Dự án “Hỗ trợ nghiên cứu xây dựng chính sách
và thí điểm mô hình hòa nhập cộng đồng
cho nữ thanh niên bị bóc lột tình dục”
tại thành phố Hà Nội
Vùng dự án Hà Nội – Tổ chức Plan tại Việt Nam
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(M, 21 tuổi)

“Gia đình tôi rất nghèo. Tôi bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp 2 và tới Hà Nội với mong muốn tìm một
việc làm tốt. Tôi đã gặp và yêu một người đàn ông. Sau khi tôi có bầu, anh ta đã bỏ rơi mẹ con tôi
và tôi phải nuôi con một mình. Tôi đã phải “làm nghề” để có đủ chi phí cho cuộc sống đắt đỏ tại Hà
Nôi. Sau vài năm, tôi gặp một người đàn ông khác và quyết định đi tới hôn nhân với anh ta. Người
đàn ông này thường xuyên có những hành động bạo lực với mẹ con tôi. Sau khi tôi đẻ cháu thứ 2,
anh ta lại rời bỏ tôi và đem theo toàn bộ số tiền tiết kiệm. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và mất hết niềm
tin vào đàn ông. Tôi lại phải” làm nghề” và để 2 đứa con ở quê để mẹ tôi tiện chăm sóc các cháu.
Sau đó, Tổ chức Plan phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội đã giới
thiệu tôi tới trung tâm học nghề, và sau 3 tháng học nghề làm tóc cơ bản tôi đã được hỗ trợ tiếp để
học chuyên sâu hơn để sau này có công việc tử tế. Tôi mong muốn có một công việc ổn định để có
thể nuôi các con tôi”

.....

(M, 21 tuổi, tới từ một vùng quê miền Bắc Việt Nam)

Rất nhiều phụ nữ và em gái từ những vùng quê khác nhau đến Hà
Nội với hy vọng đổi đời, có thêm thu nhập và nâng cao chất lượng
cuộc sống. Trên thực tế, các ban trẻ này thiếu kỹ năng sống và
có trình độ văn hóa hạn chế, họ chỉ có thể tiếp cận tới những
công việc thu nhập thấp, và thường trong những điều kiện
không an toàn, dễ bị lạm dụng và nguy hiểm tới sức khỏe
trong những ngành kinh tế phi chính thức. Điều này dẫn tới hệ
quả nhiều bạn đã phải tham gia lao động tình dục.
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Khó khăn để thay đổi công việc
Đa phần các chị em hoạt động tình dục ở Hà Nội là người di cư và họ thường là trụ cột kinh tế cho gia
đình ở nông thôn. Kết quả báo cáo đánh giá đầu vào dự án hồi tháng 7/2013 của Tổ chức Plan tại Việt
Nam với sự tham gia của 100 chị em làm nghề dưới 25 tuổi cho thấy 99% chị em là di cư, 86% thu
nhập của họ được gửi về cho gia đình, 38% mong muốn chuyển nghề và 89% chị em mong muốn
được tiếp tục ở lại Hà Nôi để làm công việc khác sau khi có cơ hội rời bỏ ngành “công nghiệp” tình dục.
Những kết quả trên đã cho thấy các chị em lao động tình dục cần được hỗ trợ để tiếp cận tới những
công việc bền vững, có thu nhập đủ để có thể rời ngành công nghiệp tình dục.

Các can thiệp của dự án
Đối tác chính của Tổ chức Plan tại Việt Nam là Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Chi cục phòng
chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội và 3 tổ chức phi chính phủ trong nước là LIGHT, CSAGA
và REACH. Đây là một dự án đột phá, đầy tính sáng tạo với mục đích xây dựng được mô hình
hòa nhập kinh tế xã hội dựa vào cộng đồng hướng tới 400 chị em lao động tình dục trong độ tuổi
16-25 đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dự án này nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Vì em
là con gái” của Tổ chức Plan quốc tế nhằm hỗ trợ hàng triệu em gái có kỹ năng và kiến thức để
giúp các em có thể thay đổi cuộc sống và thế giới xung quanh các em một cách tốt hơn. Với
cách tiếp cận tổng thể và trao quyền cho các em, các can thiệp chính của dự án như sau:
 Các em sẽ được trang bị kỹ năng: 100 em gái sẽ được học nghề và hỗ trợ vay vốn lập

nghiệp, ít nhất 70 em được giới thiệu việc làm hoặc tự kinh doanh.
 400 em gái sẽ chủ động tiếp cận các dịch vụ như: chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, tạo

việc làm, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý: 20 đồng đẳng viên được trang bị kiến thức
và kĩ năng là cầu nối hỗ trợ 400 em gái đến với các dịch vụ cung cấp bởi dự án.
 Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức dân sự xã hội sẽ hỗ trợ mô hình hòa nhập

kinh tế xã hội cho các chị em thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, tuyên truyền và
vận động chính sách.
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“Bố tôi mất khi tôi còn bé, mẹ tôi bị ốm. Gia đình tôi rất nghèo và không ai có thể hỗ trợ được cho
gia đình tôi. Tôi đã phải bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp 2 và được giới thiệu làm trong một cửa hàng
của gia đình, nhưng thu nhập không đủ để tôi trang trải cho gia đình. Một người bạn của tôi giới
thiệu tôi làm nghề và từ đó trở đi tôi kiếm được khoảng hơn 20 triệu/tháng. Sau khi bị bắt, tôi được
đưa tới trung tâm Giáo dục Chữa bệnh Lao động Xã hội trong 18 tháng. Sau khi được đưa ra khỏi
trung tâm, Tổ chức Plan đã hỗ trợ tôi học nghề làm tóc trong 3 tháng rưỡi. Hiện nay tôi đang làm
việc trong một cửa hàng làm tóc do trung tâm dạy nghề giới thiệu, và tôi cũng đang hoàn thành nốt
chương trình bổ túc văn hóa để tốt nghiệp cấp 3. Tôi không muốn làm nghề nữa. Tôi muốn có một
cuộc sống khác với những cơ hội khác.
(L,16 tuổi, tới từ Hà Nội)

Chúng tôi hy vọng đến khi dự án hoàn thành, hàng trăm những câu chuyện tương tự sẽ được chia sẻ.
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Các ảnh minh họa được chụp bởi chính các chị em đang làm nghề
cho triển lãm “Cuộc đời tôi, ước mơ tôi”
& Plan tại Vietnam được ủy quyền sử dụng rộng rãi những hình ảnh này.

