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GIỚI THIỆU

Mặc dù phải gánh vác lượng việc nhà và đồng áng nặng nề, những người phụ nữ trồng chuối 
tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa được hưởng lợi xứng đáng vì nhiều 
rào cản khác nhau. Phân công lao động trong gia đình thiếu công bằng, thiếu tiếp cận với kiến 
thức và thị trường và thiếu tự tin khiến họ có vị thế thấp hơn nam giới. Dự án “Nâng cao vị thế 
kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp” (WEAVE)* đã và đang triển 
khai nhằm mở rộng các cơ hội kinh tế của phụ nữ. Các mục tiêu chính bao gồm:

1. Phụ nữ có ảnh hưởng trong việc ra quyết định, năng lực, sự tự tin và được hỗ trợ để 
hưởng lợi từ các cơ hội xã hội và kinh tế gia tăng;

2. Phụ nữ đạt được những lợi ích gia tăng thông qua việc cải thiện cách tổ chức và thúc đẩy 
các chuỗi giá trị cũng như sự liên kết của thị trường; và

3. Các chương trình mục tiêu chính về phát triển các khu vực miền núi và các chính sách 
khuyến nông có tính nhạy cảm giới và khả thi, đảm bảo trọng tâm bình đẳng giới trong 
chương trình nghị sự phát triển tổng quát của địa phương, quy hoạch ngành và phân bổ 
nguồn lực, đảm bảo môi trường cho các chuỗi giá trị có tính bao trùm đối với phụ nữ.

Tài liệu này trình bày hai bài học chính liên quan chủ yếu đến mục tiêu thứ nhất, và ở một mức 
độ thấp hơn là mục tiêu thứ hai. Các bài học được rút ra từ việc áp dụng mô hình giám sát hộ 
với 10 hộ điển hình tham gia vào dự án** và từ đánh giá độc lập giữa kì***.

* Dự án WEAVE được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) - Chính phủ Australia – và được thực hiện bởi liên minh của 
ba tổ chức phi chính phủ quốc tế bao gồm CARE Quốc tế tại Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam và SNV. Dự án WEAVE hỗ trợ nâng cao 
vị thế kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong chuỗi giá trị chuối, lợn và quế tại tỉnh Bắc Kạn và Lào Cai.
** Giám sát hộ, một phương pháp được sử dụng với 10 hộ gia đình tham gia vào chuỗi giá trị được lựa chọn ngẫu nhiên một 
cách nhất quán nhằm ghi nhận bất kì thay đổi nào nhờ các can thiệp của dự án.
*** Bài viết được thực hiện ngay sau đánh giá độc lập giữa kì. Điều này giải thích việc một vài thông tin trong văn bản này mới 
chỉ được cập nhật đến tháng 6/2019.
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HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ

Sau hai năm rưỡi tham gia vào Dự án WEAVE, phụ nữ tại các hộ thí điểm đã có được vai trò và 
tiếng nói bình đẳng hơn trong gia đình. Điều này thể hiện qua sự bình đẳng hơn giữa chồng và 
vợ trong cách họ chia sẻ việc nhà và việc đồng áng cũng như ra quyết định về chi tiêu gia đình 
và sản xuất nông nghiệp. Kết quả là, người phụ nữ có thêm thời gian* và sự tự do để tham gia 
các hoạt động xã hội và kinh tế ngoài gia đình. Phụ nữ và ở một mức thấp hơn là chồng của 
họ cho thấy sự quan tâm tới các cuộc đối thoại về giới. Cả hai bên đều nhận thức được các 
lợi ích của việc tham gia vào chuỗi giá trị chuối, đặc biệt là với sinh kế và cuộc sống gia đình. 

“Vợ tôi đã học được rất nhiều về các hoạt động sản xuất khi tham gia nhóm VSLA**, cô ấy có 
thể tự thu hoạch mật ong. Việc này từng được cho là việc của đàn ông.”

“Chồng tôi càng ngày càng trở nên dễ tính hơn; trước đây lúc tôi nhờ anh ấy làm việc gì, anh 
ấy rất dễ nổi cáu, nhưng hiện tại anh ấy đã chia sẻ công việc với tôi nhiều hơn. Ví dụ, nếu tôi 
nấu cơm thì anh ấy sẽ giặt quần áo.” - chị Cửu chia sẻ. 

“Chồng tôi hiếm khi chăm sóc và tắm gội cho con vì  anh ấy nói rằng đó là việc của phụ nữ, 
nhưng anh ấy đã thay đổi rất nhiều. (anh ấy) chăm sóc, tắm gội cho con thường xuyên hơn. 
Tôi cảm thấy rất vui và còn yêu chồng nhiều hơn nữa.” - chị Chỉnh cho biết.

Những thay đổi tích cực này là kết quả của sự kết hợp nhiều biện pháp can thiệp. Mô hình 
Phân tích và hành động xã hội (SAA)*** kết hợp với Hệ thống Học tập và Hành động về Giới 
(GALS)****, Nhóm Cổ phần tài chính tự quản (VSLA), ngôi làng hạnh phúc và phát triển các tổ 
nhóm hợp tác được coi như là các công cụ then chốt để tạo điều kiện cho các thay đổi mà 
chúng tôi quan sát được trong hầu hết các hộ thí điểm. Ngày càng có nhiều nam giới tham gia 
vào các nhóm VSLA. Ban đầu, họ chỉ đi họp thay vợ nếu vợ bận. Tuy nhiên, thông qua việc tự 
trải nghiệm hoặc học hỏi từ chính vợ của mình về các hoạt động của nhóm VSLA, đặc biệt khi 
nhìn thấy tận mắt khoản tiết kiệm dù nhỏ nhưng hữu hình mà chính họ nhận được sau mỗi 
vòng chia cổ phần, nam giới không chỉ khuyến khích vợ mà còn tự mình tham gia như một 
thành viên của nhóm.

* “Số lượng phần trăm phụ nữ cho biết rằng họ làm việc ít hơn 10 tiếng rưỡi/ngày trong vòng 24 giờ đã tăng nhẹ ở mức 1,8%”. 
Trích Báo cáo Đánh giá giữa kì, trang 21.
** VLSA – Nhóm cổ phần tài chính tự quản.
*** Một công cụ biến đổi giới được giới thiệu trong các dự án tập trung vào giới của CARE trên toàn cầu.
**** Hệ thống Học tập và Hành động về Giới: Một công cụ biến đổi giới được sử dụng trong các công việc liên quan đến giới của 
Oxfam.
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“Tôi từng nghĩ rằng nhóm này chỉ dành cho phụ nữ, nên tôi đã không để ý hay là tham gia bất 
kì hoạt động nào. Nhưng kể từ khi tham gia, tôi thấy mình đã học được rất nhiều điều. Đặc 
biệt là Cây Tăng Thu nhập. Tôi đã áp dụng nó vào vụ thu hoạch quýt vừa rồi. Nhờ vậy mà tôi 
đã xác định được tôi có thể tiếp cận với ai và ai có thể mua các sản phẩm của tôi với số lượng 
lớn. Kết quả là, tôi đã bán được quýt với mức giá cao hơn từ 1.000-3.000 đồng cho mỗi cân 
so với các hộ khác.” - anh Phong nói. 

Tuy nhiên, các kết quả không nhất quán giữa tất cả các hộ gia đình và những thay đổi chỉ mang 
tính tương đối chứ không phải tuyệt đối. Việc phụ nữ vẫn phải gánh vác hầu hết các công việc 
nhà là một ví dụ. Những nhận định rằng việc nhà là công việc của phụ nữ vẫn tồn tại trong cả 
vợ lẫn chồng cũng như trong hàng xóm của họ. Áp lực từ những người xung quanh  tiếp tục 
cản trở đàn ông làm việc nhà.

Việc vợ chồng cùng bàn bạc về các chi tiêu gia đình đã trở thành một việc bình thường. Song, 
vẫn còn xu hướng là đàn ông là người quyết định khi cần mua những thứ có giá trị lớn, ví dụ 
như ti vi, trâu hoặc sửa nhà, trong khi phụ nữ hay quyết định các khoản tiêu dùng thường 
nhật như thức ăn hay quần áo. Họ hài lòng với sắp xếp như vậy, và cho rằng đàn ông nắm bắt 
được nhiều thông tin hơn và làm ra nhiều tiền hơn nên có điều kiện tốt hơn để đưa ra các 
quyết định chi tiêu lớn.

“Trước đây tôi hay quyết hết mọi việc nhưng sau khi tham gia các hoạt động của dự án, tôi 
thảo luận với vợ mình nhiều hơn. Tôi chỉ quyết định khi vợ cũng đồng thuận để giữ cho không 
khí gia đình thêm vui vẻ.” - anh Tọa, trưởng thôn Nà Đôn kể. 

“Tôi và các anh em khác tại các thôn thường xuyên nhắc nhở nhau là chúng tôi chỉ là một nửa 
của gia đình, vì thế chúng tôi nên làm nhiều hơn một nửa công việc và đưa ra một nửa quyết 
định. Sau sự kiện vào tháng 11*, chúng tôi rất vui, và các ông chồng là chúng tôi đang thay đổi 
mạnh mẽ hơn, làm nhiều việc nhà hơn.” - anh Đông, thôn Tổng Vụ. 

* Xã Thanh Vận tổ chức Ngày hội Hạnh phúc với sự hỗ trợ của dự án WEAVE và một dự án khác do Liên minh Châu Âu tài trợ.
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BÀI HỌC

• VSLA là cách tiếp cận quan trọng để lôi kéo sự tham gia của phụ nữ và nam giới. 

Các Nhóm Cổ phần tài chính tự quản (VSLA) đã trở thành một cánh cửa cơ hội quan trọng cho 
nông dân nữ. Họp nhóm VSLA giúp phụ nữ tập hợp lại và chia sẻ về cuộc sống và kinh nghiệm 
làm nông của mình. Khác với tất cả các cuộc hội họp khác tại cộng đồng, mỗi cuộc họp VSLA 
kết hợp hài hòa giữa một bên là thảo luận có cấu trúc và mục đích rõ ràng (ví dụ: tiết kiệm 
và cho vay) với một bên là nội dung linh hoạt (như học về các kĩ thuật canh tác chuối hoặc 
về các định kiến giới). Việc kết hợp này giữ ổn định cho thành viên và khiến các cuộc họp đạt 
hiệu quả. Phụ nữ trở nên tự tin hơn khi nói lên mối quan tâm và lo lắng của họ. Họ cũng tăng 
cường tiết kiệm hộ gia đình - một việc thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn vào những lúc khó 
khăn, ví dụ như khi một thành viên trong gia đình bị ốm.

“Gia đình tôi từng thiếu 3 triệu đồng để mua máy cày, nên tôi đã vay từ nhóm. Vay như thế 
rất tiện vì họ hàng xung quanh cũng như nhau cả, chẳng ai có nhiều tiền (để cho chúng tôi 
vay). Anh ấy (chồng) cũng ủng hộ tôi. Chúng tôi họp hai lần mỗi tháng và có rất nhiều người 
tham gia. Tiết kiệm như thế không mất đi đâu cả vì sẽ lấy hết vào cuối năm. Tôi không nhớ rõ 
nhưng năm nay có lẽ tôi sẽ tiết kiệm được 4-6 triệu đồng. Không cần phải lo lắng về việc mua 
sắm cho Tết nữa và cũng để dành được một chút cho gia đình mình.” - chị Hà Thị Si.

Mặc dù các nhóm VSLA ban đầu không được thiết kế để nam giới tham gia, thật đáng ngạc 
nhiên là các thành viên nam trong cộng đồng đã có sáng kiến tham gia họp VSLA khi vợ không 
thể. Khi đã trở thành một phần của các cuộc họp, những người đàn ông này bắt đầu nhận ra 
lợi ích xã hội và kinh tế mà chúng mang lại cho vợ mình và chính bản thân họ. 

“Nhóm VSLA có điểm tốt là: chúng tôi có thể gửi tiền vào và mượn lại khi cần. Nhu cầu vay 
nhanh của chúng tôi được giải quyết một cách đơn giản hơn. Làm sao một người có thể đến 
ngân hàng khi chỉ cần một khoản vay nhỏ? Vào cuối năm, chúng tôi mở (sổ tiết kiệm) để xem 
mình đã có được bao nhiêu cổ phần. Dù ít dù nhiều, chúng cũng giúp đỡ được chúng tôi. Đôi 
lúc, mặc dù đó chỉ là một khoản nhỏ, mình cũng vẫn có được thứ gì đó, như kiểu trẻ con được 
kẹo vậy. Có khi, tôi tham gia họp thay vợ, nhìn thấy mọi người nói chuyện rồi ca hát, thậm chí 
la hét nữa, nên tôi cũng thấy được giải tỏa (căng thẳng ).” - anh Toại, chồng chị Chinh.
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• Cần sửa đổi và cập nhật Mô hình Phân t ch và Hành động xã hội (SAA) và Hệ thống Học 
tập và Hành động về Giới (GALS).

Đánh giá giữa kì của dự án được thực hiện bởi các đánh giá viên độc lập gợi ý rằng Hệ thống 
Học tập và Hành động về Giới (GALS), cùng với VSLA, là chìa khóa mang lại hiệu quả cao của 
Kết quả đầu ra số 1. Tuy nhiên, việc áp dụng cả GALS và SAA đang cho thấy nhiều thách thức, 
bao gồm sự thiếu cam kết của cả phụ nữ và nam giới cho các thảo luận đòi hỏi thời gian và 
khó đạt hiệu quả với các nhóm lớn từ 25 đến 30 thành viên. Một vài biện pháp bổ sung đã 
được đưa ra để đối phó với những thử thách này. 

» Đầu tiên, dự án sử dụng phương án thay thế là các Câu lạc bộ (CLB) đang tồn tại, ví dụ
như CLB Pháp luật và Thể thao, để gắn kết nam giới. Ngoài phần trò chơi, cuộc thi giữa các
thành viên mỗi đội còn tích hợp hình thức hỏi đáp về chủ đề giới và thông tin về luật/chương
trình của nhà nước. Có thể thấy nam giới đã tham gia nhiều hơn vào các sự kiện gần đây. Ví
dụ: một sự kiện được tổ chức vào tháng 8/2019 tại xã Thanh Vận thu hút được 400 người,
trong đó có 180 nam giới. Cần cân nhắc điều chỉnh chiến lược theo hướng linh hoạt và cho
phép thay đổi can thiệp cho phù hợp với thay đổi trong bối cảnh địa phương.

» Thứ hai, hoạt động cộng đồng là cách thức hiệu quả để phổ biến thông tin và chia sẻ về
công bằng giới đến cả cộng  đồng. Sự kết hợp giữa các hoạt động thể thao như thi nhóm, thi
theo cặp vợ chồng có thể khích lệ sự tham gia của mọi người vào các hoạt động dự án. Hơn
nữa, cuộc thi đàn ông làm việc nhà cũng giúp phá bỏ định kiến cho rằng đây là việc của phụ
nữ, chứng minh cho tất cả dân làng thấy rằng thay đổi là có thể và thay đổi là tốt.

» Thứ ba, đối thoại giới giữa người dân trong mô hình “Ngôi làng hạnh phúc” có hiệu quả
vì các lý do sau: (1) Thảo luận và họp diễn ra đều đặt hàng tháng; (2) Việc gắn kết nam giới có
hiệu quả hơn khi sử dụng nam thúc đẩy viên của CARE; (3) Nên kết hợp trò chơi xuyên suốt
quá trình.

» Cần tuyên dương thay đổi để khuyến khích các thay đổi lâu dài và tích cực. Những hoạt
động này có thể được kết hợp trong các buổi thảo luận định kỳ hoặc được tổ chức như một
sự kiện riêng biệt. Thông qua đó, người dân đã thể hiện sự ghi nhận và tình cảm họ dành cho
vợ/chồng mình. Họ cũng thấy rất vui khi làm vậy và cho biết họ muốn các hoạt động tương
tự thường xuyên hơn.
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