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Gia đình, một 
điều tốt đẹp 
 
QUYỀN ĐƯỢC KẾT HÔN VÀ CÓ GIA ĐÌNH 

 
 
LỨA TUỔI: 11 – 16 tuổi 
 
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ 
1.   Gia đình là một đơn vị cơ bản của xã hội 

và nên được bảo vệ. 
2.    Cha mẹ và gia đình có một vai trò nuôi 

nấng và giáo dục con cái. 
3.    Khi đủ tuổi theo luật pháp (thường là 18 

tuổi), em có quyền kết hôn hoặc không 
kết hôn.   

 
CÔNG CỤ HỌC TẬP 
•    Cây gậy nói  
•    Sổ điểm danh và nội quy lớp học 
•    Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ của tôi 
•    Câu hỏi ôn tập, cắt và chuẩn bị trước 

khi lên lớp  
•    UDHR Điều #16 
•    CRC Điều #5 
•    Bút chì cho các em (tùy ý) 
•    Giấy cho các em (tùy ý)  
•    Phấn hoặc bút marker 
•    Bảng đen hay flipchart 
•    Câu chuyện: Cô gái nói “không” 
•    Câu hỏi, “ai quyết định?” 
•    Tờ poster nhỏ, Quyền kết hôn và xây 

dựng gia đình (từ bài Y-2) 

Colega Bài 4 
Gia đình, một điều tốt đẹp 

 

Tuyên ngôn Quốc tế về  

Quyền con người	
	
QUYỀN KẾT HÔN VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 

 
Điều 16 
1. Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn 

và xây dựng gia đình mà  không có bất kỳ sự 
hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn 
giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong 
việc kết hôn, trong thời gian chung sống và 
khi ly hôn. 

2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự đồng 
ý hoàn toàn và tự nguyện của cặp vợ chồng 
tương lai. 

3. Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã 
hội, được nhà nước và xã hội bảo vệ.  
 

LƯỢC GIẢN 
1. Mọi người trưởng thành có quyền kết hôn và 

xây dựng gia đình nếu muốn. Nam và nữ có 
quyền bình đẳng như nhau trong hôn nhân 
hay khi ly hôn. 

2. Không ai ép bạn kết hôn được. 
3. Gia đình là đơn vị quan trọng nhất của xã hội 

và nên được bảo vệ. 
 

Công ước về 
Quyền trẻ em 

 
SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ  
VÀ NHỮNG NĂNG LỰC TIỀM NĂNG 
 

Điều 5 
Các chính phủ nên tôn trọng các trách nhiệm và 
quyền…của cha mẹ hay gia đình để cung cấp 
định hướng và hướng dẫn phù hợp để trẻ thực 
hành những quyền trẻ em ghi trong Công ước này 
theo cách phù hợp thống nhất với những năng 
lực đang phát triển của trẻ. 
 

LƯỢC GIẢN 
Gia đình của bạn có trách nhiệm chính để hướng 
dẫn bạn, để bạn lớn lên và phát triển được khả 
năng của mình, bạn có thể học để thực hành 
quyền của mình một cách đúng đắn. Chính phủ 
nên tôn trọng quyền này. 
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CHÀO ĐÓN VÀ KHỞI ĐỘNG (5 phút)                 
Chào mừng các em học sinh và ổn định chỗ ngồi.  
 
Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ của tôi.  Hát thật vui. (Bài hát ghi ở cuối bài.)  
 
ÔNG TẬP: Câu hỏi để trong hộp  (10 phút) 
Trước khi lên lớp, hãy cắt câu hỏi ôn tập ghi ở cuối bài, gập chúng lại cho vào một chiếc hộp hay 
cái mũ hay gì cũng được.  
 
Thể lệ chơi: Học sinh đứng thành hình tròn và khi đang bật nhạc hay ai đó đang hát thì truyền cái 
hộp quanh vòng tròn. Khi hết nhạc, người đang giữ cái hộp mở câu hỏi ra và trả lời. Nếu bạn đó 
không trả lời được thì người khác giúp. Sau đó nhạc lại bật lên và lại truyền hộp tiếp cho người 
khác.  
 
Trò này không tốn thời gian nhưng nên dùng để thúc đẩy sự trao đổi thảo luận. 
 
GIỚI THIỆU    (5 phút)                 
 
Nói: Hôm nay chúng ta sẽ đọc và thảo luận Điều 5 trong Công ước quyền trẻ em và Điều 16 
trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người.  
 
Hỏi: Ai sẽ giúp đọc Điều 5 nào?  
 
Giải thích: Trước khi ______ (tên bạn xung phong đọc) bắt đầu đọc, chúng ta cùng lắng nghe một 
ý kiến rất thú vị gọi là “những khả năng đang phát triển”. Nghĩa là “theo thời gian theo em lớn lên 
và học hỏi.”  
 
Bạn đọc Điều 5. (ghi ở cuối bài. Dùng bất cứ đoạn nào dưới đây mà phù hợp với lứa tuổi của 
học sinh trong lớp nhất.) 
 

BẢN ĐẦY ĐỦ: Chính phủ nên tôn trọng trách nhiệm và quyền …của các cha mẹ hay gia 
đình để cung cấp, định hướng và chỉ dẫn phù hợp trong sự tôn trọng quyền của trẻ 
em…ghi trong Công ước này. . một cách thống nhất với những khả năng đang phát triển 
của trẻ. 
 
BẢN RÚT GỌN: Gia đình của bạn có trách nhiệm chính chỉ bảo bạn, từ đó khi bạn lớn lên, 
khả năng của bạn cũng phát triển, bạn có học cách sử dụng quyền của bạn một cách đúng 
đắn. Chính phủ nên tôn trọng quyền này.  
 

Nói: Nào cùng đọc lại lần nữa. 
 
 Cùng đọc lại Điều này. 
 
Giải thích: Hay nói cách khác, bạn có quyền được cha mẹ và gia đình hướng dẫn chỉ bảo giúp 
bạn học các sử dụng quyền của mình một cách đúng đắn để khi bạn lớn lên và học nhiều hơn về 
cách ra quyết định đúng đắn.  
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Hoạt động: Chiếc ghế con người  
Nói: hãy cùng hợp tác làm bài tập. Hãy xem liẹu bạn có thể hiểu một gia đình là như thế nào 
không. 
 
• Tạo thành nhóm gồm 3 em. Các em hơi khác biệt nhau một chút, ví dụ, 2 trai 1 gái, hay 2 gái 

1 trai, hay 1 bạn thấp 2 bạn cao.  
 

• Nếu thừa người, thì người đó làm người hướng dẫn. Hay hai người thừa thì hai bạn đó thay 
nhau làm hành khách cho một nhóm khác. 

 
Thể lệ trò chơi: Hãy hỏi hai em trong 1 nhóm làm những động tác sau: 
 
• Mỗi em nắm lấy cổ tay trái của mình.  

 
• Sau đó mỗi em sẽ đổi tay nắm cổ tay phải của mình. (người hướng dẫn 

nên làm mẫu trước.)  
 

• Rồi người trong cùng nhóm, người này lấy tay trái nắm cổ tay phải của người kia. Tạo thành 
một mặt ghế hình vuông.  

 
• Khi mỗi cặp đã tạo được “một chiếc ghế”, để cho người thứ 3 ngồi lên trên “chiếc ghế” đó.  
 
• Người (trong vai hành khách) bị bắt thì việc đầu tiên làm là vào tư thế ngồi.  

 
• Cặp “đang làm ghế” nên đứng sau người hành khách và cũng trùng gối hạ thấp người xuống 

sao cho cùng vị trí hành khách ngồi.  
 

• Người ngồi trên “ghế”, lấy tay vòng ôm vai của cặp “làm ghế” để giữ thăng bằng.  
 

• Cặp làm ghế từ từ nâng người cao trở lại và đi bộ cẩn thận về phía trước cùng mang theo 
hành khách. 

 
• Nếu có đủ thời gian, hãy cho tất cả các em có cơ hội làm ghế và làm hành khách. 
 
Hãy hỏi: Các em thấy dễ hay khó khi mang theo ai đó khi có sự giúp đỡ của người khác? Tại 
sao?  
 
• Em có thấy khỏe hơn khi làm cùng 1 người khác không?  

 
• Các em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người làm ghế mất chú ý?  

 
• Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hành khách không đồng tình hay đá chiếc ghế?  
 
• Nếu em không cảm thấy an toàn, em có thể nói chuyện với ai về việc đó?  

(Một người lớn mà em tin tưởng như mẹ hay lãnh đạo nhà trường hay một người bạn nào 
đó của em.) 
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Thảo luận: Một vài lý do tại sao Chiếc ghế con người lại giống một gia đình?  
(Mỗi người có vai trò riêng có điểm mạnh riêng mà giúp đỡ nhau, mỗi thành viên đều quan trọng 
như nhau.)  
 
(Hiệu đính từ: Hướng dẫn chơi công bằng, Hoạt động 34. Equitas – Trung tâm quốc tế về quyền con người 
2008.) 
 
TƯ DUY (20 phút) 
 
Hoạt động: Đọc, Cô gái nói “Không” với Hôn nhân (15 phút) 
Nói: Tôi sẽ kể cho các em nghe câu truyện có thật về một người phụ nữ trẻ đầy bản lĩnh. Khi nghe 
chuyện này, các em hãy nghĩ về tình huống của cô gái, và các em sẽ làm gì trong trường hợp này. 
 
Sau khi kể chuyện xong, hãy hỏi: Các em nghĩ gì về câu chuyện? Điều gì gây ấn tượng với em 
nhất?  
  
• Cha mẹ của Balkissa có đúng không khi cố ép cô cưới người họ hàng? Tại sao có, tại sao 

không? 

Nói: Hãy cùng đọc lại một lần nữa. Chính là Điều 16 trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con 
người.  
 
• Khi chúng ta đọc, tôi muốn các em cho tôi biết ba điểm mà ở đó GIA ĐÌNH được đề cập hay 

ảnh hưởng. 
 
Hãy hỏi ai đó đọc toàn văn hay tóm tắt, tùy theo cách nào tốt cho lớp. 
 
     TOÀN VĂN 

1. Đàn ông và phụ nữ đến tuổi trưởng thành…có quyền kết hôn và lập gia đình. Họ có 
quyền bình đẳng trong khi kết hôn và khi ly hôn. 
 

2. Hôn nhân chỉ diễn ra khi có sự đồng thuận tự nguyện và đầy đủ của hai bên.  
 

3. Gia đình là một đơn vị cơ bản và tự nhiên của xã hội và có quyền được xã hội và nhà 
nước bảo vệ. 

TÓM LƯỢC  
1. Mọi người trưởng thành đều có quyền kết hôn và lập gia đình nếu muốn. Nam và nữ có 

quyền bình đẳng như nhau trong hôn nhân và khi li hôn.  
 

2. Không ai có thể ép buộc bạn kết hôn. 
 

3. Gia đình là đơn vị quan trọng nhất của xã hội nên được chính phủ bảo vệ.  

Hỏi: Điểm chính ở đây là gì?  
 (Quyền kết hôn, sự đồng thuận kết hôn. Đơn vị cơ bản được chính phủ bảo vệ)  
 
Hỏi: quyền này được lồng trong câu chuyện của Balkissa như thế nào? 
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• Tại sao cha mẹ cô ấy lại cố ép cô ấy cưới anh họ?  
(Họ nghèo và đó là một phần trong văn hóa và truyền thống gia đình của họ.)  

 
• Tại sao mẹ và cha cô ấy không giúp cô ấy khi cô ấy nói cho họ nghe cảm giác của mình?  

(Mẹ của cô ấy không có quyền lực còn cha cô thì sợ anh trai ông ấy.) 
 
• Cuối cùng cô ấy giải quyết vấn đề ra sao? 

(Cô ấy đã tìm một người lớn khác – người lắng nghe cô ấy và khích lệ cô ấy.)  
 
• Chính phủ đã làm gì giúp cô ấy? (Họ đã thong qua quyết định của tòa án.)  

 
• Tại sao tòa án lại có thể giúp cô ấy?  

(Họ biết bác của Balkissa đã vi phạm luật vì Điều 16 của Tuyên bố quốc tế nói là không ai 
được cưỡng ép kết hôn.) 

 
Nói: Balkissa đã làm thủ tục pháp lý và quay về nhà. Cô ấy không ngừng cố gắng, và không từ bỏ 
và mọi thứ đã được giải quyết.  
 
Giải thích: Rõ ràng biết về quyền con người giúp tất cả chúng ta.  
 
Hoạt động: Cùng động não 
Hỏi: Các em đã từng nghe về hoạt động động não chưa? Đúng rồi! Đó là khi chúng ta cùng nhau 
chia sẻ một loạt ý tưởng nhanh chóng hiện ra trong đầu. Đó là việc chúng ta sẽ làm bây giờ đây.  
 
Chia lớp thành 2 nhóm. 
 
Nói: Thậm chí nếu các gia đình không giống nhau thì cha mẹ và người lớn có thể làm rất nhiều 
việc để ủng hộ và chăm sóc những thành viên nhỏ tuổi trong nhà. Trẻ em cũng có các trách 
nhiệm. 
 
• Cùng nói về điều trong vài phút nhé. 

Chia bảng làm hai cột, hai dòng. Hãy viết “gia đình giúp đỡ trẻ như thế nào” ở một cột, và “trẻ 
giúp gia đình như thế nào?” ở cột còn lại.  
 
Hỏi: Một vài điểm mà gia đình có thể làm để giúp trẻ? 
 
• Mỗi nhóm nghĩ ra 5 việc, ví dụ, nấu ăn hay dọn vườn, hay 

chăm em 
 

• Hỏi nhóm A xem những điều trên cho vào cột nào. 
 

• Hỏi nhóm B có ý tưởng khác, và viết vào đúng cột. 
 

• Tiếp tục hỏi từng nhóm cho đến khi chia sẻ hết ý tưởng.  
 

• Không nên làm quá 5 phút  
 
Hỏi: Các em có thấy một vài việc mà các em trước đó không nghĩ đến không?  
(Để học sinh trả lời). 
 

Gia đình giúp 
trẻ như thế 
nào  

Trẻ giúp gia 
đình như thế 
nào 
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• Một vài cách mà các em có thể làm để giúp đỡ gia đình là gì?  
 

• Liệt kê câu trả lời ghi vào phần bên kia của bảng. 
 
Hãy hưỡng dẫn học sinh nhận biết: Dù cho gia đình có như thế nào thì gia đình tốt nhất khi 
các thành viên cùng đóng góp. 
 
Giải thích: Gia đình giúp bạn trang bị bạn thành người lớn.   
 
Hỏi: Ở nước này, tuổi nào được coi là tuổi trưởng thành? 
 
• Theo luật, ở hầu hết các nước thì 18 tuổi là tuổi trưởng thành và đôi khi là 16 tuổi. Đó là khi 

bạn được coi là tự chịu trách nhiệm bản thân – cho dù bạn vẫn còn sống chung với gia đình 
hay không. 

 
• Mỗi năm qua đi, bạn bắt đầu làm nhiều việc hơn cho chính mình. Điều đó được gọi là “những 

khả năng đang phát triển”, và điều này có nghĩa là bạn có nhiều cơ hội và trách nhiệm ra 
quyết định hơn và có them kiến thức, kĩ năng để có lựa chọn tốt hơn.  
 

• Quá trình này từng bước trang bị cho bạn trở thành người lớn khi đó bạn có quyền ra quyết 
định cho chính mình. Những khả năng đang phát triển nghĩa là bạn có thêm trách nhiệm 
chăm sóc bản thân khi bạn lớn hơn và trưởng thành hơn.  

 
Giải thích: Chúng ta sẽ chơi một trò chơi về ra quyết định, về ai có trách nhiệm ra quyết định 
trong gia đình. Không có câu trả lời đúng hay sai. Mọi gia đình đều ra quyết định một cách khác 
nhau.  
 
Hoạt đông: Ai quyết đinh? (10 phút) 
Thể lệ chơi: Người hướng dẫn sẽ đọc một danh sách cá quyết định (viết ở cuối bài). 
 
• Sau mỗi câu hỏi, hãy hỏi nhóm nghĩ ai nên ra quyết định này.  

 
• Nếu học sinh nghĩ là CHA MẸ nên ra quyết định này thì bạn đó nên giơ MỘT TAY lên các 

ngón tay xòe rộng.   
 

• Nếu học sinh nghĩ BẠN TRẺ nên ra quyết định này thì bạn đó giơ MỘT NGÓN TAY.  
 

• Nếu bạn nghĩ cả BẠN TRẺ VÀ CHA MẸ cùng ra quyết định, thì bạn đó nên giơ CẢ HAI TAY.  
 

Giải thích là tôi sẽ kể cho các bạn nghe một số quyết định được pháp luật bảo hộ. Tuy nhiên, hầu 
hết tình huống không có câu trả lời đúng hay sai, mà gia đình nên tự quyết định.  
 
Đọc lần lượt từng câu hỏi. Bạn không cần sử dụng hết tất cả, tùy theo văn hóa và thời gian cho 
phép, chọn ít nhất 6-10 câu hỏi để cho các em động não suy nghĩ và thảo luận.  
 
Thảo luận (10 phút) 
 
Sau mỗi hoạt động, hãy hỏi câu như sau: 
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• Tuổi và sự trưởng thành của cá em có tạo ra sự khác biệt trong vai trò của các em trong quá 
trình ra quyết định về chính mình hay không? Tại sao? 
 

• Bạn có đang tham gia ra quyết định trong gia đình mình không? Quyết định đó là gì?  
 

• Bạn có thích cách ra quyết định trong gia đình mình không?  
 

• Có quyết định nào mà bạn muốn tham gia nhưng lại không được tham gia?  
 

• Việc gì bạn có thể làm để có vai trò lớn hơn trong quá trình ra quyết định? 
 

• Bạn có nghĩ có một vài quyền con người lien quan đến trẻ và gia đình của chúng? Đó sẽ là 
gì? 

 
Giải thích: Bằng cách học ra quyết định trong gia đình, khả năng phát triển của bạn sẽ lớn lên và 
bạn đang phát triển kĩ năng cần có trong cuộc sống riêng vào một ngày nào đó.  
 
Hỏi: Chúng ta có gọi quá trình này là gì khi chúng ta có nhiều quyền và trách nhiệm ra quyết định 
hơn khi chúng ta lớn hơn? (những khả năng phát triển) 
 
Giải thích: Chính xác! Dĩ nhiên, một vài quyết định mà chúng ta vừa thảo luận là những quyết định 
rất khó, khó cho cả người lớn.   
 
Hỏi: Dù bạn đã sẵn sang ra quyết định cho chính mình và có thể cho gia đình một ngày nào đó, 
tại sao tốt hơn là nên tham khảo cha mẹ và những người lớn khác – những người quan tâm đến 
bạn? (hãy chấp nhận mọi câu trả lời.)  
 
Giải thích: Nếu bạn cảm thấy bạn hiện không có đủ trách nhiệm ra quyết định, hãy xem liệu có 
thể thảo luận điều đó với gia đình xem có giúp được gì không. Nếu không ích gì, hãy nhớ hiện 
bạn đang cảm thấy thế nào và cam kết chính mình một ngày nào đó sẽ giúp con cái mình hưởng 
quyền của chúng liên quan đến quyền tự ra quyết định, 
 
(Hiệu đính từ Compasito: Hướng dẫn giáo dục quyền con người cho trẻ em, sửa và đồng tác giả Nancy 
Flowers Hội đồng châu Âu, Tái bản lần 2, tháng 1 2009. Hoạt động 37, p. 193.) 
 
KẾT LUẬN (10 phút) 
 
Hãy cho học sinh xem tờ poster nhỏ, Quyền kết hôn và lập gia đình (từ Bài 2) và dán lên 
tường cho các em nhìn thấy.  
  
Nói: Gia đình thường là nơi tốt nhất cho trẻ lớn lên và thái độ của các em có thể tạo ra sự khác 
biệt lớn. 
 
Giải thích: Là một đứa trẻ, bạn chưa có tất cả các quyền của người lớn nhưng một ngày nào đó 
bạn sẽ có. Khi ngày đó đến, các bạn cần phải sẵn sàng.  
 
• Thái độ của cá bạn sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn, và “khả năng phát triển” cũng vậy, hay 

nói cách khác là khả năng ra quyết định của các bạn. 
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• Khi khả năng các bạn ra được những quyết định sáng suốt tốt hơn thông qua trải nghiệm và 
kiến thức, nói chuyện và thảo luận ý kiến và quyết định với gia đình mình sẽ giúp trang bị cho 
các bạn có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.  

 
THỬ THÁCH 
 
Nói: Hãy chia sẻ câu chuyện với gia đình về cô gái nói “không” với hôn nhân và hãy nói chuyện 
với họ về câu chuyện này. Họ nghĩ gì hôn nhân?  
 
• Lần tới chúng ta sẽ thảo luận về câu trả lời của họ. Hãy mời thêm bạn bè đến lớp nhé.  

 
• Chúc các em một tuần tốt lành – thầy cô đã nhớ các em rồi đấy!  
 
 
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: đảm bảo thầy cô tôn trọng suy nghĩ và hoàn cảnh đời sống của 
từng em.  
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN 
 
   
Hôm nay tôi cảm thấy thế nào? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lần tới có phải thay đổi gì không? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách tất cả giáo viên có thể hỗ trợ giáo dục quyền con người và công dân: 
Khung phát triển năng lực. Hội đồng châu âu, 2008, p. 61.) 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 
(Ôn tập Bài 3, “Đó có phải là phân biệt đối xử?”) 
 
 
TỪ “NHÂN PHẨM” NGHĨA LÀ GÌ? 
 
 
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LÀ GÌ? 
 
 
HÃY GỌI TÊN ÍT NHẤT MỘT NHÓM ĐANG PHẢI CHỊU SỰ PHÂN BIỆT 
ĐỐI XỬ. INATION. 
 
 
MỘT VÀI ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC GIỮA CUỘC SỐNG CỦA ĐÀN ÔNG 
VÀ PHỤ NỮ? 
 
 
TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI NÓI GÌ VỀ VIỆC AI CÓ 
QUYỀN CON NGƯỜI?  
 
 
 
TRẢ LỜI 
 
Nhân phẩm nghĩa là sự xứng đáng được tôn trọng và xem xét.  
 
Phân biệt đối xử nghĩa là không đối xử với người khác dựa vào giá trị hay quyền bình đẳng của 
họ. 
 
Các nhóm đang chịu sự phân biệt đối xử. Phụ nữ và trẻ em gái, người khác tôn giáo, khác sắc 
tộc, khác quốc tịch, khác ngôn ngữ.  
 
Điểm giống và khác: Sau khi các em trả lời, hãy hỏi: Em nghĩ như thế nào về chúng? Chúng có 
“công bằng không”? Hãy để một em phát biểu. 
 
Ai có quyền con người: Tất cả chúng ta, bất kể chúng ta là ai.  
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CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM 
 

ĐIỀU 5 
 
 
BẢN ĐẦY ĐỦ 
Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng trách nhiệm, quyền 
và nghĩa vụ các bậc cha mẹ, hoặc trong trường hợp thích 
hợp, của các thành viên trong gia đình mở rộng hay của 
cộng đồng theo phong tục địa phương quy định, của 
những người giám hộ pháp lý hay những người khác chịu 
trách nhiệm về mặt pháp lý với đứa trẻ, trong việc chỉ bảo 
và hướng dẫn thích hợp cho trẻ em thực hiện những 
quyền được thừa nhận trong Công ước này, theo cách 
thức phù hợp với khả năng phát triển về năng lực của 
đứa trẻ. 
 
 
BẢN RÚT GỌN 
Gia đình của bạn có trách nhiệm chính trong việc chỉ bảo 
bạn, từ đó bạn lớn lên và khả năng của bạn được phát 
triển, bạn có thể học cách sử dụng quyền của mình một 
cách đúng đắn. Chính phủ nên tôn trọng quyền này. 
 
 
BẢN LƯỢC GIẢN 
Bạn có quyền được cha mẹ và gia đình chỉ bảo giúp bạn 
học cách sử dụng quyền của mình một cách đúng đắn khi 
bạn lớn lên và khả năng của bạn được phát triển.  
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Cô gái nói “Không” với Kết hôn 
 
Một ngày, cô gái tên Balkissa Chaibou 12 tuổi đi học về và 
biết là cha cô đã hứa hôn cho cô với anh họ khi cô lên 16 
tuổi. Balkissa không có tiếng nói gì trong vấn đề này và cô ấy 
phải nghỉ học để bắt đầu cuộc sống gia đình khi kết hôn.  

Balkissa từ Niger, một nơi mà nạn tảo hôn là chuyện bình 
thường. Cha mẹ cô nghèo đói có 5 người con gái, vì vậy họ 

phải hứa hôn để bớt phải nuôi đi 1 đứa trẻ.  

Nhưng Balkissa yêu trường lớp và không muốn lấy người anh họ và nghỉ học. Khi cô 16 tuổi và 
việc chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu. Balkissa quyết định đấu tranh cho quyền của mình – ngay 
cả điều đó nghĩa là đưa gia đình ra tòa.   

Mẹ cô không thể giúp gì cho Balkissa vì phụ nữ ở Niger không có quyền lực. Vì vậy Balkissa đến 
gặp bố và đồng ý lấy anh họ nếu cô không phải sống với anh ta cho đến khi cô học xong. Nhưng 
cha cô không giúp gì được, phần vì đó là truyền thống gia đình, phần vì anh trai của ông ra quyết 
định cho tất cả những người con của ông. Và anh trai của ông tức là bác của cô gái, người đàn 
ông này là cha của anh học mà cô đã hứa hôn. Bác cô từ chối xem xét yêu cầu của Balkissa. Do 
vậy việc chuẩn bị cho đám cưới lại tiếp tục. 

Sau đó Balkissa yêu cầu hiệu trưởng trường giúp. Ông hiệu trưởng gửi cô đến gặp một tổ chức 
giúp cô bằng cách dùng luật pháp can thiệp chống lại cha và bác vì họ đã vi phạm quyền con 
người ép cô kết hôn khi cô không mong muốn. 

Tuy nhiên, khi họ ra tòa, bác cô đã từ chối cáo buộc và cãi đó là sự hiểu lầm, do vậy vụ này đã 
được bỏ qua. Balkissa nghĩ là cô đã thắng kiện!  

Nhưng sau đó bác cô đã đe doạ giết cô nếu cô không chịu cưới người anh họ! Balkissa nhanh 
chóng trốn đến nhà tạm trú của phụ nữ. Cuối cùng bác nhận ra là ông ý có thể sẽ bị đi tù nên ông 
ý bỏ cuộc và về nước. Balkissa có thể về nhà an toàn. 

Cha mẹ của cô giờ không muốn cưỡng ép kết hôn nữa. 

Balkissa nói với nhóm trong trường cũng như trưởng bản. Cô ấy đã giải thích là ép kết hôn sớm 
thường dẫn tới bạo lực kinh khủng trong hôn nhân. Cũng đúng các bà mẹ trẻ có con nhỏ thường 
tử vong do cơ thể của họ chưa sẵn sàng cho việc mang bầu sinh con.  

Balkissa bây giờ đang học ở trường y và biết rằng gia đình cô tin cô sẽ thành công. Cô khuyến 
khích các cô gái khác noi theo gương của mình. Cô nói với nhóm các bạn gái trong trường là, 
“tôi không nói đừng kết hôn. Mà hãy chọn thời điểm phù hợp”. Cô bảo họ hãy học hành chăm 
chỉ nhất có thể dù khó khan, “học hành là niềm hy vọng duy nhất của các bạn.” 

(Thích nghi từ: Sarah Buckley, BBC News, http://www.bbc.com/news/magazine-35464262) 
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TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 
 

ĐIỀU 16 
 

BẢN ĐẦY ĐỦ 
 
1. Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn và xây dựng gia 

đình mà  không có bất kỳ sự hạn chế nào về chủng tộc, quốc 
tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong việc kết 

hôn, trong thời gian chung sống và khi ly hôn. 

2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự đồng ý hoàn toàn và tự 
nguyện của cặp vợ chồng tương lai 

3. Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã hội, được nhà 
nước và xã hội bảo vệ.  

 
 

BẢN RÚT GỌN 
 

1. Mọi người trưởng thành đều có quyền kết hôn và lập gia đình 
nếu họ muốn. Nam và nữ có quyền như nhau trong khi kết hôn 
và khi ly hôn.  

2. Không ai ép bạn kết hôn được.  
3. Gia đình là đơn vị quan trọng nhất của xã hội nên được bảo vệ. 
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AI QUYẾT ĐỊNH? 
 
Ai nên quyết định 
 
• Bạn mặc gì? 

 
• Bạn ăn gì? 

 
• Liệu bạn có thể hút thuốc? 

 
• Bạn thức khuya đến mấy giờ? 

 
• Nơi bạn sống, đặc biệt nếu cha mẹ bạn ly hôn hay ly thân?  

 
• Bạn tiêu tiền mình có như thế nào? 

 
• Liệu bạn có thể ở nhà một mình không?  
 
• Khi nào và tại sao bạn có thể rời nhà? 

 
• Chăm sóc y tế mà bạn nhận được? 

 
• Liệu bạn có đến trường? 

 
• Liệu bạn có điện thoại riêng? 

 
• Liệu bạn có thể có một việc làm không? 

 
• Ai là bạn của bạn? 

 
• Ai và khi nào bạn nên kết hôn? 

(Luật bảo vệ trẻ khỏi nạn tảo hôn. Theo luật quốc tế, bạn không thể kết hôn khi chưa đủ 16 
tuổi.) 

 
• Liệu bạn có tham gia quân đội? 

(Luật quốc tế bảo vệ bạn không tham gia nghĩa vụ khi chưa đủ 18 tuổi).  

 
• Liệu bạn có đi nhà thờ/giáo đường/ thánh đường… 

(Luật quốc tế cho bạn quyền thực hành tôn giáo mong muốn, ngay cả khi là một đứa trẻ.)  
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This Little Light of Mine 
 

 
This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
Let it shine, let it shine, let it shine! 

Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
Everywhere I go - I’m gonna let it shine! 
Let it shine, let it shine, let it shine!

  This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
  This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
  This little light of mine - I’m gonna let it shine! 
  Let it shine, let it shine, let it shine! 
 

 To hear the song:  https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE 
 


