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Phần I: Giới thiệu  

A. Mục đích của Khung làm việc về Quyền Kinh tế của Phụ nữ là gì? 

Dự án WEL là một dự án hợp tác1 ba năm giữa IWRAW Asia Pacific, Oxfam và Bộ Ngoại giao và Thương 

mại Australia. Ý tưởng xây dựng Khung làm việc được thảo luận lần đầu tiên trong buổi khai mạc2 phát 

động dự án WEL (Dự án Trao quyền và lãnh đạo kinh tế của Phụ nữ trong ASEAN). Dự án WEL có 3 mục 

tiêu chính và các đầu ra sau: (1) xây dựng năng lực, kiến thức và hiểu biết về quyền kinh tế và quyền 

lãnh đạo của phụ nữ (nói chung là quyền kinh tế của phụ nữ), nhằm tăng cường công việc đang tiến 

hành của các tổ chức làm việc vì quyền của phụ nữ (WROs) và tham gia cùng ASEAN bảo vệ nhân quyền 

của phụ nữ; (2) xây dựng mối quan hệ giữa các WRO và các tổ chức khác trong khu vực và các cơ quan 

nhà nước; và (3) tham gia cùng ASEAN, thông qua vận động chính sách cấp khu vực và nhà nước3. Nhằm 

thúc đẩy các mục tiêu trên, IWRAW Asia Pacific và các đối tác đang xây dựng khái niệm và chiến lược 

hướng dẫn công tác bảo vệ quyền kinh tế của phụ nữ trong ASEAN. Khung Làm Việc, là một phần của 

bản hướng dẫn này, được thiết kế nhằm trợ giúp các WRO xây dựng năng lực vận động chính sách cho 

hoạt động bảo vệ các quyền kinh tế của phụ nữ trong ASEAN.  

 

B. Ai là đối tượng sẽ sử dụng Khung Làm Việc và họ phải biết những gì để có thể sử 
dụng nó?  

Trong khi các WRO hoạt động bảo vệ quyền kinh tế của phụ nữ ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế thấy 

Khung làm việc bổ ích cho công việc của họ thì Bộ Khung này chủ yếu đang được các WRO ở Cambodia, 

Lào, Myanmar and Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác chuẩn bị sử dụng để xây dựng năng lực vận 

động chính sách dựa trên bằng chứng đối với và trong ASEAN về các quyền kinh tế của phụ nữ. 

Người sử dụng Khung làm việc phải có kiến thức cơ bản về nhân quyền, đặc biệt là CEDAW4 , ICESCR5 và 

Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ về Doanh nghiệp và Nhân quyền6 . Bên cạnh kiến thức cơ bản về 

nhân quyền, người sử dụng phải có hiểu biết về ASEAN7 đặc biệt ba trụ cột của ASEAN (đó là, Cộng đồng 

Kinh tế ASEAN,8 Cộng đồng Văn hóa- Xã hôi ASEAN9 và Cộng đồng An ninh Chính trị ASEAN10). Người sử 

dụng cũng phải có hiểu biết vững chắc về thân phận thực tế hiện nay của người phụ nữ và bối cảnh 

chính trị, kinh tế, xã hội của nước họ. Người sử dụng cũng cần biết rõ chính phủ nước đó đã tuyên bố 

thế nào về địa vị thân phận người phụ nữ, cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế (như Ủy ban về Xóa 

bỏ sự Phân biệt đối xử với Phụ nữ 11, Ủy ban LHQ về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa12) đã nói về việc 

chính phủ đó đã hoàn thành nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực hiện nhân quyền của phụ nữ ra sao13. 

Nếu người sử dụng không có những kiến thức cơ sở và hiểu biết trên có thể sẽ cảm thấy bị thách thức 

khi sử dụng Khung làm việc nếu không có hướng dẫn và/hoặc đào tạo thêm.  

 



 

 

C. Vận động chính sách đối với và trong ASEAN nghĩa là gì?  

1. Tập trung vào vận động chính sách ở cấp quốc gia  

Đối với mục tiêu của Khung làm việc, vận động chính sách đối với và trong ASEAN chủ yếu là người sử 

dụng vận động chính sách ở cấp quốc gia về tác động tiềm tàng của hội nhập kinh tế ASEAN lên người 

phụ nữ ở đất nước họ. Mục tiêu của vận động chính sách đó sẽ là chính phủ và chính quyền địa phương, 

đại diện ASEAN nằm trong nước đó và những cơ quan liên quan khác (các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế 

nhà nước, liên đoàn, các thể chế liên quan khu vực tư nhân như hội đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh 

nhân). Khung làm việc được thiết kế với suy nghĩ về cách vận động chính sách ở cấp này. Bên cạnh vận 

động chính sách ở cấp quốc gia, vận động chính sách ở cấp ASEAN14, ở mức độ có thể, cũng sẽ quan 

trọng.  

Thực tế việc Khung làm việc tập trung vào vận động chính sách ở cấp quốc gia nhằm tác động lên sự 

phát triển của quốc gia và khu vực không có nghĩa vận động chính sách ở cấp khu vực là không quan 

trọng; nó chỉ đơn giản là kết quả của quyết định của các đối tác trong Dự án WEL nhằm đầu tiên và chủ 

yếu tập trung vào việc tạo ảnh hưởng lên các quá trình phát triển ASEAN bằng cách cải thiện tình hình 

của phụ nữ CLMV ở cấp quốc gia. Tiêu điểm này cũng là kết quả hợp lý của một thực tế là hội nhập kinh 

tế ASEAN sẽ có hình thái của một loạt hành động của chính phủ và các cơ quan chủ chốt khác vận hành 

ở cấp quốc gia. Tác động lên các bước này sẽ tạo ra kết quả trong ngắn hạn và trung hạn cho phụ nữ.  

 

2. Các thách thức và thành công của vận động chính sách cấp khu vực. 

Đại biểu tham dự Hội nghị Nhóm Chuyên gia về Quyền Kinh tế của Phụ nữ, tổ chức từ 28-30 /3/2015 ở 

Kuala Lumpur, Malaysia (EGM) đã vạch ra những thành công và thách thức họ phải đối mặt trong nỗ lực 

tạo ảnh hưởng lên ASEAN về các vấn đề nhân quyền của phụ nữ. Họ ghi nhận rằng các thành viên ASEAN 

đã ít có tác động trực tiếp lên nhau do các nguyên tắc không can thiệp và chủ quyền đã ngăn cản họ 

dính líu vào công việc của nước khác. ASEAN cũng chậm tổ chức các hội nghị và các quá trình nghiên cứu 

công khai. Cũng như vậy trong lĩnh vực chính sách kinh tế, nhưng ASEAN cũng đã miễn cưỡng bao gồm 

các Tổ chức Xã hội Dân sự (CSOs) vào quá trình xây dựng tiêu chí nhân quyền và thể chế nhằm thực thi 

các tiêu chí này. Bên cạnh đó, cho đến nay, các CSOs cũng ít, nếu có tham gia vào việc tác động lên quá 

trình phát triển trong kế hoạch của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và các kế hoạch khác liên quan đến 

hội nhập kinh tế ASEAN. Hơn nữa, ASEAN cũng thiếu một quá trình chính thức và minh bạch cho việc 

bao gồm các CSOs vào sự phát triển và phương hướng của tổ chức (ASEAN) này15. 

Mặc dù có các thách thức, các đại biểu tham dự EGM đã thảo luận vai trò của họ trong việc giáo dục 

thành viên của các cơ chế ASEAN và tác động lên quá trình xây dựng và hướng đi của các chính sách 

nhân quyền ASEAN. Các thành công này là kết quả của các hoạt động chính thức (tham dự các cuộc họp 

chính thức) và không chính thức (thu hút các thành viên ASEAN có thế lực vào đất nước, gửi tuyên ngôn 



 

 

và thư bên lề các quá trình chính thức). Nhiều kế hoạch chi tiết, tuyên ngôn và nhiều tài liệu khác (kể cả 

các tài liệu liên quan APSC và ASCC) có bao gồm ngôn ngữ nhân quyền nhưng không được định nghĩa và 

chung cuộc không có một ý nghĩa duy nhất nào. Trong quá trình vận động chính sách cho hội nhập kinh 

tế ASEAN, các WRO có cơ hội sắp đặt ý nghĩa của các khái niệm cơ bản tiến tới mục đích đảm bảo phụ 

nữ sẽ được hưởng các quyền kinh tế khi tiến vào hội nhập. Thông qua vận động chính sách cho việc xây 

dựng các tiêu chí nhân quyền trong ASEAN, các WRO quốc gia đã phát triển kỹ năng chuyên sâu, xây 

dựng các mối quan hệ quan trọng và thâm nhập vào tổ chức đặc biệt, với truyền thống kín đáo này. Nhờ 

những cố gắng của mình, các WRO đã đứng vững để củng cố và xây dựng dựa trên những kết quả đạt 

được thông qua việc tác động lên suy nghĩ của ASEAN về quyền kinh tế của phụ nữ trong CLMV và về 

nhân quyền nói chung trong quá trình hội nhập kinh tế. Một phần trong quá trình này sẽ cần vận động 

chính sách về ý nghĩa của ASEAN như một tổ chức hợp nhất, bao gồm cả mối quan hệ giữa ba trụ cột của 

nó. Mục đích cuối cùng của vận động chính sách này là giúp ASEAN hiểu rõ hướng phát triển kinh tế của 

họ phải được tôi luyện với việc các thành viên hoàn thành nghĩa vụ đối với các hiệp ước nhân quyền 

quốc tế. Sự “giao phấn” giữa các cột trụ ASEAN sẽ đảm bảo các hành động của tổ chức (ASEAN) đều chịu 

tác động của những cam kết về nhân quyền của các nước thành viên. 

 

D. Người sử dụng cần những thông tin gì để có thể sử dụng Khung làm việc?  

Người sử dụng phải hiểu chi tiết vấn đề họ muốn phân tích. Những thông tin có ích có thể bao gồm 

nghiên cứu thứ cấp (hồ sơ điều tra thân phận phụ nữ trong đất nước đó hoặc điều tra một vấn đề cụ 

thể) và các nguồn dữ liệu sơ cấp (ví dụ, phỏng vấn hoặc khảo sát phụ nữ, con số thống kê được thu thập 

bởi các cơ quan chính phủ), nếu có. Mặc dù Bộ Khung không đề cập bước chủ yếu khi thu thập bằng 

chứng về vấn đề này, nhưng một cơ sở thông tin vững chắc là cốt yếu cho phân tích.16  

 

E. Khung làm việc giúp người sử dụng thế nào? 

Khung làm việc giúp người dùng chuẩn bị tài liệu để sử dụng trong tranh luận nhằm tăng cường sự bảo 

vệ nhân quyền của phụ nữ bị tác động bởi hội nhập kinh tế ASEAN bằng cách: (1) xem xét thực trạng liên 

quan hội nhập kinh tế ASEAN; (2) dựa trên các thực trạng đó, phân tích các hệ lụy nhân quyền thực tế và 

tiềm tàng người phụ nữ phải đối mặt, dựa trên các tiêu chí nhân quyền quốc tế và các công cụ ASEAN 

liên quan để quyết định xem các cơ quan chủ chốt phải làm gì giải quyết vấn đề này; và (3) xây dựng kiến 

nghị bằng cách khai thác (i) các nghĩa vụ của nhà nước theo CEDAW và ICESCR, và nếu nơi nào phù hợp 

sẽ khai thác Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ và (ii) các mục tiêu, mối quan tâm và nghĩa vụ của nhà 

nước được phản ánh trong chính sách, luật và chương trình quốc gia và trong các tài liêu được ASEAN 

cho phép, chứng thực và ủy thác.  

 



 

 

Khung làm việc tập trung vào một hành động, có thể là một luật, một chính sách, chương trình, kế hoạch 

hay hành động khác của chính phủ hay một thể chế phi nhà nước (được gọi chung là “cơ quan thực 

hiện”). Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế ASEAN lên phụ nữ có thể là hậu quả của 

một xu hướng hoặc sự chuyển đổi từ từ theo thời gian, ví dụ một nước đang chuyển dịch từ nền nông 

nghiệp tự cấp tự túc sang nông nghiệp thương mại. Mặc dù Khung làm việc rất có ích trong việc phân 

tích một hành động đặc thù có tác động tiêu cực lên phụ nữ, nó cũng có thể giúp xây dựng kiến nghị 

nhằm giải quyết tác động do sự thay đổi chầm chậm, từ từ theo năm tháng. 

 

F. Khung làm việc không làm điều gì?  

1. Người sử dụng Khung làm việc phải có kiến thức và thông tin liên quan tới một mức độ.  

Như đã mô tả ở trên, Bộ Khung giả thiết rằng người sử dụng đã có nghiên cứu vấn đề này và hiểu biết về 

nhân quyền, ASEAN và bối cảnh quốc gia của họ. Những thông tin và kiến thức đó họ phải tiếp nhận từ 

các nguồn khác không phải trong tài liệu này. Bộ Khung cũng không tính đến tình hình chính trị, pháp 

luật, xã hội và các nhân tố đương thời đặc biệt cho bối cảnh quốc gia, ví dụ thiếu các luật trợ giúp, chính 

phủ thất bại trong thực thi các luật hiện hành, tham nhũng, không có chỗ cho các tổ chức dân sự tác 

động lên luật pháp, chính sách của chính phủ, và ảnh hưởng của các đối tác thương mại ngoài ASEAN (ví 

dụ Trung Quốc) và các nhân tố tương tự đã thách thức việc vận động chính sách cho quyền kinh tế của 

phụ nữ. Tuy nhiên, nắm vững các nhân tố này là cơ sở cho việc xây dựng các kiến nghị thiết thực. 

 

2. Bộ Khung không đào tạo hay hướng dẫn vận động chính sách mà sản phẩm của nó phải 
được sửa đổi sao cho phù hợp với mục đích của người sử dụng.  

Bộ Khung không phải là sách đào tạo, hướng dẫn công tác vận động chính sách. Mục đích của nó là giúp 

người dùng phân tích thông tin và soạn một tài liệu trình bày rõ ràng vấn đề bằng ngôn ngữ nhân quyền, 

và đưa ra các kiến nghị lên những cơ quan thực hành chủ chốt, bao gồm các chính phủ và đại diện của 

họ trong ASEAN. Người dùng phải điều chỉnh thông tin cho phù hợp mục đích vận động chính sách (thảo 

luận vấn đề với quan chức chính phủ liên quan hay đại diên ASEAN, hoặc giáo dục công chúng về tác 

động tiềm tàng của hội nhập ASEAN). 

 

 



 

 

 

Phần II: Các Quyền Kinh tế của Phụ nữ  

 

A. Quyền Kinh tế của Phụ nữ bao gồm những gì?  

1. Khái quát về quyền kinh tế và quyền xã hội liên quan  

Quyền Kinh tế của Phụ nữ được định nghĩa theo nhiều cách. Với mục đích của mình, Khung làm việc tập 

trung vào các quyền kinh tế và quyền xã hội liên quan được phản ánh trong Công ước về Xóa bỏ Mọi 

Hình thức Phân biệt đối xử Phụ nữ 

(CEDAW) và Thỏa ước Quốc tế về Quyền 

kinh tế, xã hội văn hóa (ICESCR) trong đó 

bao gồm quyền không bị phân biệt đối 

xử, quyền bình đằng, quyền làm việc và 

an ninh xã hội (kể cả bảo hiểm xã hội), 

quyền nhà ở, nước, vệ sinh, giáo dục, 

tiêu chí cao nhất đạt được về sức khỏe 

thể chất và tâm thần và các quyền kinh 

tế trong hôn nhân, gia đình17. Trong khi 

một số các quyền này thường được phân 

loại là quyền xã hội, chúng lại thường 

liên quan chặt chẽ với năng lực kiếm 

sống của người phụ nữ và sự thất bại 

trong việc tận hưởng các quyền xã hội lại 

ngăn cản họ tiếp cận các quyền kinh tế.  

Ví dụ, quyền xã hội tiếp cận giáo dục tiểu 

học của phụ nữ có tác động trực tiếp lên 

năng lực của họ có được những kỹ năng 

cần thiết để thực hiện các công việc cơ 

bản nhất.    

Quyền bình đẳng bản chất (substantive 

equality), quyền không bị phân biệt đối 

xử và nghĩa vụ của nhà nước là nền 

móng trong vận động chính sách cho quyền kinh tế, xã hội của phụ nữ. Quyền bình đẳng bản chất có 

nghĩa nữ và nam đều được đối xử bình đẳng, trước pháp luật (de jure) và trên thực tế (de facto). Có 

nghĩa nhà nước không chỉ bãi bỏ các luật có phân biệt đối xử và thực thi các luật bảo vệ quyền lợi phụ 

nữ trên cơ sở bình đẳng với nam giới, mà nhà nước phải đem lại sự bình đẳng thực sự. Quyền bình đẳng 



 

 

bản chất có nghĩa phụ nữ có quyền tiếp cận và cơ hội bình đẳng mang lại sự bình đẳng thực sự. Không 

phân biệt đối xử yêu cầu nhà nước bãi bỏ các luật rõ ràng có phân biệt đối xử, và đảm bảo các luật khác 

không tạo ra sự phân biệt đối xử một cách gián tiếp. Theo cách này, nhà nước phải gỡ bỏ các rào cản đối 

với quyền bình đẳng bằng các điều kiện thực thi. Điều kiện thực thi bao gồm các biện pháp tạm thời 

dưới dạng chính sách và chương trình hành động khẳng định nhằm giải quyết sự phân biệt đối xử truyền 

thống. Nhà nước cũng phải chú ý các tiêu chí xã hội, văn hóa, kể cả khuôn mẫu, thành kiến và các giá trị 

phụ quyền khiến phụ nữ không hưởng được các quyền của mình. Nghĩa vụ của nhà nước có nghĩa nhà 

nước là người thừa hành đầu tiên chịu trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền phản ánh 

trong công ước CEDAW. Trách nhiệm này mở rộng trong cả lĩnh vực công và tư. Nghĩa vụ của nhà nước 

đã được giải thích rõ ràng hơn trong Kiến nghị Chung số 28 của Ủy ban LHQ về Xóa bỏ Phân biệt Đối xử 

với phụ nữ.18 

 

2. Các khái niệm cơ bản khác liên quan quyền kinh tế và quyền xã hội   

Khi đấu tranh đòi quyền kinh tế và xã hội cho phụ nữ, điều quan trọng phải hiểu và nơi nào phù hợp, 

khai thác các khái niệm chính sau đây làm cơ sở cho sự thụ hưởng các quyền đó và/ hoặc cách nhà nước 

thực hiện các nghĩa vụ của họ nhằm bảo vệ, tôn trọng và thực thi nhân quyền như thế nào  

a. Không hồi tố  

Nguyên tắc không hồi tố là nhà nước không thể xóa bỏ hoặc giảm bớt các quyền hiện hữu. Ví dụ, nếu 

nhà nước đã xây dựng một chương trình nhằm đảm bảo các bé gái có thể vào học tiểu học (bằng cách, ví 

dụ, trợ cấp các gia đình nghèo cho con gái đến trường), thì sau đó họ không thể hủy chương trình với lý 

do thiếu kinh phí. 19 

 



 

 

b. Không cản trở  

Không cản trở có nghĩa có một số quyền nhất định nhà nước không bao giờ được giới hạn, hạn chế. 

Quyền không bị phân biệt đối xử là một ví dụ về quyền không bị cản trở20 . Ví dụ, nhà nước phải bãi bỏ 

ngay lập tức đạo luật ngăn cấm phụ nữ làm việc trong nhà máy với lý do nhà máy nguy hiểm đối với sức 

khỏe sinh sản của họ.  

 

 

c. Tiến bộ thực hiện 

Nguyên tắc của tiến bộ thực hiện của quyền con người thừa nhận nhà nước có thể không thể đảm bảo 

tất cả các quyền ngay lập tức, nhưng yêu cầu nhà nước chứng minh họ đang có tiến bộ trong việc thực 

hiện các quyền này.  

 



 

 

Ví dụ, thậm chí trong một nước nơi phụ nữ không thể hưởng quyền có nhà ở thì nhà nước hoàn thành 

nghĩa vụ của mỉnh theo nguyên tắc tiến bộ thực hiện nếu họ có thể chứng minh rằng họ đang hành động 

có thiện ý huy động mọi nguồn lực và đưa ra các mục tiêu rõ ràng và khung thời gian nhằm đảm bảo phụ 

nữ có cách tiếp cận đảm bảo mua được nhà ở. Một khái niệm liên quan là tranh thủ tối đa các nguồn lực 

sẵn có, điều này yêu cầu, ngay cả khi “nguồn lực của nhà nước được chúng minh là không đủ…[họ] vẫn 

phải đảm bảo phụ nữ có thể thụ hưởng các quyền kinh tế, xã hội của mình một cách cao nhất trong các 

điều kiện này”21 

d. Các nghĩa vụ cốt lõi tối thiểu  

Mặc dù người ta mong chờ nhà nước sẽ từ từ hoàn thành các mục tiêu nhân quyền của phụ nữ, thì 

trong khi đó nhà nước vẫn phải có nghĩa vụ cốt lõi tối thiểu liên quan nhân quyền, phải đáp ứng ngay lập 

tức - ví dụ nghĩa vụ bảo vệ quyền có thực phẩm thiết yếu, chăm sóc y tế thiết yếu, chỗ ở, nhà cửa và 

giáo dục cơ bản.22 

 

 

e. Các nghĩa vụ ngoài lãnh (Các nguyên tắc Maastricht) 

Các nguyên tắc Maastricht về Nghĩa vụ ngoài lãnh (đặc quyền ngoại giao )của Nhà nước trong Lĩnh vực 

Quyền Kinh tế, Xã hội, Văn hóa giải thích phạm vi nhiệm vụ của nhà nước theo luật nhân quyền quốc tế 

hiện hành khi nhà nước đó gây ra hoặc dính líu đến tình hình xảy ra bên ngoài lãnh thổ của họ và các 

hành động của nhà nước (hoặc không hành động gì) đã ảnh hưởng các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. Ví 



 

 

dụ, trong trường hợp một dự án hạ tầng gây tác động tiêu cực lên người dân bên kia biên giới, thì nhà 

nước có nghĩa vụ phải hành động giải quyết tác động đó, mặc dù nó xảy ra bên ngoài lãnh thổ của mình.  

 

 

f. Rà soát đặc biệt  

Điều 2 của công ước CEDAW đặt nghĩa vụ cho các bên nhà nước phải phòng ngừa phân biệt đối xử bởi 

các thành tố phi nhà nước. Nghĩa vụ này bao gồm trách nhiệm điều tra, truy tố và trừng phạt các vi 

phạm nhân quyền gây ra bởi các thành tố phi nhà nước. Ví dụ, nếu phương pháp tuyển dụng của một 

doanh nghiệp tư nhân có phân biệt đối xử với phụ nữ, không cho họ làm một số công việc nhất định, 

nhà nước phải có nghĩa vụ điều tra và có hành động thỏa đáng nhằm đảm bảo doanh nghiệp ấy không 

phân biệt đối xử.23 

 

 



 

 

g. Phụ thuộc lẫn nhau và Liên quan với nhau  

“Các quyền con người phụ thuộc và liên quan với nhau. Mỗi quyền đều đóng góp vào quá trình thực 

hành nhân phẩm của một người thông qua việc anh ta/chị ta được thỏa mãn nhu cầu phát triển thể 

chất, tâm lý và tinh thần. Việc thực hiện một quyền thường phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào 

việc thực hiện các quyền khác. Ví dụ, thực hiện quyền được chăm sóc y tế, trong nhiều trường hợp nhất 

định, có thể phụ thuộc vào việc thực thi quyền được phát triển, được giáo dục và tiếp nhận thông tin.”24 

 

h. Sự tương giao trong phân biệt đối xử  

Phụ nữ có nhiều bản sắc hoặc trong nhiều trường hợp đặc biệt chịu sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới 

cũng như đặc tính khác (ví dụ người nhập cư, dân bản địa, dân thiểu số, nạn nhân buôn bán người) 25. Ví 

dụ, một phụ nữ nông thôn có thể là thành viên của một cộng đồng thiểu số không biết tiếng phổ thông 

của nước đó và vì vậy, không thể tiếp cận thông tin về dự án đánh cá được đề xuất cho cộng đồng của 

chị. Thân phận của chị là một người thuộc nhóm thiểu số nghèo, ở nông thôn có nghĩa là chị ít có khả 

năng tham gia vào dự án đánh cá đó.  



 

 

 

3. Các bước Phân tích  

Khung làm việc, sẽ nói đến dưới đây, gồm một loạt các bước giúp xây dựng kiến nghị đề cập các tác 

động tiêu cực lên các quyền kinh tế và xã hội liên quan của phụ nữ gây ra bởi, hoặc liên quan đến hội 

nhập ASEAN. 

Bước 1: Rà soát các thông tin bạn đã thu thập và xem dự án, đề xuất, đạo luật, chính sách, chương trình 

hay hành một hành động khác (gọi chung là “hành động”) sẽ ảnh hưởng hoặc đã và đang ảnh hưởng 

đến phụ nữ như thế nào. 

a) Đó là hành động gì? Ai là những người thực thi chính? Có nguồn tiền, đầu tư, vốn vay hoặc bão lãnh 

tài chính lớn nào đưa vào đó không?  

b) Hành động này sẽ tác động lên phụ nữ như thế nào? Có bằng chứng nào về sự phân biệt đối xử một 

cách trực tiếp, gián tiếp, hay truyền thống chống lại phụ nữ không?  

c) Các quyền kinh tế và quyền khác quy định trong công ước CEDAW, ICESCR và các hiệp ước, công ước 

khác chịu tác động bởi hành động này là gì? 

d) Các giá trị phụ quyền và thiên kiến liên quan khác có góp phần hoặc làm cho sự phân biệt đối xử tồi tệ 

hơn không?  



 

 

e) Có phải các nhóm phụ nữ nhất định phải đối mặt sự phân biệt đối xử tệ hơn không (ví dụ nhóm dân 

tộc thiểu số hoặc tín ngưỡng thiểu số, phụ nữ dân tộc bản địa, phụ nữ nông thôn, phụ nữ khuyết tật)? 

f) Hành động này liên quan hội nhập ASEAN như thế nào? 

g) Trong Kế hoạch của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hay kế hoạch khác của ASEAN về hội nhập kinh tế 

có chính sách cụ thể nào là cơ sở hay liên quan đến hành động này không? 

 

 

Bước 2: Xác định các tiêu chí, văn bản hướng dẫn và nghĩa vụ của địa phương, quốc gia, ASEAN và 

quốc tế phù hợp hoặc liên quan hành động này. 

a) Chỉ ra các điểm chính trong các đạo luật, chính sách, chương trình hoặc kế hoạch phù hợp của quốc 

gia hay địa phương có thể áp dụng vào hành động đó. 

b) Xem xét kế hoạch mà một tổ chức phi nhà nước thông qua để thực hiện hành động đó.  

c) Mô tả nghĩa vụ của nhà nước theo các công ước nhân quyền quốc tế nhằm đề cập tác động của hành 

động đó lên phụ nữ, bao gồm trách nhiệm đề cập, giải quyết hành động của các tổ chức phi nhà nước. 



 

 

d) Xây dựng bản liệt kê các yêu cầu phản ánh trong các tài liệu, kế hoạch chi tiết đã được ASEAN phê 

chuẩn kể cả, nhưng không giới hạn trong kể hoạch của AEC (AEC Blueprint). Xác định các mục tiêu liên 

quan nhân quyền của quá trình hội nhập kinh tế ASEAN, kể cả giảm nghèo, phát triển kinh tế một cách 

công bằng, bao trùm và bền vững dựa trên ý nghĩa của các thuật ngữ này được đưa ra trong các tài liệu 

và tuyên ngôn khác của ASEAN (ví dụ, Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN (AHRD) và trong các giải thích có 

căn cứ đích xác của các hiệp ước nhân quyền quốc tế). 

e) Xác định những gì các cơ quan thực thi chính sẽ làm hay đã làm nhằm đề cập, giải quyết tác động của 

hành động đó lên phụ nữ và đánh giá hiệu quả của các nố lực ấy. 

 

Bước 3: Xây dựng kiến nghị nhằm đề cập, giải quyết các tác động tiêu cực của hành động đó lên phụ 

nữ.  

a) Các kiến nghị phải tham khảo nghĩa vụ nhân quyền, nhưng phải đặt chúng vào trong bối cảnh các mục 

tiêu tổng thể của ASEAN cho hội nhập kinh tế, như đã đưa ra trong kế hoạch chi tiết của AEC (AEC 

Blueprint), đặc biệt các mục tiêu phát triển doanh nghiệp hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây 

dựng năng lực và kỹ năng, giảm nghèo, phát triển kinh tế một cách công bằng, bao trùm và phát triển 

bền vững.  

b) Các kiến nghị phải được hỗ trợ bởi bằng chứng, kết quả nghiên cứu và các thông tin khác. 



 

 

c) Nếu có thể, hãy đưa kiến nghị vào bối cảnh các kế hoạch phát triển và chương trình quốc gia đã có, 

đặc biệt các chiến lược và kế hoạch phụ nữ quốc gia. 

d) Nếu có thể, hãy cân nhắc nhiều cách khác nhau khi hình thành khung kiến nghị, đặc biệt về mặt các 

mục tiêu giáo dục, đào tạo và xây dựng năng lực của Kế hoach AEC.  

e) Giúp các tổ chức thực thi chính hiểu rõ kiến nghị của bạn nhất quán với các mục tiêu của AEC về phát 

triển kinh tế và phương pháp tiếp cận bình đẳng giới của các thể chế cho vay quốc tế như World Bank 

(Ngân hàng Thế giới) và Asian Development Bank (Ngân hàng Phát triển Châu Á), nhưng ghi nhớ các hạn 

chế của phương pháp tiếp cận công cụ.  

f) Tối thiểu, các kiến nghị yêu cầu các tổ chức thực thi chính (key actors) phải: (i) thông qua và thực hiện 

các chính sách, chương trình hoặc có các hành động khác nhằm đề cập, giải quyết tác động; (ii) phân bổ 

hoặc xác định nguồn kinh phí nhằm giải quyết tác động; (iii) thu thập số liệu theo giới tính về tác động 

của hành động đó lên phụ nữ; (iv) giám sát sự thực hiện các chính sách, chương trình hoặc hành động 

khác được tiến hành nhằm giải quyết tác động; (v) định kỳ đánh giá hiệu của các chính sách, chương 

trình hoặc hành động khác được tiến hành nhằm giải quyết tác động; và (vi) dựa trên sự đánh giá đó, 

sửa đổi hoặc bổ sung chính sách, chương trình và nguồn kinh phí. 

 

Bước 4: Cân nhắc phản ứng tiềm năng từ các cơ quan thực thi chính và chuẩn bị trả lời.  

a) Chuẩn bị đón nhận những lời xin lỗi, bào chữa điển hình của chính phủ về thất bại trong trách nhiệm 

giải trình (ví dụ thiếu nguồn lực, các vấn đề không phổ biến mang tính chính trị, không can thiệp vào các 

vấn đề của chính quyền địa phương, không có quyền hành động, Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN 

(AHRD) cho phép đình chỉ các quyền, mức độ đau khổ nhất định là không thể tránh được trong quá trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế công nghiệp hoặc hậu công nghiệp) 

 



 

 

b) Vạch rõ các cam kết trong tài liệu đã được các cơ quan thực thi chính xây dựng hoặc phê chuẩn hỗ trợ 

cho vị thế của bạn.  

c) Xem xét cách vượt qua các rào cản khác (ví dụ thiếu hiểu biết về nhân quyền (đặc biệt các nguyên tắc 

và tiêu chí nhân quyền cơ bản trình bày ở trên) hoặc (sự lựa chọn khác so với mô hình tân tự do) nhằm 

đạt được phản ứng tích cực cho các kiến nghị của bạn và nếu phù hợp, nêu bật lợi ích của quản lý rủi ro 

để đảm bảo kết quả của doanh nghiệp. 

 

Bước 5: Xem xét các rủi ro đối với sức khỏe thể chất và tâm thần và sự an toàn mà cộng đồng chịu tác 

động bởi hành động vận động chính sách và bởi cán bộ tuyên truyền thông điệp có thể phải đối mặt. 

 



 

 

Phần III: Hội nhập kinh tế ASEAN  

A. Hội nhập kinh tế ASEAN là gì?  

 

Bản Kế hoạch tổng thể về Hội đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã đặt ra tầm nhìn của ASEAN cho các thành tố 

hội nhập khu vực bao gồm: “(i) một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung; (ii) một khu vực kinh 

tế cạnh tranh; (iii) một khu vực của phát triển kinh tế cân bằng; (iv) một khu vực hoàn toàn hội nhập vào 

nền kinh tế toàn cầu. 

 

 

 

 



 

 

1. Một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung 

ASEAN hình dung một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung được xây dựng thông qua tự do lưu 

chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề và cho phép tự do lưu chuyển vốn trong khu 

vực. Trong mỗi lĩnh vực của bốn lĩnh vực, kế hoạch tổng thể AEC chỉ ra các hành động đặc thù sẽ được 

thực hiện bởi mỗi thành viên ASEAN. Ví dụ: một thành viên ASEAN sẽ làm việc hướng tới mục tiêu tự do 

lưu chuyển hàng hóa bằng cách loại bỏ thuế nhập khẩu với một số sản phẩm nhất định, loại bỏ hàng rào 

phi thuế quan và đơn giản hóa thủ tục hải quan và thương mại. 

Mặc dù mục tiêu tổng quan là hoàn toàn hội nhập, bản kế hoạch tổng thể AEC ưu tiên mười hai lĩnh vực 

trong chuyển đổi sang một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung. Những lĩnh vực đó bao gồm: 

(1) sản phẩm từ nông nghiệp (nông sản); (2) hàng không (vận tải hàng không); (3) ô tô; (4) thương mại 

điện tử ASEAN; (5) điện tử; (6) thủy sản; (7) y tế; (8) sản phẩm cao su; (9) dệt may và may mặc; (10) du 

lịch; (11) các sản phẩm từ gỗ; và (12) dịch vụ hậu cần. Do ASEAN ưu tiên những lĩnh vực này nên chính 

phủ các nước cũng như các thành tố liên quan sẽ tập trung các hoạt động của họ trên các lĩnh vực này 

trong những năm tới. 

ASEAN đã thông qua một lộ trình cho mỗi lĩnh vực ưu tiên, trong đó có vạch ra những kế hoạch cụ thể 

để hướng tới hội nhập.32  

 

Ví dụ: “Lộ trình cho Hội nhập của lĩnh vực nông sản” và “Nghị định thư hội nhập ngành nông sản” hướng 

dẫn hội nhập của lĩnh vực nông sản bằng cách đề ra các biện pháp để các thành viên ASEAN đồng ý thực 

hiện để đáp ứng các mục tiêu nhằm khuyến khích dòng lưu chuyển sản phẩm nông sản trong khu vực. 



 

 

Những lộ trình và nghị định thư này là nguồn thông tin tiềm năng quan trọng cho việc phân tích tác động 

của hội nhập kinh tế đến phụ nữ trong CLMV. Ví dụ, Lộ trình hội nhập của ngành Thủy sản xác định 

những cơ quan cơ quan thực hiện nhất định chịu trách nhiệm thực hiện những biện pháp đặc biệt và các 

hoạt động liên quan tới CLMV. Lộ trình cho ngành Thủy sản kêu gọi “các ưu đãi đặc biệt.. cho đầu tư từ 

ASEAN” trong CLMV để “thúc đẩy và tạo điều kiện đầu tư hội nhập/vượt qua biên giới trong hoạt động 

sản xuất” và “các sáng kiến của khu vực tư nhân” để “hỗ trợ CLMV trong tổ chức thúc đẩy các hoạt 

động”. Bằng cách này, lộ trình và nghị định thư có thể mô tả những hoạt động nhất định liên quan CLMV 

và do vậy, người sử dụng Khung làm việc có thể chọn để nhấn mạnh trong việc phác họa các khuyến 

nghị chỉ ra sự tác động lên phụ nữ. 

2. Một khu vực kinh tế cạnh tranh cao 

Để tạo ra một khu vực kinh tế cạnh tranh cao, bản kế hoạch tổng thể AEC kêu gọi các thành viên hành 

động trên các khuôn khổ về chính sách cạnh tranh, bảo hộ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, thuế 

quan và thương mại điện tử và phát triển cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho lĩnh vực giao thông vận tải, 

thông tin, năng lượng và khai thác mỏ. Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bản kế hoạch tổng thế AEC xác định 

những dự án hạ tầng đặc biệt, bao gồm dự án kết nối đường sắt từ Singapore đến Côn Minh, Trung 

Quốc Singapore-Kunming Rail Link, dự án Hệ thống đường cao tốc ASEAN-ASEAN Highway Network, Dự 

án lưới điện của ASEAN và đường ống dẫn khí Trans-ASEAN. Bản kế hoạch tổng thể AEC cũng kêu gọi 

phát triển “các mối liên kết tốc độ cao giữa tất cả các cơ sở hạ tầng thông tin các quốc gia”.37 Đối với sự 

hợp tác về năng lượng, bản kế hoạch tổng thể AEC lưu ý sự quan trọng của đảm bảo phát triển bền 

vững, việc cần thiết phải chấm dứt sự thay đổi khí hậu toàn cầu và phát triển các nguồn năng lượng tái 

tạo. Với lĩnh vực khai khoáng, bản kế hoạch tổng thể AEC kêu gọi thúc đẩy “phát triển ngành khoáng sản 

bền vững thân thiện với môi trường và cộng đồng xã hội”.39 

 



 

 

3. Khu vực phát triển kinh tế cân bằng 

Để đảm bảo rằng kết quả của hội nhập kinh tế trong một khu vực nơi tất cả các thành viên đều hưởng 

thụ lợi ích của sự phát triển trên những điều cân bằng cơ bản, ASEAN đã thông qua ít nhất hai chính 

sách đặc biệt. Chính sách đầu tiên tập trung vào sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). 

Chính sách thứ hai được gọi là Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) áp dụng cho tất cả ba lĩnh vực của hội 

nhập ASEAN40 

 

 

a. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Để thúc đẩy SMEs, ASEAN đã thông qua hai bản kế hoạch chính sách. Bản đầu tiên là Kế hoạch chính 

sách ASEAN cho Phát triển SME (APBSD) 2004-2014 (Kế hoạch APBSD I). Kế hoạch APBSD I được thiết kế 

để đảm bảo rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người “tạo ra nguồn lao động trong nước lớn 

nhất xuyên suốt tất cả lĩnh vực kinh tế, ở cả nông thôn lẫn thành thị” trong ASEAN, tiếp tục tăng trưởng 

và phát triển.41 SEMs bao gồm cả doanh nghiệp vi mô.  Bản kế hoạch APBSD I đặc biệt lưu ý rằng “các 

lĩnh vực SME cũng cung cấp cơ hội cho phụ nữ và thanh niên tham gia vào phát triển kinh tế của quốc 

gia”.42 



 

 

 

Để đạt được các mục tiêu của bản kế hoạch APBSD I, ASEAN và các thành viên cam kết thực hiện: (1) 

phát triển nguồn nhân lực và các hoạt động nâng cao năng lực; (2) “nâng cao khả năng tiếp cận thị 

trường SME”; (3) tăng cường tiếp cận tài chính bằng cách nâng cao năng lực của cả SME và lĩnh vực tài 

chính; (4) tăng cường khả năng tiếp cận của SME với công nghệ; (5) tạo điều kiện cho các SME bằng cách 

tăng cường môi trường chính sách bao gồm các biện pháp đơn giản hóa quá trình thành lập một SME; 

(6) thành lập “các văn phòng một cửa SME” tại mỗi quốc gia; và (7) thúc đẩy “sự phối hợp và hợp tác 

giữa khu vực công-tư nhân cho SME phát triển và hội nhập”.43 Trong năm 2010, ASEAN đã thông qua Kế 

hoạch hành động chiến lược ASEAN cho sự phát triển của SME (2010-2015) (Bản kế hoạch APBSD II), bao 

gồm nhiều mục tiêu đã được mô tả trong bản kế hoạch APBSD I. Bản kế hoạch APBSD II nhắc lại sự quan 

trong của SMEs với phụ nữ.44 

b. Sáng kiến hội nhập ASEAN 

IAI bao gồm một số các hoạt động khác nhau thiết kế để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành 

viên ASEAN.45 Dự án, với mục tiêu CLMV, được hướng dẫn bởi hai bản kế hoạch công tác: Kế hoạch công 

tác IAI I (2002-2008) và Kế hoạch công tác IAI II (2009-2015)46. Kế hoạch công tác IAI II bao gồm 182 hoạt 

động “nhằm hướng tới giúp đỡ CLMV trong việc thực hiện cam kết đối với việc đạt được Cộng đồng 

ASEAN vào năm 2015. Trong 183 hoạt động… 19 hoạt động nghiên cứu, 78 hoạt động đòi hỏi chính sách 

và sự hỗ trợ thực hiện, và 85 chương trình tập huấn, dạy nghề và hoạt động nâng cao năng lực khác.47 

Kế hoạch công tác IAI II (2009-2015) bao phủ các cột trụ văn hóa-xã hội, an ninh-chính trị và hợp tác kinh 

tế của ASEAN, bao gồm 8 điều khoản hoạt động liên quan đến phụ nữ là: (1) chương trình tập huấn, 



 

 

nâng cao năng lực cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ thông tin (ICT); (2) tăng cường kỹ năng kinh 

doanh của phụ nữ; (3) các hoạt động phát triển, nâng cao năng lực cho CLMV trong “chăm sóc xã hội”; 

và (4) thúc đẩy nâng cao năng lực cho các quốc gia CLMV trong thực thi công ước CEDAW.48 ASEAN 

quyết định kết hợp các kế hoạch cho ba cột trụ trong Kế hoạch công tác IAI II ủng hộ hỗ trợ cho sự hội 

nhập các mục tiêu văn hóa-xã hội và an ninh-chính trị trong kế hoạch của tổ chức cho hội nhập kinh tế. 

Ngoài Kế hoạch công tác IAI I và II, Chương trình hợp tác Phát triển ASEAN-Australia (AADCP)49 cũng đưa 

ra một loại tóm tắt chính sách với tiêu đề “Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN: Những hướng 

lái và lựa chọn chính sách” (2013). Bản tóm tắt chính sách, là một phần trong mục tiêu của ASEAN nhằm 

thu hẹp khoảng cách phát triển giữa CLMV và các quốc gia thành viên khác50, chứa đựng thông tin mà 

những người sử dụng Khung làm việc có thể rút ra trong tranh luận để bảo vệ tốt hơn quyền kinh tế của 

phụ nữ. Ví dụ, bản tóm tắt chính sách đưa ra một lưu ý rằng “các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tiềm 

năng cần được đánh giá không chỉ dựa trên chúng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các quốc gia 

ASEAN, mà còn là sự tăng trưởng đó vì người nghèo” và những lưu ý về cần phải quản lý những tác động 

xã hội của hội nhập kinh tế, “bao gồm sự thay thế/thuyên chuyển các cộng đồng cũng như các mối liên 

kết có thể dẫn tới gia tăng tội phạm, di cư bất hợp pháp và buôn bán người”.51 

 

 



 

 

4. Khu vực hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế toàn cầu 

Bản kế hoạch tổng thể AEC tuyên bố mục tiêu của ASEAN hướng tới hội nhập toàn cầu bằng cách trình 

diện ASEAN như là một khối thương mại khu vực cho các mục đích của quan hệ đối tác kinh tế, tăng 

cường sự tham gia của ASEAN trong mạng lưới cung ứng toàn cầu bằng cách áp dụng ”các thông lệ và 

tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất trong sản xuất và phân phối” và phát triển “một gói nâng cấp hỗ trợ kỹ thuật 

cho các quốc gia thành viên ASEAN kém phát triển hơn để nâng cao năng lực và sản xuất công nghiệp 

của họ”.53 

 

5. Các điều khoản khác của Bản kế hoạch tổng thể AEC 

Bản kế hoạch tổng thể AEC bao gồm chính sách truyền thông, điều được thiết kế để cung cấp thông tin 

cho công chúng về hội nhập kinh tế ASEAN và tiến trình của nó và tạo cơ hội cho dư luận có thể phản hồi 

và hưởng ứng các sáng kiến kinh tế ASEAN.53 Hành động để thực hiện kế hoạch này bao gồm: (1) sự phát 

triển của “một nền tảng khu vực cho thảo luận mở và chia sẻ thông tin trong thực hiện Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN”; (2) mỗi thành viên ASEAN thành lập một cơ chế cấp quốc gia cho báo cáo về “những kết quả 

và vấn đề của quá trình hội nhập”; và (3) tạo ra “wesite một cộng đồng AEC để có thể cung cấp một 

kênh bổ sung nhằm hướng tới cộng đồng rộng lớn hơn, nơi họ có thể phản hồi và hưởng ứng các sáng 

kiến kinh tế ASEAN”. 



 

 

B. Những tác động của hội nhập kinh tế ASEAN 

Hội nhập kinh tế ASEAN là một quá trình đang diễn ra trong khu vực và do đó, để có một bức tranh đầy 

đủ về các tác động của nó đòi hỏi cần có sự hiểu biết về các phát triển khác trong khu vực. Một sự phát 

triển mới nổi sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế và con người trong các quốc gia ASEAN là đề xuất quan hệ 

đối tác xuyên Thái Bình Dương, điều mà, nếu như được thông qua, sẽ làm suy yếu hơn quyền của người 

nghèo và những người bên lề trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Điều quan trọng cho người sử 

dụng Khung làm việc là ghi nhớ rằng hội nhập kinh tế ASEAN chỉ là một phần của một khung cảnh tổng 

thể nơi phụ nữ trong khu vực sẽ đòi hỏi quyền kinh tế của họ. 

Tác động cụ thể của hội nhập kinh tế ASEAN đến phụ nữ vẫn chưa được biết đến và vẫn không có một 

phân tích toàn diện nào được thực hiện cho tới hiện nay. Việc thiếu những phân tích toàn diện cho thấy 

như cầu cần phải nêu lên vấn đề này với các bên chủ chốt tại quốc gia của người sử dụng và trong 

ASEAN. Do bản chất chính xác của sự tác động đến phụ nữ đã không được biết tới trong nhiều năm, việc 

quan trọng cho các WROs cần làm là ghi chép lại tình trạng hiện tại của phụ nữ trong quốc gia của họ, và 

khi nào, làm thế nào hội nhập kinh tế tác động đến đời sống của họ. Ngoài ra, người sử dụng Khung làm 

việc phải luôn luôn bao gồm một khuyến nghị về sự thông qua và thực hiện của chính phủ nhằm đánh 

giá và chỉ ra tác động của hội nhập kinh tế ASEAN đến phụ nữ. 

 



 

 

C. Tác động đến thị trường lao động 

Một báo cáo hiện nay của Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng, nếu 

không được quản lý đúng cách, quá trình hội nhập có thể làm trầm trọng thêm sự tồn tại của khoảng 

cách phát triển giữa CLMV và các thành viên khác của ASEAN và có thể có tác động tiêu cực lên những 

lao động dễ bị tổn thương, và phần lớn trong họ là phụ nữ.55 

Đặc biệt, hội nhập kinh tế ASEAN có thể có một vài ảnh hưởng kèm theo đòi hỏi cần chú ý tới trong 

những lĩnh vực sau: 

(1) Hội nhập kinh tế ASEAN sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế của các thành viên 

ASEAN, điều này có nghĩa là một vài lĩnh vực cụ thể sẽ thay đổi (ví dụ: ngành sản xuất nông nghiệp sẽ 

chuyển xa hơn từ tự cung tự cấp sang thương mại, các lĩnh vực của ngành sẽ được mở rộng hơn), đi 

kèm với những thay đổi ở cấp độ và loại hình hoạt động kinh tế và qua các giai đoạn của biến đổi, công 

ăn việc làm sẽ mất đi hoặc một số kỹ năng cần thiết cho công việc hiện sẵn có sẽ thay đổi.  

 

 



 

 

(2) Thay đổi mang lại bởi hội nhập kinh tế ASEAN sẽ yêu cầu vị thế tốt hơn của các SMEs, bao gồm doanh 

nghiệp vi mô, nếu họ hưởng lợi từ lợi nhuận liên quan cùng với tiến trình56. 

(3) Một lĩnh vực đã thực sự bị tác động bởi Thỏa thuận Thương mại Tự do ASEAN là nông nghiệp và mặc 

dù tầm quan trọng của nông nghiệp đã giảm đáng kể trong nhiều quốc gia thành viên ASEAN57, nó vẫn 

đang tiếp thu hút đến 40% tổng lao động trong toàn khu vực và trong CLMV, lĩnh vực nông nghiệp vẫn 

chiếm số lượng nhân công nhiều nhất58. 

(4) Vai trò của nông nghiệp trong tổng thể nguồn nhân lực chuẩn bị sẽ giảm xuống tại Cambodia, Lào và 

Việt Nam.59 

(5) Mặc thù hội nhập kinh tế ASEAN được dự kiến sẽ cung cấp thêm việc làm, do phụ nữ có truyền thống 

có tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động thấp trong khu vực ASEAN, khả năng họ tận dụng cơ hội có việc 

làm mới sẽ phụ thuộc vào khả năng của quốc gia tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp tục hiện diện trên thị 

trường lao động.60 

(6) Tại Cambodia, Việt Nam, Lào, Thái Lan và Indonesia, hơn một nửa việc làm tạo thêm được dự kiến là 

kết quả của hội nhập kinh tế sẽ là những việc làm dễ bị tổn thương và do vậy, cần phải có giải pháp cải 

thiện điều kiện lao động và giảm tỷ lệ rủi ro.61 

(7) Việc làm dễ bị tổn thương có đặc điểm là những thỏa thuận không chính thức (không hợp đồng lao 

động…), lương thấp, điều kiện làm việc tồi tàn và không có bảo hiểm xã hội, và phụ nữ chiếm phần lớn 

trong lao động dễ bị tổn thương trong khu vực ASEAN.62 

(8) Tình trạng mất việc phổ biến có thể xảy ra trong công nghiệp chế biến thực phẩm ở Cambodia, 

Indonesia và Lào.63 

(9) Hội nhập kinh tế ASEAN sẽ làm tăng đòi hỏi cần có một số kỹ năng, điều này chỉ ra rằng quá trình này 

không chỉ đòi hỏi lao động phải có trình độ cao của giáo dục, nhưng cũng cần có giáo dục và tập huấn cơ 

bản, và trong ASEAN, phụ nữ thường có học vấn thấp hơn nam giới do kết quả của phân biệt đối xử ở 

cấp tiểu học.64 

(10) Những nỗ lực để cải thiện giáo dục cơ bản cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương sẽ rất quan trọng nếu 

các thành viên ASEAN tận dụng cơ hội hưởng lợi từ hội nhập kinh tế và cho dù các thành quả kinh tế 

được hưởng lợi tất cả phụ nữ và nam giới sẽ phụ thuộc nặng nề vào chính sách phát triển kỹ năng.65 

(11) Một sự thất bại của chính phủ ASEAN trong ưu tiên giáo dục và đào tạo, đặc biệt cho những nhóm 

dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ và nhóm trẻ, có thể gây hậu quả trong khu vực “liên tục thiết hụt 

những lao động có kỹ năng”66  

(12) Cambodia, Lào, Myanmar có sự thâm hụt ngân sách giáo dục trung học nghiêm trọng trong khu vực 

ASEAN và giáo dục dạy nghề yếu nhất trong các thành viên ASEAN, đặc biệt cho nhóm nữ thanh niên.67 



 

 

(13) Gia tăng tiền lương của người lao động, cải thiện hiệu quả được kết hợp với các nền kinh tế phát 

triển hơn, năng suất lao động thấp thường đi cùng với lương thấp và nền kinh tế ít phát triển, và trong 

hội nhập kinh tế ASEAN, cũng được dự kiến là sẽ tăng năng suất lao động, có thể được nâng cao nếu 

người sử dụng lao động tăng lương; việc tăng lương có thể cũng kéo theo tăng trưởng kinh tế trong 

nước bằng cách gia tăng sức mua của khách hang trong nước.68  

(14) Hội nhập kinh tế ASEAN có thể dẫn tới sự bất bình đẳng về tiền lương lớn hơn, nơi tiền lương của 

những lao động có kỹ năng cao hơn sẽ tăng nhanh hơn, điều này sẽ thách thức mục tiêu của ASEAN phát 

triển kinh tế cân bằng và bao gồm tăng trưởng.69 

(15) Vấn đề chênh lệch giới là một vấn đề quan trọng trong bất bình về tiền lương ở Việt Nam và 

Cambodia, khác biệt giới hiện giới là 10% và 25% 70 

(16) Lương thấp và sự vắng mặt của những tiến trình hòa giải cùng các vấn đề lao động có thể dẫn tới 

tình trạng lo âu và phát sinh bạo lực, điều này chỉ ra rằng những người lao động cần có những thương 

lượng tập thể trong các vấn đề lao động, một quyền thường bị bỏ qua trong khu vực ASEAN.71 

(17) Hội nhập kinh tế ASEAN tìm kiếm những cơ hội cho các các công nhân có kỹ năng cao, nhưng đa số 

những lao động di cư lại có kỹ năng thấp và không được đào tạo.72 

(18) Lao động di cư trong khu vực ASEAN sẽ không giảm trong giai đoạn trung hạn và có thể sẽ tiếp tục 

tăng lên.73 

(19) Đa số lao động nhập cư vào ASEAN là những lao động có kỹ năng thấp hoặc trung bình và một số 

lớn là lao động không chính thức.74 

 

(20) ASEAN đã chứng minh sự thất bại của họ trong các vấn đề về lao động di cư kỹ năng thấp trong Bản 

kế hoạch tổng thể AEC bằng cách lý luận rằng “hội nhập các nền kinh tế gần hơn có thể dẫn tới sản xuất 



 

 

hiệu quả hơn trong tất cả quốc gia và tiền lương có thể thống nhất”, điều này sẽ dẫn tới việc ít lao động 

di cư hơn, nhưng lý luận này “hiếm được quan sát trong thực tiễn và không diễn ra trong khu vực ASEAN 

ở bất cứ quy mô nào”.75 

(21) Hội nhập kinh tế ASEAN có thể làm cho sự chênh lệch khu vực lớn hơn, điều này có thể dẫn tới làm 

gia tăng những yêu cầu cho lao động thấp và di cư tạm thời, buôn bán và di cư có thể tăng trong các trại 

nhập cư ASEAN như Malaysia, Singapore và Thái Lan, và hậu quả là các quốc gia phải đối diện với tình 

trạng di cư tồi tệ hơn.76 

(22) Bất chấp hội nhập kinh tế ASEAN, số lượng của di cư lao động kỹ năng thấp sẽ tiếp tục tăng trong 

năng hạn và trung hạn và hệ thống quản lý và bảo vệ số lượng di cư này sẽ phải tăng cường ở những 

quốc gia họ đến77 

(23) Thỏa thuận giữa các quốc gia ASEAN về tạo điều kiện cho các lao động có kỹ năng trung bình trong 

ngành công nghiệp xây dựng và may mặc, thủy sản “có thể cung cấp một kênh an toàn hơn cho lao động 

nhập cư”, “có thể giúp lao động nhập cư có thể làm việc chính thức” và “có thể làm tăng tầm cỡ tổng 

thể của số lượng lao động”; tại thời điểm hiện tại, bản kế hoạch tổng thể AEC không đề cập đến di cư 

của những lao động này.78 

(24) Bảo vệ những lao động nhập cư bình đẳng với những lao động khác sẽ củng cố cả hai “công bằng 

nền kinh tế và làm cho thị trường lao động hiệu quả hơn” và đảm bảo người sử dụng lao động không 

cạnh tranh không công bằng.79 

(25) Sử dụng những lao động nhập cư có trình độ kỹ năng thấp có thể thu được lợi nhuận ngắn hạn, 

nhưng có thể cũng ngăn cản ngành công nghiệp tiến lên trong chuỗi giá trị và tiến tới trình độ cao hơn 

trong sản xuất, một phần bởi vì những công nhân nhập cư bị đối xử không bình đẳng và bị hạn chế cơ 

hội có thể tiếp cận với giáo dục và đào tạo, điều có thể làm tăng năng suất lao động của họ.80 

(26) Có những ví dụ về những chương trình ở các quốc gia khác (Ví dụ như Hàn Quốc) chứng minh rằng 

những biện pháp đối xử công bằng với người nhập cư và đầu tư cho giáo dục vào đào tạo của họ khiến 

cho những người được lợi không chỉ những người nhập cư được lợi mà còn là những người thuê lao 

động ở trình độ cao hơn. Những chương trình này chứng minh rằng cả hai nguồn, quốc gia đến và đi đều 

có thể được hưởng lợi từ những lao động có kỹ năng thấp và trung bình.81 

Một kết luận quan trọng cho nghiên cứu này là “hội nhập khu vực đưa ra một lời hứa về chia sẻ sự phồn 

vinh, nhưng có thể cũng làm gia tăng bất bình đẳng trừ khi các thành viên ASEAN phát triển các chính 

sách để đảm bảo kết quả toàn diện và công bằng”82. Nghiên cứu này quan trọng không chỉ bởi vì nó chỉ 

ra những tác động của hội nhập kinh tế ASEAN tới các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, mà bởi vì nó giải 

thích tại sao chính sách của chính phủ và sử dụng lao động về giữ mức lương thấp, ngăn chặn thương 

lượng tập thể, thâm hụt giáo dục và di cư bởi lao động có kỹ năng thấp và trung bình sẽ dẫn tới giảm 

hiệu quả nền kinh tế và chống lại các mục tiêu của AEC về bình đẳng và tăng trưởng kinh tế.83 



 

 

 

 

 

Phần IV: Chủ nghĩa Tân tự do và  

Nhân quyền trong ASEAN  

 

 

A. Vì sao Khung làm việc sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền và còn sử 
dụng những phương pháp tiếp cận nào khác?  

 

Bản kế hoạch tổng thể AEC kêu gọi các thành viên ASEAN khiến cho quốc gia của họ hấp dẫn hơn cho 

đầu tư, một phần, bằng cách loại bỏ hay sửa đổi pháp luật để có đạt được mục tiêu này. Cách tiếp cận 

này dựa trên lý thuyết rằng nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh nhất khi vai trò của chính phủ trong tiến 

trình giảm thiểu. Mệnh lệnh để khuyến khích thị trường tự do cùng với sự can thiệp ít nhất của chính 

phủ và cạnh tranh tự do là nền tảng của một mô hình gọi là Tân tự do. 

Ngược lại với Tân tự do, IWRAW Châu Á-Thái Bình Dương sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền với 

những tiêu chuẩn quyền con người của phụ nữ và khuyến khích, ủng hộ các đối tác quốc gia làm tương 

tự. Bởi vì phụ nữ sẽ chỉ đạt được bình đẳng thông qua sự công nhận và bảo vệ đầy đủ những quyền dân 

sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của họ. Như vậy, Khung làm việc ủng hộ người sử dụng nghĩ và 

viết về hội nhập kinh tế ASEAN từ góc độ tiếp cận dựa trên quyền và định hình các điều khoản của phát 

triển kinh tế trong ASEAN dựa trên tôn trọng quyền con người. 

1. Phương pháp tiếp cận bình đẳng giới theo thuyết công cụ. 

Mặc dù chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức tài trợ quốc tế thường xuyên nhận định bình đẳng 

giới là một mục tiêu quan trọng trong phát triển, nó thường cho như là một công cụ để thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế. Nguy cơ đáng kể có liên quan với cách tiếp cận này là bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ 

chỉ đơn giản như là một công cụ để hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế. Một khi mục tiêu phát triển 

kinh tế đạt được, phụ nữ không còn là ưu tiên về tạo điều kiện cho họ hội nhập trong các chương trình 

phát triển kinh tế. Như vậy, cách tiếp cận này không đảm bảo được đầy đủ các quyền con người mà lẽ ra 

phụ nữ phải được hưởng. Ngược lại, một cách tiếp cận dựa trên quyền con người xem bình đẳng như là 

một cứu cánh cho chính bản thân nó, chứ không phải là phương tiện để phát triển kinh tế. 

 



 

 

2. Chủ nghĩa Tân tự do 

Có nhiều cách khác nhau để hiểu Tân tự do. Theo nghĩa đơn giản nhất, nó thúc đẩy một môi trường tự 

do, không kiểm soát như là một mô hình tốt nhất cho việc tạo ra sự giàu có, thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế và đảm bảo phát triển. Dưới mô hình chủ nghĩa tân tự do: (1) một chính phủ áp dụng chính sách bãi 

bỏ quy định, đặc biệt trong những lĩnh vực chủ chốt, như lao động và môi trường, cùng với mục tiêu tối 

hậu là giảm thiểu sự điều khiển vào doanh nghiệp tư nhân; (2) với danh nghĩa của việc tiết kiềm tiền, 

chính phủ giảm thiểu hoặc loại bỏ vai trò và sự tài trợ của mình trong một số lĩnh vực quan trọng như 

giáo dục, y tế, cung cấp điện và nước, bảo trì đường, mở trường học, và thường xuyên, các chức năng 

quan trọng này sẽ được giao cho khu vực tư nhân, nơi sẽ điều khiển mọi việc vì lợi nhuận hơn là dịch vụ 

quan trọng cần thiết để thực hiện quyền con người; và (3) quan niệm về lợi ích công cộng và cộng đồng 

sẽ được thay thế bằng khái niệm về trách nhiệm cá nhân.84 

 

 

Trong 30 năm qua, các nhà hoạt động, học giả, chính trị gia và nhiều người khác đã quan sát những tác 

động tiêu cực của chủ nghĩa tân tự do, bao gồm bất bình đẳng cao và những hậu quả nặng nề với phụ 

nữ.85 Đặc biệt, các chính sách chủ nghĩa tân tự do thúc đẩy đã: 

“chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc tư nhân hóa các dịch vụ thiết yếu như y tế và giáo dục; tập trung 

của cải và nguồn lực trong tay một số ít được lựa chọn; làm gián đoạn nền kinh tế địa phương và mất đi 

sinh kế bền vững; đánh giá thấp lao động, trong đó có lao động của phụ nữ nói riêng; uy thế của mô 



 

 

hình tối đa hóa lợi nhuận và cạnh tranh đã tàn phá môi trường và các tiêu chuẩn lao động; áp dụng các 

điều khoản viện trợ làm thu hồi chi phí ủy thác và tinh giảm biên chế của các chính phủ; nâng cao an 

ninh kinh tế như là kết quả của.. tăng sự đe dọa với các trang trại vừa và nhỏ, môi trường tự nhiên, đa 

dạng sinh học và an ninh lương thực; gia tăng khối lượng công việc không được trả lương của phụ nữ; 

đòi hỏi nhiều hơn vai trò của phụ nữ trong tái sản xuất xã hội; và làm suy yếu khả năng của các quốc gia 

yếu hơn trong việc bảo vệ nền công nghiệp của họ như là kết quả của tự do thương mại.”86 

 

3. Thách thức Chủ nghĩa Tân tự do bằng phương pháp tiếp cận dựa trên quyền.  

Trái ngược với chủ nghĩa tân tự do, Khung làm việc đặt trên nền tảng các tiêu chuẩn và điều lệ quốc tế 

về quyền con người và áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người để phân tích địa vị kinh tế của 

phụ nữ. Cách tiếp cận dựa trên quyền đặt sự tôn trọng, bảo vệ và thực thi hoàn toàn tất cả quyền con 

người như là trung tâm của tất cả mọi nỗ lực. Cách tiếp cận dựa trên quyền con người dựa trên lý luận 

rằng mọi người mỗi người được hưởng quyền bảo vệ các quyền con người của mình bằng đạo đức của 

một con người. 

Bất chấp việc thịnh hành của chủ nghĩa Tân tự do như là một hình mẫu cho sự phát triển kinh tế, các nhà 

hoạt động đã tạo nên những bước tiến đáng kể trong việc sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền để thúc 

đẩy cho các mô hình thay thế. Sức mạnh của cách tiếp cận dựa trên quyền đã thu được thẳng lợi ở 

những lĩnh vực phi truyền thống, bao gồm thúc đẩy quyền kinh tế của phụ nữ: 

“Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy sự gia tăng trong hoạt động nhân quyền không chỉ ở những lĩnh vực truyền 

thống trong hoạt động về quyền của phụ nữ như bạo lực chống lại phụ nữ và sức khỏe sinh sản, nhưng 

cũng ở những lĩnh vực như thương mại và đầu tư, trách nhiệm giải trình và hợp tác quốc tế. Nhân quyền 

như là tiêu chuẩn pháp lý hiện đang được áp dụng trong các lập luận pháp lý đi kèm với những tranh 

chấp này. Ấn tượng hơn, tuy nhiên, nhân quyền được hiểu như là công cụ chính trị cũng được áp dụng 

thuyết phục trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao, nơi những cuộc đấu tranh này thường diễn ra”.87 

Sức mạnh của việc đưa thêm ngôn ngữ quyền con người trong các cuộc đàm luận chính trị về quyền 

kinh tế không thể đánh giá thấp. Trong văn bản ghi lại lợi ích phụ nữ đạt được trong thúc đẩy quyền kinh 

tế của họ, Tổ chức Phụ nữ trong Phát triển đã giải thích rằng: 

“Ở cấp độ chính trị và trong những cuộc đàm luận công khai, quyền con người trở thành một công cụ 

mạnh mẽ. Ngôn ngữ quyền con người được đưa tới những nhóm cấp cơ sở và họ được trao quyền bởi 

các nhà hoạt động nhân quyền và việc kháng cáo đến các chuẩn mực quốc tế đã mang đến tính hợp 

pháp và đòn bẩy cho các chiến dịch và phong trào vận động ở các cấp khác nhau. Do vậy, dù có hay 

không cơ chế hay giáo lý để ủng hộ, cuộc tranh luận về quyền con người có thể vẫn được sử dụng. Trong 

những trường hợp như vậy, những câu hỏi về xét xử, công nhận, và phạm vi quyền hạn rơi sang một 



 

 

bên, trong khi đạo đức và quyền lực chính trị của đàm luận về quyền được áp dụng trên các chính sách 

kinh tế và xã hội, và trách nhiệm đới với các tác động của hành động của một cá nhân”88 

Sự phát triển quan trọng khác trong cuộc tranh luận về mô hình tốt nhất cho phát triển kinh tế là thông 

báo của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á rằng chủ nghĩa tân tự do không hướng tới 

bình đẳng giới: “Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng kết luận rằng các 

thị trường cạnh tranh tự bản thân chúng sẽ không loại bỏ sự phân biệt giới, và chính phủ phải có vai trò 

quan trọng trong việc điều tiết thị trường và cung cấp cơ sở hạ tầng kinh tế quan trọng. Nghiên cứu hiện 

nay của WB chỉ ra rằng khi phụ nữ và nam giới có mối quan hệ bình đẳng, nền kinh tế tăng trưởng nhanh 

hơn, những người nghèo nhanh chóng thoát nghèo, và hạnh phúc của phu nữ, nam giới và trẻ em được 

nâng cao. (Engendering Development, WB, 2000).”89 

Một lời cảnh báo là cần thiết: mặc dù WB và ADB chỉ ra bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng của 

phát triển, mục đích của hướng tới bình đẳng giới là tăng trưởng kinh tế. Nguy cơ đáng kể có liên quan 

với cách tiếp cận này là bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ chỉ đơn giản như là một công cụ để hướng 

tới mục tiêu phát triển kinh tế. Một khi mục tiêu phát triển kinh tế đạt được, phụ nữ không còn là ưu 

tiên về tạo điều kiện cho họ hội nhập trong các chương trình phát triển kinh tế. Như vậy, cách tiếp cận 

này không đảm bảo được đầy đủ các quyền con người mà lẽ ra phụ nữ phải được hưởng. Ngược lại, một 

cách tiếp cận dựa trên quyền con người xem bình đẳng như là một cứu cánh cho chính bản thân nó, chứ 

không phải là phương tiện để phát triển kinh tế. Cho dù cuộc tranh luận mà người sử dụng Khung làm 

việc có thể sử dụng là phụ nữ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và sự phồn thịnh của một 

quốc gia, cuộc tranh luận này luôn phải được đặt trong bối cảnh chung về quyền con người của phụ nữ.  

Vì những lý do đó, Bộ Khung làm việc này ủng hộ các đối tác của IWRAW Châu Á – Thái Bình Dương 

trong việc đóng góp vào những nỗ lực thành công sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền trong thách 

thức các mô hình truyền thống của phát triển kinh tế. Ngoài việc là cơ sở cho tất cả các công việc của 

IWRAW Châu Á – Thái Bình Dương, cùng với một số ngoại lệ lưu ý dưới đây, cách tiếp cận dựa trên 

quyền là một khía cạnh quan trọng của các kế hoạch hội nhập chính trị, xã hội và văn hóa của khu vực 

ASEAN. 



 

 

B. Làm thế nào các Tổ chức bảo vệ quyền con người của phụ nữ sắp xếp được các 

cuộc tranh luận về hội nhập kinh tế ASEAN để hướng tới một mô hình phát triển dựa 

trên quyền con người?  

Thông qua EGM, những người tham gia thảo luận chủ nghĩa Tân tự do như là một rào cản để đạt được 

quyền kinh tế của phụ nữ trong khu vực. Sự lo ngại này được dựa trên một thực tế rằng Bản kế hoạch 

tổng thể AEC chủ yếu đi theo một mô hình phát triển kinh tế được thúc đẩy bởi chương trình tân tự do. 

Bất chấp sự thật này, nghiên cứu kỹ Bản kế hoạch tổng thể AEC, cũng như những bản kế hoạch khác cho 

hội nhập ASEAN và các nguồn tài liệu ASEAN khác, tiết lộ rằng tất cả các nguồn tài liệu trên đều bao gồm 

các tham chiếu rõ rang đến quyền con người. Những nguồn tài liệu này và các cuộc tranh luận đang diễn 

ra toàn cầu về bình đẳng giới và phát triển kinh tế đã cung cấp một cơ hội và mở ra cho các WROs yêu 

cầu rằng các tiêu chuẩn về quyền con người được đề cập trong quá trình hội nhập kinh tế ASEAN. Khung 

làm việc khuyến khích người sử dụng tranh thủ những cơ hội này để tạo ảnh hưởng lên quá trình hội 

nhập kinh tế ASEAN hướng tới tiếp cận dựa trên quyền. 

Quá trình lập bản đồ cách tiếp cận dựa trên quyền với hội nhập kinh tế sẽ liên quan tới kiến thức chính 

phủ quốc gia, công chúng và ASEAN về: (1) ý nghĩa về các tiêu chuẩn quyền con người họ đã áp dụng, 

bao gồm nghĩa của các tiêu chuẩn này trong Bản kế hoạch tổng thể AEC; và (2) mục đích của các kế 

hoạch họ áp dụng cho hội nhập khu vực, đặc biệt họ hiểu rằng các kế hoạch không phải là những tiến 

trình riêng lẻ, mà là tổng hợp của tất cả các chương trình phải thực hiện một cách toàn diện. Sẽ có sự 

chống lại của ASEAN trong nỗ lực này. Dưới đây là một số gợi ý chung để thực hiện nhiệm vụ này. 

1. Các tiêu chuẩn Nhân quyền phải dẫn đường cho hội nhập kinh tế ASEAN  

Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) và Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Xã hội – 

Văn hóa (ASCC) cả hai đều phản chiếu một cách tiếp cận dựa trên quyền. Ví dụ, bản kế hoạch tổng thể 

APSC hình dung sự phát triển chính trị thích hợp cùng với “các giá trị của dân chủ, vai trò của luật và 

chính phủ tốt, tôn trọng, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và tự do cơ bản giống như được mô tả 

trong Hiến chương ASEAN”90. Bản kế hoạch tổng thể APSC “thúc đẩy một ASEAN có xu hướng nhân trị 

trên tất cả các lĩnh vực xã hội, bất kể giới tính, màu da, tôn giáo, ngôn ngữ hoặc bối cảnh văn hóa và xã 

hội, được khuyến khích tham gia vào, và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập ASEAN và xây dựng cộng 

đồng.”91 

Tiếp theo Kế hoạch tổng thể APSC, ASEAN thành lập Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của 

Phụ nữ và Trẻ em (ACWC). Kế hoạch hoạt động củ ACWC 2012-2016 và Tài khoản tham chiếu giải thích 

rằng một mục đích của ACWC là “nêu cao quyền con người như quy định của… CEDAW… và các công cụ 

quyền con người và tuyên bố khu vực có liên quan tới quyền của phụ nữ và trẻ em mà một thành viên 

ASEAN tham gia”.92 Các nguyên tắc hướng dẫn ACWC hoạt động cũng giống cam kết của các nhà nước 



 

 

thành viên ASEAN với nghĩa vụ của họ dưới luật quốc tế và mô tả mục đích của ACWC như là bổ sung 

hơn bản sao chức năng của Ủy ban Xóa bỏ Phân biệt đối xử với Phụ nữ.93 

 

Kế hoạch tổng thể ASCC được xây dựng tương tự, cam kết các thành viên ASEAN thúc đẩy “bình đẳng 

giới”, “công lý xã hội” và thúc đẩy và bảo vệ “quyền con người”94 và hình dung một cộng đồng cống hiến 

cho “sự phát triển nhân loại”, “Phúc lợi xã hội và Bảo vệ”, “Công lý Xã hội và Quyền”, “Đảm bảo môi 

trường bền vững”, “Xây dựng Bản sắc ASEAN” và “Thu hẹp khoảng cách phát triển”.95 

Bên cạnh Kế hoạch tổng thể APSC và ASCC, ASEAN thực hiện Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD), trong 

đó có những đề chỉ quan trọng về các chuẩn mực và các nghĩa vụ nhân quốc quốc tế, bao gồm “tất cả 

các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền”.96 AHRD cũng bao hàm ba 

đoạn nói đến quyền của phát triển được mô tả như sau: 

“Quyền phát triển là một quyền con người không thể tách rời, với tính chất của quyền này mà mỗi người 

và mỗi dân tộc trong ASEAN được trao để tham gia và đóng góp, để thụ hưởng và hưởng lợi một cách 

bình đẳng, bền vững từ sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Quyền phát triển cũng phải được thực 

thi nhằm đáp ứng bình đẳng những nhu cầu về phát triển và môi trường của các thế hệ hiện tại và tương 

lai. Trong khi phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc thụ hưởng tất cả các quyền con người, 

việc chậm phát triển không thể được lấy làm lý do để biện bạch cho những vi phạm các quyền con người 

đã được quốc tế thừa nhận.” 

“Tất cả các quốc gia thành viên ASEAN cần đưa ra các chương trình phát triển có ý nghĩa, lấy con người 

làm trung tâm và nhạy cảm giới nhằm xóa bỏ đói nghèo, tạo ra các điều kiện bao gồm việc bảo vệ môi 



 

 

trường bền vững cho các dân tộc trong ASEAN được hưởng tất cả các quyền con người được công nhận 

trong Tuyên ngôn này trên cơ sở bình đẳng và thu hẹp dần dần khoảng cách phát triển trong ASEAN.” 

“Các quốc gia thành viên ASEAN công nhận rằng việc thực thi quyền phát triển đòi hỏi các chính sách 

phát triển hiệu quả ở cấp quốc gia cũng như các quan hệ kinh tế và hợp tác quốc tế bình đẳng và một 

môi trường kinh tế quốc tế thuận lợi. Các quốc gia thành viên ASEAN cần lồng ghép những yếu tố đa 

diện của quyền phát triển vào những lĩnh vực phù hợp trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN và 

ngoài ASEAN, và cần làm việc với cộng đồng quốc tế để khuyến khích phát triển bền vững và bình đẳng, 

các thực hành thương mại công bằng và hợp tác quốc tế hiệu quả.”97 

2. Các điểm đổi hướng từ phương pháp tiếp cận dựa trên quyền  

Bất chấp cam kết của ASEAN với quyền con người quốc tế, nó có công cụ riêng về nghĩa vụ để bảo vệ, 

tôn trọng và thực hiện đầy đủ quyền con người của những người sống trong ASEAN. Hiến chương 

ASEAN nhắc lại những nguyên tắc chủ chốt của chủ quyền và không can thiệp, điều ngăn cản các quốc 

gia thành viên gây ảnh hưởng lên các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội của thành viên khác. Những 

nguyên tắc này có tác động đặc biệt loại bỏ bất cứ thành viên có ảnh hưởng nào có thể khích lệ thành 

viên khác tuân theo với nghĩa vụ của họ dưới luật nhân quyền quốc tế. Hơn nữa, AHRD bao gồm một vài 

điều khoản cho phép thành viên ASEAN bỏ qua những quy tắc quốc tế được thành lập bởi CEDAW, 

ICESCR và các điều ước nhân quyền quốc tế khác mà họ có thể tham gia. Đặc biệt, AHRD chỉ ra rằng: 

“Việc thụ hưởng các quyền con người và tự do căn bản phải cân bằng với việc thực thi các trách nhiệm 

liên quan vì mỗi người có trách nhiệm với tất cả các cá nhân khác, với cộng đồng và xã  hội mà người đó 

đang sống.”98 

“Việc hiện thực hóa các quyền con người phải được xem xét trong bối cảnh khu vực và quốc gia, có tính 

đến những khác biệt về hoàn cảnh chính trị, kinh tế, luật pháp, xã hội, văn hóa, lịch sử và tôn giáo.”99 

“Việc thực thi các quyền con người và tự do căn bản chỉ có thể chịu những hạn chế bởi các biện pháp do 

pháp luật quy định với mục đích duy nhất là đảm bảo sự công nhận thích đáng với các quyền con người 

và tự do căn bản của những người khác, và để thỏa mãn những yêu cầu chính đáng về an ninh quốc gia, 

trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng, đạo đức chung, cũng như phúc lợi chung của các dân tộc trong 

một xã hội dân chủ.”.100 

Những nguyên tắc phiền toái từ các quy tắc nhân quyền quốc tế rõ ràng ngược lại với sự tuân thủ của 

các quốc gia thành viên ASEAN dưới các điều ước quốc tế. Sự thật rằng việc thực thi các điều ước nhân 

quyền quốc tế bị thách thức trong khi thực hiện có nghĩa là các thành viên ASEAN có thể sẽ cố gắng sử 

dụng những điều khoản này như là nền tảng cho bào chữa những thất bại của họ khi tuân thủ nghĩa vụ, 

ít nhất là trong những cuộc thảo luận ở cấp khu vực. Trong vận động cho quyền kinh tế của phụ nữ, một 

nhiệm vụ của người sử dụng Khung làm việc là tập huấn chính phủ quốc gia và ASEAN về các tiêu chuẩn 

và quy tắc nhân quyền,… các công ước nhân quyền quốc tế đặt ra những tiêu chuẩn cốt lõi tối thiểu mà 



 

 

các quốc gia thành viên phải tuân thủ, và sự thật rằng AHRD cho phép cản trở không giải thoát thành 

viên ASEAN khỏi sự tuân thủ của họ với các công ước quốc tế về nhân quyền. 

3. Điểm đồng quy giữa Cộng đồng Kinh tế ASEAN và phương pháp tiếp cận dựa trên quyền 

Như lưu ý ở trên, một sự thay đổi trong tranh luận về các điều khoản của làm thế nào phát triển kinh tế 

phải hướng tới đã cung cấp một cánh cửa mở rộng cho tranh luận về hội nhập kinh tế ASEAN phải diễn 

ra trong sự tuân thủ các nguyên tắc quyền con người. Cách tiếp cận này nhìn chung được phản ánh 

trong các bản kế hoạch tổng thể AEC, APSC và ASCC, mặc dù vẫn cần rất nhiều hoạt động để có thể phác 

họa ra những cuộc tranh luận này. Khung làm việc có thể được sử dụng để thành hình ý nghĩa của hội 

nhập kinh tế ASEAN. Một vài gợi ý về việc làm thế nào có thể thực hiện nhiệm vụ này được mô tả dưới 

đây. 

a. Sử dụng vận động về quyền kinh tế của phụ nữ như là một cơ hội để giáo dục chính phủ, công 

chúng và ASEAN về ý nghĩa các chuẩn mực về nhân quyền mà họ phải tuân theo. 

Mặc dù các thành viên ASEAN cam kết tôn trọng quyền con người trong quá trình hội nhập khu vực, có 

rất ít việc đã được thực hiện để định nghĩa điều này có nghĩa như thế nào trong bối cảnh của hội nhập 

kinh tế và định hình cam kết này trong hình dạng của hành động, chính sách và chương trình. Người sử 

dụng Khung làm việc có một cơ hội để hỗ trợ trong quá trình này bằng cách giải thích các ý nghĩa của 

cam kết này trong các bối cảnh của một vấn đề đặc biệt mà phụ nữ đang phải đối diện trong quốc gia 

của họ và cung cấp các khuyến nghị đến các đối tượng chủ chốt để thực thi một cách tiếp cận dựa trên 

nhân quyền quốc tế để phát triển kinh tế. Vận động sử dụng Khung làm việc phải bao gồm hai mục tiêu: 

(1) nêu bật một vấn đề và yêu cầu hành động dựa trên cách tiếp cận quyền con người; và (2) định hình ý 

nghĩa của và tuân theo cam kết ASEAN về quyền con người trong bối cảnh của hội nhập kinh tế dựa trên 

các chuẩn mực và quy tắc nhân quyền quốc tế. 

b. Quyền con người về phát triển kinh tế trong ASEAN phải được quy định trong AHRD 

Một trong những cuộc thảo luận mạnh mẽ nhất về tiếp nhận một cách tiếp cận dựa trên quyền con 

người với hội nhập kinh tế dựa trên sự cam kết của ASEAN với một loại phát triển đặc thù đã được định 

nghĩa trong AHRD. Đặc biệt, mỗi cá nhân trong ASEAN là “để tham gia và đóng góp, để thụ hưởng và 

hưởng lợi một cách bình đẳng, bền vững từ sự phát triển kinh tế…”101. Sự phát triển này phải đi theo 

một chương trình phát triển “có ý nghĩa, lấy con người làm trung tâm, và nhạy cảm giới”102 và nhằm tới 

“xóa bỏ đói nghèo”. Sự phát triển này cũng phải bảo vệ và bền vững môi trường, thu hẹp khoảng cách 

trong ASEAN và mang tới cơ hội cho phép mọi cá nhân trong ASEAN được hưởng thụ quyền con người 

được nếu trong AHRD.103 

Có một tài liệu văn chương về quyền được phát triển. Năm 2013, Cao ủy LHQ về Nhân quyền đã xuất 

bản “Nhận ra Quyền được Phát triển” là một tập hợp toàn diện về quyền được phát triển trong lịch sử 

cũng như hiện nay104. Tài liệu này đã có một chương với chủ đề “Phụ nữ, nhân quyền và phát triển” là 



 

 

một nguồn hữu dụng cho việc định nghĩa quyền được phát triển như được nêu ra trong AHRD và trong 

bối cảnh của các vấn đề đặc thù mà người sử dụng của Khung làm việc phân tích.105 

c. Ba cột trụ của ASEAN được dựa trên một kế hoạch có quan hệ và tích hợp với nhau cho sự phát 

triển khu vực. 

i. Tranh luận về một cách tiếp cận toàn diện cho hội nhập ASEAN 

Cho tới hiện nay, ASEAN đã đưa ra kế hoạch hội nhập thông qua ba cột trụ riêng rẽ và các văn bản, 

thỏa thuận và cam kết. Tuy nhiên, các tài liệu ASEAN thông báo và đòi hỏi một cách tiếp cận toàn 

diện, đặc biệt với sự lưu ý tới phát triển kinh tế. 

Sự phụ thuộc lẫn nhau của ba trụ cột đã được phản ảnh trong Bản kế hoạch tổng thể APSC, là “thúc 

đẩy cách tiếp cận toàn diện về an ninh, gồm cả các khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và môi 

trường; tăng cường hợp tác chính trị, xây dựng và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử chung”106. Thêm 

vào đó, các thành viên ASEAN phải cam kết “cần lồng ghép những yếu tố đa diện của quyền phát 

triển vào những lĩnh vực phù hợp trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN và ngoài ASEAN”107 và 

“cần làm việc với cộng đồng quốc tế để khuyến khích phát triển bền vững và bình đẳng, các thực 

hành thương mại công bằng và hợp tác quốc tế hiệu quả” 

Kế hoạch tổng thể APSC đưa ra những yếu tố đa diện của phát triển và hướng tới phát triển bền 

vững và thương mại công bằng. Như đã lưu ý ở trên, Kế hoạch tổng thể AEC lặp lại “phát triển kinh 

tế bình đẳng”, “giảm nghèo”, và “tính toàn diện”. Những cụm từ này cũng được AHDR miêu tả về 

quyền của phát triển. Thêm nữa, kế hoạch tổng thể AEC kêu gọi “phát triển bền vững” trong lĩnh vực 

năng lượng và phát triển các nguồn lực tự nhiên. Những cụm từ này không được định nghĩa rõ rang 

trong Kế hoạch tổng thể AEC, nhưng các WROs cần áp dụng chúng, sử dụng ngôn ngữ quyền con 

người trong tài khoản tham chiếu ACWC và các chuẩn mực và quy tắc nhân quyền quốc tế và AHRD. 

Như đã lưu ý lúc trước, kế hoạch tổng thể AEC bao gồm một chính sách, IAI chỉ ra nhu cầu của các 

CMLV trong mối quan hệ với phát triển kinh tế và khoảng cách phát triển giữa các quốc gia CMLV và 

các quốc gia thành viên ASEAN khác. IAI đòi hỏi rõ ràng “xác định và thực hiện các chương trình hỗ 

trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho khu vực tư nhân và công cộng… nói riêng, CMLV… cho phép 

họ trở thành đối tác bình đẳng trong phát triển của mạng lưới sản xuất và phân phối khu vực” và 

yêu cầu xây dựng và tăng cường “năng lực của nhân viên chính phủ để phát triển/thực hiện các 

chính sách kinh tế và xã hội mà có thể tác động tới hội nhập khu vực”.  

ii. Vai trò của không thể chia cắt về quyền trong hội nhập kinh tế ASEAN. 

Tính chất bắt buộc phải thực hiện kế hoạch của ASEAN cho hội nhập theo cách tiếp cận quyền con 

người có thể được hiểu đơn giản thông qua khái niệm tính không thể phân chia của quyền. Quỹ dân 

số Liên hợp quốc giải thích rằng “quyền con người là không thể phân chia. Cho dù chúng có liên 

quan tới các vấn đề dân sự, văn hóa, kinh tế, chính trị hoặc xã hội, quyền con người là vốn có với 



 

 

phẩm giá của mỗi con người. Do đó, tất cả quyền con người có vị thế bình đẳng, không thể được đặt 

trong một trật tự thứ bậc. Từ chối một trong các quyền sẽ cản trở việc thụ hưởng các quyền khác. 

Do đó, quyền con người có một tiêu chuẩn sống phù hợp không thể bị tổn hại bởi chi chí cho các 

quyền khác, chẳng hạn như quyền y tế hoặc quyền được giáo dục”111. Bởi vì ba trụ cột của ASEAN 

chỉ ra một khu vực, nơi các công dân được thụ hưởng các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và 

văn hóa, kế hoạch cho hội nhập phải được thực hiện cùng nhau. 

Tổ chức Phụ nữ trong Phát triển đã giải thích sự quan trọng của tính không chia cắt trong vận động 

quyền kinh tế của phụ nữ. 

“Nhiều nhà hoạt động nữ quyền chúng tôi nói chuyện cùng không thể tách rời các vấn đề phân biệt 

đối xử dựa trên giới, quyền dân sự và chính trị, và quyền kinh tế và xã hội trong suy nghĩ cũng như 

trong công việc của họ. Như Marta Alanis đã chỉ ra, bạn chỉ đơn giản không thể diệt trừ đói nghèo 

mà không chỉ ra sự thật rằng ở đó một một khoảng cách to lớn giữa người giàu và người nghèo, giữa 

nam giới và phụ nữ, và giữa các nhóm khác nhau trong xã hội. 

Bởi vì tính không thể chia cắt của quyền, vấn đề cốt lõi cho việc đạt được bất cứ quyền nào trong 

tương lai sẽ phân phối của cải và sự sẵn có của các chính sách xã hội phổ quát, như Haydee Birgin 

của Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) chỉ ra. Không có sự phân phối, ở đó không 

thể có quyền kinh tế và xã hội. Nhưng khi sự hiểu biết phong phú về tính không thể chia cắt có nghĩa 

là gì được áp dụng cho cả phân tích kỳ thị và giáo dục cho sự thay đổi, khẳng định quyền trở nên 

chính trị hơn và tiềm năng cho sự thay đổi chuyển hóa được khuếch đại hơn. Riêng về khía cạnh 

này, các nhà hoạt động nữ quyền có thể tạo nên sự cống hiến to lớn với cộng đồng quyền con người 

chủ đạo, thông qua lý thuyết và sự hiểu biết về tính không thể chia cắt của họ”.112 

Bởi vì tính không thể chia cắt của quyền là một khái niệm thực tế có thể dễ dàng nắm bắt bởi các 

thành tố chủ chốt, nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp họ hiểu được tại sao các kế 

hoạch trong hội nhập kinh tế ASEAN không giới hạn chỉ trong các hoạt động được nêu ra trong Bản 

kế hoạch tổng thể AEC. Có thể có một xu hướng cho các thành tố chủ chốt tập trung vào các nhiệm 

vụ trong Bản kế hoạch tổng thể AEC như loại bỏ “thuế nhập khẩu đối với tất cả các sản phẩm” và 

tảng lờ đi các phần phức tạp hơn của bản kế hoạch, cái gọi là “phát triển kinh tế công bình”, “giảm 

nghèo”, và “tính toàn diện”, những mục tiêu không kèm theo các bước đi cụ thể. Người sử dụng 

Khung làm việc có thể giúp “điền thêm” vào các bước còn bỏ trống bằng cách tập huấn cho các 

thành tố chủ chốt về hành động họ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu bình đẳng quan trọng 

của Bản Kế hoạch tổng thể AEC về “phát triển kinh tế công bình”, “giảm nghèo” và “tính toàn diện”. 

 

 


