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Phân biệt đối xử

Khi bị chia rẽ, chúng ta sẽ thất bại.

Khi đoàn kết,
chúng ta sẽ chiến thắng!

Tất cả người lao động xứng đáng được tôn trọng, có một công việc lành
mạnh và an toàn với mức lương đủ sống. Cho dù có thể có sự khác biệt giữa
chúng ta, nhưng tất cả chúng ta đều có quyền như nhau. Tuy nhiên một số
người bị đối xử tệ vì vấn đề riêng của họ. Lao động nữ, lao động nhập cư,
người khuyết tật và những người thuộc các nhóm dân tộc hoặc tôn giáo khác
nhau thường bị chính phủ, luật pháp, chủ doanh nghiệp và người quản lý
và thậm chí cả đồng nghiệp và thành viên trong cộng đồng đối xử không
công bằng.
Tập trung tìm hiểu những thách thức mà tất cả người lao động phải đối
mặt, đặc biệt đối với lao động nữ. Hoạt động từ trang 318 đến trang 319 có
thể giúp bạn tìm cách học hỏi lẫn nhau một cách tôn trọng khi làm việc
hướng tới các mục tiêu chung để cải thiện các điều kiện trong nhà máy.
Tham gia cùng nhau trong một cuộc đấu tranh không có nghĩa là tất cả các
bạn đều có chung những thách thức nhưng điều đó có thể giúp xây dựng sự
thống nhất và hiểu biết khi bạn giải quyết các vấn đề mà bạn cùng chia sẻ.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Phân biệt đối xử trong nhà máy

Người sử dụng lao động
của tôi quấy rối tôi mỗi
ngày. Mấy hôm nay ông
ta bảo tôi xinh. Có ngày
ông ta nói tôi ngốc hơn
một con lừa.

Tôi có 10 năm kinh nghiệm
và có khả năng làm việc
tốt nhưng tôi không thể
tìm được việc làm. Họ nói
tôi quá già vì họ chỉ thuê
những người trẻ tuổi.

Người da màu ăn
nói rất to và bẩn! Tôi
rất vui vì người quản
lý bắt họ làm ở nơi
họ nên làm: trong
phòng vệ sinh!

Tôi không thể nói chuyện với
bất cứ ai tại nơi làm việc. Các
đồng nghiệp của tôi trêu cười
về giọng nói của tôi và chủ
doanh nghiệp của tôi nói rằng
ông ta sẽ sa thải tôi nếu tôi
không thay đổi giọng nói.

Phân biệt đối xử trong nhà máy
Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết người lao động trong các nhà máy xuất
khẩu là phụ nữ trẻ. Bởi vì xã hội dạy phụ nữ biết vâng lời và phục vụ nam
giới, các chủ doanh nghiệp nghĩ rằng họ sẽ chấp nhận mức lương thấp và
điều kiện khắc nghiệt của các nhà máy. Các chủ doanh nghiệp cũng biết
rằng nhiều phụ nữ trẻ đã không được đi học, do đó công việc tại nhà máy
là một trong số ít cơ hội mà họ có. Điều này khiến các chủ doanh nghiệp tin
rằng phụ nữ ít gây ra “rắc rối”. Điều này cũng đúng với những người di cư
đến tìm việc.

Bị từ chối cung cấp việc làm tốt hơn và thăng tiến
Lao động trẻ và lao động nữ được thuê làm các công việc có kỹ năng tay nghề
thấp với lời hứa sẽ thăng tiến sau này. Nhưng sau khi họ học được các kỹ
năng cần thiết để thay đổi công việc hoặc trở thành người quản lý, người sử
dụng lao động vẫn trả cho họ mức lương như mức khởi điểm.
Phụ nữ thường không được thăng chức ngay cả khi họ có trình độ.

Trả lương thấp hơn
Mức lương tại các nhà máy xuất
khẩu là thấp nhưng phụ nữ, người
bản địa và dân tộc thiểu số, lao
động di cư và người khuyết tật lại
thường được trả ít hơn nữa.
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Sẽ có ích gì khi cố gắng
làm để có mức lương tối
thiểu cao hơn nếu như
phụ nữ chúng tôi không
được đảm bảo nhận mức
lương công bằng?

Phân biệt tiền lương khiến một
số người lao động ít có khả năng mua thực phẩm bổ dưỡng, có nhà ở đàng
hoàng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cơ bản như nước sạch. Phân biệt
trả tiền lương có nghĩa là người lao động phải làm việc lâu hơn và chăm chỉ
hơn để kiếm đủ tiền, tiếp xúc với các chất độc hại và thao tác lao động lặp
đi lặp lại trong thời gian dài hơn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
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Làm nhục
Sự xúc phạm và quấy rối của chủ doanh nghiệp nhằm làm cho người lao
động cảm thấy mình không có giá trị, sợ hãi và có thể dẫn đến các vấn đề về
sức khỏe thể chất và tinh thần. Lao động nữ, lao động di cư, người bản địa,
người da màu và người khuyết tật thường bị đối xử theo cách khiến họ cảm
thấy họ ngu ngốc hơn hoặc ít giá trị hơn những người lao động khác. Phụ
nữ thường bị sỉ nhục và quấy rối vì họ không được coi trọng như nam giới.
Khi lòng tự trọng của người lao động bị tổn thương do bị phân biệt đối
xử mà họ phải đối mặt trong công việc và trong cộng đồng, người lao động
có thể cảm thấy họ không có sức mạnh để đấu tranh với các điều kiện làm
việc không công bằng và không lành mạnh. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta
không nghĩ như vậy, tất cả chúng ta đều có quyền trong một hoặc nhiều khía
cạnh của cuộc sống (xem Chúng tôi cũng có quyền! ở trang 326).

Công việc nguy hiểm
Những công việc bẩn thỉu, nguy hiểm và được trả lương thấp nhất trong
nhà máy thuộc về những người lao động yếu thế nhất trong nhà máy hoặc
trong cộng đồng hoặc họ bị trừng phạt đưa ra khỏi tổ chức để cách ly, quấy
rối họ và buộc họ phải bỏ việc. Khi các thiết bị và dụng cụ làm việc không
được thiết kế phù hợp với lao
động nữ, chúng có thể dẫn đến
Mày cướp
các vấn đề sức khỏe nghiêm
việc của
Rồi có ngày mày sẽ ước
trọng do ngộ độc (xem từ trang
chúng tao.
mày ở nơi mà mày lẽ ra
276 đến trang 277), căng
phải thuộc về!
thẳng và lạm dụng (xem
Chương 7: Ecgônômi). Phụ
nữ mang thai nên được bố
trí những công việc đơn
giản và ít nguy hiểm hơn
nhưng không được giảm
lương, nếu không điều này
sẽ khiến họ và con của họ
sẽ gặp nguy hiểm (xem
Chương 26: Sức khỏe sinh
sản và tình dục).

Bạo lực
Các chủ doanh nghiệp sử
dụng bạo lực và đe dọa
bằng bạo lực để kiểm soát người lao động. Thông thường, những người lao
động bị phân biệt đối xử là những người phải đối mặt với các hình thức bạo
lực tồi tệ nhất. Phụ nữ và người lao động nhập cư là những mục tiêu thường
xuyên nhất. Bạo lực bên trong nhà máy thường phản ánh sự phân biệt đối
xử trong cộng đồng của chúng ta.

Tài liệu hướng dẫn
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Đổ lỗi cho người lao động thay vì chủ doanh nghiệp
Hàng triệu người di cư từ các vùng nông thôn của Trung Quốc đến
làm việc trong các nhà máy ở các thành phố lớn. Trên thực tế, chính
phủ Trung Quốc khuyến khích các công ty thuê nhân công từ các vùng
quê nghèo nơi mà hầu hết là các dân tộc thiểu số sinh sống. Các chủ
doanh nghiệp biết người di cư rời bỏ quê nhà vì nghèo khó và khao
khát có việc làm. Chủ doanh nghiệp tận dụng điều này và nói: “Ngoài
kia có nhiều người khác giống như anh cũng đang khao khát có công
việc, vì thế hãy thôi phàn nàn hoặc chúng tôi sẽ sa thải anh và tìm
người mới”.
Người lao động di cư phải đối mặt với những khó khăn khác với người
lao động địa phương, nhưng bên trong nhà máy tất cả đều bị tổn thương
bởi các điều kiện làm việc không công bằng và an toàn.
Trong các nhà máy ở Quảng Đông, nhóm người Hán đa số đụng độ
với người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Người Hán bực bội với nhóm
mới vì nhiều lý do. Khi chủ doanh nghiệp bắt đầu sa thải người Hán và
thay thế họ bằng người Duy Ngô Nhĩ, người Hán đã đổ lỗi cho người
Duy Ngô Nhĩ thay vì đổ lỗi cho chủ doanh nghiệp. Khi tin đồn sai lệch
về một nam giới người Duy Ngô Nhĩ hiếp một phụ nữ người Hán được
lan truyền, người Hán đã dồn tất cả sự thất vọng và tức giận của họ lên
người Duy Ngô Nhĩ. Các vụ đánh nhau nổ ra giữa hàng trăm lao động
người Hán và Duy Ngô Nhĩ và bạo loạn kéo dài hàng giờ. Hai người đã
thiệt mạng. Trận chiến giữa lao động người Hán và Duy Ngô Nhĩ cũng
nổ ra ở các cộng đồng khác.

Cuối cùng, cảnh sát đã phải can thiệp, bắt giữ và đánh đập nhiều
người lao động. Nhưng không có gì thay đổi, các lao động bị đuổi không
được tuyển lại và các điều kiện trong các nhà máy chỉ trở nên tồi tệ hơn
đối với cả lao động người Hán và Duy Ngô Nhĩ.

Tài liệu hướng dẫn
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Chia rẽ người lao động
Khi xã hội tin vào sự vượt trội của một nhóm người so với các nhóm khác,
tương tự như thế điều này cũng xảy ra ở nơi làm việc. Người lao động da trắng
có thể coi thường những người lao động da màu. Trong các xã hội phân biệt
chủng tộc ở khắp mọi nơi, ngay cả những người nghèo nhất có làn da sáng
hơn thường có những đặc quyền mà những người da màu không có. Những
người bị HIV, khuyết tật hoặc có trình độ mà họ khác biệt rõ rệt thường bị
lạm dụng nhiều nhất.
Tôi không muốn họ
tham gia vào công
đoàn của chúng ta.
Họ đang lấy đi công
việc của chúng tôi!

Nhưng cùng với họ,
chúng ta sẽ có một
công đoàn lớn hơn
và mạnh hơn.

Họ đối xử với
chúng tôi như thể
chúng tôi thấp
kém hơn họ.

Trông họ thật
lạc hậu. Họ nên
quay trở lại nơi
họ thuộc về.

Không có đại diện trong công đoàn hoặc
các hội của người lao động
Công đoàn và các nhóm
CUỘC HỌP
hỗ trợ người lao động
CÔNG ĐOÀN
THƯỜNG DIỄN
phải đại diện và đấu
RA TỪ 8 ĐẾN
9 GIỜ TỐI
tranh cho nhu cầu của
THỨ TƯ
tất cả các người lao động
trong nhà máy nhưng
đôi khi công đoàn được
lãnh đạo bởi một nhóm
người lao động có nhiều
quyền hoặc đặc quyền
hơn những người khác.
Họ có thể đấu tranh
cho các vấn đề chỉ ảnh
hưởng đến họ và nhóm
của họ hoặc không biết
(hoặc quan tâm để biết) về
các vấn đề ảnh hưởng đến những người
lao động khác.

Tài liệu hướng dẫn
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Tôi sợ
bị họ đánh.

Họ nói với mọi người tôi bị
nhiễm AIDS. Tôi không hề mắc
bệnh. Với tôi thì không sao
nhưng nếu ông chủ nghe thấy
ông ý sẽ sa thải tôi mất.

Nếu con tôi có người
trông, có lẽ tôi sẽ có
cơ hội để đứng lên và
nêu ý kiến.

Lãnh đạo công đoàn thường là nam
giới ngay cả khi phụ nữ chiếm đa số
trong nhà máy.

Phân biệt đối xử trong nhà máy

Quyền bình đẳng
Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc đề cập đến mọi người đều:
• có quyền và tự do như nhau bất kể chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo,
quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, năm sinh hoặc
có địa vị khác.
• có quyền làm việc, tự do lựa chọn công việc, điều kiện làm việc công bằng và
được bảo vệ chống thất nghiệp, không bị phân biệt đối xử.
• có quyền nhận tiền công bằng nhau cho công việc bình đẳng không có sự
phân biệt đối xử.
• được trả lương công bằng và thỏa đáng cho công việc của họ mà không bị
phân biệt đối xử.
• có quyền thành lập công đoàn.
Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc của Liên
Hợp Quốc (ICERD):
• cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc
dân tộc.
• đảm bảo mọi người tự do đi lại, tự do bày tỏ ý kiến, và có quyền được hội
họp và thành lập hội một cách hòa bình.
• trao cho người lao động quyền thành lập và tham gia công đoàn.
• được tiếp cận bình đẳng dịch vụ y tế công cộng, chăm sóc y tế và an sinh xã
hội cũng như giáo dục và đào tạo.
Công ước về chống phân biệt đối xử (trong việc làm và nghề nghiệp) của
Tổ chức Lao động Quốc tế (số 111) cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu
da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia hoặc dân tộc trong
việc kiếm việc làm, loại nghề nghiệp và thực thi quyền của người lao động. Tổ chức
Lao động Quốc tế đặc biệt hỗ trợ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm:
người bản địa và bộ lạc, lao động nhập cư, lao động nữ và lao động trẻ em.
Công ước về trả công bình đẳng của Tổ chức Lao động Quốc tế (số 100)
cho rằng tất cả lao động nam và nữ phải được trả thù lao công bằng khi làm công
việc như nhau.
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên
Hợp Quốc (CEDAW) cho thấy:
• Phụ nữ có quyền được bảo đảm việc làm và thăng tiến trong công việc.
• Phụ nữ có quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ bảo vệ sức khỏe và an toàn.
• Phụ nữ có quyền được bảo vệ đặc biệt khi mang thai.
• Người sử dụng lao động không thể sa thải phụ nữ khi mang thai.
Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm
thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
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Phân biệt đối xử là vấn đề của tất cả
mọi người
Nếu bạn trải qua sự bất bình đẳng, bạn sẽ dễ dàng nhận ra nó. Khi chưa
trải qua thì thật khó có thể nhìn thấy những người khác bị tổn thương như
thế nào bởi sự bất bình đẳng và cách chúng ta đối xử phân biệt với những
người khác. Khi trong nhà máy có những thách thức về tiếp cận bất bình
đẳng đến các cơ hội, nguồn lực và quyền lực thì chúng ta cần phải xem xét
vai trò của tất cả mọi người, bao gồm cả chính chúng ta trong việc tiếp tục
phân biệt đối xử.

Hoạt động

Ai có quyền lực?

1. Làm việc theo nhóm và cùng động não xem ai là người có nhiều quyền

lực hơn trong nhà máy của bạn. Đề nghị những người tham gia xem xét
những trình độ mà mọi người có thể có hoặc họ có thể đảm nhận những
vị trí nào, cho phép họ sử dụng quyền lực của mình để đối xử tệ với người
khác. Không sử dụng tên của mọi người. Tập trung vào các vị trí hoặc
trình độ họ có. Viết chúng xuống bên trái của bảng hoặc một tờ giấy khổ
lớn dưới hàng chữ Nhiều quyền lực hơn.

2. Sau đó, yêu cầu mọi người suy nghĩ về những trình độ mà mọi người có

hoặc vị trí của họ khiến họ có ít quyền lực hơn và phải chịu phân biệt đối
xử. Viết chúng vào phần bên phải của danh sách dưới tiêu đề ít quyền lực
hơn. Mọi người đưa ra ví dụ về cách những người này bị phân biệt đối xử:
điều gì đã xảy ra, họ cảm thấy gì, người khác đối xử với họ như thế nào?

NHIỀU QUYỀN LỰC HƠN

ÍT QUYỀN LỰC HƠN

Người sử dụng lao động
Người quản lý
Người lao động hợp đồng
Nam giới
Người vận hành
Người trẻ
Người bản xứ
Người da trắng
Người chiếm đa số
Người chưa kết hôn
và không có con nhỏ
Người có học vấn

Người quản lý
Người lao động
Lao động tạm thời
Lao động nữ
Người lau dọn
Lao động có tuổi
Lao động di cư
Lao động da màu
Lao động là dân tộc thiểu số
Người đã kết hôn
Người không có trình độ

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Phân biệt đối xử là vấn đề của tất cả mọi người

Hoạt động

Ai có quyền lực? (tiếp theo)

3. Hỏi về cách sử dụng quyền lực trong nhà máy: những người có nhiều

quyền lực sử dụng nó để giúp đỡ hay làm hại những người khác trong
nhà máy?

4. Chỉ định mỗi người trong nhóm một vị trí và một vài trình độ từ các cột

Nhiều quyền lực hơn và Ít quyền lực hơn. Đảm bảo gán số lượng vai trò
bằng nhau từ mỗi cột và gán chúng ngẫu nhiên.

5. Bây giờ yêu cầu mọi người đứng lên và đứng cạnh nhau. Hãy chắc chắn

rằng có đủ chỗ để mọi người tiến lên và lùi lại.

6. Sử dụng bất kỳ trình độ hoặc vị trí nào trong danh sách Nhiều quyền lực

hơn, nói: “Hãy tiến lên một bước nếu bạn là nam giới” hoặc “Tiến lên một
bước nếu bạn là một người lao động có hợp đồng.” Sau đó nói: “Lùi một
bước nếu bạn là phụ nữ” hoặc sử dụng danh sách trong cột Ít quyền lực,
nói “Lùi một bước nếu bạn là lao động tạm thời”. Tiếp tục xen kẽ giữa 2
danh sách cho đến khi mọi người đã thực hiện một vài bước và mọi người
có thể thấy họ đang ở những nơi khác nhau.

7. Yêu cầu mọi người nói với cả nhóm đâu là sự pha trộn giữa trình độ và vị

trí mà họ có đóng góp cho vị trí của họ trong cuộc đấu tranh vì quyền lực.

8. Chuẩn bị một phần quà hoặc giải thưởng (trái cây hoặc đồ ăn nhẹ khác),

nhưng trước tiên hãy trao nó cho những người “mất quyền” tham gia đấu
tranh về quyền lực, nói, “Tại sao những người có quyền lực luôn giành
chiến thắng?” Sau đó tặng một bữa ăn nhẹ cho mọi người.

9. Kết thúc hoạt động bằng cách thảo luận về

những gì cần phải thay đổi để vần đề phân
công công việc và quyền lực trong nhà máy
trở nên bình đẳng hơn. Những người trong
các vai trò khác nhau nên làm gì? Bạn cũng
có thể thực hiện các hoạt động ở trang 326.

Tôi có thể chia
sẻ giải thưởng
của mình.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
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Cải thiện vị thế của phụ nữ trong cộng đồng và tại
nơi làm việc
Đội ngũ người lao động và quản lý thiếu suy nghĩ mang nạn phân biệt đối xử
đối với phụ nữ tại gia đình và xã hội vào nhà máy và làm tăng nạn phân biệt
đối xử này tại nơi làm việc. Tuy vậy, việc thiết lập các quy tắc tại nơi làm việc
cấm phân biệt đối xử, thái độ về những gì phụ nữ có thể và không thể làm có
thể bắt đầu thay đổi. Những thay đổi này có thể được biết đến bên ngoài nhà
máy tới với cộng đồng. Việc này rất có ý nghĩa để làm. Các hoạt động trong
chương này có thể giúp bạn làm nên thay đổi này.

Ca thứ hai
Trước và sau những ca làm việc ban ngày và ban đêm dài trong nhà máy,
nhiều lao động nữ tiếp tục làm việc: phụ nữ nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc gia
đình. Phụ nữ làm việc bên ngoài và sau đó trở về nhà cũng làm việc nhiều,
điều đó có nghĩa là phụ nữ làm 2 công việc, một trong số đó không được trả
đủ và công việc còn lại không được trả tiền!
Làm việc quá sức trong nhà máy và ở nhà, công việc gấp đôi thường khiến
phụ nữ bị căng thẳng gấp đôi. Nhu cầu chăm sóc tình cảm và chăm sóc gia
đình, kết hợp với nhu cầu kinh tế cung cấp cho gia đình thông qua công
việc tại nhà máy khiến cuộc sống của nhiều phụ nữ như những dây chuyền
sản xuất di chuyển quá nhanh với sản lượng không thể thực hiện được. Dây
chuyền sản xuất đó chỉ có thể tạo ra sự khó chịu và căng thẳng, gây nên các
vấn đề sức khỏe về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Xem Chương 27: Căng
thẳng và sức khỏe tâm thần.
Với tất cả các nhiệm vụ gia đình và công việc của mình, thật khó để một
người phụ nữ đi làm có thời gian để chuẩn bị những bữa ăn ngon, chăm sóc
cho nhu cầu của bản thân và nghỉ ngơi, rất ít tham gia vào các nhóm cộng
đồng, hội phụ nữ hoặc các nhóm người lao động.

Hỗ trợ phụ nữ tham gia tổ chức
Do nhiều phụ nữ làm việc theo ca thứ hai và khu vực nhà máy thường nguy
hiểm, phụ nữ phải đối mặt với các rào cản tham gia vào các phong trào của
người lao động. Nhóm của bạn có thể làm cho các sự kiện dành cho người
lao động được chào đón nhiều hơn nếu:

• tổ chức các cuộc họp gần nơi người lao động sinh sống. Đảm bảo việc đi
lại an toàn để họ đến nơi làm việc và về nhà.

• tổ chức các cuộc họp vào thời điểm thuận tiện nhất đối với phụ nữ làm
việc nhà. Các công việc nhà như rửa bát, nấu ăn, lấy nước, nhiên liệu và
thực phẩm đã chiếm rất nhiều thời gian của phụ nữ. Ngoài ra phụ nữ
còn chăm sóc con cái, cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình.

• có người trông trẻ tại các cuộc họp. Nếu có thể, cũng cung cấp bữa ăn.
• xây dựng các chính sách về giới để hướng dẫn công việc của công đoàn.

Đặt mục tiêu số lượng nữ trong các văn phòng công đoàn và khởi động
các chương trình để tăng hoạt động của nữ giới trong công đoàn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Phân biệt đối xử là vấn đề của tất cả mọi người

Hoạt động

Bạn làm gì trong một ngày?

Khi lao động nữ phải dành tất cả thời gian rảnh rỗi để làm công việc nhà,
họ không có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc nhu cầu của họ, ăn uống, vui
chơi, tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc các chiến dịch.
Hoạt động này giúp thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà phụ nữ làm ở nơi
làm việc và ở nhà.
1. Hỏi nhóm về tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm của họ trong ngày.

Hãy viết câu trả lời lên bảng, một bên là của phụ nữ và bên kia viết câu
trả lời của nam giới.

2. Họ so sánh thế nào? Một nhóm có trách nhiệm gì mà nhóm kia không

có? Tại sao bạn nghĩ rằng đó là vấn đề?

NAM GIỚI
Ngủ
Thức dậy
Đi làm
Họp công đoàn
Thăm mẹ
Ăn

PHỤ NỮ
Ngủ
Cho trẻ ăn
Đưa trẻ đến trường
Nấu tất cả các bữa ăn
Giặt quần áo
Ủi đồ
Dọn giường

Nếu nam giới chia sẻ
trách nhiệm gia đình, cả
nam và nữ giới đều có
thể có thời gian để làm
những việc họ thích.

Đưa mẹ đi khám
Quét và lau
Rửa bát
Đi làm
Ăn

3. Yêu cầu mỗi nhóm nói những điều họ thích hoặc muốn làm trong

ngày. Họ có thể liệt kê bao nhiêu cũng được miễn phù hợp với họ. Hỏi:
Họ có thời gian để làm những việc họ thích không?

4. Thảo luận về cách nam giới và

phụ nữ có thể chia sẻ một số
công việc liên quan đến việc
chăm sóc nhà cửa và trẻ em
bình đẳng hơn.

Nếu tôi nấu bữa tối
mỗi tuần một lần, vợ
tôi có thể tham dự một
buổi hội thảo vào ban
đêm tại công đoàn.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động
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Gắn kết tất cả mọi người trong các hoạt động của
tổ chức
Công đoàn, ban sức khỏe và an toàn và các nhóm người lao động khác phải
đại diện và đấu tranh cho nhu cầu của tất cả người lao động trong nhà máy
đặc biệt tập trung vào các nhóm có ít quyền lực hơn như phụ nữ.
Có một cách mà công đoàn có thể đảm bảo rằng tiếng nói của những
người bị áp bức nhất được lắng nghe và đại diện là đảm bảo sự lãnh đạo
của họ bao gồm những người từ các nhóm đó. Tuy nhiên, đại diện không có
nghĩa là tiếng nói của phụ nữ sẽ được lắng nghe. Các nhà lãnh đạo nam cũng
cần phải cam kết về quyền bình đẳng của phụ nữ.
Nhà máy của chúng tôi, giống như cộng đồng của chúng tôi, hiện rất
đa dạng, vậy tại sao công đoàn cũng không đa dạng? Đấu tranh
cho sự bình đẳng trong công đoàn chỉ là một bước nhỏ nhưng khi
chúng ta đạt được điều đó, chúng ta mở ra cánh cửa cho sự đoàn
kết, thống nhất và một cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người
trong cộng đồng của chúng ta.
Tổ chức các hoạt động với một nhóm người lao động hoặc công đoàn để
nói về những cách thức mà vấn đề giới ảnh hưởng đến sự khác biệt giữa
nam và nữ. Một số nhóm phụ nữ tổ chức ra để thách thức sự phân biệt đối
xử bằng cách chia sẻ thông tin về quyền của phụ nữ qua các cuộc hội thảo
và các cuộc họp, áp phích, tờ rơi, bản tin và thậm chí qua các bài hát và tại
rạp hát.

Các vấn đề giới để công đoàn đàm phán với người sử dụng
lao động
•
•
•
•

Không quấy rối tình dục
Không gây bạo lực với phụ nữ
Trả thù lao công bằng cho công việc như nhau
Tiếp cận các công việc tương tự - không phân biệt giới tính ở nơi
làm việc

• Vận chuyển an toàn đến và từ nhà máy
• Quyền làm cha mẹ và các cơ sở chăm sóc trẻ em bao gồm cả thời gian
trong ngày cho con bú

• Không cưỡng bức xét nghiệm thử thai hoặc sa thải người lao động
mang thai

• Giờ làm việc linh hoạt cho phép người lao động chăm sóc các thành
viên trong gia đình

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

Phân biệt đối xử là vấn đề của tất cả mọi người

Sử dụng luật pháp để chống lại sự phân biệt đối xử
Hầu hết chính phủ các nước đều có luật cấm phân biệt đối xử tại nơi làm
việc và trong cộng đồng. Nếu bạn quyết định báo cáo về việc người sử dụng
lao động của bạn có hành vi phân biệt đối xử với các nhãn hàng mà nhà
máy của bạn đang sản xuất, chính phủ hoặc nhóm nhân quyền trong cộng
đồng, bạn nên:
Có càng nhiều thông tin càng tốt về sự cố hoặc việc phân biệt đối xử. Viết
hoặc nhờ ai đó giúp bạn viết sự thật về những gì đã xảy ra bao gồm ngày, thời
gian, địa điểm, tên của các nhân chứng và các chi tiết khác. Nếu vấn đề đó
xảy ra thường xuyên thì nên có một danh sách cụ thể. Danh sách này cũng
sẽ giúp bạn ghi lại những gì đã được chia sẻ. Sử dụng điện thoại di động để
quay video các sự việc.
Kết nối với những người lao động khác, là những người có thể gặp phải
sự phân biệt đối xử. Làm việc với các nhóm có điểm chung, ví dụ như cán
bộ tổ chức là nữ nói chuyện với lao động nữ, điều này có thể khiến mọi người
thoải mái hơn khi nói về sự phân biệt đối xử mà họ gặp phải. Thêm kinh
nghiệm của họ vào nhật ký các sự việc phân biệt đối xử trong nhà máy của
bạn nhưng không tiết lộ tên của của họ trừ khi họ cho phép. Thậm chí nếu
bạn quyết định không báo cáo phân biệt đối xử với người sử dụng lao động
hoặc nhân viên chính phủ vào lúc này, thông tin này có thể hữu ích trong
việc tập hợp người lao động hoặc chứng minh vấn đề kéo dài như vậy đã
khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn như thế nào.
Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lao động, các nhóm hành động vì quyền con
người, quyền của phụ nữ hoặc các nhóm cộng đồng khác. Phân biệt đối xử
ảnh hưởng đến mọi người trong nhiều khía cạnh cuộc sống của họ. Các tổ
chức phi chính phủ trong cộng đồng của bạn có thể đã tổ chức để chống lại
sự phân biệt đối xử. Họ có thể giúp bạn quyết định chiến lược nào có thể phù
hợp nhất cho bạn và người lao động trong nhà máy của bạn.

NHÀ MÁY KHÔNG
CÔNG BẰNG!
Quyền bình đẳng
và đối xử công
bằng cho tất cả!

Tài liệu hướng dẫn
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Tìm sức mạnh của bạn
Người lao động bị phân biệt đối xử tại nhà máy và trong cộng đồng có thể
khiến họ cảm thấy họ không xứng đáng được đối xử tốt để kiếm tiền lương,
được bảo vệ chống lại công việc nguy hiểm, có được những lợi ích xứng đáng.
Họ bị cho là “bạn có một công việc là vui rồi”. Khi những đồng nghiệp khác,
nhất là những người chưa từng bị phân biệt đối xử cũng suy nghĩ như vậy,
lòng tự trọng của họ càng bị tổn thương. Đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực
khi đấu tranh đòi điều kiện làm việc công bằng và lành mạnh. Tuy nhiên,
ngay cả khi chúng ta không nghĩ như vậy, tất cả chúng ta đều có sức mạnh
trong một số khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta có:

Sức mạnh nội tại để chúng ta hy vọng và đấu tranh
cho một tương lai tốt hơn và nhận ra và tin tưởng
vào chính mình.

Tập hợp sức mạnh với những
người lao động khác. Mặc dù

chúng ta khác nhau nhưng
chúng ta phải đối mặt với nhiều
thử thách giống nhau ở nơi làm
việc. Làm việc với những người
lao động khác sẽ giúp bạn chia
sẻ trách nhiệm (và rủi ro) trong
việc tổ chức, cũng như giúp bạn
đạt được các mục tiêu lớn hơn!

Sức mạnh để hành động và thay

đổi hoàn cảnh của chúng ta. Cho dù
chúng ta có làm việc với một nhóm
người hay không, không ai có thể
lấy đi quyền để bảo vệ quyền lợi của
chúng ta.
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Chúng tôi cũng có quyền!

1. Chia nhóm thành các cặp. Yêu cầu mỗi người nói với người còn lại về một

sự kiện hoặc trải nghiệm mà họ cảm thấy bất lực. Sau đó yêu cầu họ kể
về một trải nghiệm khiến họ cảm thấy mạnh mẽ hoặc được tôn trọng.
Tôi cảm thấy bất lực
khi nam giới trong nhà
máy trêu đùa chuyện
giới tính với tôi.

Tôi cảm thấy bất lực khi
chúng tôi không được
trả lương đúng hạn.

Tôi cảm thấy mạnh mẽ
khi tôi phàn nàn về bụi
và họ sửa chữa hệ thống
thông gió.

Tôi cảm thấy mạnh mẽ khi
tất cả những lao động nữ
trong dây chuyền của tôi
cùng tham gia trong một
lần nghỉ thư giãn.

2. Đề nghị mọi người tập trung lại và yêu cầu một người từ mỗi cặp kể một

trong những câu chuyện về cảm giác mạnh mẽ hoặc được tôn trọng. Sử
dụng một tờ giấy khổ lớn để lập danh sách những điều khiến mọi người
cảm thấy mạnh mẽ.

3. Sau đó yêu cầu một người từ mỗi cặp kể

một trong những câu chuyện về cảm giác
bất lực. Thảo luận từng câu chuyện.

• Bạn có thể làm gì hoặc nói gì để
khiến một người cảm thấy được hỗ
trợ trong tình huống này?

• Chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ
người lao động đó?

• Chúng ta có thể làm gì để
thay đổi tình hình?

Điều gì khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ?

Tìm hiểu về quyền của tôi
Tạo một kế hoạch cho các tình huống khó khăn
Các cuộc họp
Làm việc với cộng đồng
Học để trở thành một nhà lãnh đạo
Tổ chức một nhóm người lao động
Nói chuyện với người lao động từ các
nhà máy khác
Hát cùng nhau

4. Thêm ý tưởng của mọi

người về những gì làm
cho mọi người cảm
thấy mạnh mẽ vào
danh sách.

5. Kết luận bằng cách

thảo luận về cách
chúng ta có thể đưa
những ý tưởng này
vào tổ chức của chúng
ta và cách chúng ta
gắn kết với nhau.

Tài liệu hướng dẫn
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Họ chia rẽ và quản lý;
chúng ta đoàn kết và chinh phục!
Nhà máy nhỏ của chúng tôi ở Los Angeles, Mỹ chỉ có 20 lao động
nhưng chúng tôi đến từ 5 quốc gia khác nhau và nói 5 ngôn ngữ khác
nhau. Chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, thậm chí không biết
chuyện gì đang xảy ra tại nơi làm việc. Một vấn đề khác là nhiều
người trong chúng tôi đã làm việc mà không có giấy phép lao động
hợp pháp. Khi bất cứ ai phàn nàn về việc được trả tiền công cho 35
giờ trong khi thực tế chúng tôi đã làm việc trong 50 giờ, người sử
dụng lao động đe dọa trục xuất chúng tôi. Cũng có rất nhiều căng
thẳng về chủng tộc. Chúng tôi không biết nhiều về nhau và khi người
sử dụng lao động nói với chúng tôi rằng một người trong một nhóm
làm việc ít hơn những người khác, thật dễ dàng để đổ lỗi cho tất cả
những người trong nhóm đó. Thật khó để tổ chức nhóm lao động
chúng tôi.
Một tổ chức phi chính phủ trong cộng đồng đã tiếp cận nhiều nhà
máy có cùng vấn đề. Họ có tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ và đưa các
nhà tổ chức nói ngôn ngữ của chúng tôi đến các cuộc họp. Họ đã giúp
chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau khi nghe người lao động từ tất cả
các nhóm dân tộc khác nhau nói về kinh nghiệm của họ và về cách
người sử dụng lao động cố gắng chia rẽ chúng tôi, chúng tôi nhận ra
rằng chúng tôi cần phải làm việc cùng nhau thay vì chống lại nhau.
Phải mất nhiều tháng để học cách tin tưởng lẫn nhau và xây dựng
sức mạnh trong nhóm của chúng tôi. Nhờ có sự giúp đỡ của tổ chức
người lao động, chúng tôi đã học được rằng ngay cả những người lao
động không có giấy tờ hợp pháp cũng có quyền tổ chức và yêu cầu
trả lương công bằng.
Cuối cùng, một hôm
chúng tôi đã đình
Đìn h công !
công và điều này
¡H uelga!
khiến người sử dụng
罢工！
Đoàn
Công bằng
lao động rất ngạc
g
n
ọ
r
kết
t
cho mọi người
Tôn
nhiên! Ông ta không
ủa
yền c
u
Q
bao giờ nghĩ rằng
N LĐ
chúng tôi sẽ làm việc
cùng nhau. Đó không
phải là một trận chiến
dễ dàng và nhiều lần
người của người sử
dụng lao động đến
nhà và cộng đồng của
chúng tôi và cố gắng kích động sự ghét bỏ giữa các nhóm. Nhưng
chúng tôi biết rằng chúng tôi phải sát cánh cùng nhau để thay đổi
điều kiện làm việc trong nhà máy của chúng tôi.

Tài liệu hướng dẫn
về an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động

