
Danh mục kiểm tra về vấn đề giới khi giới thiệu các công nghệ mới trong sản
xuất cây có củ đến nam giới và phụ nữ

A. Mối quan tâm và sở thích theo giới

Nam và nữ, già và trẻ đều có những mối quan tâm khác
nhau về các giống cây trồng mới mà họ muốn thử
nghiệm, các cách thức sản xuất mới mà họ muốn học
hỏi, cũng như khác biệt về khả năng và mức độ sẵn sàng
đầu tư tài chính và chịu rủi ro để triển khai các hoạt
động mới trên đất ruộng của gia đình. Họ cũng có cách
tiếp cận khác nhau khi học hỏi kỹ thuật và kỹ năng mới. 
Nếu bỏ qua các khía cạnh giới, dự án của chúng ta có
thể sẽ dẫn tới tác động ngoài chủ đích đó là thiên vị cho
nam giới ở những hộ khá, thay vì các đối tượng khác cần
được hỗ trợ hơn, bởi vì: tiếng nói của họ dễ được lắng
nghe hơn; họ có điều kiện hơn để mạo hiểm đầu tư
mới; và họ quen thuộc hơn với các phương pháp tập
huấn hiện hành do các cơ quan phát triển cung cấp.

Câu hỏi định hướng A:

Hoạt động can thiệp của Dự án nên xem xét đến
những mối quan tâm và khó khăn của đối tượng
nào, và tại sao? (v.d nam giới thu nhập trung bình, 
phụ nữ hộ nghèo, nam giới trẻ, phụ nữ DTTS v.v.)

Danh mục kiểm tra:
1) Đối với loại cây trồng đích của Dự án, có sự phân

chia lao động theo giới và/hoặc độ tuổi hay không?

• Nếu có, ai chịu trách nhiệm làm gì? (v.d cày bừa, 
làm cỏ, mua phân bón và thuốc trừ sâu, lấy và quản
lý giống, dự trữ, tiếp thị, chế biến, chuẩn bị thức ăn
v.v…). Thông tin này giúp chúng ta xác định xem
những can thiệp nào phù hợp với nam và với nữ.

2) Các đặc điểm chính của nam và nữ hộ nghèo và hộ
khá giả, liên quan đến sự tham gia vào các hoạt
động sản xuất nông nghiệp, chẳng hạn như việc sử
dụng lao động, quy mô sản xuất và đầu tư, quan hệ
xã hội với người có quyền lực, khả năng tiếp cận
thông tin và kiến thức?

• Thông qua quan sát và trao đổi với nam và nữ
từ các nhóm đối tượng xã hội khác nhau, chúng
ta có thể hiểu được một số điểm khác biệt
chính trong chiến lược sinh kế và mối quan tâm
của các nhóm, cũng như giữa nam và nữ trong
cùng nhóm.

3) Giới/độ tuổi nào tham gia nhiều nhất vào các hoạt
động can thiệp của Dự án, chẳng hạn như lựa chọn
giống cây, hạt giống, hậu thu hoạch v.v…?

• Những rủi ro tiềm ẩn và yêu cầu đầu tư tài chính của
các hoạt động can thiệp đối với nhóm đối tượng
đích? (đặc biệt là phụ nữ, nam giới nghèo và nam
thanh niên)

• Yêu cầu đầu vào lao động/thời gian đối với phụ nữ
và/hoặc nam giới để triển khai các hoạt động mới?

• Hoạt động can thiệp có khả năng ảnh hưởng/thu hút
lao động trẻ em trai và gái hay không? Nếu trẻ có
nguy cơ phải bỏ học để giúp đỡ gia đình thông qua 
hoạt động can thiệp, có điều kiện hỗ trợ nào đối với
việc học hành của các em hay không? 

4) Chúng ta nên giải quyết các thách thức xã hội cụ
thể của nhóm đối tượng đích trong cách thức đào
tạo như thế nào (v.d tập huấn hay thí điểm)? Ví dụ:

• Hạn chế về thời gian đối với phụ nữ trong độ tuổi
sinh con:

• Rào cản ngôn ngữ đối với người DTTS và/hoặc trình
độ học vấn hạn chế:

• Quan hệ xã hội giữa những người tham gia:

• Có yếu tố/điều kiện nào giúp giảm thiểu các hạn chế
này không?
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Danh mục kiểm tra này nhằm mục đích hỗ trợ cán bộ dự án FoodSTART+ và đối tác đảm bảo vấn đề giới
được quan tâm và đưa vào các kế hoạch và hoạt động can thiệp. Xem xét các chiều cạnh giới của sản xuất
nông nghiệp giúp chúng ta xác định được các yếu tố xã hội có tác động thúc đẩy/cản trở việc áp dụng các
công nghệ mới theo từng bối cảnh cụ thể. Danh mục kiểm tra này gồm hai phần: tìm hiểu về các mối quan
tâm và sở thích theo giới; và tìm hiểu về quyền quyết định theo giới.



B. Tìm hiểu các khía cạnh giới của quyền
quyết định

Áp dụng công nghệ và cách thức sản xuất mới hoặc

tham gia vào các buổi tập huấn đồng nghĩa với việc

người nông dân và các thành viên khác trong gia

đình sẽ phải thay đổi thói quen và hoạt động

thường ngày, điều này có các hàm ý đối với mối

quan hệ giới trong gia đình. Kể cả trường hợp công

nghệ mới đòi hỏi lao động nam, người vợ cuối

cùng có thể vẫn phải chịu nhiều gánh nặng hơn do 

sự phân công lại lao động. Một số công nghệ mới

nhắm đến hỗ trợ phụ nữ, nhưng lại gây ra cảm giác

tị nạnh ở người chồng và mẹ chồng khiến họ không

đồng ý cho phụ nữ tham gia dự án. Tuy nhiên, cả

nam và nữ đều có sự độc lập và quyền quyết định

nhất định trong phạm vi công việc phân công theo

giới, do đó nếu hoạt động can thiệp yêu cầu lao

động hoặc các yếu tố đầu vào khác thuộc phạm vi 

công việc họ đảm nhiệm thì sẽ dễ được chấp nhận

hơn. 

Một vấn đề quan trọng khác là cần phải nhận thức

được rằng quá trình ra quyết định và các hình thức

thể hiện quyền lực khác cũng có những chiều cạnh

giới ở cấp cộng đồng. Ở một số thôn bản truyền

thống, việc phụ nữ (và/hoặc nam giới trẻ tuổi) trở

thành người đầu tiên trong thôn áp dụng công

nghệ mới là một điều không được chấp nhận. Cũng

có trường hợp một nhóm nhỏ nam giới và/hoặc

phụ nữ chi phối các nguồn lực tại địa phương, dẫn

tới hạn chế khả năng tiếp cận và sử dụng công

nghệ mới của các phụ nữ khác (và/hoặc nam giới

trẻ). Trong trường hợp đó, cán bộ điều phối tại địa

bàn cần tìm hiểu xem làm cách nào để định hướng

hỗ trợ và cung cấp cơ hội tới các nhóm đối tượng

xã hội bị thua thiệt này.

Câu hỏi định hướng B:

Công nghệ mới sẽ tác động như thế nào đến quan hệ

giữa các thành viên trong gia đình và quan hệ trong

nhóm nam và trong nhóm nữ ở thôn bản?

Danh mục kiểm tra:

1) Các thành viên nhóm đích của Dự án đã có kinh

nghiệm khởi đầu các hoạt động mới hay chưa? 

Có phải họ đã hoặc đang là người dẫn đầu đổi

mới trong cộng đồng?

2) Khả năng nhóm đích của dự án được hưởng lợi

một cách đầy đủ từ hoạt động can thiệp?

• Họ có phụ thuộc vào người khác (tham gia hoặc

không tham gia dự án), những người có thể kiểm

soát lợi ích đầu ra? 

• Dự án có cần huy động sự tham gia của các cá

nhân đó để cải thiện sự cân bằng trong phân phối

lợi ích? (v.d khuyến khích sự tham gia của người

chồng trong các hoạt động can thiệp hướng tới

phụ nữ?)

3) Liệu trong cộng đồng có những cá nhân “cầm lái” 

đối với sự đổi mới, những người có ảnh hưởng

lớn trong hoạt động nông nghiệp và có khả năng

tạo ra rào cản hoặc khuyến khích người dân tham

gia Dự án?

• Liệu chúng ta có thể tác động tới những “người

cầm lái” này để thúc đẩy sự tham gia của người

dân vào hoạt động can thiệp?

Sử dụng thông tin về giới cho hoạt động can thiệp

Qua việc sử dụng Danh mục này, cán bộ dự án có thể lập ra danh sách các mối quan tâm, thách thức và rào cản

xã hội liên quan đến vấn đề giới. Từ đó, trong một số trường hợp, có thể điều chỉnh hoạt động can thiệp để giải

quyết thách thức và giảm bớt rào cản. Việc tư liệu hoá và báo cáo về cách thức Dự án giải quyết những mối

quan tâm và quá trình ra quyết định từ quan điểm giới sẽ giúp ích cho việc áp dụng cách tiếp cận này trong các

Dự án/hoạt động khác nhằm mục đích hỗ trợ những nhóm đối tượng thiệt thòi trong cộng đồng.
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