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Giới thiệu
Như đã giới thiệu từ học phần trước thì lao động không được trả công
là một thành tố quan trọng trong phân bổ thời gian và nguồn lực trong
hoạt động kinh tế, học phần này sẽ đưa ra phân tích về giới từ góc độ
lao động và thị trường lao động trong bối cảnh của Châu Á và Thái Bình
Dương, gồm những vấn đề như cung ứng lao động và cấu trúc việc làm
bị chia tách, tạo ra một bức tranh đầy đủ hơn về phân bổ thời gian và
nguồn lực. Những định nghĩa về việc làm không chính thức được nhấn
mạnh, thể hiện tầm quan trọng trong phần lớn các quốc gia ở Châu Á
và Thái Bình Dương. Học phần cũng đưa ra bài tập lập bản đồ việc làm
và thảo luận các chính sách việc làm từ góc độ giới.
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Mục tiêu học tập
1. Củng cố nhận thức của học viên về mối quan hệ giữa công việc
chăm sóc không được trả lương, hoạt động đảm bảo sinh kế, việc
làm không chính thức, lao động và việc làm.
2. Giúp học viên hiểu được những hạn chế trong quyết định tham gia
lực lượng lao động.
3. Học viên có khả năng đánh giá sự đa dạng của cấu trúc việc làm
trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
4. Học viên hiểu biết đầy đủ hơn về những thách thức trong các chính
sách cụ thể liên quan đến việc làm có phân biệt về giới ở Châu Á Thái Bình Dương.

Nội dung
I. Việc làm là gì? Lao động là gì?
A. Rà soát đường phân tách trong hệ thống tài khoản quốc gia (SNA).
B. Lao động không có việc làm.
C. Hai tổ chức quan trọng: thị trường lao động và các hộ gia đình.
II. Nguồn cung lao động.
A. Quyết định tham gia lực lượng lao động.
B. Giáo dục, kỹ năng và kinh nghiệm.
III. Cơ cấu việc làm cho nữ giới và những người thuộc giới tính thứ ba ở
Châu Á và Thái Bình Dương.
A. Việc làm trong ngành nông nghiệp.
B. Việc làm chính thức và Việc làm không chính thức
C. Tình trạng việc làm.
IV. Nữ giới và việc làm ở Châu Á và Thái Bình Dương.
A. Phân mảnh trên thị trường lao động.
B. Phân biệt đối xử và bất bình đẳng trong thu nhập.
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Thời gian học:
1 ngày

bài TẬP 1
Mục tiêu: giúp học viên có khả năng thảo luận về việc làm và sự chia tách
giới trong việc làm
Trong năm 2009, chưa đến một phần ba lao động nam và nữ1 có việc
làm được trả lương và trả công đều đặn trong khu vực Châu Á, một chỉ
báo rõ ràng về thị trường lao động yếu đồng thời là nền kinh tế phi
chính thức lớn. Chỉ có một phần trăm nữ giới năng động trong nền kinh
tế Châu Á đã điều hành doanh nghiệp của chính mình với các nhân viên
được trả lương. Việc làm ‘dễ bị tổn thương’ chiếm hơn một nửa tổng số
việc làm, trong số đó việc làm dễ bị tổn thương đối với nữ giới lại cao
hơn nam giới. So với các vùng khác trên thế giới Nam Á có tỷ lệ việc làm
dễ bị tổn thương cao nhất với 84,5% nữ giới và 74,8% nam giới, cho thấy
tốc độ tăng trưởng việc làm cao nhất ở tiểu vùng không tự động ngang
bằng với xu hướng tích cực của thị trường lao động.2
Trước khi làm bài tập, viết những tiêu đề sau lên bảng lật:
1. Các công việc/việc làm – chủ yếu là nữ giới.
2. Các công việc/việc làm – chủ yếu là nam giới.
1

Hiện không có dữ liệu đúng đắn hoặc đáng tin về giới tính thứ ba, thu nhập và việc làm. Tuy
nhiên, Nhóm Công việc Xứng đáng của ILO ở Đông và Đông Nam Châu Á Thái Bình Dương
hiện đang thực hiện (năm 2012) một nghiên cứu ở Thái Lan về các dạng phân biệt đối xử mà
người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT) gặp phải tại nơi làm việc,
trong khuôn khổ dự án liên vùng “Nhận dạng Giới và Định hướng Giới tính: Thúc đẩy Quyền,
Sự đa dạng và Bình đẳng trong công việc (PRIDE)”

2

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (2011), Phụ nữ và thị
trường lao động ở Châu Á: tái cân bằng hướng tới bình đẳng giới trong thị trường lao động ở Châu
Á, Văn phòng khu vực của ILO khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, ADB, Bangkok, tr. 46.

3

5

3. Các công việc/việc làm – chủ yếu là những người thuộc giới tính thứ ba.
4. Các công việc/việc làm – cả nam và nữ.
Học viên được chia thành các cặp.
Các cặp có thể đưa ra nhiều công việc (hoặc loại hình việc làm cụ thể)
vì chúng có thể thuộc một trong bốn mục trên, dựa trên thực tế ở quốc
gia mình. Ở giai đoạn này của bài tập, trọng tâm sẽ là việc làm được trả
lương, gồm cả người lao động được trả lương và người tự làm chủ.
Sau 10 phút, mỗi cặp đưa ra câu trả lời và viết lên bảng lật dưới mỗi tiêu
đề thích hợp. Nếu một công việc cụ thể nào đó xuất hiện nhiều hơn một
lần, hãy đánh một dấu vào bên cạnh mỗi lần lặp lại.
Khi danh sách đầy đủ, kết quả sẽ được thảo luận toàn thể trước lớp. Liệu
có những khuôn mẫu rõ ràng nào về các cơ hội việc làm được trả lương
cho nữ giới, nam giới và những người thuộc giới tính thứ ba? Những
công việc nào thường được coi là việc làm tốt hơn? Liệu các việc làm tốt
này có chủ yếu rơi vào các cơ hội việc làm cho nữ giới, nam giới, người
thuộc giới tính thứ ba không? Nữ giới có thể tự do chuyển từ một công
việc truyền thống dành cho nữ sang một công việc thường do nam giới
làm không? Bạn có nhận xét gì về công việc cho giới thứ ba? Đâu là
những điểm giống và khác nhau giữa các quốc gia?
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I. VIỆC LÀM LÀ GÌ? LAO ĐỘNG LÀ GÌ?
Mục tiêu: củng cố nhận thức của học viên về mối quan hệ giữa lao động
không được trả lương (chăm sóc), lao động và việc làm.

việc làm
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)3 định nghĩa việc làm gồm những người
trên một độ tuổi xác định nào đó, trong một khoảng thời gian cụ thể, có
thể là một tuần hoặc một ngày, làm việc được trả lương hay tự trả lương
cho mình. Vì vậy, họ là những người:
A. Làm một số công việc được trả tiền công hoặc tiền lương bằng
tiền mặt hoặc hiện vật.
B. Có thỏa thuận lao động chính thức nhưng tạm thời không làm
việc trong thời gian được đề cập.
C. Làm một số công việc vì lợi nhuận hoặc vì lợi ích cho gia đình
dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật.
D. Đã làm cho một doanh nghiệp chẳng hạn như một cơ sở kinh
doanh, trang trại hoặc dịch vụ nhưng tạm thời đang không làm
việc trong khoảng thời gian được đề cập đến vì một lý do cụ thể
nào đó, được hiểu là ‘được thuê làm việc’.

A. Rà soát đường phân tách trong Hệ thống
Tài khoản Quốc gia (SNA)
A. Ở Học phần 3 về lao động không được trả lương đã giới thiệu sự
khác nhau giữa việc làm và lao động không được trả lương. Ở
đây chúng ta xem xét định nghĩa về việc làm cụ thể hơn:
3

ILO (1988), Current International Recommendations on Labour Statistics, 1988 Edition, ILO,
Geneva, p. 47
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 Theo nghĩa thông thường, một người được gọi là đi làm thuê
khi họ có tham gia vào công việc được trả lương dưới một
hình thức nào đó. Đôi khi, việc làm được giải thích ở nghĩa
hẹp hơn như chỉ đề cập đến những nhân viên được trả lương,
và không bao gồm những người tự làm chủ.
 Như Học phần 3 và 4 đã chứng minh, cả hai định nghĩa trên
về việc làm đều không chính xác. SNA định nghĩa cá nhân là
người được thuê làm việc – bất kể họ có được trả lương hay
không – khi họ cung cấp lao động cho một hoạt động kinh
tế được tính trong SNA.
 Do đó, một lượng lớn lao động không được trả lương của
nam giới, nữ giới và những người thuộc giới tính thứ ba có thể
được xem là việc làm. Theo logic này, tự làm chủ chính mình
– được trả lương hay không được trả lương – là việc làm khi
đóng góp vào hoạt động kinh tế được tính trong SNA. Một
người làm việc không được trả lương trong doanh nghiệp gia
đình được xem là được thuê làm việc. Mọi người tham gia vào
hoạt động nông nghiệp tự cung tự cấp cũng là đi làm thuê
bởi họ có đóng góp cho hoạt động kinh tế. Người học nghề
không được trả lương cũng được xác định là đi làm thuê. Như
đã lưu ý trong Học phần 3, về mặt kỹ thuật mà nói thì hoạt
động thu thập nhiên liệu và nước sạch cũng phải được coi là
việc làm, tuy nhiên chỉ có ít quốc gia làm điều này.
 Hoạt động phi pháp cũng được tính là việc làm: ví dụ, vi phạm
bản quyền/ăn cắp, ma túy, hoặc buôn bán vũ khí, hoặc tham
gia vào buôn bán mại dâm. Miễn là có tiền được trao đổi,
những hoạt động này được tính là những hoạt động kinh tế.
 Lao động không được trả lương trong hộ gia đình và một số
hình thức lao động tự nguyện và cộng đồng không được tính
trong SNA và không được xem là việc làm. Như đã nhấn mạnh
ở Học phần 3, đa số công việc không được trả lương trong hộ
gia đình là điều kiện tiên quyết cho bất cứ việc làm nào. Do
đó, những thuật ngữ và điều kiện chi phối hiệu suất lao động
không được trả lương định hình năng lực của một cá nhân để
đảm nhiệm công việc như được định nghĩa trong SNA.
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B. Những điều tra về lực lượng lao động, đã được giới thiệu ở Học
phần 4 về Giới, Dữ liệu, và Các chỉ số, theo các thuật ngữ của
ILO, được giả định là sử dụng đường phân tách của SNA để định
nghĩa dân số có việc làm và hoạt động trong kinh tế. Như ví dụ
về vận chuyển nhiên liệu và nước đã chứng minh thì điều này
hiếm khi diễn ra.
C. Tại nhiều nước Châu Á, nữ giới làm các việc không được trả
lương khác nhau như lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và
doanh nghiệp gia đình theo tỷ lệ không cân đối. Ở Thái Bình
Dương, cả nữ giới và nam giới đều tham gia trong loại hình công
việc này. Tự làm chủ tự trả lương cho bản thân cũng phổ biến
đối với nữ giới ở nhiều nước Châu Á. Đó chính là một dạng của
việc làm tạo ra thu nhập, và mặc dù thu nhập có được này có thể
không thể hiện dưới hình thức tiền công nhưng loại hình việc
làm này được xem là được trả lương trong SNA.
D. Tuy nhiên, như đã thảo luận ở Học phần 3, nữ giới dành một
lượng thời gian không cân xứng của họ vào các công việc không
được trả lương - vào phía “sai” của đường sản xuất mà theo như
SNA định nghĩa thì đó là tham gia vào những hoạt động phi
kinh tế.
E. Vẫn chưa có số liệu đáng tin sẵn có về lao động của những người
thuộc giới tính thứ ba cả về hai phía của đường sản xuất.

B. Lao động không có việc làm
A. Có sự phân biệt quan trọng giữa những định nghĩa chuẩn về
việc làm và lao động.
 Lao động được cung cấp dưới mọi dạng thức của việc làm.
 Tuy nhiên, lao động cũng được cung cấp dưới hình thức
không được trả lương và không được xem là một hoạt động
kinh tế. Do đó, lao động không đồng nhất với việc làm.
 Cả hai loại lao động – việc làm và lao động không được trả
công – đều hữu ích theo nghĩa thông qua chuyển hóa những
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đầu vào của hàng hóa và dịch vụ thành đầu ra của hàng hóa
và dịch vụ, lao động gia tăng giá trị đối với hàng hóa, dịch
vụ trong giá trị sử dụng về mặt kinh tế và xã hội đối với cá
nhân, hộ gia đình và cộng đồng. Như đã khuyến nghị trong
Học phần 3, về nguyên tắc là có thể ước tính giá trị bằng tiền
của phần giá trị gia tăng này. Tuy nhiên cũng không cần thiết
phải đưa ra những ước tính này chỉ để minh họa về lao động
khi xây dựng chính sách. Số liệu điều tra qua nhiều thời điểm
(được phân tách theo giới, độ tuổi, giai cấp, tầng lớp, nông
thôn/thành thị v.v) vẫn giữ được tính cụ thể của nó, và là cơ
sở để xây dựng chính sách tốt hơn so với những giá trị tương
đương trừu tượng rút ra từ thị trường.

C.	Hai tổ chức quan trọng: thị trường
lao động và các hộ gia đình
A. Như đã nhấn mạnh trong Học phần 1 và 3, các hộ gia đình, với
tư cách là những thiết chế, nhìn chung không phải không có
những vấn đề về giới. Sự phân bổ nguồn lực trong các hộ gia
đình, phân công lao động trong hộ gia đình và những hoạt
động không thuộc hộ gia đình, những quyết định liên quan đến
lựa chọn tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình, việc sử dụng tài
sản cá nhân và của hộ gia đình - tất cả đều bị ảnh hưởng bởi mối
tương tác giới giữa nữ giới và nam giới trong gia đình, và điều
này bộc lộ quyền lực không bình đẳng giữa nữ giới và nam giới.
B. Các thị trường lao động, với tư cách là các thiết chế, nơi nữ giới,
nam giới và những người thuộc giới tính thứ ba tìm kiếm việc
làm, cũng bị ảnh hưởng bởi giới. Thị trường lao động có thể bị
phân mảnh giữa những đơn vị thường tạo ra công ăn việc làm
dành cho nữ giới, giữa những đơn vị thường tạo ra công ăn việc
làm dành cho nam giới, và giữa những đơn vị thường tạo ra công
ăn việc làm dành cho người thuộc giới tính thứ ba, như đã thảo
luận trong bài tập 1. Điều này có nghĩa là nữ giới, nam giới và
những người thuộc giới tính thứ ba không có sự lựa chọn tự do
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đối với các cơ hội việc làm. Sự kỳ thị xã hội, đánh giá và phân biệt
đối xử và thậm chí cả bạo lực có thể xảy ra đối với các cá nhân
thuộc giới thứ ba cũng như nữ giới và nam giới khi cố gắng tham
gia vào những công việc mà truyền thống không thuộc về mình.
Những hành vi thù địch/ chống đối tại nơi làm việc, như quấy rối
tình dục4, bắt nạt và phân biệt đối xử giới, nhất là khi tiếp cận với
các cơ hội tham gia tập huấn nâng cao năng lực hay học bổng,
gây bất lợi cho nữ giới và những người thuộc giới tính thứ ba
hơn so với nam giới trong thị trường lao động. Những bất lợi này
vừa ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi những bất bình đẳng về tiền
lương và thu nhập, và có nhiều bằng chứng về vấn đề này.
C. Các hộ gia đình và thị trường lao động giao thoa theo hai cách:
 Về những quyết định phân bổ nguồn lực, sự phân chia lao
động không được trả lương giữa nữ và nam trong hộ gia
đình ảnh hưởng đến những cơ hội việc làm. Như đã nhắc
đến trong những học phần trước, việc thực hiện các công
việc không được trả lương trong hộ gia đình, phần lớn được
nữ giới thực hiện, định hình năng lực cho cả nam và nữ khi
nắm bắt cơ hội việc làm. Ingrid Palmer lập luận rằng, trong
thực tế, lao động không được trả lương do nữ giới đảm nhận,
hỗ trợ cho công ăn việc làm của nam giới bởi nó cung cấp
cho tổng thể nền kinh tế một thứ hàng hoá công cộng có các
yếu tố ngoại sinh tích cực (externalities).5
 Về kết quả phân bổ nguồn lực, thu nhập cá nhân từ việc làm
có thể được hoặc không được gộp vào hộ gia đình thông
qua các cá nhân. Khi được gộp chung trong gia đình, ngay
cả khi chỉ ở mức hạn chế nào đó, thu nhập tổng thể thường
quan trọng hơn thu nhập cá nhân trong quyết định phân bổ
công việc không được trả lương và theo đó là những quyết
định về việc làm và thị trường lao động. Như thế các quyết
4

Xem thêm, ví dụ, Haspels, Nelien, Mohamed Kasim, Zaitun, Thomas, Constance và Mc Cann,
Deirdre (2001), Action against Sexual Harassment at Work in Asia and the Pacific, ILO, Bangkok

5

Palmer, Ingrid (2005), "Tài chính công từ góc độ giới”, Phát triển Thế giới, tập 23 số 11, trang
1981-1986.
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định gộp thu nhập của hộ gia đình định hướng sự vận hành
của thị trường lao động. Khi không được gộp lại, thu nhập
của các cá nhân vẫn định hình sự phân bổ lao động không
được trả lương, thị trường lao động và những quyết định về
việc làm và vì vậy định hình cả hoạt động của thị trường lao
động. Quyết định gộp thu nhập của hộ gia đình tự nó đã thể
hiện tính tương tác về giới giữa nam và nữ, sau đó là sự bất
bình đẳng về quyền lực giữa nam và nữ.
 Trong cả hai ví dụ, cấu trúc của hộ gia đình và sự tương tác
của nó định hình sự vận hành của các thị trường lao động.
D. Tuy nhiên, phần lớn những phân tích kinh tế và hoạch định
chính sách chỉ xem xét việc làm ở mức độ cá nhân, mà không
tính đến sự tương tác của hộ gia đình. Điều này mang đến một
bức tranh sai lệch về mối tương tác trong thị trường lao động;
như đã đề cập đến trong Học phần 3, điều quan trọng là phải
tính đến cấu trúc của hộ gia đình và mối tương tác của nó khi
xem xét thị trường lao động và các chính sách về việc làm, nếu
mục đích là để nâng cao mức sống và giảm nghèo.
E. Thị trường lao động và các chính sách về việc làm không thể giả
định một nguồn cung lao động có sẵn không giới hạn bởi vai
trò của lao động không được trả công trong việc tạo ra nguồn
lao động này. Chính sách về việc làm hiệu quả nên dựa vào phân
tích về sự phân bổ lao động không được trả lương và bộ chính
sách về kinh tế và xã hội đã được xây dựng trước đó nhằm làm
giảm và tái phân phối lại lao động không được trả lương.
F. Những điều tra thực hiện trong các thời điểm khác nhau đã
được giới thiệu cho học viên trong Học phần 3 và được tiếp tục
bàn đến trong Học phần 4, là phương thức quan trọng cung cấp
những số liệu thiết yếu là bằng chứng khi xây dựng chính sách,
có tính đến phân bổ lao động không được trả lương và sự cần
thiết để tái phân bổ lao động đó khi xây dựng các chính sách
việc làm hiệu quả.
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II. NGUỒN CUNG LAO ĐỘNG
Mục tiêu: giúp học viên hiểu được những vấn đề về giới trong các quyết
định tham gia lực lượng lao động.

A. Quyết định tham gia lực lượng lao động
A. Định nghĩa về sự tham gia lực lượng lao động:
 Là lực lượng lao động tương đương với tổng dân số có việc
làm cộng với số thất nghiệp chủ động tìm kiếm việc làm
(tổng số lực lượng lao động = tổng dân số có việc làm/được
sử dụng + những người thất nghiệp).
 Thường thì nguồn cung lao động được đánh đồng với sự
tham gia của lực lượng lao động.
 Định nghĩa này tương tự với việc làm: sự sẵn sàng và khả
năng cung cấp lao động cho các hoạt động kinh tế được SNA
công nhận.
 Người tìm kiếm cơ hội việc làm cũng được xem là có tham
gia lực lượng lao động. Những người tìm kiếm việc làm được
xác định là người thất nghiệp, và là một phần của dân số
hoạt động trong nền kinh tế.
Định nghĩa này loại bỏ các cá nhân, chủ yếu là nữ giới, những người chỉ
tham gia vào các công việc không được trả lương nằm ngoài đường
sản xuất, cũng như những người chỉ đi học và những người được coi
là quá già để làm việc. Tuy nhiên, như chúng ta đang thấy trong hoạch
định chính sách, ranh giới giữa những gì là lao động và không phải là
lao động, cũng như những gì là lao động nhưng vẫn không được tính,
khiến cho nhiều con số về lao động và việc làm trở nên mơ hồ khó hiểu.

BÀI TẬP 2
Mục tiêu: giúp học viên có thể đánh giá số liệu thống kê về tham gia lực lượng
lao động và xử lý tốt hơn số liệu định lượng đã được thảo luận trong Học phần 4
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Sử dụng bảng số liệu về dân số dưới đây – là các số liệu giả định đã được
đơn giản hóa để thực hiện các tính toán dễ dàng hơn – học viên phải
tính tổng lực lượng lao động, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tổng số
việc làm và tỷ lệ thất nghiệp. Ngoài ra, có thể sử dụng các số liệu thống
kê thực tế về lực lượng lao động từ một quốc gia ở Châu Á hoặc Thái
Bình Dương để làm bài tập, nhưng những số liệu này lại bỏ qua những
người thuộc giới tính thứ ba.

Bảng 3. Số liệu về Dân số
Tổng số
Dân số

Nam
giới

tính
Nữ giới Giới
thứ 3

20 triệu 10 triệu 10 triệu

Dân số trong độ tuổi lao động (trên 15) 12 triệu
Học sinh/ sinh viên các trường học/
đại học (trên 15)

1 triệu

6 triệu

6 triệu

2 triệu
1 triệu

600,000 400,000 200,000

Người về hưu/ người hưởng trợ cấp 500,000 300,000 200,000 100,000
(trên 15)
Chỉ những người được ghi nhận là
không làm việc nhà trong hệ thống
SNA (trên 15)

1 triệu

100,000 900,000 100,000

Lao động được trả lương (trên 15)

1.9 triệu 1.5 triệu 400,000 100,000

Người tự làm chủ (trên 15)

4.9 triệu 2.5 triệu 2.4 triệu 200,000

Chủ lao động (trên 15)

100,000 100,000

0

0

Người lao động làm việc nhà không 1.6 triệu 400,000 1.2 triệu 100,000
được trả lương (trên 15)
Thất nghiệp

1 triệu

HÃY TÍNH
Lực lượng lao động

12

500,000 500,000 200,000

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
Số việc làm
Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = Dân số hoạt động kinh tế/ Dân số trong độ tuổi
lao động
Tỷ lệ thất nghiệp = số người không có việc làm / lực lượng lao động

Những tính toán này cần được rà soát trước cả lớp, trước khi tiếp tục
thảo luận những câu hỏi sau:
 Nêu một số hạn chế và vấn đề về định nghĩa lực lượng lao
động chuẩn và các chỉ số?
 Liệu những số liệu này cho ta biết thông tin về chất lượng
việc làm không? Liệu các số liệu phản ánh gì về tình trạng
thiếu việc làm - đối lập với thất nghiệp?
 Nếu nữ giới, nam giới và những người thuộc giới tính thứ ba
được xếp là ‘không tham gia vào hoạt động kinh tế’ khi họ
mất việc thay vì được xếp là ‘thất nghiệp’, thì sẽ ảnh hưởng
đến tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và thất nghiệp như thế
nào?
 Những số liệu này phản ánh tình trạng lao động ở trẻ em trai
và trẻ em gái như thế nào?6
B. Sự tham gia lực lượng lao động của nữ giới
 Thông thường, nữ giới có tỷ lệ tham gia trong lực lượng
lao động thấp hơn so với nam giới vì gánh nặng công việc
không được trả lương rơi vào nữ giới ở hầu hết các nước như
6

Định nghĩa quốc gia về lao động trẻ em có thể thay đổi, tuy nhiên, theo hầu hết các khuôn
khổ pháp lý quốc gia trong khu vực, lao động trẻ em được coi là công việc do trẻ em tuổi từ
13 đến 15 thực hiện. Theo Công ước ILO số 138 về tuổi tối thiểu được phép đi làm, độ tuổi tối
thiểu cho công việc không nên ít hơn tuổi kết thúc chương trình học bắt buộc thường là 15,
mặc dù luật pháp mỗi quốc gia có thể cho phép người từ 13 đến 15 tuổi làm các công việc
nhẹ. Bất kỳ công việc nào có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể của trẻ em, sức khỏe tâm
thần hoặc đạo đức và an toàn không nên được bất cứ ai dưới 18 tuổi thực hiện.
(http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm)
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kết quả của sự tương tác giới và những mối quan hệ bất bình
đẳng về quyền lực trong các hộ gia đình.
 Tuy nhiên, ở nhiều nước Châu Á, tỷ lệ tham gia lực lượng lao
động của nữ giới đang cao hơn so với các vùng khác trên thế
giới. Điều này có nghĩa rằng nữ giới ở nhiều quốc gia Châu Á
tham gia cả ở những công việc được trả lương lẫn các hoạt
động không được xem là việc làm được trả công, họ thường
không nghiêng hẳn về việc không lương hay việc được trả
lương. Trong nhiều năm qua, điều này được gọi là gánh nặng
kép về việc làm và lao động không được trả lương mà nữ giới
phải hứng chịu nhiều nhất.
C. Sự tham gia lực lượng lao động của giới thứ ba.
Trong cuộc điều tra đầu tiên trên thế giới về những người chuyển
đổi giới tính7 ở New Zealand vào năm 2007, cứ bốn trong số
năm người được phỏng vấn mô tả các ví dụ về phân biệt đối xử
và quấy rối nghiêm trọng tại nơi làm việc, bao gồm cả tấn công
và lạm dụng tình dục. Cuộc điều tra cho thấy:
1. Lựa chọn nghề nghiệp của một số người chuyển giới bị hạn
chế do phân biệt đối xử.
2. Trải nghiệm về phân biệt đối xử làm gia tăng nỗi lo lắng của
những người chuyển giới về việc tiết lộ thông tin về tình trạng
chuyển giới của họ.
3. Quấy rối và đe dọa đã ảnh hưởng đến những người chuyển
giới tại nơi làm việc, và hậu quả là một số đang bị thiếu việc
làm, và một số khác bị sa thải hay bỏ việc.
4. Người chuyển giới có được sự hỗ trợ từ người sử dụng lao
động (chủ) và từ các đồng nghiệp thì có nhiều thay đổi tích
cực trong công việc. Một số thậm chí còn là nhân viên làm việc
lâu năm có nhiều đóng góp, và cho rằng sự hỗ trợ này đã giúp
họ và các đồng nghiệp.

7

Cuộc điều tra New Zealand sử dụng các thuật ngữ người 'chuyển giới' và 'song tính' thay cho
thuật ngữ 'người thuộc giới tính thứ ba'
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5. Do có kinh nghiệm về kỳ thị cũng như bị gạt ra ngoài lề, người
chuyển giới ít khi yêu cầu trợ giúp hoặc khiếu nại về sự đối xử
mà họ nhận được.
6. Tóm lại, người chuyển giới đã trải nghiệm sự phân biệt đối
xử trong suốt chu kỳ làm việc: định hướng việc làm, đối phó
với các vấn đề trong quá trình làm
việc, hoặc thay đổi công việc. Định
kiến tiêu cực về lựa chọn nghề
nghiệp, ít gương điển hình tích
cực, nỗi lo sợ gây ra bởi thành kiến,
thiếu sự chấp nhận ở nơi làm việc,
và các hành vi phân biệt đối xử,
tất cả kết hợp lại tạo ra các rào cản
trong công việc khiến nhiều người
không thể vượt qua.8
Người thuộc giới tính thứ ba thấy mình là đối tượng của sự phân biệt
đối xử trong việc làm. Nhiều nhà lãnh đạo thuộc giới tính thứ ba ở Ấn
Độ, Nepal và Thái Bình Dương, được mô tả là làm việc trong ngành công
nghiệp giải trí.
 Tại Ấn Độ họ đã được tuyển dụng làm người thu thuế; ở Thái
Lan một số đã được tuyển dụng làm tiếp viên hàng không
của hãng PC Air, trở thành trợ lý trong các cửa hàng, nhà
hàng, thẩm mỹ viện, và lĩnh vực vui chơi giải trí và du lịch tại
đất nước này.
 Ở Nepal, quyền lao động phụ
thuộc vào giấy chứng nhận
quyền công dân. Giấy chứng
nhận hiện đã có sẵn cho
những người thuộc giới tính
thứ ba, và hy vọng điều này
sẽ cho thấy một số thay đổi
trong triển vọng việc làm.
8

Ủy ban Nhân quyền (2007), To Be Who I Am, Kia noho au ki toku ano ao. Báo cáo về kinh nghiệm
phân biệt đối xử do người chuyển đổi giới tính thực hiện. Ủy ban Nhân quyền, Auckland.
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Bhumika Shrestha, chính trị gia
chuyển giới người Nepal, được bầu
là thành viên Quốc hội Nepal năm
2010.

Chính trị gia chuyển giới người New
Zealand: Georgina Beyer. Được bầu
là thị trưởng Carterton năm 1995,
giữ vị trí đó đến năm 2000. Beyer
là nghị sĩ Quốc hội của Wairarapa
nhiệm kỳ 1999 đến 2007, trở thành
nghị sĩ quốc hội chuyển giới đầu tiên
trên thế giới.

D. Quyết định tham gia vào thị trường lao động.
 Lý thuyết kinh tế tân cổ điển cho rằng các cá nhân tham
gia vào lực lượng lao động nếu họ hy vọng sẽ kiếm được
một mức lương lớn hơn một mức ‘tiền công định trước’
(reservation wage), được định nghĩa là mức lương tối thiểu
để họ sẵn sàng chấp nhận. Nếu tiền lương tăng, thì sự tham
gia lực lượng lao động cũng tăng, như đã mô tả trong Học
phần 3.
 Một nghiên cứu về cuộc khủng hoảng ở Đông Á năm 1997
cho thấy sự tham gia lực lượng lao động là nữ giới tăng lên
khi tiền lương thực tế - mức lương điều chỉnh do lạm phát
- giảm xuống. Thông qua lạm phát, tiền lương thực tế thấp
hơn làm giảm sức mua của thu nhập hộ gia đình và thúc đẩy
nữ giới đi tìm việc làm.9 Áp lực đối với thu nhập hộ gia đình
có thể làm cho nữ giới tăng lượng thời gian họ dành cho các
hoạt động tạo thu nhập hoặc số lượng các hoạt động tạo ra
thu nhập mà họ theo đuổi đồng thời.
 Nữ giới phải gánh chịu nhiều hơn từ tác động của cuộc
khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu bắt đầu trong
9

Elson, Diane (2006), Sự tham gia của phụ nữ trongthay đổi kinh tế và chính trị: Sự lai tạp, Đảo lộn
và mâu thuẫn trong bối cảnh toàn cầu hóa, GEM-IWG Tài liệu Công tác 06-ngày 08 tháng 11
năm 2006.
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năm 2008 bởi họ đã không được trao quyền về trong cấu
trúc hệ thống và bị gạt ra khỏi thị trường lao động trước khi
cuộc khủng hoảng bắt đầu. Nữ giới bị ảnh hưởng nặng nề
bởi những tác động từ vòng đầu tiên do mất việc làm trong
các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu, thất nghiệp
và thiếu việc làm, và hậu quả là nạn nhân do tác động dây
chuyền từ việc làm không chính thức. Nữ giới cũng bị ảnh
hưởng nặng nề bởi những tác động ở vòng hai lên sự tương
tác giới và những chiến lược để xoay sở thu xếp ổn thỏa mọi
việc trong hộ gia đình, bởi họ chính là những người chịu
trách nhiệm điều chỉnh hộ gia đình và chiến lược đối phó.
Cuộc khủng hoảng cũng cho thấy khả năng phục hồi của
các khu vực phi chính thức đối với suy thoái là điều phi thực
tế, và rằng chính nữ giới không có những mạng lưới an sinh
mà họ có thể dựa vào.10
 Tuy nhiên, điều cần phải lưu ý là ở Đông Á tỷ lệ tham gia lực
lượng lao động của nữ giới trẻ cao hơn so với nam giới trẻ.
Điều này không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Đặc điểm
này là do Đông Á thành công trong tạo ra cơ hội cho nữ giới
tham gia lực lượng lao động, nhưng nó cũng phản ánh sự
phụ thuộc vào lao động nữ có chi phí thấp trên một đơn vị
sản phẩm trong các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu.11
Những người trẻ thuộc giới tính thứ ba cũng xuất hiện trong
khu vực này ở Đông Á.
 Ở nhiều quốc gia Châu Á, nữ giới không phải ở vị trí để gia
tăng sự tham gia của mình trong lực lượng lao động ngay
cả trong bối cảnh suy giảm tiền lương thực tế. Phần lớn khu
vực này vẫn được mô tả là nghèo đói. Đa phần lực lượng lao
động phân bố trong nhiều công việc nhưng ở một số ít quốc
gia lại phân bố trong các hoạt động phi chính thức, tự làm
chủ và các công việc dễ bị tổn thương, là những khu vực tập
trung nhiều lao động nữ. Lập luận rằng nữ giới tham gia vào
10
11

ILO và ADB, Op. cit
ILO (2011), Xu hướng việc làm toàn cầu năm 2011: Thách thức của sự phục hồi việc làm. ILO,
Geneva, tr39.
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lực lượng lao động tăng lên khi tiền lương thực tế giảm đã
hạn chế điểm nổi bật là phần lớn việc làm không phải để
nhận lương và nhiều công việc khác không mang lại thu
nhập. Cuối cùng, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ giới
tham gia vào lực lượng lao động tăng lên khi tình trạng nam
giới thất nghiệp tăng được ghi nhận ở hộ gia đình.
 Do đó, đối lập với lý thuyết kinh tế, mối liên hệ giữa sự tham
gia lực lượng lao động của nữ giới, với lương thực tế và năng
suất là không rõ ràng ở Châu Á.
 Vẫn chưa có số liệu đáng tin cậy và chính xác về những quyết
định tham gia vào lực lượng lao động của người thuộc giới
tính thứ ba.

B. Giáo dục, Kỹ năng, và Kinh nghiệm
A. Thay đổi trong đường sản xuất cũng có thể tác động lên nguồn
cung lao động có yếu tố giới. Công nghiệp may mặc ở Băng-lađét đã khá thành công khi khai thác sự khác biệt trong tiền công
ở tầm quốc tế, bước đầu tạo ra nhiều việc làm cho nữ giới. Cùng
với sự đổi mới không ngừng về công nghệ, ngành công nghiệp
này bắt đầu lôi kéo sự tham gia của công nhân nam.12
B. Cung lao động không chỉ đặc trưng bởi số lượng các cá nhân
tham gia các hoạt động kinh tế. Giáo dục, kỹ năng và kinh
nghiệm cũng rất quan trọng trong xác định chất lượng của
nguồn cung lao động.
C. Có những sự khác nhau về giới trong giáo dục và kỹ năng:
 Khoảng cách giới trong các cơ hội giáo dục và kết quả sau đó
đối với bé trai và bé gái, nam giới và nữ giới dẫn đến sự bất
bình đẳng về giới trong các cơ hội việc làm và các kết quả
đầu ra. Điều này đặc biệt rõ ràng tại nhiều vùng nông thôn
12

Mottaleb, KA; Sonobe, T, (2011), ‘Phân tích về sự phát triển nhanh chóng ngành may mặc ở
Băng-la-đét’, Phát triển Kinh tế và Thay đổi Văn hóa, 60 (1): 67-89 tháng 10, 1.
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Nam Á, nơi nữ giới chủ yếu tham gia vào lao động không
chính thức một phần là do trình độ học vấn thấp. Trong năm
2011 ở Thái Bình Dương đã có nhiều học sinh nữ hơn học sinh
nam trong trường trung học ở Quần đảo Cook, Fiji, Kiribati,
Nauru, Palau, Samoa, Tokelau và Tuvalu. Và sẽ rất đáng quan
tâm nếu điều này tạo ra bất kỳ thay đổi nào trong khuôn
mẫu việc làm.
 Tại các quốc gia đã thực hiện nghiên cứu, ngay cả khi các bé
gái và bé trai cũng như nữ giới và nam giới có cùng trình độ
học vấn, thì nữ giới vẫn kiếm được ít hơn đáng kể so với nam
giới. Thanh thiếu niên nam và nữ ở Mông Cổ được trả lương
ngang bằng, nhưng chênh lệch về giới trở nên khá lớn và có
ý nghĩa đối với những người trên 20.13
 Thu nhập trung bình của nữ giới từ việc làm được trả lương
thường thấp hơn so với nam giới, điều này có nghĩa là, có sự
chênh lệch về tiền lương lao động. Khoảng cách này cũng
khá rõ ràng giữa nữ giới và nam giới tự làm chủ. Mức lương
theo giới tính và khoảng cách thu nhập có thể được sử dụng
như một nguyên nhân tiềm ẩn có thể giải thích cho việc
không đầu tư vào giáo dục và phát triển kỹ năng cho nữ giới
vì lợi nhuận từ các khoản đầu tư này thấp hơn so với đầu tư
cho nam giới. Lý do tiềm ẩn này cũng hạn chế thu nhập và sự
lựa chọn nghề nghiệp của nữ giới, càng củng cố sự bất bình
đẳng giới trên thị trường lao động.
 Ngoài ra, nếu nữ giới được mong đợi sẽ
 chủ yếu làm các
công việc không được trả công thì sẽ không có nhiều khoản
đầu tư giáo dục dành cho nữ giới bởi giáo dục được xem là
không cần thiết. Quả thực, các bé gái có thể bị cho thôi học
để trợ giúp gia đình. Điều này cũng giới hạn thu nhập và lựa
chọn việc làm của nữ giới, tiếp tục củng cố sự bất bình đẳng
giới trong thị trường lao động.
 Có rất ít dữ liệu đáng tin cậy và sẵn có về giáo dục, kỹ năng
và kinh nghiệm đối với những người thuộc giới tính thứ
13

Pastore, Francesco (2010), ‘Khoảng cách giới trong khởi nghiệp ở Mông Cổ’, Tạp chí nhân lực
quốc tế, tập 31 số. 2, tr188-207.
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ba. Tuy nhiên, vào đầu năm 2008 bang Tamil Nadu ở Ấn Độ
chính thức hóa chính sách dành cho aravani, lập ra hội đồng
quản trị phúc lợi riêng, phát hành thẻ cho chủ sở hữu là
người thuộc giới thứ ba, cung cấp cho nhóm này một số cơ
hội nhất định trở thành sinh viên trong các trường đại học,
được phẫu thuật và điều trị nội tiết tại các bệnh viện của nhà
nước. Các khía cạnh phúc lợi xã hội này tương đương với các
chương trình khác ở Ấn Độ dự kiến dành cho cho các đẳng
cấp, nữ giới và “tầng lớp lạc hậu khác”.14
D. Kinh nghiệm cho thấy có những sự khác biệt về giới:
 Bởi gánh nặng không công bằng về lao động không được trả
lương, nữ giới thường tạm thời bỏ việc để chăm sóc con cái,
đặc biệt là khi con còn nhỏ, làm giảm tích lũy kinh nghiệm
trên thị trường lao động. Khi điều này được lặp lại với sự ra
đời của các đứa con kế tiếp, kết quả có thể là khoảng cách về
giới do thiếu kinh nghiệm và là hậu quả của phân phối các
công việc không được trả lương.
 Vì những nghĩa vụ liên quan đến lao động không được trả
lương, nữ giới ít có khả năng làm việc vào buổi tối và ngày
cuối tuần, hoặc đi công tác xa nhà. Điều này lại càng hạn chế
kinh nghiệm của họ trên thị trường lao động, thu nhập và
sự hấp dẫn đối với chủ lao động tiềm năng, tiếp tục củng cố
thực tiễn chênh lệch giới. Điều này cũng giới hạn họ có thể
di chuyển đáp ứng với những công việc thời vụ.
 Thu nhập thấp hơn từ công việc cổ vũ cho quan điểm rằng
nữ giới nên chuyên tâm vào công việc không được trả lương,
khiến làm sâu sắc thêm sự khác biệt về giới trong thực tiễn
thị trường lao động, càng làm cho khoảng cách về giới trong
thực tế trở nên rõ ràng hơn.
 Tóm lại, kinh nghiệm của nữ giới trong các công việc được trả
lương thường bị đánh giá thấp hơn nam giới. Tuỳ theo tính
chất của công việc, điều này có thể làm giảm thu nhập của
14

Sanders D. (2009),Nhận diện Giới tính Thứ ba và các quyền chuyển giới ở Châu Á. Đại học
Mahidol, Thailand, Hội nghị IASSCS 2009.
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họ từ việc làm được trả lương. Điều này cũng đưa ra những
ngụ ý quan trọng đối với các cơ chế bảo trợ xã hội hiện có
(ví dụ, trợ cấp hưu trí), bởi những cơ chế như vậy thường gắn
liền thu nhập với số năm làm việc được trả lương.

BÀI TẬP 3
Mục tiêu: xem xét mối quan hệ giữa các chính sách, lao động không được
trả lương và việc làm.
Việc từ chối, hoặc hạn chế khả năng tiếp cận với nước sạch và vệ sinh
môi trường đặt một gánh nặng lớn về lao động không được trả lương
hơn lên vai nữ giới. Cần phải nhớ rằng vận chuyển nước là một công việc
hữu ích. Cũng nên biết là có hơn 2,5 tỷ người không tiếp cận được với vệ
sinh sạch sẽ, và đa số những người này là ở Châu Á và Thái Bình Dương.
Học viên chia làm các nhóm nhỏ, trong khoảng 15 đến 20 phút thảo
luận liệu tư nhân hóa cung cấp nước sạch (nhóm 1) hoặc cung cấp nước
miễn phí (nhóm 2) có thể tác động như thế nào đến sự bất bình đẳng
trong tham gia vào lực lượng lao động.
Mỗi nhóm trình bày kết luận của mình trước lớp.
Sau bài trình bày, lao động không được trả lương trong hệ thống kinh tế
ở mỗi kịch bản cũng sẽ được thảo luận trước lớp.
Lưu ý: Nếu có sẵn một trường hợp về tư nhân hóa cung cấp nước sạch
của một nước nào đó, có thể sử dụng làm ví dụ thảo luận nhóm nhỏ/
hoặc thảo luận cả lớp.
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III.	CƠ CẤU VIỆC LÀM Ở Châu Á
THÁI BÌNH DƯƠNG
Mục tiêu: giúp học viên hiểu về sự đa dạng trong cơ cấu việc làm của khu vực.
Cơ cấu việc làm là sự phân bố việc làm trong các hoạt động, lĩnh vực và
tổ chức khác nhau và tồn tại ở bất cứ quốc gia nào. Cơ cấu việc làm sẽ rất
khác đối với nữ giới và những người thuộc giới tính thứ ba so với nam
giới, bởi những định kiến giới trong phân bổ lao động không được trả
lương, có những ngầm định rằng sự phân bổ như thế là để các bên gánh
vác các cơ hội việc làm, và bởi có vô số thực tiễn văn hóa và phân biệt
đối xử khác nữa. Nhận thức về cơ cấu hiện hành của lao động không
được trả lương và mối quan hệ của nó đối với việc làm là một trong
những thành tố thiết yếu khi đưa ra bất cứ chính sách việc làm nào.

A. Việc làm trong Ngành nông nghiệp
A. Ở nhiều nước Châu Á, đại đa số lao động hoạt động trong ngành
nông nghiệp. Lao động phi nông nghiệp, trong thực tế đang
được mở rộng lại không quan trọng bằng, đặc biệt là đối với
người nghèo.
B. Nữ giới làm việc trong ngành nông nghiệp cũng không giống
nhau giữa các quốc gia, nhưng có điểm chung dễ nhận thấy
là lao động nữ phân bổ không đồng đều trong các công việc
không được trả lương trong trang trại và trên mảnh đất của gia
đình hay trong vai trò là chủ hộ sản xuất nhỏ. Cũng khá phổ
biến trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như trong kinh tế hộ gia
đình, khi nữ giới được nêu trong các nghiên cứu là trong vai trò
người chăm sóc gia đình không được trả lương, trong khi người
chồng cũng làm những công việc tương tự hoặc không bằng,
thì lại được xem như chủ doanh nghiệp hay chí ít cũng là tự làm
chủ. Điều này cũng xảy ra thậm chí cả khi người chồng làm việc
ở nước ngoài hoặc ở thành phố và hiếm khi về nhà.
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C. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thu nhập có xu hướng thấp nhất
và nguy cơ về đói nghèo cao nhất. Hiện tượng này đúng với nữ
giới nhiều hơn là nam giới làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
D. Ở nhiều quốc gia trong Thái Bình Dương các gia đình nhiều
thế hệ canh tác trên đất đai được thừa kế và đất công. Cụ thể
là tại nhiều quốc gia thuộc tiểu vùng của Châu Đại Dương
(Melanesian), nữ giới tự canh tác trên khu vườn màu mỡ của
mình mà không có hoặc rất ít trang thiết bị và không được
giúp đỡ. Họ không được tính là ‘làm việc’ vì phân biệt đối xử đã
bị lồng ghép trong Hệ thống Tài khoản Quốc gia (SNA) có xu
hướng xem công việc chăm sóc canh tác vườn tược của nữ giới
như công việc không được trả lương chứ không phải là sản xuất
nông nghiệp. Điều này xảy ra trong bối cảnh mà “nhân lực làm
việc chính” là nữ giới, và ở nơi mà các “chủ hộ” không được tính là
“đang hoạt động kinh tế’. Cấu trúc nghiên cứu về dân số ở khắp
Châu Á và Thái Bình Dương, đều được kế thừa từ thời kỳ thuộc
địa, hoặc trong khuôn khổ các chương trình đa phương, và các
cấu trúc này thường không được thay đổi gì để thích ứng với
những thay đổi trong đường sản xuất trong SNA.
E. Những vấn đề trong chính sách việc làm:
 Nếu phần lớn lao động tham gia trong ngành nông nghiệp,
thì tiếp cận với đất đai là chìa khóa của việc làm. Nhưng
thỏa thuận về quyền sử dụng đất lại khác nhau khá nhiều
ở Châu Á và Thái Bình Dương và rất khó để tổng hợp khái
quát. Những quy định về quyền sử dụng đất được nhiều hệ
thống pháp luật khác nhau điều chỉnh, theo đó một số nơi bị
ảnh hưởng trực tiếp từ các hệ thống pháp lý của các đế quốc
thực dân từng thống trị, trong khi ở các nơi khác thì các quy
định này lại là di sản của cuộc cách mạng xã hội. Tuy nhiên
trong cả hai trường hợp, bất bình đẳng giới bộc lộ rõ rệt hơn
khi nữ giới không có quyền hoặc ít quyền hơn đối với sở hữu
đất đai tư nhân, sử dụng đất công hay được thừa kế, hoặc có
những hợp đồng/khế ước đất đai ít bảo đảm hơn so với nam
giới. Nếu nữ giới không có quyền đối với đất đai, họ sẽ không
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thể quyết định mùa nào trồng cây gì hoặc thu hoạch toàn bộ
thu nhập từ các vụ mùa họ canh tác.
 Ở Sa-moa, quyền lãnh đạo và kiểm soát phần lớn đất công
nằm trong tay matai (một chức danh lãnh đạo). Chỉ có một
số gia đình/ cộng đồng có quyền định đoạt chức danh tương
tự như thế cho nữ giới. Khi một gia đình muốn ban tặng một
tước vị fa’afafine, họ chỉ đơn giản cần biện luận là “anh ấy là
và đã luôn là một người đàn ông”, và trong một số cộng đồng
fa’afafine còn có ý nghĩa về mặt tước vị còn hơn cả nữ giới.
 Tuy nhiên ở Tôn-ga, fakaleiti (trong tiếng Tôn-ga, faka nghĩa
là “như quý cô”) sẽ bị gạt ra khỏi thừa kế đất đai. Mối liên hệ
mật thiết với đất đai thể hiện song hành với vai trò quan trọng
trong sự liên tục của cuộc sống: nếu không có sự sinh sôi nảy
nở, sẽ không có sự tiếp nối gia đình. Nếu con trai cả là fakaleiti,
khi đó đất đai sẽ thuộc về người con kế đó nếu trong gia đình
có nhiều con. Sẽ là bất thường đối với fakaleiti để có một mối
quan hệ theo đó để được làm cha của con mình.
 Đối với lao động trong ngành nông nghiệp, tiếp cận các đầu
vào phi đất đai được các trung gian môi giới cả nam lẫn nữ
thực hiện và ảnh hưởng đến thu nhập bằng cách thúc đẩy
sự khác biệt về hiệu quả sản xuất nông nghiệp do nam hoặc
nữ giới đảm trách có liên quan đến đất đai theo cách nó vận
hành, điều này cũng đúng với các dịch vụ tài chính, như đã
thảo luận trong Học phần 11 về Giới và Tài chính.
 Các loại cây trồng/ mùa vụ được canh tác cũng là yếu tố quyết
định trong thu nhập đối với lao động nông nghiệp. Trong
nhiều trường hợp nữ giới tập trung canh tác các loại hoa màu
mang lại lợi nhuận tiềm năng đa dạng hơn so với nam giới. Nữ
giới đánh giá an ninh lương thực quan trọng hơn lợi nhuận
thuần túy bằng tiền thu được từ vụ mùa. Nữ giới có thể sử
dụng các loại cây trồng mà họ canh tác là sản phẩm tiêu dùng
trong hộ gia đình mà họ có trách nhiệm chính.
 Không thể giả định rằng thu nhập từ lao động nông nghiệp
được gộp chung trong các hộ gia đình. Ở một số nơi ở Châu
Á và Thái Bình Dương, bằng chứng cho thấy khi nữ giới và
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nam giới trong một hộ gia đình lao động trong khu vực nông
nghiệp canh tác các loại cây/mùa vụ khác nhau, họ thường
có các khoản thu nhập khác nhau mà không phải lúc nào
cũng gộp chung một phần hoặc toàn bộ thu nhập.
 Ở nhiều nước, lao động di cư ra khỏi kinh tế nông nghiệp
là một vấn đề quan trọng bởi đàn ông rời khỏi gia đình ở
nông thôn để tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp ở những
nơi khác. Trong một số trường hợp điều này đã dẫn đến hiện
tượng nữ hóa trong nông nghiệp, bởi tỷ lệ lao động nữ hoạt
động trong ngành nông nghiệp tăng lên. Tuy nhiên, ở một
số quốc gia tình trạng nữ giới di cư ra khỏi các vùng nông
thôn cũng tăng. Khi cả nữ giới và nam giới cùng di cư ra khỏi
các vùng nông thôn, ví dụ như ở Việt Nam hay Trung Quốc,
kết quả là công việc không được trả lương bị bỏ lại - chủ yếu
là chăm sóc trẻ em – bị giao cho những nữ giới khác trong hộ
gia đình, hoặc là người bà hoặc là con gái cả.
 Một nghiên cứu về bối cảnh xã hội về sự kỳ thị trong cộng
đồng người Metis ở Nepal cho thấy sự kỳ thị từ chính các gia
đình dẫn đến hiện tượng di cư từ nông thôn ra thành thị, và
điều này cũng khiến người Metis bị phân biệt đối xử từ lực
lượng thực thi luật pháp cũng như những người sử dụng lao
động. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cần phải có cơ hội việc
làm dành cho những người Metis ở khu vực nông thôn cũng
như cho những người di cư ra thành thị.15
 Trong số các hoạt động sinh kế ở nông thôn Châu Á và Thái
Bình Dương, các hộ gia đình ngày càng tạo ra các khoản
thu nhập từ hàng loạt hoạt động: trồng trọt, làm việc được
hưởng lương và buôn bán nhỏ, ở đây chỉ liệt kê ba hoạt động.
Về vấn đề này, tầm quan trọng của làm việc hưởng lương có
xu hướng bị đánh giá thấp, phần lớn bởi vì nó thuộc nền kinh
tế không chính thức (được thảo luận dưới đây) và lao động
hưởng lương như vậy cũng có những khía cạnh giới đáng kể.
Tương tác về giới ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quyết định
15

Wilson, E., Pant, SB, Comfort, M. (2011), ‘Sự kỳ thị và nguy cơ nhiễm HIV trong nhóm Metis ở
Nepal’, Văn hóa, Sức khỏe và Tình dục, Vol 23:03, pp.253-266.
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lựa chọn việc làm và cơ hội thu nhập có sẵn dành cho các cá
nhân trong các hộ gia đình ở nông thôn luôn tìm cách để tạo
ra sinh kế từ sự đa dạng trong các hoạt động nông nghiệp
nông thôn và phi nông nghiệp. Như đã đề cập ở trên, trách
nhiệm của nữ giới đối với công việc không được trả lương sẽ
hạn chế các lựa chọn việc làm có sẵn cho họ.
F. Các ưu tiên trong chính sách việc làm:
 Nên đặt mục tiêu là nâng cao thu nhập và năng suất trong
nông nghiệp, gồm cả việc giảm thiểu rủi ro đối với nữ giới,
có thể bằng cách nâng cao hơn nữa quyền sử dụng và quyền
sở hữu đất cho nữ giới? Hoặc mục tiêu có thể là dịch chuyển
người lao động - gồm cả nữ giới - từ nông nghiệp sang các
việc làm được trả lương với các điều khoản và điều kiện tốt
hơn, theo đó đòi hỏi phải có chính sách để cải thiện các cơ
hội việc làm phi nông nghiệp? Liệu có những lựa chọn khác
về việc làm được trả lương không?
 Trong cả hai trường hợp, các chính sách nhằm thay đổi các
điều khoản và điều kiện cho nữ giới lao động trong ngành
nông nghiệp phải được xác định trên cơ sở công nhận mối
quan hệ tồn tại giữa yêu cầu thực hiện công việc không được
trả lương và khả năng để thực hiện việc làm được trả lương.
Chính sách công bỏ qua các công việc không được trả lương
mà nữ giới đảm trách dường như chỉ tác động nhất định đối
với thu nhập của nữ. Nhưng nếu chính sách công giúp làm
giảm công việc không được trả lương, hoặc phân phối lại nó,
sẽ làm tăng khả năng nữ giới đảm nhận việc làm được trả
lương, nhờ đó tăng thu nhập và an ninh sinh kế hộ gia đình.
Phải thực hiện việc chăm sóc gia đình mà sự chuyển đổi vai
trò đó không gây ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm, hoặc
chế độ ăn hàng ngày không là nguyên nhân gây ra các bệnh
không lây nhiễm (NCDs), như đã xảy ra với bệnh tiểu đường
ở Thái Bình Dương.
 Những chính sách công nhằm làm giảm hoặc tái phân phối
lao động không được trả lương có thể được chia ra thành:
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–– Các chính sách kinh tế: cụ thể là đầu tư cơ sở hạ tầng, ví
dụ, lối đi bộ, cầu vượt, hoặc “cầu treo qua sông/ đò ngang”.
Đặc điểm chính là hỗ trợ người dân – đặc biệt là nữ giới trong các hoạt động lao động không được trả lương của
họ, nhưng không được đệ trình để xem xét đến các đơn
vị tài trợ ‘các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng’, vốn chỉ quan
tâm đến xây dựng đường, cầu và cơ sở hạ tầng khác được
dự kiến để thúc đẩy xuất khẩu. Đây là thời điểm phải lưu
tâm một cách nghiêm túc đến những nhu cầu về cơ sở hạ
tầng của nữ giới.
–– Chính sách xã hội: cụ thể là đầu tư xã hội và nguồn nhân
lực, ví dụ như cơ sở vật chất chăm sóc trẻ ở xã.
 Các chính sách công giúp làm giảm công việc không được
trả lương và tăng cơ hội kiếm thêm thu nhập cho nữ giới
chắc chắn sẽ có lợi cho tăng trưởng kinh tế, được mô tả chi
tiết hơn trong Học phần 7, nhưng chỉ khi được thực hiện
song song với những thay đổi về pháp lý, văn hóa và xã hội
để giảm phân biệt đối xử trong thực tế.

B. Việc làm chính thức và việc làm không
chính thức
A. Việc làm chính thức là việc làm được điều chỉnh thông qua các
quy định của chính phủ, luật, và/hoặc là bảo trợ xã hội chính
thức như nghỉ phép được hưởng lương, có bảo hiểm việc làm
và lương hưu. Việc làm chính thức diễn ra trong cả khu vực tư và
khu vực công và được hệ thống hóa trong luật.
B. Việc làm phi chính thức là việc làm không chịu sự chi phối từ các
quy định của chính phủ, pháp luật, hoặc bảo trợ xã hội chính
thức như lương hưu và nghỉ phép được trả lương. Người lao
động phi chính thức thường bị gạt ra ngoài khi tham gia vào
các tổ chức kinh tế chính thức (ví dụ như các tổ chức tài chính) vì
tính không chính thức từ thu nhập của họ. Ngoài ra, nguồn gốc
các khoản thu nhập của người lao động phi chính thức thường
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không rõ ràng; người sử dụng lao động có thể cố tình che giấu
để qua mặt các quy định của chính phủ. Ngoài ra, người lao
động cũng che giấu thu nhập từ việc làm phi chính thức để
tránh nộp thuế, ở những nơi có đánh thuế loại thu nhập này.16
C. Lao động tại gia cũng thường được tính là lao động không
chính thức, bất kể các cơ chế bảo trợ xã hội và pháp lý hiện có.
Ngày càng có nhiều quốc gia xây dựng cơ sở pháp luật để tính
cả những người lao động trong gia đình. Trong một số trường
hợp, đều có thể bàn đến lao động tại gia chính thức và không
chính thức.
D. Về nguyên tắc, việc làm phi chính thức cũng được phân loại
trong SNA, nhưng phạm vi và mục tiêu của công việc phi chính
thức và lao động không được trả lương có thể không được công
nhận thích đáng trong quá trình hoạch định chính sách kinh tế
và xã hội, phần nào vì sự thiếu dữ liệu đầy đủ.
E. Hội nghị quốc tế về Thống kê Lao động (ICLS) đã đưa ra khuyến
cáo về các định nghĩa thống kê chính thức về việc làm không
chính thức và lĩnh vực không chính thức. Những thuật ngữ này
thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng chúng không
giống nhau.
 Khu vực không chính thức là khái niệm dựa trên doanh
nghiệp/ hoạt động kinh doanh. Một doanh nghiệp được coi
là một phần của khu vực phi chính thức nếu doanh nghiệp
không được thành lập chính thức theo yêu cầu luật pháp là
một tổ chức, không duy trì tài chính tách biệt với tài chính
hộ gia đình và không được đăng ký. Trong thực tế, không sẵn
có thông tin đầy đủ để xác định doanh nghiệp không chính
thức. Thường thì tiêu chí về quy mô hoặc tình trạng đăng ký
được sử dụng như con đường ngắn phục vụ đo lường các

16

Mặc dù những quan sát và phương tiện truyền thông có xu hướng cho rằng có tỷ lệ khá cao
người thuộc giới tính thứ ba làm việc trong khu vực phi chính thức, nhưng không có dữ liệu
đáng tin cậy nào chứng minh điều này. Nghiên cứu của ILO hiện tại (xem chú thích trước đó)
có thể cung cấp một số dữ liệu ban đầu có thể bổ sung vào những quan sát này.
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mục tiêu. Tiếp thị sản phẩm từ vườn nhà vượt quá khả năng
của hộ gia đình và trở thành lĩnh vực phi chính thức toàn cầu.
 Việc làm phi chính thức là khái niệm dựa trên việc làm theo
đó dùng một định nghĩa khác để mô tả người lao động tự
làm chủ và người làm công ăn lương. Các cá nhân tự làm chủ
được coi là không chính thức nếu công ty của họ là không
chính thức theo định nghĩa trên đây về lĩnh vực phi chính
thức. Người làm công ăn lương được xem là không chính
thức nếu họ không được hệ thống pháp luật và an sinh xã
hội cơ bản bảo vệ; các loại hình bảo trợ xã hội và pháp luật
cụ thể không giống nhau giữa các quốc gia. Các chỉ số cơ
bản của an sinh xã hội không xuất hiện trong các việc làm
phi chính thức như đóng góp của người sử dụng lao động
vào các quĩ an sinh xã hội, lương hưu liên quan trực tiếp đến
việc làm, văn bản hợp đồng lao động có giá trị pháp lý và có
thể nghỉ phép được trả lương. Kết quả là, việc làm phi chính
thức đối với người làm công ăn lương là thất thường, không
thường xuyên, không thể đoán trước và không ổn định. Các
quốc gia có ít số liệu về lao động phi chính thức hơn là số liệu
về khu vực phi chính thức.
F. Trong ngành sản xuất ở Châu Á nhiều năm qua, nữ giới luôn
được sử dụng như lực lượng lao động thay thế trong khi nam
giới luôn là lực lượng lao động chính. Hiện tượng đó khiến có
thể né tránh được việc phải chi trả cho nữ giới những khoản như
nghỉ lễ, nghỉ ốm, đóng góp vào quỹ lương hưu, chi phí bảo hiểm
và các phúc lợi khác. Hiển nhiên điều đó khiến chi phí sản xuất
trở nên cạnh tranh và hấp dẫn đối với các công ty xuyên quốc
gia, thúc đẩy họ chuyển nhà máy sản xuất tới Châu Á (dù rằng chi
phí nhân công đôi khi góp phần khá nhỏ trong tổng chi phí sản
xuất). Các khuôn mẫu phi chính thức hiệu quả này đối với nhân
công lao động toàn thời gian được trả lương để làm việc cả tuần
trở nên khó thay đổi và mức tiền công cũng như các điều khoản
và điều kiện làm việc hiện vẫn phản ánh sự phân biệt đối xử này.
Cũng có những dấu hiệu cho thấy người trẻ thuộc giới tính thứ
ba làm việc cho các công ty xuyên quốc gia, nhất là trong ngành
dệt may, với điều kiện tương tự như của nữ giới.
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G. Theo ILO và Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) bởi lao động
làm công ăn lương và được trả lương thường chiếm khoảng một
phần ba trong tổng số việc làm, nên việc làm phi chính thức phổ
biến hơn ở Châu Á – Thái Bình Dương hơn là chính thức.
H. Việc làm không chính thức không giống nhau ở các quốc gia
Châu Á và Thái Bình Dương. Một số nét khái quát chung ở Châu
Á và Thái Bình Dương là:
 Vận dụng những định nghĩa ở trên, phần lớn việc làm trong
lĩnh vực nông nghiệp ở Châu Á và Thái Bình Dương đều có
thể được xem là phi chính thức. Tuy nhiên, đa phần những
tính toán về khu vực phi chính thức đã loại bỏ khu vực nông
nghiệp hoặc thậm chí nông thôn.
 Việc làm phi nông nghiệp không chính thức thường là dạng
thức quan trọng nhất trong các công việc của khối tư nhân
phi nông nghiệp ở Châu Á và Thái Bình Dương. Tầm quan
trọng tương đối của lao động tự làm chủ và người làm công
ăn lương cũng không giống nhau giữa các nước. ILO và ADB
gợi ý rằng, tính trung bình, một phần ba số nữ giới làm việc
như lao động tự làm chủ, phi chính thức trong ngành phi
nông nghiệp. Không có sẵn số liệu về những hoạt động
nông nghiệp phi chính thức do người thuộc giới tính thứ ba
đảm nhiệm.
 Nhìn chung, công việc chính thức mang lại thu nhập cao
nhất nhưng thu nhập trong việc làm phi nông nghiệp
phi chính thức có xu hướng cao hơn so với lĩnh vực nông
nghiệp. Điều này có thể chứng minh xu hướng thoát khỏi
nông nghiệp và di chuyển về phía việc làm phi nông nghiệp
phi chính thức. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ đối với
xu hướng chung này. Không khó để nhìn thấy có nhiều chủ
lao động phi chính thức thuê nhân công lao động và kiếm
được nhiều tiền hơn so với những người làm công ăn lương
chính thức. Tuy nhiên, chỉ có tỷ lệ tương đối nhỏ nữ giới và
nam giới đang là chủ lao động phi chính thức. Thêm vào đó,
các hoạt động phi pháp cũng được tính trong SNA, như là
buôn bán mại dâm, buôn bán ma túy phi pháp, buôn bán
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vũ khí phi pháp, gian lận thương mại, tống tiền dưới nhiều
hình thức đều được tính là hoạt động thuộc SNA. Một số nữ
giới và người thuộc giới tính thứ ba cũng kiếm khá nhiều
tiền trong những ngành công nghiệp này, trong khi nhiều
nữ giới, người thuộc giới tính thứ ba, bé trai và bé gái khác
có thể là nộ lệ trong các hoạt động này.
 Dịch vụ cũng được tính và chiếm phần lớn trong các việc làm
phi nông nghiệp phi chính thức như là buôn bán vỉa hè, các
hình thức thương mại khác, dịch vụ chăm sóc cá nhân (như
cắt tóc), cửa hàng sửa chữa, thu gom rác thải và chuyên chở
vận tải không phép. Các công việc xây dựng phi chính thức
cũng được tính tương tự.
I. Những vấn đề chính sách liên quan đến việc làm phi chính thức:
 Việc làm phi chính thức thường không được tính đến trong
hệ thống xây dựng chính sách việc làm, dù rằng chiếm phần
lớn trong tổng số việc làm ở nhiều quốc gia Châu Á và Thái
Bình Dương. Quả thực, đôi khi chính sách thể hiện nhiều
điểm bất lợi đối với người lao động phi chính thức một cách
công khai. Ví dụ, đã có nhiều nỗ lực nhằm xóa bỏ khu vực nơi
người làm việc không chính thức sinh sống như người buôn
bán vỉa hè, phá đi sinh kế của lực lượng lao động không
chính thức, có thể trở thành đối tượng để đấu tranh về giới
mạnh mẽ. Cần có cách tiếp cận tổng quát để đưa những vấn
đề việc làm phi chính thức vào trong xây dựng chính sách.
 Nữ giới làm việc phi chính thức tiếp tục đảm nhiệm hình
thức lao động này bởi tính linh hoạt của nó: cho phép họ
vừa đi làm và vừa hoàn thành tốt các công việc không được
trả lương.
 Tuy nhiên, theo định nghĩa, luật lao động không điều chỉnh
lao động phi chính thức hoặc không có giá trị thực thi. Kết
quả là, lao động phi chính thức gồm nữ giới, nam giới, và
người thuộc giới tính thứ ba thường không thể tiếp cận với
hệ thống bảo hiểm xã hội nhà nước dành cho người lao
động khiến cho họ càng bị rủi ro hơn.
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 Các chính sách nhằm đưa việc làm phi chính thức vào đối
tượng được xây dựng chính sách và nhằm chính thức hóa
việc làm phi chính thức nên tìm cách giảm hoặc tái phân bố
các công việc không được trả lương mà nữ giới phải làm, là
nguyên nhân khiến họ chấp nhận các công việc phi chính
thức. Đối với nữ giới, những chính sách việc làm phi chính
thức phải được kết nối chặt chẽ với những chính sách về việc
làm không được trả lương nếu muốn xây dựng chính sách
việc làm phi chính thức thành công.
 Quy mô việc làm phi chính thức cũng liên quan mật thiết đến
quy mô việc làm chính thức, theo nghĩa là việc làm phi chính
thức tạo ra những sản phẩm và dịch vụ giá rẻ, đóng vai trò
đầu vào cho các doanh nghiệp sử dụng lao động chính thức.
Theo nghĩa này, không nên xem sự phân chia chính thức –
phi chính thức là đối kháng tuyệt đối. Chênh lệch trong thu
nhập do lao động thuộc giới tính khác nhau đảm nhiệm có
thể là một thành tố quan trọng trong việc duy trì việc làm
phi chính thức thông qua cung cấp nhiều hàng hóa và dịch
vụ có giá cạnh tranh để người sử dụng lao động chính thức
sử dụng. Theo đó, tương tác về giới tính ảnh hưởng đến mối
quan hệ giữa việc làm phi chính thức và việc làm chính thức.

C.	Tình trạng Việc làm
A. Lao động tự làm chủ:
 Nhiều nước ở Châu Á và Thái Bình Dương, các hình thức tự
làm chủ phổ biến hơn so với việc làm công ăn lương. Lao
động tự làm chủ gồm lao động tự làm việc cho mình và chủ
doanh nghiệp và các lao động làm việc không được trả lương
trong gia đình làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân. Tự
làm chủ phi chính thức cũng khá phổ biến.
 Theo định nghĩa, luật pháp về lao động không điều chỉnh lao
động phi chính thức mà chỉ giới hạn ở lao động làm công ăn
lương chính thức.
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 Lao động làm công ăn lương chiếm một phần nhỏ so với lao
động tự làm chủ trong tổng số lao động nữ giới.17 Tự làm việc
cho chính mình quan trọng hơn đối với nữ giới bởi:
–– Lao động không được trả lương giới hạn khả năng tiếp
cận các công việc làm công ăn lương.
–– Thị trường lao động làm công ăn lương bị các thực tiễn
phân biệt đối xử về giới tính ảnh hưởng nặng nề.
 Tự làm việc cho chính mình thường mang đến cho nữ giới
khả năng lớn hơn nhiều để kết hợp lao động không được
trả lương và việc làm được trả lương. Thảo luận chính sách
thường giả định sự tồn tại của các chế độ liên quan đến việc
làm công ăn lương (ví dụ, chính sách tiền lương tối thiểu
hoặc những yêu cầu về sự linh hoạt của thị trường lao động).
Thảo luận chính sách như vậy loại trừ lao động tự làm chủ và
các mối tương tác về giới.
B. Người lao động:
 Ở Châu Á và Thái Bình Dương, nam giới làm công ăn lương
chiếm phần lớn hơn so với nữ giới. Nam giới có vẻ dễ dàng
tiếp cận với các việc làm công ăn lương hơn nữ giới bởi họ
dành ít thời gian hơn cho các công việc không được trả
lương so với nữ giới.
 Tuy nhiên, ở một số nước, nữ giới làm công ăn lương trong
các hoạt động kinh tế phi chính thức ở khu vực nông thôn,
khi kết hợp với các khoản thu nhập khác từ trong hay ngoài
các hoạt động trồng trọt, lại có vai trò quan trọng trong duy
trì sinh kế cho các hộ gia đình. Cơ hội việc làm và sự lựa chọn
phần nào phản ánh nhu cầu cần phải đảm trách các công
việc không được trả lương trước khi nghĩ đến việc đi tìm việc
làm công ăn lương.

17

ILO và ADB, Op. cit.
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 Thực tế thì có mối tương quan mạnh mẽ giữa công việc ngắn
hạn, mùa vụ và bất ngờ cũng như việc làm công ăn lương phi
chính thức.
 Các thảo luận chính sách giả định sự tồn tại của các nỗ lực
chính sách đối với việc làm công ăn lương không thành công
để điều chỉnh mối quan hệ giữa lao động không được trả
lương và sự tương tác về giới trong việc làm công ăn lương.
Điều này giải thích sự thất bại của chính sách đối với lao
động làm công ăn lương ở một số nơi ở Châu Á và Thái Bình
Dương, gồm những khu vực ở đó lao động làm công ăn
lương phi chính thức trong nông nghiệp đóng vai trò quan
trọng của sinh kế hộ gia đình.
 Chưa có dữ liệu đáng tin cậy sẵn có về việc làm được trả
lương của những người thuộc giới tính thứ ba.
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IV. NỮ GIỚI VÀ VIỆC LÀM Ở Châu Á
VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG
Mục tiêu: giúp học viên có được hiểu biết sâu sắc hơn về những vấn đề cụ
thể liên quan đến việc làm của nữ giới ở Châu Á và Thái Bình Dương.

A. phân mảnh trên thị trường lao động
Sử dụng Bài tập 1 để tham khảo.
A. Như đã nhắc đến ở trên, nữ giới có xu hướng tập trung ở các việc
làm có lương thấp, không ổn định, nguy cơ nghèo cao, và bị hạn
chế về phúc lợi xã hội.
B. Nguyên nhân khiến nhiều nữ giới gặp nhiều hạn chế khi chuyển
từ công việc này sang công việc khác:
 Phân biệt đối xử tồn tại trong các thiết chế và chuẩn mực về
luật pháp, xã hội, văn hóa, và tôn giáo.
 Nhiều trách nhiệm đối với công việc không được trả lương.
 Tương tác/ đấu tranh trong nội bộ hộ gia đình và những mối
quan hệ quyền lực không bình đẳng và những hạn chế đối
với sự dịch chuyển của nữ giới.
 Bất bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, kỹ năng
và kinh nghiệm (mặc dù chứng kiến số các quốc gia ngày
càng tăng, đặc biệt là ở Đông Á và một số nơi thuộc Châu
Đại Dương (Polynesia), nữ giới đang được tiếp nhận giáo dục
chính thức nhiều hơn nam giới khi họ có cơ hội học tập).
 Thiếu tài sản, gồm cả tiếp cận có hạn đối với tài chính.
 Hạn chế về kỹ năng di chuyển từ ngành này sang ngành
khác.
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C. Để cải thiện kết quả việc làm cho nữ giới cần phải có các chính
sách giúp loại bỏ các rào cản đối với di chuyển lao động, mà
điều kiện tiên quyết đã nhắc đến ở trên là làm giảm hoặc phân
bố lại lao động không được trả lương. Chính sách nhằm làm
giảm hoặc phân bố lại công việc không được trả lương và tăng
việc làm được trả lương có thể hỗ trợ mạnh lẫn nhau, trong đó
giảm công việc không được trả lương giúp làm tăng cơ hội việc
làm cho nữ giới.

B.	Phân biệt đối xử và bất bình đẳng trong
thu nhập
A. Sự phân mảnh không phải là nguồn gốc duy nhất của bất bình
đẳng giới liên quan đến việc làm.
B. Như đã nói, khi làm những công việc như nhau, nữ giới kiếm
được ít hơn so với nam giới. Hai yếu tố quan trọng là:
 Số giờ lao động. Vì những gánh nặng từ các công việc không
được trả lương, nữ giới có xu hướng nhận những việc làm
bán thời gian hơn là những việc làm toàn thời gian, khiến
giảm thu nhập họ có thể có được.
 Bất bình đẳng trong thu nhập. Tiền công tính theo giờ, thu
nhập theo tổng số giờ làm việc, thì nữ giới vẫn kiếm được ít
hơn nam giới khi làm công việc tương tự. Đối với làm công
ăn lương, hiện tượng có thể được giải thích là do người sử
dụng lao động phân biệt đối xử. Nhưng hiện tượng tương
tự cũng được quan sát thấy đối với những lao động tự làm
chủ, cho thấy nữ giới gặp nhiều khó khăn trong các tương
tác trên thị trường lao động. Một lý do mang tính quốc tế
là do phân nhóm trong nghề nghiệp và lĩnh vực – tức là, nữ
giới và nam giới nhóm lại với nhau trong các công việc cũng
như tiểu ngành cụ thể trong nền kinh tế. Thu nhập thấp hơn
trong làm công ăn lương có thể làm gia tăng sự ưu tiên sử
dụng lao động đối với lao động nữ; bởi chi phí lao động của
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họ thấp hơn, và với cùng mức doanh thu, lao động nữ có
thể góp phần nâng cao lợi nhuận. Ví dụ như sự thống trị của
lao động nữ trong các lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu ở
Châu Á và Thái Bình Dương.
 Một số bằng chứng cũng cho thấy hiện tượng những người
thuộc giới tính thứ ba ở Châu Á và Thái Bình Dương tập trung
nhau trong những lĩnh vực cụ thể – dịch vụ, giải trí, du lịch và
lao động tình dục – với mức lương ngang bằng với mức thu
nhập thấp của nữ giới.
 Tuy nhiên, nghiên cứu của ILO cho thấy khoảng cách về
lương giữa hai giới mà không thể được giải thích bởi nữ giới
làm việc ít giờ hơn, trình độ học vấn thấp hơn hoặc ít thâm
niên kinh nghiệm hơn; mà đa phần khoảng chênh lệch này
là do phân biệt đối xử.
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