
BỐI CẢNH

Dự án Câu lạc bộ nam giới tiên phong trong phòng ngừa 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình 
đẳng giới và Trao Quyền cho Phụ nữ và Tổ chức Tình nguyện 
Liên hợp quốc triển khai thực hiện tại thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 11 năm 2016 với 
sự hỗ trợ từ Chương trình Đối tác phòng ngừa bạo lực với 
phụ nữ và trẻ em gái (P4P), một chương trình phòng ngừa 
BLĐVPNTEG cấp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Cơ 
quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Dân số Liên 
hợp quốc (UNFPA), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng 
giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Tổ chức Tình 
nguyện Liên hợp quốc  (UNV).

Dự án đã nhằm tác động đến nam giới để thay đổi các chuẩn 
mực xã hội và xem xét các thực hành nam tính gây ra bất 
bình đẳng giới và bạo lực thông qua nâng cao năng lực cho 
các hướng dẫn viên địa phương, tổ chức các buổi sinh hoạt 
câu lạc bộ mang tính tham gia trong suốt một năm và thúc 
đẩy các hoạt động tình nguyện để duy trì các thành quả của 
Dự án. Dự án can thiệp này đã được triển khai như một hợp 
phần của một chương trình rộng hơn về phòng ngừa bạo 
lực đối với phụ nữ và trẻ em gái do UN Women thực hiện.

Dự án được thiết kế dựa trên một nghiên cứu cấp khu vực 
và quốc gia về các nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái. Theo các kết quả nghiên cứu do P4P 
tiến hành về vấn đề nam giới và bạo lực, trung bình có 46% 
nam giới trong đời đã từng có hành vi bạo lực thể chất và/
hoặc tình dục đối với bạn tình; 53% nam giới từng có hành 
vi bạo hành tinh thần đối với bạn tình; và 34% nam giới từng 
có hành vi bạo hành về kinh tế đối với bạn tình của họ (Fulu 
và cộng sự, 2013). Thêm nữa khoảng 11% nam giới cho biết 
trong đời họ từng có hành vi xâm hại tình dục đối với phụ nữ 
mà không phải là bạn tình của họ (Fulu và cộng sự, 2013). 
Những phát hiện nghiên cứu này cho thấy cấp độ bạo lực do 
bạn tình gây ra trong khu vực khá cao.

Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại 
Việt Nam đã đo lường được tỷ lệ bạo lực do bạn tình gây ra 
với phụ nữ ở độ tuổi giữa 18 và 60 (Liên hợp quốc tại Việt 
Nam, 2010). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 32% trong số 
phụ nữ từng có quan hệ yêu đương hoặc kết hôn đã từng 
bị bạn trai hay chồng  bạo lực về thể chất và 10% trong số 
phụ nữ này cho biết trong đời họ đã từng bị bạn trai hoặc 
chồng bạo lực về tình dục. Nghiên cứu này cũng cho thấy 
54% trong số phụ nữ này từng bị bạn trai hoặc chồng bạo 
hành tinh thần và 9% đã bị bạo hành về kinh tế. 

Tại Việt Nam, P4P đã hỗ trợ thực hiện một nghiên cứu định 
tính để tìm hiểu về các thực hành nam tính bạo lực và không 
bạo lực bởi lẽ các thực hành này đã có tác động quan trọng 
đến việc sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, như 
đã được chỉ ra trong các kết quả của nghiên cứu đa quốc 
gia nêu trên (Đào và cộng sự, 2012). Kết quả từ nghiên cứu 
này cho thấy:

• Trải nghiệm trước đây về bạo lực thời thơ ấu như là 
việc trừng phạt thân thể trẻ em trong gia đình và tại 
trường học đã tạo nên một sự kết nối giữa bạo lực và 
kỷ luật.

• Nam giới thường mô tả việc họ sử dụng bạo lực trong 
gia đình như là một công cụ để giữ kỷ luật và duy trì 
quyền uy của họ.

• Bên ngoài gia đình, bạo lực giữa bạn bè cùng trang 
lứa đã được dùng như một công cụ để xác lập các thứ 
bậc tôn ty theo sức mạnh và sự thống lĩnh ở các em 
trai và nam giới. 

• Các trải nghiệm thời ấu thơ đã đặc biệt ảnh hưởng tới sự 
hình thành các nam tính bạo lực và phi bạo lực ở nam giới. 

• Trong khi nam giới không tán thành các hành vi bạo lực 
thể chất ngoài xã hội, dường như họ lại đồng tình hoặc 
thậm chí coi việc sử dụng bạo lực với vợ ở nhà là cần thiết. 

• Việc nam giới sử dụng bạo lực thường diễn ra trong 
tình huống để bảo vệ và thể hiện nam tính của họ.

NGHIÊN CỨU CUỐI KỲ ĐỊNH TÍNH VỀ
DỰ ÁN CAN THIỆP HUY ĐỘNG NAM GIỚI 
PHÒNG NGỪA BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI
TẠI ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

Nghiên cứu cho thấy Dự án đã giúp nâng 
cao quan niệm và hiểu biết về bạo lực đối 
với phụ nữ và trẻ em gái, đã thách thức lại 
các chuẩn mực và vai trò giới có xu hướng 
duy trì sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, 
đã góp phần cải thiện các mối quan hệ 
gia đình và kỹ năng làm cha mẹ cũng như 
khuyến khích các hoạt động tình nguyện.  
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CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu cuối kỳ định tính này đã đi vào tìm hiểu và ghi lại những thay đổi và biến chuyển có được từ Dự án 
can thiệp thí điểm. Nghiên cứu cũng nhằm thu thập các khuyến nghị từ các nhóm tham gia trực tiếp vào quá trình 
thực thi dưới dạng hướng dẫn nhóm hay thành viên các nhóm này để cải thiện Dự án can thiệp. Dữ liệu đã được 
thu thập từ bốn cuộc thảo luận nhóm tập trung với tất cả là 16 hướng dẫn viên – hai nhóm tại mỗi xã/phường nơi 
triển khai Dự án can thiệp. Các cuộc phỏng vấn sâu cá nhân đã được tiến hành với 20 thành viên từ hai xã phường 
thí điểm Dự án. 

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu đã ghi nhận được bốn chủ đề nội dung chính và sự chuyển biến diễn ra trong các chủ đề này ở các 
hướng dẫn viên và thành viên câu lạc bộ nam giới.

Quan niệm và Hiểu biết về Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

Thông tin phản ảnh từ các nam giới tham gia câu lạc bộ cho thấy những biến chuyển quan trọng trong quan điểm 
của họ về BLĐVPNTEG. Đặc biệt Dự án can thiệp đã giúp các anh mở rộng hiểu biết về BLĐVPNTEG và nhận ra 
nhiều hình thức bạo lực. Cũng có bằng chứng cho thấy các anh đã có sự thay đổi hành vi ghi nhận được qua việc 
giảm bớt quan hệ tình dục cưỡng bức trong hôn nhân, cải thiện các kỹ năng giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn cũng 
như nâng cao khả năng xử lý các vụ việc bạo lực gia đình tại địa bàn dân cư. Những thay đổi này hết sức tích cực và 
đáng khích lệ; tuy nhiên cũng có một vài chi tiết cho thấy một số thành viên vẫn tiếp tục giữ các suy nghĩ và thực 
hành đáng lo ngại liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, chẳng hạn như khuynh hướng hòa giải với đối 
tượng nam giới gây ra bạo lực trong các sự vụ bạo lực gia đình.

“Trước có thể nóng, giờ biết kiềm 
chế, bớt những cái bộc phát. Khi nào 
nói chuyện mà có cái bất đồng, kiểu 
người ta lấn quan điểm trước là thành 
mâu thuẫn đấy, giờ thì mình bỏ đi, 
hoặc nói lại một cách mềm mại, dễ 
chịu”. 

Hướng dẫn viên, công nhân, 27 tuổi, 
thảo luận nhóm 

“Trước đây mình muốn là buộc bả 
[quan hệ tình dục]. Do trẻ không suy 
nghĩ được, cũng ‘quá tay’ với vợ. Cứ 
đi nhậu về là thấy vợ là phải công 
việc đó [quan hệ tình dục]. Giờ thì 
thay đổi, hỏi là có chấp nhận không. 
Thái độ vợ cũng khác. Mình thấy 
thoải mái, vui vẻ hơn”. 

Thành viên câu lạc bộ, nông dân, 52 tuổi, 
phỏng vấn sâu

“Rõ ràng là thay đổi trong bản thân 
tôi, từ trước đến nay dù mình chưa 
bao lực, chưa uýnh ai hết, nhưng tôi 
có thấy cái hành vi là nhiều lúc mình 
nghĩ một cái gì đó rồi nóng giận, mà 
không nghĩ như thế có thể đã xem là 
dạng bạo lực tinh thần rồi”. 

Thành viên câu lạc bộ, hưu trí, 57 tuổi, 
phỏng vấn sâu
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Vai trò và Chuẩn mực Giới

Các thành viên đã thể hiện khả năng nhận biết các chuẩn mực giới mang tính phụ quyền gia trưởng trong đời 
sống thường nhật (nhất là trong gia đình họ) được cải thiện qua quá trình vận động can thiệp. Rất nhiều anh cũng 
thấy các chuẩn mực và mong đợi này đặt ra cho phụ nữ là không công bằng và là một nguy cơ dẫn đến gia tăng 
BLĐVPNTEG. Hiểu được điều này khiến nam giới trở nên tôn trọng, biết ghi nhận và kiên nhẫn với phụ nữ cũng như 
các việc không tên trong nhà mà phụ nữ vẫn gánh vác. Các suy nghĩ này đã được các anh thể hiện qua hành động 
thực tế như trở nên bớt đòi hỏi và biết đỡ đần việc nhà. 

 “Trước kia chiều đi làm về là đi nhậu chết thôi, giờ hạn chế. Trước về thấy vợ 
chưa nấu cơm là bức xúc, nhăn nhó giờ thì tự giác làm nội trợ luôn, giữ con, giặt 
giũ. Lâu nay tôi hay nghĩ bếp núc là chuyện đàn bà, giờ thấy phụ nữ có giá trị 
quan trọng”. 

Thành viên câu lạc bộ, nông dân, 60 tuổi, phỏng vấn sâu

“Giúp đỡ cho mẹ làm những việc bình thường trong nhà, nấu ăn, hỏi thăm mẹ, có 
việc gì khó khăn thì cũng nói nhiều chuyện vui cho mẹ đỡ lo. Trước đây thì mình 
có lẽ vô tâm, thờ ơ, cứ nghĩ trong người thôi nhưng không nói ra. Cư xử với các 
bạn nữ trong cơ quan cũng nâng niu hơn. Ví dụ như đi đâu hoặc ở quán ra thì 
mình dắt xe giúp cho bạn, nói chuyện nhỏ nhẹ, vui, hòa nhã với bạn, không có 
chọc, không quạu”. 

Thành viên câu lạc bộ, viên chức, 28 tuổi, phỏng vấn sâu 

Các quan hệ gia đình và kỹ năng làm cha mẹ 

Các quan hệ gia đình và trong nhà thường là nơi trước tiên 
các thành viên thể hiện một số thay đổi mà các anh đã học 
hỏi được từ Dự án can thiệp. Đặc biệt, các anh đã nhận ra giá 
trị của gia đình và tầm quan trọng của việc nêu gương tốt về 
quan hệ ứng xử cho con cháu noi theo. Các anh cho biết đã 
vận dụng nhiều thực hành làm cha mẹ theo hướng tích cực bao 
gồm chia sẻ cảm xúc và thể hiện tình yêu thương, chăm sóc của 
người cha, bớt khắt khe cũng như cải thiện cách nói chuyện và 

giải quyết mâu thuẫn. 

“Trước đây mình hay chửi con, về gia đình hay nóng giận. Vợ con làm gì đó không 
bằng lòng là mình la nọ kia. Giờ mình không có cái nóng giận nữa, tự nhiên gia đình 
êm ấm hạnh phúc.” 

Hội viên câu lạc bộ, hưu trí, 63 tuổi, phỏng vấn sâu
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“Khi anh biết được, nói được là hàng xóm nghe, 
nể anh con cái nó theo cái tư tưởng mình đã 
tiếp thu mình về truyền đạt lại, cho nên chương 
trình rất phù hợp với xã hội tiến bộ. Cuộc sống 
không gây ồn ào, gây ra những chuyện đánh 
đập chửi bới ồn ào, xã hội lành mạnh lên. Vì 
trong nhà vợ chồng, con cái tức là không có 
gây gổ, không xích mích với nhau”. 

Thành viên câu lạc bộ, hưu trí, tuổi 61, phỏng vấn sâu

Bên cạnh những ghi nhận khả quan nêu trên, nghiên 
cứu cũng thu thập phản hồi từ các thành viên và các 
hướng dẫn viên trong việc xây dựng chiến lược và thực 
hiện Dự án. 

• Tính chấp nhận: Nhìn chung các đối tượng tham gia 
nghiên cứu cho biết Dự án can thiệp vừa lý thú, hào 
hứng vừa hữu ích và cần thiết mặc dù họ cũng đã bỏ 
ra rất nhiều thời gian để theo suốt Dự án.

• Phương pháp mang tính tham gia: Các hướng dẫn 
viên và thành viên đã rất đề cao phương pháp học 
tập mang tính tham gia trong các buổi sinh hoạt Dự 
án can thiệp. Phương thức này đã tạo ra một môi 
trường học tập hứng thú cho phép các thành viên 
nhóm trao đổi ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

• Tài liệu Hướng dẫn dành cho Hướng dẫn viên: Về 
vấn đề khoảng cách thế hệ, một số nam giới đứng 
tuổi có xu hướng không cảm thấy thoải mái lắm khi 
bàn luận về các chủ đề ‘nhạy cảm’ như sức khỏe sinh 
sản và tình dục. Như một số đối tượng tham gia đã 
ghi nhận, hướng đề xuất không hẳn là loại bỏ các chủ 
đề này vì rằng đây là những nội dung thiết yếu đối 
với Dự án can thiệp và rõ ràng đã tạo đà cho những 
thay đổi quan trọng ở các anh (thí dụ như giảm thiểu 
quan hệ tình dục cưỡng bức trong đời sống hôn 
nhân). Thế nhưng có lẽ nhóm đối tượng cao niên cần 
có thêm thời gian để thảo luận chậm rãi và dần dần 
các chủ đề này.

• Vận động và Tuyển chọn: Việc thông báo Dự án can 
thiệp tới các địa phương, được phê chuẩn và tìm được 
những người có khả năng cam kết tham gia Dự án là 
các bước thiết yếu nhưng thường hay bị xem nhẹ. Dự 
án can thiệp này đã tận dụng các cơ chế hiện hành 
để có được nguồn cung trực tiếp từ các cán bộ cơ sở, 

nhưng ngay những người này cũng vẫn phải vận động 
và khuyến khích gia nhập. Hầu hết các hướng dẫn viên 
và thành viên câu lạc bộ vốn dĩ đã đang tham gia các 
hoạt động đoàn thể tại địa phương tại thời điểm họ 
gia nhập Dự án can thiệp. 

• Sự quản lý và Kế hoạch: Với tư cách là cơ quan điều 
phối, Hội LHPN Đà Nẵng đã có thể vận động sự 
tham gia tích cực của chính quyền địa phương các 
cấp trong quá trình phát triển và thực thi Dự án can 
thiệp, nhất là với các cán bộ chính quyền là đại diện 
Ban Vì Sự Tiến Bộ của Phụ Nữ các cấp. 

• Biến chuyển cần thời gian: Tất cả các đối tượng 
tham gia nghiên cứu đều chia sẻ suy nghĩ cho rằng 
quá trình thay đổi là phức tạp và chịu tác động từ 
rất nhiều yếu tố. Tất cả họ đã nhận ra rằng việc thay 
đổi các quan niệm hướng đến bình đẳng giới là chìa 
khóa để loại trừ BLĐVPNTEG. 

Dự án can thiệp huy động nam giới đã truyền cảm hứng 
đưa đến các chuyển biến quan trọng ở các thành viên 
và hướng dẫn viên câu lạc bộ về quan niệm, thái độ và 
thực hành bình đẳng giới cũng như tăng cường hiểu 
biết và không chấp nhận các dạng thức khác nhau của 
BLĐVPNTEG và làm thế nào để phòng ngừa bạo lực. 
Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy các thành viên đã 
thực hiện những thay đổi ngay trong gia đình họ qua 
việc cải thiện mối quan hệ với vợ con cũng như trong 
cộng đồng từ rất nhiều loại hình hoạt động tình nguyện. 
Dự án can thiệp huy động nam giới đã không được triển 
khai riêng biệt do đó các kết quả nghiên cứu này cần 
được đặt trong bối cảnh của một chương trình lớn hơn 
có nhiều hợp phần. Những kết quả nghiên cứu đáng 
khích lệ cho thấy mô hình can thiệp này có thể được 
củng cố, nhân rộng và đánh giá thêm.

Tinh thần tình nguyện

Các thành viên đã nhận ra khả năng của bản thân để trở thành tác nhân thay đổi qua việc làm gương trong gia đình 
họ và cộng đồng từ chính những thay đổi trong thái độ và hành vi của họ, cũng như tích cực động viên những người 
khác suy nghĩ và cố gắng làm mọi việc khác trước. Bằng việc nhìn nhận BLĐVPNTEG trong cộng đồng, các anh đã 
biến những điều đã học hỏi được thành hành động như trong nỗ lực tình nguyện để hỗ trợ các thành viên khác trong 
cộng đồng. Rất nhiều anh đã bày tỏ niềm vui có được từ các hoạt động tình nguyện của mình.
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