả, xem họ hành động gì và vì sao lại hành động như vậy, và ai là người có thể ảnh hưởng tới họ.

• Cần hợp tác với các chuyê gia theo chủ đề thực tế. Trong qui trình hội thảo nhằm sản xuất và thiết kế sáng kiến 
giai đoạn đầu, cần hội ý và trao đổi ý tưởng cùng chuyên gia thay đổi hành vi và chuyên gia sáng kiến theo phương 
thức vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết vấn đề (Brainstorming). Điều này cho phép chia sẻ kiến thức chuyên 
môn

• Phải thực hiện đầu tư để đo lường và hiểu tiến độ thay đổi của sáng kiến.

• Giáo dục giải trí là phương pháp tiếp cận lâu dài và có hiệu quả chi phí, chi phí cao lúc ban đầu dần được bù 
đắp cân đối.

• Điều quan trọng là phải lưu ý đến những hậu quả không mong muốn và sẵn sàng chuẩn bị ứng phó giảm thiểu 
tác hại.

Thông tin chi tiết về sáng kiến trên tham khảo tại đường link sau: https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/up-
loads/2017/02/Entertainment-Education-and-child-marriage-scoping-study-Jan-2017-2.pdf
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Radio là phương thức hiệu quả nhất để truyền tải thông tin 
cho đại chúng tại các quốc gia có thu nhập trung bình và 
thấp. Radio là một trong những phương tiện được sử dụng 
để thúc đẩy thay đổi chuẩn mực xã hội từ trước tới nay. Và 
từ nay về sau, các đối tác ngành truyền thông kỹ thuật số 
sử dụng Radio cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong 
hoạt động can thiệp truyền thông nhằm phòng ngừa bạo 
lực đối với trẻ em gái và phụ nữ. Vì một số thành viên của 
cộng đồng thiếu khả năng tiếp cận với những kênh giao 
tiếp mang tính đại chúng nên họ đang gặp khó khăn trong 
việc thể hiện bản thân và tiếp cận thông tin. Radio đóng 
một vai trò đặc biệt quan trọng đối với những người như 

vậy. Để ý kiến của phụ nữ và trẻ em được thể hiện và được 
phản ánh trong quá trình đưa ra quyết định liên quan tới 
bản thân, phụ nữ và trẻ em nữ cần phải vận dụng ngôn 
luận và truyền thông địa phương quy mô nhỏ có khả năng 
giao tiếp phù hợp. Radio cộng đồng cần chia sẻ cho cộng 
đồng những thông tin liên quan tới vấn đề phát triển, cơ 
hội , kinh nghiệm, kỹ thuật đời sống và công ích đúng nơi, 
đúng lúc. Radio cộng đồng địa phương trong thời đại giao 
tiếp trên mạng và truyền thông đa phương thức đóng vai 
trò liên kết cộng đồng địa phương và xã hội thông tin toàn 
cầu bằng cách chia sẻ thông tin và tri thức tìm được trên 
internet theo yêu cầu và các mảng quan tâm của thính giả.

Miền đông vùng biển Caribe, Arts in Action 

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ(UN Women) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 
Bộ bình đẳng giới nước Cộng hoà Dominica, và hỗ trợ chương trình đào tạo nghệ thuật ứng dụng dành cho các diễn 
viên kịch trên nền tảng phát triển Arts in Action của Khoa nghệ thuật lễ hội sáng tạo của trường đại học Tây Ấn Độ 
tại Trinidad Tobaco. Đây là chương trình đào tạo nhằm đối phó và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ tại miền đông 
vùng biển Caribê, là chiến lược trọng tâm của chương trình huy động cộng đồng, đồng thời là hoạt động can thiệp 
do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ(UN Women) thực thi. Đặc trưng của chương 
trình này là trong quá trình các nghệ sĩ thể hiện những vấn đề của xã hội bằng hành động mang tính tiêu cực thông 
qua biểu diễn nghệ thuật, nghệ sĩ có thể giúp người xem cảm nhận được những vấn đề được thể hiện trong buổi 
biểu diễn có thể gây ảnh hưởng đến từng cá nhân như thế nào.

Tham khảo nội dung chi tiết tại: https://www.facebook.com/artsinactiontt

Diễn đàn nhà báo nữ vì bình đẳng giới, Angola   
(The Forum for Women Journalists for Gender Equality)

Diễn đàn nhà báo nữ vì bình đẳng giới tại Angola (Forum for Women Journalists for Gender Equality (FWJGE)) không 
chỉ cung cấp chương trình giáo dục về nhận thức giới cho các nhà báo mà còn chế tác những tác phẩm truyền thông 
nhằm phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái cũng như bình đẳng giới cùng các nhà báo nữ trong ngành 
thời sự và giải trí. Nhờ đó, chương trình radio dài tập mang tên “Con đường của cuộc sống” (Estrada da Vida) đã được 
phát thanh trong một khoảng thời gian dài tại cộng đồng địa phương. Câu chuyện dài tập này chú trọng vào việc 
chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nữ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nỗ lực tham gia giải quyết vấn đề 
này của chính giới. Câu chuyện này đã kết hợp những yếu tố giải trí cùng thông tin truyền thông để tìm ra phương 
pháp cải thiện và công luận hoá sự thật về đời sống của phụ nữ.  Mục đích chủ yếu của câu chuyện này là nói cho 
mọi người biết về quyền lợi của họ. Câu chuyện này được sáng tác trong thời kỳ Angola vừa mới bắt đầu khôi phục 
lại kinh tế của đất nước sau khi trở nên hoang tàn vì chiến tranh. Do đó, mục đích chủ yếu của chương trình là giúp 
người dân biết về quyền lợi của họ. Trong ví dụ trên, câu chuyện dài tập đã được sử dụng làm phương tiện để truyền 
tải thông điệp cho người dân một cách hiệu quả. Khác với chương trình thời sự thường sử dụng những từ ngữ phức 
tạp và khó hiểu để truyền đạt thông tin cho người dân, radio nhận được sự đồng cảm của nhiều thính giả nhờ sử 
dụng từ ngữ đơn giản thông qua các nhân vật dễ đồng cảm trong câu chuyện.

Tham khảo nội dung chi tiết tại trang website sau: http://forumdemulheresjornalistas.org/
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Nguồn tài liệu:

      Cẩm nang radio cộng đồng (Community Radio 
Handbook) - http://www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/resources/
publications-and-communication-materials/ 
publications/full-list/community-radiohandbook/ 

      Truyền thông cộng đồng: Cẩm nang về tiền lệ xuất 
sắc (Community Media: A Good Practice Handbook) 
-http://www.unesco.org/new/en/communication-
and-information/resources/publications-and-
communication-materials/publications/full-list/
community-media-agood-practice-handbook/ 

      Phương pháp vận dụng radio cộng đồng: Cẩm nang 
nhập môn dành cho người điều hành radio cộng 
đồng (How to Do Community Radio: A Primer for 
Community Radio Operators) - http://www.unesco.
org/new/en/communication-and-information/
resources/publications-and-communication-
mater ia ls/publ icat ions/ful l - l i st/how-to - do -
community-radio -a-pr imer-for- community-
radiooperators/

Để đưa ra vấn đề về định kiến và bàn thảo về phụ nữ, nam 
giới và bất bình đẳng, cộng đồng cần phải thúc đẩy phát 
triển nền tảng truyền thông cùng những chương trình giáo 
dục giải trí hoặc những cuộc gặp gỡ đối mặt để tiếp tục trò 
chuyện về những vấn đề này. Như vậy, cộng đồng có thể 
tạo nên một tầm nhìn mới và có thể thấy được sự thay đổi 
của các cộng đồng khác.

Xứng danh 100 người đàn ông (Worth 100 Men), Ả Rập

“Xứng danh 100 người đàn ông” (worth 100 men) là chương trình tiểu thuyết dài 30 tập được phát thanh theo yêu 
cầu trên radio do Quỹ Womanity (Womanity Foundation) hiện đang hoạt động nhằm nâng cao năng lực của phụ 
nữ. Chương trình này đã làm tăng thái độ tích cực của người dân đối với bình đẳng giới và chia sẻ các thông tin liên 
quan giúp các thính giả của Ả Rập có thể trò chuyện với những chủ đề về vai trò giới và quyền lợi phụ nữ mang tính 
xây dựng. Tiểu thuyết được phát thanh trên đài radio này có cốt truyện thú vị mang tính thuyết phục, giải thích về 
những vấn đề phụ nữ đang phải đối mặt trên thực tế bằng ví dụ cụ thể (như tăng cường năng lực xã hội và kinh tế 
cho phụ nữ, tham gia vào lĩnh vực công, bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, nguy cơ bị quấy rối tình dục, quan hệ gia 
đình và yêu đương, …). 

Chương trình này được phát thanh từ tháng3 đến tháng 9 năm 2014 trên 10 đài phát thanh tại các quốc gia Ả Rập 
như Palestine, Ai Cập (3 đài phát thanh), Morocco, Yemen, Syria, Iraq, Jordan, Bahrain, Ả Rập Xê Út. Sau chương trình, 
đài phát thanh tiếp tục trò chuyện về vai trò giới, tăng cường năng lực kinh tế cho phụ nữ, quấy rối tình dục và bạo 
lực gia đình trên radio talk show. Theo kết quả nhận xét của chương trình này, ngày càng có nhiều nơi trò chuyện 
sôi nổi về tăng cường năng lực phụ nữ, bạo lực đối với phụ nữ, bình đẳng giới nhờ những chương trình tiểu thuyết 
và talk show trên radio. Đồng thời những phụ nữ bị bạo lực đã nhận thức được rằng đó là bạo lực và được khuyến 
khích để không ngại nói về điều này với những phụ nữ bị bạo lực khác. Không những vậy, những phát ngôn hợp lý 
hoá hành vi bạo lực cũng đã giảm xuống so với trước. Kết quả nhận xét thời kỳ ban đầu khá tích cực. Nhưng hiệu 
quả của chương trình nêu trên cần phải được theo dõi và quan sát trong một thời gian dài để nắm bắt được toàn thể 
hiệu quả do chương trình tạo nên.

Tham khảo nội dung chi tiết của dự án trên tại đường link sau:  
https://womanity.org/wp-content/uploads/2015/11/150223FINAL-report-B100-Ragl-no-annex.pdf 
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Thông qua những tiền lệ thành công như trên, có thể biết 
được rằng kết nối đời sống thực cùng với chủ đề và các 
nhân vật trong chương trình giải trí(thông qua truyền 
thông xã hội, sự kiện xã hội, bảng thông tin, quảng cáo, 
hoạt động can thiệp cộng đồng) có thể đề xuất vấn đề của 
chuẩn mực xã hội hiện nay, và có hiệu quả cao trong việc 
tạo động cơ, khuyến khích những nạn nhân hay người còn 
còn sống sót từ bạo lực và những thông lệ có hại lên tiếng 
về trải nghiệm của bản thân.

Thông qua cơ hội này, để mọi người biết rằng suy nghĩ của 
những người khác cũng đang thay đổi và sẽ có thể đóng 
vai trò quan trọng trong việc tạo bước ngoặt thay đổi 
chuẩn mực xã hội. Có thể khán thính giả được tiếp cận với 
những câu chuyện trên đài phát thanh và truyền hình về 
đa dạng các kiểu bạo lực, khống chế, quyền lực, thể hiện rõ 

những dấu ấn của thông lệ có hại có thể nghĩ rằng “chuyện 
này có thể xảy ra, nhưng rất hiếm thấy” hay “chuyện này 
không có liên quan gì đến mình”. Nhưng nếu tham gia vào 
chương trình, thính giả tham gia bằng điện thoại liên quan 
tới phim dài tập nêu trên, mọi người sẽ thấy có rất nhiều 
người nói rằng họ đã từng trải nghiệm những chuyện đó.

Có thể sử dụng phương pháp chiến dịch truyền thông 
truyền thống để tăng hiệu quả của dự án giáo dục giải trí 
tùy theo năng lực của tổ chức.

Leh Wi Know (Hãy cho chúng tôi biết),  nước Cộng hòa Sierra Leone

Tại Sierra Leone, dự án kết hợp hoạt động outreach cộng đồng và truyền thông giáo dục giải trí đã được kiểm chứng 
có hiệu quả tương trợ nhau. BBC Media Action sản xuất bộ phim chuyện dài tập, mỗi tập 15 phút mang tên “Cộng 
đồng Bamba” từ năm 2014 đến năm 2016. Chương trình ‘Leh Wi Know’ dài 45 phút cho phép thính giả cùng tham 
gia bằng điện thoại được phát thanh sau mỗi tập phim. Đây là chương trình tìm hiểu về bạo lực gia đình và quyền 
sở hữu đất của nữ giới có các nhà chuyên gia về luật và quyền lợi phụ nữ cùng tham dự. Các khán giả trong chương 
trình tham gia vào những đối thoại mang tính phê bình về chuẩn mực xã hội liên quan đến giới tính hoặc tư vấn về 
tình huống của bản thân.

Nhưng vì nước Sierra Leone chưa có đài phát thanh đủ lớn để có thể một mình phát sóng cho đại chúng quy mô lớn, 
BBC Media Action đã hợp tác với nhiều đài phát thanh địa phương để tiến hành phát thanh chương trình. Tổ chức 
NGO thanh thiếu niên ‘Restless Development’ tại Sierra đã vận dụng chương trình này để mở workshop cộng đồng 
và thảo luận cùng thanh thiếu niên nữ giới thảo luận về quyền lợi của họ.

Tham khảo thông tin chi tiết tại đường link trang website sau:  
http://www.bbc.co.uk/mediaaction/where-we-work/africa/sierra-leone/ womens-rights-radio-show



Cẩm nang giải quyết vấn đề bạo lực với phụ nữ trong và thông qua truyền thông 77

6.3.4 Truyền thông xã hội và công nghệ ICT 
Công nghệ thông tin truyền thông (ICT) liên tục mang lại 
nhiều thay đổi lớn trong đời sống hàng ngày và phương 
thức làm việc của chúng ta. Công nghệ thông tin truyền 
thông mang lại nhiều cơ hội và khả năng cải thiện phúc lợi 
cho phụ nữ và trẻ em nữ hơn bất kỳ lúc nào khác. Phụ nữ 
và trẻ em nữ có thể tăng cường tính chủ thể, tiếng nói, sự 
đoàn kết với nhau trong các lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính 
trị thông qua công nghệ thông tin truyền thông. Chúng 
ta cần phải tăng cường năng lực của phụ nữ và bình đẳng 
giới bằng cách sử dụng công nghệ thông tin truyền thông 
không những vì phụ nữ và trẻ em nữ mà còn để đạt được 
mục tiêu của nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Kỹ thuật mang tính trung lập, có thể mang đến cho cả hai 
giới nam và nữ khả năng tương đương với nhau. Nhưng 
trong thực tế, vì chuẩn mực xã hội và văn hóa ngăn cản nên 
giới nam và phụ nữ có sự chênh lệch lớn về tính an toàn, 
tính sử dụng, tính tiếp cận đối với kỹ thuật. Năm 2017, sự 
chênh lệch về kỹ thuật số giữa nam và nữ vẫn rất cao. Đại 

đa phần các quốc gia trên thế giới (đặc biệt là các nước 
đang phát triển), khả năng có thể sử dụng internet của 
phụ nữ kém hơn so với nam giới. Trong trường hợp của đất 
nước đang phát triển nghèo nhất trên thế giới, tỷ lệ người 
sử dụng internet giữa nam giới và phụ nữ có sự chênh lệch 
khá lớn. Chỉ có 1 trong 7 người phụ nữ có thể sử dụng inter-
net trong khi nam giới thì có 1 trong 5 người có thể sử dụng 
internet. Theo kết quả theo dõi tại Châu Phi trong vòng 5 
năm (2012~2017), sự chênh lệch về tỷ lệ người sử dụng kỹ 
thuật số giữa nam giới và phụ nữ đã gia tăng đáng kể (ITU 
2017).

Sự chênh lệch về kỹ thuật số không chỉ đơn thuần là vấn đề 
của tính tiếp cận, mà còn có liên quan chặt chẽ tới những 
yếu tố sau: khả năng về kỹ thuật; giáo dục về ứng dụng và 
sự hữu dụng của kỹ thuật; phương pháp và nội dung giáo 
dục liên quan tới công nghệ thông tin truyền thông; năng 
lực tham gia vào internet và sử dụng kỹ thuật của phụ nữ 
và trẻ em nữ trong hoàn cảnh không cần phải lo lắng bị 
bạo lực hay bị phân biệt đối xử.

C’est la vie!: Chương trình truyền hình giáo dục Liên Châu Phi

‘C’est la vie!’ là sáng kiến đặc biệt được hợp tác tiến hành bởi nhiều cơ quan (Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Quỹ Nhi 
đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền 
cho phụ nữ). Chương trình này nhận được sự hỗ trợ từ French Muskoka Fund chủ yếu cung cấp thông tin về những 
tiền lệ xuất sắc nhằm giảm tỷ lệ tử vong của sản phụ, trẻ em và trẻ sơ sinh. Năm 2016, đã có hơn 2 trăm triệu người 
trên 7 thành phố của Châu Phi xem chương trình này.

‘C’est la vie’ là chương trình như sau: (i) Chương trình truyền hình được phát sóng thông qua kênh truyền hình Liên 
Châu Phi và mạng đài truyền hình với 40 đài truyền hình quốc gia trên toàn Châu Phi. (Kỳ 1: 26 tập, mỗi tập dài 26 
phút/ Kỳ 2: 36 tập) (ii) Chiến dịch đa nền tảng cấp địa phương thúc đẩy thảo luận những vấn đề về bạo lực giới tính, 
chất lượng y tế, sức khoẻ của mẹ con, kế hoạch gia đình, quyền sinh dục và sức khoẻ sinh sản. Dự án trên đang được 
tiến hành thông qua truyền thông xã hội, internet, tờ gấp quảng cáo, tài liệu thị giác, tư vấn trên web/ mobile, talk 
show và quảng cáo trên TV / radio, chuyện dài tập trên radio. Trang web của dự án trên cung cấp thông tin mới nhất 
cho người sử dụng, sáng tác và phát triển các nhân vật mới của chương trình trên mạng. Người truy cập trang web 
có thể chia sẻ ý kiến của bản thân về chương trình và đưa ra chủ đề hoặc cốt truyện mới.

Chiến dịch vận động truyền thông nêu trên chú trọng vận dụng phương tiện truyền thông đa nền tảng và truyền 
thông đại chúng nhằm đạt các mục tiêu sau đây thông qua quan hệ đối tác công tư đổi mới:

I. Cung cấp thông tin cho các khán thính giả của đại lục Châu Phi với hiệu quả cao so với chi phí.

II.  Đề xuất vấn đề về chuẩn mực truyền thống và lập kế hoạch thúc đẩy thay đổi tích cực của xã hội, đồng thời thúc 
đẩy thảo luận về hành vi của cá nhân và chuẩn mực xã hội.

Tham khảo thông tin chi tiết tại trang website sau:   
http://www.comminit.com/edutain-africa/content/cest-la-vie-television- programme 



Cẩm nang giải quyết vấn đề bạo lực với phụ nữ trong và thông qua truyền thông 78

Nỗ lực của ngành truyền thông xã hội không chỉ mang ý 
nghĩa đơn thuần là lập kế hoạch thay đổi chuẩn mực xã hội 
thông qua nền tảng và kỹ thuật, mà nó còn mang ý nghĩa 
cải thiện năng lực sử dụng internet và tăng tính tiếp cận 
đối với kỹ thuật, đối phó với bạo lực kỹ thuật số vô tổ chức 
đối với phụ nữ và trẻ em nữ thông qua sử dụng những kỹ 
thuật thông tin đa dạng trên không gian mạng. 

      Common Sense Media (Tổ chức phi lợi nhuận cung 
cấp dịch vụ giáo dục cho các gia đình nhằm khuyến 
khích phát triển truyền thông và kỹ thuật an toàn 
cho trẻ em): https://www.commonsensemedia.org/
social-media 

      UNODC Safer Internet for Children (Internet an 
toàn hơn cho trẻ em): http://www.unodc.org/
dohadeclaration/en/news/2018/02/leading-our-
children-to-a-safer-internet--from-preschool-to-
high-school. html 

Mức độ và phạm vi của bạo lực trên mạng internet đối 
với phụ nữ toàn cầu vẫn chưa được nhiều người biết đến. 
Nhưng theo nghiên cứu, có rất nhiều phụ nữ đã từng trải 
nghiệm bạo lực trên mạng bao gồm các loại hình như sau: 
Bị nghe những lời miệt thị phân biệt giới tính, bị đe doạ và 
uy hiếp, Stalking (lén theo dõi và rình rập), Doxing (đánh 
cắp thông tin cá nhân), Trolling (sử dụng những lời nói và 
hành động ác ý làm đối phương khó chịu trên không gian 
mạng); Tung ảnh và nội dung cá nhân ngoài sự đồng ý; và 
Luring (tiếp cận trẻ em bằng chatting và email với mục đích 
bóc lột tình dục) (ADD APC et al).

Chúng ta cần chuẩn bị nhiều phương pháp đa dạng để đối 
phó/ứng xử phù hợp khi xảy ra bạo lực và phòng ngừa bạo 
lực trên mạng. Hiện đã có những phương pháp đối phó và 
phòng ngừa bạo lực như sau: Định nghĩa rõ ràng những 
yếu tố được coi là bạo lực trên mạng đối với phụ nữ; thiết 
lập tiêu chuẩn luật pháp quốc gia và quốc tế; quy định, chỉ 
dẫn liên quan tới quyền được bảo vệ đời tư và tự do ngôn 
luận; thiết lập kế hoạch thay đổi chế dộ thông qua sự hỗ 
trợ và hợp tác của các doanh nghiệp internet trung gian. Ví 
dụ như cương lĩnh hành động/quy ước/chính sách về nhận 
thức giới, hướng dẫn/ tiêu chuẩn quy chế tự chủ, đào tạo 
nhân viên, thiết lập cơ chế tổ chức nội bộ bằng cách lập 
chế độ xử lý điều bất mãn liên quan tới bạo lực kỹ thuật số 
và nắm bắt/ truy nã/ khai báo nội dung mang tính bạo lực; 
đầu tư phát triển/ cải thiện/ sử dụng kiến trúc công nghệ 
thông tin truyền thông  mang tính nhận thức giới; liên tục 
cung cấp dịch vụ giáo dục hiểu biết về kỹ thuật số cho nam 
giới/ phụ nữ / trẻ em nam và nữ theo sự thay đổi của thời 
đại.

Nguồn tài liệu:

      Diễn đàn quản trị internet (IFG: Internet Governance 
Forum)  2015: Diễn đàn tiền lệ xuất sắc (BPF: Best 
Practice Forum) liên quan tới bạo lực giới và bạo lực 
trên mạng đối với phụ nữ. http://www.intgovforum.
org/cms/documents/best-practice-forums/623-bpf-
online-abuse-and-gbv-against-women/file 

      Tập dữ liệu #HerNetHerRights nhằm mục đích 
chấm dứt bạo lực trên mạng đối với phụ nữ và trẻ 
em nữ Châu Âu (#HerNetHerRights Resource Pack 
on ending online violence against women & girls 
in Europe): https://www.womenlobby.org/IMG/ 
pdf/hernetherrights_resource_pack_2017_ web_
version.pdf 

      Dữ liệu Hollaback về quấy rối bắt nạt qua mạng: 
https://www.ihollaback.org/resources/ and https://
iheartmob.org/about 

      Dữ liệu liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ của hiệp 
hội công nghệ truyền thông tiến bộ (Association for 
Progressive Communications Technology- related 
Violence against Women): https://genderit.org/
onlinevaw/ 

Những quy tắc game của ngành công nghiệp truyền thông 
đang thay đổi theo sự gia tăng của các loại kỹ thuật và phát 
triển internet. Hiện nay 80% thanh thiếu niên của 104 quốc 
gia đang kết nối online (ITU năm 2017). Điều này đề xuất 
hàm ý rất quan trọng về nỗ lực phòng ngừa bạo lực. Qua 
đây có thể biết được rằng nếu tham gia can thiệp hoạt 
động truyền thông(và phi truyền thông) ngoài internet sẽ 
có được hiệu quả cao hơn. Ví dụ, khi đồng thời sử dụng in-
ternet và can thiệp hoạt động truyền thông xã hội sẽ có thể 
truyền tải thông điệp và giao tiếp với nhiều người xem hơn. 
Truyền thông xã hội cung cấp cho chúng ta nhiều phương 
thức giao tiếp đa dạng như Facebook, Twitter và những 
nền tảng khác giúp mọi người có thể giao tiếp trực tuyến 
với nhau. Có thể sử dụng Youtube và Vimeo tạo đường link 
của video và trao đổi ý kiến cùng người xem về những vấn 
đề đã được xác định. Bạo lực đối với phụ nữ là một chủ đề 
nhạy cảm và có thể bị nhiều người phản bác nên những 
người điều hành và quản lý nền tảng giao tiếp qua internet 
và phương tiện truyền thông xã hội nên cố gắng tạo môi 
trường giao tiếp ôn hòa cho người sử dụng. 

Truyền thông xã hội hiện đang đóng vai trò thúc đẩy các 
hoạt động chính trị/ xã hội lớn trên toàn thế giới. Những 
người thường giờ đây cũng đang bắt đầu gây ảnh hưởng và 
làm thay đổi quan hệ quyền lực xã hội bằng cách sử dụng 
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nền tảng truyền thông xã hội có sức ảnh hưởng lớn. Năng 
lực của cá nhân đang được tăng cường thông qua việc sử 
dụng internet và phương tiện truyền thông xã hội. Đồng 
thời cộng đồng mạng cũng đang ngày càng phát triển. Giờ 
đây mọi người không cần phải dựa vào các phương tiện 
truyền thông chính vốn có để lên tiếng và trao đổi quan 
niệm của bản thân.

Có thể tìm được nhiều tiền lệ về các nhóm phụ nữ sử dụng 

các phương tiện truyền thông xã hội để chia sẻ trải nghiệm 
về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nữ của bản thân. Những 
tiền lệ này được nhiều người quan tâm và được đưa tin lên 
truyền thông báo chí và truyền hình. Qua đây có thể biết 
rằng truyền thông xã hội là nền tảng giúp truyền tải tiếng 
nói của phụ nữ một cách hiệu quả, chống lại bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em nữ, và giúp phụ nữ có thể đoàn kết với 
nhau phòng ngừa bị bạo lực.

Ví dụ điển hình là cuộc vận động #metoo. Cùng với phong 
trào vận động #metoo lan tỏa với tốc độ nhanh chưa từng 
có, hàng trăm nghìn người phụ nữ bắt đầu lên tiếng về trải 
nghiệm bị quấy rối tình dục và các loại bạo lực giới của bản 
thân. Quấy rối tình dục và bạo lực giới không phải là vấn 
đề mới có, nhưng cuộc vận động #metoo đã trở thành cơ 
hội vạch ra những hành vi quấy rối tình dục nghiêm trọng 
đáng lo ngại và qua đó khiến đại chúng đề cao ý thức về 
giới. Cuộc vận động #metoo đã khiến mọi người và các 
phương tiện truyền thông chính tại Mỹ cũng như toàn thế 
giới không ngừng nói về chủ đề #metoo. Không những vậy, 
các thủ phạm đã bị đuổi khỏi nơi làm việc; án hình sự/dân 
sự được tiến hành nhiều chưa từng thấy; nhiều nơi bắt đầu 
chú ý và phòng ngừa quấy rối tình dục/bạo lực giới tại nơi 
làm việc; thành lập sáng kiến #timesup mang tính độc lập 
nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những người phụ nữ từng bị bạo 
lực giới. 

Sau đây là những tiền lệ tương tự: 

• #ibelieveher và #ithappenshere là cuộc vận động phản 
đối thái độ phê bình nạn nhân khi nói về vụ án cưỡng 
hiếp.

• #whyloiter và #girlsatdhabas là cuộc vận động đề xuất 
vấn đề về chuẩn mực hạn chế khả năng tiếp cận với công 
cộng đối với phụ nữ tại Ấn độ và Pakistan.

• #lifeinleggings là cuộc vận động động viên phụ nữ nước 
Barbados công khai và nói về trải nghiệm bị bạo lực giới/ 
cưỡng hiếp/ quấy rối tình dục của bản thân. 

Her Zimbabwe (nước Zimbabwe)

Her Zimbabwe là tạp chí online được thành lập vào năm 2012 bởi Fungai Machirori. Her Zimbabwe sử dụng tiềm 
năng của truyền thông kỹ thuật số để chia sẻ những câu truyện đa dạng bao gồm trải nghiệm bạo lực đối với nữ 
giới của phụ nữ Zimbabwe, và đang nỗ lực phát triển các chiến dịch vận động xã hội kỹ thuật số của phụ nữ trẻ tuổi. 
Tạp chí Her Zimbabwe được ‘HIVOS’ và ‘Tự do ngôn luận vô giới hạn(Free Press Unlimited)’ bắt đầu hỗ trợ ZWM3(Dự 
án cộng đồng mobile Zimbabwe) vào năm 2016. Dự án này là chương trình fellowship giúp phụ nữ trẻ được giáo 
dục sử dụng điện thoại áp dụng quan điểm giới vào digital storytelling. Thông qua dự án này, phụ nữ trẻ của nước 
Zimbabwe sẽ có được năng lực cần thiết để chia sẻ các câu truyện của những người dân Zimbabwe không nhận 
được sự chú ý của các phương tiện truyền thông chính. Her Zimbabwe có môi trường thích hợp cho các nội dung đa 
dạng và có chức năng chia sẻ thông tin lên truyền thông xã hội dễ sử dụng. Đây là nền tảng hợp lý để chia sẻ thông 
điệp phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ/ trẻ em gái và định kiến giới cho cá nhân cũng như nhóm người sử dụng 
có quy mô lớn.

Tham khảo thông tin chi tiết tại: http://herzimbabwe.co.zw/
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Vận động truyền thông xã hội sẽ có thể đóng vai trò quan 
trọng nếu được lên kế hoạch phù hợp.

• Gia nhập và sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội 
có khán thính giả mục tiêu phù hợp với kế hoạch phòng 
ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

• Quan sát và tìm hiểu yếu tố thành công của những 
cá nhân và chiến dịch vận động có nhiều người theo 
dõi(followers). Nội dung của họ có điểm gì đặc biệt?

• Tham dự hoạt động thường xuyên, lập trước kế hoạch và 
ký kết quan hệ hợp tác để tương trợ lẫn nhau.

• Vận dụng những câu truyện cá nhân(với sự đồng ý của 
người đó) hoặc giải thích về trải nghiệm thực và thông tin 
về sự thật nếu có thể. Và phải chuẩn bị đối phó với những 
lời nói, phê bình mang tính phân biệt và bất hợp tác về 
chiến dịch vận động.

Dự án phân biệt giới tính hàng ngày, tại Anh. (Everyday Sexism Project)

“Everyday Sexism Project” được bắt đầu từ sáng kiến rất đỗi đơn giản của một nhà vận động người Anh. Đây là sáng 
kiến tạo một trang web có thể chia sẻ ẩn danh về trải nghiệm bị phân biệt đối xử giới bằng một đoạn viết ngắn đưa 
lên trang web. Những tình huống phụ nữ bị phân biệt đối xử giới được chia sẻ thường xuyên hơn thông qua truyền 
thông xã hội và được bình chọn là chủ đề nóng. Dự án này đã giúp phụ nữ và trẻ em nữ chia sẻ trải nghiệm của bản 
thân và đoàn kết với nhau hơn. Và thông qua dự án này, các phương tiện truyền thông chính đã bắt đầu quan tâm, 
thấu hiểu về mặt khác của đời sống phụ nữ như vấn đề về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đặc biệt, dự án này 
đã tạo cơ hội để mọi người biết rằng những hành động gây ảnh hưởng tới đời sống của người phụ nữ như quấy rối 
tình dục, phân biệt đối xử giới, phân biệt chủng tộc và giới tính đã trở thành “chuyện bình thường”. Dự án này được 
liên kết với 24 tổ chức quốc tế. ‘The Everyday Sexism Project’ có thể sử dụng miễn phí và được phép phục chế nội 
dung vì phụ nữ toàn cầu.

Tham khảo thông tin chi tiết tại: Bates, L. (2014) Everyday Sexism, Simon & Schuster: London. http://everydaysexism.
com/ 

Bytes for All (Byte vì mọi người), nước Pakistan.

Byte vì mọi người (B4A) chú trọng tới chấm dứt bạo lực giới thông qua kỹ thuật. Đây là Tổ chức nghiên cứu sử dụng 
công nghệ thông tin truyền thông đạt mục tiêu phát triển bền vững, hiện đang tăng cường vận động nhân quyền. 
Năm 2013, B4A đã nhận ‘Giải giao tiếp quốc tế Avon vì chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ’ nhờ vận động Take back the 
Teck chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ bằng cách tìm lại công nghệ thông tin truyền thông lấy cảm hứng từ dự án 
‘Take back the Tech’ toàn cầu. Vận động nêu trên đang tăng cường digital và tăng số phụ nữ sử dụng kỹ thuật bằng 
cách sử dụng công nghệ thông tin truyền thông phổ biến tại Pakistan. Đề cao ý thức và chấm dứt bạo lực đối với 
phụ nữ/ trẻ em nữ.

Trong khoảng thời gian ‘16 ngày vì chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ’, B4A đã chia sẻ những câu chuyện có sức ảnh 
hưởng của phụ nữ/ trẻ em nữ đương đầu và chống cự lại bạo lực hoặc đã từng bị bạo lực. Câu chuyện của những 
người này được đưa lên trang web của B4A. Đề xuất vấn dề về chuẩn mực giới và nhấn mạnh sức hồi phục và sức 
chống cự bạo lực của phụ nữ/ trẻ em nữ đã từng phải trải nghiệm các hình thức bạo lực đa dạng bao gồm bạo lực 
trên mạng.

Xin tham khảo thông tin chi tiết tại: www.bytesforall.pk  and  https://samsn.ifj.org/wp-content/uploads/2017/03/ 
ByteBack_CombatingOnlineHarassment.pdf 
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Một số khuyến nghị được nhấn mạnh khi sử dụng phương 
tiện truyền thông để thay đổi chuẩn mực xã hội. (Liou, năm 
2013): 

• Thay vì chỉ truyền tải thông tin chuẩn bị sẵn vào 'giờ cao 
điểm', nên tạo thời gian để giao tiếp tích cực với những 
người theo dõi(follower).

• Vận dụng dữ liệu ảnh, video, podcast(nội dung phù hợp 
dưới sự đồng ý của đương sự)

• Tạo dựng cộng đồng mạng để duy trì khả năng xúc 
tiến cho chiến dịch vận động bằng cách tạo cơ hội hình 
thành mối quan hệ chặt chẽ giữa những người theo 
dõi(followers).

• Thiết lập hệ thống hỗ trợ trong tổ chức/ đoàn thể, suy 
nghĩ về phương pháp đối phó với thái độ bạo lực.

• Thực hiện nguyên tắc 'bồi thường, công nhận, ảnh 
hưởng'; mọi người đều muốn được bồi thường, được 
công nhận từ những người đồng nghiệp, và được biết 
rằng bản thân mình đã gây ảnh hưởng đến một điều gì 
đó mang tính thực chất.

• Đánh thức mọi giác quan bằng cách sáng tác nội dung 
bất ngờ mang tính thị giác và tính cá nhân (đừng nói 

mà hãy thể hiện)(Aaker&Smith, năm 2010). Nếu muốn 
sáng tác nội dung như vậy, cần phải nhận sự đồng ý của 
đương sự hoặc các tổ chức tham gia chiến dịch vận động 
sau khi giải thích đầy đủ về các thông tin chi tiết.

6.4 Tiến hành chiến dịch vận động

Tiến hành chiến dịch vận động là quá trình nỗ lực cùng một 
tổ chức nào đó tạo nên sự thay đổi cho cá nhân hoặc qui 
chế, chính sách, luật pháp và gây ảnh hưởng tới hành động 
và cấu trúc của một hoặc nhiều đoàn thể(Lamb, năm 1997). 
Chiến dịch vận động có thể bao gồm yếu tố đề cao ý thức, 
nhưng không có nghĩa là vận động có ý nghĩa để đề cao ý 
thức. Mục đích của chiến dịch vận động là để đạt được một 
kết quả nhất định. Thông thường, chiến dịch vận động liên 
quan tới bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái thường diễn 
ra để tìm phương pháp thay đổi thái độ của cá nhân và thay 
đổi chính sách, qui chế, pháp luật hoặc để thay đổi chuẩn 
mực xã hội liên quan tới bất bình đẳng giới, phân biệt, bạo 
lực (Coffman, năm 2003).

Đối với những chiến dịch vận động liên quan tới bạo lực 
đối với phụ nữ và trẻ em gái, có rất nhiều trường hợp sử 
dụng các phương tiện truyền thông đa dạng từ giáo dục 
giải trí, thông tin mạng, quảng cáo công ích, digital story-
telling để truyền đạt thông điệp cho khán thính giả.

Chiến dịch vận động Bell Bajao, nước Ấn độ.

‘Bell Bajao! (Rung chuông)’ là chiến dịch vận động truyền thông đa phương tiện được phát động vào năm 2008 bởi 
tổ chức nhân quyền Breakthrough có cơ sở tại Mỹ và Ấn độ. Chiến dịch vận động này kêu gọi nam giới/trẻ em nam 
Ấn độ lên tiếng phản đối bạo lực hay rung chuông cửa giúp người phụ nữ trong cộng đồng thoát khỏi bạo lực gia 
đình. Chiến dịch vận động này lựa chọn  kết hợp các phương tiện và kỹ thuật giao tiếp đa dạng như internet, video 
van, radio, TV, phương tiện in ấn một cách thận trọng để giao tiếp với khán thính giả trên toàn quốc để báo về dịch 
vụ công đoạt giải thưởng. Đồng thời, chiến dịch vận động đã huy động cộng đồng giáo dục các nhà vận động trẻ, 
diễn kịch trên đường và mở diễn đàn công cộng.

Chiến dịch vận động này đã được hơn 125 triệu người dân Ấn độ biết đến. Theo kết quả đánh giá của Bell Bajao, 
chiến dịch vận động này có hiệu quả cao và đã gây ảnh hưởng lớn tới cộng đồng xã hội. Đặc biệt là những người 
được biết về vận động qua nhiều phương tiện như video van, huy động xã hội cộng đồng và quảng cáo TV nói rằng 
hành động và thái độ suy nghĩ của họ đối với bạo lực gia đình đã thay đổi, và hiểu biết được nhiều hơn về quyền lợi 
phụ nữ so với những người chỉ được biết tới chiến dịch vận động thông qua TV.

Tìm hiểu về thông tin nghiên cứu về Bell Bajao tại:  
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/bell_bajao_case_ study_english.pdf 

Tìm hiểu thông tin chi tiết, videoclip và đánh giá về vận động tại: http://bellbajao.org/
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Có những trường hợp sử dụng chiến dịch vận động làm chiến lược thúc đẩy sự thay đổi của truyền thông liên quan tới bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

     Hướng dẫn chi tiết của chiến dịch vận động tại: http://www.endvawnow.org/en/modules/view/3-campaigns.html 

Chiến dịch vận động Take Back the Tech! 

Hiệp hội truyền thông tiến bộ (The Association for Progressive Communication) và Chương trình quyền lợi phụ nữ 
(Women’s Rights Program) đã tiến hành nhiều nghiên cứu về mối liên quan giữa bạo lực và công nghệ thông tin 
truyền thông từ năm 2005. Theo kết quả nghiên cứu, những người ủng hộ quyền lợi giao tiếp và quyền lợi phụ nữ 
đã bắt đầu chiến dịch vận động ‘Take Back the Tech!’ để tham gia vào nghành này sâu hơn nữa. Mục đích của chiến 
dịch vận động như sau:

• Tạo không gian kỹ thuật số an toàn mà mọi người đều được bảo vệ quyền lợi và tự do tham gia vào các hoạt động 
trên mạng mà không cần lo lắng bị uy hiếp tới sự an toàn hoặc bị quấy rầy.

• • Phụ nữ có quyền được chế tác, định nghĩa, tham gia sử dụng và chia sẻ tri thức, thông tin và công nghệ thông 
tin truyền thông. 

• • Giải quyết vấn đề về giao điểm giữa internet và nhân quyền, đặc biệt là vấn đề bạo lực đối với phụ nữ.

• • Công nhận phụ nữ đã đóng góp một phần quan trọng trong lịch sử phát triển công nghệ thông tin truyền thông.

Chiến dịch vận động này được tiến hành trong sự hợp tác của những bên liên quan mong muốn chấm dứt bạo lực 
đối với phụ nữ sử dụng công nghệ thông tin truyền thông. Thúc đẩy người sử dụng công nghệ thông tin truyền 
thông, đặc biệt là phụ nữ/trẻ em gái nắm chắc quyền tự chủ và sử dụng các nền tảng công nghệ thông tin truyền 
thông(điện thoại, ứng dụng nhắn tin, blog, website, digital camera, email, podcast) để đối phó với bạo lực giới.

Tham khảo thông tin chi tiết về vận động tại: https://www.takebackthetech.net 

Chiến dịch vận động chấm dứt chủ nghĩa phân biệt giới của truyền thông thời sự  (End News Me-
dia Sexism Campaign).

Năm 2016, Hiệp hội truyền thông đạo Cơ đốc thế giới(WACC), mạng dự án theo dõi truyền thông quốc tế(GMMP) 
và các đối tác khác đã bắt đầu tiến hành chiến dịch vận động nhằm chấm dứt phân biệt giới trong truyền thông 
thời sự tới năm 2020. Vận động này đã thúc đẩy thay đổi thông lệ của chính sách truyền thông và hỗ trợ các đoàn 
thể trong nước ủng hộ chiến dịch vận động. Đồng thời chiến dịch vận động này còn hỗ trợ và quảng bá nỗ lực vận 
động tại một số quốc gia nhằm chứng minh hiệu quả của chiến lược giúp nam giới và phụ nữ giữ tính đại biểu bình 
đẳng trên truyền thông thời sự. Chiến dịch vận động này sử dụng những yếu tố của trò chơi và câu đố; điểm số bình 
đẳng giới truyền thông; dữ liệu vận động hành lang; bộ công cụ đào tạo ủng hộ truyền thông; phân tích và nhiều 
công cụ khác.

Tìm hiểu nội dung chi tiết của chiến dịch vận động tại: http://whomakesthenews.org/advocacy/end-news-media- 
sexism-by-2020
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6.5 Huy động cộng đồng địa phương

Xem xét các tiền lệ giải quyết hiện tượng xã hội phức tạp 
như bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái thông qua hoạt động 
can thiệp có hiệu quả và nhiều triển vọng, có thể biết rằng 
phải sử dụng biện pháp tiếp cận bao quát khi can thiệp 
hoạt động truyền thông hoặc các chiến dịch vận động 
riêng lẻ. Ví dụ khi lập kế hoạch cụ thể can thiệp lâu dài tới 
đối tượng như cộng đồng, cơ quan, trường học cần phải 
vận dụng truyền thông hoặc đồng thời tiến hành chiến 
dịch truyền thông. Nếu sử dụng truyền thông làm điểm 
xuất phát của sự thay đổi, cần thi hành thêm các hoạt động 
can thiệp đối với khán thính giả mục tiêu để các thành viên 
trong cộng đồng nhận được thông điệp của phương thức 
truyền thông đó tham gia vào quá trình thay đổi xã hội.

Radio, TV, giải trí online có thể đóng vai trò quan trọng 
trong việc can thiệp hoạt động, nhưng việc tham gia trực 

tiếp vào hoạt động của cộng đồng để bổ sung hoạt động 
truyền thông rất quan trọng. Theo nghiên cứu gần đây, đó 
là yếu tố quan trọng nhất của sự thành công trong huy 
động cộng đồng. Điều này nói lên rằng hoạt động trực diện 
khi huy động cộng đồng là yếu tố gốc cho sự thay đổi của 
thái độ và hành động của mọi người (Fergus năm 2012). 
Hoạt động huy động cộng đồng mang ý nghĩa rất quan 
trọng vì nó giúp người dân có cơ hội hoạt động cùng nhau 
và tự đặt câu hỏi về chủ đề của hoạt động mà bản thân 
đang tham gia sau khi nhận được thông điệp của chiến 
dịch vận động tại nhiều nơi khác nhau. Điều đó giúp người 
tham gia không chỉ dừng lại ở tiếp thu thông tin và kiến 
thức, mà còn tạo cơ hội giúp họ tự đưa ra câu hỏi về những 
thông lệ, thái độ, lòng tin vốn có của bản thân trong quá 
trình giao tiếp với người khác qua thảo luận về những chủ 
đề cấm kỵ hoặc nhạy cảm, có thể hiểu thêm về nhận thức 
của người khác hay những điều được coi là chuẩn mực xã 
hội.

Nội dung truyền thông đối phó với bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái thường không có hiệu quả cao vì nó không 
được chia sẻ ngay. Vì vậy cần phải để vấn đề nóng được 
nhiều người cùng xem một lúc để có được phản ánh đồng 
thời. Theo nghiên cứu về cách thay đổi chuẩn mực xã hội có 

hiệu quả cho thấy rằng tạo môi trường giúp cá nhân cảm 
thấy bản thân họ không phải là người duy nhất đang thay 
đổi suy nghĩ sẽ giúp họ có thể thay đổi lập trường của bản 
thân hiệu quả hơn.

Somos diferentes, somos iguales (Chúng ta đều khác nhau, chúng ta đều bình đẳng), Cộng hoà 
Nicaragua.

Từ năm 2002 đến năm 2005, tổ chức Pintos de Encuentro (tổ chức Feminist NGO nước cộng hoà Nicaragua) đã tiến 
hành chiến dịch vận động để thanh thiếu niên thảo luận về chủ đề cấm kỵ ở độ tuổi này như bạo lực giới, quyền 
lợi của LGBT, thể hiện sự nam tính, HIV và cách sử dụng condom, và sau đó thúc đẩy thay đổi thái độ và suy nghĩ về 
những chủ đề đó. “Somos Diferentes, Somos Iguales” là chiến dịch vận động kết hợp giáo dục giải trí, huy động cộng 
đồng và hoạt động tăng cường năng lực cho người bản địa giúp Nicaragua thúc đẩy hành động cộng đồng, hỗ trợ 
xã hội và thay đổi hành động của mỗi cá nhân nhằm phòng ngừa lây nhiễm HIV.

Bộ phim truyền hình dài tập “Sexto Sentido” đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động này. Bộ phim này 
được phát sóng tại Mỹ, Mexico, Honduras, Guatemala, Costa rica. Điều đáng chú ý ở đây là trong thời gian bộ phim 
được phát sóng trên TV, đài radio cũng bắt đầu phát thanh chương trình nhắm vào đối tượng là giới trẻ cho phép 
thính giả tham gia vào chương trình bằng điện thoại để tăng cường thông điệp của bộ phim. Nhiều dữ liệu đa dạng 
cũng đã được chuẩn bị sẵn để các tổ chức địa phương có thể sử dụng bao gồm các dữ liệu về workshop giáo dục dựa 
trên hoạt động của cộng đồng và dữ liệu để tổ chức NGO địa phương hợp tác cùng những người làm việc ngành Y 
tế/ Phúc lợi xã hội. Chiến dịch vận động này có hiệu quả giúp loại bỏ định kiến phân biệt giới, cung cấp dịch vụ liên 
quan và giúp mọi người trao đổi ý kiến với nhau về những chủ đề nổi bật.

Tham khảo nội dung chi tiết tại:   
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/sexto_sentido_impact_ evaluation_english.pdf
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Chương trình có mục tiêu thay đổi hành động cần phải căn cứ vào lý thuyết thay đổi hành vi có thể áp dụng với cá nhân và 
chuẩn mực xã hội.

      Mạng lưới sáng kiến truyền thông (The Communication Initiative Network) là nơi cung cấp thông tin, công cụ và lý 
thuyết liên quan tới thay đổi hành vi. 

            Tham khảo: http://www.comminit.com/global/search/apachesolr_search/?filters=tid:36%20tid:25

Hoạt động huy động cộng đồng có thể bao gồm hội thảo và các cuộc họp cho cộng đồng. Và có thể tiến hành giáo dục 
đào tạo từ bạn cùng lứa ngay trong/sau chương trình. Hoạt động huy động cộng đồng sẽ đạt được hiệu quả cao nhất khi 
có thành viên NGO có tri thức chuyên ngành tham gia hoạt động tích cực.

The Voice Project, nước Nepal 

Từ năm 2007 tới năm 2010, tổ chức Equal Access của NGO hợp tác cùng tổ chức từ thiện General Welfare Prathistan 
tiến hành dự án ‘The Voice Project’, cung cấp dịch vụ giáo dục cho phụ nữ Nepal và đào tạo phóng viên phát thanh 
nữ cho cộng đồng đã nhận được sự hỗ trợ của Quỹ tín thác Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. 
Dự án này thu thập ý kiến của những người phụ nữ không được xã hội Nepal quan tâm để phát sóng và thông qua 
chiến dịch vận động giải quyết hai vấn đề HIV&AIDS và bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái. Những người phụ nữ 
tham gia dự án này được giáo dục về phương pháp thu thập thông tin về câu chuyện của những phụ nữ địa phương 
khác và làm chương trình phát thanh mới mang tên ‘Change our world’. Chương trình phát thanh này nói chuyện về 
những vấn đề nóng liên quan tới bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái, xây dựng hòa bình, nhân quyền phụ nữ và đã có 
hơn 2 triệu người nghe. Cùng với ‘The Voice Project’, hoạt động outreach cộng đồng và chương trình giáo dục phát 
thanh đã được tiến hành đồng thời. 60 nhóm thính giả cộng đồng đã được thành lập để thúc đẩy thay đổi thái độ 
và suy nghĩ của xã hội.

Theo kết quả đánh giá về ảnh hưởng sau khi kết thúc dự án trên, ‘Voice Project’ đã đạt được các mục tiêu như sau: 
Tăng mật độ giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình; tăng sự liên kết giữa người cung cấp dịch vụ xã hội và 
người có nhu cầu phục vụ xã hội; thúc đẩy xã hội ứng phó mạnh mẽ hơn với vấn đề về HIV&AIDS và bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái.

Tham khảo thông tin chi tiết về dự án và đánh giá liên quan tại:  
http://www.endvawnow.org/uploads/ browser/files/equal_access_impact_assessment.pdf 

Phương pháp tiếp cận toàn diện với sự tham gia của cộng đồng: SASA! Raising Voices, nước Uganda

Trung tâm phòng ngừa bạo lực gia đình là tổ chức NGO của Uganda. Tổ chức này đã nỗ lực giải quyết vấn đề bạo lực 
gia đình thông qua hoạt động huy động cộng đồng trong vòng 4 năm tại toàn thể khu vực hành chính Kampala. 
Trung tâm phòng ngừa bạo lực gia đình này đã sử dụng phương pháp tiếp cận ‘SASA!’ do Raising Voice sáng tạo để 
sử dụng trong phân tích hiện trạng bạo lực gia đình, huy động các thành viên của cộng đồng, nhân viên sở cảnh sát 
và sở y tế, cùng những người có quan hệ lợi ích khác. Trong đó có 85 người dân thường (tỷ lệ nam và nữ tương đương 
nhau) gồm những người tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng, người tư vấn và nhà vận động. Những người 
này đã nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ của trung tâm phòng ngừa bạo lực gia đình để huy động bạn bè, đồng nghiệp, 
hàng xóm láng giềng và họ hàng. Giáo chủ khu vực, các nhà lãnh đạo phụ nữ truyền thống, và những người có liên 
quan tới chính phủ địa phương tham gia vào hoạt động này để hợp tác, truyền cảm hứng và chia sẻ kinh nghiệm 
của bản thân. Ví dụ, gần đây các cán bộ chính phủ địa phương đã cho thông qua luật phòng ngừa bạo lực gia đình 
đầu tiên của Uganda để áp dụng tại khu vực hành chính Kampala. Dự án này yêu cầu những người liên quan tới các 
cơ quan y tế, tổ chức tôn giáo, sở cảnh sát đánh giá lại chính sách/ thông lệ vốn có, chế độ hoá thông lệ và thái độ 
thân thiện hơn với phụ nữ.
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Một vài khuyến nghị về chương trình thông qua hoạt động 
huy động cộng đồng như sau:

• Nhấn mạnh lợi ích mang tới cho nam giới và phụ nữ về 
nhân quyền và quan hệ phi bạo lực. 

• Thay vì xử lý hành vi bạo lực như một vụ án riêng lẻ, xử 
lý hành vi bạo lực trong bối cảnh vì một gia đình khoẻ 
mạnh và quan hệ lành mạnh.

• Tổng hợp chiến lược thông qua chương trình tổng hợp 
(ví dụ: tiến hành đồng thời chương trình giáo dục tập thể 
cùng với chiến dịch vận động qua phương tiện truyền 
thông đại chúng và outreach cộng đồng).

• Tạo động cơ cho các thành viên trong xã hội tự trở thành 
nhà vận động, thúc đẩy hoạt động thường xuyên và 
nâng cao tinh thần làm chủ.

• Nhất định bao gồm nam giới.

• Giúp các thành viên xã hội tham gia trực tiếp và tăng 
cường năng lực, giúp cơ quan đoàn thể, cá nhân có thể 
trở thành nhân vật chủ chốt trong sự thay đổi.

• Làm tăng hy vọng đối với các phương pháp đối phó với 
bạo lực.

• Nhấn mạnh rằng mọi cá nhân có thể góp phần giải quyết 
vấn đề, cá nhân hoá quy trình của chương trình huy động 
cộng đồng.

• Tạo môi trường để mọi người suy nghĩ về bạo lực đối với 
phụ nữ không phải là vấn đề của cá nhân mà là vấn đề 
của toàn thể cộng đồng. (Michau năm 2007)

The Community for Understanding Scale-Up (CUSP) là hiệp 
hội bao gồm nhiều tổ chức khác nhau(CEDOVIP, IMAGE, In-
stitute for Reproductive Health, OXFAM, Puntos de Encuen-
tro, Raising Voices, Salamander Trust, Sonke Gender Jus-
tice, Tostan, We Can), áp dụng chương trình thay đổi chuẩn 
mực xã hội đã được đánh giá tại các cộng đồng trên toàn 
thế giới. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên cho 
những cộng đồng mong muốn được sử dụng, mô phỏng 
và mở rộng chương trình phù hợp với khu vực của họ.

Nội dung về CUSP như sau:

• Dành đủ thời gian cho các tổ chức có trách nghiệm tiếp 
nhận phương pháp tiếp cận chương trình.

• Cố gắng tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của chương trình.

• Xây dựng nền tảng bền vững.

• Thúc đẩy sự tham gia của các lập trình viên.

• Suy nghĩ về những điều có thể và đang thay đổi ngoài 
những con số cố định.

• Cá nhân hoá mọi nỗ lực (liên quan tới giá trị quan, lòng 
tin, thông lệ, thái độ).

• Điều chỉnh và phát triển phù hợp với hoàn cảnh.

• Hỗ trợ sự đổi mới. 

Nguồn tài liệu: 

      Quy tắc ứng xử phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ (A 
Framework to Underpin Action to Prevent Violence 
against Women): http://www.unwomen.org/en/
digital-library/publications/2015/11/prevention-
framework 

      Phương pháp phòng ngừa bạo lực hiệu quả (What 
Works to Prevent Violence): http://www.whatworks.
co.za/resources/evidence-reviews 

      Trung tâm tri thức ảo nhằm chấm dứt bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái (The Virtual Knowledge Centre 
to End Violence against Women and Girls): http:// 
www.endvawnow.org/en/articles/343-community-
mobilization.html 

      Điểm cuối của sự thay đổi: Nhân rộng hiệu quả của 
chương trình chuẩn mực xã hội vì bình đẳng giới 
(On the CUSP of Change: Effective scaling of social 
norms programming for gender equality) - http://
raisingvoices.org/wp-content/ uploads/2013/02/
CUSP.SVRIpaper.Final_.6sept 2017.forWeb.pdf

Nhờ những hoạt động này, các qui chế mới được cải thiện đang dần được áp dụng tại khu vực hành chính Kampala. 
Hiện tại cộng đồng nơi đây đã nhận thức được rằng bạo lực gia đình là một vấn đề quan trọng, và cơ chế giúp đỡ 
phụ nữ địa phương đã được thiết lập. Đồng thời, người dân cũng bắt đầu đối phó tích cực với những người đàn ông 
sử dụng bạo lực và cách đối phó với hành vi bạo lực của các cơ quan công cũng đã được cải thiện. Mặc dù bạo lực 
gia đình vẫn đang diễn ra tại khu vực hành chính Kampala, nhưng thái độ đối phó của cộng đồng đã được thay đổi 
nhiều. Phương pháp tiếp cận ‘Raising Voices’ được sử dụng cho dự án này đang được điều chỉnh và tiến hành phù 
hợp với cộng đồng trên toàn thế giới.

Tham khảo thông tin và tài liệu chi tiết về sáng kiến trên tại: http://raisingvoices.org/
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PHỤ LỤC: 10 điều cần thực hiện
Về bình đẳng giới, sự đa dạng giới và sự tôn 
trọng lẫn nhau
1.  Nỗ lực để đạt được bình đẳng giới trong việc tuyển 

dụng/ duy trì/ thăng chức đối với nhân viên nữ trong tổ 
chức; phản ánh ý kiến của phụ nữ trong quyết định của 
tổ chức/ hệ thống; tăng cường chính sách của tổ chức/ 
công ty về quấy rối tình dục, bạo lực giới, làm việc tại 
nhà, cân bằng giữa đời sống và việc làm, chế độ làm việc 
linh hoạt(đặc biệt chú ý đến cân bằng về trách nhiệm 
nuôi con giữa nam và nữ).

2.  Thực hiện những điều sau vì an toàn của nhà báo nữ: 
thực hiện quy định trên toàn ngành để theo dõi, xác 
định hiện trạng bạo lực/ quấy rối trên mạng đối với nhà 
báo nữ; giúp nạn nhân (bao gồm mọi nhân viên làm việc 
trong tổ chức) có thể tiếp cận và sử dụng chế độ hỗ trợ 
và khai báo về bạo lực; thực hiện hỗ trợ thiết thực nhằm 
ngăn chặn bạo lực trong tổ chức ngoài những nguy hiểm 
có thể phát sinh trong công việc.

 
3.  Tạo cơ hội cho nhân viên có thể tham gia trực tiếp vào 

việc thay đổi văn hoá tổ chức và tham gia các chương 
trình đào tạo về cương lĩnh hành động, hướng dẫn, 
chính sách, cơ cấu của tổ chức. Qua đó tiếp thu khái niệm 
không phân biệt, bình đẳng, nhân quyền vào thông lệ và 
cơ cấu của tổ chức.

Theo dõi và đổi mới nội dung
4.  Theo dõi nội dung từng phương tiện (in ấn, hình ảnh, ra-

dio, ICT, …) để xác định phụ nữ, trẻ em gái, nam giới, trẻ 
em trai có đang bị mô tả theo định kiến hay không; xác 
định tình trạng xử lý hành vi bạo lực đối với phụ nữ và 
mức độ cải thiện của thái độ/cách nhìn nhận phân biệt 
đối xử. Dựa trên kết quả theo dõi, nỗ lực hợp tác cùng 
truyền thông tạo sự thay đổi theo phương hướng tích 
cực.

5.  Xây dựng các hướng dẫn về nội dung biên tập và sự 
tham gia cũng như phỏng vấn các nạn nhân để đảm bảo 
các nguyên tắc đạo đức, lấy nạn nhân làm trung tâm và 
dựa trên nhân quyền, được tuân thủ như một tiêu chuẩn 
trong mọi sáng kiến.

6.  Giáo dục khả năng suy nghĩ đúng đắn, năng lực sử dụng 
và tìm kiếm thông tin theo ý muốn, tạo môi trường bình 
đẳng cho khả năng tiếp cận thông tin tri thức và khả 
năng sử dụng/ hiểu biết về phương tiện truyền thông 
cho phụ nữ/ nam giới/ trẻ em trai và trẻ em gái.

7.  Cố gắng phản ánh tiếng nói của những nạn nhân có ý 
định lên tiếng về trải nghiệm của bản thân tại các tổ chức 
ngôn luận. Trước tiên, cần phải giải thích rõ các thông tin 
cần thiết cho nạn nhân và phải nhận được sự đồng ý của 
nạn nhân, sau đó hỗ trợ về mặt tâm lý để nạn nhân có thể 
tham gia phỏng vấn công khai và truyền tải được thông 
điệp của họ theo mong muốn qua sự giao tiếp hiệu quả 
về trải nghiệm của họ.

Đối tác vì sự thay đổi 
8.  Thiết kế chiến lược giáo dục giải trí chú trọng tới các 

thách thức về định kiến giới, phân biệt đối xử, bất bình 
đẳng và nam tính tiêu cực, nhấn mạnh vai trò của chuẩn 
mực xã hội trong việc dung túng cho bạo lực đối với phụ 
nữ và trẻ em gái. Xây dựng chương trình truyền thông 
riêng sử dụng các nền tảng được sử dụng phổ biến như 
truyền thông xã hội hoặc phát thanh cộng đồng hoặc 
bằng cách liên lạc với công ty chế tác. Giáo dục giải trí có 
thể đóng vai trò quan trọng, nhưng đồng thời cần phải 
có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng.

9.  Hợp tác cùng các tổ chức và chuyên gia có liên quan (ví 
dụ như các tổ chức về quyền lợi của phụ nữ, chuyên gia 
về bạo lực giới, chính quyền địa phương, …) để hoạt 
động ngăn chặn bạo lực hiệu quả hơn. Đặc biệt hợp tác 
cùng các cơ quan địa phương có khả năng giao tiếp trực 
diện với nam giới/phụ nữ / trẻ em trai và trẻ em gái của 
cộng đồng xã hội địa phương, có thể tiến hành hiệu quả 
chương trình đề xuất vấn đề chuẩn mực xã hội tiêu cực.

10.  Tạo dựng hoặc gia nhập vào mạng thông tin chuyên về 
truyền thông và bạo lực đối với phụ nữ/trẻ em gái, giới 
tính để chia sẻ thông tin và khuyến nghị. Ủng hộ và hợp 
tác làm dự án nếu dự án đó cần sự giúp đỡ.
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