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CARE Nâng quyền của Phụ nữ 

Dự án Nâng quyền cho Phụ nữ 
Dân tộc Thiểu số (EMWE) 

Trong khi Việt Nam đang gặt hái được những thành tựu đáng kể về 
tăng trưởng kinh tế trong thập kỷ qua, thì nhóm phụ nữ dân tộc 
thiểu số rõ ràng chưa được hưởng lợi công bằng sau những thành 
tựu đó. Họ nằm trong nhóm nghèo nhất về mặt kinh tế và ít được 
tham gia bình đẳng vào các cơ hội kinh tế, các mô hình sinh kế thích 
ứng với biến đổi khí hậu, và bị hạn chế tiếng nói trong các quyết định 
ảnh hưởng tới chính họ.

Qua dự án EMWE, CARE nỗ lực nâng quyền của phụ 
nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa để họ chủ 
động tham gia vào quá trình ra quyết định và lập kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng tham gia: 
7.058 thành viên các cộng đồng dân tộc 
thiểu số vùng sâu vùng xa, các nhà chức 

trách và đối tác (4.463 phụ nữ và 2.595 nam 
giới).

Địa bàn:

Tỉnh Điện Biên và Bắc Cạn, 
miền Bắc Việt Nam.

Thời gian thực hiện:
Tháng 7/2013 – tháng 6/2017

Đối tác thực hiện
CARE triển khai dự án EMWE với hai tổ chức 
Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho địa 
phương và đảm bảo cho tác động của dự 

án được bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ: với nhiệm vụ thúc 
đẩy các vấn đề của phụ nữ, tăng cường 

tiếng nói, nâng quyền về kinh tế cho phụ 
nữ và xây dựng các tổ nhóm của phụ nữ. 
Ở tỉnh Bắc Cạn, Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Cạn 

sẽ đóng vai trò lãnh đạo chung trong việc 
thực hiện dự án EMWE tại Bắc Cạn.

Trung tâm phát triển Cộng đồng tỉnh 
Điện Biên (CCD) là một tổ chức xã hội dân 
sự địa phương ở Điện Biên có nhiều kinh 
nghiệm trong công tác vận động cộng 
đồng và phát triển các mô hình sinh kế 

theo định hướng thị trường. CCD sẽ đóng 
vai trò lãnh đạo chung trong việc thực hiện 

dự án EMWE tại Điện Biên.

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
Kể từ tháng 6/2013, EMWE đã:

Hoàn thành phân tích giới có sự tham gia để xác 
định vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và nam giới, 
chuẩn mực mang tính định kiến giới, và làm việc với 
các cộng đồng để lập Kế hoạch Hành động nhằm 
xóa bỏ các định kiến này.

Thu hút được hơn 400 thành viên và đối tác của dự 
án tham gia đối thoại về bạo lực trên cơ sở giới, với 
các thúc đẩy viên của các tổ nhóm phụ nữ đã thể 
hiện sự cam kết ngày càng mạnh về việc giải quyết 
vấn đề.

Tập huấn cho các thành viên và đối tác dự án về 
biến đổi khí hậu và làm việc với 426 phụ nữ dân 
tộc thiểu số vùng sâu vùng xa để xác định và áp 
dụng các mô hình sinh kế mới chống chịu với biến 
đổi khí hậu.

Giới thiệu với chính quyền các cấp mô hình về đối 
thoại giữa cộng đồng dân tộc thiểu số và HĐND, 
khiến họ sẵn sàng lắng nghe các mối quan tâm và 
quan ngại của phụ nữ dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ hơn 1.720 phụ nữ DTTS vùng sâu vùng xa 
tìm hiểu về các quyền của mình và tiếp cận vốn vay 
phục vụ sản xuất gia tăng thu nhập thông qua việc 
thành lập mới 41 nhóm tiết kiệm tín dụng thôn 
bản và củng cố 30 tổ nhóm hiện tại của phụ nữ.
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TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Câu chuyện điển hình: Cuộc sống của phụ nữ dân tộc thiểu số được cải thiện thông 
qua hoạt động tiết kiệm
Tại các thôn bản vùng sâu vùng xa ở tỉnh Bắc Cạn – 1 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, chị Phay và 
những phụ nữ khác từng rất khó khăn. Chị phải nghỉ học từ cấp 2 để lấy chồng và từ đó, cô phải chăm 
lo đồng áng để phụ giúp gia đình. Cả nhà vất vả làm lụng suốt ngày mà chẳng khá được do sản lượng 
thấp, bên cạnh đó việc vay vốn với cô không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi đất nước đang chuyển 
mình, nơi nơi nhà nhà thay đổi, người người đổi thay, thì dường như ở bản của chị rất ít chuyển biến.

Năm 2010, chị Phay được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội  Phụ nữ thôn. 
Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã giới thiệu mô hình VSLA (mô 
hình quỹ tín dụng thôn bản) với phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu 
vùng xa thông qua hội phụ nữ các cấp. Chị Phay và những phụ nữ khác 
trong thôn đã thành lập 1 nhóm và cùng nhau vay vốn, học canh tác 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh địa phương.

Giờ đây, các kỹ năng, kiến thức và tinh thần đoàn kết của phụ nữ đã 
tăng lên. Quan trọng hơn, chồng họ cũng ủng hộ và giúp đỡ họ hơn 
và đã bắt đầu chia sẻ việc nhà để phụ nữ có thêm thời gian tham gia 
các hoạt động bên ngoài.

Tăng cường tiếng nói của phụ nữ DTTS 
trong các tiến trình/cơ chế hiện có về lập 
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa 
phương. EMWE thúc đẩy các diễn đàn nhằm 
tăng cường sự tham gia cũng như ra quyết 
định của phụ nữ trong cộng đồng. Điều đó 
sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn khi đưa ra các kiến 
nghị với chính quyền địa phương cũng như 
giúp họ có tiếng nói hơn trong gia đình.

Phụ nữ dân tộc thiểu số có khả năng ra 
quyết định và thực hành các mô hình Sinh 
kế Thích ứng với Biến đổi khí hậu. EMWE 
cung cấp cho phụ nữ dân tộc thiểu số các 
thông tin, kỹ năng, cũng như các hỗ trợ khác 
để áp dụng các mô hình sinh kế mới, ví dụ mô 
hình nuôi gà an toàn sinh học, mô hình phân 
vi sinh hay mô hình canh tác lúa, ngô có khả 
năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, EMWE cũng kết nối phụ nữ với thị trường 
để bán sản phẩm tạo ra từ các mô hình này.

Các nhóm phụ nữ hiện có tại địa phương 
(như LARC/VSLA/tổ hợp tác) được củng cố 
để trở thành mô hình nâng quyền cho phụ 
nữ và được công nhận bởi Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam. Các thành viên tổ nhóm 
phụ nữ học về luật pháp và chính sách có ảnh 
hưởng tới họ, xây dựng các quỹ tiết kiệm và 
vay vốn tín dụng để tăng thu nhập và học hỏi 
thêm các kỹ năng tài chính và kỹ năng truyền 
thông liên lạc.

Chính quyền địa phương và cộng đồng 
tôn trọng ý kiến và các giá trị của phụ nữ 
dân tộc thiểu số và chủ động thúc đẩy sự 
tham gia. Thông qua các hoạt động phân 
tích và lập kế hoạch cộng đồng, EMWE hỗ 
trợ các thay đổi quan trọng trong thái độ của 
nam giới, của cộng đồng và chính quyền địa 
phương nhằm hỗ trợ nâng quyền của phụ 
nữ dân tộc thiểu số.

“Mọi thứ đều tốt hơn. 
Tôi ước mình để dành 
được đủ tiền để con 
cái ăn học. Dù là con 
trai hay con gái, miễn 
là chúng muốn đi học 
thì vợ chồng tôi sẽ 
cố hết sức để lo cho 
chúng đi học, như vậy 
đời các con tôi sẽ bớt 

khổ hơn chúng tôi.” 


