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Lời nói đầu
Với những nhận thức về bình đẳng giới ngày càng tiến bộ của đội ngũ làm công tác quản lý rủi
ro thiên tai, cho đến nay đã có khá nhiều các văn bản, tài liệu tập huấn, tài liệu hướng dẫn có
nhạy cảm giới và lồng ghép giới. Tuy nhiên, kỹ năng phân tích giới và cách thức lồng ghép giới
vào quá trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu và
có những tài liệu hướng dẫn cụ thể hơn. Hiện nay, các tài liệu sẵn có hầu hết vẫn coi phần lồng
ghép giới là một nội dung/một chương tách biệt. Do vậy, việc phân tích giới và lồng ghép giới
một cách hiệu quả vẫn là thách thức không nhỏ đối với những cán bộ trực tiếp thực hiện công
việc này, nhất là ở cấp cộng đồng.
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Cuốn tài liệu “Tập huấn giảng viên phân tích giới và vận động chính sách trong quản lý rủi ro
thiên tai dựa vào cộng đồng” được biên soạn bổ sung trên cơ sở rà soát lại các tài liệu có liên
quan đến lồng ghép giới trong công tác phòng chống thiên tai đã được Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, UN Women, UNDP và một số tổ chức phi Chính phủ quốc tế và phi Chính
phủ Việt Nam biên soạn. Với khối lượng kiến thức, thông tin, kỹ năng trong lĩnh vực này rất rộng,
do vậy trong khuôn khổ Tài liệu tập huấn giảng viên này, các tác giả sẽ tập trung cung cấp một
số kỹ năng phân tích giới, vận động chính sách cho đối tượng chính là các cán bộ Hội Phụ nữ
cấp tỉnh.
Tài liệu được sử dụng để tập huấn cho cán bộ Hội Phụ nữ, những người đã có kiến thức nền về
quản lý và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và những kiến thức cơ bản về bình đẳng
giới và lồng ghép giới ở một số khóa đào tạo giảng viên nguồn cấp tỉnh/thành. Đồng thời, tài
liệu cũng hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực cho các giảng viên trong việc tìm hiểu sâu hơn
các vấn đề về bình đẳng giới, vấn đề trao quyền và thúc đẩy phụ nữ tham gia vào quá trình xây
dựng các kế hoạch và chương trình quản lý thiên tai. Đội ngũ cán bộ thuộc các ngành, cơ quan
khác hoạt động trong lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng có thể sử dụng tài liệu này để tham
khảo trong quá trình lập kế hoạch phòng chống thiên tai có trách nhiệm giới.
Tài liệu này được biên soạn bởi bà Trần Thu Thủy và bà Nguyễn Thị Minh Hương (Trung ương
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), với sự đóng góp ý kiến của bà Nguyễn Hoàng Anh, bà Nguyễn
Bảo Nga (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) và bà Trần Thị Thuý Anh - Cán bộ chương
tình của UN Women Việt Nam.

TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ GỒM 5 CHƯƠNG
Chương 1: Tổng quan về vấn đề giới trong quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng
Cung cấp cho người học hệ thống thông tin về các khung luật pháp quốc tế và trong nước
liên quan tới bình đẳng giới trong công tác phòng, chống thiên tai; đồng thời cung cấp một số
bằng chứng thực tiễn và cơ sở lý luận vì sao cần có sự tham gia phụ nữ trong công tác phòng
chống thiên tai và vì sao công tác phòng, chống thiên tai cần có trách nhiệm giới.
Chương 2: Các khái niệm chính về giới trong quản lý rủi ro thiên tai
dựa vào cộng đồng

Chương 3: Ứng dụng công cụ phân tích giới trong tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thương
và năng lực phòng chống thiên tai của phụ nữ và nam giới
Chương 4: Kỹ năng vận động lồng ghép giới khi tham gia Ban chỉ đạo/chỉ huy phòng
chống thiên tai các cấp
Chương 5: Truyền thông thay đổi hành vi trong ứng phó với thiên tai

Giảng viên sử dụng tài liệu này cần lưu ý việc cập nhật và bổ sung
các thông tin thực tiễn về tình hình thiên tai và vấn đề giới trong
công tác quản lý theo vùng miền và đặc điểm văn hóa của những
địa bàn tổ chức tập huấn cho đối tượng hướng tới.
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Hệ thống cho người học một số khái niệm chính về giới và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng
đồng. Các khái niệm về giới được giải thích trong mối liên quan tới các khái niệm về cộng đồng
và thiên tai.
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI
TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA
VÀO CỘNG ĐỒNG
MỤC TIÊU:

Các nội dung

T h ờ i
gian

Phần 1: Một số luật và văn bản của quốc tế và của Việt Nam
về bình đẳng giới và thiên tai.

15 phút

Phần 2: Tác động của thiên tai tới phụ nữ và nam giới

20 phút

Phần 3: Phụ nữ là nhân tố quan trọng đóng góp xây dựng
cộng đồng được an toàn hơn trong thiên tai.

25 phút

Phần 4: Đảm bảo an ninh/an toàn cho phụ nữ trong các
hoạt động ứng phó và cứu trợ nhân đạo

10 phút

Tổng thời gian

70 phút

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Nhằm hệ thống lại một số cơ sở pháp lý và thực tiễn để chứng
minh việc lồng ghép giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào
các hoạt động của công tác quản lý thiên tai sẽ mang lại những
hiệu quả lớn hơn cho cộng đồng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
phụ nữ và nam giới trong công tác phòng ngừa thiên tai.
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Tiến trình bài giảng:
Phần 1: Một số luật và văn bản của quốc tế và của Việt Nam về bình đẳng giới và thiên tai.
-

Giảng viên (GV) phân nhóm và đặt các câu hỏi:
+ Các anh/chị liệt kê những công ước, văn bản luật pháp chính sách của Quốc tế và
trong nước liên quan đến bình đẳng giới?
+ Các anh/chị liệt kê những công ước, văn bản luật pháp chính sách của Quốc tế và
trong nước liên quan đến thiên tai/biến đổi khí hậu có đề cập tới vấn đề giới?
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+ Các quy định, chính sách của địa phương (các cấp) có liên quan đến giới và giới trong
thiên tai (nếu có).
-

GV yêu cầu từng nhóm viết lên giấy khổ to hoặc thẻ màu hoặc học viên trực tiếp trình bày
và giảng viên viết lên bảng.

-

Trên cơ sở phần trình bày của Học viên, Giảng viên dung bản trình chiếu (slides) để truyền
tải nội dung.

-

Giảng viên có thể chiếu một Video clip từ 4-5 phút giới thiệu về Công ước về xóa bỏ mọi
hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) (tùy vào thời gian của lớp học) hoặc
clip về Các Mục tiêu Phát triển Bền vững tới năm 2030.

Phần 2: Tác động của thiên tai tới phụ nữ và nam giới
-

GV yêu cầu học viên tìm những số liệu, thông tin, bằng chứng thực tế của tỉnh/địa phương
mình về những tổn thất vật chất, những ảnh hưởng về tâm lý, sức khỏe của phụ nữ, nam
giới (hoặc số liệu chung) do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. (Viết vào giấy to,
hoặc phiếu màu)

-

Sau đó GV phân loại: những số liệu, thông tin chung, những số liệu/thông tin có tách biệt
nam nữ, những nhóm dễ bị tổn thương.

-

GV yêu cầu học viên đọc lại những thông tin đã sắp xếp trên bảng và phát hiện xem có
những khác biệt nào về tổn thất giữa phụ nữ và nam giới trong thiên tai và trong công
tác quản lý rủi ro thiên tai?

-

Trên cơ sở báo cáo của các nhóm, giảng viên sẽ dùng slides (bản trình chiếu) để chuyển
tải các nội dung. (Giảng viên lưu ý cập nhật số liệu/thông tin tách biệt nam nữ của cơ sở
(tỉnh/thành, khu vực có học viên dự lớp)

Phần 3: Phụ nữ là nhân tố quan trọng đóng góp xây dựng cộng đồng được an toàn
hơn trong thiên tai.
-

Giảng viên đặt câu hỏi và cho thảo luận nhóm:
+ Hiện nay ở cộng đồng phụ nữ tham gia như thế nào trong công tác giảm nhẹ rủi ro
thiên tai (GNRRTT)? (trước, trong và sau thiên tai)
+ Những đóng góp của phụ nữ được ghi nhận như thế nào? (ví dụ phụ nữ có được
phân công vị trí chỉ đạo, điều hành trong công tác ứng phó với thiên tai ở địa phương)

-

Giảng viên sử dụng tài liệu trình chiếu để nêu được vai trò của phụ nữ giúp cộng đồng
an toàn hơn trong thiên tai.

Phần 4: Đảm bảo an ninh/an toàn cho phụ nữ trong các hoạt động ứng phó và cứu trợ
nhân đạo.
Giảng viên sử dụng tài liệu trình chiếu cho phần này.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

-
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Những nội dung cần chuyển tải: (Giảng viên lựa chọn để đưa vào trình chiếu)

PHẦN 1: Một số luật và văn bản của quốc tế
và Việt Nam về bình đẳng giới và thiên tai.

Một số công ước và cam kết quốc tế
1. Về bình đẳng giới

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Quyền bình đẳng giữa nam và nữ đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và thực hiện từ hàng
thập kỷ nay và đã được cụ thể hóa vào các công ước quốc tế, điển hình là Công ước Loại bỏ
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) năm 1979. Đây là Công ước quốc tế
quan trọng nhất về các quyền dành cho phụ nữ, trong đó có yêu cầu các quốc gia thành viên
cam kết đảm bảo phụ nữ và nam giới có các cơ hội bình đẳng về quyền dân sự, chính trị, kinh tế,
văn hoá và xã hội. Các bên thoả thuận đưa nguyên tắc bình đẳng nam nữ vào hiến pháp quốc
gia và/hoặc vào việc xây dựng luật pháp thích hợp khác. Công ước buộc các bên áp dụng mọi
biện pháp thích hợp để loại bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ ở các vùng nông thôn để đảm bảo
bình đẳng giữa nam và nữ và hưởng lợi bình đẳng từ “sự phát triển nông thôn” và “trong các hoạt
động cộng đồng”.
Tiếp đó năm 1995, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh ra đời là kết quả của Hội nghị Phụ nữ thế
giới lần thứ 4 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trong đó 189 quốc gia cam kết thực hiện 12 mục tiêu
chiến lược trọng tâm vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đó có mục tiêu chiến lược K về “Phụ nữ
và môi trường” đảm bảo sự tham gia tích cực của phụ nữ trong quá trình ra quyết định về môi
trường; lồng ghép các mối quan tâm về giới vào các chính sách và các chương trình phát triển
bền vững cũng như tăng cường hoặc thiết lập cơ chế ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để
đánh giá ảnh hưởng của các chính sách phát triển và môi trường đến phụ nữ.
Phiên họp 52 của Uỷ ban về Vị thế của Phụ nữ năm 2008 đã xác định các triển vọng giới
trong biến đổi khí hậu (BĐKH) là một vấn đề quan trọng mới nảy sinh, phiên họp đã nhất trí
trong Nghị quyết 21 về Tài trợ cho Bình đẳng giới và Môi trường, yêu cầu Chính phủ các nước
“lồng ghép quan điểm giới trong xây dựng, thực hiện, giám sát, đánh giá và lập báo cáo về các chính
sách môi trường quốc gia, tăng cường các cơ chế và cung cấp thoả đáng các nguồn lực để đảm bảo
sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ trong việc ra quyết định về các vấn đề môi trường ở mọi
cấp, nhất là các chiến lược liên quan đến BĐKH và cuộc sống của phụ nữ và em gái”.1
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ gồm 8 mục tiêu được 189 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc
nhất trí phấn đấu đạt được vào năm 2015. Các Mục tiêu thiên niên kỷ (Millennium Development
Goals – MDG) được các Chính phủ ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ năm 2000
khuyến khích thúc đẩy bình đẳng giữa các giới và trao quyền cho phụ nữ như là phương tiện để
chống nghèo đói và bệnh tật, cũng như thúc đẩy phát triển bền vững thực chất. Các Mục tiêu
thiên niên kỷ quan tâm đặc biệt đến bình đẳng giới trong an ninh môi trường, thể hiện qua các
1
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mục tiêu như xoá đói giảm nghèo (Mục tiêu 1), bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (mục
tiêu 3) và tính bền vững về môi trường (Mục tiêu 7).
Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG), còn được gọi là
Mục tiêu toàn cầu, là mục tiêu phổ quát được thiết kế nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành
tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030 ở
mỗi quốc gia thành viên Liên Hợp quốc (LHQ). Mục tiêu phát triển bền vững là sự tiếp nối của
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
Các SDG dựa trên sáu chủ đề bao gồm: nhân phẩm, con người, hành tinh, quan hệ đối tác, công
lý và thịnh vượng. Trong đó hai mục tiêu cuối cùng là chủ đề mới, mục tiêu 5 là về bình đẳng giới
và mục tiêu 13 là về biến đổi khí hậu. SDG toàn diện hơn so với MDG và bao gồm 17 mục tiêu,
được xác định bởi 169 mục tiêu cụ thể và 232 chỉ tiêu. Những mục tiêu này vượt ra tầm phát
triển xã hội, bao gồm cả các mục tiêu đối với biến đổi khí hậu, bất bình đẳng kinh tế, đổi mới,
tiêu thụ bền vững, hòa bình, công bằng… Mỗi mục tiêu được kết nối với nhau và thành công
trong một mục tiêu thường sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khác.

2. Về thiên tai và biến đổi khí hậu

Nhu cầu lồng ghép các triển vọng giới trong các chính sách và chiến lược, loại bỏ
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và cải thiện địa vị, sức khoẻ và phúc lợi
kinh tế của phụ nữ và trẻ em gái thông qua quyền được sử dụng đầy đủ và bình
đẳng đất đai, các cơ hội kinh tế, tín dụng, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ”2.

2
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Liên quan đến vấn đề BĐKH, với tính chất và những tác động nghiêm trọng mang tính toàn cầu
của thiên tai và BĐKH mà không nước nào có thể giải quyết một cách đơn lẻ, các nước trên thế
giới đã có khá nhiều các hội nghị, hội thảo quốc tế để thoả thuận và ký kết các hiệp ước chung
về việc ứng phó với thiên tai và BĐKH, tuy nhiên vấn đề giới trong các hiệp ước chung, các chính
sách trong lĩnh vực này còn khá hạn chế.
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Cho tới tận năm 1992, Chương trình nghị sự thứ 21 của Liên hiệp quốc về môi trường và phát
triển mới đưa ra lộ trình hướng tới phát triển bền vững, trong đó có chương 24 về Hành động
toàn cầu vì Phụ nữ hướng tới phát triển bền vững, kêu gọi Chính phủ các nước loại bỏ mọi trở
ngại đối với việc tham gia đầy đủ của phụ nữ trong phát triển bền vững và đảm bảo đạt được
bình đẳng giới trong mọi phương diện xã hội.3 Kế hoạch hành động Johannesburg là kết quả
của Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển bền vững năm 2002 đã tái khẳng định:
Hội nghị bàn tròn về Giới và BĐKH (do WEDO - Tổ chức về Môi trường và Sự phát triển của Phụ
nữ và Hội đồng các nhà Lãnh đạo Nữ Thế giới tổ chức) và Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Toàn
cầu các nhà Lãnh đạo Nữ quốc tế (tổ chức tháng 11/2007) đều thừa nhận BĐKH gây ra những
rủi ro an ninh đáng kể, nhất là đối với phụ nữ và thừa nhận phụ nữ phải được đưa vào quá trình
ra quyết định ở mọi cấp.
Hội nghị Thế giới về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (2005) đã đưa ra Khung hành động Hyogo (20052015) phản ảnh rõ vấn đề giới và thiên tai. Khung hành động này nêu rõ: “Khía cạnh giới cần được
lồng ghép trong các chính sách, kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai và các quá trình ra quyết định liên
quan, kể cả các quá trình liên quan đến đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm, quản trị thông tin và giáo dục,
đào tạo”.

Trong khuôn khổ Khung hành động Hyogo:
“Giới” và “phụ nữ” xuất hiện 4 lần

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Kêu gọi lồng ghép khía cạnh giới trong chính sách và quá trình lập kế
hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Giới trong xây dựng năng lực và công tác đào tạo
Phụ nữ chủ yếu được coi là các nhóm dễ bị tổn thương

Khung Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai giai đoạn 2015-2030 (Là Khung tiếp nối của
Khung Hyogo) chú trọng phòng ngừa, thích ứng với BĐKH, nhấn mạnh quyền con người,
bình đẳng giới và củng cố khuôn khổ luật pháp quốc tế về vấn đề này. Khung Sendai
hướng tới mục tiêu ngăn chặn rủi ro mới và giảm thiểu rủi ro hiện hữu, ngăn ngừa và hạn chế sự
nguy hiểm và tình trạng dễ bị tổn thương trong thiên tai, đồng thời nâng cao khả năng chuẩn
bị, ứng phó và phục hồi, từ đó tăng cường khả năng chống chịu ở cả cấp độ cá nhân và cộng
đồng.
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Các mục tiêu toàn cầu gồm:
Giảm: tỉ lệ tử vong; Số người bị ảnh hưởng; Thiệt hại kinh tế; Thiệt hại đối
với cơ sở hạ tầng trọng yếu và sự gián đoạn của các dịch vụ cơ bản
Tăng: số lượng các nước có chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia;
hợp tác quốc tế; khả năng tiếp cận và truy cập các hệ thống cảnh báo sớm
đối các loại thiên tai phức tạp; thông tin và các đánh giá về rủi ro thiên tai

Giới trong khuôn khổ Khung hành động Sendai
“Giới” và “phụ nữ” được xuất hiện 10 lần
Phạm vi rộng hơn cho giới và hòa nhập xã hội - “cách tiếp cận toàn xã hội “
Tập trung vào vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng, xác định
nguồn lực và triển khai các chính sách, kế hoạch và chương trình Giảm nhẹ
thiên tai mang tính đáp ứng giới
Kêu gọi phụ nữ tham gia và lãnh đạo công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Khung Sendai vẫn chỉ coi Bình đẳng giới là phần “mở rộng” chứ chưa phải là một khái
niệm độc lập, vấn đề giới đã được đề cập nhưng vẫn còn nhiều bất cập: Nữ giới vẫn được
gộp chung với các nhóm yếu thế khác như người già, trẻ em...Không có các cam kết về trao
quyền cho phụ nữ (cụ thể: nguyên tắc hướng dẫn đều cho rằng tất cả các chính sách và chương
trình thực tiễn chỉ “nên” tích hợp một góc nhìn trên cơ sở “giới tính, tuổi, tình trạng khuyết tật và
văn hóa”, không có một mục tiêu nào trong 7 mục tiêu có cam kết dựa trên cơ sở giới; 4 hành
động ưu tiên không đề cập tới giới, phụ nữ được coi là các bên liên quan nhưng không có cơ
chế hỗ trợ, ngoại trừ tăng cường năng lực, công nhận trao quyền nhưng không bắt buộc...).

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
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Kêu gọi việc phân tách số liệu theo giới tính và tuổi tác.
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Một số kết luận:
Việc các khung pháp lý toàn cầu thể hiện cam kết về bình đẳng giới là vô cùng quan trọng
bởi vì4:
•

Các khung pháp lý toàn cầu ảnh hưởng đến các Chính sách và Chương trình quốc gia

•

Các khung pháp lý toàn cầu ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu của các quốc gia và địa
phương

•

Các hiệp ước toàn cầu được xây dựng trong các khuôn khổ về quyền con người

•

Những khác biệt về giới trong các nhóm yếu thế và nhóm năng lực đã được quốc tế công
nhận về mặt nguyên tắc (Tiêu chuẩn Sphere, Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu,
Cương lĩnh hành động Bắc Kinh)

•

Các khung pháp lý toàn cầu ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống của phụ nữ: sinh
tồn, sinh kế, phát triển, nâng cao quyền năng

•

Khung pháp lý toàn cầu hiện vẫn chủ yếu là do nam giới xây dựng.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Các văn bản pháp lý đã có sự thay đổi về cách tiếp cận:
•

Chuyển từ việc coi phụ nữ là nạn nhân và là đối tượng dễ bị tổn thương trở thành các tác
nhân thay đổi và tập trung vào việc trao quyền và hòa nhập.

•

Nhấn mạnh vai trò của phụ nữ và quyền con người

•

Thu hút sự tham gia tình nguyện của người dân địa phương.

Những tiến bộ:
•

Hầu hết các hiệp ước toàn cầu đã có đề cập đến vấn đề giới. Một số nội dung đã được lồng
ghép.

•

Thừa nhận tầm quan trọng của bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

•

Ngôn ngữ đã được chuyển từ “phụ nữ” sang “giới”

•

Trong các cuộc tham vấn với xã hội dân sự về các hiệp ước, nhiều ý kiến ủng hộ các vấn đề
giới và đã hình thành ngôn ngữ cho các vấn đề này

•

Phụ nữ ngày càng được công nhận với vai trò người hành động, không chỉ là “nạn nhân”

4

Kỷ yếu Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương về Giới và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Hà Nội, Việt Nam, 16-18/5/2016

•

Hỗ trợ vai trò lãnh đạo của phụ nữ; đã có những yêu cầu, đòi hỏi về số lượng phụ nữ tham
gia vào quá trình ra quyết định và ở các vị trí ra quyết định ở cấp độ toàn cầu.

•

Hệ thống số liệu tách biệt theo giới tính và các số liệu cụ thể về giới đã ngày được các quốc
gia quan tâm.

•

Bình đẳng giới mặc dù được nhắc tới ở hầu hết các nguyên tắc, lời mở đầu, nhưng không
được thể hiện xuyên suốt trong các văn bản hoạt động, nhất là các nội dung về tài chính
hoặc công nghệ.

•

Vấn đề bình đẳng giới chỉ có thể nhận thấy trong mối quan hệ với các nhóm dễ bị tổn
thương.

•

Ở một số văn bản quốc tế, nữ giới được nhóm chung lại với “những nhóm khác” ngay cả ở
trong các tiêu chí. Ví dụ: Mục tiêu 1 của SGDs về đói nghèo, đáng lẽ nên tập trung vào những
người phụ nữ thuộc nhóm người nghèo nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ có một chỉ số nói về nữ
giới và đã đánh đồng với “những nhóm người khác”. Tỉ lệ phần trăm phụ nữ, nam giới, người
dân bản địa và cộng đồng địa phương được bảo đảm quyền lợi về đất đai, tài sản và các
nguồn tài nguyên thiên nhiên, được tính bằng: (i) tỉ lệ có giấy tờ hoặc bằng chứng chứng
nhận sở hữu và (ii) tỉ lệ người có quyền được công nhận và bảo vệ.

•

Các chỉ số về những vấn đề có ảnh hưởng đến nữ giới nhất cũng không chứa đựng vấn đề
bình đẳng giới. Ví dụ: mức tối thiểu tiêu thụ năng lượng cần thiết (Mục tiêu 1 SDGs); tỉ lệ
phần trăm nuôi con dưới 6 tháng bằng sữa mẹ hoặc số lượng cán bộ khuyến nông trên 1000
nông dân (Mục tiêu 2); tỉ lệ người bị bệnh tâm lý được chữa trị (Mục tiêu 3); chỉ số phát triển
ở trẻ nhỏ (Mục tiêu 4); tỉ lệ phần trăm người sinh sống trong khoảng cách 0.5km từ các công
trình giao thông công cộng (mục tiêu 11).

•

Thiếu các dữ liệu, số liệu quốc gia trên cơ sở bình đẳng giới.

•

Không có sự hiện diện đáng kể của nữ giới trong việc ra quyết định về chính sách.

•

Không có cơ chế giải trình trách nhiệm cho việc thực hiện bình đẳng giới trong quá trình
thực thi và giám sát.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Những vấn đề đặt ra:
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Một số luật và văn bản pháp lý của Việt Nam
1 . Văn bản pháp lý quan trọng về bình đẳng giới
Là một thành viên trong cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định quyền bình
đẳng nam nữ cho mọi công dân Việt Nam ngay từ Bản Tuyên Ngôn thành lập nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Hiến pháp Việt Nam luôn đảm bảo các nguyên tắc về bình đẳng
nam nữ.
Theo từng giai đoạn, Chính phủ Việt Nam đã dần cụ thể hóa các cam kết quốc tế của mình vào
các chính sách về bình đẳng giới và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu của
Việt Nam. Nhìn chung, các chính sách đã được đánh giá khá tốt.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Năm 1982, Chính phủ Việt Nam phê chuẩn Công ước CEDAW. Ngay sau Hội nghị Phụ nữ thế giới
lần thứ 4 của Liên Hợp Quốc tại Bắc Kinh năm 1995, Việt Nam cũng đã xây dựng Chiến lược và
Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn đến năm 2010, 2015, Chiến lược bình
đẳng giới từ năm 2015-2020. Trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm
2010 và Quy hoạch Phát triển Kinh tế -Xã hội giai đoạn 2006-2010 và các giai đoạn sau đều thừa
nhận bình đẳng giới là một ưu tiên.
Năm 2006 Luật bình đẳng giới được thông qua và có hiệu lực vào tháng 7/2007 theo sáng kiến
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Luật có 6 chương và 44 điều, đề ra các biện pháp thúc đẩy
bình đẳng giới, kể cả các biện pháp đặc biệt tạm thời. Các văn bản hướng dẫn thực hiện luật
cũng đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể cho các bộ và cơ quan các cấp lồng ghép vấn đề
giới vào chương trình hoạt động cụ thể của bộ/ngành/địa phương mình. Luật Phòng chống
bạo lực gia đình được thông qua năm 2007 được Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội xây
dựng, thừa nhận bạo lực gia đình là một vấn đề nghiêm trọng và các biện pháp hiện có chưa đủ
để giải quyết vấn đề nan giải này.
Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 mới được Chính phủ ban hành
kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 với mục tiêu tổng quát: “Tiếp
tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng
bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất
nước”. Các mục tiêu cụ thể của chiến lược gồm: trong lĩnh vực chính trị, đến năm 2025 đạt 60%
và đến năm 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có
lãnh đạo chủ chốt là nữ; trong lĩnh vực kinh tế, lao động, tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng
lương lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030; giảm tỷ trọng lao động nữ làm
việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm xuống dưới 30% vào
năm 2025 và dưới 25% vào năm 2030… Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới, giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình
không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam
giới; đến năm 2025 đạt 80% và đến 2030 đạt 90% người bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở
giới được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản... Với lĩnh vực y tế, tỷ số giới tính
khi sinh đạt mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2025 và 109 bé trai/100 bé gái sinh
ra sống vào năm 2030; tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 42/100.000 trẻ sinh
sống vào năm 2025 và xuống dưới 42/100.000 vào năm 2030... Trong lĩnh vực giáo dục, nội dung
về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân
và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi; tỷ lệ trẻ em trai và trẻ

em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt trên 90% vào năm 2025 và khoảng
99% vào năm 2030; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt khoảng 85% vào năm 2025 và 90%
vào năm 2030...
2. Văn bản liên quan đến công tác phòng chống thiên tai
Từ những năm 1990, nhận thức được tầm quan trọng và ảnh hưởng của BĐKH trên toàn cầu, Việt
Nam đã xây dựng khá nhiều các chính sách và chương trình chung liên quan đến BĐKH, đồng
thời đã sớm tham gia và phê chuẩn Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH (11/1994) và
Nghị định thư Kyoto (9/2002).

Các chính sách/chương trình liên quan tới thiên tai và BĐKH của Việt Nam:
Chiến lược Phát triển KT-XH 2001-2010 và giai đoạn tiếp theo 2011-2020,
Định hướng cho Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21; 2004)
Thông báo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam theo công ước UNFCCC (2003),
Các chính sách và chương trình liên quan đến thích ứng
Luật bảo vệ môi trường 2005 nêu rõ: Chính phủ Việt Nam sẵn sàng thực hiện các cam kết và
nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ môi trường mà Việt Nam đã ký.
Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 2010 và định hướng đến 2020 (2003)
Chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (2007).

Các chính sách và chương trình liên quan đến giảm thiểu rủi ro
Luật Năng lượng (2005), Luật bảo vệ và Phát triển rừng (2005), Chương trình mục tiêu quốc gia về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (2006)...
Nguồn: phỏng theo ADB (2009)- Ứng phó BĐKH: cơ hội cải thiện bình đẳng giới

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Luật tài nguyên nước (1998)
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Tuy nhiên trong các Chính sách và chương trình quốc gia này, vấn đề giới hầu như không được
đề cập tới.
Tháng 11/ 2007, Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Chiến lược Quốc gia về phòng, chống
và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020”. Chiến lược đã thể hiện cam kết của Chính phủ trong
việc áp dụng lồng ghép Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và yêu cầu “sự tham gia của
cộng đồng đối với việc xây dựng văn bản pháp luật, lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý và theo
dõi việc thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương”. Tuy nhiên Chiến lược không đề cập
rõ vai trò của phụ nữ trong quá trình phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai, các thuật ngữ
có sự trung tính về giới, mới chỉ đề cập tới cộng đồng. Do vậy rất cần thiết phải phát hiện ra
những vấn đề bất bình đẳng giới để giải quyết trong quá trình chiến lược này được cụ thể hoá
bằng những kế hoạch, chương trình cụ thể ở địa phương.
Tới tháng 12/2007 khi “Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH” được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt thì vấn đề giới mới được đề cập chính thức. Bình đẳng giới được đề cập
trong Chương trình này là một nguyên tắc chỉ đạo cùng với quá trình phát triển bền vững, một
cách tiếp cận liên ngành cũng như vấn đề giảm đói nghèo. Chương trình Mục tiêu quốc gia
nhấn mạnh đến nhu cầu tiến hành đánh giá tính dễ bị tổn thương ở các cấp ngành, vùng và
cộng đồng, cũng như xác định người nghèo, phụ nữ và trẻ em trong số những nhóm dễ bị tổn
thương nhất trước các tác động của BĐKH.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Những tác động BĐKH tiềm tàng đối với phụ nữ được trình bày trong bối cảnh năng lực của Việt
Nam phấn đấu đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ gồm: khả năng khiến vấn đề bất bình
đẳng giới trở nên tồi tệ hơn, thêm khối lượng việc làm, và tính dễ bị tổn thương của phụ nữ ở
các hộ gia đình có ít tài sản và nguồn lực. Tuy nhiên, Chương trình Mục tiêu Quốc gia chưa đưa
ra được các nhiệm vụ, chỉ tiêu hoặc hành động cụ thể quan tâm đến tính dễ bị tổn thương của
phụ nữ hoặc các vấn đề giới.
Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng” (viết tắt
đề án 1002) được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định 1002/QĐ-TTgs ngày 13/7/2009 với
mục tiêu và nhiều nội dung tập trung ở cấp xã, thôn, bản, nhằm trực tiếp hướng tới đối tượng
người dân sống trong cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng chủ động tham gia vào các hoạt động
phòng, chống thiên tai. Một trong bốn nguyên tắc thực hiện Đề án là đảm bảo bình đẳng giới
và hòa nhập người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Cho tới nay Đề án đã đạt
được nhiều kết quả cụ thể, đặc biệt trong việc đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công
tác quản lý thiên tai các cấp, các nhóm hỗ trợ kỹ thuật và nhóm cộng đồng ở cơ sở, rất nhiều bộ
tài liệu tập huấn đào tạo trong Đề án có lồng ghép giới. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề
án, vấn đề lồng ghép giới gặp rất nhiều khó khăn do vấn đề bình đẳng giới chưa được xem là
vấn đề xuyên suốt trong hầu hết nhiệm vụ của các bộ, ngành; thiếu các thông tin, số liệu tách
biệt giới tính; định kiến, quan niệm truyền thống về vai trò giới trong chính bản thân phụ nữ,
nam giới và công tác phòng, chống thiên tai còn nặng nề. Vấn đề giới mới chỉ cố gắng dừng ở
việc đảm bảo số lượng, chưa đảm bảo tính hiệu quả của việc tham gia.
Luật phòng,chống thiên tai được Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 19/06/2013 và có hiệu lực
từ ngày 01/05/2014 đã khẳng định một trong những nguyên tắc cơ bản là phương châm bốn
tại chỗ và dựa vào cộng đồng (khoản 3, điều 4) và phòng, chống thiên tai phải đảm bảo tính
nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới (khoản 5, điều 4), đồng thời ghi nhận sự cần
thiết về số liệu tách biệt giới tính và hướng tới tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và nam giới.
Luật có số lượng quy định yêu cầu báo cáo về giới tính, độ tuổi. Luật công nhận phụ nữ (trừ phụ
nữ mang thai) không phải là nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên ở những khía cạnh liên quan

đến công nghệ, tài chính, phân công nhiệm vụ thì chưa có quy định nào trong luật thể hiện rõ
những yêu cầu/hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.
Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền
vững ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2016 và cũng có 17 mục tiêu
chung và 115 mục tiêu cụ thể. Kế hoạch này được sử dụng để phát triển các mục tiêu SDG của
Việt Nam (VSDG) với sự tham vấn của các bộ, cơ quan cấp tỉnh, xã hội dân sự và các đối tác phát
triển. Lần đầu tiên vấn đề giới, thiên tai, biến đổi khí hậu đã trở thành những vấn đề xuyên suốt
trong hầu hết các mục tiêu phát triển bền vững.
Với những chính sách trên, Chính phủ Việt Nam đã tỏ rõ sự cam kết và mong muốn thúc đẩy vấn
đề bình đẳng giới và lồng ghép giới vào lĩnh vực phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng
phó với biến đối khí hậu, tuy chưa thực sự rõ nét nhưng là khung pháp lý quan trọng để các cấp,
các ngành có cơ sở thực hiện việc lồng ghép giới.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
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Có thể nói rằng trên cơ sở pháp lý, với các cam kết quốc tế và quốc gia trên, phụ nữ hoàn toàn
có quyền tham gia bình đẳng như nam giới vào mọi vấn đề của đời sống xã hội, trong đó có
những vấn đề liên quan tới thiên tai. Đây chính là một căn cứ quan trọng để chúng ta thấy được
sự cần thiết và cấp bách trong việc cần phải lồng ghép giới và thu hút sự tham gia của phụ nữ
vào các chương trình quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó BĐKH.
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PHẦN 2: Tác động của thiên tai tới phụ nữ và nam giới
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Ở Việt Nam, trong 65 năm qua, thiên tai đã xảy ra ở hầu hết các khu vực, gây thiệt hại lớn về
người, tài sản, cơ sở hạ tầng và tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội và môi trường. Ngoài ra,
BĐKH cũng làm cho thiên tai trở nên phức tạp, gia tăng về tần số và cường độ, cùng với những
thay đổi khác không thể dự đoán trước. Trong thập kỷ từ năm 1991 đến 2000, ước tính chính
thức có 8.000 người đã thiệt mạng do bão, lũ lụt và lở đất. Thiệt hại về mặt kinh tế lên tới gần
3 tỷ đô la Mỹ.5 Bình quân mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích khoảng trên 500 người, bị
thương hàng nghìn người, thiệt hại về kinh tế từ 1,0-1,5% GDP. Đặc biệt, trong giai đoạn 20002010, số người thiệt mạng do thiên tai là 5.045 người, số người mất tích là 617 người, tổng thiệt
hại cho xã hội lên đến 91.275 tỷ đồng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông, 2012)6. Phụ nữ
Việt Nam chiếm 50,2% (theo tổng điều tra dân số tháng 4/2019) tổng dân số, tham gia vào hầu
hết các lĩnh vực đời sống-kinh tế-văn hóa- xã hội, do vậy họ cũng chịu tác động và ảnh hưởng
của thiên tai và BĐKH như nam giới.
Báo cáo năm về tăng cường tính chống chịu của hệ thống nông nghiệp, thực phẩm trước
các tác động của El Nino tại Việt Nam (2018) do Ngân hàng Thế giới thực hiện với Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn: Việt Nam đứng thứ 7 trong số các quốc gia dễ bị thiên tai nhất
trên thế giới với hơn 13.000 người tử vong và tổn thất tài sản trị giá 6,4 tỉ USD trong vòng hơn 2
thập kỷ qua. Trong đó, El Nino, hạn hán và xâm nhập mặn trong sự kiện năm 2014-2016 đã gây
thiệt hại ước tính vào 3,6 triệu USD chỉ riêng đối với ngành nông nghiệp, thủy sản đánh bắt và
nuôi trồng. Các mô phỏng cho thấy các hộ gia đình ở nông thôn chứng kiến sự sụt giảm 3,5%
về phúc lợi khi có các sự kiện El Nino cường độ mạnh. Kịch bản mô phỏng cho thấy một sự kiện
El Nino cường độ mạnh cũng khiến cho tỉ lệ nghèo quốc gia tăng thêm 1,9%. Điều này có nghĩa
là có thêm 1,7 triệu người sống dưới chuẩn nghèo. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy phụ nữ
đặc biệt bị tổn thương bởi El Nino. Thực tế, tỉ lệ hộ gia đình do phụ nữ làm chủ lâm vào cảnh
nghèo đói trong các đợt thiên tai gây ra bởi El Nino cường độ mạnh đã tăng 2,7% - tỉ lệ
cao nhất so với các nhóm hộ gia đình7.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, thiên tai xảy ra trong
tháng 9/20198 chủ yếu là bão, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, lốc xoáy và sạt lở đất tại một số địa
phương làm 26 người chết và mất tích, 55 người bị thương; 144 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và
21,7 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, ngập và hư hỏng; 24,8 nghìn ha lúa và hơn 4 nghìn ha hoa màu
5

Peter Chaudhry và Greet Ruysschaert, Climate change and Human Development in Vietnam- BĐKH và phát triển con người ở Việt Nam,
UNDP, 2007.
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UNDP-INHEN, tháng 2/2015-Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích
ứng với biến đổi khí hậu, trang 269.
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Ngân hàng thế giới, Báo cáo năm 2018 về tăng cường tính chống chịu của hệ thống nông nghiệp, thực phẩm trước các tác động của El
Nino tại Việt Nam.

8
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bị hư hỏng. Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai
gây ra trong tháng 9/2019 ước tính hơn 2 nghìn tỷ đồng.

© Ảnh: UN Women Việt Nam
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Tính chung 9 tháng, thiên tai làm 116 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 1.421 ngôi
nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hơn 59,6 nghìn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng; 63,3 nghìn ha lúa và
gần 19 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai xảy ra trong 9
tháng ước tính 4,6 nghìn tỷ đồng.
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Các địa phương bị thiệt hại nhiều do thiên tai trong 9 tháng gồm: Hà Giang: 11 người chết, 24
người bị thương, 1 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, 155 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 5,5
nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản ước tính 52,5 tỷ đồng; Lào Cai: 2 người chết, 2
người bị thương, 80 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 2,5 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại về tài
sản ước tính 62,6 tỷ đồng...
Theo Báo cáo theo dõi toàn cầu năm 2008 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam xếp thứ 8 trong
số 10 quốc gia chịu tổn thương cao nhất ở Đông Á do các tác động của thời tiết cực đoan. Một
con số đáng chú ý là 70% dân số Việt Nam sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng của các thiên tai
liên quan đến nước.9 Trong số đó đa phần phụ nữ và nam giới nghèo lại thường sống ở các khu
vực dễ bị ảnh hưởng của lũ lụt và rất ít người trong số họ được sống trong các ngôi nhà kiên cố
và vững chắc. Tác động của lũ lụt, bão, hoặc hạn hán ảnh hưởng lớn hơn đối với người nghèo vì
họ có ít nguồn lực để phục hồi, không có khả năng trả nợ hoặc vay nợ mới vì sự gia tăng giá cả
thực phẩm và bệnh tật do các dịch bệnh có nguồn gốc từ nước.10 Trong số người nghèo thì tỉ lệ
phụ nữ nghèo lớn hơn so với nam giới. Chính vì vậy, thiên tai và BĐKH là nguy cơ hiện hữu cho
mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam và sự
phát triển bền vững của đất nước.
Tác động của thiên tai và BĐKH qua các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan diễn ra trong
những năm gần đây tác động mạnh mẽ tới phụ nữ nhiều hơn tới nam giới ở một số khía cạnh,
đặc biệt là ở các nước đang phát triển, như:
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+ Thiên tai làm trầm trọng hơn tình trạng nghèo đói của các nhóm dễ bị tổn thương
trong đó có nhóm phụ nữ nghèo: do họ sống chủ yếu dựa vào các nguồn tài nguyên thiên
nhiên nên khi thiên tai xẩy ra họ khó có thể duy trì được nguồn thu nhập thường xuyên.
+ Thiên tai khiến gánh nặng công việc gia đình của phụ nữ gia tăng: Sau thiên tai, các
nguồn lực như nước sạch, các nhu yếu phẩm trở nên khan hiếm, đắt đỏ... Là người bị coi
là có trách nhiệm phải chăm lo cho con cái, người cao tuổi, người ốm và các công việc gia
đình, phụ nữ sẽ phải xoay sở và chịu nhiều áp lực để có thể thực hiện vai trò chăm sóc, nuôi
dưỡng.
+ Xu hướng nam giới di cư lao động sau thiên tai trở nên phổ biến hơn: Ở một số nơi trên
thế giới và Việt Nam, thiên tai và BĐKH khiến các nguồn lực cạn kiệt nên nam giới buộc phải
di cư xa quê tìm việc làm, để lại phụ nữ lo gánh nặng chăm sóc gia đình, công việc đồng áng
và các công việc hỗ trợ cộng đồng sau thiên tai.
+ Thiếu các thông tin tách biệt giới tính trong công tác phòng chống thiên tai: Hiện nay,
ở Việt Nam, thông tin, số liệu về công tác phòng chống thiên tai rất nhiều nhưng thông tin,
số liệu có tách biệt giới tính một cách có hệ thống trong các hoạt động phòng, chống thiên
tai, nhất là trong việc thống kê thiệt hại thì lại rất hạn chế. Các nghiên cứu về tác động của
thiên tai dưới góc độ giới, các phân tích giới liên quan đến trình trạng dễ bị tổn thương của
nam và nữ vẫn mang tính nhỏ, lẻ, chưa có hệ thống để trở thành dữ liệu quốc gia. Báo cáo
thảo luận chính sách “Ứng phó với BĐKH ở Việt Nam: Các cơ hội cải thiện bình đẳng giới”
của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Oxfam tháng 12/2009 đã uỷ thác hoạt động nghiên cứu
đánh giá giới và BĐKH ở Việt Nam. Đánh giá này cho thấy: “Những tác động của BĐKH là khác
nhau, vì tính dễ bị tổn thương khác nhau. Người nghèo, phụ nữ và trẻ em là những người dễ bị
9

Nguyễn Hữu Ninh, Flooding in Mekong River Delta, Vietnam, UNDP, 2007.
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Oxfam quốc tế, Việt Nam, BĐKH, sự thích ứng và người nghèo, 2008

tổn thương nhất trước những ảnh hưởng của BĐKH, và trên thực tế BĐKH có thể làm tồi tệ thêm
những bất bình đẳng giới, tạo thêm gánh nặng công việc cho phụ nữ, cũng như tăng thêm khả
năng dễ bị tổn thương của phụ nữ ở các hộ gia đình nghèo”.11
Đây là một khoảng trống quan trọng trong quá trình thu thập và xử lý thông tin. Nếu không
có những số liệu thống kê có tách biệt giới tính và không có sự quan tâm tìm hiểu những
nhu cầu khác nhau giữa phụ nữ và nam giới trong các hoạt động điều tra, nghiên cứu trong
lĩnh vực thiên tai và BĐKH thì khó có thể có được một kế hoạch lồng ghép giới hiệu quả.
+ Phụ nữ ít tham gia vào quá trình ra quyết định trong lĩnh vực phòng chống thiên tai:
hiện nay việc phụ nữ tham gia vào quá trình ra quyết định và các vị trí lãnh đạo, quản lý trong
các lĩnh vực liên quan đến môi trường, thiên tai và BĐKH ở các cấp còn rất hạn chế. Phụ nữ
tham gia chủ yếu ở khâu thực hiện các hoạt động khi thiên tai xảy ra, nên những nhu cầu
của phụ nữ ít được biết đến, đồng thời những năng lực vốn có của phụ nữ chưa được khai
thác thể hiện trong quá trình lập các kế hoạch phòng chống thiên tai ở từng cấp.
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Ứng phó với BĐKH ở Việt Nam,: Các cơ hội cải thiện bình đẳng giới, UNDP-Oxfam, 12/2009, p15
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+ Nhận thức về giới và các kỹ năng nhận biết các vấn đề giới còn hạn chế: Nhận thức về
giới, bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp còn
hạn chế. Vấn đề giới vẫn được coi là vấn đề của phụ nữ. Các công cụ phân tích giới chưa
được sử dụng hiệu quả, quá trình lồng ghép giới còn chậm. Việc thiếu các số liệu và thông
tin có tách biệt giới tính là cản trở chủ yếu trong quá trình dự thảo, xây dựng chính sách và
triển khai thực hiện ở địa phương. Công trình Nghiên cứu đánh giá về giới và BĐKH của Liên
Hợp Quốc cũng đưa ra kết luận là toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước không được trang bị
tốt để tham vấn cả nam giới và nữ giới ở các cấp khác nhau trong xây dựng chính sách.12
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PHẦN 3: Phụ nữ là nhân tố quan trọng, đóng góp
cho việc xây dựng cộng đồng được an toàn hơn
trong thiên tai.

Cần coi phụ nữ là những tác nhân tích cực đóng góp vào
quá trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó và phục hồi
bền vững tại cộng đồng

Phụ nữ chiếm đến 50,2% dân số, ở nông thôn phụ nữ chiếm tới hơn 60% lực lượng lao động,
nhất là trong bối cảnh hiện nay khi nam giới thường có xu hướng đi tìm việc làm ở các thành
phố thì phụ nữ gần như đóng vai trò chính trong công tác phòng chống thiên tai tại cộng đồng,
nếu bỏ qua lực lượng này tức là bỏ qua hơn 50% nguồn lực cộng đồng.
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Chúng ta cần phải nhận biết những thế mạnh của phụ nữ và phát huy những khả năng sau đây
của phụ nữ tại cộng đồng để biến những năng lực đó thành thế mạnh trong công tác phòng
chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai:
•

Khả năng nhận biết cộng đồng của phụ nữ tốt hơn rất nhiều so với nam giới, vì họ là người
tham gia nhiều hoạt động và có giao tiếp nhiều với các đối tượng khác nhau (ví dụ qua việc
đi chợ, qua các sinh hoạt của làng, xóm) trong cộng đồng, họ là người biết nhiều loại thông
tin một cách không chính thức ví dụ ai là người mới đến, ai mới đi khỏi cộng đồng, ai đang
gặp khó khăn, ai là người già neo đơn, ai đang ốm đau, ai đang mang thai, ai bị tàn tật, gia
đình nào khó khăn, gia đình nào có con nhỏ… Họ là nguồn thông tin rất tốt để có thể lên kế
hoạch chuẩn bị trước, trong và sau thiên tai cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (ví dụ
như: hỗ trợ ứng cứu khi thiên tai xảy ra và phân bổ nguồn viện trợ sau thiên tai)

•

Khả năng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của phụ nữ cũng rất tốt, họ chính là kênh
thông tin truyền miệng những kinh nghiệm hay/kinh nghiệm dân gian trong công tác ứng
phó với thiên tai, họ dễ dàng tiếp cận các đối tượng khác nhau trong cộng đồng để tuyên
truyền, thuyết phục và chia sẻ thông tin về phòng tránh thiên tai và các hoạt động ứng
phó…

•

Khả năng tham gia công việc cộng đồng: đây chính là một truyền thống tốt đẹp từ nền
văn hóa làng xã của Việt Nam. Các hoạt động cộng đồng như hiếu, hỉ, dọn dẹp đường làng,
ngõ xóm sau thiên tai…thường huy động sự tham gia tình nguyện của cả phụ nữ và nam
giới tại cộng đồng. Những công việc cộng đồng phụ nữ tham gia thường gắn với các loại
công việc mà phụ nữ vẫn đảm nhận chính ở cấp hộ gia đình như nấu ăn, chăm sóc trẻ em,
người cao tuổi, dọn dẹp…

Khả năng duy trì, cải tạo và ứng phó: phụ nữ có nhiều sáng kiến để ứng phó với thiên tai.
Do là người có vai trò chính trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng các thành viên trong gia
đình, ngay sau thiên tai, khi nam giới thường có xu hướng di cư tìm kiếm việc làm ở nơi khác,
thì phụ nữ vẫn là người bám trụ và đảm nhận luôn công việc cải tạo, phục hồi sản xuất tại
quê nhà.

•

Sự tham gia ngày càng nhiều trong công việc liên quan tới môi trường và thiên tai: với
sự phát triển và nhận thức của xã hội ngày càng tiến bộ đối với vai trò và những đóng góp
của phụ nữ trong cộng đồng, họ có thêm nhiều cơ hội để tham gia vào các hoạt động liên
quan tới công tác quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Vai trò
của họ ngày càng được nhìn nhận trong các hoạt động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

•

Nếu phụ nữ được miêu tả như là “nạn nhân” của thiên tai thì vai trò trung tâm của họ
trong ứng phó với thiên tai thường bị bỏ qua. Thực tế: Trách nhiệm gia đình của người
phụ nữ trước, trong và sau thiên tai rất quan trọng. Họ đóng một vai trò trung tâm trong việc
đảm bảo đáp ứng nhu cầu sống còn trước mắt của các thành viên gia đình, quản lý việc di
chuyển tạm thời trong bối cảnh khẩn cấp.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
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•
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Phần 4: Đảm bảo an ninh/an toàn cho phụ nữ trong
các hoạt động ứng phó và cứu trợ nhân đạo

Khi thiên tai xảy ra, người dân thường trở thành nạn nhân của các mối đe dọa đến cuộc sống,
an toàn và an ninh, sự phân biệt đối xử, có thể mất đi quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Trong
thời gian này, người dân thường tìm đến chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị-xã hội,
các tổ chức/nhóm từ thiện, nhân đạo để tìm kiếm sự hỗ trợ và bảo vệ, nhằm đảm bảo an toàn
và an ninh, giảm nhẹ những mất mát, tổn thương và bảo vệ phẩm giá của họ. Đây là những nhu
cầu và yêu cầu phù hợp với luật nhân quyền quốc tế và luật nhân đạo quốc tế cũng như các tiêu
chuẩn an ninh/an toàn được quốc tế công nhận.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Bảo vệ quyền con người và thúc đẩy sự bình đẳng là trọng tâm của mọi hoạt động cứu trợ nhân
đạo. Hoàn cảnh, nhu cầu và cơ hội của trẻ em gái, trẻ em trai, phụ nữ và nam giới cũng như của
các nhóm dễ bị tổn thương khác trong cộng đồng dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, khả năng,
thu nhập, dân tộc v.v. Sự khác biệt này được thể hiện rõ nét hơn trong những thời điểm xảy ra
thiên tai.
Các hoạt động cứu trợ nhân đạo cung cấp các dịch vụ nhằm cứu tính mạng con người và hỗ trợ
phục hồi cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các trường hợp khẩn cấp phức tạp
khác. Các hành động này cần đảm bảo an ninh, an toàn, không gây hại cho phụ nữ, trẻ em và
các nhóm dễ bị tổn thương khác trong cộng đồng.
Các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và nhận cứu trợ nhân đạo
Trong quá trình thiên tai xảy ra, có một số lĩnh vực bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại. Các tổ chức
cứu trợ nhân đạo trên thế giới đã chia thành các lĩnh vực chính sau:
1. An ninh lương thực và dinh dưỡng
2. Sinh kế
3. Giáo dục
4. Y tế
5. Nước sạch và vệ sinh môi trường
6. Nhà ở/nơi trú ẩn/trại tị nạn
7. Khôi phục sớm
8. Bảo vệ an ninh, an toàn

Tùy các loại thiên tai khác nhau mà lĩnh vực nào sẽ bị thiệt hại và ảnh hưởng nhiều, và sẽ nhận
được nhiều sự cứu trợ. Ví dụ trong bối cảnh hạn hán, vấn đề nước sạch, vệ sinh, môi trường sẽ là
một lĩnh vực bị ảnh hưởng, thiệt hại, và cần nhiều hỗ trợ. Trong trường hợp bão lớn hoặc động
đất, vấn đề nhà ở/nơi trú ấn/trại tị nạn sẽ trở thành lĩnh vực cần được quan tâm.
Bảo vệ an ninh, an toàn vừa là một lĩnh vực độc lập trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo,
vừa là một vấn đề/cách tiếp cận xuyên suốt, lồng ghép trong tất cả các lĩnh vực cứu trợ
nhân đạo kể trên.
Ở góc độ là một cách tiếp cận xuyên suốt, bảo vệ an ninh, an toàn nói đến: “… tất cả các hoạt
động nhằm đạt được sự tôn trọng đầy đủ các quyền của cá nhân phù hợp với các điều khoản
và tinh thần của các điều Luật quốc tế như Luật Nhân quyền Quốc tế, Luật Nhân đạo quốc tế,
Luật tị nạn quốc tế.”
Về cơ bản, bảo vệ an ninh, an toàn bao gồm mọi nỗ lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động nhân
đạo trong mọi lĩnh vực để đảm bảo rằng quyền của những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai/
khủng hoảng được hiểu rõ, được tôn trọng, được bảo vệ và không phân biệt đối xử.

Các tiêu chuẩn về Cứu trợ nhân đạo đưa ra năm nguyên tắc trong cứu trợ nhân đạo, mà các
tổ chức cá nhân, cho dù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng phải cam kết thực hiện:
•

Tránh gây thêm tổn hại cho phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai, nam giới khi thực hiện các hành
động cứu trợ nhân đạo (Không gây hại)

•

Bảo đảm phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và nam giới có thể tiếp cận được tới những trợ giúp
này một cách công bằng– phù hợp với nhu cầu và không phân biệt đối xử

•

Bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và nam giới khỏi những tổn hại về thân thể và tâm lý
do bạo lực hay cưỡng chế

•

Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và nam giới trong tiếp cận các biện pháp khắc phục và
phục hồi sau khi bị lạm dụng.

•

Thúc đẩy trách nhiệm đối với phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai và nam giới bị ảnh hưởng cũng
như thúc đẩy sự trao quyền và sự tham gia của họ.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
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Trong thực tế, để một hoạt động cứu trợ nhân đạo được thực hiện theo định hướng bảo đảm
an toàn, an ninh, thì việc cần phải làm là phải hiểu rõ và tìm cách ngăn chặn, giảm thiểu hoặc
xóa bỏ các rủi ro thực tế và rủi ro tiềm ẩn về an toàn, an ninh cho các cá nhân trong cộng đồng,
tránh việc vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế trong thời gian có thiên tai.
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Xem lĩnh vực bảo vệ an toàn/an ninh như là một lĩnh vực độc lập cần được cứu trợ khi
thiên tai xảy ra (phần này sẽ được khai thác sâu hơn ở Chương 3)
Lĩnh vực này nhận diện và xử lý các rủi ro đối với thân thể và tâm lý xã hội dễ xảy ra nhất với các
nhóm đối tượng khác nhau. Bao gồm:
Rủi ro về an toàn và an ninh, nói đến các trường hợp và rủi ro an ninh cá nhân nào mà phụ nữ,
trẻ em gái, nam giới và trẻ em trai, người khuyết tật, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số có
thể gặp phải, ví dụ những xâm phạm quyền con người, bị bạo hành, lạm dụng hay quấy rối tình
dục, do tình trạng thiên tai xảy ra, hay do chính cách thức cung cấp/ phân phối dịch vụ (Lương
thực/Nước sạch và Vệ sinh/ Giáo dục/ Năng lượng hay chất đốt/Chỗ ở…).
Khả năng tiếp cận dịch vụ, ví dụ có thành viên nào của nhóm dân cư, đặc biệt là các nhóm yếu
thế, không có khả năng tiếp cận thông tin và các dịch vụ, cứu trợ khẩn cấp không? Do các rào
cản về định kiến giới, văn hóa, ngôn ngữ, thể chất, an ninh/an toàn…
Tiếng nói và sự tham gia, nhằm xác định phụ nữ, trẻ em gái, trẻ em trai, nam giới, người khuyết
tật, và các nhóm yếu thế khác có cơ hội để thực sự lên tiếng về những vấn đề liên quan đến các
dịch vụ cứu trợ/ khẩn cấp mà họ cần không?.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Tài liệu đọc thêm
Theo báo cáo năm 2018 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO),
mỗi năm thiên tai đang gây tổn thất hàng tỉ đô la cho nông dân ở các nước đang phát triển, đặc
biệt là khu vực châu Á, trong đó hạn hán đang trở thành loại hình nghiêm trọng nhất trong số
một loạt mối đe dọa, bao gồm cả lũ lụt, cháy rừng, bão, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, rò rỉ
hóa chất và thủy triều đỏ. Từ năm 2005 đến 2015, thiên tai đã gây thiệt hại cho nông nghiệp của
các nền kinh tế đang phát triển tới 96 tỉ đô la, bao gồm hư hại và mất trắng về cây trồng và vật
nuôi. Một nửa tổng thiệt hại trên – trị giá 48 tỉ đô la – rơi vào châu Á. “Ngành nông nghiệp – bao
gồm cả trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản – đang phải đối mặt
với nhiều rủi ro, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, biến động thị trường, dịch bệnh”. Sinh kế của
2,5 tỉ người trên hành tinh hiện đang phụ thuộc vào nông nghiệp. Thông thường, những người
nghèo không có tiền mặt và tài sản phải chịu nhiều rủi ro thiên tai, như mùa màng, thiết bị, vật
dụng, vật nuôi, hạt giống, cây trồng và lương thực dự trữ bị thiệt hại hoặc bị phá hủy.

Khung hành động Hyogo:
Hội nghị Thế giới về Giảm nhẹ thiên tai lần thứ 2 vào tháng 01/2005 đã thông qua “Khung hành
động Hyogo 2005-2015” với cách tiếp cận mang tính chiến lược và toàn diện trong quản lý rủi
ro thiên tai, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cảnh báo sớm là công cụ chính để
giảm thiểu rủi ro, khuyến khích phát triển các hệ thống cảnh báo sớm theo hướng chú trọng
đến những người sẽ bị tác động, đặc biệt là cảnh báo phải kịp thời và dễ hiểu đối với cộng đồng,
cũng như phải bao gồm các hướng dẫn về cách hành động để ứng phó (UNISDR, 2005a). Khung
Hành động Hyogo được Việt Nam thông qua năm 2005.
-

Việt Nam đã chú trọng đáng kể vào việc nâng cấp các hệ thống cảnh báo sớm thông qua

đầu tư vào công tác dự báo và thông tin đại chúng (thông qua TV, đài và các hệ thống loa
phát thanh tại địa phương). Cảnh báo sớm đối với động đất và sóng thần cũng được cải tiến.
-

Nhằm tiêu chuẩn hóa công tác phòng ngừa và ứng phó cũng như khuyến khích sự tham
gia của cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt Bão (CCFSC) đã thông qua phương châm
“Bốn tại chỗ”, bao gồm: “nhân lực tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại
chỗ”.

-

Tháng 7 năm 2009, Chính phủ đã phê duyệt chương trình Nâng cao Nhận thức Cộng đồng
và Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng. Chương trình 53,5 triệu USD đầy tham vọng
này sẽ được thực hiện trong thời hạn 12 năm tại 6.000 xã và thôn bản thường xuyên bị ảnh
hưởng bởi thiên tai. Một hợp phần lớn của chương trình này tập trung vào việc giáo dục và
nâng cao nhận thức của cộng đồng.

-

Tháng 8 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), dưới sự hỗ trợ
kỹ thuật của UNDP đã tiến hành một đợt đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện Khung Hành
động Hyogo tại Việt Nam cho giai đoạn 2009-2011.

-

Năm 2011, UNDP hỗ trợ công tác đánh giá và cải tiến các hệ thống cảnh báo từ khâu dự báo
đến khâu nhận thông tin cuối cùng tại các tỉnh được lựa chọn.

-

UNDP đã hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc xây dựng các Hướng dẫn về Ứng phó Khẩn cấp và
Phục hồi Sớm nhằm đưa ra các chỉ dẫn cho cán bộ Chính phủ tại các cấp và địa phương
trong các chương trình ứng phó khẩn cấp và phục hồi sớm.

-

Tổ chức Oxfam và UNDP đã thực hiện một đợt nghiên cứu về các tác động khác nhau của
thiên tai và biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái, đồng thời
đã xây dựng một văn bản chính sách: Ứng phó với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam: Các cơ hội
cải thiện Bình đẳng Giới

Mục tiêu toàn cầu của Khung Sendai:
1. Giảm tỷ lệ tử vong do thiên tai vào năm 2030, tỷ lệ tử vong trung bình 1/100.000 người trên
quy mô toàn cầu giai đoạn năm 2020-2030 thấp hơn so với giai đoạn năm 2005-2015;
2. Giảm đáng kể số người trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi thiên tai vào năm 2030, tỷ lệ ảnh
hưởng trung bình 1/100.000 người trên quy mô toàn cầu giai đoạn năm 2020-2030 thấp hơn
so với giai đoạn năm 2005-2015;
3. Giảm tổn thất kinh tế do thiên tai trực tiếp gây ra tính theo GDP vào năm 2030;
4. Giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu và sự gián đoạn
các dịch vụ cơ bản, trong đó có các cơ sở y tế và giáo dục, thông qua tăng cường khả năng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Khung Sendai, hay còn gọi là Khung hành động Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai mà Việt Nam là một
trong số 187 quốc gia trên thế giới đã thông qua vào tháng 3 năm 2015 tại Hội nghị toàn cầu
lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc về GNRRTT, được tổ chức từ ngày 14 - 18/3/2015 tại Sendai, Miyagi,
Nhật Bản. Khung hành động có thời gian thực hiện trong 15 năm, giai đoạn 2015-2030, với 7
mục tiêu toàn cầu, 13 nguyên tắc chỉ đạo và 4 nhóm hành động ưu tiên.
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chống chịu của các cơ sở này vào năm 2030;
5. Gia tăng đáng kể con số các nước xây dựng chiến lược GNRRTT vào năm 2020;
6. Nâng cao hợp tác quốc tế với các quốc gia đang phát triển thông qua hỗ trợ đầy đủ và bền
vững nhằm bổ sung cho hành động của các quốc gia này trong việc thực hiện khung hành
động này đến năm 2030;
7. Tăng cường đáng kể khả năng tiếp cận và truy cập các hệ thống cảnh báo sớm dành cho
nhiều loại thiên tai, thông tin và các đánh giá về RRTT cho người dân vào năm 2030.
Những quan điểm mới trong quản lý thiên tai và BĐKH:
Quan điểm của Khung Sendai là chuyển đổi từ công tác tập trung chuẩn bị, ứng phó và phục
hồi truyền thống sang giảm nhẹ đa hiểm họa từ thiên tai và nhân tai bằng cách lồng ghép thực
hiện các khuyến nghị thuộc 4 lĩnh vực ưu tiên trong các hoạt động phát triển của địa phương
và quốc gia. Qua đó, mục tiêu chính là phòng ngừa việc tạo ra hiểm họa mới, giảm thiểu rủi ro
hiện tại và tăng cường khả năng chống chịu ở các lĩnh vực kinh tế, tự nhiên, văn hóa, xã hội và
môi trường của con người, cộng đồng, tài sản doanh nghiệp và quốc gia.
Để thực hiện quản lý rủi ro thiên tai theo cách tiếp cận mới này, cần phải:
1. Thực hiện các biện pháp chuyển những thông tin về thiên tai thành kiến thức về rủi ro thiên
tai;

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

2. Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai, tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành và các bên
liên quan (cộng đồng, các tổ chức xã hội, doanh ...), đặc biệt là tăng tính chủ động của chính
quyền các cấp trong triển khai công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai;
3. Tăng cường đầu tư vào giảm nhẹ rủi ro nhằm xây dựng khả năng chống chịu trước thiên tai;
4. Nâng cao khả năng sẵn sàng để ứng phó hiệu quả và ‘Xây dựng lại tốt hơn’ trong phục hồi
và tái thiết.
Tăng cường trách nhiệm của tất cả các bên liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc thực
hiện và giám sát, báo cáo về Khung giảm nhẹ rủi ro thiên tai Sendai.
Dựa trên kinh nghiệm thực hiện Khung hành động Hyogo, và nhằm đạt được kết quả và mục
tiêu mong đợi của Khung Sendai, cần phải có các hành động tập trung trong từng ngành và
giữa các ngành ở cấp địa phương, cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu theo 04 lĩnh vực ưu tiên
sau:
1. Hiểu biết về rủi ro thiên tai;
2. Tăng cường công tác quản lý rủi ro thiên tai;
3. Đầu tư vào GNRRTT nhằm tăng cường khả năng chống chịu;
4. Tăng cường khả năng sẵn sàng để ứng phó hiệu quả và “Xây dựng lại tốt hơn” trong công tác
phục hồi và tái thiết.

Giải quyết các vấn đề về bình đẳng giới trong biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên
tai cần thiết cho phát triển bền vững13:
Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu 13 về hành động khẩn cấp để chống lại biến
đổi khí hậu và các tác động của nó, kêu gọi tăng cường khả năng phục hồi và khả năng thích
ứng với các thảm họa liên quan đến khí hậu và thiên tai.
Giải quyết vấn đề bình đẳng giới trong biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai là vấn đề
xuyên suốt trong nhiều mục tiêu phát triển bền vững (MTPTBV). Ví dụ: biến đổi khí hậu làm tăng
tính dễ bị tổn thương đối với đói nghèo (Mục tiêu 1), đặc biệt ở phụ nữ, những người có hoàn
cảnh kinh tế khó khăn. Hạn chế trong tiếp cận đến việc làm bền vững (Mục tiêu 8), và tiếp cận
không bình đẳng tới các nguồn lực sản xuất (Mục tiêu 5) làm hạn chế khả năng ứng phó với
biến đổi khí hậu. Trong quá trình khắc phục thảm họa, phụ nữ rất khó có thể có nơi ở mới (Mục
tiêu 11), đặc biệt là ở khu vực đô thị, nơi mà họ thường không có quyền được sử dụng đất và
nhà ở.
Biến đổi khí hậu cũng tác động tới an ninh lương thực (Mục tiêu 2). Biến đổi khí hậu cũng ảnh
hưởng tới sức khỏe và làm trầm trọng thêm bệnh tật (Mục tiêu 3). Phụ nữ thường dễ bị tổn
thương hơn trước một số bệnh và thường gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe. Phụ nữ và trẻ em gái chịu trách nhiệm chính trong công việc chăm sóc và
nội trợ không được trả lương (Mục tiêu 5), các công việc này thường tăng lên trong bối cảnh
thiên tai và biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn
nước (Mục tiêu 6), làm tăng gánh nặng thời gian cho phụ nữ, những người chịu trách nhiệm đi
lấy nước cho gia đình. Tài nguyên biển và ven biển (Mục tiêu 14) rất dễ bị tổn thương do biến đổi
khí hậu và các ngư dân và người buôn bán hải sản phần lớn tham gia vào các hoạt động đánh
bắt xa bờ thường phải đối mặt với những khó khăn đặc biệt trong bối cảnh nguồn cá bị cạn kiệt.

13

Bình đẳng giới và các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Châu Á-Thái Bình Dương, P118
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Khoảng cách giới trong giáo dục có chất lượng (Mục tiêu 4) tồn tại ở nhiều nước khiến phụ nữ
khó khăn hơn trong việc tham gia vào các nỗ lực thích ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và hiểu
các hệ thống thông tin cảnh báo sớm. Sự tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm (Mục tiêu 12) là
chìa khóa để giảm nhẹ biến đổi khí hậu và phụ nữ ở các nước đang phát triển đang đi đầu trong
các nỗ lực tái chế và giảm thiểu rác thải. Sự tham gia mạnh mẽ hơn của phụ nữ vào năng lượng
tái tạo và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả (Mục tiêu 7) là rất cần thiết để giảm nhẹ biến
đổi khí hậu.
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Các
khái niệm chính
về giới
trong quản lý
rủi ro thiên tai
dựa vào
cộng đồng

CHƯƠNG

02
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CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH VỀ GIỚI
TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO
CỘNG ĐỒNG
MỤC TIÊU:
Giúp học viên hiểu được một số khái niệm chính
về giới trong mối liên quan tới một số khái niệm
về thiên tai

Các nội dung

Thời gian

Giới và giới tính

35 phút

Mối liên quan tới khái niệm Cộng đồng
Vai trò giới

30 phút

Các khái niệm liên quan khác

25 phút
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Khái niệm, so sánh
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Tiến trình bài giảng

Cách 1: Khái niệm giới và giới tính:
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Bài tập
1:

Giảng viên phát cho mỗi học viên 02 thẻ màu khác nhau và đề nghị mỗi người
ghi lên mỗi thẻ một ý nghĩ, quan niệm của họ về công việc, đặc điểm tính cách,
hình dáng, khả năng, sở thích… của nam và nữ (quy định màu nào cho nam và
màu nào cho nữ)
-

Dành thời gian 5 phút cho cả lớp suy nghĩ và điền thông tin.

-

Giảng viên kẻ bảng hai cột Nam - Nữ

-

Mời học viên dán thẻ lên bảng ở hai cột tương ứng với Nam - Nữ

-

Giảng viên cùng học viên phân tích và điều chỉnh các thẻ để phân loại thông
tin có liên quan đến đặc điểm Giới – Giới tính

-

Giảng viên hệ thống một số khái niệm lý thuyết và cùng học viên phân tích
(có thể dùng phương pháp hỏi đáp – mời học viên phát biểu, trình chiếu/
thuyết giảng nội dung trên giấy A0)

Khái niệm vai trò giới:

Bài tập
2:

Xác định những công việc phụ nữ và nam giới làm trước, trong và sau thiên tai?
-

Yêu cầu lớp chọn 1 loại hình thiên tai hay xảy ra nhất ở địa phương.

-

Phân lớp thành 3 nhóm: nhóm trước thiên tai, trong thiên tai và sau thiên tai

-

Yêu cầu mỗi nhóm liệt kê các công việc của phụ nữ và nam giới thường làm
theo 3 giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai. Học viên có thể dùng thẻ để
điền tên các công việc, trong nhóm cần thảo luận trước khi viết vào thẻ, để
tránh việc trùng lặp các hoạt động.

-

Thời gian làm việc nhóm : 15-20 phút

-

Báo cáo mỗi nhóm từ 5-7 phút

-

Mỗi nhóm cử một người điều hành, một thư ký nhóm và phân công một
người trình bày. (Sau mỗi nhóm trình bày yêu cầu các nhóm khác bổ sung
nếu cần)

Giảng viên sử dụng thông tin từ bài tập 2 để phân tích và dẫn dắt để học viên
nhận diện được các vai trò giới. Bên cạnh đó giảng viên có thể sử dụng những
thông tin học viên đã viết phiếu ở chương I phần 3 làm ví dụ (Kết quả của câu
hỏi: Hiện ở cộng đồng phụ nữ tham gia như thế nào trong công tác giảm nhẹ
rủi ro thiên tai?)

Khái niệm về bình đẳng giới:
GV có
thể đặt
ra các
câu hỏi
sau:

+ Các anh/chị hiểu như thế nào là bình đẳng giới?
+ Trong thiên tai, nếu phụ nữ cũng thực hiện các hoạt động như nam giới thì có phải
là thể hiện sự bình đẳng không?
+

Vậy với bối cảnh cụ thể của công tác phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai thì bình đẳng
giới được thể hiện như thế nào?

+ Những định kiến giới mà chúng ta vừa tìm hiểu có gây nên sự bất bình đẳng giới
không?
GV lấy ý kiến của học viên, có thể ghi vắn tắt lên bảng và tổng hợp lại bằng bản trình chiếu.

CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH VỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
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Đối với các khái niệm khác, giảng viên dùng trình chiếu để giới thiệu.
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Cách 2: Nếu người học đã có kiến thức cơ bản về giới thì giảng viên sử dụng bài tập
cặp đôi để có thể đi qua hết các khái niệm (trong phần tài liệu tham khảo)
•

Giảng viên cắt tên khái niệm và nội dung khái niệm thành 2 mảnh giấy khác nhau, xáo trộn
và cho từng học viên bốc thăm. Sau đó các học viên phải tự đi tìm nhau để khớp giữa tên
và khái niệm.

•

Tiếp theo từng cặp đôi lên đọc to khái niệm mình nhặt được.

•

Giảng viên yêu cầu học viên phân tích các khái niệm và các học viên khác tham gia bình
luận, thảo luận.

•

Giảng viên có thể kết hợp trình chiếu lại các khái niệm.

HOẶC: Giảng viên yêu cầu từng nhóm nêu ra 1 ví dụ theo các khái niệm về giới. Trên cơ sở đó
GV sẽ phân tích và chốt lại các khái niệm.
Khái niệm Cộng đồng:
Giảng viên đặt câu hỏi:

anh/chị hiểu như thế nào là cộng đồng?

Giảng viên viết lên bảng các câu trả lời
của học viên và tiếp tục đặt câu hỏi:

Vậy cộng đồng có phải là một tập hợp người đồng
nhất không?
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Trên cơ sở những câu trả lời của học viên, giảng viên dẫn dắt theo nội dung cần chuyển tải ở
phần dưới.
Những nội dung cần chuyển tải:
1. Giới và giới tính là hai khái niệm cặp đôi, liên quan chặt chẽ với nhau.
Để hiểu khái niệm giới, trước hết cần hiểu khái niệm giới tính.
Giới tính:
Chỉ các đặc điểm sinh học của nam, nữ14
Thể hiện bằng sự khác biệt cơ bản về cấu tạo cơ thể liên quan đến cơ quan sinh dục và các chức
năng sinh sản, di truyền nòi giống của phụ nữ và nam giới.
•

Ví dụ: phụ nữ có buồng trứng, có khả năng mang thai, sinh con, cho con bú bằng sữa mẹ,
nam giới có tinh hoàn, tinh trùng, có khả năng làm cho phụ nữ thụ thai.

•

Con người khi sinh ra đã có những đặc điểm về giới tính, đặc điểm này bất biến, không thể
hoán đổi giữa phụ nữ và nam giới. Ở mọi nơi trên thế giới, trong mọi thời kỳ lịch sử, phụ nữ
và nam giới vẫn có những đặc điểm sinh học khác nhau đó.

14

Khoản 2, Điều 5, Luật Bình đẳng giới, 2016

Giới
Chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội15
Những đặc điểm này được hình thành qua quá trình giáo dục, nuôi dưỡng. Đây là những đặc
điểm mang tính văn hoá, xã hội và có thể thay đổi được.
•

Ví dụ: phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ, quyết đoán, có thể trở thành những nhà lãnh đạo giỏi
giang và làm ở nhiều ngành nghề khác nhau…Nam giới cũng có thể dịu dàng, kiên nhẫn,
làm tốt việc nhà, biết cách chăm sóc con cái và người ốm…

Giới phản ánh sự khác biệt giữa nam và nữ về mặt xã hội, có thể thay đổi theo thời gian, môi
trường sống và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội …
•

Ví dụ: Địa vị của người phụ nữ phương Tây khác với địa vị của người phụ nữ phương Đông,
địa vị xã hội của phụ nữ Việt Nam khác với địa vị xã hội của phụ nữ Hồi giáo, địa vị của phụ
nữ nông thôn khác với địa vị của phụ nữ vùng thành thị...

-

Gia đình: cách thức nuôi dạy trẻ em trai và trẻ em gái, hình thành thói quen, nếp nghĩ, nhận
thức của trẻ em trai và trẻ em gái…

-

Trường học: qua lăng kính với những định kiến về con trai và con gái, phụ nữ và nam giới
của thầy cô giáo, từ sách giáo khoa, giáo trình…

-

Luật pháp: trung tính với những khác biệt của nam và nữ…

-

Tôn giáo: đề cao vai trò của nam hoặc nữ…

-

Thông tin đại chúng: Hình tượng về phụ nữ và nam giới…

Quá trình thay đổi các đặc điểm Giới thường cần nhiều thời gian vì nó đòi hỏi một sự thay đổi
trong tư tưởng, định kiến, nhận thức, thói quen và cách cư xử vốn được coi là khuôn mẫu/chuẩn
mực của xã hội. Sự thay đổi về mặt xã hội này thường diễn ra chậm và phụ thuộc vào mong
muốn và quyết tâm thay đổi của con người.
2. Sự khác nhau giữa giới và giới tính
Giới tính là bẩm sinh và đồng nhất (nam và nữ khắp nơi trên thế giới đều có chức năng/cơ
quan sinh sản giống nhau), không thể thay đổi được (giữa nam và nữ), do các yếu tố sinh học
quyết định. Chúng ta sinh ra là nam giới hay phụ nữ: chúng ta không thể lựa chọn và không thể
thay đổi được điều đó.
Giới phản ánh sự khác biệt giữa nam và nữ về khía cạnh xã hội. Những sự khác biệt này là do
quá trình học16 mà thành, đa dạng, và có thể thay đổi. Chúng thay đổi theo thời gian, từ nước
15
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Một đứa trẻ được học để trở thành con trai hay con gái. Con gái theo mẹ, con trai theo bố. Con trai và con gái được dạy dỗ và đối xử
khác nhau. Chúng được cho những thứ quần áo, đồ chơi với màu sắc khác nhau. Một người được dạy để trở thành đàn ông hay phụ nữ
phù hợp với sự trông đợi của xã hội đối với một người đàn ông hoặc một người phụ nữ.
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Những thể chế khác nhau đóng vai trò trong việc hình thành và duy trì các đặc điểm Giới:
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này sang nước khác, từ nền văn hoá này sang nền văn hoá khác trong một bối cảnh cụ thể của
một xã hội, do các yếu tố xã hội, lịch sử, tôn giáo, kinh tế quyết định.
Những khác biệt về mặt sinh học (giới tính) giữa nam và nữ về bản chất là không thể thay đổi
được. Những đặc điểm có thể hoán đổi cho nhau giữa nam và nữ là những đặc điểm mang tính
xã hội (thuộc về khía cạnh giới). Những đặc điểm có thể hoán đổi đó là những khái niệm, nếp
nghĩ và chuẩn mực mang tính chất xã hội. Đó là sự khác biệt về giới và nó thay đổi theo thời
gian, theo sự phát triển kinh tế-xã hội.

3. Cộng đồng đối với khái niệm về giới và giới tính:
Cộng đồng: bao gồm những nhóm người dân sống trong cùng một làng, xã, thôn/bản/ấp.
Cộng đồng không phải là nhóm đồng nhất với những đặc điểm giống hệt nhau. Cộng đồng
là một tập hợp các hộ gia đình, các nhóm, các cá thể với những đặc điểm về giới tính, độ tuổi,
hoàn cảnh đa dạng. Để ứng phó với thiên tai, việc xác định cộng đồng gồm những ai, họ làm
gì, họ có những đặc điểm gì thuận lợi, bất lợi… là vô cùng quan trọng. Những thông tin cơ bản,
ban đầu này sẽ giúp xác định những vấn đề quan trọng trong việc lập kế hoạch phòng chống
và giảm nhẹ rủi ro thiên tai có hiệu quả hơn, giúp ích được cho cộng đồng nhiều hơn.
Ở miền núi, một cộng đồng có thể có nhiều dân tộc sinh sống. Họ có các quan niệm, tập tục,
văn hóa khác nhau, do vậy những vấn đề giới của từng dân tộc cũng có thể khác nhau.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Thông tin về cộng đồng có nhạy cảm giới sẽ cần phân lớp:
•

Số liệu hộ gia đình gồm số liệu tách biệt về giới tính (nam, nữ) và độ tuổi.

•

Số liệu/thông tin về đặc điểm hộ gia đình có nhạy cảm giới và nhóm dễ bị tổn thương: hộ
do phụ nữ làm chủ, hộ có phụ nữ đơn thân, hộ có phụ nữ độc thân cao tuổi và già yếu, hộ
có người khuyết tật (là nam hoặc nữ), hộ có lao động di cư đến… sẽ tùy vào đặc điểm của
cộng đồng để xác định cụ thể hơn.

•

Số liệu, thông tin về sinh kế, tình hình kinh tế cũng cần có sự tách biệt theo giới tính

Những thông tin, số liệu này sẽ giúp phân tích được sự khác nhau về nhu cầu và năng lực của
các nhóm đối tượng khác nhau, của nam và nữ, của các nhóm phụ nữ khác nhau trong cộng
đồng; từ đó xác định được tình trạng dễ bị tổn thương của nam và nữ và những nhóm đối
tượng yếu thế trong cộng đồng. Ví dụ: cùng là phụ nữ, nhưng tình trạng dễ bị tổn thương của
phụ nữ trong gia đình khá giả sẽ khác với phụ nữ ở những hộ nghèo, phụ nữ Kinh khác với phụ
nữ dân tộc thiểu số.
Hiểu được tính đa dạng của cộng đồng thì việc huy động và hỗ trợ của chính quyền, của Ban
chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp sẽ đáp ứng tốt hơn những nhu cầu khác nhau của người
dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

4. Vai trò giới
Trong cuộc sống, nam và nữ đều tham gia vào mọi hoạt động của đời sống xã hội, tuy nhiên
mức độ tham gia của nam và nữ trong các loại công việc là khác nhau do những quan niệm,
các chuẩn mực xã hội quy định cho mỗi giới, tùy thuộc vào việc họ là phụ nữ hay là nam giới.

Các vai trò giới

Đặc điểm

Mối liên quan tới bối cảnh thiên tai

Vai trò sản xuất: là các
hoạt động làm ra sản
phẩm, hàng hoá hoặc
dịch vụ để tiêu dùng và
trao đổi thương mại. Đây
là những hoạt động tạo
ra thu nhập, được trả
công.

Cả phụ nữ và nam giới đều có thể
tham gia vào các hoạt động sản
xuất, tuy nhiên do những định
kiến trong xã hội nên mức độ
tham gia của họ không như nhau
và giá trị công việc họ làm cũng
không được nhìn nhận như nhau.
Xã hội coi trọng và đánh giá cao
vai trò này.

Trong bối cảnh thiên tai, khối lượng
công việc của cả phụ nữ và nam giới
đều gia tăng, tuy nhiên ở nhiều lĩnh
vực, do sự phân công lao động thường
đã được xã hội mặc định nên nam giới
với khả năng di chuyển, có thể di cư
ra thành phố kiếm việc, những người
phụ nữ ở lại phải cáng đáng công việc
của cả hai. Bên cạnh đó, nhiều hoạt
động sinh kế của phụ nữ phụ thuộc vào
nguồn tự nhiên, do vậy vai trò sản xuất
của phụ nữ bị nhiều áp lực.

Vai trò tái sản xuất: là
các hoạt động chăm sóc,
nuôi dưỡng, dạy dỗ...
giúp tái sản xuất dân số
và sức lao động bao gồm
sinh con, các công việc
chăm sóc gia đình, nuôi
dạy và chăm sóc trẻ con,
nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ,
chăm sóc sức khoẻ gia
đình…

Đây là những hoạt động thiết yếu
đối với cuộc sống con người, đảm
bảo sự phát triển bền vững của
dân số và lực lượng lao động; tiêu
tốn nhiều thời gian nhưng không
tạo ra thu nhập, vì vậy mà ít khi
được coi là “công việc thực sự”,
được làm miễn phí, không được
các nhà kinh tế đưa vào các phép
tính. Xã hội không coi trọng và
đánh giá cao vai trò này. Hầu hết
phụ nữ và trẻ gái đóng vai trò và
trách nhiệm chính trong các công
việc tái sản xuất.

Rất nhiều loại công việc nảy sinh liên
quan đến vai trò này của nam giới và
nhất là phụ nữ trong bối cảnh thiên tai,
có thể gồm: trong khuôn khổ hộ gia
đình bao gồm dự trữ và lo việc phải có
nhu yếu phẩm; nấu nướng trong bối
cảnh không có điện và nước sạch, chăm
sóc người già, ốm, chăm sóc, dạy con
khi trường học, nơi gửi trẻ bị đóng cửa,
các dịch vụ xã hội bị gián đoạn...

Vai trò cộng đồng: là
những hoạt động mà
cả nam và nữ tham gia
trong cộng đồng vì mục
đích duy trì, phát triển
cộng đồng.

Công việc cộng đồng có ý nghĩa
quan trọng trong việc phát triển
văn hoá tinh thần của cộng đồng.
Có lúc nó đòi hỏi sự tham gia
tình nguyện, tiêu tốn thời gian và
không nhìn thấy ngay được. Có
lúc nó lại được trả công và có thể
nhìn thấy được.

Bao gồm một tổ hợp các sự kiện xã hội
và dịch vụ: ví dụ như thăm hỏi động
viên gia đình bị nạn trong thiên tai; nấu
cơm hoặc bố trí nhà tạm trú cho những
gia đình bị mất nhà ở; huy động cộng
đồng đóng góp lương thực, thực phẩm
cứu trợ người bị nạn, phân phối hàng
cứu trợ, dựng lại trường học,… những
công sức, đóng góp của phụ nữ trong
vai trò này thường khó lượng hóa, do
vậy ít được xã hội đánh giá cao. Tính
chất công việc của họ giống như vai trò
tái sản xuất mở rộng ra cấp cộng đồng.
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Vai trò giới: là tập hợp các hành vi ứng xử mà xã hội mong đợi ở nam và nữ liên quan đến những
đặc điểm giới tính và năng lực mà xã hội coi là thuộc về nam giới hoặc phụ nữ (trẻ em trai hoặc trẻ
em gái) trong một xã hội hoặc một nền văn hoá cụ thể nào đó. Vai trò giới được quyết định bởi các
yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội.
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•

Thực tế cho thấy sự phân công lao động trong một xã hội nhất định thường có xu hướng
dựa vào đặc điểm giới tính. Theo đó, công việc mà phụ nữ hay nam giới đảm nhiệm có tác
động tới vị thế của mỗi giới, cơ hội và chất lượng sống của họ. Khi xem xét vai trò giới chính
là xem xét phụ nữ và nam giới trong 3 vai trò: vai trò sản xuất, tái sản xuất, cộng đồng.

•

Cả nam và nữ đều có khả năng tham gia vào cả ba loại vai trò trên. Tuy nhiên, với quan niệm
truyền thống hiện nay, phụ nữ hầu như đều phải đảm nhiệm chính trong vai trò tái sản xuất,
đồng thời cũng tham gia vai trò sản xuất như nam giới. Trong thiên tai, phụ nữ hầu như
tiếp tục đảm nhiệm vai trò tái sản xuất với nhiều áp lực . Đồng thời họ cũng được huy động
tham gia tương đối nhiều vào các hoạt động phòng chống thiên tai tại địa phương. Gánh
nặng công việc gia đình với vai trò tái sản xuất của phụ nữ dường như nặng nề hơn trong
bối cảnh thiên tai, trong khi đó vai trò của nam giới ở cấp hộ gia đình với vai trò tái sản xuất
thì vẫn ít có sự thay đổi.

•

Sự hiểu biết sâu sắc về vai trò giới trong bối cảnh thiên tai (theo loại hình thiên tai) ở từng
vùng miền giúp chúng ta hiểu được nhu cầu khác nhau của nam và nữ khi họ phải thực
hiện vai trò của họ, trên cơ sở đó có thể thiết kế các hoạt động phù hợp đáp ứng nhu cầu
cho cả nam và nữ, góp phần làm giảm sự bất bình đẳng trên cơ sở giới trong việc phân chia
lao động xã hội, đồng thời thu hút được sự tham gia một cách hiệu quả của cả nam và nữ.

5. Định kiến giới
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Là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của
nam hoặc nữ.17
Nói một cách khác Định kiến giới là suy nghĩ của mọi người về những gì mà phụ nữ và nam giới
có khả năng làm và loại công việc mà họ có thể làm và nên làm; là tập hợp các đặc điểm mà
một nhóm người, một cộng đồng cụ thể nào đó gán cho là thuộc tính của nam giới hay nữ giới.
Các định kiến giới thường theo xu hướng nhìn nhận ít tích cực, không phản ánh đúng khả năng
thực tế của từng cá nhân dẫn đến việc làm sai lệch và hạn chế những điều mà một cá nhân nam,
nữ có thể làm, cần làm hoặc nên làm.
Ví dụ: định kiến đối với phụ nữ trong thiên tai cho rằng phụ nữ là “nhóm nạn nhân”; “phụ nữ không
nên tham gia vào các hoạt động quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai như trong Ban chỉ đạo, đội cứu
hộ, chỉ nên coi họ là một trong những đối tượng cần quan tâm đặc biệt trong thiên tai”. Định kiến này
trong bối cảnh thiên tai sẽ khiến vai trò tham gia của phụ nữ ở thế thụ động, bị hạn chế tham
gia vào quá trình tham vấn xây dựng các Kế hoạch phòng chống thiên tai…

6. Nhạy cảm giới
Nhạy cảm giới là nhận thức được các nhu cầu, vai trò, trách nhiệm mang tính xã hội của phụ nữ
và nam giới nảy sinh từ những đặc điểm sinh học vốn có của họ. Điều này dẫn đến khác biệt
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giới về khả năng tiếp cận, kiểm soát nguồn lực và mức độ tham gia, hưởng lợi trong quá trình
phát triển của nam và nữ.
Một hành động, chương trình có nhạy cảm giới là hành động, chương trình có tính đến sự khác
biệt này giữa phụ nữ và nam giới trong quá trình thực hiện và cố gắng để phụ nữ có thể tiếp
cận và tham gia chương trình.
•

Ví dụ: Khi một người làm công tác truyền thông hiểu được rằng lý do tại sao phụ nữ ít có
cơ hội thu nhận thông tin nói chung và thông tin dự báo thời tiết, cách phòng tránh thiên
tai nói riêng là do các bản tin này thường được phát vào thời gian phụ nữ bận nấu ăn trong
bếp.

7. Trách nhiệm giới
Là có nhạy cảm giới và có những biện pháp hoặc hành động thường xuyên, tích cực và nhất quán
trong công việc để loại trừ nguyên nhân bất bình đẳng giới nhằm đạt được bình đẳng giới.
Hành động, chương trình có trách nhiệm giới là hành động, chương trình cố gắng giải quyết
nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới và thay đổi/xóa bỏ tình trạng
bất bình đẳng này trong các can thiệp của mình.
•

Ví dụ: Người lãnh đạo/quản lý của một tổ chức, một chương trình nếu có trách nhiệm giới
thì họ sẽ có kế hoạch lấy ý kiến phụ nữ, nam giới trong nhóm đối tượng cần hỗ trợ nhằm
tìm ra những nhu cầu khác biệt của phụ nữ và nam giới, nguyên nhân của sự khác biệt đó
để làm căn cứ xây dựng các biện pháp can thiệp, hỗ trợ.

Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của
mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của
sự phát triển đó18.
•

Bình đẳng giới là đích cần đạt đến, do vậy cần một quá trình (có thể lâu dài) để thực hiện
các chiến lược, các biện pháp nhằm thay đổi nhận thức, quan điểm, từ đó có những chương
trình hành động để dần xóa bỏ những bất bình đẳng giữa nam và nữ ở các lĩnh vực khác
nhau.

•

Trong quá trình tiến tới mục tiêu bình đẳng giới, luật pháp và chính sách có nhạy cảm giới và
lồng ghép giới đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều chỉnh nhận thức, thái
độ và hành vi của công dân ở hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống.

Nhấn mạnh:
Hành vi ứng xử, quan điểm và các nhu cầu khác nhau của phụ nữ và nam giới được xem xét và
18
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8. Bình đẳng giới

41
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đánh giá một cách bình đẳng;
Quyền lợi, cơ hội và trách nhiệm của phụ nữ và nam giới sẽ không phụ thuộc vào liệu họ được
sinh ra là nam hay nữ;
Cả phụ nữ và nam giới đều được tự do phát triển các kỹ năng cá nhân và ra quyết định mà
không bị giới hạn bởi những định kiến rập khuôn, các vai trò và định kiến cứng nhắc về giới.
Bất bình đẳng giới
Bất bình đẳng giới là sự phân biệt đối xử với nam, nữ về vị thế, điều kiện và cơ hội bất lợi cho
nam, nữ trong việc thực hiện quyền con người, đóng góp và hưởng lợi từ sự phát triển của gia
đình, của đất nước.
•

Hay nói cách khác, bất bình đẳng giới là sự đối xử khác biệt với nam giới và phụ nữ, dẫn đến
các cơ hội khác nhau, sự tiếp cận các nguồn lực khác nhau, sự thụ hưởng khác nhau giữa
nam và nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các dạng tồn tại bất bình đẳng giới:
Sự phân biệt đối xử giữa phụ nữ và nam giới trong cuộc sống và công việc do quan niệm trọng
nam, khinh nữ.
Phụ nữ ít được nắm các vị trí lãnh đạo và ra quyết định trong các cơ quan, tổ chức, do quan niệm
cho rằng phụ nữ không quyết đoán, không có đủ năng lực để đảm nhận các vị trí này.
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Phụ nữ thường làm các công việc được trả lương thấp hơn nam giới, và thường tập trung ở một
số ngành nghề có mức lương thấp hơn, ít làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, do quan
niệm trẻ em gái nên học các ngành nghề đơn giản, và không phù hợp với các ngành khoa học.
Gánh nặng công việc gia đình và việc chăm sóc không được trả lương đặt lên vai phụ nữ do
quan niệm cho rằng chăm sóc gia đình là thiên chức của phụ nữ.
Bạo lực trên cơ sở giới do quan niệm cho rằng nam giới được phép “dạy dỗ” vợ.
Trong công tác phòng chống thiên tai, phụ nữ luôn được coi là chân yếu tay mềm và không nên
đảm đương công tác này.

9. Số liệu có tách biệt giới
Là số liệu có tách biệt theo nam, nữ, độ tuổi (trẻ em, người lớn, người già) trong các thống kê,
các chỉ tiêu ở những lĩnh vực cụ thể.
•

Số liệu tách biệt giới và tuổi chỉ cho thấy sự khác biệt giữa nam và nữ giữa các nhóm tuổi
khác nhau mang tính định lượng bằng con số hoặc tỷ lệ cụ thể mà không cho biết tại sao
lại tồn tại những khác biệt đó.

•

Hiện nay những thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra thường trung tính về giới, rất ít số liệu
tách biệt giới, ví dụ số người thương vong do thiên tai không có tách biệt nam, nữ do vậy

không biết ai là nhóm bị thiệt hại nhiều do thiên tai, từ đó việc tìm hiểu nguyên nhân trực
tiếp và sâu xa gây nên sự thiệt mạng đối với phụ nữ và nam giới cũng rất khó khăn.
-

Ví dụ: Nếu số liệu cho thấy trong lũ lụt, phụ nữ bị chết nhiều hơn nam giới, thì nguyên
nhân có thể do phụ nữ không biết bơi, hoặc thuộc những gia đình neo người, phụ nữ
làm chủ hộ nên không có người hỗ trợ khi lũ lụt ập tới; hoặc có tình trạng khuyết tật nên
không kịp di chuyển đến nơi an toàn...

•

Nếu số liệu được tách biệt giới tính để xác định các khác biệt về nhu cầu của nam và nữ
trong các hoạt động liên quan đến thiên tai thì sẽ rất hữu ích trong việc lên kế hoạch phòng
ngừa, giảm tổn thất, rủi ro thiên tai, xây dựng các chương trình phục hồi sau thiên tai xác
thực hơn, đáp ứng được nhu cầu của cả nam và nữ và các đối tượng yếu thế khác trong
cộng đồng.

•

Số liệu cần có trong tất cả các ngành (dân số, giáo dục, nhà ở, đất đai, sinh kế, y tế, các dịch
vụ xã hội...) nhằm cung cấp những hiểu biết về thực trạng cho việc lập kế hoạch cho các
phương án/hành động can thiệp và đầu tư để giảm tổn thất.

•

Số liệu, thông tin về giới trong thiên tai cũng giúp cho việc tiếp cận lồng ghép vấn đề giảm
nhẹ rủi ro thiên tai vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mang tính tổng thể, lâu dài.

•

Số liệu, thông tin về giới rất cần thiết cho việc thiết kế, triển khai thực hiện, công tác giám sát
và đánh giá các chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
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Hoặc nếu nam giới bị thiệt hại nhiều hơn thì nguyên nhân có thể do họ đều là những
người đi đánh cá ở ngoài khơi mà không kịp tìm nơi trú ẩn, hoặc không có đủ các phương
tiện thông tin, liên lạc, hoặc vì lợi ích kinh tế nên họ nhất định không quay về khi biết có
bão...
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Tài liệu tham khảo/đọc thêm

Các cặp khái niệm gồm cả khái niệm về rủi ro thiên tai và giới
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(Giảng viên có thể bổ sung, lựa chọn các khái niệm để giới thiệu tùy theo trình độ nhận thức
của học viên)

Thích ứng

Sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên, cấu trúc xã hội, thể chế và các
hoạt động của con người nhằm ứng phó với các điều kiện khí hậu
hiện tại hoặc tiềm tàng để hạn chế tác hại và tận dụng các cơ hội
của nó.

Khả năng

Tổng hợp các nguồn lực, điểm mạnh, đặc tính sẵn có trong cộng
đồng19, tổ chức, xã hội có thể sử dụng nhằm đạt được các mục
tiêu chung.

Thiên tai

Là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người,
tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã
hội, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét,
ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa
lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn
hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại
thiên tai khác.

Rủi ro thiên tai

Là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường,
điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội.

Thảm họa

Sự gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động của cộng đồng dân cư
hoặc xã hội, gây ra những tổn thất và mất mát về tính mạng, tài
sản, kinh tế, môi trường mà cộng đồng và xã hội đó không có đủ
khả năng chống đỡ.

Rủi ro thảm họa

Những tổn thất tiềm tàng về tính mạng, tình trạng sức khỏe, các
hoạt động sinh kế, tài sản và các dịch vụ20 do thảm họa gây ra cho
một cộng đồng hoặc một xã hội cụ thể trong một khoảng thời
gian nhất định

19

Cộng đồng bao gồm cá nhân, hộ gia đình và xã hội

20

Dịch vụ nghĩa là các hoạt động phục vụ cho con người

Quản lý rủi ro thảm
họa

Quá trình mang tính hệ thống trong việc sử dụng các hướng dẫn
hành chính, các tổ chức, năng lực và các kỹ năng điều hành nhằm
thực hiện các chiến lược, chính sách để giảm thiểu các tác động
bất lợi và khả năng xảy ra thảm họa

Giảm thiểu rủi ro
thảm họa

Quan điểm và biện pháp giảm thiểu các rủi ro thảm họa thông
qua những nỗ lực mang tính hệ thống để phân tích và quản lý các
nguyên nhân của thảm họa, giảm mức độ đối mặt với hiểm họa,
giảm tình trạng dễ bị tổn thương của con người và tài sản, quản
lý hiệu quả đất đai, môi trường và cải thiện khả năng phòng ngừa
các sự kiện có hại

Giảm nhẹ

Giảm thiểu hoặc hạn chế các tác động có hại của hiểm họa và
thảm họa liên quan

Phòng ngừa

Kiến thức và khả năng được Chính phủ, các tổ chức ứng phó và
phục hồi chuyên nghiệp, các cộng đồng và cá nhân xây dựng
nhằm dự báo, ứng phó và phục hồi một cách hiệu quả với các tác
động của hiểm họa hay điều kiện có thể, đang hoặc sắp xảy ra

Phục hồi

Khôi phục và cải thiện cơ sở vật chất, các hoạt động sinh kế, các
điều kiện sống của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa,
bao gồm cả nỗ lực giảm thiểu các yếu tố rủi ro thảm họa trong
một số trường hợp

Ứng phó

Việc cung cấp các dịch vụ khẩn cấp và hỗ trợ công trong hoặc
ngay sau thảm họa nhằm bảo vệ tính mạng, giảm thiểu tác động
về sức khỏe, đảm bảo an toàn xã hội và đáp ứng các nhu cầu cơ
bản của những người bị ảnh hưởng
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Hiểm họa

Sự kiện, các chất, hoạt động của con người hay điều kiện nguy
hiểm có thể gây các tổn thất về tính mạng, gây thương tích, ảnh
hưởng khác về sức khỏe, thiệt hại tài sản, gây tổn thất về sinh kế
và dịch vụ, gián đoạn các hoạt động xã hội và kinh tế hoặc tàn
phá môi trường

45
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Khả năng ứng phó,
phục hồi và thích
nghi

Khả năng của một hệ thống, cộng đồng, xã hội trong vùng nguy
hiểm có thể chống đỡ, chịu đựng, thích nghi và phục hồi với các
tác động của hiểm họa một cách kịp thời và hiệu quả, bao gồm
bảo tồn và khôi phục các công trình và chức năng cơ bản, thiết
yếu.

Tình trạng dễ bị
tổn thương

Những đặc điểm và hoàn cảnh của một cộng đồng, hệ thống
hoặc tài sản làm cho nó dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động có hại
từ hiểm họa

Giới tính

Chỉ các đặc điểm sinh học của nam và nữ

Giới

Chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối
quan hệ xã hội.

Vai trò giới

Là tập hợp các hành vi ứng xử mà xã hội mong đợi ở nam và nữ
liên quan đến những đặc điểm giới tính và năng lực mà xã hội
coi là thuộc về nam giới hoặc phụ nữ (trẻ em trai hoặc trẻ em gái)
trong một xã hội hoặc một nền văn hoá cụ thể nào đó.

Vai trò sản xuất

Là các hoạt động làm ra sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ để tiêu
dùng và trao đổi thương mại. Đây là những hoạt động tạo ra thu
nhập, được trả công.

Vai trò tái sản xuất

Là các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ... giúp tái sản xuất
dân số và sức lao động, bao gồm sinh con, các công việc chăm
sóc gia đình, nuôi dạy và chăm sóc trẻ em, nấu ăn, dọn dẹp, giặt
giũ, chăm sóc sức khoẻ gia đình, nhưng không tạo ra thu nhập.

Vai trò cộng đồng

Bao gồm một tổ hợp các sự kiện xã hội và dịch vụ: ví dụ như thăm
hỏi động viên gia đình bị nạn trong thảm họa, thiên tai; nấu cơm
hoặc bố trí nhà tạm trú cho những gia đình bị mất nhà ở; huy
động cộng đồng đóng góp lương thực, thực phẩm cứu trợ người
bị nạn…

Định kiến giới

Là nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm,
vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ

Trách nhiệm giới

Là có nhạy cảm giới và có những biện pháp hoặc hành động
thường xuyên, tích cực và nhất quán trong công việc để loại trừ
nguyên nhân bất bình đẳng giới nhằm đạt được bình đẳng giới.

Số liệu giới

Là số liệu tách biệt nam, nữ trong các chỉ tiêu, các lĩnh vực cụ
thể. Các số liệu này cho thấy mức độ của các khoảng cách giới và
được thể hiện dưới nhiều dạng bảng, biểu khác nhau.

Bình đẳng giớI

Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện
và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng
đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự
phát triển đó.

Bất bình đẳng giới

Là sự phân biệt đối xử với nam, nữ về vị thế, điều kiện và cơ hội
bất lợi cho nam, nữ trong việc thực hiện quyền con người, đóng
góp và hưởng lợi từ sự phát triển của gia đình, đất nước.

CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH VỀ GIỚI TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Nhạy cảm giới

Là nhận thức được các nhu cầu, vai trò, trách nhiệm mang tính xã
hội của phụ nữ và nam giới nảy sinh từ những đặc điểm sinh học
vốn có của họ.
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TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Ứng dụng
công cụ
phân tích giới
trong tìm hiểu
tình trạng
dễ bị tổn thương
và năng lực
phòng, chống
thiên tai của
phụ nữ và
nam giới

CHƯƠNG

03

© Ảnh: UN Women Việt Nam

CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH
GIỚI TRONG TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG DỄ BỊ
TỔN THƯƠNG VÀ NĂNG LỰC PHÒNG,
CHỐNG THIÊN TAI CỦA PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI
MỤC TIÊU:

Các nội dung

Thời
gian

Giới thiệu mối quan hệ giữa rủi ro thiên tai, tình trạng dễ
bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai

30 phút

Giới thiệu khái niệm về phân tích giới và khung phân tích
giới

30 phút

Ứng dụng các bước của Khung phân tích giới vào tìm
hiểu tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng
phòng chống thiên tai của phụ nữ và nam giới.

180 phút

CHƯƠNG3: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GIỚI TRONG TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
VÀ NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI

Giúp học viên ôn lại kiến thức về một số công cụ phân tích
giới và trên cơ sở đó ứng dụng trong tìm hiểu tình trạng dễ
bị tổn thương và năng lực phòng chống thiên tai
của phụ nữ và nam giới.
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TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Tiến trình bài giảng:

1. Phần 1: Giới
thiệu mối quan
hệ giữa rủi ro
thiên tai, tình
trạng dễ bị
tổn thương và
năng lực phòng,
chống thiên tai

-

Giảng viên yêu cầu học viên nêu lại công thức về rủi ro thiên tai
và viết lại công thức lên bảng, yêu cầu học viên nêu mối quan hệ
giữa các yếu tố trong công thức này. Trong quá trình giới thiệu công
thức, giảng viên có thể nêu lại khái niệm của từng yếu tố trong công
thức (khái niệm ở Chương 2)

-

Giảng viên tổng kết lại công thức về rủi ro thiên tai bằng bản trình
chiếu hoặc viết lên bảng.

2. Phần 2: Giới
thiệu khái niệm
về phân tích
giới, công cụ
phân tích giới và
khung phân tích
giới

-

Giảng viên dẫn dắt từ công thức rủi ro thiên tai ở trên, nếu nhìn qua
lăng kính giới thì cần phải thực hiện phân tích giới;

-

Giảng viên sử dụng bản trình chiếu để định nghĩa: Phân tích giới là
gì? Và giới thiệu các công cụ phân tích giới.

-

Giảng viên dẫn dắt: để việc phân tích giới có nền tảng và sự kết nối,
cần đặt phân tích giới vào Khung phân tích giới. Khung này đã được
tổ chức CARE xây dựng và cho đến nay có khá nhiều các tổ chức áp
dụng, trong đó có UN Women.

-

Giảng viên giới thiệu khung phân tích giới (vẽ lên giấy A0 hoặc dùng
bản trình chiếu)

-

Sau đó giảng viên sẽ chuyển sang phần 3 là thực hành các bước
trong khung phân tích giới và áp dụng các công cụ phân tích giới để
tìm ra tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực, nhu cầu của phụ nữ,
nam giới và cộng đồng trong một bối cảnh cụ thể.

3. Phần 3: Ứng
dụng các bước
của Khung phân
tích giới vào tìm
hiểu tình trạng
dễ bị tổn thương
và năng lực
phòng phòng
chống thiên tai
của phụ nữ và
nam giới.

GV có thể thu thập hình ảnh hoặc lựa chọn một clip về thiên tai, lũ
lụt, lũ quét… để chiếu (GV cần lựa chọn hình ảnh, clips căn cứ vào
đặc thù thiên tai của vùng miền nơi tổ chức tập huấn), sau đó có thể
đặt một số câu hỏi như:
+ Những gì mà phụ nữ, nam giới, người dân trong cộng đồng phải
đối mặt khi thiên tai xảy ra có thể được phòng, tránh hoặc giảm
nhẹ được không?
+ Những thiệt hại đó do thiên tai hay nhân tai là chính?
+ Làm thể nào để giảm thiểu những thiệt hại đó?

Giảng viên tổng kết: để có thể trả lời những câu hỏi trên chúng ta sẽ bắt đầu phần ứng dụng
khung phân tích giới trong bối cảnh thiên tai.
Bài tập 1 (Thu thập và phân tích thông tin nền):
Giảng viên: yêu cầu các nhóm liệt kê các loại thông tin cần có để nắm được tình hình thiên tai
của một cộng đồng (Giáo viên có thể đưa ra yêu cầu nắm tình hình của một địa bàn cụ thể: có
thể là một xã, một huyện hoặc một tỉnh)? Sau đó yêu cầu học viên giải thích tại sao họ lại cần
có những thông tin đó?
Bài tập 1 làm trong 15 phút
Sau phần trình bày của các nhóm (chỉ cần 1 nhóm trình bày đầy đủ, các nhóm sau chỉ bổ sung),
giảng viên sẽ tổng kết các yêu cầu cho việc thu thập và phân tích thông tin nền.

Bảng 1: Bảng tổng hợp Ứng dụng công cụ phân tích giới trong tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thương
(TTDBTT) và năng lực phòng, chống thiên tai của phụ nữ và nam giới.

CV sản xuất
CV tái sản xuất
Công việc cộng
đồng
Tiếp cận và kiểm
soát nguồn lực
Ra quyết định

Tên tổ chức (14)

Giải pháp (13)

Nhu cầu (12)

Năng lực sẵn có (11)

TTDBTT (10)

Công việc (9)

Các nhóm khác

Nhu cầu (8)

Năng lực sẵn có (7)

TTDBTT (6)

Công việc (5)

Nhu cầu (4)

Nam

Năng lực sẵn có (3)

Tình trạng dễ bị tổn
thương (TTDBTT) (2)

Nữ

Công việc (1)

Công cụ

Giải pháp của
cộng đồng chính
quyền, các tổ chức
xã hội

CHƯƠNG3: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GIỚI TRONG TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
VÀ NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI

+ Giảng viên giới thiệu Bảng 1: Bảng tổng hợp Ứng dụng công cụ phân tích giới trong tìm hiểu
tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai của phụ nữ và nam giới.
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Bài tập 2 (ứng dụng công cụ phân tích giới):
Nhằm giúp học viên biết cách sử dụng công cụ phân công lao động theo giới trong bối cảnh
thiên tai để biết đến những loại công việc mà phụ nữ và nam giới thường làm. Giảng viên yêu
cầu nhóm chọn 1 loại hình thiên tai (ví dụ sau là loại hình lũ lụt) để thảo luận và làm bài tập
nhóm.
(GV nên chọn loại hình thiên tai hay xảy ra ở nơi tổ chức tập huấn)
Giảng viên giao cho mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi sau:
•

Giai đoạn trước khi lũ lụt xảy ra ở cấp hộ gia đình, phụ nữ và nam giới, các nhóm dễ bị
tổn thương khác thường làm gì? Và họ thường phải chịu những rủi ro gì? Họ có thể tiếp
cận và kiểm soát những nguồn lực gì? Họ có quyền ra quyết định những việc gì?

•

Giai đoạn trong khi lũ lụt xảy ra ở cấp hộ gia đình, phụ nữ và nam giới, các nhóm dễ bị
tổn thương khác thường làm gì? Và họ thường phải chịu những rủi ro gì? Họ có thể tiếp
cận và kiểm soát những nguồn lực gì? Họ có quyền ra quyết định những việc gì?

•

Giai đoạn sau khi lũ lụt qua đi ở cấp hộ gia đình, phụ nữ và nam giới, các nhóm dễ bị tổn
thương khác thường làm gì? Và họ thường phải chịu những rủi ro gì? Họ có thể tiếp cận
và kiểm soát những nguồn lực gì? Họ có quyền ra quyết định những việc gì?

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Kết quả thảo luận thư ký nhóm sẽ điền vào Bảng 1a (là bảng trích một phần từ Bảng 1)

Bảng 1a: Ứng dụng các công cụ phân tích giới để tìm ra tình trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ, nam
giới và các nhóm khác ở cấp hộ gia đình.

Công cụ

Nữ
Công
việc (1)

Công việc sản
xuất
Công việc tái
sản xuất
Công việc cộng
đồng
Tiếp cận và
kiểm soát
nguồn lực
Ra quyết định

Nam
TTDBTT
(2)

Công
việc (5)

Các nhóm khác
TTDBTT
(6)

Công
việc (9)

TTDBTT
(10)

Nếu có quá 3 nhóm thì có thể 2 nhóm làm 1 câu hỏi.
Thời gian làm bài tập là 20- 30 phút, nhóm có thể trình bày lên giấy A0 hoặc thẻ dưới dạng các
cột ở Bảng 1. Từng nhóm sẽ trình bày. Giảng viên cần chủ động theo dõi và sắp xếp các loại
hoạt động và tình trạng dễ bị tổn thương theo 8 nội dung về bảo đảm sự an toàn cho phụ nữ
và trẻ em. Nếu 2 nhóm làm 1 bài tập thì cho 1 nhóm trình bày đầy đủ, nhóm còn lại bổ sung
thêm thông tin.
Sau đó GV có thể sử dụng ngay những phần trình bày của học viên để rút ra những vấn đề về
tình trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ và nam giới có những điểm khác nhau ở những khía
cạnh cụ thể:do sự phân công lao động; do khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực; do khả
năng và quyền ra quyết định của từng nhóm đối tượng.
Bảng 1 có thêm cột “các nhóm khác”: Giảng viên có thể gợi ý để học viên thảo luận những nhóm
dễ bị tổn thương khác ở cộng đồng như: trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn…
(theo luật phòng chống thiên tai).

Bài tập 3 (giải quyết phần trên cùng của khung phân tích giới):
Dựa trên kết quả của bài tập 2, giảng viên tiếp tục giao bài tập 3, yêu cầu từng nhóm quay trở
lại cột tình trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ, nam giới và các nhóm khác trong cộng đồng để
trả lời các câu hỏi:
•

Vậy phụ nữ, nam giới, các nhóm khác và cộng đồng có những năng lực/khả năng sẵn có
gì để ứng phó với các giai đoạn thiên tai?

•

Với tình trạng dễ bị tổn thương như vậy thì phụ nữ, nam giới, các nhóm khác và cộng
đồng có mong muốn, nhu cầu gì?

•

Chính quyền, cộng đồng, Hội Phụ nữ và các tổ chức cứu trợ nên làm gì để giảm nhẹ tình
trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ, nam giới và cộng đồng và nâng cao năng lực cho
phụ nữ, nam giới và cộng đồng?

CHƯƠNG3: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GIỚI TRONG TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
VÀ NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI

Lưu ý: Giảng viên có thể sử dụng Bảng 1a cho từng giai đoạn,
trước, trong và sau thiên tai. Như hướng dẫn ở trên, để rút
ngắn thời gian làm bài tập, giảng viên có thể phân cho mỗi
nhóm làm một giai đoạn để có thể hoàn thành cả 3 giai đoạn
thiên tai.
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Bảng 1b: năng lực, nhu cầu và giải pháp

Tên tổ chức
(14)

Giải pháp (13)

Nhu cầu (12)

Các nhóm
khác

Năng lực sẵn
có (11)

Nhu cầu (8)

Năng lực sẵn
có (7)

Nam

Nhu cầu (4)

Nữ

Năng lực sẵn
có (3)

Công cụ

Giải pháp của
cộng đồng,
chính quyền,
các tổ chức xã
hội

Công việc sản xuất
Công việc tái sản xuất
Công việc cộng đồng
Tiếp cận và kiểm soát
nguồn lực
Ra quyết định

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Thời gian làm bài tập là 30 phút, nhóm có thể trình bày lên giấy A0 hoặc thẻ theo dạng các cột
Từng nhóm trình bày. Giảng viên chủ động sắp xếp các biện pháp can thiệp của chính quyền,
của Hội Phụ nữ,… xoay quanh 8 nội dung về an ninh, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và các nhóm
dễ bị tổn thương. Nếu 2 nhóm làm 1 bài tập thì cho 1 nhóm trình bày đầy đủ, nhóm còn lại bổ
sung thêm thông tin.
Sau đó GV có thể sử dụng ngay những phần trình bày của học viên để rút ra những hoạt động,
biện pháp phòng, chống và giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương (TTDBTT) và để nâng cao
năng lực cho phụ nữ, nam giới và cộng đồng trong bối cảnh thiên tai.

Lưu ý đối với giảng viên ở bài tập này: không nhất thiết phải
điền thông tin vào đủ các cột trong các bảng, tùy vào thông
tin, số liệu thực tiễn của nhóm thảo luận để điền thông tin vào
những ô phù hợp.

Kết thúc phần bài tập này giảng viên cần quay lại khung phân tích giới để nêu lên sự kết nối giữa
bảng 2 và bảng 3 (Bảng 1 là bảng tổng hợp bao gồm thông tin trong bảng 1a và 1b)
GV có thể chiếu clip về “nhà phao chống lũ” như là một giải pháp trong ứng phó với thiên tai lũ
lụt.

© Ảnh: UN Women Việt Nam
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Hoặc chiếu clips về một số kỹ năng tự bảo vệ, ứng phó với một số loại rủi ro thiên tai.
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Những nội dung cần truyền tải:

PHẦN 1: Mối quan hệ giữa rủi ro thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực
phòng, chống thiên tai:
Khi thiên tai xảy ra, thiệt hại tại một địa phương có thể lớn hoặc nhỏ và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
đặc điểm thiên tai xảy ra, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai.
Mối quan hệ giữa rủi ro thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai
được thể hiện qua biểu thức sau:
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Cấp độ thiên tai & Tình trạng dễ bị tổn thương
Rủi ro thiên tai = ---------------------------------------------------------Năng lực phòng, chống thiên tai

Trong 3 yếu tố này thì yếu tố về cấp độ thiên tai là không thể can thiệp, chỉ có 2 yếu tố là tình
trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai là có thể can thiệp được vì hai yếu tố
đó hoàn toàn do con người quyết định. Con người (nam, nữ) có thể chủ động thay đổi tình hình
bằng các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa.
Có thể giải thích công thức trên như sau:
Rủi ro thiên tai (mức độ thiệt hại có thể xảy ra) sẽ tăng lên nếu thiên tai tác động đến một cộng
đồng/một nhóm dân cư có nhiều yếu tố dễ bị tổn thương và có năng lực phòng, chống thiên
tai yếu hoặc hạn chế.
Rủi ro thiên tai sẽ giảm nếu cộng đồng/nhóm dân cư đó có tình trạng dễ bị tổn thương thấp và
năng lực phòng, chống thiên tai tốt hơn.
Do đó, để giảm rủi ro thiên tai, một cộng đồng dân cư có thể thực hiện các biện pháp làm giảm
TTDBTT của cộng đồng dân cư và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của cộng đồng
dân cư.

1. Tình trạng dễ bị tổn thương là gì?

Là những đặc điểm và hoàn cảnh của một cá nhân, cộng đồng,
hệ thống hoặc tài sản làm cho nó dễ bị ảnh hưởng trước những
tác động có hại của thiên tai hoặc hiểm họa (UNISDR, 2009).

Tình trạng dễ bị tổn thương cũng có thể phân thành những loại khác như: dễ bị tổn thương về
kinh tế, xã hội, chính trị, vật chất, tâm lý. Tuy nhiên, cũng cần phải tính đến tần suất và cường độ
của thiên tai và khả năng phục hồi. Thông thường hai yếu tố này hay đi với nhau.
Ví dụ về một số loại tình trạng dễ bị tổn thương
Nguyên nhân

Dẫn tới

Thiếu sự hoà nhập cộng đồng (ví dụ: là người mới
nhập cư, người khuyết tật, người cao tuổi…)

Tình trạng bị tổn thương về mặt xã
hội

Không được tham gia và có tiếng nói vào quá trình
ra quyết định

Tình trạng bị tổn thương về mặt xã
hội

Thiếu năng lực, khả năng, quyền kiểm soát cuộc sống
của bản thân (ví dụ người nội trợ ở nhà không có thu
nhập, phụ nữ/nam giới bị bạo lực…)

Tình trạng bị tổn thương về tâm lý

Thiếu sức khoẻ (người khuyết tật, người cao tuổi ốm
đau, sống một mình…)

Tình trạng bị tổn thương về thể
chất

Thiếu nguồn lực vật chất như vốn, đất đai, nhà cửa…

Tình trạng bị tổn thương về vật
chất
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Có rất nhiều cách phân loại tình trạng dễ bị tổn thương, tuy nhiên để khái niệm này trở nên đơn
giản và dễ hiểu thì chúng ta có thể chia thành hai loại đó là tình trạng dễ bị tổn thương do tác
động của các yếu tố bên ngoài như vị trí địa lý, cấu trúc nhà cửa, công trình...và tình trạng dễ
bị tổn thương do các yếu tố nội tại gây nên như: khả năng phục hồi, ứng phó, khả năng tiếp
cận nguồn lực, địa vị xã hội, sự phụ thuộc...
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Tình trạng dễ bị tổn thương liên quan trực tiếp tới những tác động/ảnh hưởng của cấp độ
thiên tai/thảm hoạ. Ví dụ các cơn bão đã phá huỷ nhà cửa không chỉ của người nghèo mà của
cả những tầng lớp trung lưu, dẫn tới tình trạng bị tổn thương về vật chất (mất nhà cửa), bị tổn
thương về xã hội (phải sống phụ thuộc vào người khác), bị tổn thương về tâm lý (do trải qua
những đau thương do mất mát). Tuy vậy, những trải nghiệm mất mát và tình trạng dễ bị tổn
thương này là không giống nhau đối với nam và nữ trong các nhóm người nghèo và khá giả.
Nhận biết được sự khác biệt này đặc biệt quan trọng cho quá trình lập kế hoạch giảm thiểu rủi
ro, phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau khi thiên tai xảy ra21.
Ví dụ: phân chia tình trạng dễ bị tổn tương thành 3 loại 22
Loại tình trạng dễ bị tổn
thương

Ví dụ

1. Vật chất

-

Nhà cửa và đất ruộng của cộng đồng, người dân
nằm ở vị trí dễ xảy ra thiên tai

-

Thiết kế và vật liệu xây nhà không tính đến vấn đề
thiên tai.

-

Thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản (đường xá, đê, kè, nhà
kiên cố tạm trú cho người dân…), các dịch vụ cơ bản
(y tế, trường học, vệ sinh…)

-

Các nguồn sinh kế không an toàn và nhiều rủi ro …

-

Thiếu sự lãnh đạo và sáng kiến để giải quyết các vấn
đề của cộng đồng

-

Một số nhóm không được tham gia vào việc ra quyết
định, không được tham gia bình đẳng vào đời sống
cộng đồng.

-

Các tổ chức tại cộng đồng còn thiếu hoặc yếu.

-

Thái độ tiêu cực đối với những thay đổi

-

Thụ động, trông chờ

-

Thiếu tinh thần đấu tranh

-

Phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài
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2. Tổ chức/xã hội

3. Thái độ/động lực

Cần kết hợp nhiều cách thức, khía cạnh để xem xét và đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương dưới
góc độ giới, nếu không sẽ khó nhận biết được sự khác nhau giữa tình trạng dễ bị tổn thương
của phụ nữ và nam giới.
21

Những tác động của thiên tai đối với kinh tế - xã hội: Phân tích giới, Sarah Bradshaw, Ban Phụ nữ và Phát triển, Chile, tháng
5/2004.

22

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA), Sổ tay dành cho Hướng dẫn viên đánh giá VCA Hội Chữ thập đỏ Việt
Nam- Tập 1, p19.

2. Năng lực phòng chống thiên tai

Là tổng hợp các nguồn lực, điểm mạnh, đặc tính sẵn có trong
cộng đồng23, tổ chức, xã hội có thể được sử dụng nhằm đạt được
các các mục tiêu đề ra trong phòng chống thiên tai (UNISDR,
2009) (gồm cả kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của người dân
và cộng đồng)

•

Ví dụ: sự hiểu biết về các loại hình thiên tai; biết cách dự báo những hiểm họa thiên tai căn
cứ vào kinh nghiệm bản địa; hệ thống công trình (nhà cửa, đê điều kiên cố…), có các hình
thức cảnh báo sớm…

Định nghĩa năng lực trên nhiều góc độ:

•

Nguồn lực tài chính, tín dụng, sinh kế và mức độ thu nhập của người dân...

•

Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng để hỗ trợ hay tạo thuận lợi cho hoạt động cứu hộ, cứu trợ khẩn
cấp.

•

Hệ thống cảnh báo sớm và các kế hoạch sơ tán

•

Hệ thống dự trữ hàng hóa thiết yếu

•

Trình độ nhận thức của phụ nữ, nam giới, cộng đồng trước hiểm họa thiên tai

•

Diễn tập, tập huấn kỹ năng....

Nếu phân loại năng lực ở một số khía cạnh thì ví dụ sau sẽ cho thấy mối liên hệ giữa năng
lực và tình trạng dễ bị tổn thương (TTDBTT)

23

Cộng đồng bao gồm các cá nhân nam, nữ, già, trẻ, hộ gia đình…
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Là khả năng tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực trong phòng ngừa, ứng phó, phục hồi, thích
nghi của phụ nữ, nam giới và một cộng đồng trong bối cảnh thiên tai. Các nguồn lực này bao
gồm:
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Ví dụ về TTDBTT và khả năng ở một số khía cạnh24
Loại
Sinh kế

Tình trạng dễ bị tổn thương

Năng lực

- Nông nghiệp chỉ với một loại cây trồng

- Sinh kế an toàn

- Thu nhập thấp

- Dự trữ tài chính

- Cơ hội lựa chọn sinh kế hạn chế

- Nông nghiệp và kinh tế đa
dạng hóa

- Nợ nần
- Phụ thuộc vào việc cứu trợ
Các điều
kiện sống

- Dân cư đông đúc, mật độ cao, đô thị hóa
nhanh

- Hệ thống y tế ổn định, được
trang bị tốt

- Mật độ sử dụng mặt đất và nhà ở lớn

- Tỉ lệ biết chữ cao

- Thiếu khả năng di chuyển

- Hệ thống điện, đường được
kiên cố hóa

- Mức độ hiểu biết thấp của cộng đồng
- Các nhóm và cá nhân dễ bị tổn thương
- Giáo dục yếu kém
- Nghèo đói
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- Dinh dưỡng kém
Sự tự bảo
vệ và sự
bảo vệ
của xã
hội
Tổ chức
xã hội/
chính
quyền

- Nhà không an toàn nằm gần các khu vực
hay xảy ra thiên tai

- Các cơ chế ứng phó tốt

- Các cơ sở thiết yếu không an toàn

- Các tòa nhà có sức chống chịu
tốt và cơ sở hạ tầng phát triển
để đối phó với thiên tai

- Thói quen vớt củi mùa lũ

- Cộng đồng đoàn kết

- Không có kế hoạch đồng bộ để phòng
ngừa và ứng phó với thiên tai

- Lãnh đạo địa phương tích cực

- Cơ sở hạ tầng không an toàn

- Quản lý, lãnh đạo yếu kém

- Tổ chức xã hội, chính quyền
tốt

- Các quy trình quản lý đất đai yếu kém

- Tổ chức quần chúng tích cực
- Kế hoạch cấp xã về phòng
chống thiên tai được xây dựng
tốt
- Quản lý tài nguyên thiên nhiên
có trách nhiệm

24

Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng (VCA), Sổ tay dành cho Hướng dẫn viên đánh giá
VCA Hội Chữ thập đỏ Việt Nam- Tập 1, p21

Phần 2: Giới thiệu khái niệm về phân tích giới, các công cụ phân tích giới và khung
phân tích giới.
Qua công thức về rủi ro thiên tai, chúng ta rất cần tìm hiểu làm thế nào để biết được TTDBTT
của phụ nữ và nam giới khác nhau? Quá trình phân tích giới sẽ giúp chúng ta làm được điều
này. Vậy phân tích giới là gì?

•

Giúp chúng ta hiểu rõ về việc vai trò mà xã hội quy định cho nam giới và nữ giới ảnh hưởng
một cách khác biệt như thế nào đến tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng đối với
thiên tai của mỗi giới. Phân tích giới là cần thiết để đưa ra được những hành động ứng phó,
giảm nhẹ và phục hồi sau thiên tai.25

•

Giúp cung cấp các thông tin quan trọng về hiện trạng mối quan hệ giữa phụ nữ và nam giới
trong một bối cảnh thiên tai cụ thể; những khác biệt trong công việc và nhu cầu của họ;
tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa tạo ra những khác biệt đó; tìm hiểu những khác biệt
đó ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và tình trạng dễ bị tổn thương của họ trước rủi ro
thiên tai; các yếu tố như dân tộc, văn hóa, tầng lớp xã hội, tuổi tác, tình trạng khuyết tật và/
hoặc các tình trạng khác có mối liên quan tới những vấn đề giới như thế nào; tác động của
các tập quán, các cấu trúc kinh tế, xã hội và luật pháp đối với mối quan hệ giữa phụ nữ và
nam giới như thế nào?

•

Nói cách khác, phân tích giới là nỗ lực mang tính hệ thống nhằm xác định các vấn đề cốt
lõi gây ra bất bình đẳng giới hoặc cản trở việc đạt được các mục tiêu phát triển. Kết quả của
phân tích giới chính là tìm ra được các vấn đề giới (là những vấn đề có sự bất bình đẳng giữa
nam và nữ trong một bối cảnh thiên tai cụ thể) để cung cấp nội dung đầu vào cho xây dựng
Kế hoạch phòng chống thiên tai (PCTT), hoặc bất cứ kế hoạch nào liên quan đến sự phát
triển của một cộng đồng.

2. Tại sao cần phân tích giới
•

Kết quả của phân tích giới giúp việc thiết kế những biện pháp can thiệp có thể mang lại lợi
ích cho tất cả các thành viên khác nhau trong cộng đồng. Việc phân tích cũng cho phép
chúng ta xây dựng các chỉ tiêu để đánh giá các biện pháp can thiệp sẽ tác động đến các
nhóm khác nhau trong cộng đồng như thế nào.

•

Việc phân tích giới cần phải làm càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay từ khi bắt đầu quá trình
xây dựng Kế hoạch PCTT ở các cấp do việc thu thập, tìm kiếm thông tin mất rất nhiều thời
gian. Bên cạnh đó Kế hoạch PCTT thường cần nhiều bên tham gia xây dựng.

25

Định nghĩa các thuật ngữ của UNISDR 2009 xem http://www.unisdr.org/we/inform/terminology
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1. Phân tích giới là gì?
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3. Các công cụ phân tích giới 26
Có khá nhiều công cụ phân tích giới tùy theo mục đích sử dụng của người dùng, hiện nay, một
số khung phân tích giới phổ biến như khung phân tích Havard; Khung Moser; Khung sơ đồ phân
tích giới; Khung trao quyền cho phụ nữ. Chúng tôi giới thiệu 4 công cụ phân tích giới được lựa
chọn từ các loại khung trên để ứng dụng vào lĩnh vực phòng chống thiên tai, bao gồm:
◊ Công cụ 1: Phân công lao động theo giới
◊ Công cụ 2: Tiếp cận và kiểm soát nguồn lực
◊ Công cụ 3: Ra quyết định
◊ Công cụ 4: Đánh giá nhu cầu giới
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực của cá nhân/cộng đồng qua con mắt của phụ
nữ và nam giới chính là quá trình ứng dụng những công cụ phân tích giới để tìm ra sự khác biệt
của tính dễ bị tổn thương và năng lực của nam giới và phụ nữ trong bối cảnh thiên tai. Điều này
sẽ giúp chúng ta có được một bức tranh tổng thể, có chiều sâu về cộng đồng.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Công cụ 1: Phân công lao động theo giới
Mục đích: Công cụ phân công lao động theo giới nói chung sẽ giúp chúng ta tìm hiểu
xem phụ nữ và nam giới thường tập trung như thế nào trong một lĩnh vực lao động/
việc làm cụ thể. Trên cơ sở đó sẽ giúp tìm hiểu lý do tại sao lại tập trung đông lao động ở
những lĩnh vực/ngành nghề/hoặc loại hình công việc đó. Những lý do có thể là từ định
kiến xã hội hay do sự phân biệt đối xử đối với nam hoặc nữ, hay do những nguyên nhân
về địa vị kinh tế.
Công cụ phân công lao động theo giới sẽ xem xét hoạt động của phụ nữ và nam giới
theo 3 loại công việc/vai trò đó là: sản xuất, tái sản xuất và cộng đồng (như đã định nghĩa
ở Chương 2: khái niệm) trong bối cảnh thiên tai.
Với mỗi loại thiên tai, ở mỗi lĩnh vực, cấp độ (gia đình, cộng đồng, đoàn thể) thì 3 loại công
việc này của phụ nữ và nam giới sẽ khác nhau.
Bài tập thực hành ở phần sau sẽ cho chúng ta những thông tin cụ thể hơn về việc sự phân
công lao động giữa nam và nữ trong một bối cảnh thiên tai sẽ dẫn tới tình trạng dễ bị tổn
thương khác nhau giữa phụ nữ và nam giới.
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Công cụ 2: Tiếp cận và kiểm soát nguồn lực và lợi ích
Mục đích: Công cụ giúp tìm hiểu sự khác biệt trong khả năng tiếp cận và kiểm soát nguồn
lực của phụ nữ và nam giới, dẫn đến những lợi ích do công việc của họ mang lại cũng
khác nhau. Gợi mở những giải pháp nhằm giải quyết các bất bình đẳng.
Để thực hiện được 3 loại công việc/vai trò của mình thì phụ nữ và nam giới cần có các
nguồn lực để làm tốt các vai trò giới của mình, trên cơ sở đó họ sẽ được hưởng lợi từ
những hoạt động đó. Vậy cần biết thêm khái niệm về nguồn lực và lợi ích.
Các nguồn lực như: vốn, đất đai, máy móc, công nghệ, thông tin, lao động, tín dụng, đào
tạo...
Các lợi ích như: thu nhập bằng tiền mặt, hiện vật, sở hữu tài sản, quyền lực, địa vị chính
trị, uy tín, cơ hội ...
Tuy nhiên, do vai trò và chuẩn mực giới, nam giới và phụ nữ có quyền tiếp cận và kiểm
soát các nguồn lực và lợi ích khác nhau.
Tiếp cận là nói đến khả năng sử dụng các nguồn lực.
Kiểm soát là nói đến quyền được quyết định và quản lý việc sử dụng các nguồn lực đó.

Tiếp cận với các nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc
Kiểm soát các nguồn lực này để sử dụng theo mong muốn
Tiếp cận với các lợi ích có được từ công việc của họ
Kiểm soát các lợi ích này
- Công cụ phân tích Tiếp cận và kiểm soát các nguồn và lợi ích sẽ quyết định tình trạng dễ
bị tổn thương và năng lực ứng phó với thiên tai khác nhau của phụ nữ và nam giới.
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- Thực tiễn cho thấy nam giới và phụ nữ thường có các cấp độ khác nhau trong:
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Công cụ 3: Ra quyết định
Mục đích: Giúp phân tích về quá trình ra quyết định trong các hoạt động phòng chống
và quản lý rủi ro thiên tai ở các cấp độ khác nhau: khuôn khổ hộ gia đình, cộng đồng, tổ
chức. Đồng thời tìm nguyên nhân của những khác biệt giữa phụ nữ và nam giới trong
việc ra quyết định.
Mô hình phân tích việc ra quyết định cũng gần giống với mô hình tiếp cận và kiểm soát và
nhìn nhận công cụ này ở góc độ phân tích giới là rất quan trọng. Tất cả các loại công việc
lớn, nhỏ, việc gia đình, việc sản xuất, việc cộng đồng... đều cần phải ra quyết định. Nhất
là trong bối cảnh thiên tai, khẩn cấp thì việc ra quyết định rất quan trọng vì một quyết
định đưa ra sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng, đời sống của nhiều người. Có thể cùng một loại
công việc nhưng phụ nữ và nam giới sẽ có những quyết định khác nhau và điều đó sẽ
tác động một cách khác biệt đến cuộc sống của những người chịu tác động của những
quyết định đó.
Trong bối cảnh hiện nay, thực tế cho thấy phụ nữ thường chỉ có quyền quyết định các
công việc được cho là ít quan trọng hơn và ở cấp thấp hơn (cấp hộ gia đình).
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Phân tích mô hình ra quyết định ở các cấp độ giúp chúng ta thấy rõ sự bất bình đẳng
trong phân bổ quyền và trách nhiệm, nhận thấy được những định kiến giới ảnh hưởng tới
các quyết định như thế nào, gây bất lợi hoặc tạo ra tình trạng dễ bị tổn thương của phụ
nữ và nam giới ra sao?

Công cụ 4: Đánh giá nhu cầu
Đây là công cụ quan trọng để xác đinh các vấn đề sẽ đưa vào lập kế hoạch, chương trình,
dự án, đề án nói chung và kế hoạch phòng chống thiên tai nói riêng.
Mục đích: Đánh giá nhu cầu giới giúp xác định các nhu cầu của phụ nữ và nam giới trong
quá trình thực hiện các công việc phòng, chống, quản lý và giảm nhẹ RRTT; tìm hiểu sự
khác biệt về nhu cầu của phụ nữ và nam giới, từ đó gợi mở cách thức đáp ứng tốt nhất
nhu cầu của phụ nữ và nam giới nhằm thay đổi vai trò giới truyền thống.
Nhu cầu là gì? Và nhu cầu giới là gì ?
Nhu cầu là những điều mà con người cần để có thể cải thiện được tình hình hiện tại.
Nhu cầu giới là những nhu cầu khác nhau của nam và nữ xuất phát từ những vai trò khác
nhau được xác định từ sự phân công lao động theo giới, khả năng tiếp cận, kiểm soát và
ra quyết định của họ.
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- Có hai loại nhu cầu giới: nhu cầu giới thực tế và nhu cầu giới chiến lược. Nhu cầu giới thực
tế là nhu cầu của phụ nữ và nam giới mà khi được đáp ứng thì mỗi giới sẽ thực hiện tốt
các vai trò giới hiện tại của mình. Nhu cầu này nảy sinh từ đời sống hàng ngày và thường
góp phần củng cố phân công lao động theo giới. Nhu cầu giới chiến lược là những nhu cầu
của phụ nữ và nam giới mà khi được đáp ứng sẽ làm thay đổi thực tế phân công lao động
theo hướng tiến bộ hơn, góp phần nâng cao bình đẳng giữa nam và nữ.
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Khung phân tích giới
Để việc phân tích giới có nền tảng và sự kết nối, cần đặt phân tích giới vào Khung phân tích giới.
Khung này đã được tổ chức CARE xây dựng và cho đến nay có khá nhiều các tổ chức áp dụng,
trong đó có UN Women.

XÁC ĐỊNH VẤN

ĐỀ VÀ NHU CẦU GÌ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

LỰA CHỌN LĨNH VỰC VÀ CẤP ĐỘ ĐỂ
1. PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG THEO GIỚI
2. TIẾP CẬN VÀ KIỂM SOÁT CÁC NGUÔN VÀ LỢI ÍCH
3. RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HỘ GIA ĐÌNH

THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN NỀN

Khung phân tích giới gồm 3 bước (như hình vẽ minh họa ở trên)
Bước 1: Thu thập và phân tích thông tin nền
Bước 2: Lựa chọn một lĩnh vực, bối cảnh cụ thể để ứng dụng các công cụ phân tích giới vào
việc tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai
của phụ nữ và nam giới
Bước 3: Xác định các nhu cầu giới

Phần 3: Ứng dụng các bước của Khung phân tích giới trong tìm hiểu tình trạng dễ bị
tổn thương và năng lực phòng phòng chống thiên tai của phụ nữ và nam giới.
Bước 1: Thu thập và phân tích thông tin nền để nhận diện vấn đề giới trong cộng đồng
hoặc trong một lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến rủi ro thiên tai
(Sau khi các nhóm làm xong bài tập 1 về liệt kê các loại thông tin cần có để nắm được tình hình thiên
tai của một cộng đồng)
1. Những nội dung thông tin nền cần có:
•

Các thông tin, số liệu sẵn có (nếu có số liệu tách biệt giới tính) của địa phương gồm: tổng
dân số (nam, nữ), độ tuổi, dân tộc, số hộ, số hộ do phụ nữ làm chủ, phụ nữ đang mang
thai…Xác định các nhóm phụ nữ bị tổn thương nhiều hơn so với các nhóm khác:
◊ Phụ nữ nghèo hoặc thu nhập thấp (người nhập cư, người vô gia cư)
◊ Phụ nữ cao tuổi (mất khả năng vận động hoặc nhận biết)
◊ Phụ nữ làm chủ gia đình (chồng chết, chồng xa nhà)
◊ Phụ nữ khuyết tật
◊ Phụ nữ tách biệt với mặt xã hội (dành phần lớn thời gian ở nhà làm nội trợ)

•

Các thông tin về sinh kế, dịch vụ, thu nhập, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tỉ lệ biết chữ, tình
trạng bệnh, sức khỏe, dinh dưỡng, bạo lực gia đình…

•

Rà soát các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan tới bình đẳng giới, hoạt
động phòng chống thiên tai, các nhóm dễ bị tổn thương theo Luật phòng chống thiên
tai…đã triển khai tại địa bàn.

•

Tìm hiểu các phong tục, văn hóa, các giá trị thường có đang diễn ra tại địa phương liên quan
tới phụ nữ và nam giới.

•

Rà soát các báo cáo, ghi chép, bằng chứng, số liệu liên quan tới những thiệt hai về người
và của do thiên tai gây ra đối với phụ nữ và nam giới trong các lĩnh vực liên quan (có số liệu
tách biệt giới tính hay không?)

•

Phát hiện những khoảng trống, những vấn đề bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới cần
giải quyết trong lĩnh vực đó.

2. Lưu ý đối với việc thu thập thông tin nền:
•

Cần xác định phạm vi, mức độ, phương pháp và thời gian của nghiên cứu/khảo sát để thu
thập thông tin nền một cách hữu ích. Vì vấn đề phòng chống thiên tai cũng như vấn đề giới
là một lĩnh vực xuyên suốt ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, tầng lớp dân cư… nên việc xác định
phạm vi, mức độ, thời gian và bối cảnh cụ thể để thu thập thông tin nền là rất quan trọng.
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◊ Phụ nữ sống một mình
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•

Xác định thông tin nền được sử dụng cho việc xây dựng một chương trình/dự án/đề án dài
hạn hay ngắn hạn? Trong bối cảnh khẩn cấp hay không khẩn cấp? Phạm vi thông tin thuộc
một hay nhiều địa bàn? Ở cấp độ tỉnh, quốc gia hay khu vực? Trong ngành, nghề, lĩnh vực
nào?…

•

Một yếu tố rất quan trọng nữa trong công tác chuẩn bị cho phân tích giới đó là nâng cao
năng lực của những người đi thu thập thông tin và tham gia xây dựng kế hoạch hành động,
chương trình, đề án liên quan đến công tác phòng chống thiên tai. Cần phải cung cấp kiến
thức để họ nhận thức được tính đa dạng của vấn đề giới, có khả năng phản ánh, nhận diện
những vấn đề bất bình đẳng trong quá trình phân tích giới trong bối cảnh thiên tai. Đồng
thời họ phải được làm quen với các kỹ năng phân tích giới và cách tiếp cận mang tính cộng
đồng và đảm bảo sự đa dạng như tôn trọng, lắng nghe, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng,
lấy cộng đồng làm trung tâm để thu thập thông tin và kiểm chứng các kết quả phân tích.

Bước 2: Ứng dụng các công cụ phân tích giới trong tìm hiểu/đánh giá tình trạng dễ bị tổn
thương và năng lực của phụ nữ và nam giới

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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(Học viên làm bài tập 2 về sử dụng các công cụ phân tích giới để tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thưởng
của nam, nữ và các nhóm dễ bị tổn thương khác)
•

Sự khác biệt về giới trong thiên tai có thể chia thành 2 vấn đề chính cần xem xét là: Tính dễ
bị tổn thương (sự nhạy cảm với rủi ro) và Năng lực (khả năng ứng phó và phục hồi khi đối
mặt với khó khăn).

•

Các công cụ phân tích giới cũng được sử dụng trong quy trình Quản lý rủi ro thiên tai và
các bước đánh giá rủi ro thiên tai27. Tuy nhiên phần này sẽ chỉ tập trung giới thiệu 4 công cụ
phân tích giới có thể giúp xác định tình trạng dễ bị tổn thương, năng lực và các vai trò giới
khác nhau của phụ nữ và nam giới trong cộng đồng.

•

Sau đây là ma trận công cụ phân tích giới ứng dụng trong phân tích tình trạng dễ bị tổn
thương và năng lực phòng chống thiên tai của nam, nữ hoặc có thể là một cộng đồng:

Lưu ý: Các hoạt động phòng chống thiên tai rất rộng, do vậy cần xác định lĩnh vực cụ thể liên
quan đến những can thiệp mà chúng ta định thiết kế hoặc thực hiện, có thể là xây dựng Kế
hoạch phòng chống thiên tai của cấp mình, công tác vận động, kêu gọi hỗ trợ phụ nữ bị ảnh
hưởng bởi thiên tai, hoặc trong các lĩnh vực khác nhau như sinh kế, an ninh lương thực, nước
sạch, vệ sinh môi trường, nhà ở.

27

Đã có tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (tài liệu dành cho cấp xã), Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, tháng 9/2016.

Bảng 1: Bảng tổng hợp Ứng dụng công cụ phân tích giới trong tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn thương
và năng lực phòng, chống thiên tai của phụ nữ và nam giới.

Tên tổ chức (14)

Giải pháp (13)

Nhu cầu (12)

Năng lực sẵn có (11)

TTDBTT (10)

Công việc (9)

Các nhóm khác

Nhu cầu (8)

Năng lực sẵn có (7)

TTDBTT (6)

Công việc (5)

Nhu cầu (4)

Nam

Năng lực sẵn có (3)

TTDBTT (2)

Nữ

Công việc (1)

Công cụ

Giải pháp
của cộng
đồng, chính
quyền, các
tổ chức xã
hội

Công việc
sản xuất
Công việc
tái sản
xuất

Tiếp cận
và kiểm
soát
nguồn
lực
Ra quyết
định

•

Mối quan hệ giữa phụ nữ và nam giới trong xã hội là mối quan hệ quyền lực có thể xuất phát
từ văn hoá, định kiến, thói quen, lối sống hàng ngày, sự phân công lao động thực tế. Những
điều này tạo ra sự khác biệt giữa nam và nữ, đồng thời cũng tạo nên sự bất bình đẳng ở một
vài khía cạnh.

•

Bên cạnh đó, do chịu những tác động khác nhau trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội
nên phụ nữ và nam giới cũng bị ảnh hưởng một cách khác nhau khi thiên tai xảy ra.

•

Phương pháp tiếp cận không có nhạy cảm giới là phương pháp tiếp cận mà người thực hiện
các chương trình/ hoạt động và trong công tác quản lý không quan tâm tới những khác biệt
về nhu cầu của phụ nữ và nam giới và hiện trạng bất bình đẳng xảy ra trong các giai đoạn
của thiên tai. Điều này làm giảm hiệu quả của các hoạt động phòng chống thiên tai, không
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Công
việc cộng
đồng
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khai thác được hết năng lực của cộng đồng.
•

Phụ nữ có cách nhìn nhận riêng về những mối nguy hiểm và an toàn của cộng đồng. Không
có công thức chung nào cho cách nhìn nhận này. Họ là những người tham gia vào các mạng
lưới/tổ chức của cộng đồng và tham gia vào mọi hoạt động ứng phó, cứu trợ khẩn cấp và
phục hồi. Nhiều khi họ ở tình trạng dễ bị tổn thương không phải do tác động của thiên tai
mà chỉ là do họ là phụ nữ và họ bị bất lợi, dễ bị tổn thương trước thiên tai do hệ quả của
những định kiến xã hội. Chính vì vậy, không giống như các nghiên cứu thông thường về
tình trạng dễ bị tổn thương, mô hình tiếp cận cộng đồng ở góc độ giới phải nghiên cứu cả
tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực trong bối cảnh điều kiện sống cụ thể của phụ nữ và
nam giới. Điều này có nghĩa là tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực cũng mang tính xã
hội bên cạnh tính kỹ thuật của nó.

Công cụ 1: Phân công lao động theo giới
Phân công lao động giữa nam và nữ dẫn tới tình trạng dễ bị tổn
thương khác nhau giữa phụ nữ và nam giới.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Hay tình trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ và nam giới thể hiện ở
việc phân công lao động giữa nam và nữ.

•

Trong bối cảnh thiên tai, công cụ Phân công lao động theo giới giúp xác định những loại
công việc (sản xuất, tái sản xuất hoặc cộng đồng) mà phụ nữ và nam giới thường làm ở các
giai đoạn trước, trong và sau thiên tai. Trên cơ sở đó sẽ thấy được lý do tại sao có những loại
công việc hầu như mặc nhiên chỉ dành cho nữ, hoặc chỉ dành cho nam; có những loại công
việc cả nam và nữ cùng làm; hoặc có những loại công việc nam/nữ tập trung làm nhiều hơn
hoặc ít hơn. Kết quả của công cụ Phân công lao động theo giới sẽ là giúp hiểu rõ hơn cách
thức mà phụ nữ và nam giới sử dụng thời gian cho những loại công việc họ thường làm;
đồng thời sẽ tìm hiểu, phát hiện ra những bất lợi (tính dễ bị tổn thương) của phụ nữ và nam
giới khi họ đảm nhận những công việc đó trong bối cảnh thiên tai, đồng thời đặt ra những
câu hỏi để giải quyết sự khác biệt trong phân công lao động.

•

Cả nam và nữ đều có khả năng tham gia vào cả ba loại công việc/vai trò sản xuất, tái sản xuất
và cộng đồng. Tuy nhiên, ở từng địa phương và bối cảnh thiên tai cụ thể, vai trò của nam giới
và phụ nữ trong tham gia các hoạt động trước, trong và sau thiên tai (gồm giảm nhẹ, ứng
phó, phục hồi) tại cộng đồng cũng khác nhau. Trong thực tế, phụ nữ tham gia nhiều hơn vào
các hoạt động như đảm bảo lương thực, thực phẩm, đời sống sinh hoạt gia đình, chăm sóc
sức khỏe gia đình..., nam giới tham gia nhiều vào các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, xây, đắp,
công tác quản lý tại địa phương... Mức độ tham gia và tính chất công việc cũng khác nhau
giữa phụ nữ và nam giới trong bối cảnh thiên tai.

•

Tình trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ và nam giới đều xuất hiện trong cả trước, trong và
sau thiên tai và xuất phát từ những loại công việc họ đảm nhận theo phân công lao động.

•

Phụ nữ bị mất tư liệu sản xuất: những phụ nữ tự tạo việc làm hoặc làm việc tại nhà bị mất tài
sản, nhà cửa trong thiên tai, phụ nữ nông thôn bị mất công cụ sản xuất, mất thóc, gạo, mùa
màng, đàn gia súc, cây trồng... Và với địa vị kinh tế bị phụ thuộc của họ thì việc giải quyết hậu
quả sau thiên tai sẽ mất rất nhiều thời gian.

•

Những phụ nữ tự tạo việc làm bị gián đoạn công việc hoặc mất việc: đó là những phụ nữ buôn
bán nhỏ lẻ trên đường phố, các khu chợ, những phụ nữ làm công trong lĩnh vực không
chính thức. Trong và sau thiên tai mọi hoạt động xã hội đều ngừng trệ, cơ sở hạ tầng bị thiệt
hại. Đặc biệt, những thiên tai xảy ra bất ngờ và không có dự báo trước làm những phụ nữ
đó, theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp, bị mất việc hoặc không thể làm ăn buôn bán được.

•

Phụ nữ quay trở lại vai trò sản xuất chậm hơn so với nam giới: trong giai đoạn phục hồi sau
thiên tai, khi trường học, bệnh viện chưa mở cửa, chợ chưa họp, giao thông đi lại còn khó
khăn, các dịch vụ trông trẻ chưa nhận trẻ, gia đình còn bề bộn công việc phải dọn dẹp,
vệ sinh...thì người phụ nữ với vai trò truyền thống của mình trong việc chăm sóc gia đình,
không thể quay trở lại với công việc của mình ngay như nam giới.

•

Phụ nữ trở thành người trụ cột: Thông thường sau thiên tai, việc kiếm thu nhập để bù đắp lại
những thiệt hại về chăn nuôi và mùa màng là những ưu tiên hàng đầu của cả phụ nữ và
nam giới. Với nam giới, họ có thể ngay lập tức quyết định rời làng quê để ra thành phố kiếm
tiền, nhưng với phụ nữ thì khó hơn. Vì theo truyền thống, phụ nữ là người chịu trách nhiệm
việc chăm sóc gia đình, con cái, do vậy khả năng di cư lao động của họ sẽ hạn chế hơn so
với nam giới và hầu như họ đều quyết định ở lại làng quê để khôi phục sản xuất và chăm sóc
gia đình. Chính điều này thường dẫn tới gánh nặng công việc khôi phục lại sản xuất ở cấp
hộ gia đình đặt lên chính đôi vai người phụ nữ.

•

Gánh năng công việc của phụ nữ tăng lên đáng kể: nam giới thường có vai trò lớn trong công
tác cứu hộ và được xã hội nhìn nhận vì những công việc đó hiện hữu trong quá trình trước,
trong và sau thảm hoạ. Tuy nhiên, những đóng góp vô cùng to lớn của phụ nữ trong suốt
các giai đoạn của thiên tai lại chưa được xã hội nhìn nhận như đối với nam giới. Bởi lẽ, những
nhiệm vụ của người phụ nữ thường gắn với việc chăm sóc, ứng phó, dọn dẹp, các hoạt
động hỗ trợ cộng đồng… Những loại công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, sức lực và
kéo dài thời gian làm việc trong ngày của họ. Điều này càng trở nên khó khăn hơn đối với
phụ nữ đơn thân, phụ nữ cao tuổi sống một mình. Công tác phòng ngừa thiên tai tạo ra rất
nhiều loại công việc mới cho phụ nữ và thường gắn với vai trò tái sản xuất của họ.

Ví dụ: trong các công việc chuẩn bị và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phụ nữ thường được xem là
những nhân tố tích cực và chủ động hơn nam giới trong việc chuẩn bị ở cấp hộ gia đình. Họ
28

Giới và Thiên tai, Elaine Enarson, Tổ chức Lao động Quốc tế, 2000.
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Trong một nghiên cứu về Giới và thiên tai của ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế)28 đã chứng minh
những tác động cụ thể của thiên tai đối với vai trò sản xuất và tái sản xuất của người phụ nữ.
Mặc dù thiên tai gây ra những thiệt hại về kinh tế to lớn cho cả nam và nữ như nhà cửa bị phá
huỷ, mùa màng thất bát, gia súc bị chết, công việc bị mất hoặc bị gián đoạn do nhà máy, công
xưởng bị thiệt hại và ngừng trệ, nghiên cứu đã cho thấy do phụ nữ chiếm đa số trong nhóm dân
số nghèo nên họ là đối tượng chịu thiệt hại về kinh tế nhiều hơn so với nam giới. Tác động của
thiên tai có thể tạm nêu ở các khía cạnh sau theo các loại vai trò/công việc của phụ nữ:
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thường có những kế hoạch và việc làm cụ thể để bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, họ lại tình nguyện
tham gia vào các hoạt động cộng đồng, tuyên truyền, các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Sau
thiên tai họ cũng là những người tình nguyện thu dọn đổ nát, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, giúp
đỡ, hỗ trợ những gia đình khác, tham gia công tác cứu trợ, hỗ trợ nạn nhân và khôi phục lại các
dịch vụ xã hội trong cộng đồng.
Trong thực tế với từng địa phương, vùng miền, văn hóa, loại hình thiên tai, nam giới cũng bị rơi
vào tình trạng dễ bị tổn thương trong thiên tai từ những loại công việc họ thường tham
gia, cụ thể:
Giai đoạn cứu hộ: hầu hết nam giới gánh vác trách nhiệm trong giai đoạn này. Họ sẽ gặp nhiều
rủi ro và nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình cứu hộ khi lụt, bão vẫn đang diễn ra.
Giai đoạn thu dọn đống đổ nát: phần lớn nam giới tham gia vào họat động này và trong quá
trình thu dọn họ cũng gặp không ít khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng.
Khôi phục/xây dựng lại cơ sở hạ tầng: cũng là các hoạt động nam giới tham gia là chủ yếu
Nam giới ít có cơ hội tiếp cận tới những tổ chức tư vấn hơn: vì theo những suy nghĩ truyền
thống, mọi người cho rằng nam giới không bị tổn thương nhiều về tâm lý sau thiên tai bằng phụ
nữ. Tuy nhiên chính vì sức ép đó mà nhiều khi nam giới lại không thể bộc lộ khó khăn như phụ
nữ, nên họ càng phải chịu khó khăn về tâm lý trong khi ít có cơ hội được tư vấn.
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Trong giai đoạn cứu trợ nhân đạo sau thiên tai, vấn đề giới cần phải được quan tâm vì
những lý do sau:
Thiên tai có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới đã có từ trước. Phụ nữ
có thể không được tham gia vào việc lập kế hoạch chuẩn bị do các vai trò xã hội của họ (ví dụ:
họ không được đào tạo về sơ cấp cứu hoặc các hệ thống cảnh báo sớm). Các vai trò giới mà xã
hội quy định có thể gây mất an toàn cho họ (ví dụ: công việc chăm sóc gây mất an toàn cho phụ
nữ, phải đi lại một mình hoặc ở nơi tránh trú với những người đàn ông không có quan hệ thân
thiết). Ngoài ra, khi kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, trẻ em gái thường phải nghỉ học để phụ
giúp gia đình hoặc buộc phải kết hôn sớm với hy vọng được chu cấp và bảo vệ tốt hơn.
Phụ nữ, trẻ em gái, nam giới và trẻ em trai có những nhu cầu cụ thể khác nhau khi gặp
thiên tai. Tử vong liên quan đến mang thai là nguyên nhân tử vong cao thứ hai đối với phụ nữ
trong bất kỳ bối cảnh nào và 60% các trường hợp tử vong như vậy xảy ra trong trường hợp khẩn
cấp nhân đạo. Rủi ro bị bạo lực tình dục cũng khác nhau dựa trên yếu tố giới và vai trò giới. Điều
này được thể hiện qua con số ước tính cứ 1 trên 5 phụ nữ tị nạn hoặc phải di dời trong các bối
cảnh khủng hoảng nhân đạo phức tạp (do thiên tai hoặc xung đột) phải hứng chịu bạo lực tình
dục.
Phụ nữ, trẻ em gái, nam giới và trẻ em trai có quan điểm và năng lực cụ thể khác nhau. Vai
trò và trải nghiệm cuộc sống khác nhau thường dẫn đến những quan điểm khác nhau về cách
ứng phó tốt nhất trong các tình huống khẩn cấp. Bằng cách khai thác những khác biệt này, các
hoạt động cứu trợ nhân đạo có thể phù hợp với các nhóm xã hội khác nhau và đặc biệt là những
cá nhân cần được hỗ trợ nhất.
Các tình huống thiên tai, thảm họa có thể mang đến các cơ hội mới cho việc thúc đẩy
bình đẳng giới. Lồng ghép bình đẳng giới vào tất cả các hoạt động cứu trợ nhân đạo để đảm
bảo việc ứng phó đáp ứng nguyên tắc bao trùm, hiệu quả và trao quyền cho các nhóm yếu thế.

Ví dụ về tình trạng dễ bị tổn thương29:
Ước tính hơn 200.000 hộ sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực về ngắn
hạn và trung hạn, đặc biệt là ở Quảng Bình và Quảng Trị.
Thức ăn và dinh dưỡng của trẻ bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là chất lượng thức ăn bổ
sung cho trẻ nhỏ ở các vùng bị ngập lũ. Chưa có nơi nào thực hiện việc tặng sữa bột
cho trẻ sơ sinh và cũng chưa được báo cáo.
Thiếu các hoạt động truyền thông hướng dẫn và thúc đẩy các thực hành tốt về dinh
dưỡng, nước sạch và vệ sinh, phòng chống thiên tai
Không có nguồn cung cấp dinh dưỡng, thuốc men nào để sử dụng trong ứng phó
khẩn cấp, ví dụ như dự trữ tại các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện và trung tâm phòng
chống bệnh tật tỉnh (một số loại thuốc có thể kể đến như viên nang liều cao Vitamin A,
thuốc bột/BIBOMIX, RUFT/HEBI SAM/IECD ...)
Không có kế hoạch dự phòng dinh dưỡng khẩn cấp cấp tỉnh trong kế hoạch dự phòng
tổng thể của Sở Y tế

Các câu hỏi chính trong Công cụ Phân công lao động theo giới:

29

•

Phụ nữ và nam giới thường làm những loại công việc gì (trong vai trò sản xuất, tái sản xuất
và cộng đồng) ở trước, trong và sau thiên tai và ở một lĩnh vực/ngành nghề cụ thể?

•

Thời gian phụ nữ và nam giới thực hiện những loại công việc đó như thế nào? (so sánh việc
sử dụng thời gian cho từng loại công việc như tu sửa công trình thủy lợi, tham gia đội cứu
hộ...)

•

Tại sao có sự khác biệt về phân công công việc và việc sử dụng thời gian?

•

Khi thực hiện theo cách phân công lao động như hiện nay, phụ nữ và nam giới gặp những
bất lợi gì trong bối cảnh thiên tai?

Báo cáo kết quả đánh giá nhanh lũ lụt miền Trung, tháng 10/2020.

CHƯƠNG3: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GIỚI TRONG TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
VÀ NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI

Cán bộ y tế các cấp ít được đào tạo về ứng phó dinh dưỡng trong trường hợp khẩn cấp
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Công cụ 2: Tiếp cận và kiểm soát nguồn lực và lợi ích
Quyền tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực và lợi ích sẽ quyết định
tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với thiên tai khác
nhau của phụ nữ và nam giới.
Hay tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với thiên tai
của nam và nữ còn thể hiện ở việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn
lực
và lợi ích.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

- Công cụ phân tích Tiếp cận và kiểm soát được sử dụng để xác định các nguồn lực và lợi ích
mà phụ nữ và nam giới có thể được sử dụng hoặc có quyền ra quyết định trong các giai đoạn
thiên tai hoặc trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
- Nam giới và phụ nữ thường có các cấp độ tiếp cận và kiểm soát khác nhau đối với các nguồn
lực cần thiết và các lợi ích. Ví dụ: Ở cấp độ cộng đồng trong Kế hoạch phòng chống thiên tai,
có thể thấy hầu hết các nguồn lực đều giành cho đầu tư cơ sở hạ tầng (gia cố đê, mua vật liệu,
trang thiết bị phòng chống thiên tai... Đây là những nội dung mà phần đông nam giới sẽ là
người được tiếp cận và kiểm soát). Các nguồn lực cho việc tập huấn, tuyên truyền thường được
đầu tư ở mức độ thấp.
- Tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực và lợi ích là hai cấp độ khác nhau. Tiếp cận nói đến việc
sử dụng, nhưng Kiểm soát thường gắn với quyền ra quyết định. Hầu hết các hoạt động trong
công tác phòng chống thiên tai đều do nam giới chủ trì, ra quyết định còn phụ nữ thường được
giao một số công việc hậu cần, gần giống như các công việc chăm sóc trong gia đình. Vì tính
chất phân công công việc như vậy nên việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực của phụ nữ và
nam giới cũng khác nhau. Điều này tạo ra khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới trong việc sử
dụng và hưởng lợi từ các nguồn lực hỗ trợ cho công tác phòng chống thiên tai.
- Một số thông tin về việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực của phụ nữ và nam giới:
+ Khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên đất và các dịch vụ: phụ nữ đứng tên 20% Giấy chứng
nhận Quyền sử dụng Đất, trong khi nam giới chiếm 62% và 18% là đồng sở hữu30 Việc phụ nữ
ít có quyền tiếp cận về đất đai hơn đã cản trở họ tiếp cận với các nguồn tín dụng nhằm đa dạng
hóa các nguồn thu nhập và việc phục hồi sau mất mát.
+ Thiếu khả năng tiếp cận tới các nguồn lực, tín dụng, thị trường và các dịch vụ đã khiến cho
phụ nữ và nam giới nghèo bị bất lợi hoặc tổn thương nghiêm trọng và hạn chế khả năng ứng
phó của họ.
30

Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2008 (VHLSS,2008)

+ Trong khi nông nghiệp hiện đang phải đối mặt với mất mùa do hạn hán, xâm nhập mặn, ở khu
vực nông thôn, hiện có 64% phụ nữ và 53% nam giới tham gia vào sản xuất nông nghiệp. Điều
này dẫn đến sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động sinh kế khiến một số
nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương trước thiên tai, dễ bị mất thu nhập và các nguồn lực sản xuất.
+ Phụ nữ ít được tiếp cận với các thông tin cảnh báo sớm và do vậy có khả năng ứng phó thấp
hơn nam giới. Phụ nữ nhiều khi không nhận được thông tin cảnh báo, thiếu kiến thức về cách
thức ứng phó khi nhận được cảnh báo hoặc thiếu kỹ năng sinh tồn. Thêm vào đó, họ thường
phải chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của con cái và người cao tuổi trong gia đình.
Một số vấn đề giới nhìn ở góc độ an ninh, an toàn đối với phụ nữ xuất phát từ tình trạng dễ bị
tổn thương của họ:
Đa phần phụ nữ và trẻ em gái đều có nguy cơ mất an toàn cao hơn nam giới trước thiên tai. Tình
trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ có thể được xem xét ở một số khía cạnh sau:
Vấn đề thể lực: Trước và sau khi sinh con, tính cơ động của phụ nữ thấp hơn nhiều so với nam
giới.

Vấn đề xã hội: Phụ nữ cung cấp nước, củi đốt và các nhu yếu phẩm khác cho mọi người. Họ
cũng thường là người chăm sóc con cái, cha mẹ và những người ốm yếu và khuyết tật. Cũng có
nhiều phụ nữ sống đơn thân hơn nam giới, ví dụ như những phụ nữ góa, phụ nữ làm chủ hộ,
những người phải xa gia đình đến làm việc ở những thành phố hoặc đất nước khác mà không
có nguồn thu nhập ổn định, tiền tiết kiệm hoặc các khoản tín dụng. Họ có thể là người mới đến,
chưa có nhiều bạn bè hoặc bị cô lập do rào cản ngôn ngữ. Họ có thể bị bạo lực, lạm dụng tình
dục do phải sống xa nhà.
Vấn đề chính trị: Nhìn chung, đàn ông là người đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới
thiên tai, ví dụ làm thế nào và khi nào thì chuẩn bị, sơ tán, xây dựng lại, hoặc di dời đi chỗ khác.
Một số ví dụ cho tổn thương về mặt kinh tế
•

Lực lượng PN trong nông nghiệp: 67% phụ nữ & 44% nam giới (Pa-ki-xtan); 79% phụ nữ &
71% nam giới (Cam-pu-chia); 91% phụ nữ & 75% nam giới (Nê-pan); 78% phụ nữ & 54% nam
giới (Băng-la-đét), dưới 60% phụ nữ và dưới 40% nam giới (Việt Nam)

•

Do vai trò tái sản xuất truyền thống nên phụ nữ sẽ ít tham gia hơn vào giai đoạn khôi phục
sản xuất so với nam giới.

•

Công việc bị gián đoạn, mất thu nhập (nhóm phụ nữ tự tạo việc làm, nhóm phụ nữ làm thuê
trong các trang trại…)

•

Phụ nữ quay trở lại công việc có thu nhập muộn hơn so với nam giới

•

Vai trò giới có thể thay đổi sau thiên tai: ở một số vùng, sau thiên tai nam giới sẽ di cư lao
động ra thành phố và phụ nữ phải đảm nhận toàn bộ hoạt động khôi phục lại sản xuất. Điều

CHƯƠNG3: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GIỚI TRONG TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
VÀ NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI

Vấn đề kinh tế: Phụ nữ thường là những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tại
nhiều nơi trên thế giới, nguồn thu nhập chính của họ bị lệ thuộc rất nhiều vào nguồn nước tại
địa phương, đàn gia súc và đất đai. Bởi vậy mà các thảm họa tự nhiên thường gây ảnh hưởng
nặng nề tới cuộc sống của họ.
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này khiến phụ nữ phải chịu thêm nhiều gánh nặng công việc.
•

Thời gian làm các công việc tái sản xuất tăng lên do mọi dịch vụ xã hội đều bị ngừng trệ

•

Thêm nhiều công việc liên quan đến thiên tai giành cho phụ nữ: chuẩn bị, cứu trợ, khôi phục
lại cơ sở hạ tầng

•

Sự “hiện hữu” của nam giới và “vô hình” của phụ nữ trong các công tác giảm nhẹ, ứng phó
với thiên tai (nam giới ở tuyến đầu, phụ nữ ở tuyến sau với những vấn đề điện nước, chăm
sóc trẻ em, người già, người ốm…)

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Các câu hỏi chính:
•

Để làm giảm tình trạng dễ bị tổn thương thì phụ nữ/nam giới được tiếp cận/kiểm soát các
nguồn và hưởng lợi ích do các hoạt động/kế hoạch, dự án đem lại như thế nào?

•

Vậy với tính chất công việc trong thiên tai của từng giới thì chính quyền và các tổ chức liên
quan cần thay đổi cách thức hỗ trợ nguồn lực như thế nào?

Công cụ 3: Ra quyết định
Năng lực ra quyết định của phụ nữ và nam giới

- Công cụ ra quyết định giúp cho chúng ta hiểu được các quyết định khác nhau tác động đến
cuộc sống của các nhóm đối tượng khác nhau. Phụ nữ hay nam giới, ai là người ra quyết định
cuối cùng và việc họ quyết định như thế nào sẽ tác động tới lợi ích của cả phụ nữ và nam giới.
Các quyết định từ cấp hộ gia đình, nơi làm việc và cộng đồng đều quan trọng và có sự ảnh
hưởng khác nhau về quy mô và mức độ đối với phụ nữ, nam giới và cả cộng đồng.
- Quyền ra quyết định trong cộng đồng: tỉ lệ phụ nữ tham gia vào Hội đồng Nhân dân địa
phương tuy đáng kể nhưng vẫn còn hạn chế: 23.8% ở cấp tỉnh, 23.2% cấp quận/huyện và 20%
ở cấp xã/phường (2011).
- Nói chung phụ nữ nghèo sống tại các khu vực thành thị và nông thôn đều có ít quyền quyết
định trong công việc kinh doanh của gia đình và cách thức chi tiêu thu nhập của gia đình.

- Việc tham dự các cuộc họp thôn, xóm, phường xã được coi là công việc của chủ gia đình (đa
phần là nam giới). Phụ nữ thường có xu hướng chỉ tham dự các cuộc họp chung liên quan tới
phòng chống thiên tai tại cộng đồng khi nam giới bận hoặc vắng nhà.
- Phụ nữ khi tham gia vào Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (trong Thông tư có
quy định đại diện Hội Phụ nữ là thành viên của Ban này ở các cấp), chỉ được giới hạn ở một số
công việc hậu cần như chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, cấp phát lương thực, hàng cứu trợ và
thường đại diện phụ nữ không được tham dự vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định .

•

Phụ nữ và nam giới thường ra quyết định (lớn và nhỏ) ở những loại công việc nào? Tại sao
có sự khác biệt?

•

Ai chịu tác động của quyết định đó? Những ai tham gia vào quá trình ra quyết định (phụ nữ
có được hỏi ý kiến không? Họ có là người ra quyết định cuối cùng hay không?).

- Áp dụng công cụ phân tích giới trong nhận biết và phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và
năng lực của phụ nữ và nam giới sẽ cho thấy: Thiên tai tác động lên phụ nữ và nam giới một
cách không đồng đều do họ có các vai trò giới khác nhau, cách tiếp cận và kiểm soát các nguồn
lực khác nhau, mức độ ra quyết định khác nhau gắn với các đặc điểm và mối quan hệ kinh tế,
văn hóa và xã hội khác nhau. Từ đó, nhu cầu của phụ nữ và nam giới là không giống nhau trong
bối cảnh ứng phó, giảm nhẹ các rủi ro thiên tai.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ thường bị ảnh hưởng nặng nề hơn từ các loại thiên tai
so với nam giới. Những tác động khác nhau đó không hoàn toàn do sự khác biệt của phụ nữ và
nam giới về mặt sinh học, thể chất hay mức độ tiếp xúc với thiên tai mà do tình trạng dễ bị tổn
thương mang tính xã hội bắt nguồn từ các vai trò xã hội khác nhau của nam và nữ.
Do vậy, khi phân tích tác động của thiên tai, chúng ta cần xem xét, tìm hiểu tình trạng dễ bị tổn
thương của phụ nữ và nam giới. Đó chính là sự khác biệt về các chuẩn mực xã hội, các vai trò
giới, sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận các nguồn lực và vị trí kinh tế - xã hội của phụ nữ và
nam giới.

Bước 3: Xác định nhu cầu giới (công cụ 4)
(Sau khi học viên làm xong bài tập 3 - sử dụng thông tin ở bảng 1b)
Với kết quả thu được khi sử dụng các công cụ phân tích giới ở phần trên chúng ta có thể thấy
những khoảng cách, sự phân biệt đối xử, những định kiến đối với phụ nữ và nam giới đều có
nguyên nhân sâu xa từ các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội,... của đời sống. Chính từ những
nguyên nhân đó nên khi phụ nữ và nam giới thực hiện các công việc theo vai trò của mình sẽ
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Câu hỏi chính:
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nảy sinh những nhu cầu khác nhau. Tóm lại, phụ nữ và nam giới có các nhu cầu khác nhau xuất
phát từ những vai trò giới khác nhau trong thực tiễn.
Có hai loại nhu cầu giới: là nhu cầu giới thực tế và nhu cầu giới chiến lược. Vì vậy, điều quan trọng
là cần phải xác định được đâu là nhu cầu giới thực tế và đâu là nhu cầu giới chiến lược. Vì chỉ có
đáp ứng nhu cầu giới chiến lược thì mới có thể góp phần tiến tới bình đẳng giới.
•

Nhu cầu giới thực tế :
◊ Nhu cầu giới thực tế là những nhu cầu tức thời, ngắn hạn của phụ nữ và nam giới, trên
cơ sở phân công lao động giới hiện tại (xoay quanh 3 loại công việc/vai trò của phụ nữ
và nam giới). Cụ thể là việc cải thiện các điều kiện vật chất như nước sạch, chăm sóc sức
khỏe bà mẹ, trẻ em, chế độ dinh dưỡng.
◊ Đáp ứng nhu cầu giới thực tế không làm thay đổi những bất bình đẳng và các mối
quan hệ giới.

Ví dụ trong thiên tai phụ nữ thường là người chịu trách nhiệm chính trong chăm sóc con cái, người
cao tuổi, người ốm và công việc gia đình nên họ cần được cung cấp nước sạch, lương thực thực
phẩm để họ thực hiện được công việc này.
◊ Nhu cầu giới chiến lược (hay còn gọi là lợi ích giới) : thể hiện sự thách thức đối với việc
phân công lao động theo giới hiện tại hoặc theo truyền thống, hướng tới những mục
tiêu dài hạn nhằm cải thiện địa vị kinh tế-xã hội của phụ nữ.
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Ví dụ : Khuyến khích phụ nữ tham gia vào quá trình xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai
của địa phương; khuyến khích phụ nữ tham gia vào nhóm hỗ trợ kỹ thuật, nhóm cộng đồng
phòng chống thiên tai; khuyến khích nam giới tham gia vào công việc chăm sóc gia đình…
•

Nhu cầu giới thực tế thường quan tâm:
◊ Giảm bớt gánh nặng công việc gia đình: bằng các dịch vụ xã hội như dịch vụ đưa đón
con đi học, chăm sóc người người già, ốm, nhà trẻ, mẫu giáo, phương tiện giao thông
thuận tiện, các dịch vụ chăm sóc gia đình...
◊ Cải thiện sức khỏe gia đình: có trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn về kế hoạch
hóa gia đình hoặc khoảng cách giữa các lần sinh con...

•

Nhu cầu giới chiến lược thường quan tâm:
◊ Nâng cao các cơ hội đào tạo, giáo dục: mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ
năng cho phụ nữ, khuyến khích phụ nữ tiếp tục học lên các bậc học cao hơn, đào tạo kỹ
năng lãnh đạo cho phụ nữ...
◊ Nâng cao cơ hội tiếp cận và kiểm soát đối với các công cụ lao động/sản xuất: như quyền
sử dụng và sở hữu đất đai, tiếp cận công nghệ thông tin cho phụ nữ...
◊ Tiếp cận bình đẳng với các cơ hội việc làm: tiếp cận với các ngành nghề phi truyền
thống, những ngành nghề mà hầu như nam giới chiếm đa số, trả lương bình đẳng cho
các công việc mang tính cạnh tranh.

◊ Cân bằng vai trò giới: khuyến khích nam giới chia sẻ trách nhiệm với gia đình để phụ nữ
có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi và học tập.
◊ Tăng cường kiểm soát đối với việc sinh đẻ: khuyến khích nam giới sử dụng các biện pháp
tránh thai, khuyến khích các hành vi tôn trọng và chịu trách nhiệm về tình dục.
◊ Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực: thông tin và thực hiện luật pháp phòng chống bạo lực đối
với phụ nữ và trẻ em.
◊ Nâng cao sự tham gia của phụ nữ vào công việc hoặc hoạt động chính trị: tập huấn về kỹ
năng lãnh đạo, xây dựng mục tiêu bình đẳng cho lãnh đạo nữ, tăng số lượng số nữ ứng
cử viên trong các kỳ bầu cử.
Trong quá trình đánh giá nhu cầu của phụ nữ, nam giới và các nhóm dễ bị tổn thương, cần
quan tâm đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái ở những lĩnh vực thiết yếu bằng những câu
hỏi gợi ý như sau :

Nước sạch,
vệ sinh, môi
trường

- Phụ nữ và trẻ em gái có băng vệ sinh, nước sạch, xà phòng và đồ lót
sạch sẽ để sử dụng trong kỳ kinh nguyệt không?
- Các nhà vệ sinh và nhà tắm có an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái (đủ
ánh sáng, có khóa trong, gần nhà ở) không? Có rủi ro quấy rối và lạm
dụng tình dục không?
- Ai là người đi lấy nước trong những ngày bị thiên tai? Nam giới hay phụ
nữ?

- Việc đi lấy nước có an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái không? Đường
đi có ánh sáng không? Có rủi ro xảy ra quấy rối hay lạm dụng tình dục
không?
Chỗ ở tạm/
nơi sơ tán

- Số người cần chỗ ở tạm thời (nam giới, phụ nữ, người khuyết tật)?
- Số người không thể tìm được chỗ ở tạm thời (nam giới, phụ nữ, người
khuyết tật)?
- Có những loại chỗ ở nào?
- Có chỗ ở cho tất cả các nhóm người không?
- Địa điểm đó có đủ mức độ riêng tư và an ninh cho phụ nữ và trẻ em gái
không? (Có phòng riêng cho phụ nữ và trẻ em gái không? Phòng tắm
và nhà vệ sinh riêng? Cửa chính, cửa sổ, nhà vệ sinh có khóa trong và đủ
ánh sáng? Có đủ ánh sáng ở hành lang và sân vườn không?)
- Làm thế nào để phụ nữ, thanh niên và người già được tập huấn hay
được trợ giúp để tham gia vào công việc xây dựng chỗ ở của chính họ?
Họ có gặp trở ngại gì không?

CHƯƠNG3: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GIỚI TRONG TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
VÀ NĂNG LỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CỦA PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI

- Đi lấy nước bao xa? Mất bao nhiêu thời gian? Đi lấy nước có ảnh hưởng
đến sức khỏe không?
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An ninh
lương thực,
sinh kế,
dinh dưỡng

- Các hộ nghèo và cận nghèo có các nguồn thu nhập chính nào trước khi
xảy ra thiên tai?
- Các hộ nghèo và cận nghèo có các nguồn thu nhập chính nào ở thời
điểm hiện tại và sau thiên tai, phân theo giới tính, không?
- Trong trường hợp lương thực trong hộ gia đình không đủ, ai thường
được ưu tiên? (Ví dụ Người chồng; Người vợ; Trẻ em trai; Trẻ em gái; Người lớn
tuổi; Người khác (hãy nêu cụ thể)

Giáo dục

- Tỷ lệ (%) học sinh bỏ học hoặc đi học không đều (số liệu phân theo giới
tính, dân tộc, tình trạng khuyết tật, cấp/ bậc học...) sau thiên tai?

Y tế

- Số người chết do thiên tai (theo giới tính và nhóm tuổi)
- Số người bị thương do thiên tai (theo giới tính và nhóm tuổi)
- Số người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai (theo giới tính và nhóm tuổi)
- Số người dân bị mất chỗ ở do thiên tai (theo giới tính và nhóm tuổi)

Đánh giá năng lực của cộng đồng cần chú trọng vào an ninh, an toàn của phụ nữ và trẻ em,
cũng như các nhóm dễ bị tổn thương khác ở những khía cạnh sau:

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Có biện pháp nào
để bảo đảm an toàn,
an ninh cho phụ nữ
và trẻ em?

- Hỗ trợ đoàn tụ gia đình đối với trẻ em và người yếu thế bị tách
biệt khỏi gia đình họ.
- Đường dây nóng hay cơ chế thông báo cho công an hoặc cho
Hội Phụ nữ về các trường hợp buôn bán người và lao động trẻ
em.
- Xử lý các trường hợp trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi.
- Thu xếp điều kiện sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
- Giám sát các chỗ ở tập thể
- Giám sát các điểm phân phối hàng cứu trợ.

Có tổ chức hay cá
nhân nào phụ trách
các vấn đề an ninh
và an toàn cho phụ
nữ và trẻ em?

- Công an? Hội phụ nữ?

Có dịch vụ hỗ trợ
cho phụ nữ và trẻ
em bị bạo hành,
quấy rối và lạm
dụng tình dục
không?

- Tư vấn cho phụ nữ và nam giới

- Có bao nhiêu người phụ trách? Là nam giới hay phụ nữ?
- Họ làm những gì? Có quy chế nào để xử lý các trường hợp bạo
hành không?

- Không gian an toàn
- Chăm sóc sức khỏe
- Hỗ trợ pháp lý

Năng lực ứng phó
của địa phương

Nhận thức, kỹ năng, cơ sở vật chất

Năng lực của chính
quyền địa phương
trong việc cung cấp
các dịch vụ khẩn
cấp có nhạy cảm
giới hay xử lý các
trường hợp bạo
hành và quấy rối
tình dục?

Tỷ lệ cán bộ là nam giới hoặc phụ nữ;
Có Quy tắc ứng xử cho các nhân viên an ninh không và các Quy
tắc này có được thực thi không?
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Có chính sách, thủ tục, quy trình vận hành tiêu chuẩn về vấn
đề bạo lực trên cơ sở giới không? Có địa chỉ an toàn cho những
người bị bạo lực đến tránh, trú không? Phụ nữ có thể tiếp cận các
dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc giá rẻ không? Quy trình tư
pháp có cơ chế bảo vệ nhân chứng và nạn nhân của bạo hành
giới không?
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Tài liệu tham khảo

Bảng sau gợi ý một số câu hỏi chính để nhận diện vấn đề giới trong tình trạng dễ bị tổn thương
và năng lực của phụ nữ và nam giới. Tùy thuộc vào việc xác định lĩnh vực, ngành nghề, bối cảnh
cụ thể, giáo viên có thể hướng dẫn học viên lựa chọn, bổ sung các câu hỏi cho phù hợp.

Các công cụ
phân tích giới

Tình trạng dễ bị tổn thương

Năng lực

Ghi chú

Phân công lao
động theo giới.

- Sự phân công lao động giữa phụ nữ
và nam giới như thế nào ở cấp hộ gia
đình, trong cộng đồng, hoặc trong một
lĩnh vực, ngành nghề?

- Phụ nữ, nam giới có
những khả năng gì? (cụ
thể ở cấp hộ gia đình, cộng
đồng, hoặc một lĩnh vực,
ngành nghề?) Cụ thể những
khả năng đó là gì?

năng
lực: trình
độ nhận
thức…

Ai làm gì? Tại
sao?
- Vai trò sản xuất

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

- Vai trò tái sản
xuất
- Vai trò cộng
đồng

- Thiên tai ảnh hưởng đến các hoạt
động sinh kế của phụ nữ và nam giới
khác nhau như thế nào?
- Nam giới và phụ nữ có vai trò gì trong
các hoạt động sinh kế để giảm nhẹ và
ứng phó với thiên tai?
- Những người đại diện trong các cuộc
họp cộng đồng có thực sự đại diện cho
những nhóm người chịu rủi ro thiên tai
cao trong cộng đồng và đảm bảo sự
đa dạng (các nhóm tuổi, dân tộc, tình
trạng khuyết tật…) không?
- Phụ nữ và nam giới tạo ra bao nhiêu
thu nhập trong hộ gia đình? Từ những
nguồn nào? Có chênh lệch như thế
nào?
Trong lĩnh vực nông nghiệp:
- Sinh kế nông nghiệp mà phụ nữ và
nam giới đang thực hiện là gì? Nam
giới có tham gia vào sinh kế mà phụ nữ
đang thực hiện và ngược lại không? Sự
đóng góp của họ được ghi nhận như
thế nào hay không được ghi nhận?

- Phụ nữ và nam giới có
được đào tạo phù hợp để
sử dụng các nguồn lực đầu
vào không?
-

Các công cụ
phân tích giới

Tình trạng dễ bị tổn thương

Năng lực

Tiếp cận và
kiểm soát
nguồn lực

- Ai kiểm soát thu nhập của gia đình?

- Phụ nữ và nam giới có cơ
hội bình đẳng trong tiếp
cận và kiểm soát tín dụng
không?

- Phụ nữ và nam giới gặp phải những
rào cản nào khi họ muốn tiếp cận với
các dịch vụ và tài sản cần thiết để ứng
phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai?
- Có rào cản văn hóa-xã hội nào cản
trở phụ nữ và trẻ em gái khi di chuyển
đến một nơi nào đó hoặc tham gia vào
một hoạt động gì đó không? Có địa
điểm nào khiến phụ nữ cảm thấy an
toàn hơn hoặc ít an toàn hơn không?
Tại sao?
Trong lĩnh vực nông nghiệp:
- Phụ nữ và nam giới có vai trò gì trong
việc quản lý và sử dụng nguồn lực đầu
vào trong ngành nông nghiệp và các
dịch vụ liên quan? Nếu những vai trò
này không bình đẳng thì giải quyết
bằng cách nào?
- Nam giới và phụ nữ có cơ hội được
bình đẳng trong tiếp cận và kiểm
soát các nguồn lực đầu vào cho nông
nghiệp và các dịch vụ liên quan không?
Nếu không thì có thể làm gì để hỗ trợ?

- Mức nợ hiện nay của phụ
nữ và nam giới, hộ gia đình?
Điều kiện nợ là gì?
- Có sự khác nhau giữa nợ
tín dụng của phụ nữ và nam
giới xét trên khía cạnh mức
tín dụng, điều kiện, mục
đích sử dụng và tỉ lệ thanh
toán không?
- Phụ nữ và nam giới có
cơ hội tiếp cận bình đẳng
tới thông tin về tín dụng
không?
- Phụ nữ và nam giới có kiến
thức khác nhau về rủi ro
thiên tai như thế nào?
- Việc cung cấp những
nguồn lực đầu vào cho
ngành nông nghiệp có tác
động gì đối với nam giới và
phụ nữ?
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Nam và nữ tiếp
cận và kiểm soát
những gì? Ở
mức độ nào? Tại
sao?

- Sự khác nhau trong cơ hội tiếp cận,
mức độ kiêm soát các nguồn lực của
phụ nữ và nam giới như thế nào?

Ghi chú
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Các công cụ
phân tích giới

Tình trạng dễ bị tổn thương

Năng lực

Ra quyết định

- Ai quản lý tài chính và ra quyết định
trong hộ gia đình?

- Sự khác nhau về khả năng
lãnh đạo của phụ nữ và
nam giới như thế nào? Tại
sao?

Nam và nữ ra
quyết định như
thế nào? Những
quyết định đó
tác động tới ai?

- Gia đình có chia mức độ ra quyết
định theo các mức chi tiêu khác nhau
không?
- Phụ nữ và nam giới, ai là người sở hữu
và kiểm soát các nguồn lực?
- Ai là người ra quyết định ở cấp hộ gia
đình và cộng đồng về sinh kế, giáo dục,
đào tạo…

Ghi chú

- Sự khác nhau về mức độ
tham gia vào quá trình ra
quyết định của phụ nữ và
nam giới như thế nào? Tại
sao?

- Ai là người lập kế hoạch?
- Phụ nữ và nam giới có quyền hạn như
thế nào trong cộng đồng?
- Ai là người hưởng lợi và ai là người
chịu bất lợi từ các quyết định?
Những câu hỏi
khác?

- Có dấu hiệu nào cho thấy phụ nữ hay nam giới là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới
trong bối cảnh thiên tai không?
- Các loại bảo hiểm hiện có dành cho phụ nữ và nam giới?
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- Đào tạo nghề và sinh kế phi nông nghiệp có phù hợp với nhu cầu của nam giới và
phụ nữ? Rào cản tiềm ẩn đối với sự tham gia của phụ nữ và nam giới?

Một số ví dụ về những vấn đề an ninh, an toàn cho phụ nữ và trẻ em qua Báo cáo đánh
giá nhu cầu sau lũ lụt ở một số tỉnh miền Trung của UN Women, CRS, UNICEF, Save the
Children, UNFPA, tháng 10/2021.
Hiện trạng

- 16/123 trường hợp tử vong là phụ nữ
- 13/123 trường hợp tử vong là trẻ em
- Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người dễ bị tổn thương nhất (hộ nghèo, cận
nghèo, hộ đơn thân hoặc hộ có phụ nữ làm chủ hộ, người khuyết tật, người già) vì họ thường
sống ở khu vực thấp, nhà ở không đủ kiên cố, không có lương thực dự trữ, không nhận được
cảnh báo kịp thời để sơ tán, hoặc họ đánh giá thấp các cảnh báo. Hầu hết những người này
đều không chuẩn bị cho lũ lụt.
- Hầu hết các vật dụng của gia đình đều bị cuốn trôi hoặc ngâm nước nhiều ngày, không còn
sử dụng được.
- Lũ lụt tác động tiêu cực đến những người dễ bị tổn thương nhiều nhất vì họ không có tiền để
mua đồ mới và mùa đông sắp đến.
- Hàng nghìn người phải sơ tán đến nơi an toàn (Huế: 15.147 hộ; Quảng Bình: 29.793 hộ; Quảng
Trị: 15.372 hộ) trong thời gian ít nhất từ 3 ngày đến 2 tuần.
Địa điểm sơ tán thường là nơi công cộng (nhà cộng đồng hoặc trụ sở UBND xã) hoặc nhà hàng
xóm. Những địa điểm này thường không có chỗ ngủ riêng biệt cho từng giới. Họ thường phải
chia sẻ không gian quá chật chội với cả gia đình và người thân. Điều này làm hạn chế quyền
riêng tư của họ và có thể dẫn đến xung đột giữa các gia đình, quấy rối và đe dọa nói chung,
tăng nguy cơ bạo lực, quấy rối tình dục đối với phụ nữ, trẻ em gái và trẻ em trai.

- Tại Quảng Trị, phụ nữ dân tộc thiểu số (người Pakô/Vân Kiều) do văn hóa nên chỉ di tản về nhà
gia đình, nhà hàng xóm nếu cả vợ và chồng đều đi.
- Người khuyết tật không thể tiếp cận các địa điểm sơ tán. Họ không nhận được các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân khi sơ tán.
- Không có nhà tắm và nhà vệ sinh hoặc không có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng biệt ở các địa
điểm sơ tán.
Tình trạng dễ
bị tổn thương

- Nhiều phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú đang phải đối mặt với tình trạng mất an toàn
vệ sinh thực phẩm, thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, không được tiếp cận tới các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe, phải chịu những căng thẳng khác, làm tăng nguy cơ sảy thai và ảnh hưởng lâu dài
đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.
- Nhiều phụ nữ cho biết bị viêm nhiễm phụ khoa, ốm vặt và các bệnh ngoài da khác do ngâm
mình trong nước nhiều ngày, không có nước sạch để tắm, thiếu quần áo và đồ dùng vệ sinh
cá nhân.
- Phụ nữ có thai, bà mẹ và người cao tuổi sẽ gặp nguy hiểm nếu không được chuyển lên tuyến
trên kịp thời để chăm sóc sức khỏe khi vùng bị ảnh hưởng bị cô lập do mưa lũ.
- Nhiều phụ nữ bị mất nguồn sinh kế chính do lũ lụt. Rau và chăn nuôi là thu nhập chính của
phụ nữ trong những tháng này cho đến vụ lúa tiếp theo. Tại Huế, 332 ha hoa màu bị tàn phá
và 57.357 con gia súc bị chết.
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- Không có điện, đèn pin, điện thoại thì hết pin, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đơn thân hoặc góa
bụa thường không cảm thấy thoải mái hoặc an toàn khi ở những nơi này. Họ phải cố gắng quay
trở lại nhà ngay khi có thể, thậm chí khi nước vẫn ngập.
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Nhu cầu giới
thực tế

Hướng đến những người dễ bị tổn thương nhất:
Các hoạt động cứu trợ (thực phẩm, dinh dưỡng, , y tế, nơi ở…) cần hướng đến các đối tượng
dễ bị tổn thương nhất, như người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, chủ hộ là nữ, người già,
và dựa trên nhu cầu cụ thể của họ
Sự bảo vệ:
Đảm bảo có chỗ ngủ riêng biệt cho mỗi giới và có các biện pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ
em gái tại các địa điểm sơ tán. Kế hoạch sơ tán cần tính đến sự nhạy cảm giới, văn hóa và tình
trạng khuyết tật.
Vận động quỹ xây dựng đường cho người khuyết tật hoặc người cao tuổi để có thể di chuyển
lên tầng 2 của khu tạm trú tại nhà tránh lũ cộng đồng
Cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em và phụ nữ sau thiên tai
Cung cấp thông tin về bạo lực giới trong tình huống khẩn cấp và đường dây nóng về các dịch
vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới cho phụ nữ và trẻ em gái
Điều kiện vệ sinh:
Cung cấp bộ dụng cụ vệ sinh cho phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên
Nơi trú ẩn:
Cung cấp đồ gia dụng cho gia đình (đồ nhà bếp, chăn, màn, quần áo, đèn pin, pin dự phòng,
áo phao).
Sinh kế:
Hỗ trợ giống và vật nuôi mới để phục hồi sinh kế cho phụ nữ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Nhu cầu giới
chiến lược

Bảo vệ trẻ em:
Nâng cao nhận thức về tai nạn, thương tích ở trẻ em bao gồm đuối nước, nguy cơ bị bạo lực,
các biện pháp ngăn ngừa và số điện thoại đường dây nóng/đường dây trợ giúp về bạo lực với
trẻ em
Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ tai nạn,
thương tích và các biện pháp phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em, bao gồm đuối nước
Tăng cường phối hợp ở cấp trung ương và địa phương về các hoạt động can thiệp đối với bạo
lực giới trong trường hợp khẩn cấp.
Vận động hỗ trợ kinh phí dạy bơi, đặc biệt cho phụ nữ, trẻ em, các đối tượng yếu thế, người
nghèo
Hỗ trợ hồ bơi cho trường học vùng lũ
Tăng cường vai trò của Hội phụ nữ trong Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai
Hỗ trợ phụ nữ cấp cơ sở qua các chương trình, giải pháp, truyền thông và cung cấp tài liệu về
giảm nhẹ rủi ro thiên tai, y tế và sinh kế.
Nâng cao năng lực để họ có thể đóng góp có ý nghĩa.
Hoạt động truyền thông về vai trò của phụ nữ trong GNRRTT và các kế hoạch GNRRTT nhạy
cảm với giới
Giám sát và đánh giá lồng ghép giới vào kế hoạch PCTT.

© Ảnh: UN Women Việt Nam
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Kỹ năng
vận động
lồng ghép giới
khi tham gia
ban chỉ đạo
phòng chống
thiên tai
các cấp

CHƯƠNG

04
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CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP
GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

MỤC TIÊU:

Các nội dung

Thời gian

Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN)
trong Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai các cấp

20 phút

Kinh nghiệm vận động lồng ghép giới khi tham gia Ban
chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp

40 phút

Thực hành vận động chính sách trong kế hoạch Phòng
chống thiên tai ở cơ sở

40 phút

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

Giúp cán bộ Hội Phụ nữ có kỹ năng vận động lồng ghép
giới trong quá trình tham gia Ban chỉ đạo phòng chống
thiên tai các cấp hoặc các dự án, chương trình về phòng
chống thiên tai.
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Tiến trình bài giảng:

1. Giảng viên
yêu cầu học
viên nêu các
hoạt động mà
đại diện của
Hội thường làm
với tư cách là
thành viên Ban
chỉ huy phòng
chống thiên tai
các cấp

HOẶC: yêu cầu học viên đóng vai đưa ra một tình huống: Đại diện của
Hội thường phát biểu/trình bày gì trong các cuộc họp của Ban chỉ huy
phòng chống thiên tai, sau đó cùng học viên phân tích tình huống cả
về nội dung và cách thức.

2. Giảng viên
nhóm các hoạt
động đó theo
chức năng,
nhiệm vụ của
Ban chỉ huy
PCTT và cứu
nạn cấp tỉnh
(10 nội dung
theo Nghị định
160/2-18/NĐCP) hoặc theo
các nhóm sau:

Chỉ đạo, lập kế hoạch
Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm
vi địa phương
Kiểm tra, giám sát
Xác định nhu cầu hỗ trợ, khắc phục hậu quả và phục hồi, tái thiết sau
thiên tai
Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng chống thiên tai
Tập huấn, đào tạo, diễn tập
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về
phòng, chống thiên tai

3. Giảng viên
hướng dẫn
thảo luận
nhóm theo các
câu hỏi:

Hiện nay đại diện Hội chủ yếu tham gia ở những nhóm hoạt động nào?
Vì sao đại diện Hội tham gia ở các nhóm hoạt động đó? (do năng lực,
do định kiến giới hay lý do khác?)
Khó khăn, thuận lợi khi đại diện Hội nêu ý kiến trong các cuộc họp của
Ban chỉ huy là gì?
Ngoài những việc hiện nay, cán bộ Hội còn có thể đảm nhiệm them
những việc gì trong các nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCTT?

4. Giảng viên trình bày khái niệm vận động chính sách và những điểm cần lưu ý để
vận đồng lồng ghép giới khi tham gia Ban chỉ huy PCTT các cấp:
+ Kế hoạch có những nội dung chính gì?
+ Những nội dung nào trong Kế hoạch mà nhóm nghĩ là sẽ có tác động
tích cực tới phụ nữ và nam giới? Tại sao?
+ Những nội dung nào trong Kế hoạch mà nhóm nghĩ là sẽ gây nên
tình trạng dễ bị tổn thương đối với phụ nữ và nam giới hoặc những
nhóm khác? Tại sao?
+ Phần tổ chức thực hiện phân công cho những cơ quan, ban ngành
nào?
+ Nguồn lực phân bổ cho các hoạt động như thế nào?
+ Nhóm mong muốn có những thay đổi cụ thể nào? Tại sao?

6. Từng nhóm trình bày và giáo viên tổng kết lại, dựa trên đối chiếu với các công cụ ở
Chương 3. Sau đó, giảng viên yêu cầu nhóm dự thảo một bản Đề xuất những vấn đề
cần được lồng ghép trong Kế hoạch phòng chống thiên tai để phụ nữ và các nhóm
dễ bị tổn thương được an toàn và hưởng lợi từ Kế hoạch này. Mỗi nhóm lựa chọn
một vấn đề và cử 01 người lên trình bày và cả lớp cùng thảo luận

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

5. Giảng viên
yêu cầu mỗi
nhóm lấy từ
website hoặc
mang theo 1
bản Kế hoạch
phòng chống
thiên tai
của một địa
phương cụ thể;
yêu cầu các
nhóm đọc và
trả lời những
câu hỏi sau:
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Những nội dung cần truyền tải

Luật phòng chống thiên tai quy định khá cụ thể chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
sẽ do Ban chỉ đạo TW về PCTT thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Đại diện của HLHPNVN
thường được phân công vào tiểu ban hậu cần và giao một số công việc khá theo chức năng của
Hội, chủ yếu là tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và cộng đồng thực hiện công tác chuẩn
bị trước thiên tai, lo hậu cần trong quá trình xảy ra thiên tai và tham gia vào công tác cứu trợ,
thống kê thiệt hại sau thiên tai, tham gia thu quỹ phòng chống thiên tai tại địa bàn...

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Với một số thế mạnh của Hội (có mạng lưới chi, tổ, hội ở tận các thôn/bản/xóm, lực lượng hội
viên đông đảo, có chức năng giám sát và phản biện xã hội), các cấp Hội có thể đóng góp vào
công tác phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng ở nhiều nhóm công việc, không chỉ công
tác hậu cần trong và sau thiên tai mà còn có thể tham gia hiệu quả trong quá trình lập kế
hoạch phòng chống thiên tai và giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống
thiên tai ở địa phương.
Vận động chính sách là một quy trình cung cấp thông tin dựa trên bằng chứng, từ đó tác động,
gây ảnh hưởng đến những người ra quyết định để đem lại sự thay đổi về mặt chính sách. Trong
bài này, chúng ta tập trung vào việc Hội phụ nữ các cấp vận động để lồng ghép giới trong các
chính sách, hoạt động của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp. Trong
phạm vi chương này, có thể hiểu vận động lồng ghép giới là quy trình cung cấp thông tin và
gây ảnh hưởng đến những người ra quyết định trong Ban chỉ đạo TW về PCTT để có những điều
chỉnh, thay đổi về chính sách, hoạt động dựa trên các bằng chứng có được từ phân tích giới.
Là thành viên của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, đại diện của Hội
cần nhận thức đúng vai trò của mình là đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của các tầng
lớp phụ nữ địa phương trong các vấn đề phòng chống thiên tai, vì vậy phải tham gia họp đầy
đủ, chủ động nêu ý kiến về các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Khi nêu các vấn đề của phụ nữ và
khi đề xuất với Ban chỉ đạo TW về PCTT, cần đưa ra các bằng chứng phân tích cụ thể, dẫn chứng
rõ ràng, số liệu tách biệt giới, và các vấn đề cần được nhìn nhận ở cả 3 vai trò giới của phụ nữ.
Khi vận động lồng ghép giới, cần xác định những người có tiếng nói hoặc gây ảnh hưởng đến
những người ra quyết định để cung cấp thông tin và tạo sự đồng thuận, ủng hộ.
Để vận động lồng ghép giới được hiệu quả, cần chuẩn bị một bản đề cương vận động với các
thông điệp chính.

Thông điệp cần bảo đảm:
•

Ngắn gọn

•

Có trọng tâm

•

Định hướng giải pháp

•

Có bằng chứng rõ ràng

•

Nhắm đến các mối quan tâm chính của người ra quyết định

•

Tránh sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành, đặc thù

•

Mang tính tích cực, tạo niềm tin

•

Thể hiện yêu cầu một cách rõ ràng

Ở các cấp độ khác nhau, cán bộ Hội đều có thể tham gia xây dựng, góp ý Kế hoạch phòng
chống thiên tai khi bản thân có kiến thức về giới và có một số kỹ năng thu thập thông tin và
phân tích giới (giới thiệu ở chương 3).
Thông điệp vận động lồng ghép giới cần làm rõ được 4 nội dung sau:
1. Vấn đề là gì (mô tả vấn đề một cách ngắn gọn)?
2. Tại sao người ra quyết định phải quan tâm đến vấn đề này? (thực trạng hiện nay, các tác
động tiêu cực đối với phụ nữ, nam giới mà vấn đề đó gây ra. Nội dung này cần bằng chứng
cụ thể)
3. Giải pháp đề xuất và tác động của giải pháp đối với vấn đề (nêu giải pháp để giải quyết vấn
đề và ích lợi, kết quả tốt đẹp khi thực hiện các giải pháp)
4. Người ra quyết định cần thực hiện hành động cụ thể gì? (đưa ra hành động cụ thể, theo thời
gian, lộ trình nếu cần)

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

Việc rà soát lại các nội dung của Kế hoạch phòng chống thiên tai hiện tại dưới góc độ giới sẽ
giúp cán bộ Hội xác định những thông tin, vấn đề cần gì còn thiếu, chưa được quan tâm đề cập
tới trong Kế hoạch để có cách thức bổ sung. Đây chính là quá trình tham gia xây dựng Kế hoạch
phòng chống thiên tai của cán bộ Hội với tư cách là đại diện cho một tổ chức tham gia vào Ban
Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.
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Xây dựng thông điệp vận động

1

THÔNG ĐIỆP VẬN ĐỘNG

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Người ra quyết định:
..................................................................
Mối quan tâm chính:
..................................................................

4

Vấn đề là gì?

2

Tại sao người ra quyết định phải
quan tâm đến vấn đề này?

5

Giải pháp để xuất và tác động của
giải pháp đối với vấn đề

Người ra quyết định cần làm
hành động cụ thể gì?

Thông điệp vận động sẽ là nội dung quan trọng của bản đề xuất lồng ghép giới và có thể được
nhắc lại ở nhiều diễn đàn khác nhau để vận động chính sách.

BẢN ĐỀ XUẤT LỒNG GHÉP GIỚI
Bản đề xuất lồng ghép giới có thể dưới dạng một phát biểu ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề, dưới
dạng các gạch đầu dòng, để cán bộ Hội đại diện trong Ban Chỉ đạo PCTT có thể sử dụng trong
các cuộc họp xây dựng Kế hoạch, hoặc dưới dạng văn bản chính thức của Hội Phụ nữ các cấp
gửi tới Ban Chỉ đạo PCTT cùng cấp. Dù là ở dạng nào thì nội dung của Bản Đề xuất cũng cần có
các nội dung:
•

Nêu vấn đề cần đề xuất
◊ Nêu lý do tại sao có đề xuất đó gồm:
◊ Tình hình, trong đó đưa ra cả số liệu tách biệt giới
◊ Những ảnh hưởng đối với phụ nữ, trẻ em, các nhóm dễ bị tổn thương…
◊ Những lợi ích mang lại nếu đề xuất được thực hiện đối với phụ nữ, trẻ em, cộng đồng….
◊ Nêu những giải pháp, nêu rõ hoạt động, ngân sách, cơ chế phối hợp…

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

Lưu ý: nếu là bài trình bày thì cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, chọn những nội dung thật
cụ thể (ví dụ với nội dung về giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai thì cần thể hiện những
vấn đề liên quan đến khả năng dễ bị tổn thương của phụ nữ và nam giới trước một loại
hình thiên tai hoặc một hoạt động cụ thể); nếu là nhiều vấn đề thì cần lựa chọn ra vấn đề chủ
yếu. Nếu là một văn bản thì có thể dài hơn, đưa ra nhiều vấn đề giới cần quan tâm.
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Tài liệu đọc thêm:
1. Sơ đồ tổ chức của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp

2. Chức năng, nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức Ban chỉ đạo PCTT các cấp
Theo nghị định 160/2018/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCTT các cấp
được quy định ở mục 5 như sau
Mục 5. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY VỀ PHÒNG, CHỐNG
THIÊN TAI VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG
THIÊN TAI VÀ ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Điều 18. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
1. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ thành lập, làm
nhiệm vụ điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ
đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả
nước. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai được sử dụng dấu quốc huy để thực
hiện các nhiệm vụ của Ban. Các thành viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai gồm các thành viên:
a) Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban;
b) Các Phó Trưởng ban, gồm: Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, 01 lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng,
chống thiên tai;

d) Căn cứ yêu cầu công tác, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
quyết định mời đại diện lãnh đạo các cơ quan và tổ chức có liên quan: Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các cơ quan, tổ
chức liên quan khác tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng, chống thiên tai; sử dụng bộ máy của Tổng cục Phòng chống thiên tai thực hiện
nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (sau
đây gọi tắt là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo).
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có con dấu, được
cấp kinh phí và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động. Trưởng Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng, chống thiên tai quy định về chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Văn
phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

c) Các ủy viên gồm: Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền
thông, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và đại
diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng Giám đốc Đài
Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã
Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc
gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;
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4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai:
a) Hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách,
pháp luật về phòng, chống thiên tai;
b) Chủ trì hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai;
c) Chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc: Chỉ đạo
ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3; tham mưu chỉ đạo ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 4, 5; điều
phối và hỗ trợ hoặc chỉ đạo các địa phương ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1, 2 khi có diễn
biến phức tạp, nguy cơ gây hậu quả lớn, nghiêm trọng;
d) Căn cứ diễn biến thiên tai và yêu cầu thực tế, quyết định các biện pháp cấp bách, huy động
các nguồn lực của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của tổ chức, cá nhân
để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của Luật phòng, chống thiên tai
và Nghị định này;
đ) Chỉ đạo công tác tổng hợp thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp và phục hồi, tái thiết của các
địa phương, các bộ, ngành đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện
pháp, sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và các biện pháp, nguồn lực hợp khác phục
vụ hoạt động ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai trong phạm vi cả nước;
e) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động phòng,
chống thiên tai theo quy định của pháp luật;

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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g) Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt
động phòng, chống thiên tai; Chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm
từng bước nâng cao năng lực dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai;
h) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện
chuyên dùng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ, tham mưu ra quyết định chỉ
đạo điều hành phòng, chống thiên tai các cấp;
i) Tổ chức kêu gọi, tiếp nhận và triển khai các khoản hỗ trợ khẩn cấp trong và ngoài nước trong
các tình huống khẩn cấp do thiên tai; là đầu mối chỉ đạo, điều phối chung công tác tiếp
nhận, phân phối cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai;
k) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nguồn lực
hỗ trợ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
l) Chỉ đạo, tổ chức xây dựng tài liệu, hướng dẫn, tập huấn, phổ biến, truyền thông, nâng cao
nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai hàng năm;
m) Hướng dẫn hoạt động của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở.
Điều 19. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây
dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và
Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban Chỉ huy

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các bộ quy định tại khoản 1 Điều
này) căn cứ nhiệm vụ được giao quyết định việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ hoặc giao một cơ quan cấp Vụ trực thuộc kiêm nhiệm chức năng
tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn trong phạm vi quản lý.
3. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định việc thành lập Ban Chỉ huy phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị trực thuộc.
4. Tổ chức của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ:
a) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo
dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng làm Trưởng ban.
b) Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ quy định tại khoản 1 và 2 Điều này (trừ các bộ quy định tại điểm a khoản
này) do 01 lãnh đạo cấp bộ làm Trưởng ban.
c) Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ giao cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thực
hiện nhiệm vụ quản lý về phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý và kiêm nhiệm vụ
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
d) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ được sử dụng con dấu của
bộ hoặc sử dụng con dấu riêng, Văn phòng thường trực có con dấu, được cấp kinh phí, mở
tài khoản để hoạt động.

a) Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong phạm vi quản lý;
b) Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai
và Tìm kiếm cứu nạn;
c) Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động theo thẩm quyền các nguồn lực của bộ để
ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý
của bộ và hỗ trợ các địa phương.
Điều 20. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cấp tỉnh
1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh thành lập, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy, điều hành hoạt động phòng,
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại địa phương. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

5. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp bộ:
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kiếm cứu nạn có con dấu, được cấp kinh phí, mở tài khoản để hoạt động.
2. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh gồm các thành viên sau:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Trưởng ban;
b) Một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực;
c) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng ban phụ trách công tác
phòng, chống thiên tai;
d) Tùy theo điều kiện cụ thể từng địa phương, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó
Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên đất liền; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh làm Phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển và
biên giới;
đ) Các ủy viên là Giám đốc hoặc đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đến công tác
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ,
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể - xã hội cấp tỉnh tham gia
thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai; Bộ
chỉ huy quân sự hoặc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn
của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc
thành lập bộ phận chuyên trách thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm nhiệm vụ
Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh:
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo
quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phòng, chống thiên tai;
b) Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai;
c) Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi địa phương;
d) Kiểm tra, đôn đốc các sở, cơ quan tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai;
đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc thống kê
đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ, triển khai công tác khắc phục hậu quả và phục
hồi tái thiết sau thiên tai;
e) Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định;
g) Tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
h) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai;
i) Chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm từng bước nâng cao năng lực

dân sự trong hoạt động ứng phó thiên tai;
k) Tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ cho Văn phòng thường
trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh; kết nối trực tuyến với
cơ quan phòng, chống thiên tai Trung ương và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ
đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống thiên tai.
Điều 21. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cấp huyện
1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp huyện thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc
kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong
phạm vi địa phương. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện có con
dấu, tài khoản và được cấp kinh phí để hoạt động.
2. Thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện gồm:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban;
b) Một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Phó Trưởng ban thường trực;
c) Trưởng phòng hoặc thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng,
chống thiên tai; Trưởng Công an huyện và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện
làm Phó Trưởng ban;

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao
trách nhiệm cho một phòng chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện làm nhiệm vụ Văn
phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện:
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai
theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật phòng, chống thiên tai;
b) Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai
của địa phương;
c) Chỉ huy và tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi cấp
huyện;
d) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
thiên tai;
đ) Giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp báo cáo công tác thống kê đánh
giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai;

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

d) Các ủy viên là cấp trưởng hoặc đại diện lãnh đạo các phòng và cơ quan, đơn vị có liên quan
đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương; lãnh đạo Mặt trận
Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức
đoàn thể xã hội cấp huyện tham gia Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn.
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e) Tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn;
g) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng,
chống thiên tai;
h) Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định.
Điều 22. Tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cấp xã
1. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp xã thành lập, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy,
điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi địa phương.
2. Thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã gồm:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban;
b) Một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Phó Trưởng ban thường trực;
c) Trưởng Công an xã làm Phó Trưởng ban và Xã đội trưởng làm Phó Trưởng ban phụ trách lực
lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã;
d) Các ủy viên là cán bộ thủy lợi, nông nghiệp, trưởng các tổ chức chính trị và đoàn thể của xã;

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
PHÂN TÍCH GIỚI VÀ VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

đ) Công chức xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai kiêm Ủy viên
thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
3. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã đặt tại trụ sở Ủy ban nhân
dân cấp xã. Ban được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã, sử dụng một số cán bộ chuyên
môn của Ủy ban nhân dân cấp xã làm bộ phận thường trực và được cấp kinh phí để hoạt động.
4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã:
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo
quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật phòng, chống thiên tai;
b) Thực hiện việc truyền phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của các cấp đến cộng đồng;
c) Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trong phạm vi cấp xã;
d) Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai của
địa phương;
đ) Kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên
tai;
e) Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã thành lập, tổ chức đào tạo, tập huấn và duy trì
lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ
và sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác tại địa
phương;

g) Thực hiện các nội dung về Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định;
h) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai
hàng năm.
3. Vận động chính sách
Vận động chính sách là một quy trình cung cấp thông tin dựa trên bằng chứng, từ đó tác động,
gây ảnh hưởng đến những người ra quyết định để đem lại sự thay đổi về mặt chính sách.
4 yếu tố:
•

Vận động chính sách là một quy trình thận trọng đòi hỏi phải lập kế hoạch và có chiến lược.
Việc này sẽ không hiệu quả nếu thực hiện bừa bãi.

•

Vận động chính sách nhằm mục đích cung cấp thông tin và gây ảnh hưởng đối với những
người ra quyết định, những người có thẩm quyền chính thức thực hiện sự thay đổi.

•

Vận động chính sách tìm kiếm những sự thay đổi dựa trên bằng chứng. Cần phải có kinh
nghiệm hoặc dữ liệu chứng minh vấn đề là quan trọng và chứng minh rằng giải pháp đề
xuất là hữu ích.

•

Mục đích cuối cùng của vận động chính sách là tạo ra một sự thay đổi về mặt chính sách.
Chỉ đơn thuần cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách là không đủ mà phải
thuyết phục họ thực hiện hành động mong muốn. Sự thay đổi chính sách có thể xuất hiện
ở cấp toàn cầu, quốc gia, hoặc dưới cấp quốc gia.

•

Ngắn gọn. Những người ra quyết định thường bận rộn và phải quản lý nhiều việc một lúc.
Hãy đảm bảo thông điệp hoàn chỉnh có thể được truyền đạt trong 3-5 phút

•

Có trọng tâm. Không nên để người đối diện bị choáng ngợp với quá nhiều thông tin mà
thay vào đó, mỗi lần chỉ trình bày một vấn đề. Khi có quá nhiều câu hỏi, người đối diện sẽ
không thể biết vấn đề nào là quan trọng nhất.

•

Định hướng giải pháp. Giới thiệu vấn đề rồi nhanh chóng chuyển sang giải pháp để tận
dụng sự thấu hiểu của người nghe.

•

Luôn sử dụng bằng chứng. Điều quan trọng là phải có dữ liệu và kết quả nghiên cứu để hỗ
trợ cho quan điểm được đưa ra. Tuy nhiên, dữ liệu và nghiên cứu có thể không phải lúc nào
cũng đủ thuyết phục người ra quyết định.

•

Nhắm đến các mối quan tâm chính của người ra quyết định. Điều này sẽ tạo ra sự kết nối đối
với họ và khiến họ trở nên quan tâm hơn. Do đó, những người ra quyết định khác nhau có
thể cần những thông điệp khác nhau.

•

Tránh sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành, đặc thù. Đảm bảo rằng ý tưởng được trình bày một
cách đơn giản, nếu không người nghe có thể sẽ không hiểu hết ý kiến của bạn và trở nên
không hứng thú .

•

Thông điệp tích cực có thể đem lại động lực hành động cho đối tượng tiếp nhận.

•

Đưa ra yêu cầu một cách rõ ràng. Những người hoạch định chính sách cần biết chính xác
yêu cầu là gì.

CHƯƠNG 4: KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP GIỚI KHI THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP

Thông điệp để vận động chính sách cần bảo đảm:
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TRUYỀN THÔNG
THAY ĐỔI
HÀNH VI TRONG
ỨNG PHÓ VỚI
THIÊN TAI
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CHƯƠNG 5: TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI
HÀNH VI TRONG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

MỤC TIÊU:
Cung cấp cho cán bộ Hội kiến thức về truyền thông thay
đổi hành vi nhằm đáp ứng, chuẩn bị và ứng phó với tình
trạng khẩn cấp trong bối cảnh thiên tai.

T h ờ i
gian

Giới thiệu về truyền thông thay đổi hành vi gắn với bối
cảnh thiên tai

30 phút

Thực hành viết thông điệp truyền thông về PCTT

60 phút

CHƯƠNG 5: TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

Các nội dung
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Tiến trình bài giảng:

Giảng viên lựa chọn và trình chiếu 1 hoặc 2 clip truyền thông về một vấn đề nào đó và yêu cầu
học viên đưa ra các nhận xét về:
•

Điều gì gây ấn tượng nhất trong clip? Vì sao?

•

Điều gì trong clip khiến bạn muốn thay đổi? Vì sao?

Từ kết quả nhận xét, giảng viên giới thiệu khái niệm truyền thông thay đổi hành vi, các yếu tố
của quá trình thay đổi hành vi
Giảng viên hướng dẫn học viên làm bài tập sắp xếp các bước thay đổi hành vi và những việc cần
làm để giúp đối tượng chuyển dần qua các bước thay đổi hành vi
Giảng viên yêu cầu học viên liệt kê các phương pháp truyền thông họ biết và yêu cầu xác định
những phương pháp nào phù hợp với từng giai đoạn trước, trong và sau thiên tai.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Giảng viên yêu cầu học viên lấy ví dụ về một số thông điệp truyền thông và cùng phân tích để
xác định các yếu tố của một thông điệp truyền thông tốt.
Học viên thực hành xây dựng thông điệp truyền thông (theo loại hình thiên tai, theo thời điểm
trước, trong hoặc sau thiên tai và cho một nhóm đối tượng phụ nữ cụ thể ở địa phương).

Các nội dung cần truyền tải:

Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin và sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách
mạng công nghệ 4.0, thì cách thức truyền thông cũng cần phải thay đổi. Truyền thông thay đổi
hành vi hiện đang được sử dụng ở nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu
như hiện nay, con người đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thì tác động của truyền thông để
thay đổi nhận thức và thay đổi các hành vi của các nhóm đối tượng là vô cùng quan trọng để
hướng tới một cuộc sống an toàn và thân thiện hơn với môi trường.
1. Truyền thông là một quá trình trao đổi, giao tiếp, chia sẻ thông tin giữa người truyền tải với

người tiếp nhận, nhằm đạt được sự hiểu biết, từ đó dẫn đến chuyển đổi thái độ và hướng tới
mục tiêu cuối cùng là chuyển đổi hành vi.
2. Truyền thông thay đổi hành vi: Là quá trình trao đổi thông tin, hỗ trợ đối tượng đang hướng

tới chuyển đổi hành vi có hại thành hành vi có lợi về mặt sức khỏe, xã hội hoặc một vấn đề cụ
thể mà đối tượng đang quan tâm.
3. Hành vi: Hành động của một cá nhân hoặc nhóm trong xã hội bị chi phối bởi nhận thức, kỹ

năng, thái độ và niềm tin.
Ví dụ:

Hành vi: Bạo hành với phụ nữ – Nhận thức: nam giới là trụ cột, nam giới có quyền, mình đánh
phụ nữ không thể đánh lại được – Thái độ: tự tôn, coi thường phụ nữ – Niềm tin: đánh là giáo
dục, và giải quyết được vấn đề.
4. Các bước cơ bản trong quá trình chuyển đổi hành vi:

CHƯƠNG 5: TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

Hành vi hút thuốc – Nhận thức: hút thuốc tỉnh táo, làm việc tốt, giải tỏa bức xúc, buồn bã –
Thái độ: thích thú, thưởng thức, hưởng thụ – Niềm tin: mình không chắc đã bị bệnh do hút
thuốc (ung thư, tim mạch…)
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Quá trình chuyển đổi hành vi 5 bước:
5

Các giai đoạn
của sự thay đổi hành vi
4

3

Truyền
thông trực
tiếp

Truyền
thông đại
chúng

2

Duy trì
hành vi
mới

Thực hiện
thay đổi
hành vi
mới

Chuẩn bị thay
đổi hành vi

Quan tâm đến sự
thay đổi hành vi

1

Truyền thông viên cần làm gì
12. Hỗ trợ để duy trì
11. Thảo luận các quyết định
10. Thảo luận các kinh nghiệm
9. Cung cấp các nguồn nhân lực
8. Giúp giải quyết các khó khăn
7. Thảo luận cách thực hiện và đánh giá
6. Nêu gương người tốt việc tốt
5. Khuyến khích động viên
4. Bổ xung kiến thức mới
3. Cung cấp thông tin cơ bản
2. Giải thích ích lợi
1. Tìm hiểu đối tượng đã biết gì rồi
và làm gì
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Chưa quan tâm đến sự
thay đổi hành vi

Bước 1: Chưa hiểu biết, chưa nhận thức được vấn đề
Trong giai đoạn này đối tượng chưa có hiểu biết gì về những rủi ro thiên tai có thể gây ra đối với
bản thân, gia đình và cộng đồng, những lợi ích trước mắt và lâu dài nếu có sự chủ động từ phía
cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng, tầm quan trọng của việc phát hiện vấn đề, việc đóng góp ý
kiến trong quá trình lập kế hoạch… Biện pháp tốt nhất lúc này là cung cấp thông tin về các quy
định, chính sách và các văn bản cần thiết cho đối đang được truyền thông. Đây là giai đoạn khó
khăn nhất để thuyết phục đối tượng chuyển đổi hành vi.
Bước 2: Nhận thức được vấn đề và hành vi mong đợi
Đã có nhận thức vấn đề, đã quan tâm đến hành vi được mong đợi nhưng chưa thực hiện. Thông
thường ở giai đoạn này đối tượng đã quan tâm và hiểu biết phần nào đến các vấn đề rủi ro
thiên tai. Họ đã quan tâm đến việc chuyển đổi hành vi nhưng còn thiếu kiến thức, kinh nghiệm
hoặc có thể gặp phải một số khó khăn cản trở. Để giúp đối tượng chuyển đổi hành vi cần tiếp
tục cung cấp thông tin về nguy cơ và những lợi ích nếu chuyển đổi hành vi. Giai đoạn này cần
có sự hỗ trợ về mặt tinh thần, vật chất, cần sự cổ vũ và môi trường xã hội thuận lợi. Thông điệp
chính của bước này là việc từng cá nhân, cộng đồng chủ động tham gia vào quá trình chuẩn bị
và ứng phó với thiên tai, quá trình lập kế hoạch và cung cấp thông tin chính là lợi ích cho bản
thân và cộng đồng.

Bước 3: Chuẩn bị hành động để thay đổi
Từ chưa có ý định đến có ý định thực hiện hay còn gọi là giai đoạn chuẩn bị chuyển đổi hành vi.
Đối tượng đã nhận thấy sự bất lợi khi duy trì hành vi cũ, đã nhận thấy lợi ích của hành vi mới. Họ
đã có quyết tâm và kế hoạch chuyển đổi hành vi. Giai đoạn này đối tượng rất cần duy trì sự giúp
đỡ về kiến thức và kỹ năng và những điều kiện cần thiết từ các cơ quan liên quan và cộng đồng.
Bước 4: Hành động để thay đổi
Thực hiện hành vi mới. Đối tượng sẵn sàng thực hiện chuyển đổi hành vi và thay đổi theo kế
hoạch của họ, đồng thời đánh giá những lợi ích mà họ nhận được từ việc thực hiện hành vi mới.
Họ rất cần sự trợ giúp của cộng đồng và các cơ quan liên quan để khuyến khích đối tượng thực
hiện hành động chuyển đổi hành vi. Ví dụ: những hỗ trợ về mặt kỹ năng, cách làm, về nguồn lực.
Bước 5: Duy trì hành vi mới, giải quyết các khó khăn.
Thực hiện và duy trì hành vi mới: Ví dụ: định kỳ có trao đổi thông qua các cuộc họp, gặp mặt để
cung cấp thông tin, tiếp tục tập huấn bằng cách cầm tay chỉ việc,….
Đối tượng thực hiện và duy trì hành vi mới có lợi, hành vi mới này nếu được thực hiện trong môi
trường thuận lợi thì nó sẽ ổn định và bền vững, đồng thời đối tượng còn tuyên truyền người
khác cùng làm . Nếu thực hiện trong môi trường không thuận lợi, gặp những yếu tố cản trở thì
việc duy trì hành vi mới dễ bị phá vỡ và đối tượng có thể quay về hành vi cũ.
Quá trình chuyển đổi hành vi không phải diễn ra một cách suôn sẻ. Người ta có thể từ chối hành vi
mới trong trường hợp:
-

Có thông tin nhưng không quan tâm, thích thú;

-

Nhận thức được, có quan tâm nhưng không tin tưởng;

-

Thất bại hay nản lòng sau khi làm thử;

-

Muốn thay đổi nhưng có nhiều yếu tố cản trở (môi trường xung quanh).

Chuyển đổi hành vi là một quá trình cần có thời gian. Mỗi cá nhân muốn chuyển đổi hành vi đều
phải trải qua các bước chuyển đổi hành vi, từ nhận thức đến hành vi bền vững. Mặc dù chuyển
đổi hành vi là mục tiêu cuối cùng, nhưng con người thường trải qua một số bước trung gian
trước khi họ chuyển đổi hành vi.
5. Các yếu tố tác động đến quá trình chuyển đổi hành vi

- Việc chuyển đổi hành vi của con người phụ thuộc vào 3 yếu tố cơ bản là:
Năng lực thực hiện hành vi;
Môi trường xã hội;
Thực tiễn đời sống xã hội
- Năng lực thực hiện hành vi: Năng lực thực hiện hành vi mang tính cá nhân, do trình độ văn hoá,

CHƯƠNG 5: TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

- Nhận thức được, có quan tâm và tin tưởng nhưng không có kỹ năng;
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kiến thức, kỹ năng thực hiện hành vi, trạng thái thể chất, các yếu tố tâm lý, tình cảm của cá thể
quyết định.
- Môi trường xã hội: Môi trường xã hội ủng hộ việc chuyển đổi hành vi bao gồm đồng tình hành
vi mới, phê phán hành vi cũ với sự vào cuộc của những người có uy tín trong cộng đồng, ở đây
có yếu tố tập quán, thói quen của cả cộng đồng.
- Thực tiễn đời sống xã hội: Bao gồm sự phát triển kinh tế và các dịch vụ xã hội, điều kiện sống, lao
động và học tập đòi hỏi phải có hành vi mới để phù hợp với cuộc sống mới và thực hiện hành
vi mới thì sẽ có lợi ích cụ thể.

6. Các kênh và phương tiện truyền thông:
6.1 Có thể chia kênh truyền thông thành 2 loại: trực tiếp và gián tiếp
a) Truyền thông trực tiếp: Là kênh truyền thông được thực hiện trực diện giữa người với người.
Đối tượng của truyền thông trực tiếp có thể là một hay một nhóm người.

TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN
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Ví dụ:
•

Tổ chức các buổi nói chuyện cung cấp thông tin về ảnh hưởng của môi trường đối với sức
khỏe con người (thông qua họp thôn, họp Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, nói chuyện tại
trường học v.v.).

•

Thảo luận nhóm.

•

Đến thăm hộ gia đình.

•

Sinh hoạt câu lạc bộ.

•

Làm mẫu thực hành.

•

Tư vấn v.v.

Ưu điểm: Người truyền thông có thể biết được kiến thức, thái độ và thực hành của đối tượng
như thế nào. Nhờ vậy có thể điều chỉnh nội dung, cách truyền đạt hoặc có biện pháp tác động
thích hợp với từng đối tượng để thay đổi hành vi. Người truyền thông có thể nhận được thông
tin phản hồi từ đối tượng do đó hiểu được tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh, khó khăn của đối tượng
và dễ dàng đánh giá được hiệu quả truyền thông. Truyền thông trực tiếp là kênh truyền thông
có hiệu quả nhất. Nó quyết định đến sự thay đổi hành vi của đối tượng.
Hạn chế: Truyền thông trực tiếp chỉ tiếp cận đến một nhóm đối tượng hạn chế, vì vậy khó có
đủ nhân lực làm công tác truyền thông. Người truyền thông phải có kiến thức, kỹ năng cần thiết
để đáp ứng với nhu cầu của mọi người dân. Hiệu quả truyền thông phụ thuộc vào khả năng của
truyền thông viên.
b) Truyền thông gián tiếp: Là kênh truyền thông được thực hiện qua các phương tiện thông tin
đại chúng như vô tuyến, đài phát thanh, loa truyền thanh, báo, tạp chí, bản tin v.v. và các loại tài
liệu truyền thông như áp phích, tờ rơi, tờ gấp v.v.

Ưu điểm: Nội dung truyền thông mang tính thống nhất, tin cậy và có thể phát đi phát lại nhiều
lần. Có khả năng truyền tin nhanh, đến được nhiều người và nhiều nhóm đối tượng cùng một
lúc, tạo ra được dư luận và môi trường xã hội thuận lợi cho việc thay đổi thái độ và hành vi của
đối tượng.
Hạn chế: Thông tin đại chúng chỉ có khả năng cung cấp kiến thức: nếu chỉ thực hiện riêng
truyền thông gián tiếp sẽ khó làm thay đổi hành vi của đối tượng. Khó thu được thông tin phản
hồi do đó khó đánh giá được hiệu quả truyền thông. Đòi hỏi phải có những phương tiện, trang
thiết bị phục vụ quá trình truyền và nhận tin như đài phát thanh, vô tuyến, đài thu thanh…
Sự phân chia thành 2 kênh truyền thông trực tiếp và gián tiếp chỉ là tương đối. Đôi khi 2 kênh
này có sự đan xen lẫn nhau. Ví dụ: trong các buổi thảo luận nhóm, nói chuyện với cộng đồng,
vẫn kết hợp phát các tài liệu truyền thông hoặc trong các buổi tọa đàm trên truyền hình hay
phát trực tiếp trên mạng xã hội vẫn có thể giao lưu trực tiếp với khán giả… Vì vậy, phối hợp cả
2 phương pháp là cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
6.2 Phương thức/phương tiện truyền thông:

•

Sinh hoạt hội viên, CLB, nhóm sở thích

•

Toạ đàm, giao lưu, đối thoại

•

Truyền thông trên truyền hình, phát thanh, loa

•

Chiếu băng đĩa, phim, clip

•

Báo, tạp chí, tờ thông tin

•

Cổng thông tin điện tử, fanpage trên facebook, trang zalo

•

Truyền thông tương tác (Kịch, tiểu phẩm, kịch tương tác, trò chơi)

•

Sự kiện truyền thông

•

Băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích

•

Tin nhắn, email

•

Tương tác trên facebook, zalo, các mạng xã hội

7. Một số nguyên tắc trong truyền thông ngắn hạn ứng phó với tình trạng khẩn cấp trong bối

cảnh thiên tai:

◊ NHANH: cần đưa thông điệp càng nhanh càng tốt
◊ NHIỀU: cần đưa thông điệp tới càng nhiều người bị ảnh hưởng càng tốt
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Các phương thức, phương tiện truyền thông được các cấp Hội sử dụng phổ biến trong thời gian
qua gồm:
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◊ ĐƠN GIẢN, SẴN CÓ, CÔNG NGHỆ THẤP, RẺ: Hệ thống thông tin/truyền thông có thể bị
ảnh hưởng, do vậy cần sử dụng kênh thông tin đơn giản, truyền thống, sẵn có tại cộng
đồng và không đòi hỏi công nghệ cao.
•

Truyền thông phải gắn với sự sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp tại
địa phương.

•

Đảm bảo người dân được cung cấp đẩy đủ các thông tin về dịch vụ sẵn có tại địa phương.

•

Phương pháp truyền thông cần phù hợp với các giai đoạn liên quan đến thiên tai
◊ Trước thiên tai (thông tin đầy đủ, giải thích nguyên nhân, hậu quả, cung cấp cả kiến thức
và kỹ năng)
◊ Trong thiên tai (thông tin ngắn, hướng dẫn kỹ năng/hành động)
◊ Sau thiên tai (thông tin ngắn hoặc vừa, cung cấp kiến thức và kỹ năng)

8. Xây dựng thông điệp truyền thông:

“Thông điệp là nội dung thông tin được trao đổi từ người truyền tải đến đối tượng tiếp nhận.
Thực chất, thông điệp là những tâm tư, tình cảm, mong muốn, hiểu biết, ý kiến, đòi hỏi, kinh
nghiệm sống, tri thức khoa học, kĩ thuật được mã hóa theo một hệ thống kí hiệu nào đó”31.
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Thông điệp truyền thông là: Thông điệp là một câu, một đoạn văn nhấn mạnh hành động cần
thực hiện và kết quả/ lợi ích có được khi thực hiện hành động.
Thông điệp có thể được thể hiện dưới các hình thức như văn bản, hình ảnh, biểu đồ, lời nói
hoặc sự kết hợp giữa các hình thức trên. Hiệu quả của thông điệp được đo bằng hành động của
nhóm đối tượng nhận thông điệp. Điều đó phụ thuộc vào bản chất của thông tin được chuyển
tải, hình thức thể hiện, nội dung của thông điệp, kênh truyền tải thông điệp…
Thông điệp truyền thông tốt là thông điệp rõ ràng, nêu rõ vấn đề, giải pháp được đề xuất và
hành động mà đối tượng có thể thực hiện để đạt được mục tiêu truyền thông. Một thông điệp
hiệu quả thu hút sự chú ý của đối tượng hướng đến, dễ hiểu, dễ nhớ và không cần phải giải
thích thêm.

31

Tạ Ngọc Tấn, “Truyền thông đại chúng”, NXB Chính trị Quốc gia, 2001. Tr8

Tài liệu đọc thêm:
Hàng năm, chủ đề Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai lại khác nhau và được Liên Hợp Quốc xác
định, tập trung vào một chủ đề thiên tai và điều phối các nỗ lực hành động để tạo ra sự cải thiện
trong khu vực. Sau đây là các chủ đề Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai theo từng năm:
Năm 2020: Xây dựng để trường tồn
Năm 2019: Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng
đồng
Năm 2018: Giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai
Năm 2017: Nhà nhà an toàn giảm rủi ro và sơ tán khi có thiên tai
Năm 2016: Sống chia sẻ
Năm 2015: Kiến thức cho cuộc sống
Năm 2014: “Người cao tuổi với thiên tai: Thích ứng vì cuộc sống”
Năm 2013: Người khuyết tật trong thiên tai
Năm 2012: Phụ Nữ Và Các Bé Gái: Lực Lượng Vô Hình Chống Thiên Tai
Năm 2011: Trẻ em và thanh niên là đối tác để giảm nhẹ thiên tai
Năm 2010: Thành phố tôi đã sẵn sàng!
Năm 2009: Bệnh viện an toàn trước thiên tai

Năm 2007: Thách thức các nhà giáo dục thế giới
Năm 2006: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ trường học
Năm 2005: Tài chính vi mô và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Năm 2004: Thiên tai hôm nay hiểm họa ngày mai
Năm 2003: Xoay chuyển thủy triều.
Năm 2002: Phát triển núi bền vững
Năm 2001: Chống thiên tai, tập trung vào sự tổn thương
Năm 2000: Phòng ngừa thiên tai, Giáo dục và Tuổi trẻ
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Năm 2008: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai là công việc của tất cả mọi người
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Yêu cầu của một thông điệp truyền thông: Để một thông điệp truyền đi đạt hiệu quả mong
muốn, mỗi thông điệp cần đảm bảo các yêu cầu sau:
Thu hút được sự chú ý của đối tượng hướng tới;
Phù hợp với tâm lý và tình cảm của đối tượng;
Ngắn gọn, rõ ràng;
Mang lại lợi ích cho đối tượng;
Tạo được niềm tin cho đối tượng;
Đảm bảo tính nhất quán về nội dung trong một thông điệp;
Có lời kêu gọi hành động.
Một thông điệp truyền thông cần có một số yếu tố:
Yếu tố “mong muốn”, tức là một tuyên bố ngắn gọn về những gì muốn thay đổi hoặc bị phản
đối. Yếu tố này nên diễn tả một cách tích cực và truyền cảm hứng. VD: Chuẩn bị sẵn sàng, vững
vàng trước bão.
Yếu tố “lý do”, tức là tại sao lại mong muốn có sự thay đổi đó. VD: Phụ nữ tham gia lập kế hoạch
có thể đóng góp nhiều kinh nghiệm và kỹ năng đặc thù.
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Yếu tố “nguy cơ”, tức là nếu không thực hiện hành động thì sẽ có hậu quả gì xảy ra.VD: Chuẩn bị
sớm để khi thiên tai xảy ra không bị thiệt hại về người và tài sản.
Hành động cần làm, tức là những gì đối tượng cần làm để tạo ra sự thay đổi hoặc hỗ trợ sự thay
đổi. VD: Chuẩn bị sớm trước khi thiên tai xảy ra.
Thông điệp nên:
Tạo sự đồng thuận từ phía đối tượng truyền thông và gây ấn tượng.
Trình bày vấn đề một cách rõ ràng và đơn giản, thể hiện đúng mực sự nghiêm trọng của vấn đề
và đòi hỏi hành động khẩn cấp.
Đề xuất giải pháp.
Thúc giục đối tượng thực hiện hành động cụ thể.
Một số câu hỏi có thể đặt ra khi xây dựng thông điệp:
Đối tượng đích nghĩ như thế nào về nội dung và mục tiêu truyền thông? Nhận thức của họ khác với
những gì nội dung truyền thông đang thúc đẩy? Vấn đề cần được trình bày như thế nào để đối
tượng đích nhận thấy mục đích truyền thông là hợp lý và là điều đáng mong muốn.
Đối tượng có thể được thúc đẩy để đáp ứng lời kêu gọi hành động như thế nào? Sử dụng câu chuyện
cá nhân trên thực tế và bổ sung thêm một số yếu tố cảm xúc đã được chứng minh là phương
thức hiệu quả để thu hút mọi người trong cả truyền thông vận động chính sách lẫn truyền
thông thay đổi hành vi.

Làm thế nào để thông điệp thu hút sự tham gia của đối tượng? Làm thế nào để không nhấn mạnh
các khuôn mẫu giới về vai trò của phụ nữ và nam giới trong thiên tai?
Nếu đối tượng đa dạng thì thông điệp như thế nào sẽ phù hợp với số đông? Nói chung, nhóm đối
tượng càng lớn thì thông điệp chung càng cần đơn giản. Trên cơ sở thông điệp lớn đó, tiếp tục
điều chỉnh và đưa ra một số thông điệp phụ gắn kết với thông điệp chính cho các nhóm đối
tượng nhỏ hơn.
Cách diễn đạt thông điệp có tạo ra cùng một cách hiểu không? Đôi khi từ ngữ các vùng miền có
thể tạo ra cách hiểu khác nhau với cùng một thông điệp.
Thông điệp có thể truyền tải trong vòng 20 giây không? Có nhiều bằng chứng cho thấy thông điệp
nếu đọc hết hơn 20 giây sẽ kém hiệu quả hơn.
Tất cả các điểm thông điệp chính có phù hợp với chủ đề của chương trình truyền thông chung không?
Để tránh nhầm lẫn hoặc mâu thuẫn giữa các thông điệp cần kiểm tra tính nhất quán của các
thông điệp trong khuôn khổ chương trình truyền thông.
Đề xuất một số lĩnh vực cho thông điệp truyền thông:
Lĩnh vực phòng chống thiên tai rất rộng và xuyên suốt trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn. Do
vậy cán bộ Hội khi làm truyền thông cần căn cứ vào chủ đề năm và một số vấn đề sau để quyết
định xây dựng các thông điệp truyền thông cho phù hợp:
Xác định đối tượng cần truyền thông ở một địa bàn, khu vực cụ thể
Xác định ưu tiên những vấn đề cần truyền thông trong ngắn hạn, dài hạn
Xác định những giải pháp mà truyền thông sẽ mang lại
Ví dụ một số nội dung cần truyền thông trong bối cảnh thiên tai:

Về nước sạch và vệ sinh: xử lý nước ăn, uống an toàn, rửa tay với xà phòng, xử lý an toàn súc vật
bị chết …
An toàn trong hộ gia đình và ở cộng đồng
Về sinh kế: gieo trồng, thu hoạch, dự trữ…
Các dịch vụ sẵn có tại cộng đồng
Các địa chỉ khẩn cấp khi có thiên tai
…..
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Về dinh dưỡng, tiêm chủng: (Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất trong trường hợp xảy ra hạn hán kéo
dài)
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kỷ yếu Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về Giới và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Hà Nội, Việt Nam,
16-18/5/2016.
Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và các Hiện tượng cực đoan nhằm Thúc
đẩy Thích ứng với Biến đổi khí hậu, UNDP & INHEN, tháng 2/2015, trang 269.
Báo cáo về các Xu hướng Thu thập và Phân tích thông tin về Giới trong khu vực, Bà Sanny
Jegillos, Cố vấn cấp cao, Văn phòng Vùng của UNDP tại Thái Lan, 2016.
Bình đẳng và Hiệu quả: Lồng ghép Giới vào Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Thích ứng với Biến đổi
khí hậu, Tài liệu hướng dẫn thực hành, Care & UN Women.
Ứng phó với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Các cơ hội Cải thiện Bình đẳng giới, UNDP & Oxfam,
12/2009.
Tác động của thiên tai đối với kinh tế - xã hội: Phân tích giới, Sarah Bradshaw, Ban Phụ nữ và Phát
triển, Chile, tháng 5/2004.
Khung thực tiễn tốt về Phân tích Giới, Mạng lưới Quốc tế về Giới của Tổ chức CARE, 2012
Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu, Tập 1, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
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Tài liệu tập huấn về Truyền thông Thay đổi Hành vi, Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia truyền thông
và quản lý tri thức, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Việt Nam, dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường
năng lực thực thi chính sách chi trả cho dịch vụ môi trường rừng, tháng 6/2015.
Nhóm tác giả Lê Thanh Sơn, Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS, SKSS/KHHGĐ.
Biến đổi khí hậu và Phát triển Con người ở Việt Nam, Peter Chaudhry và Greet Ruysschaert, UNDP,
2007.
Báo cáo năm 2018 về Tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp và thực
phẩm trước các tác động của El Nino tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới.
Lũ lụt ở khu vực Đồng bằng sông Mê-kông tại Việt Nam, Nguyễn Hữu Ninh, UNDP, 2007.
Biến đổi khí hậu, sự thích ứng và người nghèo, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, 2008.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới
và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Địa chỉ: 304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 24 385 00362
Fax: +84 43 822 3579
Website: http://vietnam.unwomen.org

Địa chỉ: 39 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 39713437
Fax: +84 4 39713143
Website: http://www.hoilhpn.org.vn/

