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BỊ TRẢ LƢƠNG RẺ MẠT VÀ ĐÁNH GIÁ THẤP:
BẤT BÌNH ĐẲNG ĐÃ ĐỊNH HÌNH CÔNG VIỆC
CỦA PHỤ NỮ TẠI CHÂU Á NHƢ THẾ NÀO.
Bất bình đẳng kinh tế gia tăng ở châu Á đang đe dọa nỗ lực giảm nghèo và
làm chậm lại cuộc chiến chống bất bình đẳng giới. Mặc dù kinh tế khu vực
tăng trƣởng, tỉ lệ thu nhập trong nhóm 70% ngƣời thu nhập thấp hơn lại
giảm trong khi tỉ lệ đó trong nhóm 10% ngƣời thu nhập cao nhất lại tăng
nhanh. Tiền lƣơng thấp và các quyền tại nơi làm việc không đƣợc đảm
bảo, đặc biệt đối với phụ nữ, là nguyên nhân chính của thực trạng này.
Trong khi đó, phụ nữ cũng đang gánh vác hộ cho nền kinh tế bằng trách
nhiệm chăm sóc việc nhà một cách bất cân xứng và không đƣợc trả công.
Việc đƣợc công nhận và hƣởng mức lƣơng đủ sống; phân công lại lao
động theo hƣớng giảm bớt việc nhà có thể giúp giải quyết cả về bình đẳng
kinh tế và bình đẳng giới ở châu Á và vấn đề này cần đƣợc chính phủ và
giới doanh nghiệp ƣu tiên.
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1 GIỚI THIỆU
Đối với phụ nữ toàn châu Á, tiếp cận việc làm bền vững và một mức lương đủ sống là con đường cơ bản thoát khỏi đói nghèo. Đây cũng là một
trong những cách tốt nhất để chống lại hiểm họa bất bình đẳng kinh tế.
Song trong những thập kỷ gần đây, những người lao động ở cả nước
giàu và nước nghèo đều nhận được phần chia sẻ ngày một ít đi từ chiếc
bánh kinh tế, trong khi những người có tích lũy thì tài sản lại ngày càng
tăng lên một cách không tương xứng.Tình trạng bị trả lương bèo bọt xảy
ra với đa số người dân, đặc biệt đối với nhóm phụ nữ, đang là trung tâm
của thực trạng bê bối này. Phụ nữ tiếp tục đóng vai trò chính trong chăm
sóc việc nhà và gia đình-những công việc không được trả công, dù được
coi là cần thiết để duy trì nền kinh tế nhưng vẫn không được công nhận
và quan tâm trong quá trình hoạch định chính sách.
Thu nhập trung bình của phụ nữ châu Á chỉ bằng 70-90% so với thu
nhập của nam giới1. Một lý do của thực tế này là phụ nữ chỉ được làm
các công việc lương thấp nhất và việc làm phi chính thức. 75% phụ nữ
châu Á làm việc trong nền kinh tế phi chính thức, không được tiếp cận
các chính sách phúc lợi như trợ cấp ốm đau hay thai sản2. Bất bình đẳng
giới làm cho công việc của phụ nữ bị giảm giá trị. Phụ nữ ít được nâng
cao năng lực để đòi quyền của họ trong công việc. Phụ nữ đảm nhận
các công việc nhà không được trả công với khối lượng công việc gấp 2,5
lần so với nam giới, và trên toàn cầu, công việc này có giá trị tương
đương khoảng 10 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm3 .
Trao quyền kinh tế cho phụ nữ là một yếu tố quan trọng để đạt bình
đẳng giới và hỗ trợ các mục tiêu phát triển rộng hơn. Một cách nhìn
trong trao quyền cho phụ nữ là quan tâm tới khía cạnh xã hội và chính
trị. Để đạt được điều này, không chỉ cần tăng về số lượng phụ nữ có cơ
hội việc làm được trả lương, mà còn phải cải thiện chất lượng việc làmcùng với đảm bảo quyền trong công việc và quyền ra quyết định. Cần
đảm bảo phụ nữ được tiếp cận việc làm bền vững với mức lương đủ
sống và có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, các chính sách kinh tế hiện
nay đang làm bào mòn những mục tiêu này, thay vào đó, lại tạo ra một
cuộc chạy đua xuống đáy về tiền lương và điều kiện làm việc, điều này
đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cắt giảm chi phí.
Trong những thập kỷ gần đây, châu Á có mức độ tăng trưởng kinh tế cao
và bền vững. Từ năm 1990 đến năm 2015, nền kinh tế khu vực tăng
trưởng bình quân 6% một năm4. Con đường phát triển bền vững toàn
diện cần phải đem lợi ích của nền kinh tế tới những nhóm nghèo nhất
và giải quyết các vấn đề liên quan đến bất bình đẳng xã hội. Tuy nhiên,
trên toàn châu Á, người ta đang theo đuổi một mô hình kinh tế làm gia
tăng thái quá bất bình đẳng kinh tế, làm chậm tiến độ xoá đói giảm
nghèo và gia tăng các hình thức bất bình đẳng khác, trong đó có bất
bình đẳng giới.
Đảo ngược các xu hướng nguy hại này và thực hiện quyền bình đẳng
kinh tế cho phụ nữ đòi hỏi hành động của tất cả các bên liên quan. Mô
hình phát triển làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế hiện nay phải được cải
cách để đảm bảo tăng trưởng kinh tế đem lại lợi ích cho tất cả mọi người
một cách công bằng. Cùng với đó, cần thiết phải giải quyết các bất bình
đẳng giới ăn sâu bén rễ, làm ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh cuộc
sống của phụ nữ, không chỉ về khía cạnh tham gia kinh tế.
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Tài liệu này xem xét hai việc có thể thực hiện để hỗ trợ giải quyết hai
khía cạnh bất bình đẳng giới và bất bình đẳng kinh tế: thực hiện mức
lương đủ sống và giải quyết tình trạng gánh nặng chăm sóc việc nhà
không được trả công. Hiện nay, ở những nơi có mức lương tối thiểu thì
mức đưa ra thường quá thấp, không thể là mức lương đủ sống, hơn nữa
ngay cả việc thực thi cũng không đầy đủ. Nghiên cứu của Oxfam về lao
động nữ ở châu Á cho thấy, mặc dù phải làm việc nhiều giờ trong các
ngành công nghiệp tạo ra lợi nhuận cho người khác, nhưng tiền lương
của phụ nữ châu Á không đủ sống và họ không được hưởng những bảo
đảm cần thiết. Chính phủ các nước có thể phối hợp với công đoàn và
phong trào lao động để thúc đẩy theo hướng hình thành mức tiền lương
đủ sống và đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích tại nơi làm việc cho mọi
người lao động.
Trách nhiệm nặng nề và không cân xứng của phụ nữ đối với công việc
nhà không được trả công làm giảm sự lựa chọn và ra quyết định của họ,
và điều này có nghĩa là phụ nữ đang chu cấp miễn phí cho nền kinh tế.
Công nhận sự đóng góp này bằng việc thu thập dữ liệu và đầu tư tốt hơn
vào hoạt động chăm sóc việc nhà là rất quan trọng. Các biện pháp an
sinh xã hội cùng với việc đầu tư vào các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng
có thể giúp giảm bớt và phân công lại lao động trong ngành chăm sóc
việc nhà. Những biện pháp này đòi hỏi chính phủ phải bổ sung ngân
sách, chủ yếu thông qua chính sách thuế lũy tiến, để có thể giải quyết tốt
hơn vấn đề bình đẳng kinh tế cho phụ nữ. Khi những chính sách này
được thực hiện, các chính phủ và doanh nghiệp có thể làm cho châu Á
đi đúng hướng, tạo ra bình đẳng kinh tế, việc làm tốt hơn và tiền lương
tốt hơn cho phụ nữ.

BẤT BÌNH ĐẲNG KINH TẾ Ở CHÂU Á
Từ năm 1990 đến 2013, hệ số bất bình đẳng Gini trung bình ở châu Á,
tương ứng với tỷ lệ phân phối thu nhập trong phạm vi một quốc gia, tăng
gấp đôi so với phần còn lại của thế giới, và thậm chí còn tăng nhanh hơn
ở những nước có dân số cao nhất như In-đô-nê-xia, Ấn Độ và Trung
Quốc5. Các nền kinh tế mới nổi này đang chịu sự gia tăng bất bình đẳng
thu nhập với tốc độ nhanh chóng; điều này cho thấy các nước có mức
tăng trưởng cao nhất không phải lúc nào cũng chia sẻ lợi ích một cách
công bằng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát hiện ra rằng sự gia tăng bất
bình đẳng ở mức cực đoan trong khu vực phần lớn được thúc đẩy bởi
sự gia tăng thu nhập của những người đứng đầu nền kinh tế6. Trong
giai đoạn 1990-2010, tỉ lệ thu nhập của nhóm 70% người thu nhập thấp
hơn lại giảm trong khi tỉ lệ đó của nhóm 10% người thu nhập cao nhất lại
tăng nhanh7. Thực tế này không phải là duy nhất ở châu Á, mà là một
phần của xu hướng toàn cầu theo hướng tập trung của cải vào tay một
nhóm nhỏ những người giàu có trong xã hội8.
Xu hướng bất bình đẳng mang yếu tố giới ngày càng gia tăng trên khắp
châu Á. Nhìn chung, đa phần những người giàu nhất trong xã hội là nam
giới, trong khi phụ nữ tiếp tục tập trung trong các công việc có mức lương thấp nhất và không có được sự bảo đảm lâu dài, bền vững. Phụ nữ
bị trả lương thấp một cách có hệ thống để làm ra các sản phẩm thường
xuất hiện trên bàn ăn, trong tủ quần áo đến đôi giày của người dân các
nền kinh tế phát triển. Những nguyên nhân của thực trạng này khá phức
tạp. Bất bình đẳng giới phổ biến có nghĩa là công việc của phụ nữ bị
đánh giá thấp, và phụ nữ ít được trao quyền để đòi quyền và sự bình
đẳng của họ trong lao động. Điều này cũng có nghĩa là phụ nữ thường bị
lạm dụng quyền, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng9. Phụ nữ tiếp tục
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phải gánh vác việc nhà không công, làm họ mất cơ hội chọn việc làm
được trả lương.
Mặc dù châu Á đạt được lợi ích về kinh tế từ sự tham gia ngày càng tăng
của phụ nữ vào thị trường lao động10, song chính phụ nữ, đặc biệt
những phụ nữ và trẻ em gái nghèo nhất, cho đến nay vẫn không được
hưởng lợi một cách công bằng từ sự tăng trưởng mà họ góp phần tạo
ra. Một khi sự chuyển động bắt đầu như vậy, xu hướng này sẽ trở thành
một vòng tròn luẩn quẩn; các quốc gia có bất bình đẳng thu nhập cao
cũng là quốc gia có xu hướng bất bình đẳng giới cao hơn11.
Hộp 1: Khung phát triển toàn diện - Bộ nguyên tắc hƣớng dẫn về kinh
doanh và nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và các mục tiêu toàn cầu
Từ năm 2011, Khung hướng dẫn về kinh doanh và nhân quyền của Liên
12
Hiệp Quốc, và các nguyên tắc hướng dẫn liên quan đã trở thành tài liệu
tham khảo toàn cầu đối với doanh nghiệp khi giải quyết những tác động
bất lợi về các vấn đề liên quan đến nhân quyền. Bộ nguyên tắc này nêu hai
thách thức đối với các công ty trong việc giải quyết tiền lương đủ sống
trong chuỗi cung ứng của mình: (1) Tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ làm tăng
các tác động bất lợi về tiền lương; và (2) xác định công ty có thể sử dụng
ảnh hưởng của mình như thế nào để giảm thiểu những tác động bất lợi
13
này .
Các mục tiêu toàn cầu (các mục tiêu phát triển bền vững) hình thành năm
2015 đã xác định trọng tâm mới về xóa đói giảm nghèo ở mọi khía cạnh
của đói nghèo và ảnh hưởng của đói nghèo. Tài liệu này liên quan đặc biệt
đến Mục tiêu 5 (Thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ
em gái); Mục tiêu 8 (Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững,
việc làm và việc làm bền vững cho tất cả mọi người) và Mục tiêu 10 (Giảm
14
bất bình đẳng trong phạm vi quốc gia và giữa các quốc gia) .

2 BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI
TRONG NỀN KINH TẾ: CÁC
XU HƢỚNG
Một số nước ở châu Á, bao gồm cả Cam-pu-chia và Việt Nam, quy định
chống phân biệt đối xử trong tuyển dụng dựa trên giới tính, và ở những
nước khác như Băng-la-đét và Phi-lip-pin, pháp luật quy định công việc
có giá trị ngang nhau cần được trả lương như nhau15. Tuy nhiên, vẫn
còn một hố sâu ngăn cách giữa các cam kết trên giấy và đạt được bình
đẳng kinh tế giữa nam và nữ trong thực tế. Bất bình đẳng về tiền lương
và cơ hội giữa nam và nữ vẫn tồn tại trong toàn khu vực và vượt ra
ngoài khu vực.
Tại châu Á, phụ nữ có xu hướng tập trung trong các công việc lương
thấp và không được đảm bảo16. 75 % công việc của phụ nữ là ở khu vực
không chính thức, không được tiếp cận các phúc lợi như trợ cấp ốm
đau, nghỉ thai sản hoặc hưu trí17. Phụ nữ cũng phải đảm nhiệm phần lớn
công việc chăm sóc việc nhà không công– và thông thường, các công
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việc này không được xã hội thừa nhận là công ăn việc làm và bị loại ra
khỏi các số liệu thống kê kinh tế.
Bất bình đẳng kinh tế giữa nam và nữ còn do thái độ và đức tin bén rễ
lâu đời làm giảm cơ hội và quyền tự chủ của phụ nữ. Tài liệu này thảo
luận về các mô hình kinh tế chủ chốt và chính sách của các chính phủ
đang làm gia tăng quan hệ bất bình đẳng này, dẫn tới việc giảm sức
mạnh của lực lượng lao động và thất bại trong đầu tư vào ngành chăm
sóc việc nhà. Những thông lệ thực hành trong các ngành công nghiệp
cũng đưa đến thất bại trong việc trả mức lương đủ sống; điều này có thể
tốt cho mục tiêu lợi nhuận nhưng lại có hại đối với nhiều phụ nữ đang
làm việc với đồng lương thấp nhất.

CÁC CƠ HỘI VỀ CÔNG VIỆC ĐƢỢC TRẢ
LƢƠNG
Tỷ lệ việc làm của phụ nữ Châu Á trong tổng số việc làm tương đối cao.
Nhưng nhiều phụ nữ có việc làm hơn không có nghĩa là bình đẳng giới
được cải thiện. Phụ nữ và nam giới trên khắp châu Á tiếp tục chịu đựng
sự khác biệt về địa vị, tiền lương và tiếp cận các quyền tại nơi làm việc.
Hình 1: Tỷ lệ phụ nữ trong tổng việc làm trên toàn châu Á (một số
nƣớc lựa chọn) từ năm 2003 đến 2015, tính theo tỷ lệ %, ƣớc tính
của ILO.
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Nguồn: cơ sở dữ liệu ILO STAT
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Khoảng cách giới trong việc làm là khác nhau trong khu vực: ở các nước
Đông Nam Á, chênh lệch về tỷ lệ tham gia làm việc giữa nam và nữ thấp
hơn so với ở các nước Nam Á. Trong năm 2015, tại Lào, cứ 100 nam
giới được tuyển dụng thì có 105 phụ nữ được tuyển dụng19; ở Xri Lanka, tỷ lệ này là 100-42, và ở Pa-kit-xtan là 100-2720. Ở các nước có tỷ lệ
phụ nữ tham gia kinh tế thấp, thì chuẩn mực văn hóa lâu đời chính là
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này21. Còn ở các nước có tỷ lệ lao động
nữ cao nhưng cũng là nơi có hoạt động nông trại quy mô nhỏ và quy mô
gia đình là phổ biến, ví dụ như Lào, thường tỷ lệ phụ nữ tham gia làm
việc cao hơn là do phụ nữ làm các công việc nông trại của chính gia đình
mình22. Khi các nước bắt đầu công nghiệp hóa, tỷ lệ tham gia hoạt động
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kinh tế của phụ nữ thường giảm xuống vì họ không được hưởng các cơ
hội việc làm có thu nhập bên ngoài gia đình như nam giới23.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LÀM BỀN
VỮNG VỚI MỨC LƢƠNG ĐỦ SỐNG
Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào nền kinh tế có hưởng lương
đem lại tác dụng tích cực đối với chính những người phụ nữ nói riêng và
với nền kinh tế nói chung, thông qua hỗ trợ thu nhập, tăng quyền tự chủ
cho phụ nữ, và các hoạt động tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để phụ nữ
được hưởng lợi một cách công bằng từ những cơ hội mới, cần phải đi
kèm với những thay đổi rộng hơn về bình đẳng giới, và công việc của họ
cần phải đảm bảo với một mức lương đủ sống.
Có hợp đồng lao động đảm bảo sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người lao
động, cho phép người lao động đòi quyền lợi từ người sử dụng lao động,
đòi phúc lợi xã hội từ chính phủ, và làm cho người lao động hiện hữu
hơn, có nghĩa là có nhiều khả năng họ sẽ được tham gia và được hỗ trợ
của tổ chức công đoàn, các tổ chức lao động và các tổ chức phi chính
phủ. Có hợp đồng lao động đảm bảo cũng có thể là tài sản thế chấp, cho
phép người lao động có nhà ở và tài khoản ngân hàng, và như vậy họ có
thể lập kế hoạch và tiết kiệm, từ đó tăng khả năng phục hồi của gia đình
trước các cú sốc trong cuộc sống.
Hình 2: Tầm quan trọng của hợp đồng lao động

Ngƣời sử
dụng lao động
Ngƣời lao động có thể
đòi quyền lợi từ
ngƣời sử dụng lao
động

Tầm quan
trọng của hợp
đồng lao động

Chính phủ
Ngƣời lao động có thể
yêu cầu Chính phủ
đảm bảo phúc lợi

Xã hội dân sự
Ngƣời lao động hiện
hữu hơn với các tổ
chức đề xuất hỗ trợ
hay giúp họ thành lập
tổ chức của mình

Có hợp đồng lao động đối với người lao động rất quan trọng vì ba lý do.

Trên toàn thế giới, phụ nữ và nam giới trong các ngành chế tạo, bao
gồm cả ngành may mặc, thường được ký hợp đồng lao động ngắn hạn,
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tạo ra khó khăn là họ không thể lên kế hoạch cho tương lai hoặc ứng
phó với những đột biến bất ngờ trong cuộc sống. Đảm bảo cho người
lao động có hợp đồng lao động và tốt nhất là hợp đồng dài hạn sẽ giúp
họ lập kế hoạch cho tương lai, đồng thời không cản trở họ tham gia công
đoàn sẽ là yếu tố quan trọng để xây dựng một lực lượng lao động ổn
định, thịnh vượng và hiệu quả, trong đó cả công việc được trả lương và
không được trả lương đều có thể được thực hiện mà không gây trở ngại
cho người lao động và gia đình họ. Nhìn chung, phụ nữ trong khu vực có
nhiều khả năng bị rơi vào việc làm không chính thức và không được đảm
bảo hơn so với nam giới24.
Ở một số nước có thu nhập thấp trong khu vực, phụ nữ trong lĩnh vực
nông nghiệp nhiều hơn nam giới, và phải đối mặt với các hạn chế trong
việc kiếm sống do bất bình đẳng về tiếp cận đất đai, đầu vào sản xuất
hoặc bảo đảm việc làm bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp25. Ví dụ, ở
Băng-la-đét, 65% phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, so với
40% nam giới26.
Sự chênh lệch tiền lương giữa hai giới là một dấu hiệu của sự bất bình
đẳng giới dai dẳng ở châu Á. Tiền lương của phụ nữ ở tất cả các nước
chỉ bằng 70-90% lương của nam giới27. Tồn tại khoảng cách tiền lương
giữa hai giới là do một số nguyên nhân, trong đó có sự bất bình đẳng
giữa nam và nữ về thâm niên trung bình trong công việc, những ngành
mà phụ nữ tập trung đông thường được trả lương thấp hơn mức trung
bình, sự khác nhau về giờ làm việc, và có phân biệt đối xử. Đáng chú ý,
khoảng cách tiền lương tồn tại ở tất cả các nước có số liệu ở châu Á. Tại
Ấn Độ, tỷ lệ chênh lệch lương là 32,6%,28 tại In-đô-nê-xia là 21,5%, và ở
Xri Lan-ka là 17,9%29.
Bên cạnh thực tế là phụ nữ tập trung trong các ngành và công việc lương thấp, phụ nữ cũng có xu hướng kiếm được ít tiền hơn mặc dù làm
cùng một loại công việc như nam giới. Ở Băng-la-đét, trung bình phụ nữ
được trả ít hơn 23,1% mỗi giờ so với nam giới cho cùng một loại công
việc30. Ở Pa-kit-xtan trong năm 2012, nam lao động nông nghiệp được
trả 2,97 đô mỗi ngày trong khi nữ lao động nông nghiệp chỉ được trả
1,68 đô mỗi ngày.
Hầu hết các nước trong khu vực đã ký Công ước của Tổ chức Lao động
Quốc tế (ILO) về trả công ngang nhau và chống phân biệt đối xử, nhưng
rất ít nước thông qua luật cụ thể thúc đẩy trả lương ngang nhau cho nam
và nữ. Tuy nhiên, để đạt được bình đẳng giới, những thay đổi trong luật
pháp cũng phải được đi kèm với những thay đổi về chuẩn mực xã hội
định hình suy nghĩ về vai trò công việc của nam giới và phụ nữ. Thường
thì giá trị thấp được gắn cho các vai trò truyền thống, được coi là “việc
phụ nữ”, đặc biệt là các công việc được thực hiện trong gia đình và
không được trả công, ví dụ như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc, cắt may và
tỉa cây.
Điều kiện làm việc nghèo nàn trong các ngành sản xuất mà nữ chiếm ưu
thế là thách thức hàng ngày đối với hàng triệu phụ nữ ở châu Á. Lao
động nữ phải chịu đựng thời gian làm việc kéo dài, áp lực tâm lý và quấy
rối tình dục, cộng với các tiêu chuẩn an toàn không đầy đủ tại nhiều nơi
làm việc là những quan ngại đối với sức khỏe và đời sống của họ31.

CÔNG VIỆC CHĂM SÓC GIA ĐÌNH VÀ
VIỆC NHÀ KHÔNG ĐƢỢC TRẢ CÔNG
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Ở tất cả các nước, phụ nữ làm phần lớn công việc chăm sóc gia đình và
việc nhà không được trả công, trung bình cao hơn gấp 2,5 lần so với
nam giới32. Công việc này bao gồm các việc như nấu ăn, dọn dẹp, giặt
quần áo, chăm sóc cho người trong gia đình, gánh nước và kiếm củi. Đó
là những công việc cần thiết để tái tạo sức lao động, cho hạnh phúc và
sức khỏe của cá nhân, gia đình, cộng đồng và cả nền kinh tế. Tuy nhiên,
các công việc này không được tính tới trong các biện pháp truyền thống
của nền kinh tế, và thường các chính sách kinh tế không công nhận
hoặc đầu tư chính đáng cho các công việc này, làm cho bất bình đẳng
trở nên tồi tệ hơn. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ nghèo có xu hướng dành
nhiều thời gian vào công việc chăm sóc gia đình hơn những người phụ
nữ giàu, và ở các nước có mức độ bất bình đẳng kinh tế cao hơn thì sự
khác biệt thậm chí lớn hơn33. Theo ước tính, thời gian phụ nữ dành cho
công việc chăm sóc việc nhà không được trả công có thể được định giá
ở mức 10 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm34.
Không bình đẳng trong phân công trách nhiệm đối với phụ nữ liên quan
tới công việc chăm sóc việc nhà không được trả công là một yếu tố
quyết định quan trọng thể hiện bản chất bất bình đẳng kinh tế dựa trên
yếu tố giới. Nó tạo ra “nghèo về thời gian ", hạn chế sự lựa chọn của phụ
nữ và thời gian dành cho công việc, hay tham gia vào đời sống công
cộng, thời gian nghỉ ngơi hoặc giải trí. Nó cũng là một yếu tố góp phần
làm cho tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động thấp hơn, tập
trung vào công việc bán thời gian và công việc lương thấp35. Tại Nam Á,
khoảng cách chênh lệch về lương giữa hai giới tăng từ 14%-35% đối với
phụ nữ trong các hộ gia đình có con nhỏ36. Hơn nữa, cộng thêm các
công việc được trả lương, phụ nữ luôn làm nhiều giờ hơn hoặc ít nhất
ngang bằng so với nam giới (xem hình 3).
Bất bình đẳng trong chia sẻ việc nhà không được trả công đặc biệt rõ rệt
ở Nam Á. Ví dụ: ở Băng-la-đét, các cuộc khảo sát quốc gia về sử dụng
thời gian cho thấy phụ nữ dành trung bình 3,6 giờ một ngày vào việc
chăm sóc gia đình và việc nhà không được trả công, so với 1,4 giờ của
nam giới37. Tại Pa-kit-xtan, phụ nữ dành nhiều hơn nam giới tới 4,3 giờ
mỗi ngày cho việc nhà38. Nghiên cứu của Oxfam tại Băng-la-đét cũng chỉ
ra rằng phụ nữ dành ít thời gian chăm sóc bản thân và ngủ hơn so với
nam giới39. Trong một nghiên cứu nhóm trọng điểm, ghi chép cho thấy
phụ nữ một tuần làm việc 84 giờ, hơn nam giới 16%, chỉ làm 70 giờ một
tuần. Nhóm nghiên cứu này ước tính rằng phụ nữ được trả lương cho
31% giờ làm việc, trong khi nam giới được trả lương cho 90% giờ làm
việc40. Mặc dù phụ nữ dành số giờ làm việc bằng hoặc nhiều hơn nam
giới, đa số giờ làm việc của họ không được trả lương và không được
công nhận. Một người trong nhóm đối tượng nghiên cứu chia sẻ:
'Con dâu tôi làm hầu hết việc nhà với sự giúp đỡ của cháu gái [của
tôi], nhưng chúng tôi không bao giờ yêu cầu con trai chia sẻ công
việc gia đình, bởi vì nhiệm vụ của chúng tôi là chăm sóc tất cả mọi
người” 41.
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Hình 3: Tổng số giờ làm việc trong ngày (đƣợc trả lƣơng và không
đƣợc trả lƣơng)
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Nguồn: Cam-pu-chia và Nhật Bản: OECD (2011), trang 17. 42 Các nước khác: Ủy ban phụ nữ Liên
Hiệp quốc (2015)43

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẤT BÌNH
ĐẲNG XÃ HỘI DẪN TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG
KINH TẾ
Nếu muốn phụ nữ được bình đẳng về kinh tế, trước hết những bất bình
đẳng về cơ cấu dựa trên yếu tố giới đã ăn sâu bén rễ, tạo ra phân biệt
đối xử đối với phụ nữ trong xã hội cần phải được giải quyết. Các chuẩn
mực xã hội tiêu cực làm tăng sự bất bình đẳng giới ở tất cả các tầng lớp
xã hội: trong gia đình, ở nơi làm việc và trong các tổ chức. Những điều
này trực tiếp chuyển thành bất bình đẳng kinh tế cho phụ nữ. Vai trò của
phụ nữ bị đánh giá thấp trong lịch sử, dẫn tới những công việc của phụ
nữ luôn bị trả tiền ít hơn- điều này đặc biệt đúng đối với các công việc
chăm sóc gia đình.44
Khi cho rằng so với nam giới, phụ nữ ít quyết đoán hơn và ngại thắc mắc
về điều kiện làm việc cũng đồng nghĩa với việc phụ nữ thường bị loại
khỏi các cuộc thương lượng của tổ chức công đoàn hoặc tổ chức lao
động và điều này khiến họ mất cơ hội để nêu các vấn đề của bản thân
với người sử dụng lao động. Sự phân biệt đối xử về giới sâu sắc và dai
dẳng cũng dẫn tới bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, và quyền ra
quyết định của họ cũng bị hạn chế hơn. Cả hai điều này cần phải được
giải quyết cùng với những nỗ lực tăng cơ hội kinh tế của phụ nữ, nếu
muốn phụ nữ được hưởng lợi một cách công bằng từ việc tham gia các
hoạt động kinh tế.
Đối với nhiều phụ nữ, bất bình đẳng giới trong kinh tế còn lớn hơn bởi vì
có sự tồn tại của nhiều tầng phân biệt đối xử mà họ phải trải qua. Bất
bình đẳng do giai cấp, đẳng cấp, do thuộc về các bộ phận dân cư không
phải bản địa hay bản địa trong xã hội, bất bình đẳng giữa khu vực nông
thôn và thành thị, tất cả những điều này có thể giao thoa và hợp lại với
nhau làm gia tăng bất bình đẳng giới. Ví dụ, một nghiên cứu tại 11 quốc
gia cho thấy rằng luật lương tối thiểu ít được áp dụng nhất đối với phụ
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nữ là người dân tộc thiểu số hoặc các nhóm cư dân bản địa45. Các nhóm
phụ nữ khác cũng thường không được hưởng lợi từ luật lương tối thiểu
như: phụ nữ ở các khu vực đô thị có việc làm không thường xuyên hoặc
tạm thời, hoặc lao động tự do, hay những người làm việc trong khu vực
nông nghiệp ở nông thôn - nơi thường có lương thấp46. Ở Ấn Độ, phụ nữ
nông thôn chỉ kiếm được 2,21 đô la mỗi ngày so với nam giới kiếm được
2,91 đô la47. Bất bình đẳng về chính trị, xã hội và kinh tế đối với phụ nữ
ở châu Á cần phải được giải quyết đồng bộ với nhau, do đó, các chính
phủ trong khu vực cần phải có giải pháp giải quyết các loại hình phân
biệt đối xử này, nếu muốn tất cả mọi người đều được hưởng lợi khi tiếp
cận các cơ hội kinh tế.

3 ĐẠT ĐƢỢC MỨC LƢƠNG
BÌNH ĐẲNG VÀ ĐỦ SỐNG
Trong hơn 70 năm qua, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền đã ghi nhận
quyền của mọi người lao động được hưởng một mức sống đủ đảm bảo
sức khoẻ và hạnh phúc cho bản thân và gia đình họ48. Để đạt được tiêu
chuẩn này, trong một tuần làm việc tiêu chuẩn người lao động phải được
trả một mức lương đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ và một khoản thu
nhập bổ sung để giúp cải thiện cuộc sống của họ. Tuy nhiên, kiếm được
một mức lương đủ sống vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều người lao
động ở châu Á, đặc biệt là phụ nữ. Điều này đã khiến cho hàng triệu
người bị rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo và nợ nần. Nếu không có
một mức lương đủ sống, phụ nữ không có cơ hội làm việc để thoát khỏi
đói nghèo hoặc đạt được bình đẳng kinh tế. Do tập trung trong các công
việc lương thấp, nên chính phụ nữ là người cần được hưởng mức lương
đủ sống, và thực hiện mức lương đủ sống có thể thu hẹp khoảng cách
chênh lệch lương giữa hai giới49.
Tiền lương thấp là một vấn đề mang tính hệ thống, liên quan chặt chẽ
với công việc bấp bênh và giờ làm việc quá mức, ảnh hưởng đến chất
lượng cuộc sống của người lao động và gia đình họ. Thông thường, việc
làm của phụ nữ liên quan đến làm việc nhiều giờ trong điều kiện làm việc
nghèo nàn, và vì lương quá thấp, người lao động phải tìm cách bươn
chải hỗ trợ gia đình và buộc phải vay mượn chỉ để chi trả cho các nhu
cầu cơ bản 50. Thông thường, việc làm trong các chuỗi cung ứng vì mục
tiêu lợi nhuận không giúp cho người lao động thoát khỏi đói nghèo, bất
kể họ có làm việc vất vả đến đâu51.
Hình 4: Con đƣờng dẫn tới mức lƣơng đủ sống
CON ĐƢỜNG DẪN TỚI MỘT MỨC LƢƠNG ĐỦ SỐNG
KHÔNG BỀN VỮNG

BỀN VỮNG

CON ĐƢỜNG BẤT
HỢP PHÁP
Làm hại

CON ĐƢỜNG
THẤP
Nghèo đói trong
công việc

CON ĐƢỜNG
TRUNG BÌNH
Làm một số việc
tốt

CON ĐƢỜNG CAO
Làm tốt

Cưỡng bức lao
động, từ chối
người lao động
quyền con người

Mức lương chỉ đủ
sống qua ngày.
Công việc được trả
tiền lương hợp

Tiền lương trên
mức tối thiểu theo
pháp luật, hợp
đồng làm việc bảo

Việc làm bảo đảm
với mức lương đủ
sống, dựa trên thỏa
ước lao động tập
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pháp nhưng thấp,
giờ làm việc quá
nhiều, công việc
bấp bênh. Người
lao động không có
tiếng nói hoặc
không được đại
diện.
Tác động tiêu cực của mức lƣơng
nghèo đói:
'Tôi cần phải chi gần 2.000 taka một tháng
cho học hành của con gái tôi. Tôi kiếm
được 5.000 taka trung bình mỗi tháng;
trong số tiền này tôi phải nộp 2.500 taka
chi phí ăn ở cho chú tôi. Ngoài ra, tôi
chẳng còn cách nào khác được ngoài việc
phải tìm cách kiếm thêm. Tôi không thể
tiết kiệm"52.
và quyền tự do

Công nhân may ở Băng-la-đét

đảm. Người lao
động được đại
diện ở một chừng
mực nào đó.

thể.

Tác động tích cực của một mức lƣơng
đủ sống:
"Tôi bây giờ có thể sử dụng thực phẩm đủ
dinh dưỡng và tôi không bao giờ phải lo
lắng về việc không thể nuôi sống gia đình.
Tôi có thể cho con gái vào đại học và giữ
cho con trai tiếp tục học ở trường trung
học- đó luôn là giấc mơ của tôi53.
Maritza Vargas, chủ tịch của Công đoàn
Gracia Alta, Cộng hòa Dominica, làm việc
trong một nhà máy cung cấp cho thị
trường sinh viên Mỹ.

Những yếu tố chính dẫn tới mức lương thấp là do: sức mạnh tập thể của
người lao động yếu, không thể thương lượng về việc làm cho chính
mình; mức lương tối thiểu theo pháp luật ở nhiều nước không đủ đáp
ứng chi phí sinh hoạt, và mô hình kinh doanh phổ biến theo cách tối đa
hóa lợi nhuận cho các chủ sở hữu và không quan tâm tới người lao
động, lực lượng đã tạo ra lợi nhuận đó bằng kỹ năng và sức lao động
của họ. Chiến lược của các nước châu Á trên thị trường toàn cầu lấy
tiền lương thấp làm lợi thế cạnh tranh tạo ra áp lực giảm tiền lương đối
với công nhân, đặc biệt là phụ nữ và đẩy họ vào các công việc có điều
kiện lao động tồi tàn54.
Nghiên cứu tình huống 1: Công nhân may ở Miến Điện
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Tại Miến Điện, ngành công nghiệp may đang phát triển nhanh chóng, cung
cấp việc làm cho khoảng 300.000 lao động. Tháng 7/2015, Oxfam thực
56
hiện một nghiên cứu tại Miến Điện về ý kiến của người lao động . Những
người lao động tham gia khảo sát (90 % là phụ nữ) bày tỏ lo ngại về mức
lương thấp, giờ làm việc kéo dài và các vấn đề an toàn lao động. Ngay cả
khi đã làm thêm giờ, đa số công nhân đều nói rằng họ không đủ chi trả các
chi phí nhà ở, thực phẩm, y tế bằng thu nhập họ kiếm được tại nhà máy.
Gần một nửa số người được hỏi (43%) nói rằng họ cảm thấy không an
toàn trong nhà máy. Khi được hỏi tại sao, họ đưa ra một loạt các lý do,
trong đó nguy cơ cháy là phổ biến nhất. Công nhân cho biết các cửa thoát
hiểm thường bị chặn đầy các hộp và đa số nói rằng họ sẽ không biết phải
làm gì trong trường hợp hỏa hoạn; 80% nói chưa bao giờ được đào tạo về
an toàn cháy nổ.
Lương cơ bản trung bình là 1,50 đô la /ngày, và 40 đô la/tháng (tương
57
đương tiền Miến Điện là 49.400 kyat (MMK) . Một công nhân trung bình
dành 50 % mức lương cơ bản cho chi phí chỗ ở. Gần một phần tư số công
nhân nói rằng họ là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình, với 95% cho
biết họ phải hỗ trợ cho các thành viên trong gia đình. Công nhân nói họ
phải làm thêm từ 3 đến 20 giờ mỗi tuần (trung bình 10,5 giờ). Nhờ thế,
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cùng với một hệ thống tiền thưởng phức tạp, người lao động mới có thể
nâng thu nhập của họ lên mức trung bình 3,70 đô một ngày (98 đô mỗi
tháng /tương đương MMK 122.000).
Gần 40% công nhân nói làm thêm giờ ảnh hưởng tới sức khỏe của họ; một
số người nói rằng họ cảm thấy yếu và đầu óc quay cuồng; đã có báo cáo
58
về tình trạng công nhân ngất xỉu, như ở Căm-pu-chia . Cứ 5 người có hơn
một người (22%) cho biết bị bắt buộc làm thêm giờ. Gần một nửa số người
lao động được phỏng vấn (43%) cho biết họ ở trong tình trạng nợ nần lên
tới trung bình 46 đô la (MMK 57.400). Gần 90% nói rằng họ không thể tiết
kiệm tí nào từ khoản thu nhập của mình.
Câu chuyện của Ei Yin Mon
„"Tôi đến Yangon sau cơn bão Nargis năm 2008 vì không có việc làm. Tôi
muốn làm một giáo viên trung học, nhưng không thành, khi đó là năm 2010
và tôi phải làm việc để hỗ trợ gia đình. Em gái tôi và tôi giúp đỡ cô em gái
út vẫn còn đang theo học ở trường trung học và gửi tiền về nhà cho mẹ bị
bệnh tiểu đường và tim mạch.
Tôi không muốn tiếp tục làm việc tại nhà máy vì mức lương cơ bản rất thấp
và chúng tôi bị áp lực phải làm thêm nhiều giờ. Chúng tôi luôn bị nhắc nhở
làm việc nhanh hơn. Họ coi chúng tôi như con vật. Tôi biết tôi không có
quyền khiếu nại, vì vậy tôi phải chịu đựng. Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm
và chúng tôi phải hết sức cố gắng hoàn thành các mục tiêu sản xuất để
không bị la mắng, nhưng đôi khi vẫn bị họ la mắng khiến chúng tôi không
thể chịu nổi.
Nơi chúng tôi làm việc từng có một vụ tai nạn và một vụ cháy trong nhà
máy. Lúc đó, mọi người la hét chúng tôi đi tắt công tắc chính. Nhưng chúng
tôi không biết làm thế nào để tắt nó đi. Chúng tôi không được đào tạo hoặc
thông tin gì về vấn đề an toàn‟‟.

MỘT MỨC LƢƠNG CHỈ ĐỂ SỐNG QUA
NGÀY?
Mặc dù hầu hết các nước ở châu Á có luật và chính sách về tiền lương
tối thiểu, song người lao động ở châu Á phải đối mặt với hai vấn đề trong
việc hưởng lợi từ quy định này. Thứ nhất, luật lương tối thiểu không đáp
ứng mục tiêu giảm nghèo và bất bình đẳng, bởi vì lương tối thiểu được
xây dựng ở mức quá thấp. Điều này đặc biệt đúng đối với các nước
nghèo hơn. Thứ hai, việc thi hành luật hoàn toàn thất bại, việc trả lương
dưới mức lương tối thiểu theo quy định pháp luật và các hình thức bớt
xén tiền lương vẫn thường diễn ra mà không bị trừng phạt.
Hộp 2: Các chính sách và pháp luật về lƣơng tối thiểu ở châu Á
Tại Pakistan, Ấn Độ, In-đô-nê-xia và Xri Lan-ka, chính phủ áp dụng và thực
hiện các chính sách riêng biệt về mức lương tối thiểu. Tại Pa-kit-xtan, có ít
59
nhất ba chính sách về lương tối thiểu . Ở Ấn Độ, Luật Tiền lương tối thiểu
năm 1948 trao trách nhiệm cho chính phủ trong việc thiết lập mức lương
sàn ở một số ngành, và trong cả nước. Ở Trung Quốc, Cam-pu-chia và
Việt Nam, không có luật riêng về tiền lương tối thiểu, nhưng nhiệm vụ thiết
lập mức lương tối thiểu được rút ra từ các quy định pháp luật lao động,
60
hoặc thực thi thông qua các chính sách và pháp lệnh hành chính . Miến
Điện, một trong số ít các nước cuối cùng trong khu vực xây dựng chính
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sách này, cũng đã phê duyệt mức lương tối thiểu đầu tiên cho người lao
động vào tháng 8 năm 2015.

Trả mức lương đủ sống không giống như trả mức lương tối thiểu theo
quy định pháp luật. Nghiên cứu của Oxfam cho thấy, mức lương tối thiểu
theo quy định pháp luật được đưa ra nhiều khi không đủ đảm bảo các
chi phí thiết yếu đối với nhiều người làm việc trong nhiều ngành nghề
khác nhau. Ví dụ, một nghiên cứu phối hợp với tổ chức đối tác về Trà có
đạo đức (Ethical Tea Partnership) trong năm 2013 kết luận rằng ở Assam, Ấn Độ, lương người hái trà thấp hơn cả mức nghèo của Ngân hàng
Thế giới là 1,9 đô la/ ngày, mặc dù có phụ cấp không tính bằng tiền mặt,
và hầu hết các sản phẩm trà được chứng nhận là sản phẩm có trách
nhiệm xã hội. Mức tiền lương thực tế đủ sống ở châu Á có thể cao hơn
bốn lần so với mức lương tối thiểu quy định trong pháp luật (xem hình
5)61.
Hộp 3: Mức lƣơng đủ sống – định nghĩa
Một mức lương đủ sống là một mức lương mà người lao động và gia đình
của họ có thể sống dựa vào đó-đủ cho chi phí nhà ở phù hợp, giáo dục, đi
lại và lương thực thực phẩm-đồng thời cho phép người lao động tiết kiệm
được một ít.
Một mức lương đủ sống:
•

Phải được thiết lập trong sự tham vấn với người lao động.

•

Đủ để trang trải các nhu cầu cơ bản bao gồm lương thực thực phẩm,
nhà ở, quần áo, chăm sóc y tế, giáo dục, quan hệ xã hội, giao thông
vận tải và một số tiền tiết kiệm.

•

Đủ cho một số chi phí phát sinh trong các sự việc không được dự báo
trước như tai nạn hay bệnh tật.

•

Hỗ trợ nhiều người hơn chứ không chỉ là cá nhân người lao động–đó
phải là một mức lương gia đình.

•

Có tính tới số giờ làm việc cần thiết để kiếm được một mức lương đủ
sống-không quá 48 giờ mỗi tuần.

•

Có chiến lược định kỳ cập nhật mức lương để người lao động duy trì
được sức mua tương đương của tiền lương.
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Hình 5: Lƣơng tối thiểu so với lƣơng đủ sống (theo tính toán của
Lƣơng sàn châu Á)
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Nguồn: J. Merk (2014) Mức lương đủ sống ở châu Á. Chiến dịch quần áo sạch (2014)

Một khi thiết lập ở mức thấp, mức lương tối thiểu thường giữ mãi ở mức
thấp: nhiều chính phủ không thường xuyên điều chỉnh tiền lương tối
thiểu- mặc dù việc này sẽ giúp người lao động duy trì sức mua của họ
khi chi phí sinh hoạt gia tăng. Một nghiên cứu từ năm 2013 cho thấy, ở
Băng-lat-đét, Mê-hi-cô, Hon-du-rát, Căm-pu-chia và El Sal-va-do, tiền
lương giảm giá trị thực trung bình 14,6 % trong giai đoạn 2001-201163.
Một nguyên do là các chính phủ thấy mức lương thấp là cần thiết để duy
trì khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư và thu hút khách hàng nước
ngoài, tạo ra một cuộc chạy đua xuống đáy về tiền lương và các quyền
lao động. Tự do hoá thương mại và toàn cầu hóa thị trường cho phép
các công ty gây áp lực lên các chuỗi cung ứng để giảm chi phí và tăng
lợi nhuận. Tổ chức Chiến dịch Quần áo sạch (Clean Clothes Campaign)
lưu ý rằng các công ty có xu hướng chuyển sang các nước mời chào
mức lương thấp và điều kiện làm việc nghèo nàn, đặc biệt khi công nhân
tại quốc gia nơi các công ty đó đang hoạt động bắt đầu lên tiếng đòi sự
đền bù công bằng64. Chính "cuộc đua xuống đáy" này là lý do kêu gọi
cần thiết lập sàn lương châu Á, nhằm mục đích thiết lập một mức lương
phổ biến cho công nhân may trong khu vực, ở mức đủ cho người lao
động và gia đình họ sống một cách thỏa đáng65.
Vấn đề thứ hai công nhân phải đối mặt khi phụ thuộc vào pháp luật tiền
lương tối thiểu ở châu Á là sự thất bại trong việc thực thi các quy định về
lương tối thiểu. Mặc dù hầu hết các nước có luật lương tối thiểu, nhưng
điều này không có nghĩa là mức lương tối thiểu được áp dụng rộng rãi
và nhất quán. Thất bại trong thực thi chính sách tiền lương dẫn tới các
hành vi bất hợp pháp về trả lương, đó là việc tước đoạt của người lao
động các quyền lợi hợp pháp và thậm chí cắt giảm tiền lương thực tế
mang về nhà của họ66. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với phụ nữ
khi mức lương tối thiểu có thể không được áp dụng trong nhiều loại hình
công việc của phụ nữ- như các công việc nông nghiệp không đăng ký
14

hoặc làm việc trong khu vực phi chính thức. Mở rộng mức lương tối thiểu
và thực hiện an sinh xã hội cho đối tượng lao động này là chìa khóa giải
quyết vấn đề bất bình đẳng trong công việc của phụ nữ và tiền lương
trên khắp châu Á.

Tiền lƣơng tối thiểu: thất bại trong việc
thực thi
Ngay cả những ngành có mức lương tối thiểu được thiết lập thì cũng
thường xuyên không được thực thi. Ví dụ, một nghiên cứu về tiền lương
ngành dệt may ở 10 quốc gia châu Á cho thấy trong số 100 công ty được
nghiên cứu, hơn một nửa trả dưới mức lương tối thiểu, đa số yêu cầu
làm thêm giờ, và gần một nửa không đóng bảo hiểm xã hội cho người
lao động67.
Ở Campuchia, chính sách của chính phủ quy định tất cả các doanh
nghiệp phải thực hiện mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, trong thực tế, điều
này chỉ được thực hiện đối với những người làm việc trong ngành may
mặc, dệt và giày da68.
Tại Ấn Độ, luật quy định áp dụng lương tối thiểu trong cả nước đối với
các ngành nghề cụ thể theo danh mục hoặc những công việc thuê mướn
lao động thuộc tầng lớp bị phân biệt đối xử, ở những tỉnh có hơn 1.000
người được tuyển dụng69. Ở Việt Nam, có một số tiến bộ về lương tối
thiểu: mức lương tối thiểu tăng 67% trong thực tế từ năm 2011 đến
2015, nhờ có chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ áp
dụng đối với người lao động có tay nghề tại thành phố Hồ Chí Minh và
Hà Nội. Nếu mức lương này được thực thi và mở rộng đối với mọi người
lao động thì sẽ có khả năng làm cho hàng triệu người được hưởng lợi,
đặc biệt đối với phụ nữ.
Hình 6: Tăng lƣơng thực tế ở Việt Nam
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4 CÔNG NHẬN, GIẢM BỚT
VÀ
PHÂN
CÔNG
LẠI
CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH
KHÔNG ĐƢỢC TRẢ CÔNG
Trách nhiệm nặng nề và không cân xứng trao cho phụ nữ về công việc
chăm sóc gia đình và việc nhà là rào cản chính để đạt được bình đẳng
kinh tế. Các công việc này là cần thiết cho nền kinh tế nhưng thường
không được công nhận, dẫn tới việc thường bị bỏ qua trong quá trình
hoạch định chính sách kinh tế và quyết định chi tiêu công. Để giải quyết
vấn đề bất bình đẳng về công việc chăm sóc gia đình , cần ưu tiên hành
động hướng tới việc công nhận, giảm bớt và phân công lại lao động
trong ngành chăm sóc việc nhà71, trong đó cần hành động thay đổi
chuẩn mực xã hội nhằm khuyến khích nam giới đảm nhận trách nhiệm
gia đình nhiều hơn. Tuy nhiên, thành công trong việc đạt được bình đẳng
về công việc chăm sóc việc nhà còn phụ thuộc vào ý chí của chính phủ
trong việc bổ sung ngân sách cho chương trình này, đặc biệt là thông
qua đánh thuế lũy tiến và đầu tư vào cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội và
các dịch vụ công.

CÁC BIỆN PHÁP AN SINH XÃ HỘI
Đảm bảo thông qua và thi hành pháp luật về an sinh xã hội là một bước
đi quan trọng chính phủ cần thực hiện để người lao động được bảo vệ,
nếu không nói là được bảo vệ đầy đủ, trước những bất an xã hội và kinh
tế. Điều này rất quan trọng để đảm bảo khả năng phục hồi của người
dân trước những cú sốc kinh tế mạnh và bất ngờ hay trước các chấn
động khác. Thiết lập chính sách an sinh xã hội sẽ giúp giảm bớt và tái
phân công công việc chăm sóc việc nhà không được trả công bằng cách,
ví dụ, cho phép người cha nghỉ có hưởng lương để chăm con sau sinh
hoặc chính sách thu nhập cơ bản cho người già. Nếu không có những
biện pháp này, chủ yếu phụ nữ sẽ phải dành nhiều thời gian và tìm cách
tự khắc phục để đáp ứng các chi phí chăm sóc trẻ em hoặc người già.
Hộp 4: Khuyến nghị về sàn an sinh xã hội ILO, số 202, năm 2012
ILO thiết lập bốn sàn an sinh xã hội quốc gia cho người lao động, bao gồm:
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Tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản và chăm sóc thai sản.



An ninh thu nhập cơ bản cho trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được
chăm sóc dinh dưỡng, học tập, chăm sóc sức khỏe và nhận các dịch
vụ và hàng hóa thiết yếu.



An ninh thu nhập cơ bản cho người lao động không có thu nhập đủ
sống, trong trường hợp ốm đau, thất nghiệp, thai sản và khuyết tật.



An ninh thu nhập cơ bản cho người cao tuổi.
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Ở châu Á, việc thông qua và thực hiện các biện pháp an sinh xã hội rất
khác nhau giữa các nước. Điều này đặc biệt rõ ràng trong Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - nơi các nước thành viên ASEAN đưa
ra các chính sách an sinh xã hội theo hướng khác nhau. Ví dụ, Thái Lan
có ít nhất một luật cho mỗi lĩnh vực an sinh xã hội nói trên, trong khi
Cam-pu-chia chỉ có luật cho một lĩnh vực bảo hiểm xã hội73. Năm 2013,
ASEAN cam kết thực hiện các hành động cụ thể để "nâng cao chất
lượng, đối tượng thụ hưởng và tính bền vững của bảo hiểm xã hội ở các
nước thành viên ASEAN"74.
Tuy nhiên, tiếp cận với một số hình thức an sinh xã hội (ví dụ: an ninh
thu nhập trong trường hợp ốm đau, thất nghiệp, thai sản và khuyết tật)
thường phụ thuộc vào việc người lao động được làm việc trong khu vực
chính thức, có nghĩa là phụ nữ khu vực phi chính thức có nguy cơ rơi
vào khoảng không. Tại Nam Á, phần lớn người lao động là lao động tự
do, và số người lao động làm công ăn lương chỉ chiếm 20,8 % trong lực
lượng lao động75. Ngoài ra, một bộ phận lớn người lao động làm công ăn
lương không có hợp đồng lao động chính thức, và là những người lao
động không thường xuyên, tạm thời hay mùa vụ. Thật không may, hầu
hết trong số này là phụ nữ và là thành viên của các nhóm bên lề xã hội
như Dalits (nhóm những người bị “áp bức” ở Nam Á) hay thuộc các đẳng
cấp khác nhau đang chịu sự phân biệt đối xử. Không được tham gia bảo
hiểm xã hội làm cho những người lao động này càng dễ bị tổn thương
hơn, dễ bị loại trừ và bị bóc lột hơn76. Đặc biệt là ở Đông Nam Á có một
tỷ lệ cao phụ nữ làm công việc chăm sóc và giúp việc gia đình phi chính
thức cho các gia chủ, cũng là một đặc điểm làm hạn chế tiếp cận an sinh
xã hội của người lao động.

DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG LÝ VỀ THUẾ
Đặc phái viên của Liên Hiệp quốc chuyên trách về Nghèo đói và Nhân
quyền cho rằng cung cấp các dịch vụ công có thể tiếp cận được và quan
tâm tới yếu tố giới là "cách thực hiện trực tiếp và hiệu quả nhất để phân
công lại khối lượng việc nhà nặng nhọc không được trả công [của những
người phụ nữ nghèo nhất] và giảm bớt sự vất vả và căng thẳng cho phụ
nữ"77. Một hệ thống thuế công bằng và lũy tiến có thể giúp cho việc cung
cấp các dịch vụ công thiết yếu, giảm bất bình đẳng giới và phân chia lại
công việc chăm sóc gia đình không được trả công, ví dụ: phổ cập giáo
dục, y tế, nước sạch và vệ sinh78. Đối với nhiều phụ nữ nghèo và trẻ em
gái nghèo ở châu Á, do thiếu cơ sở hạ tầng và các thiết bị giúp phụ nữ
tiết kiệm thời gian và công sức, nhiệm vụ hàng ngày như nấu ăn hoặc
lấy nước hoặc kiếm củi làm mất đi một khoảng thời gian không cân xứng
của họ. Cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng như vệ sinh, điện,
nước sạch và phương tiện đi lại sẽ giúp giảm "nghèo về thời gian" cho
phụ nữ và trẻ em gái79.
Đầu tư công vào ngành chăm sóc việc nhà cũng sẽ tạo ra việc làm chất
lượng tốt cho phụ nữ, giảm bất bình đẳng giới và hỗ trợ tăng trưởng kinh
tế. Nghiên cứu ở bảy quốc gia OECD cho thấy chỉ cần 2%GDP đầu tư
vào ngành dịch vụ chăm sóc (đặc biệt trong các dịch vụ xã hội và chăm
sóc trẻ em), số lượng việc làm sẽ tăng khoảng 2,4 đến 6,1%80. Phần lớn
các công việc tạo ra có thể do người phụ nữ đảm nhiệm, làm giảm
khoảng cách giới trong việc làm, và các chính sách này sẽ thúc đẩy việc
làm nói chung và tăng trưởng kinh tế.
Hệ thống thuế hiện hành ở hầu hết các nước châu Á đang bào mòn tiềm
năng đầu tư cho lĩnh vực này, tạo ra sự bất công tài chính với việc dành
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đặc quyền cho thiểu số (mà đa số là nam giới) và trút gánh nặng cho đa
số (đặc biệt là phụ nữ). Năng lực bổ sung ngân sách của các chính phủ
để đủ tài trợ cho các dịch vụ công có chất lượng và miễn phí, đang bị
phá vỡ bởi mô hình chính sách ưu tiên thu hút thương mại và đầu tư
thông qua ưu đãi thuế - giảm thuế, miễn thuế, hình thành khu thương
mại tự do - thay vì quan tâm tới chính sách thuế lũy tiến để tạo nguồn
cho các dịch vụ công quan trọng hướng tới giảm bất bình đẳng. Năm
2012, tỷ lệ nguồn thu chính phủ trung ương trong GDP là 10,7% ở Nam
Á và 10,9% ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, so với trung bình
gần 20% ở châu Âu và Trung Á. Trong khu vực, chỉ có Pa-kit-xtan, Philip-pin và Ấn Độ có tỷ lệ thuế doanh nghiệp bằng 30% hoặc cao hơn81.
Điều này chứng tỏ rằng vẫn còn có thể mở rộng không gian tài chính cho
chi tiêu xã hội trong nhiều nền kinh tế châu Á.
Đồng thời, kiến trúc thuế toàn cầu đang làm suy yếu khả năng thu thuế
của chính phủ và tạo điều kiện cho sự che giấu của cải và tránh thuế
xuyên biên giới. Một ước tính của Gabriel Zucman cho thấy 1,3 nghìn tỷ
đô la Mỹ của các cá nhân giàu có đang được che dấu ở nước ngoài để
tránh thuế của cơ quan thuế ở châu Á, lấy đi 34 tỷ đô la trong nguồn thu
của các chính phủ mỗi năm82. Khi các chính phủ không đủ ngân sách tài
trợ cho các khoản đầu tư vào các dịch vụ công, họ thường dựa vào thuế
gián tiếp như thuế GTGT đối với hàng hóa và dịch vụ. Vì những người
nghèo phải trả một phần lớn thu nhập của họ cho các khoản thuế này,
đây bị coi là chính sách thoái lui, và làm trầm trọng thêm sự bất bình
đẳng giới bởi vì phụ nữ chiếm đa số trong nhóm thu nhập thấp83.

5 KẾT LUẬN
Cần thiết có các biện pháp khẩn cấp để giải quyết bất bình đẳng giới và
các hình thức bất bình đẳng khác ở châu Á dẫn tới vị thế kinh tế thấp
hơn của phụ nữ. Các biện pháp này bao gồm việc thực hiện mức lương
đủ sống, tăng cường tiếp cận an sinh xã hội, áp dụng chính sách thuế
lũy tiến để tài trợ cho dịch vụ công toàn dân chất lượng tốt. Công nhận,
giảm bớt và phân công lại công việc chăm sóc gia đình và việc nhà
không được trả công. Các biện pháp này cần quan tâm tới việc mở rộng
lợi ích thụ hưởng cho người lao động trong nền kinh tế không chính thức
mà đa số họ là phụ nữ.
Việc làm bền vững - một trong những mục tiêu phát triển bền vững - có
thể là một trong những giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng bất
bình đẳng gia tăng, nếu những người ở vị trí quyền lực thúc đẩy theo
hướng chuyển đổi từ việc làm "con đường thấp" sang việc làm "con
đường cao". Một sự chuyển đổi như vậy sẽ có tác động đáng kể đặc biệt
đối với phụ nữ hiện đang tập trung trong các công việc được trả lương
bèo bọt và bấp bênh. Với sự hỗ trợ tích cực của chính phủ, các công ty
và xã hội dân sự, chúng ta có thể tạo ra một thế giới mà công việc của
người lao động được bảo đảm với một mức lương đủ sống

CÁC KHUYẾN NGHỊ
Sau đây là gợi ý hành động cho các chính phủ và doanh nghiệp để đạt
được mức lương đủ sống và giải quyết các công việc chăm sóc gia đình
và việc nhà không được trả công:
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Để đạt đƣợc mức lƣơng bình đẳng và đủ sống
Các chính phủ có thể:
•

•

Đánh giá và chỉnh sửa pháp luật lao động hiện hành nhằm bảo
đảm quyền tự do liên kết thực sự và quyền của người lao động
được thành lập tổ chức công đoàn độc lập.
Đánh giá các tiêu chuẩn tiền lương hiện tại để đảm bảo người lao
động giúp việc gia đình, người lao động di cư và người lao động
phi chính thức đều được áp dụng tất cả các luật tiêu chuẩn lao
động hiện tại và tương lai.

•

Phối hợp hành động thông qua các diễn đàn khu vực như
ASEAN và đảm bảo một sân chơi bình đẳng, nghĩa là các nước
không loại trừ nhau, bằng cách:
- Nâng mức lương tối thiểu.
- Đảm bảo áp dụng và thực thi pháp luật về tiêu chuẩn lao
động mở rộng đối với những người lao động tại nhà, lao
động di cư và lao động phi chính thức.
- Chấm dứt chênh lệch lương giữa nam và nữ.
- Thúc đẩy các chuẩn mực xã hội và thái độ tích cực đối với
việc làm của phụ nữ.

Các chính phủ và doanh nghiệp có thể:
• Cam kết nâng mức lương tối thiểu lên mức đủ sống, xây dựng lộ
trình cho việc này thông qua tham khảo ý kiến với người lao động
và công đoàn.
• Cam kết xóa bỏ khoảng cách lương giữa hai giới cả trên quy định
của chính sách và thực thi trên thực tế.
• Thúc đẩy các chuẩn mực xã hội và thái độ tích cực đối với việc
làm của phụ nữ.
Các doanh nghiệp có thể:
• Đảm bảo cho phụ nữ tiếp cận các cơ hội việc làm tốt và việc làm
bảo đảm, không phân biệt đối xử tại nơi làm việc, và phụ nữ có
quyền thành lập tổ chức của họ.
• Đảm bảo hình thức việc làm chủ yếu là việc làm thường xuyên,
hợp đồng dài hạn và ký trực tiếp; bất kỳ thay đổi nào khác với
hình thức này đều phải có lý do chính đáng, có kế hoạch, có giới
hạn và được quản lý.
• Công nhận và tôn trọng quyền của mọi người lao động về một
mức lương đủ sống, hỗ trợ và thi hành các chính sách hướng tới
mức lương đủ sống trong phạm vi kinh doanh của mình, và ở các
cấp địa phương, quốc gia và khu vực.

Công nhận, giảm bớt và phân công lại công việc
chăm sóc gia đình không đƣợc trả công
Các chính phủ có thể:
• Công nhận sự đóng góp của công việc chăm sóc gia đình và việc
nhà không được trả công đối với nền kinh tế và giúp giảm gánh
nặng cho phụ nữ thông qua cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ
em và người cao tuổi, cho phép nghỉ về việc gia đình và đi khám
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bệnh được trả lương, quy định giờ làm việc linh hoạt và cho phép
người cha nghỉ chăm con sau sinh.
• Áp dụng các biện pháp an sinh xã hội mở rộng đối với lao động di
cư và lao động phi chính thức, bao gồm: (1) tiếp cận dịch vụ
chăm sóc sức khỏe cần thiết và chăm sóc thai sản; (2) an ninh
thu nhập cơ bản cho trẻ em; (3) an ninh thu nhập cơ bản cho
người lao động trong trường hợp ốm đau, thất nghiệp, thai sản và
khuyết tật; và (4) an ninh thu nhập cơ bản cho người lớn tuổi.
• Đầu tư vào các dịch vụ công và cơ sở hạ tầng để giảm bớt và tái
phân công công việc chăm sóc việc nhà không được trả công,
bao gồm các dịch vụ công miễn phí toàn dân về chăm sóc sức
khỏe, nước sạch và vệ sinh.
• Tăng thuế quốc gia theo tỷ lệ GDP, thông qua đánh thuế lũy tiến,
hướng gần hơn với tối ưu năng lực đóng thuế để cho phép đầu
tư vào ngành chăm sóc việc nhà và gia đình.
• Cải thiện thu thập dữ liệu về phân chia công việc chăm sóc việc
nhà không được trả công, để thực hiện mục tiêu phát triển bền
vững - mục tiêu 5.484 và đồng thời để công nhận sự đóng góp
của công việc chăm sóc gia đình không được trả công cho nền
kinh tế.
• Phân tích một cách hệ thống các chính sách kinh tế đưa ra liên
quan tới tác động của các chính sách đó đối với trẻ em gái và
phụ nữ; cải thiện dữ liệu trong hệ thống dữ liệu quốc gia và kế
toán - kể cả đơn vị tính dưới hộ gia đình - để giám sát và đánh
giá tác động này (trong đó có việc phân chia lại công việc chăm
sóc gia đình và việc nhà không được trả công).
• Ưu tiên lập ngân sách quan tâm tới yếu tố giới85 để đánh giá tác
động của các quyết định chi tiêu đối với phụ nữ và trẻ em gái, và
phân bổ nguồn lực theo cách thúc đẩy bình đẳng giới.
Các doanh nghiệp có thể:
• Công nhận các công việc chăm sóc việc nhà không được trả
công, và tìm cách giảm bớt và phân chia lại công việc này thông
qua hỗ trợ giờ làm việc linh hoạt, cho phép người cha nghỉ chăm
con sau sinh và cung cấp các cơ sở, dịch vụ chăm sóc cho người
lao động như chăm sóc trẻ em.
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