DIỄN ĐÀN NGÀY THỨ SÁU: Nhận diện bạo lực với người cao tuổi

Chiều ngày 08/01/2016, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Trung tâm) đã tổ chức Diễn đàn Ngày
Thứ Sáu với chủ đề “Nhận diện bạo lực với người cao tuổi” do Nhà văn Trang Hạ và bà Phạm
Tuyết Nhung - Phó Trưởng ban đối ngoại - TW Hội Người cao tuổi làm diễn giả.

Tham dự có Ông Đàm Hữu Đắc - Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Người Cao Tuổi, bà
Nguyễn Thúy Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TS. Nguyễn Kim Toàn Giám đốc Trung tâm Trợ giúp NCT & Phát triển Cộng đồng (CASCD), Ông Nguyễn Tuấn NgọcGiám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thiên Đức, cùng chi hội Người cao tuổi một số phường tại Hà
Nội, cán bộ xã hội tại các tổ chức trong và ngoài nước, sinh viên các trường đại học, cùng cán
bộ nhân viên của Trung tâm.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Người Cao Tuổi - Ông Đàm Hữu Đắc
cho biết “Trong nhiều năm qua, Hội Người cao tuổi đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ
quan, ban ngành để đề xuất chính sách cho người cao tuổi (NCT). Cho đến nay, so với nhiều
quốc gia, Việt Nam đã có một khung pháp lý bảo vệ và hỗ trợ NCT một cách toàn diện. Cùng
với chính sách an sinh, phúc lợi của Nhà nước, các cấp Hội NCT và mỗi địa phương đều dành
sự quan tâm, chăm sóc đến thế hệ này. Tuy vậy, hiện vẫn còn một bộ phận NCT sống trong
điều kiện khó khăn, thiếu sự chăm sóc của người thân. Nguyên nhân chính một phần là do thiếu
sự tôn trọng NCT, thậm chí những đóng góp tâm huyết của NCT cũng chưa được ghi nhận một
cách đầy đủ. Đã đến lúc cả NCT và giới trẻ cùng nhìn nhận lại vấn đề tôn trọng NCT để từ đó
thay đổi hành vi và xây dựng một xã hội thực sự văn minh và hạnh phúc”.

Đến với diễn đàn Ngày Thứ Sáu lần này, Trang Hạ không trình bày với tư cách là một nhà
nghiên cứu về NCT, mà là cách nhìn của một nhà làm truyền thông. Tại Việt Nam, do tư tưởng
sai lệch “không muốn vạch áo cho người xem lưng” và hiểu biết ít về ngược đãi đối với NCT nên
vấn đề này rất khó phát hiện và truyền thông dường như là cách duy nhất để giúp xã hội nhận
diện ngược đãi. Phần lớn những trường hợp được truyền thông biết đến thì đã bị ảnh hưởng lâu
dài và nghiêm trọng không chỉ đến thể chất mà còn cả đối với tinh thần NCT. Tuy nhiên, cũng
chính cách truyền thông thiếu định hướng hiện nay tạo thành rào cản đối với việc thay đổi hành
vi trong việc ngược đãi với NCT. Sản phẩm truyền thông chỉ nêu lên hiện tượng nhưng lại
không có giải pháp, hầu hết đều kết thúc bằng một bài báo trần tình về sự việc chứ không tạo
được làn sóng phản đối mạnh mẽ đủ sức làm nên những dự án hỗ trợ NCT. Tất cả những tin tức
đều chỉ thỏa mãn trí tò mò của độc giả, do đó không giải quyết được vấn đề thay đổi nhận thức
và hành vi về việc ngược đãi NCT hiện nay.

Nhà văn Trang Hạ cho rằng, ngược đãi người cao tuổi cũng đồng thời nằm ở cách nhìn nhận
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của mỗi người chứ không hẳn là hành vi. Nếu ông bà tự nguyện chăm lo cho con cháu và xem
đó là niềm hạnh phúc thì đó là sự tận hưởng, nếu không, thì chính NCT đang phải chịu sức ép
do bị mất thu nhập, mất thời gian và không gian sống của bản thân. Vì vậy, ngược đãi nên nhìn
nhận một cách linh hoạt theo quan điểm của từng cá nhân NCT chứ không thể áp đặt một cách
cứng nhắc. Ngoài ra, nhiều NCT cũng phải có trách nhiệm đối với việc bị ngược đãi, đó không
chỉ là vấn đề giáo dục con cái về chữ hiếu, mà còn về vấn đề NCT thiếu kỹ năng để hòa nhập
với cuộc sống, nhất là cuộc sống sau khi về hưu. Một số NCT cũng xem con cái như là một
khoản tiết kiệm để dùng khi về già, do đó thường dẫn đến tình cảnh bi quan và thất vọng. Trong
những trường hợp này, NCT lại chính là thủ phạm gây ra bạo lực cho chính bản thân mình.

Theo Nhà văn Trang Hạ, làm truyền thông về NCT không chỉ là trách nhiệm của người già mà
người trẻ cũng phải chung tay góp sức. Truyền thông cần tập trung định hướng cộng đồng thay
đổi cách nhìn về NCT, không chỉ thấy NCT là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, mà phải thấy
NCT cũng là nguồn lực của xã hội với những đóng góp, những kinh nghiệm, kiến thức, tâm
huyết để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Với tư cách là chuyên gia đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực NCT, bà Phạm Tuyết Nhung đã
trình bày về vấn đề Quyền của NCT và ngược đãi NCT, đưa ra các số liệu và nhận định về các
hình thức ngược đãi như ngược đãi về tinh thần, về thể chất và vật chất, về thể chế, chính
sách... Ngoài ra, bà cũng giới thiệu về quan điểm và sự cố gắng của Liên Hợp Quốc về bảo vệ
quyền của NCT. Bà đề cập đến thực trạng già hóa dân số của Việt Nam hiện nay với hơn 10,5%
dân số (khoảng 10 triệu người) ở độ tuổi trên 60, có thể nói, Việt Nam đang là một trong các
nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á. Do đó, Việt Nam cần đẩy mạnh những chính
sách hỗ trợ, cải thiện chăm sóc người cao tuổi, thúc đẩy các cơ hội việc làm và đảm bảo tốt hơn
quyền của người cao tuổi, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Bà cũng chỉ ra những thiếu sót về cơ
chế bảo vệ quyền của NCT như quyền của NCT và các chế tài thực hiện chưa được đưa vào
các tài liệu một cách rõ ràng; Người làm chính sách/luật chưa nghiên cứu về NCT và để đáp ứng
tình trạng già hóa dân số; thiếu sót trong thực thi luật và chưa hiểu hoàn cảnh của các quốc gia,
thiếu sự hiểu biết về kỹ thuật trong bắt buộc thực hiện; thiếu cơ chế giám sát bảo vệ quyền cho
NCT.

Bên cạnh đó, bà Nhung còn đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngược đãi với người
cao tuổi đang trở nên phổ biến trong xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là do cơ cấu gia đình ít con
cháu, hay di cư lao động nên NCT thường xuyên bị thờ ơ, bỏ mặc; khi NCT bị ngược đãi, lợi
dụng thì không có người bảo vệ và cho rằng đó là việc riêng của gia đình; nhận thức của cộng
đồng về NCT còn thấp, chưa thực sự đầu tư giáo dục cho thế hệ trẻ về các vấn đề liên quan đến
NCT; nhà nước thiếu các chế tài xử lý vi phạm, chính quyền chưa tạo điều kiện hỗ trợ các dịch
vụ chăm sóc NCT trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay…
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Gia đình ai cũng có người già, ai rồi cũng đến lúc trở thành NCT, thay đổi nhận thức và hành vi
về vấn đề ngược đãi NCT chính là bảo vệ chính mình và những người thân yêu của mình. Xã
hội hiện nay đấu tranh rất nhiều cho quyền bình đẳng nam nữ, nhưng quyền bình đẳng cho
NCT thì nhiều người lại vô tình quên mất. Thậm chí các bậc làm cha làm mẹ bây giờ đang tập
trung dạy con vào những việc như làm sao học thật giỏi, làm sao để thành công mà quên đi
những giá trị sống như chăm sóc người già. Người cao tuổi chính là những người xây dựng sự
ổn định cho xã hội. Do đó, không chỉ phó mặc cho xã hội mà chính bản thân mỗi một người
con, một gia đình phải quan tâm hơn đến ông bà, cha mẹ mình.

Có thể nói, diễn đàn đã rất thành công không chỉ trong việc nhìn nhận lại vấn đề ngược đãi
NCT thông qua cách nhìn của 2 diễn giả, mà còn là cơ hội kết nối các cá nhân, tổ chức, cơ
quan hoạt động trong lĩnh vực người cao tuổi và quan tâm đến công tác chăm sóc và phát huy
NCT lại với nhau.

Kim Hồng

Một số hình ảnh tại diễn đàn:
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