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Một nửa.
Đó là tỷ lệ mang thai hoàn toàn nằm ngoài 
lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái.

Những phụ nữ này hoàn toàn không có lựa chọn trong 
việc có mang thai hay không, trong khi đây là lựa chọn về 
sinh sản có tác động lớn nhất đến cuộc sống của họ.

Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2022 đặt ra một câu 
hỏi nhức nhối: thực tế này nói lên điều gì về các giá trị của 
chúng ta, các ưu tiên của chúng ta - tương lai của chúng ta?

                                                                                                                                                      
               

CUỘC KHỦNG HOẢNG LỘ DIỆN

Theo ước tính, mỗi năm có khoảng 121 triệu ca mang thai xảy 
ra trong cơ thể những phụ nữ không lựa chọn mang thai hay 
làm mẹ. Đó là những người không có kế hoạch sinh con vào 
thời điểm đó, với bạn tình đó và trong hoàn cảnh đó.

Đây là một cuộc khủng hoảng vô hình, bị che khuất một phần 
bởi nó quá phổ biến - vì hầu như ai cũng biết một ai đó đã 
từng phải mang thai ngoài kế hoạch - và một phần vì có thai 
ngoài kế hoạch bị kỳ thị ở khắp mọi nơi.

Nhưng rõ ràng rằng cuộc khủng hoảng này rung 1 hồi chuông 
báo động về cuộc sống của các cá nhân, xã hội và toàn thế giới.

Báo cáo này đưa ra những bằng chứng mới nhất và chỉ ra rằng 
mang thai ngoài kế hoạch là một vấn đề cá nhân, một vấn đề 
sức khỏe, một vấn đề nhân quyền, một vấn đề phát triển và 
một vấn đề trong khủng hoảng nhân đạo. 
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Tôi nghe nói các biện 
pháp tránh thai không  
có tác dụng, chúng có thể 
di chuyển khắp cơ thể.
– Ẩn danh, Nigeria

Tôi từng nghe nói thuốc 
tránh thai gây vô sinh. 
– Ẩn danh, Hoa Kỳ

Tôi hiện đang mang thai 
ngoài kế hoạch... Tôi sẽ      
là một bà mẹ đơn thân.
– Ẩn danh, Hoa Kỳ

Thời đó, tôi đã không được 
giáo dục tình dục như thế 
hệ bây giờ. Khi tôi có điều 
muốn hỏi thì câu trả lời sẽ 
là “Thôi đi. Không được hỏi 
chuyện đó”. 
– Yajaira, El Salvador 

Tôi đã gặp một người phụ nữ có 6 đứa con. Cô ấy 
nói không muốn sinh thêm nữa, nhưng chẳng 
biết phải làm thế nào.      
– Ẩn danh, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Là một bác sỹ, thật khó để 
có được que cấy tránh thai 
và bộ dụng cụ đặt vòng 
tránh thai.
– Ẩn danh, Brazil

Chồng và mẹ chồng  
can thiệp rất nhiều vào 
lựa chọn của tôi.
– Ẩn danh, Jordan

Tất cả những lần 
mang thai của tôi đều 
nằm ngoài kế hoạch.
– Ẩn danh, Ukraine 

Original artwork: © UNFPA/Fidel Évora

Anh ta nói không...  
Anh ta sẽ không dùng 
bao cao su.  
– Dankay, Sierra Leone

Ở một bệnh viện lớn
tại Ankara, trong mỗi 
tháng có ít nhất bốn 
ca phá thai không an 
toàn phải nhập viện, 
và ba ca trong số đó 
không qua khỏi.
– Bác sỹ Akin, Thổ Nhĩ Kỳ



Các chương trình kế hoạch hóa gia đình đã tạo ra sự khác biệt lớn lao 
trên toàn cầu. Sử dụng các biện pháp tránh thai gia tăng ở mọi khu 
vực trên thế giới, còn nhu cầu chưa được đáp ứng đang giảm xuống. 
Thế nhưng, trên toàn cầu, khoảng 257 triệu phụ nữ mong muốn tránh 
thai nhưng lại không được sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, 
hiện đại. Trong số đó, 172 triệu phụ nữ đang không sử dụng bất kỳ 
biện pháp tránh thai nào. Tại sao lại như vậy?

Trái với suy nghĩ thông thường, báo cáo chỉ ra rằng việc thiếu tiếp cận và thiếu 
kiến thức không còn là những lý do được viện dẫn phổ biến nhất cho việc 
không sử dụng và ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Thay vào 
đó, các phát hiện cho thấy sự sợ hãi và việc từng bị tác dụng phụ, quan hệ 
tình dục không thường xuyên, sự phản đối các biện pháp tránh thai và tình 
trạng vô kinh sau sinh trong thời kỳ cho con bú là những nguyên nhân phổ 
biến hơn. Bên cạnh đó, những lầm tưởng và thông tin sai lệch có ở khắp mọi 
nơi, lan truyền qua mọi nguồn, thậm chí từ các giáo viên hay nhân viên y tế.

Một người phụ nữ hay một trẻ em gái chưa kết hôn mang thai kế hoạch thường 
bị xem là người sống “buông thả” hoặc “vô trách nhiệm”. Trong nhiều trường 
hợp, không chỉ người phụ nữ hay trẻ em gái đó mà cả gia đình họ cũng phải 
gánh chịu cảm giác xấu hổ. Vậy thì đối với những phụ nữ đã kết hôn mang thai 
ngoài kế hoạch thì sao? Mọi người thường mặc định rằng họ muốn có thai, họ 
nên có thai, hay ít nhất là họ có thể đối mặt với việc này. Điều này thực sự đã 
bỏ qua mong muốn và lựa chọn của những người phụ nữ này     .

Đã đến lúc từ bỏ những định kiến - và hướng tới bằng chứng. Bằng chứng mới 
nhất từ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (chỉ số 5.6.1) cho thấy, ở những quốc gia 
có sẵn số liệu, gần 1/4 số phụ nữ không thể từ chối quan hệ tình dục và gần 1/4 
không thể tự quyết định về việc chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình. Gần 
10% không thể tự đưa ra quyết định về việc tránh thai. Điều này cho thấy rất nhiều 
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, đang bị hạn chế thực hiện các quyền cơ 
bản của mình. Đây cũng là lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự phân biệt đối xử liên quan 
đến giới tính đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của chúng ta.

Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy về cơ bản,
mỗi phụ nữ hay trẻ em gái có khả năng sinh sản 
đều phải đối mặt với nguy cơ mang thai ngoài kế 
hoạch - thậm chí với cả những người không tự xác định bản 
thân mình là phụ nữ hay trẻ em gái. Mọi biện pháp tránh thai 
đều có tỷ lệ thất bại. Ngay cả khi được tiếp cận với các biện pháp 
tránh thai, nhiều phụ nữ vẫn không thể có được những biện pháp tránh 
thai phù hợp với cơ thể và hoàn cảnh của bản thân. Ở khắp mọi nơi trên thế 
giới, áp lực xã hội, bạo lực và cưỡng ép tình dục đang xuất hiện phổ biến ở 
mức đáng lo ngại. Những người đồng tính, song tính, chuyển giới và không rõ 
giới tính (LGBTI) cũng phải đối mặt với nguy cơ mang thai ngoài kế hoạch tương 
tự, thậm chí đôi khi còn có nguy cơ cao hơn, vì những yếu tố nêu trên cộng thêm 
với sự kỳ thị và các rào cản gia tăng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tất cả những điều này cho thấy phụ nữ đang không được tiếp nhận đầy đủ 
những thông tin chính xác về cơ thể và quyền của bản thân, họ không có đủ 
các lựa chọn tránh thai và không nhận được sự hỗ trợ khi cảm thấy lo lắng 
hoặc gặp phải các tác dụng phụ.

Để tiếp cận những người bị bỏ lại phía sau, chúng ta cần giải quyết vấn đề kỳ 
thị, thông tin sai lệch, đào tạo nhân viên y tế, giáo dục tình dục toàn diện và bất 
bình đẳng giới. Phụ nữ ở khắp mọi nơi xứng đáng được tiếp cận tới các biện 
pháp tránh thai, được cung cấp đầy đủ thông tin và được hỗ trợ cho các quyết 
định của bản thân, được theo dõi và chăm sóc và có sẵn những lựa chọn tránh 
thai mới nếu họ bị tác dụng phụ hoặc khi hoàn cảnh sống của họ thay đổi.

Thế giới cần phải chấm dứt việc cho rằng mang thai ngoài kế hoạch là điều 
có thể chấp nhận được, là không thể tránh khỏi hay thậm chí là điều mong 
muốn. Không nên tiếp tục nói về vấn đề này theo hướng đổ lỗi và gây hổ thẹn. 
Báo cáo Tình trạng Dân số Thế giới 2022 đưa ra bằng chứng về cả quyền con 
người và sự phát triển cho thấy cần phải từ bỏ những quan niệm như vậy. Báo 
cáo kêu gọi các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng, các nhà lãnh đạo và 
những người khác tái định hình các cuộc đối thoại, ưu tiên quyền tự chủ về 
thân thể như chiếc chìa khóa mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Những bước đi tiếp theo đã rõ ràng. Chúng ta phải tăng cường hệ thống y tế 
và giáo dục, những hệ thống này, từ góc độ nhân quyền, có nghĩa vụ cung cấp 
thông tin chính xác về vấn đề sinh sản và tránh thai. Những người trẻ xứng 
đáng được hưởng giáo dục và tạo điều kiện để cụ thể hóa rõ ràng các mục 
tiêu và lựa chọn của bản thân, đồng thời thấm nhuần trách nhiệm tôn trọng 
các quyền đó của người bạn đời hay bạn tình của mình.

Chúng ta phải đảm bảo các biện pháp tránh thai có thể tiếp cận được, có thể 
chi trả được, sẵn có, và đa dạng về chủng loại và có hình thức phù hợp với 
những người sử dụng. Chúng ta phải đầu tư nghiên cứu để hiểu rõ hơn những 
nguyên nhân và hậu quả của việc mang thai ngoài kế  hoạch, cải thiện các 

công nghệ tránh thai nhằm giúp làm giảm tác dụng phụ, giảm bớt lo âu của 
phụ nữ và mở rộng các lựa chọn tránh thai cho nam giới.

Chúng ta phải giải quyết những vấn đề của các hệ thống tư pháp khi hệ thống 
này thường xuyên không quy kết được trách nhiệm của thủ phạm gây ra bạo lực 
và cưỡng bức tình dục, khiến các nạn nhân phải chịu sự kỳ thị cho cả việc quan 
hệ tình dục không mong muốn và hậu quả của việc mang thai có thể xảy ra.

Và chúng ta phải thay đổi những chuẩn mực đã làm cho cuộc khủng hoảng này trở 
nên vô hình. Bởi khi gần một nửa số ca mang thai là mang thai ngoài kế hoạch, liệu 
xã hội có thể đánh giá đầy đủ tiềm năng của phụ nữ ngoài khả năng sinh sản của họ 
hay chưa? Việc làm mẹ có thực sự được coi trọng khi nó được coi là chuyện đương 
nhiên? Đã đến lúc cần nâng cao giá trị của phụ nữ và trẻ em gái. Đã đến lúc họ được 
trao quyền để việc sinh nở trở thành một lựa chọn thấu đáo. Đã đến lúc công nhận 
giá trị thực sự của họ - vượt lên trên chứ không chỉ đơn thuần là việc làm mẹ.

Gần 10%  
không thể tự  
đưa ra quyế t định  
về v i ệc tránh thai

172 tri ệu phụ nữ đang 
không sử dụng bấ t kỳ 
biện pháp tránh thai nào.

Tại sao lại 
như vậy? 

thai ngoài kế hoạch đều là con người với giá trị, nhân phẩm và nhân quyền 
vốn có. Tuy vậy, không thể phủ nhận thực tế là việc mang thai ngoài kế hoạch 
vẫn có thể gây ra những vòng xoáy tiêu cực ảnh hưởng qua nhiều thế hệ.

Thực trạng này dẫn đến những tổn thất cho giáo dục và thu nhập, có thể 
khiến một số gia đình nhanh chóng rơi vào cảnh đói nghèo. Thiệt hại lũy tích 
là rất lớn và tiêu tốn hàng tỷ đô la của các hệ thống y tế.

Nghiên cứu gốc  trong báo cáo này dựa trên các ước tính cấp quốc gia mới 
được công bố về tình trạng mang thai ngoài kế hoạch, có so sánh đối chiếu 

với các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề 
bất bình đẳng giới, tử vong mẹ và sự sẵn có 
của dịch vụ phá thai. Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ 
lệ mang thai ngoài kế hoạch cao hơn ở những 
nước có trình độ phát triển thấp hơn, những 
nước kém bình đẳng giới hơn, những nước có 
tỷ lệ tử vong mẹ cao hơn và các nước có luật 
phá thai nghiêm ngặt hơn. 
 

Hơn 60% trường hợp mang thai ngoài kế hoạch sẽ dẫn đến kết cục phá thai. 
Số liệu ước tính chính xác nhất hiện có cho thấy khoảng 45% số ca phá thai 
là không an toàn. Phá thai không an toàn là nguyên nhân hàng đầu gây tử 
vong mẹ trên toàn cầu và khiến hàng triệu phụ nữ phải nhập viện mỗi năm.

Một khi bị tước đi cơ hội lựa chọn việc có mang thai hay không, những cơ 
hội khác của phụ nữ và trẻ em gái cũng dần bị thu hẹp. Việc sinh con ngoài 
kế hoạch thường làm sa sút sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Trẻ em 
gái mang thai có thể bị ép kết hôn hoặc bỏ học. Nhiều phụ nữ phải bỏ việc. 
Các nạn nhân của những mối quan hệ bị lạm dụng phải đối diện với nguy cơ 
mang thai ngoài kế hoạch cao gấp đôi, và 
việc mang thai thường khiến họ khó chấm 
dứt quan hệ với người xâm hại họ hơn.

Trong số hàng triệu ca mang thai ngoài  
kế hoạch mỗi năm, nhiều trường hợp sẽ 
được vui vẻ đón nhận. Những trường hợp 
khác sẽ gây nên sự sợ hãi hay lo lắng, 
nhưng sau cùng, những đứa trẻ ra đời 
sẽ được yêu thương hết mực và là một 
nguồn vui lớn. Mọi trẻ em sinh ra do mang 
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