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Thế giới như chúng ta vốn biết đã thay đổi. Chỉ trong vài tháng, COVID-19 đã lan nhanh với tốc độ 
đáng báo động trên tất cả các quốc gia và châu lục. Ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nơi sinh 
sống của 2,2 tỷ người, COVID-19 làm cho nhiều gia đình lâm vào tình trạng khó khăn hơn khi mà họ 
đang phải vật lộn để mưu sinh và giáo dục con cái. COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều 
người, những người đã bị mất việc làm, mất nguồn thu nhập, làm gia tăng bất bình đẳng. COVID-19 
chồng chất thêm khó khăn lên một khu vực có nhiều thiên tai và bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi 
khí hậu. COVID-19 làm cho việc vi phạm quyền trở nên phổ biến hơn. COVID-19 là khủng hoảng về 
nhân quyền, khủng hoảng về y tế và khủng hoảng về kinh tế.

Mặc dù trẻ em không phải là đối tượng chính của đại dịch, nhưng các em là một trong những đối 
tượng bị tác động nặng nề nhất. 

Trẻ em ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương bị ảnh hưởng theo ba cách chính sau: Đầu tiên, trẻ bị lây 
nhiễm COVID-19, hoặc người chăm sóc trẻ bị lây nhiễm; thứ hai, bị ảnh hưởng bởi các hành động 
nhằm ngăn chặn đại dịch, ví dụ như việc đóng cửa trường học, việc gián đoạn các dịch vụ y tế thiết 
yếu và tiêm chủng; và thứ ba là vì cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội có nguy cơ xóa đi những thành 
tựu phát triển dài hạn. Tất cả những thành tựu về quyền trẻ em phải khó khăn mới đạt được được 
trong nhiều năm nếu không phải là hàng thập kỷ, có nguy cơ bị xóa bỏ.

Chúng ta không thể để điều này xảy ra. 

Ngay từ những ngày đầu khi dịch bùng phát, UNICEF và các đối tác đã tiến hành các hoạt động trợ 
giúp theo tinh thần của Công ước về quyền trẻ em. Với một tầm nhìn rộng lớn, chúng tôi không chỉ 
tiến hành các hoạt động hỗ trợ và bảo vệ ngay lập tức cho những người cần nhất trong những thời 
điểm coronavirus này, mà còn cùng với chính phủ và các  đối tác khác khuyến khích tư duy mới, 
chiến lược mới để bảo vệ những tiến bộ và đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững(SDGs) trong 
một thế giới hậu COVID-19. Thế giới đó sẽ như thế nào? Kế hoạch hành động hậu COVID-19 của 
chúng tôi bao gồm Phục hồi, Vươn lên và Đổi mới tư duy có thể giúp định hình câu trả lời.

Giới thiệu
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PHỤC HỒI
Đảm bảo cho trẻ em khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, dĩnh 
dưỡng tốt và an toàn là ưu tiên hàng đầu. Giai đoạn ‘phục hồi’ 
là giai đoạn khôi phục việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu và 
mở rộng quy mô các can thiệp thành công để hỗ trợ trẻ em, 
đặc biệt là những trẻ em có nguy cơ cao bị nhiễm virus.

Các dịch vụ xã hội cơ bản cần phải đến được với trẻ em suy 
dinh dưỡng, khuyết tật, trẻ em di cư và trẻ em dân tộc thiểu 
số. Đây là những nhóm trẻ khó khăn và do COVID-19 các em 
lại phải đối mặt thêm với những khó khăn, bị kỳ thị và có nguy 
cơ bị loại trừ. Cần thiết lập lại các dịch vụ và chiến dịch tiêm 
chủng định kỳ, mở rộng các chương trình như nước sạch, vệ 
sinh môi trường và vệ sinh cá nhân (WASH), và đáp ứng nhu 
cầu của những trẻ em bị mất đi cha mẹ hoặc người chăm sóc 
do vi-rút và những trẻ có nguy cơ bị bạo lực và xâm hại tại nhà, 
trực tuyến, trong khu cách ly, trong các trung tâm giam giữ và 
chăm sóc thay thế.

 Một việc không kém phần cấp bách là các chính phủ cần mở 
rộng các chương trình hỗ trợ tiền mặt nhằm giảm thiểu nguy 
cơ nghèo đói ngày càng tăng ở trẻ em và gia đình. Việc này có 
tầm quan trọng hàng đầu trong tạo lập mạng lưới an sinh xã 
hội chắc chắn và lâu dài.

ĐỔI MỚI TƯ DUY 
Chương trình Nghị sự năm 2030 về Phát triển Bền vững và 
tất cả những cam kết vẫn có giá trị trong chương trình nghị 
sự toàn cầu cho nhân loại. Trẻ em ở khu vực Đông Á và Thái 
Bình Dương - cũng như ở tất cả các khu vực khác - là những 
người hưởng lợi lớn nhất từ chương trình nghị sự này. Tuy 
nhiên, chúng ta cần tính đến sự tàn phá kinh tế và xã hội do 
COVID-19 gây ra. Làm thế nào để chúng ta có thể  ngăn chặn 
được sự thụt lùi, hồi sinh tinh thần lạc quan và lấy lại được đà 
phát triển cho thế hệ trẻ nhất và vô cùng quý giá của chúng 
ta?

Đổi mới tư duy về một thế giới tốt đẹp hơn cho trẻ em hậu 
COVID-19 là một sự bắt đầu mới mẻ, rất quan trọng và đầy 
thử thách. Đổi mới tư duy đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tao, vượt 
ra khỏi khuôn khổ - loại tư duy có thể đưa ra các giải pháp 
thực tế, linh hoạt cho các vấn đề như học từ xa trong thời gian 
nhà trường đóng cửa. Đổi mới tư duy là phát huy tư duy trải 
nghiệm nhằm giải quyết những trở ngại để tạo ra một xã hội 
công bằng hơn, hòa nhập hơn và bền vững hơn, một xã hội có 
thể đối phó tốt hơn với thảm họa có thể xảy ra trong tương lai.

Đổi mới tư duy về dinh dưỡng có nghĩa là khai thác các công 
cụ kỹ thuật số để chẩn đoán sớm suy dinh dưỡng nặng và cấp 
tính mà không cần đến bệnh viện và thực hiện các đánh giá 
nhanh trực tuyến, khảo sát và thăm dò ý kiến trong thời gian 
thực.

Đổi mới tư duy về nước sạch và vệ sinh là sử dụng các công 
nghệ không tiếp xúc như thiết lập các điểm rửa tay với xà 
phòng sử dụng vòi nước và hộp xà phòng cảm biến.

Đổi mới tư duy về phương pháp tiếp cận sức khỏe tâm thần 
có thể bắt đầu bằng việc tích hợp các dịch vụ sức khỏe tâm 
thần vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm 
đầu tư hơn nữa hệ thống nước sạch, không khí, xây dựng 
thông minh với khí hậu, là một trong những nỗ lực tái thiết sau 
đại dịch.

Những cuộc khủng hoảng chưa từng có cần những hành động 
chưa từng có, những hành động táo bạo, những hành động có 
thể được cọi là quá mạo hiểm lúc bình thường. Không có tầm 
nhìn táo bạo, chúng ta có nguy cơ mất đi không chỉ sự phát 
triển quý giá mà còn có thể mất đi một thế hệ tương lai những 
nhà tư tưởng, lãnh đạo, người lao động và tiêu dùng.

VƯƠN LÊN 
Tăng cường khả năng phục hồi và vươn lên của trẻ trong thời 
gian các dịch vụ xã hội cơ bản bị gián đoạn là mục tiêu của 
giai đoạn tiếp theo này, với trọng tâm là bảo vệ những người 
dễ bị tổn thương nhất. UNICEF và các đối tác thúc đẩy khả 
năng phục hồi vươn lên thông qua các hoạt động, ví dụ: 

Chính phủ các quốc gia khu vực Đông Á và Thái Bình Dương 
đã công bố các gói kích cầu trên phạm vi rộng, bao gồm các 
biện pháp bảo trợ xã hội để hỗ trợ những người dễ bị tổn 
thương nhất. Đây là việc làm rất tích cực. Nhưng những bài 
học từ các cuộc khủng hoảng trong quá khứ cho thấy sự 
mở rộng của các can thiệp bảo trợ chỉ mang tính chất tạm 
thời. Tăng cường tài chính công cho bảo trợ xã hội thường 
xuyên là yếu tố then chốt và điều này đòi hỏi ưu tiên phân bổ 
nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và các nhu cầu 
về sức khỏe của trẻ em.

 ∙ Hỗ trợ các chính phủ trong khu vực đảm bảo hỗ trợ tiền 
mặt cho các gia đình và tăng số đối tượng hưởng trợ cấp 
bao gồm cả những người mới bị lâm vào tình trạng nghèo;

 ∙ Tăng cường sự tham gia của các tổ chức của người khuyết 
tật trong việc xác định nhu cầu của họ;

 ∙ Xây dựng quy trình và hướng dẫn đảm bảo sự an toàn khi 
trường học mở cửa trở lại.

 ∙ Lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của vệ sinh bàn tay 
và đổi mới công trình vệ sinh;

 ∙ Đảm bảo tiếng nói của thanh thiếu niên được lắng nghe và 
đáp ứng thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến, hội thảo 
trên web và hình thức tham gia khác;

 ∙ Thiết lập các đường dây trợ giúp và dịch vụ về sức khỏe tâm 
thần trong nhiều quốc gia trong khu vực;

 ∙ Hỗ trợ người sử dụng lao động thông qua việc ban hành 
các hướng dẫn về chính sách thân thiện với gia đình và thực 
hiện các chính sách này nhằm hỗ trợ các lao động là cha, 
mẹ hoặc người chăm sóc trẻ; và

 ∙ Sử dụng công nghệ trong truyền thông về tầm quan trọng 
của chế độ ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất.



West Papua, Indonesia.  
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Đổi mới tư duy, về cơ bản, bao gồm cả việc thiết lập các mối 
quan hệ đối tác mới để giúp xây dựng các chuẩn mực, chính 
sách và chương trình. Nói một cách đơn giản, quan hệ đối tác 
là con đường duy nhất để tiến lên vì chúng ta có thể làm được 
rất nhiều khi hợp tác cùng nhau. 

Khi UNICEF xây dựng kế hoạch hành động của mình, chúng tôi 
liên hệ với các đối tác chính phủ, doanh nghiệp, thanh niên, 
các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng, các tổ chức phi chính 
phủ, các cơ quan Liên hợp quốc, để cùng nhau hợp tác chặt 
chẽ hơn nữa nhằm thay đổi cách thức chúng ta nuôi dưỡng 
và đầu tư vào trẻ em. Và chúng ta phải đầu tư vào trẻ em nếu 
muốn đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Báo cáo này tóm tắt những thách thức, cơ hội và đề xuất các 
hành động trong và sau đại dịch, liên quan đến bảo trợ xã hội, 
hỗ trợ khẩn cấp, nước sạch và vệ sinh, tiêm chủng, giáo dục, 
bảo vệ trẻ em, dinh dưỡng, biến đổi khí hậu, người di cư, thanh 
thiếu niên, sức khỏe tâm thần, bình đẳng giới và các chính 
sách thân thiện với doanh nghiệp và gia đình - tất cả thông 
qua lăng kính của  chiến lược phục hồi, vươn lên và đổi mới tư 
duy.

Đây là một lời kêu gọi cùng nhau đổi mới tư duy. Đây chính là 
lúc tự hỏi mình “Điều gì có thể làm được?” và cùng nhau hành 
động hướng tới một thế hệ được bảo vệ tốt hơn, khỏe mạnh 
hơn và được tiêm chủng đầy đủ hơn, với một hệ thống giáo 
dục không để lại ai phía sau. Một thế giới bình đẳng hơn, an 
toàn hơn và công bằng hơn cho tất cả trẻ em. 

Chúng ta phải và chúng ta sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng 
này một cách kiên cường hơn, và cho con cái chúng ta thấy 
rằng có thể biến nghịch cảnh thành lợi thế bằng cách cùng 
nhau hành động một cách dũng cảm, táo bạo. Chúng ta đang 
có cơ hội duy nhất trong đời để đổi mới tư duy về một thế giới 
tốt đẹp hơn cho trẻ em. Hãy cùng nhau hành động. Hãy chứng 
minh rằng chúng ta #Không_Quay_Lại
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Kết luận: COVID-19 và 
phương hướng cho trẻ em
Chỉ một vài tuần kể từ khi chúng ta đón mừng năm mới, hầu hết các hoạt động của cả thế giới đều tạm 
dừng lại. Sự lây truyền từ người sang người của vi-rút Corona đã buộc chúng ta phải thay đổi cách sống 
và đương đầu với một thực tế đáng kinh ngạc: rằng điều không thể tưởng tượng được lại có thể xảy ra. 
Một mặt, vi-rút cho thấy chúng ta có mối liên kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, mặt khác, nó cũng bộc 
lộ rõ sự bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất của xã hội, bao gồm cả trẻ em.

Khi nhiều người trong chúng ta bắt đầu thoát ra khỏi tình trạng bị cách ly, có một nhận thức chung là 
chúng ta sẽ không ‘trở lại bình thường cũ’. Chúng ta không nên và cũng không thể quay lại trạng thái 
bình thường, bởi vì bình thường đã không xảy ra.

Chúng ta không thể biết chinh xác điều này có ý nghĩa gì đối với 580 triệu trẻ em và thanh thiếu niên 
sống ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Nhưng có một điều chắc chắn: UNICEF sẽ hành động để 
biến cuộc khủng hoảng này thành một cơ hội và tạo ra sức mạnh chuyển đổi để thiết lập một tương lai 
tốt đẹp hơn cho tất cả trẻ em.

Bohol, Filipinas. 2020 
© UNICEF/DavidHogsholt
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TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
UNICEF tiến hành các hoạt động ứng phó COVID-19 với những 
quan hệ đối tác mới, chặt chẽ hơn, sáng tạo, nhanh nhạy và 
sẵn sàng học hỏi để áp dụng ngay các bài học quý giá. Vì 
chúng ta tập trung vào việc đáp ứng và phục hồi, việc đổi mới 
tư duy sẽ là thách thức lớn nhất cũng như cơ hội lớn nhất. 

Mục tiêu vì quyền cho tất cả trẻ em và đạt được Mục tiêu phát 
triển bền vững hơn bao giờ hết có liên quan mật thiết đến ba 
mục tiêu của UNICEF khu vực cho Đông Á và Thái Bình Dương, 
đóng góp vào việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững: 
Phát triển tuổi thơ, môi trường an toàn và bền vững và phát 
triển tiềm năng của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, bây giờ chúng 
ta cần đưa những tác động của COVID-19 vào việc thực hiện 
các mục tiêu này. Để đạt được điều này, chúng tôi đang cùng 
với các đối tác tạo lập, thu thập và phân tích dữ liệu về những 
thay đổi đối với trẻ em và thanh thiếu niên tại các quốc gia 
trong khu vực nhằm có thêm các dữ liệu được phân tổ theo 
giới tính, tuổi và tình trạng khuyết tật.

Khi tình hình dịch COVID-19 đỡ căng thẳng, chúng ta sẽ cùng 
nhau hành động để hạn chế các chỉ số chính về phúc lợi trẻ 
em giảm xuống bằng cách đảm bảo các dịch vụ được phục 
hồi và tiếp tục cũng như  nỗ lực hơn nữa để đến được với 
những những người chưa tiếp cận được, như những người di 
cư. Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội cách ly xã hội để thiết lập các 
chuẩn mực tích cực, lấy lại khả năng đẩy nhanh tiến bộ cho trẻ 
em và áp dụng các cách thức sáng tạo trong việc đổi mới tư 
duy tìm giải pháp.

Một số điều chúng tôi tin tưởng sẽ không thay đổi: đó là kiên 
trì, có kế hoạch tốt và cùng hợp tác để vận động chính sách là 
một trong những phương thức mạnh mẽ hiệu quả nhất trong 
công cuộc tìm kiếm sự thay đổi cho trẻ em. Chúng tôi sẽ sử 
dụng phương thức này để đảm bảo rằng những thành tựu khó 
khăn lắm mới đạt được cho trẻ em trong các lĩnh vực y tế, giáo 
dục và bảo vệ không những không bị thụt lùi, mà còn được 
tiếp tục phát triển.

Một bài học quan trọng rút ra từ đại dịch là việc hỗ trợ cha mẹ 
và người chăm sóc trẻ đóng vai trò rất quan trọng. Trong áp lực 
và lo lắng, họ đã phải vật lộn với việc nuôi dạy con cái khi nhà 
đã biến thành trường học, đi làm hay mất việc, vừa quản lý gia 
đình vừa là người tư vấn cho  gia đình. Các gia đình có người 
khuyết tật bị ảnh hưởng nặng nề bởi những gián đoạn trong 
gia đình, cộng đồng, dịch vụ và hỗ trợ xã hội, bao gồm trợ giúp 
cá nhân. Hỗ trợ cha mẹ và người chăm sóc trẻ thông qua các 
chương trình, dịch vụ và chính sách thân thiện với gia đình ở 
nơi làm việc là rất quan trọng để giúp họ hỗ trợ con cái hiệu 
quả trong thời gian khó khăn này.

Một bài học khác là cần giải quyết những vấn vấn đề liên quan 
đến đạo đức và ứng xử, bao gồm cả vấn đề bảo vệ quyền riêng 
tư trong thông tin, nhất là trong thời đại kỹ thuật số gia tăng, 
vai trò của doanh nghiệp trong việc thiết lập quy chuẩn và sử 
dụng dữ liệu có đạo đức.

Tương tự như vậy, biến đổi khí hậu, với thiên tai xảy ra thường 
xuyên hơn, hung dữ ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, 
đã đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải giải quyết cùng 
một lúc ba thách thức của khủng hoảng khí hậu, đại dịch và 
bất bình đẳng trong kế hoạch phục hồi, vươn lên và đổi mới tư 
duy liên quan đến COVID-19.

Bài học lớn nhất là điều mà chúng ta đã biết nhưng cần nhắc 
lại, đó là khi xã hội ưu tiên đầu tư cho sức khỏe trẻ em, thì hệ 
thống giáo dục và bảo vệ trẻ em sẽ có khả năng phục hồi và 
vươn lên sau khủng hoảng nhanh hơn.

Ngay cả khi đại dịch đã làm lu mờ những ưu tiên cần được các 
chính phủ chú ý, thì điều này không thể chờ đợi. Chúng tôi 
mong muốn chính phủ các quốc gia ở Đông Á và Thái Bình 
Dương đầu tư nhiều hơn và nhanh chóng vào trẻ em trong kế 
hoạch phục hồi COVID-19  và kế hoạch phát triển nguồn vốn 
con người dài hạn.

Lịch sử sẽ đánh giá xem liệu chúng ta có thành công trong việc 
cùng nhau hành động hay không. Khi chúng ta nhìn lại năm, 
mười hoặc hai mươi năm nữa kể từ năm 2020, chúng ta mong 
muốn có thể nói rằng “Chúng ta đã cùng nhau nắm bắt cơ hội 
thoát khỏi thảm họa để tái hiện một thế giới tươi sáng hơn, tốt 
đẹp hơn cho giới trẻ của chúng ta. Và điều đó đã xảy ra”
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