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Ngày Quốc tế Phụ nữ 2014: 

 
Bình ñẳng giới vì sự tiến bộ cho mọi người 

 
 

 

 

 

 
 
Trên thế giới, nhiều phụ nữ khuyết tật ñang tạo 
ra những con ñường mới ñể những phụ nữ và trẻ 
em gái khác trên toàn cầu ñược tiếp cận cơ hội 
giáo dục, việc làm, ñào tạo kỹ năng và tiếp cận 
quyền. Trong quá trình ñấu tranh, họ ñã vượt 
qua rào cản về ñịnh kiến, nhận thức sai lầm, rào 
cản trong pháp luật và chính trị và sự phân biệt 
ñối xử ñể ñược tham gia vào các hoạt ñộng của cộng ñồng. Những người phụ nữ này ñã hỗ trợ thành lập 
nhiều mạng lưới nhằm giúp ñỡ những phụ nữ khuyết tật khác trong cộng ñồng và trong quốc gia của mình. 
Họ nói lên ñược tiếng nói về nhu cầu và những vấn ñề của phụ nữ khuyết tật với thế giới xung quanh. Họ là 
những người ñấu tranh về quyền và cơ hội của tất cả những người khuyết tật. 
 
Nhân dịp kỷ niệm ngày 8/3, Chương trình hợp tác giữa tổ chức Lao ñộng quốc tế (ILO) và Chính phủ Ai-len 
về quyền của người khuyết tật ghi nhận ñóng góp của những nữ lãnh ñạo là người khuyết tật tại một số quốc 
gia. Đặc biệt, chương trình ghi nhận những thành công của những người phụ nữ này và chia sẻ câu chuyện 
về ñấu tranh của họ vì sự bình ñẳng của phụ nữ khuyết tật. Từ năm 2000, chương trình hợp tác tập trung 
thúc ñẩy vì quyền của Người Khuyết Tật, nhằm hỗ trợ các quốc gia ñạt ñược Mục tiêu Phát triển Thiên Niên 
Kỷ về Thúc ñẩy Bình ñẳng giới và Nâng cao vị thế phụ nữ.  Chương trình hợp tác hướng tới giảm nghèo, 
bình ñẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ khuyết tật và phụ nữ không khuyết tật.  
 
 
 

 

  
Chương trình Hợp tác giữa ILO và Chính phủ Ai-len 

 
Tổ chức ILO hợp tác cũng Cơ quan hợp tác phát triển Ai-len, và một số ñối tác trong lĩnh vực khuyết tật và phát triển ñể thúc ñẩy 
việc làm bền vững và cuộc sống chất lượng dành cho người khuyết tật thông qua xây dựng và hỗ trợ thực hiện những chính sách 
pháp luật phù hợp, vận ñộng chương trình ñào tạo kỹ năng, dịch vụ việc làm và tạo việc làm hòa nhập mà người khuyết tật làm 

việc sát cánh với người không khuyết tật. Chương trình có dự án tại Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Ethiopia và Zambi. 

 

Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày kỷ niệm những thành tựu của 
tất cả các phụ nữ, trong ñó có phụ nữ khuyết tật. Nhân dịp 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chúng ta cùng nhớ lại những cuộc 
ñấu tranh và thành quả trong quá khứ, và nhìn tới những cơ 
hội tiềm năng của những thế hệ phụ nữ trong tương lai. 

Một số thực tế và con số: 
 

- Có hơn một tỷ người khuyết tật trên toàn cầu, tương úng 15% dân số thế giới. Trong ñó, khoảng 300 triệu 
phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu khuyết tật về trí tuệ, tâm thần, giác quan hay thể chất. 

- Tại Vi ệt Nam, 7.8% dân số là người khuyết tật, tương ứng hơn 7 triệu người khuyết tật. Phụ nữ khuyết tật, 
kể cả phụ nữ trưởng thành và trẻ em gái vẫn chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới khuyết tật. 

- Đa số phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật phải ñối mặt với phân biệt ñối xử kép vì giới tính và khuyết tật của họ 
- Phụ nữ khuyết tật có nguy cơ nghèo ñói cao hơn nam giới khuyết tật. Tình trạng nghèo có liên hệ với việc 

thiếu tiếp cận cơ hội giáo dục và ñào tạo kỹ năng. 
- Tỉ lệ nam giới khuyết tật tham gia lực lượng lao ñộng cao hơn tỉ lệ nữ khuyết tật và thu nhập của nam giới 

khuyết tật cũng cao hơn. 
- Việt Nam mất khoảng 3% GDP hàng năm khi loại bỏ người khuyết tật tham gia thị trường lao ñộng. 
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Võ Thị Hoàng Yến 
 

Võ Thị Hoàng Yến là một người ñi tiên phong trong phong trào vì quyền của người 
khuyết tật Việt Nam. Cô Yến là thành viên sáng lập kiêm Giám ñốc Trung tâm Khuyết 
Tật và Phát triển (DRD)*, và là giảng viên tại trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí 
Minh nơi ñào tạo các cán bộ xã hội tương lai cho các tỉnh phía Nam.  Năm 2010, Yến 
ñược Bằng khen của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho những người có ñóng góp to lớn 
cho các hoạt ñộng tình nguyện và năm 2009, cô Yến ñược nhận Giải thưởng Kazuo 
Itoga vì những ñóng góp quý báu trong phát triển nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật 
Việt Nam ñược tham gia các hoạt ñộng xã hội và thúc ñẩy cơ hội bình ñẳng dành cho 
họ. 
 
Võ Thị Hoàng Yến ñược sinh ra ñể ñấu tranh. Dù bị sốt bại li ệt năm lên 3 tuổi hay 
những rào cản mà cô gặp phải khi lớn lên tại Việt Nam cũng không làm cô chùn bước. 
Không giống nhiều người khuyết tật khác, Võ Thị Hoàng Yến học xong ñại học tại 
Việt Nam, cô ñã hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Mỹ. Từ ñó, Yến luôn là người 
tiên phong trong phong trào vì quyền của người khuyết tật Việt nam.   
 
Khác với những nước phát triển, Việt Nam chỉ có một số ít cơ sở cung cấp dịch vụ dành cho người khuyết 
tật . “Tại DRD, trước tiên chúng tôi khuyến khích người khuyết tật thay ñổi ñịnh kiến của họ và tự nhận ra 
rằng họ cũng là những con người với những giá trị và khả năng riêng; rồi sau ñó chúng tôi giúp họ phát triển 
tối ña những tiềm năng của họ,’ Yến chia sẻ.  
 
Phụ nữ khuyết tật phải ñối mặt với những thiệt thòi vì sự phân biệt ñối xử kép về giới tình và khuyết tật của 
họ. Theo Yến, phụ nữ khuyết tật chịu thiệt thòi hơn khi tìm việc so với nam giới khuyết tật và phụ nữ không 
khuyết tật. Nhiều người trong số họ không kết hôn hay không có gia ñình của riêng họ. Hơn nữa, họ gặp 
nhiều khó khăn trong sử dụng phương tiện giao thông, khi ñến các công trình công cộng, sử dụng dịch vụ y 
tế hay dịch vụ sức khỏe sinh sản.   
 
Từ khi thành lập năm 2005, DRD ñã tổ chức các tập huấn kỹ năng lãnh ñạo, tư vấn việc làm, cung cấp học 
bổng cho nam và nữ thanh niên khuyết tật. Trung tâm còn liên kết nhiều người khuyết tật với các trung tâm 
dạy nghề và cơ hội việc làm. Trung tâm DRD tạo dựng mạng lưới phụ nữ khuyết tật trong kinh doanh cũng 
như cung cấp tập huấn kỹ năng như marketing, phát triển kinh doanh và phục vụ khách hàng. DRD ñã hỗ trợ 
3,500 người khuyết tật và luôn sẵn lòng tiếp nhận những người mới hàng ngày.   
 
Theo cô Yến, “những nhà hoạch ñịnh chính sách cần hiểu rõ 
hơn những rào cản mà người khuyết tật, ñặc biệt là phụ nữ 
khuyết tật, gặp phải và rồi ñưa ra những thay ñổi phù hợp với 
nhu cầu của chúng tôi”. Cô cũng chia sẻ với những người ñồng 
cảnh là “hãy tin rằng bạn cũng có khả năng như những người 
khác, hay tự tin thể hiện bản thân và kiên trì ñòi hỏi những gì 
mà bạn xứng ñáng ñược hưởng.”   
 
Giấc mơ của Yến là một xã hội hòa nhập, không rào cản mà người khuyết tật có thể chủ ñộng tham gia vào 
mọi mặt một cách bình ñẳng và công bằng, có ñược chất lượng cuộc sống.  
 
*DRD, http://www.drdvietnam.org/ 
 
Liên hệ: 
http://www.ilo.org/inclusion 
Email: disability@ilo.org 
            binhminh@ilo.org 

“B ạn có khả năng như những người 
khác, hãy tự tin thể hiện bản thân và 
hay kiên trì ñòi hỏi những gì mà bạn 
xứng ñáng ñược hưởng.”  


