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Các đối tác
Ban thư ký ASEAN và các cơ quan ASEAN liên
quan, Hội đồng Công đoàn ASEAN (ATUC), Hiệp
hội giới chủ ASEAN (ACE), các bộ lao động, các tổ
chức của người lao động và người sử dụng lao động,
các hiệp hội doanh nghiệp tuyển dụng và các tổ
chức xã hội dân sự cấp quốc gia
Các nhà tài trợ
Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) và
Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC)
Thời hạn
2015-2025
Các đối tượng hưởng lợi đích
Lao động hiện đang làm việc ở nước ngoài và những
lao động nam và nữ có ý định đi làm việc ở nước
ngoài, gia đình, cộng đồng nơi đi và trong ASEAN,
đối tác ba bên, các cơ quan ASEAN, các doanh
nghiệp tuyển dụng, các tổ chức xã hội dân sự và khu
vực tư nhân
Khu vực địa lý
Chương trình Tam Giác khu vực ASEAN triển khai
tại cấp khu vực thông qua các cơ quan ASEAN và có
các can thiệp cấp quốc gia tập trung vào 6 nước
(Cămpuchia, CHDCND Lào, Malaysia, Myanmar,
Thái Lan và Việt Nam)

Lao động di cư từ lâu đã là yếu tố then chốt đằng sau động
lực kinh tế và xã hội của các nước cũng như người dân khu
vực ASEAN. Sự chênh lệch về phát triển giữa các quốc gia
thành viên cùng với những biến đổi nhân khẩu học tại các
nước đến cho thấy di cư đóng góp quan trọng vào cải thiện
sinh kế và tăng hiệu quả của thị trường lao động.
Do chi phí cao, thời gian chờ đợi lâu và sự phức tạp đáng
kể của việc tìm kiếm các kênh di cư hợp thức, nhiều lao
động di cư ASEAN hiện đang được tuyển dụng làm việc
tạm thời tại các nước đến mà không có tư cách pháp nhân.
Bóc lột và lạm dụng trong quá trình tuyển dụng và làm việc
cũng thường xảy ra ngay cả với các lao động có giấy tờ hợp
pháp do các quyền của họ không được bảo vệ đầy đủ.
Phụ nữ còn gặp phải các thách thức lớn hơn trong việc tiếp
cận với các cơ hội di cư an toàn và hợp pháp, và phải làm
các loại hình công việc thường được trả lương thấp hơn, ít
được pháp luật bảo vệ do còn thiếu các quy định pháp luật.
Các chính sách bảo hộ lao động ở một số quốc gia cấm lao
động nữ đi làm việc ở một số ngành nghề, một số nước,
hoặc là trong một số trường hợp được cho là nguy hiểm
hoặc trái với các giá trị xã hội truyền thống.
Để giải quyết những thách thức này, Chương trình Tam giác
khu vực ASEAN (TRIANGLE in ASEAN), là một phần
trong nỗ lực toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế
(ILO) nhằm thúc đẩy công bằng trong di cư. Thông qua hỗ
trợ kỹ thuật và trợ giúp các chính phủ, các đối tác xã hội,
xã hội dân sự và các cơ quan khu vực, Chương trình Tam
giác khu vực ASEAN sẽ tạo ra một tập hợp các chính sách,
các công cụ và dịch vụ để tăng cường sự đóng góp của lao
động di cư vào tăng trưởng và phát triển ổn định và bao
trùm. Chương trình là sự mở rộng quan hệ đối tác thành
công với Bộ Ngoại giao và Thương mại, Chính phủ Australia và Bộ Các vấn đề toàn cầu Canađa được xây dựng trên
cơ sở hợp tác trong nhiều năm nhằm cải thiện quản trị lao
động di cư tại khu vực ASEAN.
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Chương trình Tam giác khu vực ASEAN hoạt động trong ba lĩnh
vực chính:

Từ 2010 - 2016, Chương trình Tam giác khu vực ASEAN đạt
những kết quả quan trọng tại cấp khu vực và quốc gia.

1. Bảo vệ:

Tại cấp khu vực, Chương trình đã tăng cường quản trị lao động di
cư thông qua:

Người lao động di cư ữ và nam được bảo vệ tốt hơn bằng
các khuôn khổ quản trị lao động di cư quốc gia và khu vực.
2. Phát triển
Các chính sách và chương trình tạo điều kiện cho nam và nữ
lao động di cư đóng góp và hưởng lợi từ phát triển kinh tế,
xã hội.
3. Dịch chuyển:
Các hệ thống dịch chuyển lao động đáp ứng được nhu cầu
về giới và nâng cao hiệu quả thị trường lao động trong khu
vực ASEAN.
Chương trình Tam giác khu vực ASEAN cũng có ba chủ đề
xuyên suốt trong quá trình thực hiện các hoạt động:
•
•
•

Tăng cường quyền năng cho phụ nữ và bình đẳng giới
Tham gia của khu vực tư nhân
Truyền thông, vận động và quảng bá

Chương trình Tam giác khu vực ASEAN cung cấp dịch vụ trực
tiếp cho người lao động di cư thông qua mạng lưới các Trung
tâm hỗ trợ lao động di cư (MRC) được thành lập tại 6 quốc gia
chính. Các trung tâm này được thực hiện trong mối quan hệ đối
tác với các cơ quan chính phủ, công đoàn và các tổ chức xã hội
dân sự và cung cấp một loạt các dịch vụ phục vụ đối tượng đích
tại các quốc gia đi và đến. Trong 7 năm qua, các trung tâm MRC
đã trở thành nơi cung cấp dịch vụ cộng đồng tin cậy và sẽ được
thể chế hóa trong thời gian thực hiện Chương trình Tam giác
khu vực ASEAN, xây dựng môi trường thuận lợi cho những lựa
chọn di cư với đầy đủ thông tin và tăng cường các trải nghiệm
di cư tích cực và bao trùm.
Thông tin liên hệ:
Ms Anna Engblom, Cán bộ quản lý cao cấp của Chương trình
Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Tòa nhà Liên Hiệp Quốc, Đường Rajdamnern Nok
Băng Cốc 10200, Thái Lan

• Hỗ trợ đối thoại tại Diễn đàn lao động di cư ASEAN, hàng
năm tập hợp đại diện ba bên từ tất cả các quốc gia thành viên
ASEAN thảo luận những thách thức đối với lao động di cư.
• Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê lao động di cư quốc tế (ILMS)
cho ASEAN nhằm cải thiện sự sẵn có của dữ liệu tin cậy được
sử dụng để thông tin các chính sách và chương trình di cư.
• Thông qua các kế hoạch hành động toàn ASEAN và tiểu khu
vực về công nhận kỹ năng nghề và dịch chuyển lao động.
• Tăng cường năng lực của Hội đồng Công đoàn ASEAN
(ATUC), Hiệp hội giới chủ ASEAN (ACE) và các tổ chức xã
hội dân sự góp phần xây dựng các chính sách di cư lao động.
Tại cấp quốc gia, Chương trình đã đạt được những kết quả sau
đây:
• Hỗ trợ xây dựng 26 văn kiện chính sách, kể cả các chính sách
và luật pháp di cư lao động quốc gia và các bản ghi nhớ song
phương.
• Đào tạo 23.102 cán bộ các cơ quan liên quan ba bên ở cấp
quốc gia và cấp tỉnh về các vấn đề quản trị lao động di cư
(39% nữ).
• Cung cấp cho 75.351 người lao động di cư, người lao động di
cư tiềm năng và cộng đồng của họ các dịch vụ hỗ trợ đặc thù
(41% nữ).
• Tạo điều kiện bồi thường 2,45 triệu USD cho người lao động
di cư bị lạm dụng quyền lao động.
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