CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIỚI CỦA EU
Kế hoạch thực hiện tại Việt Nam (CLIP) cho giai đoạn 2021-2025

Liên minh Châu Âu và các Quốc gia thành viên (gọi chung là Team Europe) tích cực thúc đẩy hợp tác về bình
đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ. Các hoạt động cụ thể trong lĩnh vực đối ngoại của EU cho bình
đẳng giới và nâng cao quyền năng phụ nữ (giai đoạn 2021-2025) đã bắt đầu được thực hiện ở Việt Nam.
Bình đẳng giới là giá trị cốt lõi của EU, được thừa nhận rộng rãi là một thành tố của nhân quyền, cũng như giữ vai
trò quan trọng trong cuộc sống, tăng trưởng kinh tế, thịnh vượng, quản trị nhà nước tốt, hòa bình và an ninh

Tầm nhìn

Luận cứ

• Việt Nam xếp thứ 121 trong số 156 quốc gia về nâng cao
quyền năng chính trị của phụ nữ, xếp thứ 152 về y tế và
sinh tồn, xếp thứ 26 về phụ nữ tham gia kinh tế và thứ
94 trong việc tiếp cận giáo dục.
• Các định kiến giới hiện đang hạn chế việc phụ nữ (i)
tham gia quá trình ra quyết định; (ii) đóng góp và hưởng
lợi từ tăng trưởng xanh và chuyển đổi số; và (iii) tiếp
cận một số hoạt động tạo thu nhập. Các khuôn mẫu giới
là lý do chính của bạo lực giới, của nhu cầu chưa được
Lồng ghép giới & dự án đích
đáp ứng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và
quyền liên quan đến sức khỏe sinh sản.
• Bình đẳng giới và nâng cao quyền

Thông qua các hoạt động đối
ngoại, EU sẽ khẳng định vị thế
người dẫn đầu - thúc đẩy bình
đẳng giới trên toàn cầu

năng phụ nữ được lồng ghép trong các
lĩnh vực ưu tiên hợp tác song phương:
(1) kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và
nhạy cảm khí hậu; (2) kinh doanh có
trách nhiệm và việc làm hợp lý; (3)
quản trị, nhà nước pháp quyền và cải
cách thể chế.
• Với dự án đích, EU dự kiến sẽ hỗ trợ
Tổ chức về quyền phụ nữ của Việt
Nam để đóng vai trò điều phối trong
việc (1) thúc đẩy phụ nữ tham gia
quyết sách các kế hoạch thích ứng với
biến đổi khí hậu và chống chịu thiên
tai; (2) hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và
kinh doanh trong lĩnh vực chuỗi giá trị
số, chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn; (3)
giải quyết nhu cầu an ninh của phụ nữ
và trẻ em gái trong các tình huống
khẩn cấp.
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Tham vấn đối thoại
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Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_en
https://www.facebook.com/EUandVietnam
https://twitter.com/EUDelegationVN

Phòng chống bạo lực giới
Nâng cao sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và quyền liên
quan đến sức khỏe sinh sản
Nâng cao quyền năng phụ nữ
Thúc đẩy phụ nữ tham gia và lãnh đạo
Lồng ghép chương trình nghị sự Phụ nữ - Hòa bình - An ninh
Tăng trưởng xanh và Chuyển đổi số

Đối thoại chính sách và chính trị cũng quan trọng không
kém lồng ghép giới và dự án đích.
Phái đoàn Liên minh Châu Âu và các Quốc gia thành viên sẽ
thực hiện đối thoại dựa trên bằng chứng ở cấp quốc gia,
địa phương và khu vực.
Hợp tác với Ban thư ký ASEAN để tổ chức đối thoại EUASEAN về bình đẳng giới.
Đối thoại chiến lược thông qua Hội Phụ nữ Việt Nam, với
các cơ quan lập pháp (ví dụ: Quốc Hội); cơ quan hoạch
định chính sách (ví dụ: các Bộ); chính quyền địa phương
(các Tỉnh); đối tác phi Chính phủ (tổ chức NGOs, khối tư
nhân, doanh nghiệp xã hội, tổ chức nghiên cứu, liên minh
và các tổ chức hội); và các tổ chức Liên hiệp quốc.
Ngoại giao quần chúng

– Đại sứ, trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu, và Sứ quán
các nước thành viên, cùng với những người có ảnh hưởng
lớn của Việt Nam sẽ đóng vai trò “đại sứ thương hiệu cho
bình đẳng giới” tận dụng cơ hội các ngày kỷ niệm và các
mốc thời gian phù hợp để thúc đẩy hoạt động ngoại giao
quyền chúng với nội dung về bình đẳng giới.
– Các hoạt động ngoại giao quần chúng sẽ được hỗ trợ bởi
một Nhóm chuyên gia truyền thông chuyên nghiệp.
#StrongerTogether

