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Năm 2020, Chương trình Women in News (WIN) của 
WAN-IFRA đã hợp tác với Đại học City London nghiên 
cứu thực trạng quấy rối tình dục trong các cơ quan báo 
chí và đánh giá mức độ hiệu quả của họ trong việc quản 
lý vấn nạn này. Dự án nghiên cứu tập trung vào các địa 
bàn nơi WIN hoạt động gồm: Đông Nam Á, châu Phi, 
vùng Ả Rập, Nga và Trung Mỹ. Năm 2020, Chương trình 
Women in News (WIN) của WAN-IFRA đã hợp tác với 
Đại học City London nghiên cứu thực trạng quấy rối 
tình dục trong các cơ quan báo chí và đánh giá mức độ 
hiệu quả của họ trong việc quản lý vấn nạn này. Dự án 
nghiên cứu tập trung vào các vùng nơi WIN hoạt động: 
khu vực  Đông Nam Á, Châu Phi, Ả Rập cũng như ở Nga 

và các quốc gia được chọn ở miền Trung Châu Mỹ.
Báo cáo này tổng hợp các phát hiện ở Đông Nam Á dựa 
trên kết quả nghiên cứu được tiến hành từ tháng 12 
năm 2020đến tháng 3 năm 2021.
 
Dự án nghiên cứu bao gồm một khảo sát trực tuyến 
và các buổi phỏng vấn. Tổng cộng đã có 494 chuyên 
gia báo chí truyền thông hoàn thành khảo sát trực 
tuyến. Người trả lời đến từ các quốc gia như: Indonesia, 
Myanmar, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Để thu 
thập thông tin bổ sung, chúng tôi đã phỏng vấn sâu 19 
cán bộ điều hành từ nhiều cơ quan truyền thông khác 
nhau.

ĐIỂM NHANH KẾT QUẢ

QUẤY RỐI TÌNH DỤC BẰNG
LỜI NÓI Ở NƠI LÀM VIỆC

TỐP 3 ĐỐI TƯỢNG CÓ
HÀNH VI QUẤY TÌNH DỤC

TRẢI NGHIỆM CỦA
CÁN BỘ QUẢN LÝ

Khi được hỏi quấy rối 
tình dục có phải là một 
vấn nạn trong ngành 
truyền thông tin tức, 14 
trong số 19 cán bộ điều 
hành tham gia phỏng 
vấn phủ nhận. Hai cán 
bộ điều hành chia sẻ 
trước đây thì có nhưng 
bây giờ thì không. Ba 
người nói có.

PHÒNG, CHỐNG QUẤY
RỐI TÌNH DỤC

Cứ 3 phụ nữ thì 1 16%
người từng bị quấy rối tình 
dục bằng lời nói hoặc hành 
vi mang tính thể chất ở nơi 
làm việc (34,5%) 

Chỉ hơn một phần sáu của các 
trường hợp quấy rối tình dục đã 
từng báo cáo với quản lý

Cứ 4 người tham gia nghiên cứu xác nhận mình 
không theo chuẩn giới thì 2 người từng bị quấy rối 
tình dục bằng lời nói từ 2-4 lần.

NAM

NỮ 45%

5%

QUẤY RỐI TÌNH DỤC BẰNG HÀNH VI
MANG TÍNH THỂ CHẤT Ở NƠI LÀM VIỆC

Trong số những người tham gia nghiên cứu xác 
nhận không theo chuẩn giới, không có ai cho biết 
từng bị quấy rối tình dục bằng hành vi mang tính 
thể chất.

24%

4%

Chưa tới một nửa các cơ quan báo chí có 
chính sách về quấy rối tình dục (48,7%). 

Chỉ 6,7% người trả lời khảo sát khẳng 
định mình biết nội dung chính sách 
quấy rối tình dục của cơ quan mình.

NAM

NỮ

Nguồn tin

Cấp trên

Đồng nghiệp 35.2%
18.6%

17.2%

ĐÃ TỐ CÁO SO VỚI CÓ
ĐỘNG THÁI GIẢI QUYẾT

Chỉ 15,5% vụ quấy rối tình dục được tố cáo. Các cơ 
quan báo chí đã có động thái giải quyết 56% số vụ 
được tố cáo.

ĐÃ TỐ CÁO

CÓ ĐỘNG THÁI
GIẢI QUYẾT

Sáu quản lý đã từng bị 
quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc. Chỉ có hai báo 
cáo nó.

32%

CÓ
TRƯỚC

ĐÂY

KHÔNG
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Các chuẩn mực xã hội, tín ngưỡng tôn giáo và chế độ 
gia trưởng ảnh hưởng đến hành vi ở nơi làm việc. Môi 
trường làm việc của các tòa soạn báo tại Đông Nam Á 
cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này.

Cách quản lý của các cơ quan truyền thông thường bị 
ảnh hưởng bởi quan niệm cho rằng người lao động 
tự biết cách hành xử. Tuy nhiên, cũng như những nơi 
khác, quấy rối tình dục vẫn diễn ra nhưng thường 
không ai tố cáo do văn hóa giữ im lặng và mặc cảm.

Việc thiếu những nghiên cứu đáng tin cậy ở cấp quốc 
gia và khu vực về tỷ lệ quấy rối đã phần nào gây hạn chế 
cho  các cơ quan báo chí trong việc giải quyết quấy rối 
tình dục ở cấp độ khu vực.

Trên toàn cầu, thái độ đối với bạo lực và xâm hại tình 
dục ở nơi làm việc đã thay đổi kể từ khi phong trào 
#MeToo bùng nổ vào năm 2017. Phong trào này khuyến 
khích phụ nữ lên tiếng về những hành vi quấy rối họ 
phải đối mặt ở nơi làm việc và khiến nhiều cơ quan, tổ 
chức phải kiểm điểm  và có động thái can thiệp. Những 
nghiên cứu mới được thực hiện về quấy rối tình dục
chủ yếu tập trung vào phương Tây. Ở châu Á, các 
nghiên cứu tập trung vào Ấn Độ, Pakistan và Nhật Bản. 
Chưa có nhiều quan tâm dành cho những quốc gia 
Đông Nam Á nơi WIN hoạt động.

WIN cam kết nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này
như một phần trong sứ mệnh tăng cường tính đa dạng
khu vực và văn hóa cho những thảo luận toàn cầu về 
vấn đề quấy rối tình dục.

Trong hoạt động của mình, WIN cho rằng dữ liệu là 
chuẩn đối sánh để đo lường thay đổi. Dữ liệu cho phép 
đánh giá tác động của các sáng kiến nhằm cải thiện 
hiệu quả quản lý quấy rối tình dục và đảm bảo môi 
trường làm việc an toàn cho các tòa soạn
- hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến bình đẳng. Đó là lý 
do vì sao chúng tôi thực hiện nghiên cứu này.

Dữ liệu sẽ cung cấp thông tin cho các dự án của WIN
không chỉ tại Đông Nam Á, từ đó giúp xây dựng
ngành báo chí truyền thông bình đẳng và bền vững 
hơn bằng việc phát triển lực lượng lãnh đạo nữ hiện tại
và tương lai. Những dự án này cung cấp hỗ trợ và 
nguồn lực cho các cơ quan báo chí hòng giảm số vụ
quấy rối tình dục và quản lý trường hợp hiệu quả nếu 
phát sinh.

WIN đã làm việc với các nhà báo và quản lý 
cơ quan báo chí về vấn đề quấy rối tình dục
trong hơn 10 năm qua. Trong thời gian đó, chúng tôi đã 
thu thập nhiều bằng chứng về quấy rối tình dục dưới 
dạng lời kể. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi có 
thể thu thập dữ liệu trên quy mô lớn để chứng minh 
giả thuyết: quấy rối tình dục là một hiện tượng phổ 
biến ở mọi nơi và là một trở ngại không nhỏ một hiện 
tượng phổ biến ở mọi nơi và là một trở ngại không nhỏ
bất kể quốc gia hay bối cảnh nào.

Các kết quả thu được từ nghiên cứu ở Đông Nam Á
trình bày tại đây là một phần trong nghiên cứu lớn hơn 
mà chúng tôi thực hiện trên bốn khu vực nhằm cung 
cấp bằng chứng chứng minh giả thuyết đó. Báo cáo 
nghiên cứu đầy đủ sẽ giúp người đọc hiểu hơn những 
nét tương đồng và đặc thù trong ngành báo chí truyền 
thông của các quốc gia đang phát triển.

Quấy rối tình dục là một vấn nạn xã hội toàn cầu và
đó cũng là lập trường của WIN. Bằng chứng từ nghiên 
cứu này cho thấy văn hóa quấy rối tình dục cần phải
thay đổi dù ở quốc gia nào. Sứ mệnh của chúng tôi là
thúc đẩy và xây dựng môi trường làm việc ổn định 
trong ngành truyền thông, trong đó lồng ghép bình 
đẳng vào nội dung và cách đối xử với con người dù họ 
là giới nào. Chúng ta sẽ không thể đạt được mục tiêu 
này nếu dung thứ cho quấy rối tình dục dưới bất kỳ 
hình thức nào. Bởi vậy, chúng tôi tiếp tục cam kết hợp 
tác với các cơ quan truyền thông để loại bỏ quấy rối 
dưới mọi hình thức.

Xem Mục “Các tổ chức có thể làm 
gì” (trang 22) để biết các bước cụ 
thể mà cơ quan báo chí truyền 
thông có thể thực hiện nhằm giải 
quyết và  cải thiện an toàn trong 
môi trường làm việc.  



 PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

3
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THU THẬP DỮ LIỆU
Dự án áp dụng hai phương pháp thu thập dữ liệu:
phiếu khảo sát trực tuyến nhân sự ngành truyền thông
và phỏng vấn sâu cán bộ điều hành cơ quan truyền 
thông bằng cách gọi video trực tuyến. Cách tiếp cận 
bằng hai phương pháp thu thập dữ liệu này được thiết 
kế nhằm tìm hiểu các xu hướng quấy rối tình dục xảy 
ra ở tòa soạn và đánh giá nhận thức của người quản lý 
trên cương vị lãnh đạo trong cơ quan báo chí truyền 
thông. Câu trả lời cho khảo sát được gửi ẩn danh, trong 
khi người tham gia phỏng vấn được ghép bí danh để 
bảo mật danh tính.

Hoạt động khảo sát và phỏng vấn sâu được tiến hành
từ xa nhằm tuân thủ các quy định phòng, chống 
COVID-19.

Công tác thu thập dữ liệu khởi động vào tháng 12 năm 
2020 tại Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines 

Việt Nam và kết thúc vào tháng 3 năm 2021. Dữ liệu 
được thu thập bằng tiếng Anh và tiếng địa phương. 
Sau phần câu hỏi sàng lọc ban đầu, 494 người tham gia 
đã hoàn thành khảo sát. Mỗi người mất trung bình 19 
phút để hoàn thành khảo sát.

Tổng cộng chúng tôi đã thực hiện 19 cuộc phỏng vấn 
sâu với cán bộ điều hành của nhiều cơ quan thông tấn 
khác nhau, trong đó có 10 nữ và 9 nam. Mỗi cuộc phỏng 
vấn kéo dài trung bình 56 phút. Đối tượng trả lời phỏng 
vấn được lựa chọn từ các cơ quan truyền thông mà 
WAN-IFRA và WIN đã từng làm việc cùng trong nhiều 
hoạt động khác nhau (xây dựng năng lực hoặc
vận động) và cán bộ điều hành từ các cơ quan truyền 
thông sẵn sàng tham gia thảo luận về chủ đề quấy rối 
tình dục (bất kể trước đây đã từng làm việc với chúng 
tôi hay chưa).

CÁC ĐỊNH NGHĨA, NGÔN NGỮ VÀ CỠ MẪU
WIN hiểu rằng ngôn ngữ xoay quanh vấn đề giới và
 tính dục vẫn đang thay đổi nhanh chóng, ngay cả trong
 quá trình chúng tôi viết báo cáo này. Chúng tôi hoàn 
thiện hệ thống từ ngữ và định nghĩa trên cơ sở hiểu 
rằng những khái niệm hay lý thuyết phức tạp về tính 
dục và giới không ngừng cải tiến.

Trong nghiên cứu, người tham gia được lựa chọn bản 
dạng giới của mình là nữ, nam hoặc không theo chuẩn 
giới. Số lượng người trả lời tự nhận không theo chuẩn 
giới rất ít. Tuy không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm 
cá nhân của họ, song điều này gây ra khó khăn về mặt 
thống kê trong việc tìm ra các mối quan hệ rõ ràng từ 
dữ liệu thu được. Các phép thử thống kê thường đòi 
hỏi cỡ mẫu lớn hơn để đảm bảo tỷ lệ phân bố đại diện 
cho quần thể và để được coi là đủ tính đại diện để có 
thể khái quát hóa hay áp dụng kết quả cho các nhóm 

đối tượng nghiên cứu. Vì thế cần xem xét hạn chế này. 
Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy trải nghiệm bị quấy rối 
tình dục là vấn đề mà chúng ta không thể coi nhẹ ở bất 
kỳ nhóm đối tượng nào. Mặc dù cỡ mẫu nhỏ, nhưng 
chúng tôi thừa nhận thực tế này.

WIN thừa nhận tính đa dạng sâu sắc về quy mô, trình 
độ phát triển, hệ thống chính trị, pháp lý và kinh tế,
 địa lý, văn hóa và lịch sự ở  từng quốc gia. Đó là lý do vì 
sao ở giai đoạn này của nghiên cứu, chúng tôi đã tập 
trung vào các quy luật về trải nghiệm quấy rối tình dục 
ở khu vực và tránh phân tích so sánh mặc dù có bóc 
tách dữ liệu theo từng quốc gia.



DỮ LIỆU NHÂN 
KHẨU HỌC
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KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN

Nhóm câu hỏi đầu tiên hỏi người tham gia về trải 
nghiệm bị quấy rối tình dục bằng lời nói hoặc hành vi 
mang tính thể chất của họ trên thang từ chưa bao giờ 
đến từ 5 lần trở lên. 

Trong số những người cho biết từng bị quấy rối, 27% 
bị quấy rối bằng lời nói và 15% bị quấy rối bằng hành vi 
mang tính thể chất.

Đối với nam giới, 5% người tham gia cho biết từng bị 
quấy rối tình dục bằng lời nói ít nhất 1 lần ở nơi làm 
việc, và 4% từng bị quấy rối tình dục bằng hành vi 

mang tính thể chất ít nhất một lần.

Đối với nữ giới, 45% người tham gia cho biết từng bị 
quấy rối tình dục bằng lời nói ít nhất 1 lần, trong đó 
17,8% từ 5 lần trở lên, và 24% cho biết từng bị quấy rối 
tình dục bằng hành vi mang tính thể chất ít nhất 1 lần, 
trong đó 3,3% từ 5 lần trở lên.

Trong số những người tham gia không theo chuẩn 
giới, tỷ lệ từng bị quấy rối tình dục bằng lời nói là 50%, 
trong khi không ai từng bị quấy rối bằng hành vi mang 
tính thể chất.

MỨC ĐỘ PHỔ BIẾN:
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TỐ CÁO VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Trung bình, chỉ 15% vụ quấy rối tình dục được tố cáo 
lên cơ quan nơi người đó đang công tác. Trong số 
những vụ được tố cáo đó, các cơ quan thông tấn chỉ có 
động thái giải quyết 56% vụ việc.

Các lý do được liệt kê cho việc không báo cáo là tin rằng 
không có đủ bằng chứng (15,9%), không muốn bị dán 
nhãn tiêu cực (14,8%) và không có cơ chế báo cáo được 
biết đến (12,8%). Tuy nhiên, khi kết hợp các phản hồi, 

nỗi sợ hãi - không được tin tưởng, về việc mất việc, về 
tác động tiêu cực hoặc bị trả thù - là mối quan tâm phổ 
biến.

Những động thái giải quyết mà các cơ quan truyền 
thông thường thực hiện nhất bao gồm cảnh cáo kẻ 
quấy rối (41,1%), bác bỏ vụ việc sau khi xác minh (22%) 
và hỗ trợ tinh thần cho nạn nhân (14,9%).
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NGUỒN & TẦN SUẤT
Nguồn gây quấy rối tình dục thường gặp nhất là đồng nghiệp (35.2%), sau đó đến cấp trên (18.6%), nguồn tin 
(17.2%), khác (16.2%) và quản lý trực tiếp (12.7%).

Khi xem xét tần suất bị quấy rối tình dục theo phương 
tiện, những người tham gia chỉ ra “Khác” đối với tần 
suất cao nhất là 36,4% và 21,2% đối với quấy rối bằng 
lời nói và thân thể. Tiếp theo là TV với 27,7% và 16,9% 
cho quấy rối bằng lời nói và thân thể.

Những người tham gia cũng được hỏi liệu họ đã từng 
chứng kiến hành vi quấy rối tình dục ở tòa soạn hay 
chưa. Khoảng 27,6% người tham gia đã chứng kiến ít 

nhất 1 vụ quấy rối tình dục, trong đó 9% chia sẻ rằng đã 
chứng kiến từ 5 vụ trở lên.
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Chúng tôi hỏi người tham gia rằng môi trường làm việc 
có hỗ trợ họ hay không. Đối với nữ giới, 65.5% đồng 
ý (từ đồng ý một phần đến rất đồng ý) rằng mình có 
thể trao đổi cởi mở với quản lý trực tiếp, 79.8% không 
đồng ý (từ không đồng ý một phần đến rất không đồng 
ý) rằng mình cảm thấy được lắng nghe ở nơi làm việc, 
và 80.4% đồng ý (từ đồng ý một phần đến rất đồng ý) 

rằng mình cảm thấy an toàn ở tòa soạn. Đối với nam 
giới, 72.3% đồng ý (từ đồng ý một phần đến rất đồng ý) 
rằng mình có thể trao đổi cởi mở với quản lý trực tiếp, 
84.5% không đồng ý (từ không đồng ý một phần đến 
rất không đồng ý) rằng mình cảm thấy được lắng nghe, 
và 83.1% đồng ý (từ đồng ý một phần đến rất đồng ý) 
rằng mình cảm thấy an toàn ở tòa soạn.
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PHỎNG VẤN VỚI CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH
Để tìm hiểu quan điểm của cấp quản lý về tỷ lệ quấy rối 
tình dục ở nơi làm việc, WIN đã phỏng vấn
19 cán bộ điều hành từ các quốc gia lấy mẫu. Trong đó, 
chúng tôi đã phỏng vấn 10 nữ và 9 nam nắm giữ các vị 
trí lãnh đạo từ tổng biên tập đến giám đốc quốc gia. 
Người tham gia đại diện cho các phương tiện phát 
thanh, báo in, truyền hình và kỹ thuật số.

Vì cỡ mẫu cho cấp quản lý ở mỗi quốc gia khá nhỏ, nên 
các phát hiện từ đó đã được phân tích riêng. Một số câu 
trả lời cá nhân được nêu dưới đây bởi chúng phản ánh 
cụ thể thái độ của cấp quản lý và quy mô của vấn đề 
quấy rối tình dục. Để ẩn thông tin cá nhân của người 
tham gia, chúng tôi đã sử dụng các bí danh.

Trước hết, các lãnh đạo cơ quan báo chí trả lời về trải 
nghiệm bị quấy rối tình dục của cá nhân mình. Trong 
19 cán bộ quản lý, 5 nữ và 1 nam cho biết đã từng bị 
quấy rối tình dục bằng lời nói và hành vi mang tính thể 
chất. Hai người trong số đó đã tố giác hành vi quấy rối 
tình dục.

Khi được hỏi quấy rối tình dục có phải là một vấn nạn 
trong ngành báo chí truyền thông, 3 cán bộ quản lý cho 
là có, 2 cho là trước đây thì có nhưng bây giờ thì không, 
và 14 cho là Không. Những lý do được nêu ra bao gồm 
số lượng Không. Những lý do được nêu ra bao gồm số 
lượng của người lao động (chủ yếu theo Đạo Hồi và 
Đạo Phật).

Quấy rối tình dục có phải là một vấn nạn trong ngành truyền thông tin tức? 

“Đội ngũ nhân viên của chúng tôi chủ yếu là người theo Đạo Hồi và họ biết 
cách hành xử. Chúng tôi có phòng thờ Hồi giáo ngay ở công ty để nhân viên có 
thể cầu nguyện 5 lần mỗi ngày” - Linda, Indonesia

“Đa số nhân viên của chúng tôi theo Đạo Phật. Chúng tôi đều biết mình nên 
và không nên nói gì. Chúng tôi đều biết mình nên và không nên hành xử như 
thế nào dựa trên những giáo lý và văn hóa mình đã tiếp thu”
- Henry, Myanmar
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Về việc khiếu nại, tố cáo

“Phụ nữ Myanmar trước giờ thường 
kín tiếng và sợ khiếu nại. Họ cảm 
thấy xấu hổ. Họ cảm thấy rất ngại 
bày tỏ cảm xúc cá nhân. Đó là vấn đề 
trước đây. Còn ngày nay, trong một 
vài năm trở lại đây, chúng tôi đã tổ 
chức nhiều buổi tập huấn về giới ở 
đây” - Gerald, Myanmar

Về sự hỗ trợ của tổ chức

“Nhân viên cần có người quản lý mà 
họ có thể tin tưởng - việc không có 
người quản lý trực tiếp nào để họ 
có thể chia sẻ mọi chuyện đã xảy ra 
phần nào khiến nhân viên ngại tố 
cáo” - Betty, Malaysia

Tiếp theo, các cán bộ quản lý được hỏi về việc đã có nhân viên cấp dưới nào tố cáo hành vi quấy rối tình dục với 
họ chưa. Về câu hỏi này, 8 người trả lời có và 11 người trả lời chưa.

Khi các cán bộ quản lý được hỏi về cách họ giải quyết khiếu nại, 3 người chia sẻ rằng họ lập đơn tố cáo, 3 người 
cảnh cáo người bị tố cáo, 1 người sa thải người bị tố cáo và 1 người trình báo lên cơ quan chức năng tại địa phương.
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Tất cả các cán bộ quản lý cơ quan báo chí được yêu cầu liệt kê những rào cản đối với việc tố cáo hành vi quấy rối 
tình dục trong ngành báo chí truyền thông. Mặc dù 10 người cho biết không có rào cản nào, 1 người cho rằng do lo 
sợ hậu quả nên nạn nhân không dám lên tiếng, 1 người chia sẻ rằng các nạn nhân không nhận ra hành vi quấy rối 
tình dục và 7 người cảm thấy văn hóa xã hội là một yếu tố trở ngại. 

Rào cản

“Do các chuẩn mực văn hóa, phụ nữ không phải lúc nào cũng nhận ra một 
hành vi mà họ không mong muốn chính là hành vi quấy rối. Đôi khi họ nghĩ 
đó là hành vi bình thường ở nơi làm việc hoặc cách giao tiếp thông thường. 
Họ không biết tố giác như thế nào và ở đâu, nên lựa chọn giữ im lặng.” - 
Martin, Myanmar

Trong số 19 lãnh đạo cơ quan báo chí truyền thông, tám người cho biết họ đã biết về chính sách chống quấy rối 
tình dục tại tổ chức tin tức của họ. Trong số những người trả lời có, ba người đã được đào tạo cá nhân về chính 
sách này.
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Tập huấn

“Những phóng viên trẻ và nhân viên 
mới cần được tập huấn về quyền của 
mình. Khi đi lấy tin, họ phải tiếp xúc 
với nhiều kiểu người, một số người 
có hành vi nguy hiểm. Nếu chưa sẵn 
sàng tâm lý, họ có thể từ chối nhận 
nhiệm vụ.  Rất nhiều bạn nữ trẻ, 
ngây thơ có thể gặp sang chấn đến 
suốt cuộc đời nếu không đủ sẵn sàng 
hoặc nhạy bén.” - Gerald, Việt Nam

Cách loại bỏ quấy rối tình dục

Hơn một nửa lãnh đạo cơ quan báo chí mong muốn tổ 
chức thêm tập huấn về những yếu tố cấu thành hành 
vi quấy rối tình dục và cách giải quyết khi bị quấy rối.

Kết quả phỏng vấn chỉ ra một nhóm lãnh đạo được đào tạo về quản lý
quấy rối tình dục và tin rằng tôn giáo đã dạy nhân viên cách cư xử và mọi người 
biết không vượt quá giới hạn. Họ cũng tin tưởng rằng tồn tại các cơ chế để cho 
phép báo cáo.

Tuy nhiên, điều này trái ngược với kinh nghiệm của những người trả lời khảo sát, 
nơi chỉ có 15% các vụ quấy rối tình dục được báo cáo.

Phần tiếp theo sẽ tập trung vào các phát hiện ở từng quốc gia.

Biện pháp bảo vệ

“Tại Việt Nam, nếu các phóng viên 
gặp phải hành vi như vậy, trước hết 
họ có thể báo lại việc này với
quản lý trực tiếp. Nếu người có hành 
vi quấy rối là nguồn tin, họ có thể từ 
chối nhận các nhiệm vụ sau này đòi 
hỏi làm việc với nguồn tin đó. Hoặc 
nếu họ phải đi, họ có thể nhờ một 
đồng nghiệp khác đi cùng.” - Hoàng, 
Việt Nam
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PHÁT HIỆN QUỐC GIA

VIỆT NAM
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NHÂN KHẨU HỌC
 • Nữ 44,8% (64), nam 53,1% (76) và không xác định giới tính 2,1% (3).. 
 • Giới tính của giám sát viên: Nam 67,1% (96), nữ 31,5% (45) và không áp dụng 1,4% (2) 
 • Chính sách về quấy rối tình dục: Không 63% (90), có, nhưng không biết là gì 35% (50), và có, tôi biết nó là gì 

2,1% (3).
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CÂU NÓI ĐÁNG LƯU Ý

 z “Các cơ quan báo chí Việt Nam nợ các nhà báo một“ tòa soạn trong sạch ”. 
Cần có các chính sách và định nghĩa rõ ràng để hạn chế hành vi dơ bẩn ”. - PV

KẾT QUẢ
Một trăm bốn mươi ba người tham gia từ Việt Nam đã 
hoàn thành cuộc khảo sát.

Gần một nửa số phụ nữ, 47%, đã từng bị quấy rối tình 
dục bằng lời nói (20% từ năm lần trở lên) và 33% cho 
biết họ từng bị quấy rối tình dục về thể xác.

Đối với nam giới, 5% từng bị quấy rối tình dục bằng lời 
nói và 3% bị quấy rối tình dục thể xác.

Trong số ba người tham gia được xác định là không 
phù hợp với giới tính, hai người cho biết họ đã từng bị 
quấy rối tình dục bằng lời nói 2-4 lần.

Trong số tất cả những người từng bị quấy rối tình dục, 
trung bình chỉ có 4% chọn báo cáo, và sau đó các tổ 
chức đã hành động trung bình 33% trường hợp.

Những lý do phổ biến nhất của việc không báo cáo là 
không muốn bị dán nhãn tiêu cực mặc dù rất ít người 
báo cáo đã thực hiện bất kỳ hành động nào.

Khi được hỏi liệu tổ chức của họ có chính sách quấy rối 
tình dục hay không, 63% người tham gia nói không và 
chỉ 2,1% nói có và nhận thức được điều đó. 



6
CÁC TỔ CHỨC 

CÓ THỂ LÀM GÌ
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https://sexualharassment.womeninnews.org/en/


TÀI LIỆU THAM 
KHẢO TỪ WIN

7
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NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ 
TRUY CẬP BỘ CÔNG 
CỤ QUẤY RỐI TÌNH 
DỤC CỦA WIN
hoặc truy cập liên kết này: sexualharassment.womeninnews.org/en/
resources/sexual_harassment_toolkit_win

CÔNG CỤ BAO GỒM:

 • Hướng dẫn thực hành cho người sử dụng lao động và người lao động
 • Áp phích nâng cao nhận thức (A2) để dán trong các tòa soạn và văn 

phòng
 • Chính sách quấy rối tình dục mẫu
 • Khảo sát quấy rối tình dục mẫu
 • Các mẫu liên lạc ‘cơ bản
 • Mẫu phỏng vấn trong quá trình điều tra
 • Mẫu phản hồi về một quyết định
 • Các thủ tục khiếu nại không chính thức
 • Các thủ tục khiếu nại chính thức
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