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Hướng dẫn về Quyền tự do hiệp hội của người lao động trong ASEAN

Lời mở đầu

• Khẳng định lại rằng các quyền tự do hiệp hội, hội họp hòa bình, tự do ý kiến, biểu đạt và thông tin 
cũng như quyền riêng tư, tham gia chính trị và làm việc được bảo vệ theo luật nhân quyền quốc tế, 
bao gồm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị, Công 
ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và các công cụ khác; 

• Cũng cần nhắc lại rằng Tuyên bố Vienna và Chương trình Hành động tái khẳng định việc thúc đẩy và 
bảo vệ các quyền con người này là vấn đề ưu tiên và Tuyên ngôn quốc tế bảo vệ những người đấu tranh 
cho nhân quyền tái khẳng định vai trò không thể thiếu của những người bảo vệ nhân quyền trong việc 
thúc đẩy quyền con người và các biện pháp bảo vệ đặc biệt mà Các quốc gia phải dành cho họ, bao 
gồm quyền thành lập các hiệp hội và tổ chức phi chính phủ; 

• Nhắc lại mục đích của các nguyên tắc của ASEAN đã được ghi trong Hiến chương ASEAN, bao gồm tôn 
trọng và thúc đẩy quyền con người và các quyền tự do cơ bản, các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền 
và quản trị tốt;

• Nhắc lại rằng các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm tôn trọng nhân quyền, phù hợp với Nguyên 
tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Quyền con người; 

• Thừa nhận sự đa dạng ngày càng rộng trong người dân và cộng đồng ở khu vực ASEAN về nguồn gốc 
chính trị, kinh tế, luật pháp, xã hội, văn hóa, lịch sử và tôn giáo;

• Lo ngại về việc thực hiện các hạn chế quá mức đối với quyền tự do hiệp hội, hội họp ôn hòa, tự do ý 
kiến, biểu đạt và thông tin và các quyền về quyền riêng tư, tham gia chính trị và làm việc của cả các 
chủ thể Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước trong không gian trực tuyến và thực tế;

• Lo ngại trước những thách thức cụ thể mà những người thuộc các nhóm bị gạt ra ngoài lề, thiệt thòi 
và bị tước quyền công dân phải đối mặt, bao gồm nhưng không giới hạn ở lao động nữ và trẻ em, lao 
động giúp việc gia đình, lao động di cư và tị nạn, lao động LGBTI, lao động khuyết tật và lao động trong 
khu vực phi chính thức, những người có thể phải đối mặt với những trở ngại và phân biệt đối xử lớn 
hơn trong việc thực hiện có ý nghĩa các quyền tự do hiệp hội, hội họp hòa bình và các quyền liên quan 
của họ;

• Khẳng định rằng các quyền tương tự mà mọi người có ngoại tuyến cũng phải được bảo vệ trực tuyến, 
bao gồm quyền tự do hội họp và các quyền khác, và lo ngại việc sử dụng các công nghệ mới, bao gồm 
cả trí tuệ nhân tạo, để hạn chế không chính đáng quyền tự do hiệp hội và quyền liên kết; và

• Ý thức được sự cần thiết phải cung cấp hướng dẫn cho các Quốc gia, các doanh nghiệp, cơ quan tư 
pháp, luật sư và/hoặc đoàn luật sư, công đoàn và xã hội dân sự về các biện pháp cần thiết để đảm bảo 
tôn trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền con người theo cách không phân biệt đối xử;

Các bên ký kết long trọng thông qua Hướng dẫn này về Quyền tự do hiệp hội của người lao động trong Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
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Các nguyên tắc hướng dẫn

• Nhân phẩm, dân chủ và tính phổ quát của quyền con người: Các quyền tự do hiệp hội, hội họp, 
tự do ý kiến, biểu đạt và thông tin cũng như các quyền về quyền riêng tư, tham gia chính trị và làm 
việc là phổ biến, không thể phân chia, phụ thuộc lẫn nhau và liên quan lẫn nhau. Những quyền này là 
chìa khóa để thực hiện dân chủ, pháp quyền và phẩm giá cho mọi người ở mọi nơi, vì chúng là phương 
tiện để mọi người lên tiếng và thể hiện cho lợi ích của họ cũng như cho phép thực hiện các quyền con 
người khác. 

• Pháp quyền: Pháp quyền là điều cần thiết để bảo vệ quyền tự do hiệp hội và ngược lại, sự tham gia 
của người dân và chính trị là điều cần thiết để củng cố Nhà nước pháp quyền, không thể để cho các 
đảng chính trị và đại diện chính phủ một mình. Để bảo vệ Nhà nước pháp quyền, những người bị hạn 
chế hoặc giới hạn quyền con người sẽ có quyền tham gia tố tụng tư pháp độc lập, công bằng và hiệu 
quả để chất vấn tính hợp pháp của các biện pháp và/hoặc sự phù hợp của chúng với luật pháp trong 
nước và quốc tế. 

• Các nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực hiện: Các quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực 
hiện các quyền tự do hiệp hội, hội họp hòa bình, tự do ý kiến, biểu đạt và thông tin và các quyền về 
quyền riêng tư, tham gia chính trị và làm việc, bao gồm các quyền của tất cả người lao động được hình 
thành và tham gia công đoàn và hiệp hội lao động và tham gia vào thương lượng tập thể và các hành 
động tập thể khác, bao gồm quyền biểu tình và đình công mà không sợ bị đe dọa hoặc trả thù. 

• Không phân biệt đối xử và bình đẳng: Các quyền tự do hiệp hội, hội họp hòa bình, tự do ý kiến, 
biểu đạt và thông tin cũng như các quyền về quyền riêng tư, tham gia chính trị và làm việc phải được 
hưởng bình đẳng bởi tất cả mọi người, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc, 
quốc gia, xã hội hoặc dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, tuổi tác, loại hình công việc, việc làm, nơi làm việc, 
doanh nghiệp hoặc lĩnh vực, quốc tịch, tình trạng quốc tịch hoặc di cư, giới tính, khuynh hướng tình 
dục hoặc bản dạng giới, chính trị hoặc quan điểm khác, tình trạng sức khỏe, mang thai, tình trạng hôn 
nhân, vai trò gia đình, làm cha mẹ , tình trạng sức khỏe, tình trạng HIV, tài sản, vị thế kinh tế xã hội, 
tình trạng sinh hoặc tình trạng khác. 

• Bao gồm bình đẳng tất cả người lao động trong tất cả các bối cảnh: Các nguyên tắc và quyền 
con người nêu rõ trong tài liệu này áp dụng cho tất cả người lao động ở mọi bối cảnh, bao gồm người 
lao động trong khu vực phi chính thức, người giúp việc gia đình, người lao động tự kinh doanh, người 
lao động nông nghiệp, người lao động nền tảng kỹ thuật số và người lao động không được trả lương. 
Điều này áp dụng cho tất cả các vùng lãnh thổ và lĩnh vực hoạt động, bao gồm khu chế xuất, khu kinh 
tế đặc biệt, khu biên giới và khu làm việc qua biên giới.

• Nghĩa vụ ngoài lãnh thổ và hợp tác quốc tế: Nghĩa vụ của Quốc gia trong việc tôn trọng, bảo vệ 
và thực hiện các quyền này áp dụng cho các tình huống ở cả trong biên giới và ngoài lãnh thổ, bao gồm 
cả thông qua hợp tác quốc tế, và đặc biệt đối với các tình huống mà một Quốc gia thực hiện quyền 
kiểm soát hiệu quả hoặc ở vị trí thực hiện ảnh hưởng quyết định hoặc thực hiện các biện pháp để thực 
hiện các quyền. 

• Tính hợp pháp, tính chính đáng, sự cần thiết và tương xứng: Bất kỳ hạn chế nào đối với quyền 
tự do hiệp hội, hội họp hòa bình, tự do ý kiến, biểu đạt và thông tin cũng như quyền riêng tư, tham gia 
chính trị và làm việc phải tuân thủ nghiêm ngặt luật và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Không có 
hạn chế nào có thể được áp dụng trừ khi chúng được áp đặt theo cách không phân biệt đối xử và phù 
hợp với nguyên tắc hợp pháp, cần thiết và vì mục đích an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng hoặc đạo 
đức, trật tự công cộng hoặc để bảo vệ các quyền và tự do của người khác. Bất kỳ biện pháp hạn chế 
nào cũng phải tương xứng với mục đích nói trên.

• Quyền được hưởng một biện pháp khắc phục và sửa chữa hiệu quả: Bất kỳ người nào cáo buộc 
vi phạm hoặc lạm dụng quyền của họ phải được tiếp cận với biện pháp khắc phục và sửa chữa hiệu 
quả, bao gồm thông qua việc thực hiện các bảo đảm không tái diễn, phù hợp với luật nhân quyền quốc 
tế. 

• Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tôn trọng quyền con người: Theo các tiêu chuẩn quốc 
tế về quyền con người, các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm tôn trọng quyền con người và để 
đạt được hiệu quả đó, áp dụng các biện pháp và quy trình hiệu quả, bao gồm thẩm định về quyền con 
người gồm cả các tác động thực tế và tiềm năng của các hoạt động của họ đối với quyền con người, và 
khắc phục các hành vi vi phạm thông qua các cơ chế khắc phục hợp pháp và hiệu quả. 
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Các định nghĩa

Quyền tự do hiệp hội trong bối cảnh lao động có nghĩa là, quyền của bất kỳ người nào được thành lập và 
tham gia các tổ chức theo lựa chọn của họ để thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của họ mà không phải xin phép 
trước hoặc bị hạn chế, ngoại trừ các điều được quy định theo luật quốc tế. Đây là một phần cốt lõi của quyền 
làm việc, được bảo vệ theo luật pháp quốc tế. Các hiệp hội có quyền xây dựng cơ cấu và quy tắc của mình, 
tự do bầu ra các đại diện, tổ chức việc điều hành và hoạt động và xây dựng các chương trình của mình để 
tiếp tục và bảo vệ lợi ích của người lao động. Quyền thương lượng tập thể, phản đối và đình công mà không 
sợ bị đe dọa hoặc trả thù là một khía cạnh và được bảo vệ bởi quyền tự do hiệp hội. 

Quyền tự do hội họp hòa bình cho phép các cá nhân và hiệp hội thể hiện bản thân một cách tập thể. 
Những hạn chế đối với quyền tự do hội họp, với tư cách là một quyền cá nhân có thể được thực hiện tập 
thể, thường ảnh hưởng đến quyền lập hội mà bảo vệ hành động tập thể. Quyền tự do hội họp hòa bình bảo 
vệ các cuộc tụ họp bất bạo động và có thể được thực hiện một cách hòa bình trong cả không gian riêng tư 
và công cộng, thông qua nhiều phương thức khác nhau cả ngoại tuyến và trực tuyến, bao gồm các cuộc 
biểu tình, phản đối, cuộc họp, biểu tình ngồi hoặc theo bất kỳ phương thức nào khác được lựa chọn tuân 
thủ với luật nhân quyền quốc tế. 

Quyền tự do ý kiến, biểu đạt và thông tin là một thành phần cần thiết và không thể tách rời của quyền 
tự do hiệp hội và hội họp khi mọi người tham gia cùng nhau vì một mục đích biểu đạt. Quyền tự do ngôn 
luận bao gồm quyền tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng thuộc mọi hình thức không 
phân biệt biên giới. Hiệp hội có quyền tự do ngôn luận, chính kiến thông qua mục tiêu và hoạt động của 
mình, ngoài ra cá nhân hội viên có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình.

Quyền tham gia chính trị là quyền cho tất cả mọi người tham gia vào việc tiến hành các công việc công 
cộng hoặc chính trị, trực tiếp hoặc thông qua các đại diện được lựa chọn tự do. Nó là cơ bản trong việc trao 
quyền cho các cá nhân và nhóm và cần thiết trong việc loại bỏ tình trạng bị gạt ra ngoài lề và phân biệt 
đối xử, bao gồm cả ở nơi làm việc. 

Quyền làm việc bao gồm quyền của mọi người có cơ hội kiếm sống bằng công việc mà họ tự do lựa chọn 
hoặc chấp nhận. Quyền này vừa là quyền cá nhân vừa là quyền tập thể. Các khía cạnh tập thể của nó bao 
gồm quyền của mọi người được thành lập và tham gia các hiệp hội, bao gồm cả các tổ chức công đoàn do 
họ lựa chọn cũng như quyền của các tổ chức công đoàn được tự do hoạt động. Một thành phần quan trọng 
của quyền làm việc là quyền được hưởng các điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi, trong đó quyền tự 
do hiệp hội là rất quan trọng trong việc giới thiệu, duy trì và bảo vệ.
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I. Hướng dẫn cho các Quốc gia Thành viên ASEAN

Phê chuẩn hoặc gia nhập

• Phê chuẩn hoặc gia nhập tất cả các hiệp ước nhân quyền quốc tế có liên quan đảm bảo các quyền tự 
do hội họp hòa bình và hiệp hội, tự do ngôn luận, quyền làm việc và các quyền lao động cơ bản, bao 
gồm Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã 
hội và văn hóa; Công ước về quyền trẻ em; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ 
nữ; và Công ước Quốc tế về Bảo vệ Quyền của Tất cả Người lao động Di cư và Thành viên Gia đình của 
họ; cũng như các quyền khác dành cho người lao động, bao gồm các Công ước 87, 98 và 190 của Tổ 
chức Lao động Quốc tế. Tất cả các quyền này đều đã được công nhận và đề cập đến trong Hướng dẫn 
ASEAN về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp về Lao động và được thông qua bởi Hội nghị Quan 
chức Lao động Cấp cao ASEAN và Đồng thuận ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Người lao động 
Di cư.

Ứng dụng trong Luật và Thực tiễn

Quyền tự do hiệp hội

• Đảm bảo về mặt pháp luật và thực tế rằng mọi người đều có quyền thành lập và tham gia các hiệp hội, 
bao gồm tổ chức công đoàn, theo cách thức phù hợp với nguyên tắc không phân biệt đối xử. Các hiệp 
hội được quyền tự do xác định mục đích và hoạt động của mình, đồng thời tham gia bình đẳng vào các 
hoạt động chính trị và công cộng.

• Khi cần thông báo hoặc đăng ký cho các mục đích hành chính, hãy thiết lập các thủ tục và quy trình 
đơn giản, công bằng, minh bạch, dễ tiếp cận và nhanh chóng cho các tổ chức của người lao động và 
các hoạt động của họ. Loại bỏ các yêu cầu quan trọng và quá mức cản trở một cách rõ ràng hoặc hiệu 
lực các quá trình như vậy, chẳng hạn như các yêu cầu về tài chính và hành chính rườm rà không cần 
thiết.

• Ưu tiên cho quá trình chuyển đổi khẩn cấp của người lao động từ khu vực kinh tế phi chính thức sang 
nền kinh tế chính thức, về mặt luật pháp và thực tế, phù hợp với Khuyến nghị 204 của ILO.

• Loại bỏ các quy định loại trừ rõ ràng trong luật lao động mà từ chối các nhóm chủ yếu là lao động nữ, 
bao gồm lao động giúp việc gia đình, lao động nông nghiệp và lao động di cư, quyền tự do hiệp hội.  

• Người lao động trong môi trường kỹ thuật số nên được hưởng quyền tự do hiệp hội và các quyền khác 
như người lao động trong môi trường thực tế. Luật quốc gia không nên phân biệt trong vấn đề này.

• Đảm bảo rằng không có hạn chế nào được đặt ra đối với quyền tự do hiệp hội ngoài những quy định 
của pháp luật và cần thiết và tương xứng với lợi ích của an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức 
khỏe cộng đồng, đạo đức hoặc để bảo vệ các quyền và tự do của người khác. 

• Cấm theo luật và trên thực tế bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực, bóc lột khác bao gồm nhưng không 
giới hạn ở bóc lột tình dục và trẻ em, và quấy rối tại nơi làm việc để tạo ra một môi trường an toàn và 
tạo điều kiện cho việc thực hiện các quyền tự do hiệp hội và tổ chức.

• Đảm bảo các quyền tự do hiệp hội được thừa nhận trong luật pháp và trên thực tế tại các khu kinh tế 
đặc biệt, và các khu vực được chỉ định đặc biệt khác được thiết kế để thúc đẩy đầu tư và thương mại 
nước ngoài. 

• Đảm bảo rằng các cơ chế thanh tra khách quan và công bằng và các cơ chế giám sát khác đang hoạt 
động đầy đủ mà không bị cản trở và chịu bất kỳ sự can thiệp quá mức nào, kể cả trong các khu kinh 
tế đặc biệt và các hiệp định kinh tế ký kết với các tổ chức xuyên quốc gia hoạt động trong các khu vực 
đó công nhận và đảm bảo quyền tự do hiệp hội và các quyền liên quan.
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Quyền tự do hội họp

• Đảm bảo rằng việc thực hiện quyền không phải tuân theo sự cho phép trước đó của các cơ quan có 
thẩm quyền và tối đa là phải tuân theo thủ tục thông báo trước với mục đích cho phép các cơ quan có 
thẩm quyền tạo điều kiện thực hiện quyền bằng các biện pháp bảo vệ trật tự và an toàn công cộng và 
các quyền và tự do của những người khác. Yêu cầu về việc cho phép trước là không được phép theo 
luật quốc tế và không bắt buộc trong luật quốc gia.

• Tránh các quy định về thời gian và địa điểm bị cấm và cung cấp khả năng đưa ra các hạn chế khác 
mang tính ít xâm phạm hơn. Cấm phải là biện pháp cuối cùng và không nên được viện dẫn vì sợ làm 
phiền công chúng. 

• Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động hội họp được phép diễn ra miễn phí. 
• Cho phép và bảo vệ quyền tổ chức các cuộc họp tự phát, cho dù có được điều phối hay không, nơi các 

nhà tổ chức không thể tuân thủ bất kỳ yêu cầu thông báo nào, kể cả vì chúng là những phản ứng trực 
tiếp đối với các sự kiện hiện tại.

• Đảm bảo rằng các cuộc hội họp hòa bình không bị giải tán một cách không chính đáng, bất kể thủ tục 
thông báo có được tôn trọng hay không và các biện pháp trừng phạt dân sự hoặc hình sự dẫn đến phạt 
nặng hoặc bỏ tù không được áp dụng chỉ vì không tuân thủ thông báo hoặc các yêu cầu hành chính 
tương tự. 

• Đảm bảo rằng các nhà tổ chức không phải chịu trách nhiệm về hành vi bất hợp pháp tách biệt của 
những người khác và không phải chịu trách nhiệm về việc duy trì trật tự công cộng. Nếu, trong những 
trường hợp ngoại lệ, những người tổ chức phải chịu trách nhiệm, thì điều đó phải được giới hạn trong 
các trường hợp mà bằng chứng chứng minh rằng những người tổ chức đã biết hoặc lẽ ra có lý do thấy 
trước và ngăn chặn việc gây tổn hại nghiêm trọng đến sự an toàn của những người khác.

• Đảm bảo rằng truy cập internet và viễn thông di động được duy trì mọi lúc và công nghệ truyền thông 
bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội không bị chặn, bị cản trở hoặc bị can thiệp. 

• Đảm bảo bảo vệ những người tham gia hội họp ôn hòa khỏi các cá nhân hoặc nhóm cá nhân, bao gồm 
cả “những kẻ kích động” và những người phản đối người biểu tình nhằm gây rối hoặc giải tán những 
cuộc hội họp đó, kể cả khi những người đó là cán bộ, nhân viên của Nhà nước.

• Nói chung, cấm cả nhân viên an ninh của Nhà nước và tư nhân sử dụng vũ lực trong các cuộc hội họp 
công cộng. Trong trường hợp ngoại lệ, việc sử dụng vũ lực có thể phải được sử dụng vì lý do an ninh, 
thì việc sử dụng vũ lực đó phải là cần thiết và tương xứng và là biện pháp cuối cùng. Việc cố ý sử dụng 
vũ lực gây chết người luôn là bất hợp pháp trừ khi hoàn toàn không thể tránh khỏi để bảo vệ tính mạng 
của người khác.  

Tự do ngôn luận và thông tin

• Tôn trọng và bảo vệ trước pháp luật và thực hành quyền tự do ngôn luận được thực hiện trong khuôn 
khổ các hiệp hội hoặc hội họp. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các thể hiện trực tuyến và 
ngoại tuyến về mối lo ngại của công chúng, sự quan tâm của công chúng và các chỉ trích đối với nhà 
nước hoặc các quan chức nhà nước.

• Các hạn chế về quyền tự do ngôn luận phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế, bao 
gồm các nguyên tắc hợp pháp, thích đáng, cần thiết và tương xứng. Cho phép các hạn chế đối với cách 
diễn đạt hoặc lời nói có ý nghĩa cổ súy cho sự thù hận cấu thành sự xúi giục phân biệt đối xử, thù địch 
hoặc bạo lực.

• Đảm bảo rằng phát biểu trực tuyến của các hiệp hội và cá nhân được bảo vệ chống lại sự vi phạm của 
các doanh nghiệp, bao gồm cả đe dọa khởi kiện và tố tụng tư pháp với ý định trả đũa, đe dọa hoặc 
quấy rối các cá nhân nhằm làm họ thất vọng khi thực hiện quyền chỉ trích hoặc bình luận của họ. 

• Không hạn chế việc phổ biến và tiếp cận thông tin nhằm mục đích thực hiện các quyền tự do hiệp hội 
và hội họp hòa bình cũng như quyền riêng tư, tham gia chính trị và làm việc. 
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Quyền tham gia chính trị

• Tạo và duy trì một môi trường an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền tham gia, 
trên cơ sở không phân biệt đối xử, trong việc thực hiện các hoạt động dân sự, công cộng và chính trị.

• Đảm bảo quyền của cá nhân và tập thể để đệ trình lên các cơ quan chính phủ và các cơ quan, tổ chức 
liên quan các chỉ trích và đề xuất về vấn đề công để cải thiện chức năng của họ và thu hút sự chú ý 
đến bất kỳ khía cạnh nào trong công việc của họ có thể cản trở hoặc ngăn cản việc thúc đẩy, bảo vệ 
và thực hiện quyền con người và các quyền tự do cơ bản.

• Tham gia vào các hiệp hội để bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động và công đoàn trong việc 
xác định các ưu tiên, ra quyết định, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các chiến lược thúc đẩy việc 
làm công bằng, thích đáng và bình đẳng, chẳng hạn như trong các chiến lược việc làm quốc gia. 

• Thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong luật pháp và thực tiễn để loại bỏ các rào cản đối với sự 
tham gia bình đẳng và đảm bảo rằng tất cả người lao động ở mọi cơ sở, đặc biệt là những người thuộc 
các nhóm bị gạt ra ngoài lề và/hoặc không được đại diện, có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào các 
hiệp hội, bao gồm cả tổ chức công đoàn để thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của họ. 

• Trao quyền cho những người có quyền, đặc biệt là những người thuộc các nhóm bị gạt ra ngoài lề và/
hoặc không được đại diện, tham gia một cách có ý nghĩa và hiệu quả vào các công việc công, bao gồm 
thông qua việc phát triển và thực hiện các chương trình và sáng kiến giáo dục công dân để chất vấn 
các thái độ và thực hành phân biệt đối xử. 

Quyền làm việc

• Thực hiện các bước để bảo vệ quyền làm việc bằng cách đảm bảo khả năng chấp nhận và chất lượng 
công việc, bao gồm quyền của người lao động đối với các điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi, 
đặc biệt là các điều kiện làm việc an toàn, quyền thành lập công đoàn và quyền tự do lựa chọn và nhận 
công việc. 

• Xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về việc làm tôn trọng đầy đủ các nguyên tắc về trách nhiệm 
giải trình, tính minh bạch và sự tham gia của các hiệp hội để bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao 
động và các tổ chức của người lao động, bao gồm cả tổ chức công đoàn.

• Đưa vào chiến lược việc làm quốc gia các biện pháp nhằm loại bỏ sự phân biệt đối xử trong pháp luật 
và trên thực tế trong việc tiếp cận và thụ hưởng việc làm cũng như các quyền khác cho tất cả mọi 
người. 

• Xây dựng và duy trì các cơ chế giám sát tiến trình thực hiện quyền được làm việc tử tế, xác định các 
yếu tố và khó khăn cản trở việc tuân thủ các nghĩa vụ nhân quyền, và tạo điều kiện cho việc áp dụng 
các biện pháp lập pháp, hành chính và hành chính ngăn ngừa và sửa chữa. 

• Tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện cho các hoạt động của công đoàn, tổ chức của người lao động và 
các thành viên khác của xã hội dân sự, những người hỗ trợ các cá nhân và nhóm yếu thế và bị gạt ra 
ngoài lề trong việc thực hiện và bảo vệ quyền được làm việc tử tế của họ và đảm bảo họ có thể hoạt 
động mà không sợ bị trả thù hoặc bị đe dọa.

• Thông qua các chính sách toàn diện khuyến khích việc cung cấp các dịch vụ xã hội hỗ trợ cần thiết để 
cho phép người chăm sóc kết hợp nghĩa vụ gia đình với trách nhiệm công việc và tham gia vào các hiệp 
hội và đời sống công cộng, đặc biệt thông qua dịch vụ chăm sóc ban ngày được trợ cấp và thúc đẩy 
chia sẻ bình đẳng trách nhiệm gia đình.
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Nói chung

• Xóa bỏ các hạn chế đối với quyền tự do hiệp hội, hội họp hòa bình, tự do ý kiến, biểu đạt và thông tin 
cũng như các quyền về quyền riêng tư, tham gia chính trị và làm việc (gọi chung là “quyền tự do hiệp 
hội và các quyền tự do cơ bản khác”), trừ khi chúng được áp dụng phù hợp với luật pháp và cần thiết 
và tương xứng cho mục đích chính đáng như an ninh quốc gia, trật tự công cộng và sức khỏe cộng đồng 
hoặc bảo vệ quyền của người khác. Đảm bảo rằng các giới hạn được xác định rõ ràng và trong phạm 
vi hẹp để ngăn chặn sự vi phạm của các cơ quan chức năng. 

• Đảm bảo rằng các biện pháp pháp lý mới được áp dụng trong các tình trạng khẩn cấp được ban bố, 
chẳng hạn như trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, tôn trọng quyền tự do hiệp hội và 
các quyền tự do cơ bản khác và không được sử dụng làm cái cớ cho việc vi phạm nhân quyền. Bất kỳ 
hạn chế nào đối với các quyền nào trong tình trạng khẩn cấp được ban bố phải không phân biệt đối xử 
và cần thiết nghiêm ngặt để ứng phó một mối đe dọa cụ thể đối với tự tồn vong của quốc gia, tuân thủ 
luật nhân quyền quốc tế và các Nguyên tắc Siracusa.

• Thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự bảo vệ của các cơ quan có thẩm quyền đối với 
tất cả mọi người, cá nhân và trong liên kết với người khác, chống lại bất kỳ bạo lực, đe dọa, trả đũa, 
phân biệt đối xử bất lợi trên thực tế, áp lực hoặc bất kỳ hành động tùy tiện nào khác là kết quả của 
việc thực hiện hợp pháp quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác của họ. 

• Đặc biệt, nghiêm cấm việc trả đũa, đe dọa và hành động hăm dọa trong không gian trực tuyến và thực 
tế chống lại những người đang thực hiện quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác của họ. 
Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giám sát bất hợp pháp, sử dụng không đúng quy trình 
tố tụng tư pháp, quấy rối, vi phạm quyền riêng tư và các hình thức hạn chế khác.

• Tạo và duy trì một môi trường thuận lợi cho việc thụ hưởng quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do 
cơ bản khác của tất cả người lao động trong mọi hoàn cảnh và về vấn đề đó, thực hiện các biện pháp 
tích cực để đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội bình đẳng để thực hiện các quyền này, phù hợp với 
quyền không bị phân biệt đối xử. Điều này bao gồm việc tích hợp quan điểm giới và lồng ghép nhân 
quyền trong luật pháp và các sáng kiến khác của chính phủ.

• Xóa bỏ các rào cản ngăn cản những người thuộc nhóm lao động bị thiệt thòi và bị gạt ra ngoài lề trong 
mọi hoàn cảnh thực hiện quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác, bao gồm bằng cách loại 
bỏ các trở ngại về thể chất, kinh tế, luật pháp, văn hóa và chính trị. 

• Đảm bảo rằng bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào đối với quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản 
khác đều phải chịu sự giám sát và đánh giá của tư pháp và những người bị ảnh hưởng phải có quyền 
được tham gia các thủ tục tư pháp công bằng, độc lập và hiệu quả để chất vấn tính hợp pháp của các 
biện pháp này và/hoặc sự phù hợp của các biện pháp với luật pháp quốc gia hoặc quốc tế.

• Đảm bảo rằng có biện pháp khắc phục và sửa chữa hiệu quả đối với vi phạm quyền tự do hiệp hội và 
các quyền tự do cơ bản khác như một quyền và có thể tiếp cận được đối với tất cả mọi người bằng cách 
cung cấp các khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ, nguồn lực, thông tin, đào tạo và giáo dục và các dịch vụ 
phúc lợi xã hội. Điều này bao gồm việc thành lập các tòa án chuyên trách về tranh chấp lao động để 
đảm bảo tiếp cận công lý và các cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế bổ sung khác như các cơ quan 
trung gian, hòa giải và trọng tài mà không tạo thêm rào cản đối với quyền tiếp cận một biện pháp khắc 
phục hiệu quả của bản chất tư pháp. 

• Đảm bảo về mặt luật pháp và thực tiễn rằng các doanh nghiệp tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn nhân 
quyền quốc gia và quốc tế về quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác.

• Kết hợp các yêu cầu về quy trình mua sắm công đối với các công ty đấu thầu để cam kết tôn trọng các 
quyền con người, bao gồm quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác, đồng thời thực hiện 
thẩm định kỹ lưỡng và áp dụng các quy trình và cơ chế thích hợp để tôn trọng các quyền đó theo các 
tiêu chuẩn quốc tế. Các nhà thầu đã từng vi phạm trên phạm vi rộng hoặc có hệ thống quyền tự do hội 
họp và các quyền tự do cơ bản khác có thể bị cấm nhận các hợp đồng công và/hoặc hỗ trợ tài chính 
công.  

• Đảm bảo thông qua trao quyền hợp pháp và nguồn lực đầy đủ, quyền tự do hiệp hội và các quyền tự 
do cơ bản khác cũng như cơ chế kiểm tra và giám sát lao động hiệu quả ở tất cả các vùng lãnh thổ và 
cơ sở, bao gồm các khu chế xuất, đặc khu kinh tế và các nền tảng kỹ thuật số.
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• Đảm bảo rằng các hiệp định thương mại và đầu tư có các điều khoản ràng buộc về việc tôn trọng và 
bảo vệ quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác và các cơ chế thích hợp được đưa vào các 
hiệp định này để các bên hợp pháp nêu lên bất bình do thiếu tuân thủ.

• Đảm bảo rằng luật pháp quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động trong lãnh thổ 
hoặc khu vực tài phán của quốc gia phải tôn trọng các quyền con người, bao gồm quyền tự do hiệp hội 
và các quyền tự do cơ bản khác, trong các hoạt động tại địa phương và toàn cầu của họ. 

• Thừa nhận rằng người lao động, các tổ chức của người lao động và các tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ 
người lao động và các tổ chức của người lao động là những người bảo vệ nhân quyền được quyền hỗ 
trợ và bảo vệ liên quan đến những người ủng hộ quyền của họ cũng như được bảo vệ theo luật nhân 
quyền quốc tế.

• Thiết lập thẩm quyền của các tòa án trong nước đối với các khiếu nại về vi phạm nhân quyền chống 
các doanh nghiệp kinh doanh, bao gồm cả doanh nghiệp Nhà nước và các bên thương mại hoặc các 
bên khác mà Nhà nước kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng, đang có cơ sở hoặc tiến hành hoạt động kinh 
doanh đáng kể trên lãnh thổ của mình, bất kể những vi phạm bị cáo buộc đã được thực hiện ở đâu.   

B. Hướng dẫn cho doanh nghiệp

• Tôn trọng quyền của tất cả người lao động để thành lập và tham gia công đoàn và hiệp hội lao động 
cũng như tham gia vào thương lượng tập thể và các hành động tập thể khác, bao gồm quyền biểu tình 
và đình công mà không sợ bị đe dọa hoặc trả thù. 

• Tôn trọng quyền tự do hiệp hội của tất cả người lao động trong mọi hoàn cảnh và sự độc lập của các 
tổ chức của người lao động trong việc lựa chọn đại diện và thương lượng tập thể, tuân theo nguyên tắc 
không phân biệt đối xử.

• Tôn trọng việc thừa nhận có hiệu lực quyền thương lượng tập thể, bao gồm bằng cách đảm bảo rằng 
thương lượng tập thể được thực hiện một cách tự nguyện, tự do và thiện chí. Tôn trọng các thỏa thuận 
đạt được thông qua thương lượng tập thể và không thay đổi các điều kiện lao động mà không có thỏa 
thuận từ đại diện của người lao động.

• Đảm bảo rằng các chính sách, thủ tục và thông lệ của công ty, bao gồm cả những chính sách liên quan 
đến tuyển dụng, thăng chức và điều kiện làm việc, không phân biệt đối xử chống lại các cá nhân trên 
bất kỳ lý do nào, bao gồm cả tư cách thành viên hoặc quan điểm của họ về công đoàn hoặc đối với các 
hoạt động công đoàn của họ hoặc ưu đãi người lao động chọn không trở thành thành viên của công 
đoàn và/hoặc các tổ chức của người lao động khác.

• Đảm bảo rằng các cam kết chính sách tôn trọng quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác 
được tôn trọng và tiến hành thẩm định về quyền con người liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu và 
thực tiễn mua hàng, bao gồm cả việc công khai và minh bạch thông tin về chuỗi cung ứng của công ty 
họ.

• Thực hiện thẩm định kỹ lưỡng về quyền con người để xác định, ngăn ngừa, giảm thiểu và giải quyết 
các vi phạm quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác, kết hợp chặt chẽ giữa người lao động 
và đại diện của họ trong việc thiết kế, thực hiện và báo cáo công khai về các quá trình và kết quả này.

• Cung cấp cho người lao động và người đại diện của họ quyền tiếp cận thông tin cần thiết để thực hiện 
quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác, chẳng hạn như những quyền cần thiết để thương 
lượng có ý nghĩa. 

• Thực hiện các bước để cải thiện môi trường trong quan hệ lao động-quản lý, đặc biệt là ở những quốc 
gia không có khuôn khổ thể chế và pháp lý đầy đủ để công nhận công đoàn và thương lượng tập thể. 
Điều này bao gồm việc khuyến khích và hỗ trợ các hệ thống đại diện song song, với việc bầu chọn tự 
do các đại diện của người lao động và các cơ chế đối thoại và khiếu nại đầy đủ.

• Đảm bảo rằng quyền tự do hiệp hội và các quyền tự do cơ bản khác cũng được bảo vệ và tôn trọng bởi 
các đối tác thương mại, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của họ thông qua các yêu cầu hợp đồng, thanh 
tra và kiểm tra định kỳ hiệu quả, hỗ trợ các hoạt động đào tạo và giáo dục, ủng hộ các khuôn khổ pháp 
lý mạnh mẽ , các cuộc đối thoại liên tục, các hoạt động thẩm định và các hành động tương tự.  
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C. Hướng dẫn cho Công đoàn và Xã hội Dân sự

• Cam kết với nguyên tắc rằng quyền lao động là quyền con người.
• Tiếp tục đổi mới và hợp tác với các chính phủ, công ty và học viện để phát triển các chính sách và giải 

pháp, bao gồm việc sử dụng hiệu quả công nghệ và kiến thức địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc thực hiện các quyền tự do hội họp hòa bình và hiệp hội. 

• Tiếp cận và vận động tại các nhóm công nhân bị tước quyền và nỗ lực đưa sự kết hợp đầy đủ của những 
người lao động trong nước, lao động di cư và lao động phi chính thức vào các tổ chức công đoàn và các 
thỏa thuận thương lượng tập thể.

• Đảm bảo các nguyên tắc không phân biệt đối xử và bình đẳng được duy trì trong các hoạt động của 
công đoàn. Bất kỳ sự đối xử khác biệt nào đối với những người trong công đoàn dựa trên các cơ sở quy 
định trong các nguyên tắc về không phân biệt đối xử và bình đẳng ở trên đều phải có sự biện minh hợp 
lý. 

• Thông qua và thực hiện các chính sách nhằm ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực và quấy rối trên cơ sở 
giới và phân biệt đối xử trong các tổ chức công đoàn.

• Thực hiện các biện pháp tích cực để loại bỏ các rào cản cụ thể, chẳng hạn như các hành vi phân biệt 
đối xử hoặc loại trừ mà những người hoặc những nhóm bị gạt ra ngoài lề và/hoặc không được đại diện 
phải đối mặt trong việc tham gia, đại diện và lãnh đạo có ý nghĩa của họ trong các tổ chức công đoàn. 
Những nhóm này bao gồm, nhưng không giới hạn, người dân tộc bản địa, lao động di cư, lao động trong 
khu vực phi chính thức, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người LGBTI, phụ nữ và thanh niên.

• Hỗ trợ và giúp đỡ cá nhân người lao động và các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan trong việc nộp đơn 
khiếu nại và các thủ tục liên quan trước các cơ quan tư pháp, hành chính hoặc công ty có trách nhiệm.
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Phụ lục A: Bối cảnh hiện tại và những thách thức cụ thể ở Đông Nam Á

Hướng dẫn khu vực này về quyền tự do hiệp hội trong bối cảnh kinh doanh và quyền con người đã được 
phát triển để địa phương hóa các quy chuẩn và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, phản ánh mối quan tâm cụ 
thể về quyền con người của những người bảo vệ nhân quyền và trao quyền cho các phong trào quyền lao 
động dựa vào cộng đồng tại các Quốc gia Thành viên ASEAN. 

Các quốc gia ASEAN thường không thực hiện được các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, đặc biệt là các 
tiêu chuẩn liên quan đến quyền tự do hiệp hội. Sáu trong số 10 Quốc gia Thành viên ASEAN chưa phê chuẩn 
Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền Tổ chức. Bốn trong số 
10 quốc gia chưa phê chuẩn Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Quyền Tổ chức và Thương 
lượng Tập thể. Bốn trong 10 quốc gia chưa phê chuẩn Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 
và ba trong 10 quốc gia chưa phê chuẩn Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, các 
công cụ nhân quyền chính bảo vệ quyền tự do hiệp hội, hội họp hòa bình, tự do biểu đạt và tự do thông 
tin, và các quyền về quyền riêng tư, quyền tham gia chính trị và làm việc.  

Bối cảnh pháp lý khu vực không thuận lợi này tác động không cân đối đến những người thuộc một số nhóm 
yếu thế và bị gạt ra ngoài lề nhất định. Người lao động di cư và gia đình của họ đang ở trong tình trạng 
việc làm đặc biệt dễ bị tổn thương trong khu vực, nhưng luật pháp của các quốc gia thành viên ASEAN 
không bảo vệ quyền của người lao động di cư và gia đình họ, thậm chí hạn chế quyền của họ đối với tổ chức 
và bảo vệ xã hội. Điều này diễn ra mặc dù đã có áp dụng của Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy 
Quyền của Người lao động Di cư năm 2007. Ngoài ra, lao động nữ phải hướng đến những môi trường lao 
động khắc nghiệt, nơi có tỷ lệ bạo lực trên cơ sở giới cao. Người lao động trong khu vực phi chính thức cũng 
phải đối mặt với những thách thức trong việc tiếp cận công lý và có ít cơ hội hơn để tập hợp, thành lập hoặc 
tham gia các nghiệp đoàn, hoặc thương lượng để có mức lương cao hơn hoặc điều kiện làm việc tốt hơn. 
Điều này là do họ thường nằm ngoài khuôn khổ bảo vệ của luật lao động. Người lao động LGBTI trong khu 
vực cũng phải đối mặt với những rào cản trong việc thực hiện các quyền của họ, đặc biệt là do tỷ lệ phân 
biệt đối xử phổ biến và không có luật chống phân biệt đối xử đối với các xu hướng tính dục và/hoặc bản 
dạng giới đa dạng. Tương tự, người lao động khuyết tật có thể gặp khó khăn trong việc khẳng định quyền 
của mình vì sự kỳ thị của xã hội và thiếu khả năng tiếp cận các tiện nghi hợp lý, bao gồm cơ sở hạ tầng và 
thông tin đầy đủ. 

Cuối cùng, các khuôn khổ đầu tư đặc biệt, các đặc khu kinh tế và các sáng kiến khác do chính phủ lãnh đạo 
trong khu vực thường được sử dụng để biện minh cho việc hạ thấp các tiêu chuẩn nhân quyền hoặc áp đặt 
các hạn chế mới hạn chế quyền của người lao động đối với tự do hiệp hội, hội họp hòa bình, tự do biểu đạt 
và thông tin, và quyền riêng tư, tham gia chính trị và làm việc.
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Phụ lục B: Tình hình phê chuẩn hoặc gia nhập các tiêu chuẩn lao động quốc tế ở Đông Nam Á

ILO C087 ILO C098 ICCPR ICESCR

Brunei N/A N/A N/A N/A

Campuchia 1999 1999 1992 1992

Indonesia 1998 1957 2006 2006

Lào N/A N/A 2009 2007

Malaysia N/A 1961 N/A N/A

Myanmar 1955 N/A N/A 2017

Philippines 1953 1953 1986 1974

Singapore N/A 1965 N/A N/A

Thái Lan N/A N/A 1996 1999

Việt Nam N/A 2019 1982 1982

Tổng số đã phê 
chuẩn hoặc gia 
nhập:

4 6 6 7
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