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Lời mở đầu
Thưa các bạn nhà báo và các bạn đồng nghiệp,
Có một nhận xét khá thú vị: Phụ nữ chỉ có hai lựa chọn, hoặc làm con mèo sexy ngoan
ngoãn hoặc trở thành mụ phù thủy ngồi trên cán chổi. Nhận xét này có phần cực đoan
nhưng phản ánh tương đối chính xác bức tranh tổng thể về khuôn mẫu giới hiện tại - phụ
nữ thường được mong đợi trở nên xinh đẹp và nữ tính. Nếu đi ngược lại các chuẩn mực
này họ sẽ có nguy cơ bị đánh giá là cứng nhắc, khắc nghiệt và quá mạnh mẽ. Ngoài ra
những rào cản về mặt thể chế và sự thiếu tự tin (do chịu ảnh hưởng nền giáo dục gia
trưởng) khiến nữ giới ít có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong vai trò quản lý, lãnh
đạo. Điều này đồng nghĩa với việc nữ giới bị giới hạn cơ hội nắm giữ các vị trí ra quyết
sách, phản ánh các kinh nghiệm và quan điểm của giới mình.
Truyền thông, với vai trò định hướng dư luận và xây dựng xã hội bình đẳng cho mọi cá
nhân, đã thực sự hỗ trợ nữ giới trong quá trình thể hiện tiếng nói hay đây đó vẫn khắc họa
chân dung phụ nữ làm lãnh đạo một cách thiếu khách quan? Thậm chí có nguy cơ đánh
cắp quyền lực, vị thế của nữ giới?
Trong bản tin lần này, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những lưu ý để xây dựng những bài viết
có nhạy cảm giới, phản ánh công bằng và cởi mở đối với phụ nữ làm lãnh đạo hơn nữa.
Trân trọng giới thiệu
Nhóm cán bộ CSAGA và Oxfam
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Phụ nữ thông minh
không ở góc văn phòng
… Suốt gần 25 năm qua, từ
phòng vật lí trị liệu đến phòng
hội th o, tôi đã lắng nghe r t
nhiều phụ nữ kể rằng họ bị
ban lãnh đ o l đi khi đến kì
thăng chức và sẵn sàng làm
dịu cơn giận của họ mỗi khi
họ bày tỏ quan điểm. Tôi cũng
đã quan sát cách ứng xử của
phụ nữ trong các cuộc họp.
Hành động và cách ph n ứng
của họ trước các tình huống
cụ thể là nguyên nhân phổ
biến khiến họ bị c p trên l đi.
Tôi đã lắng nghe và nhận th y
chính cách ứng xử của họ đã
vô tình làm gi m uy tín và
ngầm huỷ ho i sự nghiệp của
b n thân họ. Không ai ngoài
chính họ đã gây ra điều đó.
Nhưng nếu chỉ biết đến hành
vi ngầm huỷ ho i sự nghiệp
của phụ nữ thôi thì chưa đủ.
Tôi muốn biết nguyên nhân
dẫn đến những hành vi đó.
T i sao những phụ nữ thông
minh và giỏi giang như vậy l i
có hành vi b t lợi cho sự
nghiệp của họ (chưa kể đến
nh hư ng về sức khỏe và
tinh thần)? Trong quá trình
làm việc với hàng nghìn nam
nữ nhân viên và so sánh hành
vi của họ, tôi đã tìm ra câu tr
l i qua một số điều tra và
nghiên cứu. Từ thời th
u,
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Nguồn nh: Internet

các cô gái ơã ơược học
rằng sự giàu có và thành
công của họ phụ thuộc vào
cách họ cư xử theo một
khuôn mẫu cụ thể nào ơó,
như ph i tỏ ra lịch sự, nói
năng nhẹ nhàng, biết chiều
theo ý thích của người khác
và luôn hành ơộng theo tính
ch t của từng mối quan hệ.
Theo thời gian, bài học này
càng ơược củng cố mạnh
mẽ h n thông qua các
phư ng tiện truyền thông,
gia ơình và các thông ơiệp
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trong xã hội. Họ không tự
huỷ hoại sự nghiệp của
mình một cách có ý thức,
cách cư xử của họ chỉ ơ n
gi n nh t quán với bài học
họ tiếp thu ơược từ thời th
u.
Nếu người phụ nữ cố gắng
có hành vi ơối lập với vai
trò và khuôn mẫu xã hội ơặt
cho, họ sẽ v p ph i sự ph n
ơối, nhạo báng và thậm chí
là sự khinh miệt. Họ ph i đối
mặt với l i chỉ trích tiêu cực chỉ
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lập tức cho rằng, “Có chuyện
gì vậy em? Em đến tháng à
mà cau có với anh?” Từ đó,
họ biết rằng, việc cư xử giống
một “cô gái ngoan ngoãn” dễ
chịu hơn là cố gắng có hành
vi phù hợp với một ngư i phụ
nữ trư ng thành. Nói một
cách ngắn gọn, phụ nữ luôn
cố gắng hành ơộng giống
như
một
cô
gái
ngoan ngoãn, ngay c khi
họ ơã trưởng thành. Vì vậy
khi tôi nói với khách hàng
rằng “B n không ph i hành
động giống hệt những gì b n
đã được d y. B n có r t nhiều
sự lựa chọn khác. B n hãy
phát triển vai trò lãnh đ o của
mình”.

Nguồn nh: Internet

vì hành vi của họ không giống
với những gì họ đã được học
khi còn thơ u: dù đó là l i
khuyên của mẹ, “Nam giới

ngư i ta không thích một đứa
con gái nói quá to đâu con
,” hay khi ngư i phụ nữ cáu
giận, ngư i chồng sẽ ngay
BẢN TIN

Nhưng có ph i điều đó cho
th y sự o tư ng về giới
không còn tồn t i
công
s ? Hoàn toàn không ph i
vậy. Nữ giới chỉ kiếm được
72% tiền lương so với nam
giới, họ được đánh giá bằng
với các đồng nghiệp nam chỉ
làm bằng một nửa họ và họ
thư ng “được” ban lãnh đ o
l đi mỗi khi đến kì đề b t
nhân viên vào vị trí cao hơn
trong công ty. Nghiên cứu cho
th y, dựa trên việc đánh giá
kh năng làm việc, nữ giới
thư ng đ t ít điểm hơn nam
giới. T p chí Fortune nổi tiếng
cũng tiết lộ, chỉ có 11 trên
1.000 công ty lớn Mỹ nằm
dưới sự lãnh đ o của nữ giới.
Tôi muốn tìm câu tr l i cho
câu hỏi, “Vậy thì sao?” Chúng
ta có thể hợp lí hoá, có thể
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b o vệ và có thể buồn lòng
trước thực tr ng này hoặc có
thể thừa nhận rằng chúng ta
ph i làm việc trong thực tr ng
đó. Tuy nhiên, việc hợp lí hoá,
b o vệ và tỏ thái độ buồn lòng
không thể đưa chúng ta đến
cái đích chúng ta muốn.
Tôi theo học chuyên ngành
bác sĩ lâm sàng t i trư ng
Đ i học Nam California. Nghề
bác sĩ nghe có vẻ r t h p
dẫn nhưng về b n ch t, công
việc chính của bác sĩ là mang
đến cho bệnh nhân nhiều lựa
chọn hơn. Dù cuộc sống luôn
có nhiều niềm vui nhưng có
lúc chúng ta vẫn rơi vào tình
thế tiến thoái lưỡng nan trong
việc ứng xử. Đó là khi chúng
ta cần đến kh năng kiểm
soát. Sự kiểm soát không
nằm bên trong cuộc sống. Sự
kiểm soát không nằm trong nỗ
lực thay đổi ngư i khác b i cố
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gắng thay đổi ngư i khác chỉ
là một sự o tư ng. Sự kiểm
soát ẩn sâu bên trong cách
ứng xử của chúng ta trước
mỗi tình huống. Và với tư cách
là ngư i phụ nữ làm việc t i
công s , hoặc chúng ta có thể
ứng xử sao cho nh t quán với
mong muốn và kì vọng của
ngư i khác hoặc chúng ta có
thể lựa chọn phương pháp
khác - đó là sự trao quyền.
Tôi hoàn toàn biết rằng r t
nhiều ngư i nói từ trao quyền
đã lỗi th i và mang tính ch t
cư ng điệu. Những ngư i
cho rằng trao quyền mang
tính khoa trương là những
ngư i có quyền lực lớn nh t.
Họ không muốn ngư i khác
có được quyền lực và sự nh
hư ng mà họ đang có, vì vậy
họ cố tình làm gi m tầm quan
trọng của sự trao quyền t i
công s và trong xã hội. Họ
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áp dụng chiến thuật cổ điển
này với mong muốn duy trì vị
trí hiện t i của mình. Còn tôi,
tôi không ngần ng i hay do
dự khi nói rằng cuốn sách này
viết về sự trao quyền.
Cuốn sách không chỉ dừng
l i
việc giúp b n nhận ra
tiềm năng phát triển nghề
nghiệp hay nhận th y nhân
tố quan trọng t o nên thành
công mà còn chỉ ra các gợi ý
cụ thể giúp b n thay thế hành
vi ngầm hủy ho i sự nghiệp
bằng những hành vi đã được
chứng minh là hiệu qu trong
việc giúp nữ giới thành công
hơn trong sự nghiệp….
(Trích phần giới thiệu sách
Phụ nữ thông minh không
ở góc văn phòng, trên
trang baomoi.com, ngày
19/10/2009)
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Theo các báo cáo phát triển, con ngư i đã đ t được những bước tiến ngo n mục
trong phát triển kinh tế, nhưng tình tr ng b t bình đẳng giới vẫn còn diễn ra sâu sắc
nhiều khía c nh (chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nghèo đói,..). Lãnh đ o nam vẫn là chủ
yếu và chiếm vị trí ưu thế, r t ít phụ nữ nắm giữ vị trí cao trong khu vực nhà nước và
tư nhân. Chính các quan niệm văn hóa, quy ph m xã hội (quy định về tuổi về hưu, tuổi
tham gia tập hu n, bồi dưỡng, …) đã tr thành những rào c n cho phụ nữ tham gia
vị trí lãnh đ o. Việc tìm ra các gi i pháp hay những bước đi nhanh chóng để thay đổi
các c n tr này không hề đơn gi n. Cần có sự nỗ lực của toàn xã hội để lo i bỏ định
kiến trọng nam khinh nữ, nhìn nhận, đánh giá công bằng kh năng và triển vọng lãnh
đ o của phụ nữ. Đồng th i cũng cần thay đổi xã hôi có cái nhìn c i m hơn với việc
phụ nữ tham chính hay nam giới tham gia chăm sóc gia đình. Những thay đổi này sẽ
giúp phụ nữ có nhiều tiếng nói hơn, được chia sẻ việc nhà nhiều hơn và có nhiều th i
gian tham gia các ho t động xã hội và công tác qu n lý. Và một điều quan trọng khác,
chính là đánh thức “vốn tài s n” “tự có” của con ngư i: niềm tin và khao khát bộc lộ
kh năng của mình.
Trong b n tin kỳ này, nhóm b n tin xin giới thiệu với b n đọc l i tự sự, chia sẻ của
Tiến sĩ Lois P.Frankel - chủ tịch Tập đoàn tư v n quốc tế t i California. Những gì bà
viết ph n ánh một thực tế khá phổ biến: phụ nữ không tự tin thể hiện tiếng nói của
mình. Quan trọng hơn, bà đã lý gi i hiện tượng này dưới góc nhìn giới: Quá trình tập
nhiễm - được d y dỗ từ cha mẹ, nhà trư ng và chịu nh hư ng từ truyền thông, khiến
không ít phụ nữ có xu hướng: ch p nhận hơn là đ u tranh thể hiện quan điểm, đánh
giá của mình.
Cách đánh giá, lý gi i của Lois P.Frankel, theo chủ quan của chúng tôi, cũng tương đối
chính xác trong bối c nh xã hội Việt Nam. Mặc dù l i tự sự chia sẻ của bà không nhắc
tới “bình đẳng giới” nhưng bằng cách khơi dậy sức m nh và khiến phụ nữ tự tin, trân
trọng b n thân hơn cũng chính là quá trình “trao quyền” và dần xóa bỏ khuôn mẫu giới.
Điều này sẽ giúp nữ giới đánh giá l i b n thân và có chiến lược phát triển phù hợp.
Xét một khía c nh nào đó, việc dịch, xu t b n và giới thiệu những cuốn sách cũng là
một trong những cách t o môi trư ng thuận lợi, ủng hộ nữ giới dần khám phá và bộc
lộ sức m nh của mình.
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Tít/ Từ ng / Cách di n đạt

Nhạy
c m
giới

Định
kiến
giới

Trích Nữ giới và chính trị: Hi sinh và cống hiến, ngày 21/05/2011 trên
baotintuc.vn:
Tác gi bài viết đưa ra thực tế: “Chỉ mới cách ơây một vài thập niên, chính
trư ng dư ng như vẫn là lĩnh vực ơộc tôn của nam giới, hiếm hoi mới th y
bóng một ngư i phụ nữ ơứng trên ơỉnh cao. Thế nhưng, ngày nay những
n i quyền lực vốn thuộc về nam giới ơã và ơang bị phá vỡ nhiều nước.
Tham gia hoạt ơộng chính trị xã hội ơang ơòi hỏi những c chế chính sách
hỗ trợ, ơồng th i xóa bỏ những ơịnh kiến xã hội sai lầm tồn tại”

x

Đồng th i lý gi i thực tế ngày càng nhiều phụ nữ tham chính hơn b i b n
ch t phụ nữ:
Giỏi việc nước, ơ m việc nhà!
.. Phái ơẹp cũng mềm mỏng h n trong khi nhận các ph n hồi và dễ thông
c m h n ơàn ông. Do ơó, các nữ chính khách ơã góp một phần không nhỏ
trong công cuộc ơổi mới và phát triển ơ t nước theo hướng công nghiệp
hóa - hiện ơại hóa…

Trích Phụ nữ có nên làm lãnh ơạo, trên vtv6.com, ngày 9/3/2010:
Theo ơiều tra của các công ty nghiên cứu, những công ty có lãnh ơạo là
nữ giới có báo cáo tài chính tốt h n các công ty khác cùng vị trí hoạt ơộng.
Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng chính b n thân ngư i phụ nữ cũng ơặt
mờnh phía sau ngư i ơàn ông trong các công việc xã hội ơể ơ m nhận
vai trò chính trong việc chăm lo gia ơờnh, con cái. Đó vừa là b n năng
và thiên chức của họ. Một ngư i phụ nữ dù có làm việc ngoài xã hội, dù
có làm lãnh ơạo, thờ trước hết vẫn cứ là một ngư i vợ, ngư i mẹ trong
gia ơờnh. Dù có thành công với công việc bao nhiêu, nhưng nếu gia ơờnh
không thuận hòa thờ ngư i phụ nữ y vẫn bị coi là th t bại…

Trích Trong thế giới Eva, Trang 12, T p chí Shape - Vóc dáng, Tháng
3/2013:
Bà Mai Kiều Liên là doanh nhân Việt Nam duy nh t ơược bầu chọn vào
danh sách CEO xu t sắc của châu Á năm 2013.
Khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa vừa công bố bổ nhiệm bà
Trần Thị Mỹ Dung làm giám ơốc kinh doanh và tiếp thị mới của khách sạn.
Đây là lần ơầu tiên tập ơoàn Sheraton dành chức danh này cho một ngư i
Việt Nam, ơánh d u cột mốc quan trọng trong việc nội hóa nguồn nhân lực
của tập ơoàn. Chị Mỹ Dung ơã tốt nghiệp Khoa Kinh tế của Đại học Quốc
gia Việt Nam và từng có 8 năm làm nghành du lịch khách sạn....
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Trích Trong gia ơình phụ nữ ơã là lãnh ơạo, trên SƠi Gòn tiếp thị online,
ngày 22.09.2011:
Bài viết chia sẻ quan điểm trong lĩnh vực kinh doanh và gia đình của nữ
phó tổng giám đốc công ty Digiworld (Công ty cổ phần thế giới số)
Phóng viên đặt ra các câu hỏi:
● Một ơịa vị tốt, một mái m, một cậu con trai và r t nhiều quần áo ơẹp.
Phụ nữ còn mong gờ h n? Chị còn mong gờ h n?

Trích Phụ nữ vì nữ quyền, trang 64, T p chí Người thƠnh thị
Cosmopolian - Tháng 3/2013:
… Renuka Chowdhury - Nữ chính trị gia n Độ
n Độ ơược biết ơến với nhiều quan ơiểm văn hóa, tôn giáo gây ra b t
công ơối với phụ nữ và trẻ em. Dù trong xã hội hiện ơại, n Độ vẫn thư ng
x y ra tờnh trạng cưỡng hiếp thiếu nữ và bé gái, giết con gái hoặc bắt bé
gái phẫu thuật thành bé trai. Vờ vậy, một phụ nữ tr thành chính trị gia
ơ t nước này là ơiều ơặc biệt. Renuka Chowdhury hiện là thành viên của
thượng nghị viện quốc hội n Độ và từng giữ nhiều chức vụ liên quan ơến
quyền phụ nữ và trẻ em....
Renuka Chowdhury thư ng tham gia vào các tổ chức văn hóa và xã hội,
viết báo liên quan ơến sự phát triển và phúc lợi cho phụ nữ và trẻ em. Bà
ơưa ra nhiều quan ơiểm ph n bác lại truyền thống khắt khe ơối với phụ nữ,
ơề cao quyền lực của ơàn ông...
Với vị trí của mờnh, bà luôn tác ơộng ơể chính phủ quan tâm nhiều h n
ơến sự b t bờnh ơẳng giới nhằm gi m bớt số nạn nhân nữ bị cưỡng hiếp...

Trích Bà Trùm, trang 64, T p chí Shape - Vóc dáng, tháng 3/2013:
Trùm ơây là s hữu mọi thứ, từ nhan sắc, tiền tài, sự nghiệp ơến tờnh
yêu, tờnh chồng vợ. Điều y dựa trên những yếu tố nào?
… Những ngư i phụ nữ có vị trí cao trong xã hội, nắm giữ các vai trò
cao trong xã hội, nắm giữ các vai trò quan trọng trong guồng máy chính
quyền, các nữ thư ng nhân, nghệ sỹ,.... thư ng ơiều khiển công việc và
tờnh c m của họ một cách tự chủ, tự quyết. Ngay c những bà nội trợ cũng
có quyền lực riêng, luôn trị vờ giang s n bếp núc và gia ơờnh của họ.
… xã hội hiện ơại luật nam nữ bờnh quyền cho phép phụ nữ ơược làm
ơược những việc xưa kia chỉ ơàn ông mới làm... Nh vậy phái ơẹp có c
hội nêu cao b n lĩnh của mờnh về mọi phư ng diện: chính trị, kinh tế, văn
hóa, văn nghệ, giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật,...
các lĩnh vực này, nếu
không làm thờ thôi ơã làm thờ phụ nữ thành công h n nam giới. Một phần
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do tính kỹ lưỡng, chỉn chu, một phần do cách sắp xếp công việc thư ng
khoa học h n, có lẽ do b n năng tr i phú cho phụ nữ....
Thể ch t xinh ơẹp và tác phong dịu dàng là hai ơặc tính tr i ban cho ngư i
phụ nữ ngay từ khi mới sinh ra. Vờ thế, ơôi khi họ bị mặc ơịnh trong khuôn
khổ hai ơặc tính y và không khám phá ơược chính mờnh. Chỉ khi nào gặp
một biến cố, một c hội hoặc một v n ơề n y sinh, những kh năng tiềm
ần trong con ngư i họ mới phát lộ. Ta thử vận dụng một chút truyền thuyết
ơây: Vốn sinh ra từ chiếc xư ng sư n của ngư i nam (Adam) nên ngư i
nữ ơã có nam tính trong ngư i từ s khai. Ch t nam tính ơó ơược hòa
quyện vào các ch t liệu mềm dẻo khác ơể tạo nên tính cách vừa mạnh mẽ
vừa uyển chuyển của phụ nữ. ...

Trích Tại sao sếp nữ không ơược chào ơón bằng sếp nam? trên trang
kiemviec.com:
34.1% những ngư i ơược hỏi là nữ cho biết họ thích có sếp nữ h n là
sếp nam, trong khi 37.6% những ngư i ơược hỏi là nam cho biết như vậy.
Điều ơó cho th y nhân viên nữ dư ng như e ngại sếp nữ h n so với nhân
viên nam
Giữa những ngư i ơược hỏi ơã có kinh nghiệm làm việc dưới trướng sếp
nữ, sự khác biệt trong thái ơộ của họ lại càng rõ nét h n. Trong số 356
nhân viên nữ ơã làm việc với sếp nữ, 48.6% nói rằng họ muốn ơược tiếp
tục làm việc như vậy, trong khi con số này 382 nhân viên nam với kinh
nghiệm tư ng tự là 55.5%.
Một ơiều tích cực là c nhân viên nam và nữ ơều cho biết có n tượng tốt
với sếp nữ sau một th i gian làm việc với họ. Điều này ơặc biệt ơúng với
những ngư i ơược hỏi là nam.
….
Điều ơáng chú ý là nhân viên nữ than phiền về sự ganh tị nhiều h n là
nhân viên nam. Những ngư i ơược hỏi là nữ cho biết sếp nữ coi họ là ơối
thủ và mắng họ vờ những việc chẳng hề liên quan tới công việc như hờnh
thức bên ngoài hay v n ơề cá nhân.
Kang Hye-ryun, giáo sư qu n trị kinh doanh trư ng ơại học nữ Ewha
cho biết: “Phụ nữ không ph i là những ngư i duy nh t ganh ơua với ngư i
dưới quyền mờnh. Sếp nam cũng r t ơề phòng ngư i dưới quyền là nam
nếu nhận th y ngư i ơó có thể ơe dọa vị trí của mờnh”….
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MỘT SỐ CHIA SẺ VỀ

CÁCH THỨC XÂY DỰNG TIN BÀI
NHẠY CẢM GIỚI THU HÚT NGƯỜI ĐỌC

“… Là phụ nữ ơư ng nhiên mờnh quan tâm ơến
m ng bờnh ơẳng giới, ơặc biệt là trong m ng truyền
thông hiện nay. Điều mờnh th y ngay là trong chính
truyền thông ơôi khi cũng bộc lộ r t nhiều quan
ơiểm b t bờnh ơẳng giới … ”
Đó là những chia sẻ chân thành trong cuộc trò
chuyện giữa nhóm nhặt s n và phóng viên
Vĩnh Quyên - Phó giám đ c kênh truyền hình
VOV.
Nhóm nhặt sạn: Chào chị Vĩnh Quyên, chị có thể
giới thiệu thêm với bạn ơọc ơôi ơiều về mờnh?
PV Vĩnh Quyên: Mờnh hiện nay là phó giám ơốc
kênh truyền hờnh VOV. Trước ơây mờnh làm phát
thanh văn nghệ. Năm 2008, Đài TNVN thành lập
Kênh truyền hờnh của Đài và theo yêu cầu của lãnh
ơạo Đài mờnh chuyển sang xây dựng kênh mới.
Lúc ơầu vẫn làm m ng văn hóa văn nghệ, sau
chuyển sang m ng chuyên ơề. Hiện tại, ngoài lo
nội dung chung của Kênh cùng với Lãnh ơạo Kênh
thờ mờnh phụ trách thêm các chư ng trờnh Chuyên
ơề (Chuyên ơề, Văn Nghệ, Quốc hội).
Nhóm nhặt sạn: Riêng m ng bờnh ơẳng giới thực
sự thu hút chị chứ?
PV Vĩnh Quyên: Là phụ nữ ơư ng nhiên mờnh
quan tâm ơến m ng bờnh ơẳng giới, ơặc biệt là
trong m ng truyền thông hiện nay. Điều mờnh th y
ngay là trong chính truyền thông ơôi khi cũng bộc
lộ r t nhiều quan ơiểm b t bờnh ơẳng giới …
Nhóm nhặt sạn: Với kinh nghiệm b n thân với tư
cách tham gia làm công tác qu n lý và lại là phụ
nữ nữa, chị c m nhận như thế nào về hờnh nh

Vĩnh Quyên - Phó giám ơốc kênh truyền hình VOV
( nh do nhân vật cung c p)

phụ nữ làm lãnh ơạo qu n lý trên các phư ng tiện
truyền thông?

BẢN TIN

NHẶT SẠN GIỚI

Số 37 - 4/2013

11

PDF Compressor Pro
III - Câu chuyện phóng viên
Nhóm nhặt sạn: Như vậy, phụ nữ ơang có những
rào c n từ phía các quy ơịnh, chính sách, từ chính
b n thân ngư i phụ nữ và những quan niệm ơịnh
kiến của xã hội. Vậy làm thế nào ơể truyền thông
có thể hỗ trợ phụ nữ tự tin tham gia vào công tác
qu n lý? Làm thế nào ơể cộng ơồng ơánh giá ơúng
về năng lực và ơóng góp của họ?

PV Vĩnh Quyên: Cá nhân mờnh không thích lắm.
Phần lớn về hờnh nh những phụ nữ làm qu n lý
thư ng xu t hiện trong không khí nghiêm trang,
ăn mặc theo lối công s khá cứng, phần hờnh thức
không ơược chú trọng lắm. Những câu hỏi phỏng
v n và tr l i phỏng v n cũng không thật ơặc sắc...
Ít th y hờnh nh ngư i phụ nữ qu n lý xinh ơẹp,
h p dẫn, quyến rũ mà vẫn thông minh, hài hước,
sắc s o... Trong các bài phỏng v n riêng, vờ câu
hỏi ơưa ra của Pv nên nội dung tr l i của chính
họ cũng ơã “không bờnh ơẳng” rồi. T t nhiên không
ph i là t t c , nhưng có thể th y ơa số như vậy.
Nhóm nhặt sạn: Cá nhân chị, khi tham gia công
tác qu n lý, chị có gặp những rào c n gờ không?
PV Vĩnh Quyên: Về rào c n ư? Đối với cá nhân
tôi, tôi không th y có rào c n nào. Rào c n hay
không là do chính mờnh tự ơặt ra.Tự mờnh th y
mờnh có ơầy ơủ phẩm ch t ngang với những ơồng
nghiệp cùng c p nên bao gi cũng th y tho i mái.
Đồng nghiệp nam làm gờ mờnh cũng làm ơược như
vậy. Nếu có một cái gờ rào c n thờ ơó là những cái
rào c n thuộc về tự nhiên như: Mang bầu, sinh
con. Phụ nữ bắt buộc bị gián ơoạn th i gian ơể
thực hiện thiên chức của mờnh, trong khi luật nhà
nước qui ơịnh tuổi về hưu của nam và nữ chênh
nhau 5 năm. Đó là một thiệt thòi cho những ngư i
phụ nữ nói chung và phụ nữ làm qu n lý nói riêng.
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PV Vĩnh Quyên: Để cộng ơồng ơánh giá ơúng năng
lực và ơóng góp của phụ nữ thờ chính truyền thông
ph i làm ơược ơiều ơó. B n thân truyền thông ơã
ph n ánh không ơúng thờ làm sao cộng ơồng có cái
nhờn ơúng về năng lực của ngư i phụ nữ. Tôi ơể
ý th y nhiều bài báo ngay trong bài viết bênh vực
bờnh ơẳng giới nhưng vô tờnh chính ngư i viết ơã
thể hiện quan ơiểm b t bờnh ơẳng giới của mờnh: Ví
dụ như trong một bài viết phân tích khá sâu sắc về
bờnh ơẳng giới trên báo Tuổi trẻ gần ơây có nhan
ơề: “Bờnh ơẳng giới... ơư ng xa vạn dặm” thờ hờnh
minh họa một ngư i ơàn ông ơang n u c m trong
bếp kèm theo chú thích ơại loại “Ngư i chồng cần
ph i hỗ trợ vợ trong công việc gia ơờnh”. Tại sao lại
là hỗ trợ trong khi lẽ ra ph i là: Ngư i chồng ph i
có trách nhiệm chia sẻ công việc nhà với vợ? Một
ví dụ khác: Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức
ơoàn thể khác trang trọng tổ chức ngày Quốc tế
8/3, rồi ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại sao phụ nữ
Việt Nam lại ph i cần một ngày tôn vinh y? Vậy
còn 363 ngày khác thờ họ như thế nào? Tôi r t tâm
ơắc với câu nói của một ngư i bạn nước ngoài, khi
chúng tôi khoe về ngày 8/3, anh y b o là: Chừng
nào các bạn còn tôn vinh như vậy chứng tỏ v n
ơề bờnh ơẳng giới của các bạn còn r t trầm trọng.
Nghe phũ phàng nhưng thực ch t là như vậy ơ y.
Cá nhân tôi không bao gi quan trọng ngày 8.3
hay ngày 20.10 vờ tôi nghĩ là nam giới như nữ giới
cũng bờnh ơẳng như nhau.
Nhóm nhặt sạn: Vậy theo chị khi ơưa tin về hờnh
nh nữ giới làm qu n lý, ngư i làm báo nên lưu ý
những ơiều gờ?
PV Vĩnh Quyên: Khi ơưa tin về hờnh nh nữ giới
làm qu n lý ngư i làm báo nên chú ý ơến một số
ơiểm như:
Cung c p những góc khác nhau về cuộc sống của
những ngư i phụ nữ làm qu n lý, tránh hờnh nh
họ như những robot biết ơi. Ngư i phụ nữ làm
qu n lý không chỉ có công việc, họ còn các mối
quan hệ bạn bè, các hoạt ơộng vui ch i gi i trí ơ i
thư ng khác. Tóm lại, tôi thích hờnh nh của họ m
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áp, ơ i thư ng, biết làm và biết ch i, biết hư ng
thụ cuộc sống và ph i biết yêu chính b n thân họ.
Rồi bạn cũng cần tránh những câu hỏi mang tính
nhạy c m kiểu: “Chị có th y rào c n nào không?”
hay kiểu mặc ơịnh ngư i phụ nữ làm qu n lý dứt
khoát sẽ khó thu xếp tổ m của mờnh nên gia ơờnh
sẽ tan vỡ!!!
Mờnh cũng nên tránh ơưa ra những nhận ơịnh kiểu:
“Chị làm thế nào ơể vừa thu xếp việc c quan và
việc nhà một cách ổn thỏa, chị ơi công tác nhiều
không có th i gian chăm lo gia ơờnh thế chồng
chị có phàn nàn gờ không?” Câu tr l i sẽ có 2
nội dung: một là ông chồng không thông c m nên
hạnh phúc tan vỡ. Hai là r t may mắn khi tôi có một
ngư i chồng biết c m thông và hỗ trợ cho tôi r t
nhiều.... C hai tờnh huống ơều ơưa lại những hờnh
nh không chuẩn về ngư i phụ nữ. Cá nhân tôi
quan niệm là b t kể nam giới hay phụ nữ ơều ph i
biết cân bằng các mối quan hệ của mờnh, biết sắp

xếp công việc riêng tư một cách khoa học. Điều ơó
mới làm cho họ thực sự thành công trong c việc
nước lẫn việc nhà. Phụ nữ muốn thực sự có bờnh
ơẳng giới trước tiên chính họ cần ph i thay ơổi suy
nghĩ của mờnh chứ không ph i ai khác: Hãy nghĩ
rằng mờnh không cần b t cứ sự ưu tiên nào, không
có rào c n nào ngăn c n mờnh ph n ơ u hoàn
thành với mức tốt nh t công việc mà mờnh ơược
giao trọng trách. Nếu chính ngư i phụ nữ còn cho
rằng mờnh cần ph i ơược ưu tiên, là có nhiều rào
c n ơối với mờnh, mặt khác tự mờnh cho rằng việc
nhà, chăm sóc con cái là nghĩa vụ giữ m gia ơờnh
của riêng ngư i phụ nữ thờ v n ơề bờnh giới Việt
Nam chẳng bao gi ơược gi i quyết triệt ơể.
Nhóm nhặt sạn: Vâng, chỉ khi nào ngư i phụ
nữ tự tin vào kh năng của mờnh, họ mới thực sự
thoát khỏi những ơịnh kiến xã hội, sống ơúng với
nhu cầu và năng lực của mờnh. Thực sự nhóm b n
tin r t c m n những chia sẻ chân thành của chị.
Chúc chị sức khỏe và thành công.

(Theo ghi chép của Nhóm b n tin)
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI XÂY DỰNG TIN BÀI
LIÊN QUAN ĐẾN

PHỤ NỮ LÀM QUẢN LÝ, LÃNH ĐẠO
Nghiên cứu Sự tham gia của phụ nữ trong vai
trò qu n lý, lãnh ơạo tại Việt Nam (thuộc dự án
phối hợp giữa Bộ ngo i giao Việt Nam và chương
trình phát triển liên hợp quốc (UNDP)) cho th y:
các vị trí ra quyết sách, số lượng nữ giới tham
gia quá th p và không có tính đ i diện: giai đo n
2001 - 2016, không có tổng bí thư nào là nữ giới,
giai đo n 2011 - 2016, chỉ có 9% nữ giới trong ban
ch p hành trung ương,… Con số này được các
nhà chuyên môn đánh giá là khá ng c nhiên trong
bối c nh chính phủ áp dụng nhiều chính sách,
chiến lược và chương trình tiến bộ về sự tham
gia của phụ nữ. Lý gi i nguyên nhân này, các nhà
nghiên cứu đều đồng thuận rằng, chính quan niệm
xã hội về vai trò và năng lực của nữ giới khiến
phụ nữ gặp nhiều rào c n trong việc tham gia vị trí
qu n lý. Họ thư ng bị đánh giá khắt khe hơn nam
giới. Những thành công hay vị trí của họ thư ng
bị lý gi i là nh có sự khéo léo và biết tận dụng
nhan sắc.
Dưới đây là một số gợi ý của nhóm b n tin nhặt
s n, với hi vọng sẽ là công cụ hữu ích với các b n
nhà báo trong quá trình đưa tin về nữ giới làm lãnh
đ o - trong bối c nh văn hóa còn quá nhiều rào
c n, bó buộc như thế này:
1) Loại b khuôn mẫu kép đ i với phụ n
lãnh đạo:

lƠm

Nhiều phụ nữ chia sẻ, họ thư ng bị đánh giá khắt
khe hơn nam giới. Dư ng như vẫn tồn t i sự kỳ
vọng khác nhau đối với nam giới và nữ giới trong
vai trò lãnh đ o: Phụ nữ thư ng được trông đợi
ph i có c phẩm ch t của nam và nữ. Nhưng nếu
họ có nhiều đức tính như m nh mẽ, quyết liệt - vốn
được xem là đặc trưng của nam giới thì họ sẽ bị
coi là thiếu nữ tính và quá quyết đoán. Một số cách
diễn đ t sau có nguy cơ duy trì các áp lực, mong
đợi của xã hội đối với phụ nữ:
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Nguồn nh: Internet
Ví dụ: Trong bài phỏng v n chị Hana Đặng - giám
đốc điều hành Gold Sun, bài viết Th t bại không
thua, ơầu hàng mới thua trên trang sgtt.vn,
phóng viên đặt ra các câu hỏi:
Chị có nghĩ rằng xã hội quen nhờn phụ nữ dịu
dàng, ơ m ơang, chăm sóc gia ơờnh, chồng con
chứ không quen nhờn và không có thiện c m với
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Rõ ràng hình nh nữ chính khách đang bị đòi hỏi
ph i toàn vẹn: vừa là ngư i có chí lớn, l i ph i vừa
thủy chung, dịu dàng. Cách xây dựng này có nguy
cơ duy trì cái nhìn khắt khen hơn đối với nữ giới,
khiến họ chịu áp lực g p đôi nam giới khi tham
chính.
2) Tránh lý gi i nguyên nhơn đổ vỡ hạnh phúc
gia đình khi phụ n lƠm lãnh đạo:
Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ thư ng
được mong đợi sẽ tr thành “nội tướng” trong gia
đình. Ngư i chồng sẽ gánh vác việc kiếm tiền và
đ m nhiệm đối ngo i. Trên thực tế có không ít phụ
nữ giỏi giang, thậm chí có vị trí cao trong xã hội.
Bên c nh việc thừa nhận các hiện tượng mang
tính t t yếu này, không ít bài viết đóng vai trò “c nh
báo”: nguy c ơổ vỡ hạnh phúc gia ơờnh khi vợ làm
sếp (Điều này ít x y ra khi chồng làm sếp):

Nguồn nh: Internet
phụ nữ làm lãnh ơạo, quát tháo và ra lệnh?
Cách diễn đ t sẽ dẫn đến cách hiểu: Phụ nữ làm
lãnh đ o - đồng nghĩa với việc đánh m t các giá
trị - được xem là thuộc tính dành riêng cho phụ nữ
và sẽ tr nên “quát tháo” và “ra lệnh”. Cách hiểu
này sẽ t o những c m giác tiêu cực cho ngư i đọc
về những ngư i phụ nữ tham gia công tác qu n lý.
Không hiểu có chủ ý hay không, nhưng những bài
báo viết về chính khách, thư ng được xây dựng
một cách hoàn h o: vừa m nh mẽ, nam tính, vừa
dịu dàng, nhân hậu, nữ tính - như đó là một thuộc
tính không thể khác. Ví dụ như cách diễn đ t sau:
Đằng sau cái khát vọng ngàn ơ i “muốn cưỡi c n
gió mạnh, ơạp luồng sóng dữ”, n i họ vẫn là trái
tim dịu dàng, nhân hậu, thủy chung và ơức hy sinh
của ngư i phụ nữ...
(Trích Nữ chính khách, trên phunuonline, tháng
6/2010)

Ví dụ: Vũ khí lớn nh t của người phụ nữ là sự
dịu dàng và bên cạnh công việc, gia ơình là tài
s n quý giá vô cùng của b t kỳ ai. Hiểu ơược
ơiều này, phụ nữ sẽ không ph i ơánh ơổi ơể chọn
lựa giữa gia ơờnh và sự nghiệp; biết cách dung hòa
ơể ơạt ơược cân bằng - vừa có sự nghiệp vững
chắc c quan, vừa có gia ơờnh ơầm m, hòa hợp
bên ngư i bạn ơ i.
(Trích Khi vợ làm sếp, tintuconline.com,
30/07/2012)
Với cách lập luận trên, ngư i đọc có thể hiểu: phụ
nữ dù có thành đ t ngoài xã hội, điều trước tiên
và vô cùng quan trọng là họ ph i hoàn thành vai
trò nội trợ. Nếu không ý thức được điều đó, nguy
cơ tan vỡ là do ngư i phụ nữ. Cách diễn đ t mang
tính ch t đổ lỗi này sẽ góp phần t o áp lực cho c
hai giới cũng như c n tr sự phát triển tự nhiên
và khám phá b n thân của mỗi cá nhân. Không có
khuôn thước nào có thể áp cho t t c mọi ngư i.
3) Th c s cẩn trọng khi nói về lợi thế vẻ đẹp
hình thể c a n giới lƠm lãnh đạo:
Các bài viết về nam giới làm lãnh đ o, r t khi đề
cập đến hình thể và vẻ ngoài của họ. Nhưng một
cách có chủ ý, nữ giới làm lãnh đ o thư ng được
đánh giá vẻ đẹp bên ngoài. Ví dụ: Chân dung
nữ Thủ tướng xinh ơẹp, trên giadinh.net, ngày
20/09/2011, 4 nữ chính trị gia nóng nh t thế
giới, 24h.com.vn, ngày 09/03/2012, Nhan sắc
xinh ơẹp chính trị gia chuyển giới Thái Lan,
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vtc.vn, ngày 29/05/2012, Những nữ chính khách
có vẻ ơẹp hút hồn, 2sao.net, ngày 08/03/2012,
…
Trích 10 nữ chính trị gia nóng bỏng nh t thế
giới, ngoisao.net, ngày 8/1/2010:
Ngoài tài năng, vẻ ơẹp và ngoại hờnh bốc lửa luôn
là vũ khí lợi hại của những phụ nữ làm chính trị….
Tần su t xu t hiện quá nhiều trong những bài báo
bàn về th i trang, nhan sắc sẽ khiến ngư i đọc tập
trung vào các yếu tố ngoài lề hơn kh năng qu n
lý, lãnh đ o nổi trội của họ. Hơn nữa nó còn duy
trì một thông điệp: Phụ nữ là ph i đẹp và biết cách
làm đẹp. Điều này sẽ có nguy cơ khuyến khích
phụ nữ dành quá nhiều th i gian cho việc làm đẹp,
thậm chí bị ám nh b i điều đó. Chưa kể đến các
công nghệ hỗ trợ, các phần mềm chỉnh sửa nh
khiến phụ nữ đẹp đẽ, thậm chí quá hoàn thiện và
có phần phi thực tế. Khi bị ám nh b i những cái
phi thực tế, không ít phụ nữ tự ch m điểm b n
thân và c m th y thiếu tự tin khi ngực không n
và chân không dài. Quá chú tâm vào việc làm đẹp
và ch y theo các tiêu chuẩn phi thực tế, phụ nữ sẽ
không còn nhiều th i gian và công sức đầu tư cho
việc học hỏi những thứ mang l i nhiều lợi ích cho
họ hơn nữa. Như vậy, đồng nghĩa với việc nữ giới
có nguy cơ tự đánh m t sức m nh của mình một
cách vô thức.
Vì thế, bên c nh tránh đề cập quá nhiều đến đến
hình thể, nhan sắc của các chính trị gia, chúng ta
cũng cần thận trọng khi nói về th i trang của họ:
B i lẽ việc bàn quá nhiều th i trang của họ, sẽ làm
lu m đi các giá trị khác. Đồng th i có nguy cơ
đánh l c hướng mối quan tâm của cộng đồng, đặc
biệt đối với phụ nữ trẻ:
Ví dụ: Trích Theresa May: “Giày cao gót” trong
nội các Anh, báo phunuonline.com, ngày 06-012013:
Là một trong những bóng hồng ít ỏi của bộ máy
chính trị Anh quốc, dù ăn mặc kín ơáo, bà vẫn luôn
nổi bật với phong cách thanh lịch. Với dáng ngư i
thanh m nh trong chiếc áo khoác phủ qua chiếc
váy bút chờ, bà ơể lộ ơôi chân ơẹp nh t trong tòa
nhà Quốc hội, nh t là khi ơôi chân này lại mang ơôi
giày cao gót…
Ví dụ: 11 nữ chính khách mặc ơẹp nh t thế giới,
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vietnamnet.vn, ngày 27/1/2013:
Th i trang ơược xem là một “công cụ” quan trọng
ơối với các nhà làm chính trị trong việc tạo nên
hờnh nh gần gũi và ơáng kính trọng, ơặc biệt là ơối
với các chính khách nữ…
Như cách diễn đ t trên, ngư i đọc sẽ hiểu một
thông điệp rằng: Th i trang - làm đẹp là công cụ đặc
biệt đối với nữ chính khách. Thay vì nh n m nh tài
năng và tầm nhìn chiến lược, ngư i đọc sẽ có xu
hướng tập trung vẻ bề ngoài của nữ chính khách
hơn là kh năng vượt trội của nữ chính khách.
4. Khuyến khích n giới tham gia với vai trò
lãnh đạo, qu n lý - dưới góc nhìn giới:
Càng ngày càng có nhiều bài viết về phụ nữ giỏi
giang, làm lãnh đ o hơn. Tuy nhiên, bên c nh việc
ph n ánh thực tế đó, ngư i làm truyền thông cũng
chỉ ra những h n chế mà phụ nữ thư ng mắc
ph i. Điều quan trọng là lý gi i các căn nguyên
khiến phụ nữ chưa ý thức hết sức m nh của mình
và m nh d n thể hiện năng lực của mình. Như bài
viết của Lois P.Frankel mà chúng tôi đã giới thiệu
trong phần bài viết tiêu biểu: Gia đình và truyền
thông đóng vai trò trong việc duy trì quan niệm:
Phụ nữ cần ph i đẹp, ph i dịu dàng, ph i chiều
lòng và điều hòa các mối quan hệ xung quanh Họ được d y dỗ ph i tỏ ra yếu đuối để được che
ch . Cách d y dỗ và truyền thông này khiến nữ
giới c m th y không tho i mái khi thể hiện tiếng
nói và kh năng của mình. Họ bị rơi vào tình thế:
Sống theo kỳ vọng của xã hội hơn là thể hiện b n
thân mình - bị bó hẹp cuộc sống của mình. Chính
những điều này đã góp phần t o nên rào c n đối
với phụ nữ trong việc thể hiện tiếng nói.
Ví dụ cách diễn đ t sau sẽ không mang l i hiệu
qu tích cực:
… Để tr thành một nữ lãnh ơạo giỏi và nổi bật ta
cần xem xét một số ơặc tính của nữ giới khi ơứng
ơầu một bộ phận hay một c quan ơể có những
gi i pháp thiết thực…
Luôn cho mình là ơúng
… Đôi khi phụ nữ lại quá quan tâm tới việc b o vệ
quan ơiểm của mờnh ơến nỗi quên m t rằng cách
thể hiện của mờnh có thể xúc phạm tới ngư i khác.
...
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Kiểm soát tình c m
Phụ nữ ơôi lúc không gi u ơược tờnh c m, ơặc biệt
là khi bị th t vọng hoặc ơau khổ. Nhưng bạn ph i
nhớ rằng chẳng ai nợ nần gờ bạn và họ có quyền tự
do làm những gờ họ muốn. Không nên ơể cho tờnh
c m chi phối ơánh giá của mờnh. Đưa ra những
mục tiêu cụ thể và thực tế. Nếu như bạn biết tôn
trọng ngư i khác thờ ngư i khác cũng sẽ tôn trọng
bạn.
(Trích Khi phụ nữ làm lãnh ơạo, trang kiemviec.
vn)
Mục đích của bài báo này nhằm khích lệ phụ nữ
tham gia công tác lãnh đ o, qu n lý, nhưng một
cách vô tình, l i khiến phụ nữ c m th y tự tin hơn
khi gắn nữ giới với những phẩm ch t “tiêu cực”của
ngư i làm qu n lý: Quá tình c m, b o thủ. Như
vậy, khi đưa tin, ngư i làm công tác truyền thông
lưu ý khuyến khích sự tham gia của nữ giới bằng
cách lý gi i một cách đầy đủ và chính xác những
h n chế của nữ giới, đồng th i khơi dậy sức m nh
vốn có của họ. Cần xem xét những h n chế đó
như là s n phầm của xã hội, chứ không ph i thuộc
tính b t di b t dịch của nữ giới, đồng th i đối mặt
với những rào c n đó và lo i bỏ dần những hệ
thống quan điểm gây b t lợi cho phụ nữ nói riêng,
xã hội nói chung.

5) Tăng lượng bƠi về phụ n tham chính, vƠ có
chơn dung đầy đ h n về n giới - với năng
l c chính trị:
Lượng bài viết về nữ chính khách với vai trò chính
trị gia với những chiến lược phát triển đ t nước
khá là ít. Gần đây xu t hiện lo t bài viết về tân tổng
thống Hàn Quốc - được nhắc nhiều đến tiểu sử và
một số chiến lược phát triển đ t nước. Phần lớn
các bài tìm được liên quan đến vẻ đẹp hình thể và
các vụ lùm xùm liên quan đến tình dục.
Ví dụ: Nữ chính trị gia tự quay clip thủ dâm trên
giường, trên anninhthudo.vn, ngày 07/09/2012,
Cựu bộ trưởng xinh ơẹp và nghi án “lên
giường”, nld.com, ngày 22/2/2013, Cựu nữ bộ
trưởng Pháp “có 8 người tình” cùng lúc, …
Việc ph n ánh quá nhiều những câu chuyện riêng,
đặc biệt liên quan đến yếu tố tình dục sẽ khắc họa
chân dung thiếu sót của nữ giới khi tham gia qu n
lý. Một cách có ý thức, họ có xu hướng bị tr thành
đối tượng tình dục. Cơ thế họ tr thành tâm điểm
chú ý và hoàn toàn m t sự riêng tư. Vì thế, cần
hơn nữa những bài viết về nữ lãnh đ o với những
phẩm ch t, năng lực của ngư i làm công tác qu n
lý, mang tầm chiến lược.

T i sao chúng ta l i lo lắng về việc phụ nữ không nắm giữ vai trò ra quyết sách? Lập
luận đầu tiên về sự tham gia và đ i diện công bằng của phụ nữ trong t t c các khu
vực từ khía c nh pháp lý. Phụ nữ chiếm một nửa dân số và do đó, họ có quyền nắm
giữ một nửa các vị trí ra quyết sách. Lập luận thứ hai là phụ nữ và nam giới có các
kinh nghiệm khác nhau do các đặc điểm xã hội và sinh học. Do đó, phụ nữ cần các
vị trí có thể phát huy được kinh nghiệm và quan điểm của mình. Lập luận này từ khía
c nh kinh nghiệm. Lý do thứ ba từ cách tiếp cận nhóm lợi ích. Phụ nữ và nam giới có
các lợi ích khác nhau và sẽ hiệu qu và hợp pháp hơn khi mỗi nhóm đ i diện cho các
lợi ích của nhóm mình.
(Theo Báo cáo nghiên cứu: Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh ơạo và qu n
lý ở Việt Nam, UNDP thực hiện, 2012)
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6) Mềm dẻo, linh hoạt, cẩn trọng, đường l i
lãnh đạo hòa bình, khéo léo… không ph i lƠ lợi
thế dƠnh riêng cho n chính khách:
Có một điều khá phổ biến: khi viết về lãnh đ o nữ,
đặc biệt nữ chính khách, chiến lược mềm dẻo, linh
họat,… được nhắc đến khá nhiều - như một thuộc
tính dành riêng cho nữ giới:
Ví dụ: Những nhân vật nữ xứng ơáng ơược nêu
danh năm 2012, afamily.vn, ngày 20/12/2012:
Trong gần 4 năm ơ m trách cư ng vị Ngoại trư ng
Mỹ, bà Clinton ơể lại vô vàn d u n trên chính
trư ng thế giới. Với tài năng của một chính trị gia
dày dạn kinh nghiệm cùng sự khéo léo của một
ngư i phụ nữ, bà Clinton di chuyển như thoi ơưa
giữa các ơiểm nóng thế giới ơể thể hiện vai trò của
b n thân và nước Mỹ trong năm 2012.

Phụ nữ thư ng r t nhạy c m, mà ơôi lúc cái
ngưỡng của sự nhạy c m và c m tính là r t mong
manh. C m tính dẫn ơến những nhận xét và ơánh
giá không khách quan. Đó là một vật c n vô hờnh
ngăn chặn sự phát triển của nhân viên. Chúng ta
không thể phủ nhận nhạy c m là một ơặc tính tốt
giúp bạn có thể nhận ra những b t ổn n i nhân
viên và có sự hỗ trợ kịp th i, nhưng nếu không có
sự cân bằng, phụ nữ r t dễ r i vào tờnh trạng c m
tính trong suy nghĩ và hành ơộng.
Có thể trên thực tế, nhiều nữ lãnh đ o có những
phẩm nh t mềm dẻo, linh ho t, cẩn trọng, khéo
léo,… nhưng cần lý gi i và nhìn nhận nó là kết qu
của những mong đợi xã hội hoặc như cá tính của
mỗi cá nhân chứ không ph i là những phẩm ch t
b t di b t dịch, thuộc tính dành riêng cho phái nữ.
Đồng th i, cần nhắc nhiều đến những thành tựu
thể hiện trí tuệ, tầm nhìn của nữ giới hơn nữa.

Ví dụ: Khi phụ nữ làm lãnh ơạo, trên
hervietnam.com:

Sự đa d ng (trong đó có sự đa d ng về giới) là một lợi thế mang tính chiến lược đối với các
công ty/tổ chức b i vì các nhóm có sự đa d ng có xu hướng ho t động tốt hơn so với những
nhóm chỉ có hoặc nam hoặc nữ với gi thuyết là năng lực của các thành viên trong c hai
lo i nhóm đều như nhau. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi gi i quyết các nhiệm vụ phức t p
và khó khăn, những nhiệm vụ đòi hỏi sự đổi mới trong những môi trư ng c nh tranh.
(Trang 15, Báo cáo về lãnh ơạo nữ ở Châu Á: Vư n tới ơỉnh cao, Astrid S.Tuminez,
2012)

Trong một xã hội gia trư ng với khái niệm về sự vượt trội của nam giới được ch p nhận rộng
rãi, lãnh đ o nữ có thể dẫn tới va ch m t i công s và trong cuộc sống riêng. Trong bối c nh
đó, r t khó để một phụ nữ tr thành thủ trư ng của nam giới, hay để phụ nữ nắm giữ vị trí
cao hơn chồng mình. Khi càng nhiều phụ nữ tr thành lãnh đ o, qu n lý, c p trên, sẽ càng có
nhiều ch p nhận đối với họ. Tuy nhiên, những nơi lãnh đ o nữ khan hiếm, “v n đề bộ mặt”
đối với nam giới có thể dẫn đến ph n ứng tiêu cực đối với phụ nữ đ m nhiệm vị trí lãnh đ o.
(Trang 17, Sự tham gia của phụ nữ trong vai trò lãnh ơạo và qu n lý ở Việt Nam, UNDP,
2012)
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Trích Nữ giới và chính trị: Hi sinh
và cống hiến, ngày 21/05/2011 trên
baotintuc.vn:
Tác gi bài viết đưa ra thực tế: “Chỉ
mới cách ơây một vài thập niên,
chính trư ng dư ng như vẫn là lĩnh
vực ơộc tôn của nam giới, hiếm hoi
mới th y bóng một ngư i phụ nữ
ơứng trên ơỉnh cao. Thế nhưng, ngày
nay những n i quyền lực vốn thuộc
về nam giới ơã và ơang bị phá vỡ
nhiều nước. Tham gia hoạt ơộng
chính trị xã hội ơang ơòi hỏi những
c chế chính sách hỗ trợ, ơồng th i
xóa bỏ những ơịnh kiến xã hội sai
lầm tồn tại”

Đo n trích thứ nh t ph n ánh thực tế: càng
ngày càng có nhiều nữ giới tham chính – vốn
được xem là lãnh địa của nam giới. Cách viết
này có ý nghĩa khuyến khích sự tham gia của
nữ giới trong việc khám phá và thể hiện năng
lực của mình. Đồng th i giúp cộng đồng đánh
giá c i m và công bằng hơn với các đóng góp
của họ.

x

Tuy nhiên, trong đo n văn thứ 2, cách diễn đ t
“Giỏi việc nước, ơ m việc nhà!

Đồng th i lý gi i thực tế ngày càng
nhiều phụ nữ tham chính hơn b i
b n ch t phụ nữ:
Giỏi việc nước, ơ m việc nhà!
.. Phái ơẹp cũng mềm mỏng h n
trong khi nhận các ph n hồi và dễ
thông c m h n ơàn ông. Do ơó, các
nữ chính khách ơã góp một phần
không nhỏ trong công cuộc ơổi mới
và phát triển ơ t nước theo hướng
công nghiệp hóa - hiện ơại hóa…

x

... Phái ơẹp cũng mềm mỏng h n trong khi nhận
các ph n hồi và dễ thông c m h n ơàn ông.”
L i mang l i hiệu qu ngược l i: duy trì khuôn
mẫu về nữ giới là mềm mỏng và c m thông.
Điều này tiếp tục giới h n kh năng của c hai
giới: kh năng c m thông của nam giới, và sự
m nh mẽ, quyết liệt nhiều nữ giới. Ngoài ra,
cách dùng từ “đ m” (với nghĩa chịu trách nhiệm
chính) trong tít Giỏi việc nước ơ m việc nhà,
dẫn đến nguy cơ duy trì quan niệm: phụ nữ ph i
chịu trách nhiệm chính việc nhà.

Trích Phụ nữ có nên làm lãnh ơạo,
trên vtv6.com, ngày 9/3/2010:
Theo ơiều tra của các công ty
nghiên cứu, những công ty có lãnh
ơạo là nữ giới có báo cáo tài chính
tốt h n các công ty khác cùng vị trí
hoạt ơộng.
Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng
chính b n thân ngư i phụ nữ cũng
ơặt mờnh phía sau ngư i ơàn ông

x

Tác gi bài viết đưa ra quan điểm: nhiều phụ nữ
đứng sau ngư i chồng trong các công việc xã
hội là sự hi sinh b n năng của họ. Cách lý gi i
này có nguy cơ duy trì quan niệm về vai trò giới:
nữ giới bị gắn liền với những ho t động tái s n
xu t, ít mang l i thu nhập và ít được thừa nhận.
Đó cũng là một trong các nguyên nhân phụ nữ
có ít th i gian nghỉ ngơi và sử dụng các dịch vụ
gi i trí hơn nam giới.

BẢN TIN

NHẶT SẠN GIỚI

Số 37 - 4/2013

19

PDF Compressor Pro
V - Đáp án

Tít/ Từ ng / Cách di n đạt

Nhạy Định
c m kiến
giới giới

Phơn tích

trong các công việc xã hội ơể ơ m
nhận vai trò chính trong việc chăm
lo gia ơờnh, con cái. Đó vừa là b n
năng và thiên chức của họ. Một
ngư i phụ nữ dù có làm việc ngoài
xã hội, dù có làm lãnh ơạo, thờ trước
hết vẫn cứ là một ngư i vợ, ngư i
mẹ trong gia ơờnh. Dù có thành công
với công việc bao nhiêu, nhưng nếu
gia ơờnh không thuận hòa thờ ngư i
phụ nữ y vẫn bị coi là th t bại…
Trích Trong thế giới Eva, Trang 12,
T p chí Shape - Vóc dáng, Tháng
3/2013:
Bà Mai Kiều Liên là doanh nhân Việt
Nam duy nh t ơược bầu chọn vào
danh sách CEO xu t sắc của châu
Á năm 2013.

Việc giới thiệu các nhà qu n lý, lãnh đ o là nữ
giới góp phần thay đổi cách đánh giá về những
đóng góp của họ, đồng th i khẳng định tiếng
nói, tầm nh hư ng và đóng góp của họ đối với
xã hội. Những câu chuyện, những t m gương,
xét một mặt nào đó t o c m hứng và giúp phụ
nữ tự tin hơn về giới của mình, cũng như t o cơ
hội nam giới hiểu và đánh giá l i giới nữ.

x

Khách sạn Sheraton Nha Trang
Hotel & Spa vừa công bố bổ nhiệm
bà Trần Thị Mỹ Dung làm giám
ơốcKinh doanh và tiếp thị mới của
khách sạn. Đây là lần ơầu tiên tập
ơoàn Sheraton dành chức danh này
cho một ngư i Việt Nam, ơánh d u
cột mốc quan trọng trong việc nội
hóa nguồn nhân lực của tập ơoàn.
Chị Mỹ Dung ơã tốt nghiệp Khoa
Kinh tế của Đại học Quốc gia Việt
Nam và từng có 8 năm làm nghành
du lịch khách sạn....
Trích Trong gia ơình phụ nữ ơã
là lãnh ơạo, trên SƠi Gòn tiếp thị
online, ngày 22.09.2011:
Bài viết chia sẻ quan điểm trong lĩnh
vực kinh doanh và gia đình của nữ
phó tổng giám đốc công ty Digiworld
(Công ty cổ phần thế giới số)
Phóng viên đặt ra các câu hỏi:
● Một ơịa vị tốt, một mái m, một
cậu con trai và r t nhiều quần áo
ơẹp. Phụ nữ còn mong gờ h n? Chị
còn mong gờ h n?
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Trích Phụ nữ vì nữ quyền, trang
64, T p chí Người thƠnh thị
Cosmopolian - Tháng 3/2013:
Câu chuyện về Renuka Chowdhury - Nữ chính
trị gia n Độ giúp ngư i đọc có một hình dung
tầm nh hư ng tâm huyết của một nữ lãnh đ o
ho t động về bình đẳng giới trong bối c nh xã
hội n Độ còn tồn t i r t nhiều sự chênh lệch
về mặt quyền lực giữa nam và nữ. Điều đó cho
th y, phụ nữ hoàn toàn có kh năng lãnh đ o,
đóng góp cho sự phát triển của nhân lo i.

… Renuka Chowdhury - N
chính trị gia n Độ
n Độ ơược biết ơến với nhiều
quan ơiểm văn hóa, tôn giáo gây
ra b t công ơối với phụ nữ và trẻ
em. Dù trong xã hội hiện ơại, n Độ
vẫn thư ng x y ra tờnh trạng cưỡng
hiếp thiếu nữ và bé gái, giết con gái
hoặc bắt bé gái phẫu thuật thành
bé trai, Vờ vậy, một phụ nữ tr thành
chính trị gia ơ t nước này là ơiều
ơặc biệt. Renuka Chowdhury hiện
là thành viên của thượng nghị viện
quốc hội n Độ và từng giữ nhiều
chức vụ liên quan ơến quyền phụ
nữ và trẻ em....

Câu chuyện này cũng phần nào giúp b n đọc
c m nhận được “không khí” đ u tranh vì quyền
lợi của phụ nữ và có thể dành sự quan tâm hơn
nữa chủ đề này.

x

Renuka Chowdhury thư ng tham
gia vào các tổ chức văn hóa và xã
hội, viết báo liên quan ơến sự phát
triển và phúc lợi cho phụ nữ và trẻ
em. Bà ơưa ra nhiều quan ơiểm
ph n bác lại truyền thống khắt khe
ơối với phụ nữ, ơề cao quyền lực
của ơàn ông...
Với vị trí của mờnh, bà luôn tác
ơộng ơể chính phủ quan tâm nhiều
h n ơến sự b t bờnh ơẳng giới
nhằm gi m bớt số nạn nhân nữ bị
cưỡng hiếp...

Trích Bà Trùm, trang 64, T p chí
Shape - Vóc dáng, tháng 3/2013:
Trùm ơây là s hữu mọi thứ, từ
nhan sắc, tiền tài, sự nghiệp ơến
tờnh yêu, tờnh chồng vợ. Điều y
dựa trên những yếu tố nào?.
…
xã hội hiện ơại luật nam nữ
bờnh quyền cho phép phụ nữ ơược
làm ơược những việc xưa kia chỉ
ơàn ông mới làm... Nh vậy phái

Mục đích của bài báo là ca ngợi, thừa nhận
những đóng góp của phụ nữ. Tuy nhiên lý gi i
những đặc điểm: dịu dàng, chỉn chu, kỹ lưỡng,
vừa mềm m i vừa uyển chuyển,… như những
đặc tính “thiên phú” khiến nữ giới đ t được
thành công. Cách lý gi i này vô hình chung
khuôn nữ giới vào các giá trị xã hội mong đợi -
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ơẹp có c hội nêu cao b n lĩnh của
mờnh về mọi phư ng diện: chính trị,
kinh tế, văn hóa, văn nghệ, giáo
dục, kỹ thuật, mỹ thuật,...
các
lĩnh vực này, nếu không làm thờ
thôi ơã làm thờ phụ nữ thành công
h n nam giới. Một phần do tính kỹ
lưỡng, chỉn chu, một phần do cách
sắp xếp công việc thư ng khoa
học h n, có lẽ do b n năng tr i phú
cho phụ nữ....
Thể ch t xinh ơẹp và tác phong dịu
dàng là hai ơặc tính tr i ban cho
ngư i phụ nữ ngay từ khi mới sinh
ra. Vờ thế, ơôi khi họ bị mặc ơịnh
trong khuôn khổ hai ơặc tính y và
không khám phá ơược chính mờnh.
Chỉ khi nào gặp một biến cố, một
c hội hoặc một v n ơề n y sinh,
những kh năng tiềm ần trong con
ngư i họ mới phát lộ. Ta thử vận
dụng một chút truyền thuyết ơây:
Vốn sinh ra từ chiếc xư ng sư n
của ngư i nam (Adam) nên ngư i
nữ ơã có nam tính trong ngư i
từ s khai. Ch t nam tính ơó ơược
hòa quyện vào các ch t liệu mềm
dẻo khác ơể tạo nên tính cách vừa
mạnh mẽ vừa uyển chuyển của
phụ nữ. ...
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đó là tr thành những con mèo ngoan ngoãn và
sexy. Chúng tôi tin rằng những ngư i phụ nữ có
năng lực muốn đánh giá kh năng chuyên môn
của họ hơn là chỉ nhìn nhận vào kỹ năng mềm
của họ.
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Trích Tại sao sếp nữ không ơược
chào ơón bằng sếp nam? trên
trang kiemviec.com:
34.1% những ngư i ơược hỏi là nữ
cho biết họ thích có sếp nữ h n là
sếp nam, trong khi 37.6% những
ngư i ơược hỏi là nam cho biết
như vậy. Điều ơó cho th y nhân
viên nữ dư ng như e ngại sếp nữ
h n so với nhân viên nam
Giữa những ngư i ơược hỏi ơã có
kinh nghiệm làm việc dưới trướng
sếp nữ, sự khác biệt trong thái ơộ
của họ lại càng rõ nét h n. Trong
số 356 nhân viên nữ ơã làm việc
với sếp nữ, 48.6% nói rằng họ
muốn ơược tiếp tục làm việc như
vậy, trong khi con số này
382
nhân viên nam với kinh nghiệm
tư ng tự là 55.5%.

Bài báo tóm tắt nghiên cứu đánh giá về lãnh
đ o nữ và đưa ra các thực tế: nhân viên nữ e
ngại sếp nữ h n sếp nam, sếp nữ thư ng hay
tỏ thái ơộ ghen tị h n sếp nam,… Tuy nhiên,
bài báo cũng đưa ra những bằng chứng thực
tế khác: hiệu qu làm việc của sếp nữ và lý gi i
“Phụ nữ không ph i là những ngư i duy nh t
ganh ơua với ngư i dưới quyền mờnh. Sếp nam
cũng r t ơề phòng ngư i dưới quyền là nam
nếu nhận th y ngư i ơó có thể ơe dọa vị trí của
mờnh”. Như vậy bài viết bàn đến v n đề rộng
hơn: mối quan hệ nhân viên - sếp, chứ không
chỉ dừng l i việc trì trích hay khuyến cáo về các
sếp nữ. Điều này giúp ngư i đọc có cái nhìn
đầy đủ hơn về mối quan hệ này và dần xóa bỏ
định kiến về sếp nữ.

Một ơiều tích cực là c nhân viên
nam và nữ ơều cho biết có n
tượng tốt với sếp nữ sau một th i
gian làm việc với họ. Điều này ơặc
biệt ơúng với những ngư i ơược
hỏi là nam.
….
Điều ơáng chú ý là nhân viên nữ
than phiền về sự ganh tị nhiều h n
là nhân viên nam. Những ngư i
ơược hỏi là nữ cho biết sếp nữ coi
họ là ơối thủ và mắng họ vờ những
việc chẳng hề liên quan tới công
việc như hờnh thức bên ngoài hay
v n ơề cá nhân.
Kang Hye-ryun, giáo sư qu n trị
kinh doanh
trư ng ơại học nữ
Ewha cho biết: “Phụ nữ không ph i
là những ngư i duy nh t ganh ơua
với ngư i dưới quyền mờnh. Sếp
nam cũng r t ơề phòng ngư i dưới
quyền là nam nếu nhận th y ngư i
ơó có thể ơe dọa vị trí của mờnh”….
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[00:14:28]
JENNIFER SIEBEL NEWSOM: [VO] Truyền thông là một ngành kinh doanh nguy
hiểm. Nếu truyền thông gửi thông ơiệp ơến phụ nữ rằng giá trị của họ nằm trên c
thể, thờ ơiều này khiến cho họ c m giác bị tru t quyền và ơánh lạc hướng họ, khiến
họ không tập trung vào việc tạo ra khác biệt và tr thành nhà lãnh ơạo.

