Cẩm nang hướng
dẫn giáo viên

Thông tin hướng dẫn và gợi ý giảng dạy
Các hoạt động học tập, truyền lửa và ôn tập
Các bài hát
Từ vựng
Các tài liệu

186

PHẦN I: THÔNG TIN NỀN TẢNG
BỐI CẢNH LỊCH SỬ
QUYỀN CON NGƯỜI
Quyền con người là gì?
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người là gì?
Mục đích của quyền con người là gì?
Nhân phẩm là gì?
Bình đẳng là gì?
QUYỀN TRẺ EM
Những quyền của trẻ em là gì?
Mục đích quyền của trẻ em là gì?
Công ước về quyền trẻ em là gì?
GIÁO DỤC VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Là gì?
Giáo dục quyền con người tạo sự thay đổi xã hội như thế nào?
TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC CHO TRẺ EM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, tóm tắt
Công ước về quyền trẻ em, Tóm tắt
ÂM NHẠC SỬ DỤNG TRONG CẨM NANG COLEGA
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BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Đầu năm 1947, với sự kinh hãi từ hai cuộc chiến tranh vẫn còn nguyên vẹn trong trí
nhớ, tổ chức Liên Hợp Quốc mới được thành lập đã cử một ủy ban - có thành viên là
những người đàn ông, phụ nữ xuất sắc xây dựng một tài liệu đảm bảo sự đổi khác
cho tương lai loài người. Họ mong muốn một tài liệu đưa ra được ý nghĩa của những
quyền cơ bản và sự tự do mà tất cả chúng ta đều có quyền có, như được sống,
được giải phóng, có thức ăn, chỗ ở, giáo dục, và bình đẳng.
Ủy ban này mất gần hai năm làm việc vất vả và quyết đoán, soạn thảo ra tài liệu tên là
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, bao hàm được cảm hứng và sự bảo vệ mà
mỗi người dân trên thế giới nên có. Tài liệu được 56 ủy viên Đại hội đồng Liên Hợp
Quốc thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Paris.
30 điều khoản ghi trong Tuyên ngôn bao trùm các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa,
chính trị và dân sự. Những quyền này vừa không thể bị tước bỏ (chúng thuộc mọi
người và không thể bị tước bỏ trong bất kì tình huống nào) và có liên quan đến nhau
(chúng cộng hưởng và dựa trên cơ sở của nhau). Tài liệu cũng là không thể chia nhỏ
(tất cả các quyền quan trọng như nhau góp phần công nhận đầy đủ sự nhân tính của
một con người) và toàn cầu (áp dụng cho tất cả mọi người trên thế giới).
Không có quyền nào ghi trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người là “kém quan
trọng hơn" quyền nào hay “không cần thiết".
Trong những năm qua, Tuyên ngôn đã đạt được vị thế trong các luật quốc tế bắt
buộc vì hầu hết các quốc gia đã coi chính bản Tuyên ngôn là cơ sở luật. Hiện nay
trong các hiệp ước quốc tế bắt buộc các quốc gia phải tôn trọng quyền con người.
Các quốc gia được yêu cầu phải giáo dục quyền con người cho người dân thông qua
hệ thống giáo dục và các tổ chức dân sự khác. Theo đó, các nhà nước có nghĩa vụ
bảo vệ người dân khỏi sự phân biệt đối xử và khỏi sự khước từ quyền của họ.
Tuy nhiên những quyền này có giá trị rất nhỏ với một người không biết mình có quyền
đó. Ở nhiều nơi trên thế giới, các nhà nước thực sự đã bao dung cho sự loại trừ xã
hội và đối xử bất bình đẳng nhằm nâng cao địa vị chính trị xã hội của họ hay xoa dịu
đối thủ.
COLEGA cùng chung tay với nhiều nỗ lực khác nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử ở
tất cả các cấp. COLEGA hướng tới giáo dục cho người trẻ về một tiêu chuẩn hành vi
họ nên có và trải nghiệm trong xã hội.
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QUYỀN CON NGƯỜI
Quyền con người là gì?
Quyền con người là những quyền cơ bản thuộc về mọi người đơn giản vì anh ấy/cô
ấy là một con người. Chúng dựa trên nguyên tắc là mọi con người được sinh ra bình
đẳng về nhân phẩm và quyền. Tất cả các quyền con người đều quan trọng như nhau.
Chúng không thể chia tách, tước bỏ và có liên kết với nhau. Về luật pháp, chúng
không thể bị chối bỏ trừ khi trong những tình huống bất thường.
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người là gì?
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (viết tắt tiếng Anh là UDHR) là một tài liệu
nền móng do Ủy ban Liên Hợp Quốc biên soạn. Được Đại hội đồng Liên hợp quốc
thông qua vào ngày 10 tháng 12 năm 1948, tài liệu này đóng vai trò là một điểm tham
chiếu chung cho toàn thế giới, và thiết lập những tiêu chuẩn chung cho thành tựu đạt
được liên quan đến quyền con người.
Mặc dù UDHR không có hiệu lực pháp lý chính thức nhưng những nguyên tắc căn
bản ghi trong tài liệu đã trở thành những tiêu chuẩn quốc tế trên khắp thế giới, và
hầu hết các quốc gia đã coi tài liệu này là một văn bản luật quốc tế. Quyền con người
đã được mã hóa trong nhiều văn bản pháp lý ở các cấp quốc tế, quốc gia, tỉnh thành.
Mục đích của quyền con người là gì?
Quyền con người là một công cụ nhằm bảo vệ con người khỏi bạo lực và lạm dụng.
Chúng quan trọng bởi chúng bảo vệ quyền của chúng ta được sinh sống trong nhân
phẩm của chúng ta, bao gồm quyền được sống, được tự do và được an toàn. Để
sống trong nhân phẩm có nghĩa là chúng ta nên có những điều kiện cần thiết như một
nơi an toàn để sống và có đủ thức ăn. Chúng ta nên có thể tham gia vào xã hội, được
nhận sự giáo dục, được làm việc, được thực hành tôn giáo, được nói ngôn ngữ của
mình và được sống trong hòa bình.
Quyền con người thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa con người. Chúng thúc đẩy
hành động có ý thức và trách nhiệm đảm bảo sao cho quyền của người khác không
bị xâm phạm. Ví dụ, chúng ta có quyền sống tự do không bị bất cứ hình thức phân
biệt đối xử nào, nhưng đồng thời, cũng là trách nhiệm của chúng ta không phân biệt
đối xử thiếu công bằng với người khác.
Nhân phẩm là gì?
Nhân phẩm là một nguyên tắc cơ bản của quyền con người, khẳng định tất cả mọi
người xứng đáng được tôn trọng đơn giản bởi họ là con người. Bất kể tuổi tác, văn
hóa, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, màu da, giới tính, xu hướng tình dục, ngôn ngữ,
khả năng, địa vị xã hội, địa vị dân sự hay quan điểm chính trị, tất cả mọi cá nhân
xứng đáng có nhân phẩm.
Bình đẳng là gì?
Bình đẳng là một nguyên tắc cơ bản khác của quyền con người. Bình đẳng khẳng
định rằng tất cả loài người được sinh ra tự do và bình đẳng. Bình đẳng hàm ý rằng
tất cả mọi cá nhân có quyền như nhau và xứng đáng có cùng mức độ về nhân
phẩm và sự tôn trọng.
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Không phân biệt đối xử là một phần không thể tách rời trong khái niệm về bình
đẳng. Nó đảm bảo rằng không ai bị khước từ quyền của họ vì lý do như tuổi tác,
nguồn gốc dân tộc, giới tính, tôn giáo v.v.
(Hiệu đính từ Chơi công bằng! Cẩm nang giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008
Equitas – Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.)
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QUYỀN CỦA TRẺ EM
Quyền của trẻ em là gì?
Quyền của trẻ em là những quyền cụ thể ghi trong Công ước về quyền trẻ em (viết tắt
tiếng Anh là CRC). Những quyền này giành cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới.
Trẻ em khi nói đến những người từ 18 tuổi trở xuống nếu như luật của một nước nào
đó không qui định độ tuổi trưởng thành nhỏ hơn 18 tuổi.
Trẻ em có quyền với tất cả các quyền con người gh trong Tuyên bố quốc tế về quyền
con người. Tuy nhiên, do là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội nên trẻ em
cũng có những quyền để các em được bảo vệ đặc biệt.
Mục đích của việc có quyền trẻ em là gì?
Quyền của trẻ em nhằm mục đích đảm bảo mỗi em có cơ hội vươn tới tiềm năng
của mình. Quyền của trẻ em qui định tất cả trẻ em không phân biệt (Điều 2) – nên có
thể phát triển đầy đủ, được tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế, trưởng thành trong
một môi trường phù hợp, được biết về quyền của mình và được tham gia tích cực
trong xã hội.
Quyền của trẻ em là một công cụ để bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và lạm dụng.
Quyền của trẻ em thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa các em và được người lớn
tôn trọng trẻ em. Tôn trọng quyền của trẻ em không chỉ đạt được khi mọi người bao
gồm chính các em, thừa nhận rằng mọi người đều có quyền như nhau, và sau đó
thực hành thái độ và cách ứng xử tôn trọng, hòa nhập và chấp nhận nhau.
Công ước về quyền trẻ em là gì?
Công ước về quyền trẻ em là một hiệp ước quốc tế công nhận quyền dân sự, chính
trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em.
Những quyền này xem xét đến lứa tuổi của trẻ và “những năng lực đang phát triển”
(những khả năng để trưởng thành). Lợi ích tốt nhất của trẻ là mối quan tâm chính.
Công ước tái nhấn mạnh tầm quan trọng chính yếu của vai trò, quyền hạn và trách
nhiệm của cha mẹ và gia đình.
Hiệp ước này được Liên Hợp quốc thông qua ngày 20 tháng 11 năm 1989. Đến
tháng 4 năm 2017, Công ước về quyền trẻ em là một tài liệu của Liên hợp quốc được
thông qua nhiều nhất.
Công ước yêu cầu các chính phủ trên toàn thế giới phải tôn trọng và thực hiện quyền
trẻ em, đặc biệt thông qua pháp luật xây dựng ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, để cho trẻ
em có thể hưởng đầy đủ quyền của mình, những nguyên tắc căn bản của Công ước
phải được tôn trọng và thúc đẩy trong tất cả các thành phần của xã hội từ cha mẹ
đến nhà giáo dục, đến chính các em.
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(Hiệu đính từ Chơi công bằng! Cẩm nang giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008
Equitas – Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.)
Để có biết them thong tin về quyền trẻ em, xin mời hãy xem trang web của tổ chức
UNICEF: http://www.unicef.org/crc.
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GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI
“Giáo dục quyền con người là một cấu phần trung tâm trong cuộc vận động xây dựng một văn
hóa tôn trọng quyền con người.” Nelson Mandela
Giáo dục quyền con người là gì?
Giáo dục quyền con người là giáo dục về và cũng là cho quyền con người. Nó chính là tất cả
hình thức học tập xây dựng kiến thức và kĩ năng, cũng như thái độ và cách ứng xử tôn trọng
quyền con người.
•

Quyền con người là về giúp con người hiểu quyền con người và công nhận rằng chúng ta
có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền của tất cả mọi người.

•

Nó hỗ trợ những nguyên tắc dân chủ từ nhiều góc nhìn đa dạng thông qua những thực
hành giáo dục khác nhau.

•

Nó giúp phát triển kĩ năng giao tiếp và tạo tư duy phản biện cần có cho một thế giới tự do
và an toàn. Nó cung cấp những góc nhìn lịch sự và đa văn hóa trong cuộc đấu tranh toàn
cầu vì công bằng và nhân phẩm.

•

Giáo dục quyền con người khẳng định sự phụ thuộc lẫn nhau của gia đình loài người. Nó
thúc đẩy sự hiểu biết về những lực lượng toàn cầu phức tạp gây ra sự lạm dụng cũng
như những cách thức có thể tránh và loại bỏ hoàn toàn sự lạm dụng.

(Hiệu đính từ Cẩm nang hướng dẫn giáo dục quyền con người, Nancy Flowers. Trường ĐH
Minnesota 2000, p. 8.)
Làm thế nào để giáo dục quyền con người tạo ra sự thay đổi xã hội?
Đối với kiến thức về quyền con người tạo sự thay đổi xã hội, giáo dục quyền con người phải
phấn đấu phát triển những kĩ năng thực tiễn và làm việc để thúc đẩy những thái độ và cách
ứng xử đúng đắn.
Giáo dục quyền con người liên quan đến cả trái tim và khối óc bằng cách thách thức trẻ em
và người lớn phải hỏi câu hỏi quyền con người có ý nghĩa gì đối với chính bản thân họ. Nó
khuyến khích họ biến sự quan tâm đó thành những hành động có ý thức.
“Chúng ta không chỉ phải giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên của chúng ta “để biết” và
“để làm”, chúng ta còn phải giáo dục họ để “họ sống” và “để chung sống cùng nhau” (Delores,
Jacques et al. Học tập: Kho báu ẩn giấu bên trong. Báo cáo gửi UNESCO của Ủy ban giáo
dục quốc tế cho thế kỉ 21. UNESCO).
Những hoạt động và bài hát trong cuốn cẩm nang này nhằm trao cho người trẻ những kĩ
năng, kiến thức và thái độ cần thiết để đạt được một thế giới không có sự vi phạm quyền con
người.
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Chúng được sử dụng theo cách thức hướng dẫn có sự tham gia, tương tác, trong đó các nhà
giáo dục về quyền con người nhận thấy đó là cách thức hiệu quả và quyền năng nhất nhằm
đạt được mục tiêu ở cả người lớn và trẻ em.
(Hiệu đính từ Chơi công bằng! Cẩm nang giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 Equitas
– Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.)
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC TRẺ EM VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Đó là quyền của chúng! Điều 42 trong Công ước về quyền của trẻ em qui định rằng trẻ em
có quyền được biết về quyền của mình.
Nó làm tăng sự tôn trọng của trẻ đối với quyền con người. Biết về quyền của bạn khi bạn
vẫn còn nhỏ là bước đầu tiên và hiệu quả nhất thúc đẩy sự tôn trọng đối với quyền con người
khi bạn trở thành người lớn.
Quyền con người là những giá trị được công nhận toàn cầu. Người lớn khi làm việc với
trẻ em liên tục phải đương đầu với nhiệm vụ là cố gắng quyết định xem hành vi nào là có thể
chấp nhận được và hành vi nào thì không. Để ra được quyết định này thường dựa vào kinh
nghiệm hay giá trị của bản thân. Giáo dục quyền con người cung cấp một khung rõ ràng để
đánh giá khi nào can thiệp và can thiệp ra sao bằng cách chiếu theo những giá trị đã được
công nhận toàn cầu xuất phát trực tiếp từ Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người.
Nó củng cố những hành vi ứng xử tích cực. Giáo dục quyền con người là một trong những
cách thức hiệu quả nhất khích lệ những hành vi ứng xử tích cực vì nó bao hàm sự phản chiếu
kĩ càng và một sự thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của trẻ em.
Nó khích lệ xây dựng sự tự tin và tích cực tham gia. Khi trẻ em nhận biết được quyền của
mình, chúng bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của chính mình với tư cách là con người. Chúng
bắt đầu nhận ra cách chúng sống, suy nghĩ và cảm nhận có giá trị và rằng chúng có thể tạo sự
đóng góp tích cực vào nhóm học, gia đình, nhà trường và cộng đồng của chúng.
Học về quyền khuyến khích trẻ em trở nên năng động tích cực tham gia. Chúng nhạy cảm với
cách người khác tiếp nhận ngôn ngữ chúng nói và hành động chúng làm. Chúng nhận biết và
cảm nhận không thoải mái khi chứng kiến sự xâm hại hay làm nhục. Chúng cảm thấy được
khích lệ tham dự và tiếp tục ở lại trường học trong suốt năm học. Chúng nhận ra và phản đối
những hành vi đối xử không thể chấp nhận được lên người khác. Nói tóm lại, khi trẻ trưởng
thành thành người lớn, chúng mang theo một văn hóa tôn trọng quyền con người.
Chúng khích lệ sự thấu cảm đối với người khác.
Giáo dục quyền con người khuyến khích trẻ em suy nghĩ về cách chúng tương tác với người
khác và cách chúng có thể thay đổi hành vi đối xử để phản ánh tốt hơn những giá trị quyền
con người.
Kết quả là chúng không chỉ nhận biết tốt hơn về tầm quan trọng của sự tôn trọng, hợp tác và
bao trùm, mà chúng còn được trang bị tốt hơn để biến những giá trị này vào thực tiễn trong
cuộc sống hàng ngày.
(Hiệu đính từ Chơi công bằng! Cẩm nang giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 Equitas
– Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người.)
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Tóm tắt những Điều trong
TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
1. Quyền bình đẳng
2. Tự do khỏi sự phân biệt đối xử
3. Quyền được sống, tự do và an ninh cá nhân
4. Tự do khỏi sự nô lệ
5. Tự do khỏi sự tra tấn và đối xử tệ bạc
6. Quyền được công nhận là một thế nhân trước pháp luật
7. Quyền bình đẳng trước pháp luật
8. Right to remedy by competent tribunal
9. Tự do khỏi sự bắt bớ và lưu đày
10. Quyền được điều trần công bằng
11. Quyền được xét vô tội cho đến khi có chứng cứ phạm tội
12. Tự do không bị xâm hại riêng tư, gia đình, nhà và thư từ
13. Quyền được di chuyển tự do trong nước và tới nước khác
14. Quyền tị nạn ở các quốc gia khác khỏi sự đàn áp
15. Quyền có quốc tịch và tự do thay đổi quốc tịch
16. Quyền kết hôn và lập gia đình
17. Quyền sở hữu tài sản riêng
18. Tự do tôn giáo và tín ngưỡng
19. Tự do trong quan điểm và thông tin
20. Quyền tập hợp hội đồng và liên kết trong hòa bình
21. Quyền tham chính và tự do bầu cử
22. Quyền an ninh xã hội
23. Quyền có công việc mong muốn và kết nạp công đoàn
24. Quyền nghỉ ngơi và thư giãn
25. Quyền có điều kiện sống đầy đủ
26. Quyền được giáo dục
27. Quyền tham gia đời sống và cộng đồng văn hóa
28. Quyền có trật tự xã hội đảm bảo quyền con người trên toàn thế giới
29. Trách nhiệm cộng đồng và nghĩa vụ cần có để phát triển tự do và toàn vẹn
30. Tự do khỏi sự can thiệp mang tính cá nhân và nhà nước

(Nguồn: Chơi công bằng! Công cụ giáo dục quyền con người, 2008 Equitas – Trung tâm quốc tế về giáo
dục quyền con người)

Xem phần về TÀI LIỆU ở cuối cẩm nang này để có bản đầy đủ và bản thân thiện cho trẻ em.
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Tóm tắt những Điều trong
CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
1. Định nghĩa độ tuổi trẻ em

23. Quyền của trẻ khuyết tật

2. Tự do khỏi sự phân biệt đối xử

24. Quyền chăm sóc y tế

3. Quyền đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ

25. Quyền được kiểm tra tình hình định kì

4. Trẻ có đầy đủ những quyền này

26. Quyền an ninh xã hội

5. Quyền có sự hướng dẫn của cha mẹ

27. Quyền có điều kiện sống đầy đủ

6. Quyền sống và phát triển

28. Quyền giáo dục

7. Quyền có tên và đăng kí khai sinh

29. Trách nhiệm và các tổ chức giáo dục

8. Quyền có quốc tịch và gia đình

30. Quyền của trẻ em dân tộc thiểu số

9. Quyền trong trường hợp cha mẹ li thân

31. Quyền nghỉ ngơi vui chơi

10. Quyền liên hệ với gia đình

32. Tự do khỏi lao động trẻ em

11. Tự do khỏi sự bắt cóc

33. Tự do khỏi lạm dụng thuốc

12. Quyền có chính kiến tại tòa

34. Tự do khỏi sự xâm hại tình dục

13. Quyền tự do biểu đạt

35. Tự do khỏi mua bán và bắt cóc

14. Quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng

36. Tự do khỏi các loại khai thác khác

15. Quyền tự do tập hợp hội

37. Tự do khỏi tra tấn

16. Quyền riêng tư và uy tín

38. Tự do khỏi xung đột vũ trang

17. Quyền tiếp cận thông tin tin cậy

39. Quyền được phục hồi

18. Trách nhiệm cha mẹ

40. Quyền tư pháp vị thành niên

19. Tự do khỏi bạo lực và ruông bỏ

41. Quyền các tiêu chuẩn cao hơn

20. Quyền được chăm sóc thay thế

42. Quyền có kiến thức về công ước này

21. Quyền của trẻ được nhận nuôi

43. Nghĩa vụ của các chính phủ

22. Quyền của trẻ em tị nạn

(Nguồn: http://unchildrights.blogspot.ch/2009/03/summary-childrens-rights-convention.html.)

Xem phần về TÀI LIỆU ở cuối cẩm nang này để có bản đầy đủ và bản thân thiện cho trẻ em.
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ÂM NHẠC TRONG CẨM NANG COLEGA
Âm nhạc và hát tốt cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Ngoài việc vui vẻ, các nhà khoa học
còn thấy rằng những trải nghiệm âm nhạc thúc đẩy sự kết nối giữa bộ não và cơ thể,
và tăng cường khả năng học tập ở hầu hết mọi cấp độ.
Trẻ em ghi nhớ một bài học hay những thông điệp tốt hơn khi các từ ngữ trong bài
học có vần điệu. Chúng đặc biệt thích những bài hát đồng thanh có giai điệu và
chuyển động cùng với lời bài hát vừa có ý nghĩa thực tế vừa tạo cảm xúc.
Khi học về quyền con người, âm nhạc có thể là cách hữu hiệu giúp trẻ em ghi nhớ và
suy nghĩ về những thông điệp chúng nghe được.
Âm nhạc cũng có thể tạo niềm vui. Một bài hát hay thường có thể khiến ánh mắt
chúng ta sáng bừng và truyền lửa nhiệt huyết. Thậm chí quan trọng hơn nữa là bài
hát có thể tạo sự thấu cảm đối với người khác khi chúng ta hát về những trải nghiệm
vui buồn.
Những bài hát trong cẩm nang hướng dẫn này rất giàu hàm ý về quyền con người (ví
dụ như Sự tử tế bắt đầu từ tôi, Nào chúng ta cùng ở đây, Tôi sẽ dắt bạn đi). Nhưng
đó chỉ là sự bắt đầu. Mỗi nền văn hóa có những bài hát riêng, có thể dùng để giảng
dạy về những nguyên tắc quan trọng về quyền con người. Sử dụng những bài hát có
sự cuốn hút hay quen thuộc với trẻ.
Sử dụng âm nhạc thường xuyên nếu cảm thấy có thể và thoải mái. Nó là một trong
những công cụ tốt nhất, một cách xuất xắc và thư giãn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi khi
học về quyền con người.
Khi chúng càng quen với quyền của chúng hơn, thì khả năng đòi hỏi phải có quyền
đó cao hơn đồng thời phát triển khả năng thấu cảm khi chúng nhận ra quyền con
người thuộc về mọi người.
Khi trẻ lớn lên với những kĩ năng và sự cam kết trung thành với việc gìn giữ và thúc
đẩy quyền con người, thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất
cả mọi người.
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PHẦN II: NHỮNG GỢI Ý VÀ HƯỚNG DẪN
GIẢNG DẠY
COLEGA CHO GIÁO VIÊN
Cách tiếp cận giáo dục của COLEGA
Những thực hành tối ưu và hướng dẫn hiệu quả
Những thực hành tối ưu cho giáo viên
Những thực hành tối ưu cho “Lớp học”
Những phương pháp giảng dạy
Đánh giá và tự đánh giá

Với tư cách là một người hướng dẫn, cần phải xem xét cách thức qúi vị có thể tạo
một môi trường tôn trọng và thúc đẩy một văn hóa tôn trọng quyền con người, một
nơi là một ví dụ sống cho những gì quí vị đang dạy học trò. Đó là điều kiện cần cho
một trẻ nhỏ học về quyền con người.
Phần này của cẩm nang được biên soạn để hỗ trợ người hướng dẫn có những
thông tin thực tiễn khi sử dụng cẩm nang COLEGA một cách chính xác. Hơi ai khác,
Quí vị sẽ hiểu bối cảnh của mình và học trò của mình, cũng như hoàn cảnh, nhu cầu
của chúng.
Hãy sử dụng những gì có thể từ cuốn cẩm nang này và những hướng dẫn này. Sử
dụng theo cách nào hữu ích nhất. Quí vị có thể phải điều chỉnh và sáng tạo, điều đó
cũng không sao!
Điều quan trọng nhất phải ghi nhớ đó là khi quí vị tạo một môi trường thúc đẩy và tôn
trọng quyền con người, những trẻ em sẽ chính là đang học về quyền con người.
Không giống như kế hoạch bài giảng cho lớp học sử dụng trọng một môn chương
trình giảng dạy chính thức, COLEGA được thiết kế để dễ dàng thích nghi trong môi
trường dạy học không chính thức nơi trẻ có thể học về quyền con người.
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CÁCH TIẾP CẬN GIÁO DỤC CỦA COLEGA
COLEGA sử dụng mô hình học tập chuyển hóa có sự tham gia để dạy cho trẻ về
quyền con người.
Những bài học này được thiết kế để tạo một sự nhận biết trong trẻ về những giá trị
quyền con người và những ý tưởng dựa trên trải nghiệm riêng của chúng cũng như
sự phản ánh tư duy. Sau đó, những em nhỏ sẽ được thử thách để tìm cách lồng
ghép những giá trị quyền con người đó vào chính cuộc sống của mình.
•
•
•

Trải nghiệm quyền con người thông qua những hoạt động hay câu chuyện bài
học
Tư duy về quyền thông qua hoạt động thảo luận
Hành động hay phản ánh những hành vi hay sự thay đổi về quyền con người.

(Điều chỉnh từ Chơi công bằng! Công cụ giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008
Equitas – Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người, Reference 07.)
NHỮNG THỰC HÀNH TỐI ƯU VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN HIỆU QUẢ
“Những thực hành tối ưu” dạy những chiến lược và phương pháp đã qua nghiên
cứu kĩ lưỡng và đã được dùng để giúp giáo viên trở nên hiệu quả hơn trong công tác
giảng dạy của mình.
Tất cả chúng ta đang học theo những cách khác nhau. Phần này đưa cho giáo viên
những cách tiếp cận và kĩ thuật khác nhau đem lại những kết quả tốt, khi trẻ tiếp thu
được nội dung cần dạy
(Nguồn: Tài liệu hệ thống đánh giá kết quả, JPAS, Version 5.0, 2008, Trường quận
Jordan Utah, USA.)
Vai trò của giáo viên/người hướng dẫn là gì? “Người hướng dẫn” (hay giáo viên)
thường được dùng để ám chỉ một người lớn hay thanh niên – người làm việc với trẻ
nhỏ ở các lớp học chính qui hay phi chính qui hay bất kì môi trường học tập nào
khác. Các tổ chức khác nhau sử dụng các cụm từ khác nhau như người tư vấn,
người hướng dẫn, chủ nhiệm lớp hay giáo viên để thể hiện vai trò này. Vì lý do làm rõ,
“người hướng dẫn” được lựa chọn bởi nó được hiểu rộng rãi và thường được sử
dụng trong bối cảnh này.
•

Người hướng dẫn theo sát và hướng dẫn trẻ em trong việc học của chúng.

•

Người hướng dẫn là những hình mẫu. Họ là một ví dụ cho trẻ em, lồng ghép
những giá trị quyền con người vào trong cách hành xử và thái độ của mình, trong
khi không ngừng nhận thức về tầm ảnh hưởng họ tạo ra lên những em nhỏ.
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•

Những người hướng dẫn tạo một môi trường tích cực phục vụ học tập. Có lẽ
đây là vai trò quan trọng nhất của người hướng dẫn.

•

Những trách nhiệm chính: tổ chức trò chơi, khích lệ sự tham gia, hướng dẫn
thảo luận, và cho trẻ cơ hội tư duy phản biện về các hành xử của chính mình.

(Điều chỉnh từ Chơi công bằng! Công cụ giáo dục quyền con người cho trẻ em, 2008 Equitas
– Trung tâm quốc tế về giáo dục quyền con người, Reference 07.)
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NHỮNG THỰC HÀNH TỐI ƯU CHO NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Vào đầu buổi học, hãy ôn tập và tóm tắt những ý tưởng hay kĩ năng từ bài
trước. Ôn tập giúp người hướng dẫn quyết định liệu trẻ đã có kiến thức hay kĩ năng
cho bài học hôm nay chưa. Khi quí vị thấy chúng ghi nhớ hay biết được bao nhiêu để
làm cơ sở điều chỉnh bài học hay hoạt động của buổi học hôm nay.
Cung cấp cho trẻ tóm tắt tài liệu mới để chúng biết hôm nay mong đợi học
được gì. Hãy bắt đầu với một tóm tắt ngắn gọn bao gồm những nguyên tắc chung,
vắn tắt hay những câu hỏi ghi trong kế hoạch học tập.
Dùng những bài phát biểu có nhiệt huyết và sức truyền lủa hay sự hứng thú rõ
ràng vào chủ đề. Khi người hướng dẫn thể hiện nhiệt huyết, sẽ thu hút sự tập trung
của trẻ và phát triển sự nhiệt huyết trong chính bản thân trẻ. Cuối cùng thì khả năng
cao chúng sẽ lồng ghép những hành xử tích cực.
Hãy dùng những câu hỏi đòi hỏi trẻ phải nhận ra hay gợi nhớ lại những thông tin
như sự thật, khái niệm, tên, chi tiết v.v. Người hướng dẫn hỏi những câu hỏi thực
tế bao nhiêu thì trẻ càng dễ ghi nhớ bấy nhiêu. Hãy sử dụng những câu hỏi mở đòi
hỏi câu trả lời không chỉ là có hay không mà còn lôi kéo sự tham gia và hứng thú suy
nghĩ cho trẻ.
Hãy khích lệ những em nhỏ có cảm giác khiên cưỡng. Người hướng dẫn hiệu
quả là những người có thể quan tâm được những em nhỏ không giơ tay để xem
chúng có nắm được bài không và nhẹ nhàng khích lệ chúng tham gia vào hoạt động
trên lớp.
Cho phép khoảng thời gian chờ đợi sau khi đặt câu hỏi. Sau khi đưa câu hỏi, hãy
chờ ít nhất 5 giây cho các em chuẩn bị câu trả lời trước khi gọi các em trả lời.
Áp dụng học tập dựa trên trải nghiệm cá nhân của trẻ, đời sống tương lai hay
tình hình công việc tiềm năng.
Nắm được hoàn cảnh của trẻ đóng một vai trò quan trọng trong mọi loại hình học tập;
những điều trẻ đã biết tác động đến điều và mức độ trẻ sẽ học được trong tương lai.
Củng cố hành xử mong muốn. Những phần thưởng nhỏ, thường xuyên hiệu quả
hơn những phần thưởng lớn và không thường xuyên. Khen ngợi là một phần
thưởng có sức mạnh đặc biệt, nếu nói ra một cách tự nhiên cho trẻ khi chúng đạt
được điều gì đó.
“Cảm ơn Bao rất nhiều vì đã chia sẻ ý kiến của em.”
“Cô/thầy rất thích cách Asha đứng vào hàng một cách nhanh chóng.”
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“Nhóm này đã theo sự hướng dẫn của cô/thầy một cách chính xác” hiệu quả hơn là
chỉ vào một nhóm làm sai.
Kết thúc đúng đắn. Cuối buổi học quan trọng là phải cho trẻ cơ hội tổng kết lại
những điều các em đã học được cho chính mình và cho tập thể. Cách quí vị thực
hiện điều này phụ thuộc vào mục tiêu và tâm trạng của lớp. Hãy xem them phần
Những phương pháp giảng dạy, “Những cái kết,” trang 201 để có thêm sự gợi ý.
Hãy lưu giữ! Một người hướng dẫn tốt học hỏi từ chính kinh nghiệm của mình. Cẩm
nang hướng dẫn này bao gồm một trang nhật kí gọi là “Ghi chép của người hướng
dẫn” ở cuối mỗi bài học trong đó có câu hỏi giành cho chính quí vị. Hãy dùng bảng
này! Ngắn gọn ghi lại chuyện gì diễn ra tại buổi học hôm nay bao gồm những thay đổi
hay điều chỉnh mà quí vị đã làm, những ý tưởng mới, những thành công và khó khăn
cụ thể. Câu trả lời cho những câu hỏi này giúp quí vị nhận ra mình làm tốt như thế
nào và tương lai có cần thay đổi hay điều chỉnh nào không.
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NHỮNG THỰC HÀNH TỐI ƯU CHO “LỚP HỌC”
Tạo một môi trường học tập tích cực. Một trong những cấu phần chính trong việc
tạo một lớp học tích cực là tạo ra một môi trường ấm áp và hỗ trợ trong đó học sinh
cảm thấy an toàn và sẵn sàng tham gia.
Một môi trường tiêu cực như đánh nhau hay từ ngữ gay gắt hay đe dọa và lời bình
luận không thiện cảm và thái độ tiêu cực, sẽ làm nhụt chí sự tham gia và cản trở việc
học tập của học sinh.
Sử dụng 3 hay 4 lời khen cho mọi lời tiêu cực để trẻ nghe được sự khích lệ tích cực
trong hầu hết khoảng thời gian học trên lớp.
“Ali, tôi thích cách em giơ tay phát biểu.”
“Oh, hãy nhìn xem! Marta đang ngồi yên lặng.”
“Tôi thích cách Thomas làm theo yêu cầu của cô.thầy”
“Cảm ơn em Sofia, vì đã khẩn trương lấy bút và vở ra.”
Trẻ em sẽ tin điều quí vị bảo chúng đơn giản vì bạn là người hướng dẫn. Hữu ích khi
nói những điều như, “đây sẽ là thời gian tốt nhất của các em!” bởi vì chúng sẽ rời lớp
và nói với người khác đây sẽ là thời gian tốt nhất của họ chỉ bởi vì bạn nói điều đó
với chúng.
Nội qui lớp học và hệ quả. Quan trọng là phải tạo nội qui lớp học và hệ quả, và phải
nhất quát, tử tế và kiên nhẫn khi thực thi chúng.
Hãy NGHIÊM KHẮC nhưng DỄ CHỊU. Có thể phải nghiêm khắc, hay nói cách khác là
phải nhất quát khi yêu cầu các em tuân theo điều quí vị yêu cầu nhưng không hẹp
hòi. Hãy lấy điều này làm khẩu hiệu của quí vị và hãy MỈM CƯỜI!
Hãy làm một danh sách với trẻ khi hành xử trong một nhóm. Hãy dán những nội qui
đó và giành thời gian thảo luận chúng với các em học sinh để tất cả các em đều biết
và tán thành.
Hãy đáp lại cách hành xử một cách nhất quát. Hãy nhận ra và dừng ngay những
hành xử thiếu nguyên tắc. Không cho phép nói chuyện, làm ồn hay ngắt quãng
trong quá trình giảng của người hướng dẫn.
Khi người hướng dẫn và trẻ cùng thiết lập những nội qui công bằng và thực thi
chúng một cách nhất quán, những ai phá vỡ nội qui có thể sẽ cảm thấy không vui với
chính mình.
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Nếu trẻ có thể phụ thuộc vào những điều người hướng dẫn nói, chúng sẽ ít khi đi
kiểm chứng và nhiều khả năng có thể chấp nhận chịu trách nhiệm với cách hành xử
của mình.
Đánh giá và điều chỉnh những hoạt động dạy học. Khi cần, hãy điều chỉnh bài học
và hoạt động dựa trên nhu cầu và sự tham gia của trẻ, hãy nghĩ về cách thức để cải
thiện sự giảng dạy.
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NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Có vô kể những kĩ thuật giảng dạy, và không thể sử dụng tất cả chúng nhưng sự da
dạng sẽ tạo sự thú vị. Những bài học và hoạt động trình bày trong cẩm nang
COLEGA sử dụng rất nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau. Cần thảo luận cách
sử dụng chúng sao cho phù hợp nhất với những điều về quyền con người và quí vị
nghĩ cách sao cho thúc đẩy học sinh hiểu về những mục tiêu được giảng dạy.
Quan trọng là luôn phải đưa ra những gợi ý rõ ràng về hoạt động và kết quả mong
đợi.
Hầu hết những gợi ý và thông tin trong phần này được điều chỉnh từ hai tài liệu:
1. Cẩm nang quyền con người, Sách chủ đề 4, Nancy Flowers. Minneapolis Trung
tâm nguồn liệu quyền con người, 2000.
2. Siniko, Hướng tới một văn hoá tôn trọng quyền con người, Amnesty International
1998.
Giao nhiệm vụ và lập nhóm
Có thể chia các em ra làm các nhóm nhỏ gồm 2, 3 hay 4 em để cùng nhau trao đổi
chia sẻ ý kiến và học cách làm việc cùng nhau trong các trò chơi và hoạt động. Có
nhiều cách đảm bảo để đảo thành viên trong nhóm, và không ai có cảm giác mình là
người cuối cùng được lựa chọn vào nhóm.
•

Để các em đếm đến 3 hay 4. Tất cả em mang số 1 vào 1 nhóm, em mang số 2 vào
một nhóm, cứ thế v.v.

•

Chỉ định mỗi em là một loại hoa quả: táo, cam, chuối hay chanh. Các em là táo
vào 1 nhóm, các em là chanh vào 1 nhóm, cứ thế v.v. Hay quí vị có thể thay bằng
con vật.

•

Khi trẻ đến lớp, đưa cho mỗi em một tờ giấy nhỏ màu vàng hay xanh. Vào lúc
thích hợp, chia các em màu vàng một nhóm, các em màu xanh một nhóm.

Hoạt động động não
Hoạt động động não là một cách để tạo ra nhiều ý tưởng một cách nhanh chóng. Có
thể sử dụng hoạt động này để giải quyết một vấn đề cụ thể hay trả lời một câu hỏi.
Để giới thiệu một chủ đề mới, hãy đặt câu hỏi, như “làm sao để chúng ta có thể cải
thiện cộng đồng của chúng ta?” Hãy hỏi cả nhóm chia sẻ bất cứ điều gì họ nghĩ về
chủ đề này.
Phân công một người ghi chép ghi lại những ý tưởng lên bảng hay tờ giấy to. Hãy
viết tất cả gợi ý và dừng lại khi hết ý kiến.
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Sau khi làm hoạt động này, học sinh có thể xếp thứ tự ưu tiên các ý tưởng nhằm tập
trung vào thảo luận (Flowers, p. 60.)
“Mục thảo luận tự do”
“Mục thảo luận tự do” là khi trẻ có cơ hội được nói tự do trong một nhóm nhỏ gồm 2,
3, đến 5 bạn. Chúng được hướng dẫn thảo luận một vấn đề nan giải mà người
hướng dẫn đặt ra. Một bạn trong nhóm làm “báo cáo viên” để ghi lại những gì thảo
luận hay quyết định để sau đó nhóm báo cáo lại chia sẻ ý kiến với các nhóm còn lại.
(Flowers, p. 63.)
Chiến lược này là một quãng nghỉ ngắn nhưng quan trọng vì học sinh phản ánh về
những vấn đề được nêu ra trong thảo luận của lớp. Dùng phần này để tăng cường
hiểu biết của trẻ với bài học. Đây là một cách hiệu quả để thay đổi tốc độ và giữ
được sự tập trung chú ý của trẻ.
Nghiên cứu điển hình
Một nghiên cứu điển hình là một nghiên cứu sâu về một tình huống cụ thể nào đó.
Những nghiên cứu điển hình đưa ra những ví dụ về tình huống thật hay giả định cho
trẻ thảo luận và xem xét. Thường những nghiên cứu này dưới dạng văn bản nhưng
cũng có thể là những đoạn trích video hay audio ngắn, và những người hướng dẫn
có thể lien hệ tình huống từ một nước khác, không nhất thiết chỉ trong nước mình.
Hãy cho phép có thời gian tự đọc và thảo luận cho nghiên cứu điển hình, có thể tự
làm hay theo cặp hay theo nhóm nhỏ. Hãy liệt kê những câu hỏi/vấn đề mà người
hướng dẫn muốn các em thảo luận. Rồi cùng rà soát với các em về các phản hồi và
rút ra những điểm cần học. (Flowers, p. 60.)
Kết thúc lớp
Cách quí vị kết thúc lớp học phụ thuộc vào mục tiêu và không khí của lớp. Điều quan
trọng là phải kết thúc lớp đúng khí thế để các em ra về vẫn ghi nhớ được những điều
đã học và cảm giác về lớp học. Đây là một cấu phần quan trọng trong việc giảng dạy
của quí vị.
•

Trò chơi truyền bóng
Cho các em đứng thành một hình tròn hay hai đường thẳng cắt nhau, không quá
xa nhau. Chúng truyền một quả bóng từ người này qua người kia, sao cho truyền
cho người chưa được nhận. Mỗi người nhận được bóng nói lên 1 điều bạn đã
học được hay có thể ghi nhớ được từ bài học hôm nay. Cứ tiếp tục cho đến khi
ai cũng có lượt.

•

Tóm tắt nhóm
Hãy hỏi một câu mang ý tóm tắt, như là “hôm nay em nghe thấy điểm nhấn nào
mà em đặc biệt nhớ?” hay “ý gì các em có thể mang về nhà dùng trong gia đình
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mình?” hay là “có ai có câu hỏi gì cho cô/thầy không?” Hãy để từng em đều có
lượt trả lời. (Flowers, p. 82.)
Thảo luận nhóm
• Thảo luận nhóm nhỏ
Chia lớp thành cặp hay các nhóm nhỏ để các em có cơ hội tích cực tham gia thảo
luận. Nhóm nhỏ có thể nhanh chóng đưa ra được nhiều ý kiến. Người hướng dẫn
đặt một câu hỏi, ví dụ là “việc truyền thông tin sai về người khác có phải là việc
làm đúng đắn không?” Hãy giải thích bài tập một cách cặn kẽ. Xếp trẻ ngồi sao
cho nhìn thấy nhau và cho chúng biết giới hạn thời hoàn thành bài tập thảo luận.
Có thể có một người chủ tọa và ai đó ghi chép trong mỗi nhóm. (Flowers, p. 63.)
Sau khi hết thời gian thảo luận, hãy cho mỗi nhóm báo cáo lại ý kiến của nhóm
mình trước lớp bằng cách tóm tắt lại phần thảo luận, trình bày quyết định của
nhóm và liệt kê những ý kiến.
•

Thảo luận toàn thể
Nhằm có một cuộc thảo luận mới, quan trọng là có một không khí tin tưởng và
tôn trọng nhau trong nhóm. Một cách để giúp tạo một môi trường “an toàn” là để
cho nhóm xây dựng “qui tắc thảo luận.”. Tốt nhất xây dựng qui tắc này từ đầu
khóa học cùng lúc xây dựng tiêu chuẩn về hành xử trong lớp.
Thảo luận là một cách tốt cho người hướng dẫn và trẻ cùng khám phá thái độ của
học sinh hướng tới những giá trị quyền con người. Những phiên thảo luận tạo cơ
hội thực hành lắng nghe, lần lượt phát biểu và có những kĩ năng làm việc nhóm
cần có để tôn trọng những quyền của người khác. Lý tưởng là cho các em ngồi
thành vòng tròn và bán nguyệt để các em nhìn thấy nhau được. (Flowers, p. 63.)

Phỏng vấn
Phỏng vấn là cách tốt để tập trung cộng đồng lớn vào các nhóm thanh thiếu niên này.
Những người được phỏng vấn có thể kết nối học tập với cuộc sống thực và cũng
giúp trẻ cải thiện kĩ năng tiếp xúc với nhiều người khác nhau và những ý kiến khác
nhau.
Ví dụ, nếu nhóm đang học về quyền của trẻ em, cha mẹ và ông bà sẽ là một nguồn
thông tin quan trọng về cuộc sống của trẻ em đã thay đổi ra sao trong những năm
qua. (Flowers, p. 68.)
Truyền thông
• Phim hoạt hình và truyện tranh
Phim hoạt hình và truyện tranh có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ lên thế hệ trẻ không
chỉ mang tính giải trí mà còn tán đồng những khuôn mẫu và định kiến. Hãy thảo
luận với cả lớp về những điểm này.
Hãy cắt những đoạn phim hoạt hình và truyện tranh từ báo, tạp chí, sách truyện
tranh và góc quảng cáo, nội dung có liên quan đến nội dung thảo luận trên lớp.
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Hãy hỏi câu hỏi về truyện tranh đó, như là: “Thông điệp là gì? Hình ảnh trong đó
có hiệu quả không? Phản ứng cảm xúc đầu tiên của em là gì? Nó có bao hàm
khuôn mẫu hay định kiến với nhóm cụ thể nào không? Nó có gây cười hay hài
hước không? (Siniko, p. 33.)
•

Tranh ảnh
Tất cả chúng ta đều hiểu sự việc theo nhiều cách khác nhau và có thể có hiệu
quả nếu cho các em thấy cách chúng ta nhìn nhận mọi việc khác nhau ra sao.
Đưa cho mỗi cặp học sinh một bức ảnh liên quan đến chủ đề đang thảo luận. Mỗi
cặp có một bức ảnh khác nhau. Cho mỗi cặp 5 phút để viết 4 câu hỏi quan trọng
nhất mà chúng thắc mắc về bức ảnh. Yêu cầu mỗi cặp cho cặp khác xem bức
ảnh và câu hỏi của cặp mình và cho chúng tầm 10 phút để cùng nhau tìm ra giải
đáp cho những câu hỏi đó.
Hãy yêu cầu tất cả các em cùng nhìn vào tất cả các bức ảnh, cùng câu hỏi và câu
trả lời và tiếp tục bình luận khi cần. (Flowers, p. 68.)

•

Phim tài liệu và video
Hãy xem trước tất cả các tài liệu để quyết định tính phù hợp cho từng nhóm.
Những đoạn video ngắn về những vấn đề quyền con người có hiệu quả hơn
những video dài, và thời gian còn lại nhiều hơn cho nhóm thảo luận với nhau.
Các em nên phân tích thông tin truyền thông cho những nội dung ý nghĩa. Chúng
có thể viết phần hiểu của mình về video đó hay sử dụng chúng là cơ sở cho thảo
luận nhóm của mình. (Flowers, p. 66.)

Khách mời
Quí vị có thể muốn mời hai hay ba khách mời bên ngoài vào chia sẻ những quan
điểm khác nhau về một chủ đề nào đó. Cũng luôn luôn thú vị nếu có một chuyên gia
từ một ngành nghề cụ thể đến và nói chuyện về công việc của họ.
Thảo luận với lớp về diễn giả mà quí vị mời tới và chủ đề sẽ thảo luận để học sinh có
sự chuẩn bị những câu hỏi phù hợp. Hãy cho các em biết ngắn gọn về vị khách mời
đó.
Sau bài trình bày của khách mời khi quí vị còn lại với học sinh, hãy hỏi cả lớp xem
chúng có thấy thú vị không. Đảm bảo chắc chắn ôn lại những vấn đề được nói tới
trong bài trình bày. (Flowers, p. 68.)
Trờ chơi đóng vai
Một trò chơi đóng vai là một vở kịch ngắn do các em đóng. Hầu hết là vở kịch tự tạo
dù học sinh có thể dựa vào trải nghiệm cuộc sống riêng khi dựng kịch. Người hướng
dẫn xác định vấn đề, ví dụ: “quyền với tài sản.” Hai hay nhiều hơn các bạn ở lớp có
thể đóng vai ai đó lấy tài sản của người khác. Hai bạn khác có thể đại diện cho người
bị mất tài sản do sự phân biệt tôn giáo hay sắc tộc.
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•

Trong suốt quá trình chơi, có thể sẽ hữu ích nếu dừng lại chút và hỏi mọi người
xem có hiểu chuyện gì đang diễn ra và tình huống này được xử lý ra sao cho tất
cả các bên liên quan.

•

Sau vở kịch, điều quan trọng là các thành viên nói chuyện về chuyện gì đã diễn ra
và thảo luận cách hợp lý giải quyết tình huống. (Flowers, p. 63.)

Những bài hát và những câu chuyện
Ở nhiều xã hội, những bài hát và câu chuyện là phương pháp để bảo tồn và truyền lại
những giá trị xã hội. Chúng được sử dụng để truyền tải những thực tế xã hội, văn
hóa, lịch sử đa dạng và nhiều trong số đó bao hàm những giá trị và khái niệm
quyền con người.
•

Để khám phá một chủ đề quí vị đã lựa chọn, quí vị có thể yêu cầu nhóm đi tìm các
bài hát và câu chuyện của nước mình mà các em đã nghe qua trong đó giúp
truyền tải ý nghĩa về quyền con người mà các em đang học.

•

Quí vị có thể phân các nhóm nhỏ làm các vấn đề khác nhau. Cho các em thời
gian hỏi cha mẹ, ông bà và những người khác trong cộng đồng để biết về các câu
chuyện và bài hát. Để cho các em thu thập và nộp lại lời chuyện hay nhạc, và cho
chúng đủ thời gian để trình bày trước cả lớp hay dạy cho mọi người một bài hát
mới.

•

Hãy tổ chức một buổi thảo luận so sánh những điểm mà bài hát hay câu chuyện
nói tới, và nó liên hệ ra sao với thực tế thế giới ngày nay (Siniko, p. 29.)
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ĐÁNH GIÁ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ
Một người hướng dẫn tốt là người học từ chính kinh nghiệm giảng dạy của mình. Một
trong những cách mà thầy hay cô làm là viết nhật kí giảng dạy. Quí vị sẽ thấy ở cuối
mỗi bài học có thêm 1 tờ ghi “Ghi chép của người hướng dẫn/ giáo viên” – trang này
giúp quí vị phản ánh và ghi lại những việc quí vị làm. Vào cuối mỗi bài học xin hãy
viết ngắn gọn về trải nghiệm hôm đó của quí vị.
Phiếu ghi chép của người hướng dẫn
Trang này ghi một vài câu hỏi gợi ý giúp quí vị phản chiếu chính mình (1) thông qua
mắt của chính mình (2) thông qua mắt của học sinh của mình, và (3) thông qua mắt
của đồng nghiệp của mình.

1. Tôi cảm thấy thế nào về những gì diễn ra trong buổi học hôm nay?
Hay nói cách khác, điều gì đã diễn ra tốt đẹp?
Tại sao nó lại diễn ra tốt đẹp?
Tôi đang cố gắng làm gì?
Sao tôi biết là điều đó đã diễn ra tốt đẹp?
2. Lần sau tôi sẽ hay nên làm gì đó thay đổi?
Tự đánh giá
Hãy hỏi chính mình:
1. Các hoạt động khích lệ học sinh học tập tích cực như thế nào?
2. Có cách nào khác để giúp học sinh học những Điều ghi trong Tuyên ngôn quốc tế
không?
3. Tôi có thể làm gì để cảm thấy dễ chịu và tự tin khi thảo luận những vấn đề gây
tranh cãi?
4. Những thực hành tốt nào tôi có thể sử dụng để đánh giá việc học của học sinh?
Đánh giá học sinh
Cuối mỗi khóa học, hãy hỏi học sinh
1.
2.
3.
4.

Em hiểu Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người là gì?
Em biết quyền của em là gì?
Em sẽ làm gì để cho mọi người thấy là em quan tâm họ?
Em sẽ làm điều đó như thế nào?

(Điều chỉnh từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed. Làm sao để tất cả các giáo viên có thể hỗ trợ
giáo dục quyền con người và công dân: Khung phát triển năng lực. Hội đồng châu Âu, tháng
3, 2009, p. 61.)
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PHẦN III: CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, TRUYỀN
LỬA VÀ ÔN TẬP
Hầu hết những hoạt động sau được trích và điều chỉnh từ hai tài liệu:
1. Chương trình tị nạn thanh niên, Canadian Orientation Abroad (YRC),
Tổ chức di dân thế giới, Switzerland, 2013.
2. Chơi công bằng! Bộ công cụ giáo dục quyền con người cho trẻ em (PIF)
Equitas – Trung tâm giáo dục quyền con người quốc tế, Canada, 2008.
CÁC HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN
Xin hãy nói cho tôi
Mọi người đi quanh phòng theo các hướng khác nhau, và nói “Xin chào” khi chạm
nhau. Khi người hướng dẫn vỗ tay ra hiệu mọi người dừng lại, thì dừng lại và quay
sang người gần nhất và hỏi người đó những câu hỏi để làm quen và hiểu hơn về
người kia. Thường bắt đầu với cụm từ, “xin hãy nói cho tôi….”
Khi xong câu hỏi và trả lời đầu tiên, người hướng dẫn vỗ tay ra tín hiệu cho các em
tiếp tục bước đi, và nói với mọi người, “xin chào”. Khi người hướng dẫn vỗ tay lần
nữa, thì các em lại dừng lại và hỏi câu hỏi làm quen với người bên cạnh. Và cứ thế
cho đến khi người hướng dẫn quyết định dừng hoạt động. (YRC, p. 115.)
Tôi biết bạn
Hãy tìm em nào đó đã biết nhau trong lớp bằng cách là gọi một em học sinh lên trước
lớp, nói tên của mình và để các em khác giơ tay nếu các em biết bạn đang đứng trên
lớp đó. Các em có thể nói một điều gì đó tốt đẹp mà mình biết về người đó.
Hàng xóm của bạn là ai?
Hãy chia các em thành từng cặp và mỗi cặp các em tự phỏng vấn nhau bằng cách
đặt các câu hỏi cho nhau nhằm tìm ra 5 điều/thứ mà mình không biết về người kia
trước khi chơi trò chơi. Các em làm hoạt động này rất nhanh vì các em có khoảng 23 phút để phỏng vấn nhau.
Sau 5-6 phút, mời các em trở lại và lần lượt giới thiệu về “người hàng xóm” của mình
cho cả lớp nghe. (YRC p. 116.)
Trò chơi truyền bóng
Cùng đứng thành vòng tròn. Giải thích là các em sẽ nói tên của mình và sau đó truyền
quả bóng cho người khác. Người đó bắt được bóng, bước 1 bước về phía trước và
nói tên của mình một cách to, rõ ràng, và sau đó nói tên của BẠN (hay nói cách khác
là tên người đã truyền quả bóng cho mình). Sau đó bạn lại truyền quả bóng cho
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người tiếp theo, người đó đón được bóng, bước lên phía trước, nói tên của mình và
tên người vừa truyền bóng cho mình.
Cứ truyền bóng qua lại như vậy cho hết vòng tròn đến khi tất cả đều đã giới thiệu tên
của mình xong. (YRC, p. 112.)
Rất vui được biết bạn
Cho học sinh đứng vào giữa phòng. Gọi to, “tất cả các bạn mặc đồ có màu đen đứng
với nhau. Tất cả các bạn mặc áo màu xanh đứng với nhau”. v.v. Sau đó học sinh
trong mỗi nhóm tự giới thiệu với nhau trong nhóm. Tiếp tục trò chơi, gọi tên các
nhóm khác.
Giờ thử ghép nhóm không dựa vào hình thức, các học sinh cần nói với nhau xem
mình thuộc nhóm nào, ví dụ, “tất cả học sinh 8 tuổi vào 1 nhóm,”, “tất cả các em sinh
cùng tháng vào 1 nhóm,” hay “những ai mặc áo màu vàng ở nhà.”
Các em cũng có thể dùng cảm xúc của mình: Những ai sợ bay máy bay, những ai
thích trời mưa, những ai ghét nhện, những ai thích hát v.v. (YRC, p. 128.)
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN LỬA
Hoạt động truyền lửa là những hoạt động rất ngắn giúp nâng cao tinh thần nhóm và
tạo sự đoàn kết. Dùng những hoạt động này bất kì lúc nào quí vị cảm thấy sự hứng
thú của học sinh giảm bớt, và quí vị cần có một khoảng nghỉ giải lao nhanh để tái
thiết lập năng lượng và sự chú ý. Hãy cẩn trọng không thay thế chúng cho những
hoạt động học tập.
Cùng với những hoạt động sau, quí vị có thể dùng những trò chơi ngắn mà trẻ đã
biết như những bài hát có chuyển động (“Đầu, vai, gối và ngón chân”). Bạn cũng có
thể hỏi liệu có ai biết một trò chơi nào gợi cho lớp không, như “Vịt, Vịt, Ngỗng!”. Quí
vị muốn trò chơi nào ngắn và sống động.
Vịt, Vịt, Ngỗng!
Cho các em ngồi thành vòng tròn, khi một em “đây là con gì” khi đi quanh phòng, gõ
nhẹ vào bạn đang ngồi và gọi to “vịt” cho đến khi cuối cùng ai đó gọi to “ngỗng”.
“Ngỗng” nhảy lên và cố gắn nhãn “nó” trước khi “nó” chạy quanh vòng tròn và ngồi
vào chỗ “ngỗng” ngồi trước đó. Nếu “nó” thành công, “ngỗng” sẽ trở thành “nó” và
quá trình bắt đầu lại. Nếu “ngỗng” dán nhãn “nó”, “ngỗng” trở lại chỗ ngồi và “nó” bắt
đầu lại.
Chiếc máy giặt
Cho học sinh đứng thành hai hàng song song gần nhau, mặt đối mặt. Cử 1 em cuối
hàng đứng ra giữa hai hàng, “đóng vai máy giặt”. Các em khác (nếu văn hóa phù
hợp) vuốt nhẹ vào bạn đó hay bắt tay và nói lời khen ngợi, nhẹ nhàng, khích lệ với em

213

đó. Đứa trẻ sau khi “giặt” xong, khuôn mặt trở nên bừng sáng, hạnh phúc, vui vẻ. Rồi
em đó về chỗ, mời một em khác lên thay.
Trò này sẽ vui hơn khi làm hàng ngày (vào giờ khác nhau) với một hay hai em thay vì
mọi người cùng nhau làm “máy giặt”. Hay quí vị có thể cách 1 ngày lại chơi lại trò này
nếu quí vị không có thời gian thực hiện đều đặn hàng ngày. (ActivityVillage.co.uk)
Xếp hàng nhanh!
Chia nhóm gồm 5-6 em nếu lớp có 10-12 em. Người hướng dẫn hô to, “nào các em
hãy xếp vào hàng…” và thêm vào câu nói ghi sau đây. Người chơi chạy nhanh tìm vị
trí đúng của mình và khi xong thì hô to là đã xong.
•
•
•
•
•

Theo độ tuổi, lớn tuổi đứng trước
Theo tên bảng chữ cái
Theo chiều cao, thấp đứng trước
Theo số anh chị em trong nhà? Người có ít anh chị em đứng trước
Theo độ dài tóc, tóc dài đứng trước

Quí vị có thể chơi trò này với cử chỉ, không cho phép nói! (ActivityVillage.co.uk)
Thời gian kể chuyện
Hãy bắt đầu một câu chuyện cho một nhóm bằng cách nói một câu ngắn gọn. Sau đó
đi vòng quanh vòng tròn yêu cầu mỗi em thêm vào một câu cho câu chuyện sau khi
lặp lại câu trước. Nếu ai đó có khó khăn, hãy nói, “và sau đây…” như cách nối cho
câu tiếp theo. (stevevernonstoryteller.wordpress.com)
ỔN cả thôi
Bằng giọng to, dõng dạc, một người hô to: HEY, mọi người, hãy cùng _____!” và bạn
đó chọn một hành động nào đó (như là HOP). Những người còn lại hô vang, “RỒI,
nào cùng HOP!” và tất cả cùng hành động đó trong vài giây. Trò chơi kết thúc khi
người hướng dẫn ra hiệu lệnh kết thúc. (PIF #12.)
Bò về phía trước
Hop trên một chân
và đi quanh phòng
Bò về phía sau
Nhắm mắt lại và vỗ tay

Nhảy
Nnắm mắt cá chân (hay khuỷu tay hay vai)
bằng hai tay
Ngồi xuống
Tay phải nắm bàn chân trái

Pháo hoa
Các nhóm nhỏ tạo ra các âm nhạc và vũ điệu khác nhau của pháo hoa. Một số làm
như những quả bóm phụt khói và nổ tung. Một số làm như những tiếng pháo hoa
bằng tiếng vỗ tay. Một số làm vòng quay quay quay. Gọi mỗi nhóm lên biểu diễn, và
sau đó cả nhóm to cùng trình diễn một màn pháo hoa. (ActivityVillage.co.uk)
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Simon nói
Các em nhỏ tạo ra các hành động đại diện cho một quyền con người. Thực hành trò
này trong 2 phút với những gợi ý sau đây.
Giáo dục: Giơ hai tay lên giả vờ như đang đọc sách
Biểu đạt: Giơ tay lên vành tai giả vờ như đang lắng nghe
Gia đình: Khoanh tay quanh người
Tôn giáo: Quì đầu gối
Sau đó các em xếp hàng chơi trò chơi. Người hướng dẫn nói một trong các quyền,
(ví dụ như “Simon nói Giáo dục”) và các em hành động theo. Người hướng dẫn
nhanh chóng nói tên của quyền tiếp theo (Simon nói Gia đình) và mọi người hành
động theo. Người hướng dẫn nói quyền theo thứ tự, nhanh chóng nói từ quyền này
đến quyền kia cho đến khi ai đó quên hành động hay làm sai, thì người đó bị loại khỏi
trò chơi. Tiếp tục cho đến khi tất cả bị loại (PIF #28)
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ
Trò chơi truyền bóng
Các em đứng thành vòng tròn. Giải thích cho các em là giờ sẽ chơi 1 trò chơi giúp
các em ghi nhớ một vài quyền con người mà các em đã học.
Các em sẽ nói một trong các quyền con người và truyền quả bóng sang cho người
khác. Người đó đón được bóng và nói một quyền khác hay một điều gì đó đã học về
quyền con người. Bạn đó nhanh chóng lại truyền quả bóng cho người tiếp theo và
tương tự như vậy.
Tiếp tục truyền bóng qua lại trong vòng tròn cho đến khi tất cả các em đều có cơ hội
nói một điều gì đó về quyền con người. (Hiệu đính từ YRC, p. 112.)
Câu hỏi đựng trong một hộp
Hãy để câu hỏi liên quan đến bài học trong một chiếc hộp hay chiếc mũ. Các em
đứng thành vòng tròn và truyền chiếc hộp đó quanh khi bật một chút nhạc lên. Khi
nhạc dừng, ai đang đang cầm hộp phải rút một câu hỏi và trả lời câu đó.
Trò chơi này có thể dùng để ôn lại bài trước. Lần trước các em đã học gì? Kể tên
một quyền mà các em đã học. Kể tên cách mà các em giúp gia đình trong tuần này.
Kể tên cách các em đã nghĩ để giúp ai đó là người khuyết tật.
Nói chuyện bức ảnh
Cuối bài học, hãy yêu cầu các em vẽ về điều đã học hay điều em thích về bài học hay
hoạt động hôm nay. Sau 5 phút, để các em trình bày ngắn gọn bức vẽ của mình và
giải thích về điều đã học. Quí vị có thể trưng bày những bức vẽ này ở lớp để sau này
tham chiếu.
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Hãy vẽ đúng
Cần dụng cụ:
• Phấn và bảng phấn
• Danh sách liệt kê 5-10 quyền con người
Chia lớp thành 2 đến 3 nhóm gồm 4-6 em/nhóm. Vẽ các đường thẳng trên bảng phấn
thành 2-3 cột, tùy thuộc có bao nhiêu người trong nhóm. Mỗi nhóm ngồi gần phía
bảng của mình.
Giải thích cho các em đây là một cuộc đua. Các thành viên của mỗi đội phải xác định
quyền con người mà người trong đội mình vẽ ra.
Người hướng dẫn đứng một mình ở cuối lớp và gọi thành viên của mỗi đội chạy về
phía mình, và thì thầm một quyền vào tai em đó.
Người chơi chạy lại phía bảng phấn và nhanh chóng vẽ một bức tranh về quyền đó
vào cột của đội mình. Các em khác trong cùng đội phải đoán xem người chơi này
đang vẽ gì.
Khi xác định đúng được quyền con người đó, một em khác trong đội lại chạy lại phía
người hướng dẫn để nghe về quyền tiếp theo.
Trò chơi kết thúc khi một trong các đội xác định được hết các quyền. (PIF #45)
Quyền của trẻ em
• Quyền được đến trường học
• Quyền có tôn giáo
• Quyền có nhà ở
• Quyền được chăm sóc y tế
• Quyền được diễn đạt bản than
• Quyền được sống cùng cha mẹ
• Quyền không bị phân biệt đối xử
• Quyền được chơi
• Quyền được an toàn
• Quyền có nhà ở
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PHẦN IV: CÁC BÀI HÁT
Nào chúng ta cùng ngồi đây (Here We Are Together)
https://www.youtube.com/watch?v=XR9d7TsgQN8
Tôi sẽ dắt bạn đi (I’ll Walk with You)
https://www.youtube.com/watch?v=2FNGVywm1rM
Sự tử tế bắt đầu từ chính tôi (Kindness Begins with Me)
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&t=25s
Chiếc đèn bé nhỏ của tôi (This Little Light of Mine)
https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
Chúng ta là khác biệt (We Are Different)
https://www.youtube.com/watch?v=2dbQZQMKpQE&list=RD2FNGVywm1rM&index=
2

Hầu hết các bài hát ghi trong mục này lấy từ Tuyển tập các bài hát thiêu nhi của Nhà
thờ chúa Jesus của Latter-day Saints, là tuyển tập các bài hát chính thức cho trẻ
trong nhà thờ này. Lần đầu được xuất bản bằng tiếng Anh năm 1089 cho tổ chức
Primary – là một tổ chức của các em nhỏ lứa tuổi từ 18 tháng đến 12 tuổi. Tuy nhiên,
các bài hát này dùng được và mọi lứa tuổi đều thưởng thức được.
Nghe các bài hát:
https://www.youtube.com/watch?v=NWqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
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Điều
with our hap - py face.

Điều
in

Nghe bài hát:
https://www.youtube.com/watch?v=XR9d7TsgQN8
Here we are together, together, together;
Oh, here we are together with our happy face.
There’s (name of child) and (name) and (name) aned (name);
Oh, here we are together in our happy place.
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our

hap - py

place.

Điều

https://www.youtube.com/
watch?v=2FNGVywm1rM
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I want to be kindto everyone,
For that is right, you see.
So I say to myself, “Remember this:
Kindness begins with me.”

Nghe bài hát:
https://www.youtube.com/watch?v=NWqqfG8jGA&list=PL1p11lCKMm7vUpyDMd39yUSVUUwUJ-Wa5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=N-WqqfG8jGA&t=25s
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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!

https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE
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We Are Different

Điều

https://www.youtube.com/watch?v=2dbQZQMKpQE&list=RD2FNGVywm1rM&index=
2
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PHẦN V: TỪ VỰNG
Người vận động: Một người ủng hộ hay nói lên ủng hộ ai đó hay điều gì đó.
Hành động nâng đỡ: Hành động do một chính phủ hay một tổ chức tư nhân thực
hiện để che đi sự phân biệt đối xử trước đây trong giáo dục hay việc làm.
Hiến chương Châu Phi về quyền con người và nhân loại, 1981: Là một hiến
chương về quyền con người cho khu vực lãnh thổ châu Phi do Tổ chức Châu Phi
Thống nhất thông qua (OAU)
Điều khoản: Một mục của một tài liệu trình bày một điểm cụ thể, ví dụ như 30 điều
trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người.
Việc cứu tế: Sự bảo vệ hay sự an toàn khỏi sự nguy hiểm hay mối gây hại, thường
được tìm thấy hay cung cấp bởi một nơi ở an toàn, ví dụ như ở một đất nước khác.
Kiểm duyệt: Kiểm tra những hình thức giao tiếp khác nhau (như sách hay bài phát
biểu hay bộ phim…) và bỏ đi hay thay đổi chúng vì ai đó cho rằng chúng có hại.
Quyền tập thể: Quyền của các nhóm để bảo vệ lợi ích và danh tính của họ, cũng ám
chỉ tới “quyền thế hệ thứ ba”.
Bản quyền: Quyền hợp pháp cho ai đó sao chép một văn bản, tác phẩm nghệ thuật,
bức tranh, âm nhạc hay những sản phẩm sáng tạo nghệ thuật nào đó. Nóchỉ thuộc
về người tạo ra sản phẩm và không ai khác nếu như người đó không cho phép sao
chép.
Thỏa thuận: Thỏa thuận ràng buộc giữa các nhà nước quốc gia; sử dụng đồng
nghĩa với công ước và hiệp ước. những thỏa thuận quyền con người quốc tế lớn
được thông qua năm 1966 đó là Thỏa thuận quốc tế về quyền chính trị và dân sự
(ICCPR) và Thỏa thuận quốc tế về quyền văn hóa, xã hội và kinh tế (ICESCR).
Công ước: Thỏa thuận ràng buộc các nhà nước quốc gia tuân thủ theo một hành
động đã nhất trí; sử dụng đồng nghĩa với thỏa thuận và hiệp ước. Một công ước và
một thỏa thuận là đồng nghĩa. Cả hai từ đều có ràng buộc pháp lý cho các chính
phủ đã phê duyệt. Do vậy, thỏa thuận và công ước có sức mạnh hơn so với
tuyên bố. Ví dụ, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn một thỏa thuận, nó tạo ra
những tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Một khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê
duyệt một công ước, các quốc gia thành viên sau đó phải thông qua công ước này
và thực thi vào trong luật quốc tế.
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Công ước về quyền trẻ em (CRC) do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày
20 tháng 11 năm 1989. Tài liệu chính của Liên Hợp Quốc công nhận quyền văn hóa,
xã hội, kinh tế, chính trị và dân sự của trẻ em. Đây là tài liệu Liên Hợp Quốc được phê
duyệt nhiều nhất, trong đó Mỹ là quốc gia duy nhất không thông qua.
Tuyên ngôn: Tài liệu ghi lại những tiêu chuẩn và nguyên tắc đã được thống nhất
nhưng nó không có ràng buộc pháp lý. Các hội nghị của Liên Hợp Quốc như Hội nghị
Liên Hợp Quốc về Quyền con người ở Vienna năm 1993 và Hội nghị thế giới về phụ
nữ ở Bắc Kinh năm 1995, thường thông qua hai bộ tuyên ngôn: một là do đại diện
các chính phủ biên soạn, và một là các tổ chức phi chính phủ biên soạn. Đại hội đồng
Liên Hợp Quốc thường ban hành những tuyên ngôn có sức ảnh hưởng nhưng không
ràng buộc pháp lý.
Tuyên ngôn về quyền trẻ em: Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thong qua năm
1959, không có ràng buộc pháp lý nhưng đã đặt ra 10 nguyên tắc chung, sau này
thành cơ sở cho việc xây dựng Công ước về quyền trẻ em (CRC).
Nhân phẩm: Một hàm ý đúng đắn về sự tự tôn và tôn trọng. Đối xử với người khác
với sự tử tế và tôn trọng.
Phân biệt đối xử: Sự phân biệt không công bằng trong việc đối xử; từ chối trao
quyền bình đẳng cho một số nhóm người cụ thể.
Giáo dục
• Giáo dục chính qui: Hệ thống giáo dục chính qui (thường do chính phủ) xuyên
suốt từ bậc mầm non và tiểu học đến đại học. Có thê rbao gồm các chương trình
đặc biệt về dạy nghề và kĩ thuật.
•

Giáo dục không chính qui: Quá trình suốt đời mà từng cá nhân tiếp thu thái độ,
giá trị, kĩ năng và kiến thức từ những nguồn giáo dục ở môi trường của mình và
từ trải nghiệm cuộc sống hàng ngày (ví dụ với gia đình và hàng xóm, ở chợ và thư
viện, từ truyền thong đại chúng và trò chơi.)

•

Giáo dục phi chính qui: Bất cứ chương trình dự định giáo dục cá nhân và xã hội
ngoài chương trình giáo dục chính qui- được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức, kĩ
năng và năng lực (như các nhóm thanh niên, nhóm nhà thờ, câu lạc bộ ngoài giờ
học, hướng đạo sinh)

Những năng lực đang phát triển: Những năng lực phát triển được khi trẻ lớn lên.
Trẻ em ở những môi trường và văn hóa khác nhau và đang đương đầu với những trải
nghiệm cuộc sống đa dạng, sẽ đạt được những năng lực ở các lứa tuổi khác nhau.
Khi chúng trưởng thành và có khả năng, các trẻ em có năng lực lớn hơn để chịu
trách nhiệm cho những quyết định mình đưa ra. Khi có sự phát triển, tiến bộ thì nhu
cầu cần được bảo vệ sẽ giảm. (CRC #5)
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Giới: là cách mà xã hội qui định vai trò của một bé trai hay một bé gái, hay cách mà
một người nhận biết cô bé hay cậu bé đó. Không nhầm lẫn với giới tính chỉ sự khác
biệt sinh học của bé trai và bé gái.
Các hiệp ước Geneva: Bốn hiệp ước thông qua năm 1949 của Ủy ban quốc tế chữ
thập đỏ (ICRC) ở Geneva, Thụy sĩ. Cả bốn hiệp ước đều về điều trị những người lính
và thủy thủ, tù nhân chiến tranh và dân thường bị thương và đau ốm dưới sự kiểm
soát của kẻ thủ. Những hiệp ước này sửa đổi và mở rộng những hiệp ước trước đây
năm 1864 và 1929.
Luật nhân đạo: Phần chính của luật này chủ yếu dựa vào những Hiệp ước Geneva
bảo vệ những người trong thời tranh chấp vũ trang, giúp các nạn nhân và hạn chế
những cách thức và phương tiện gây chiến nhằm giảm thiểu sự phá hủy, thiệt hại về
người và sự chịu đựng không cần thiết của nhân loại.
Quyền con người: Theo như Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, quyền con
người là những điều cơ bản hay nguyên tắc cơ bản mà mọi người ở mọi nơi có
quyền từ khi họ sinh ra đến khi qua đời đơn giản vì họ là một con người. Các quyền
là những điều mà bạn được có cả về mặt pháp lý và đạo lý là một phần trong sự tồn
tại của bạn. Bất kể bạn từ đâu đến, niềm tin của bạn là gì hay bạn chọn cách sống
như thế nào, bạn cũng không bao giờ bị tước bỏ những quyền đó mặc dù đôi khi có
sự hạn chế, ví dụ như nếu một ai đó vi phạm luật hay lợi ích an ninh quốc gia.
Người di cư: Một người rời quốc gia gốc của mình đi sống ở một quốc gia khác.
Người di cư thường tự quyết định thay đổi quốc gia.
Không thể tước bỏ: Ám chỉ đến những quyền thuộc về tất cả mọi người và không
thể bị tước bỏ trong bất kì tình huống nào.
Không thể phân tách: Ám chỉ tầm quan trọng ngang nhau của mỗi luật quyền con
người. Điều đó có nghĩa là quyền ghi trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người
không thể tách rời nhau. Một người không thể bị từ chối một quyền con người nào
mà cho là “kém quan trọng hơn” hay “không cần thiết.”
Phụ thuộc lẫn nhau: Ám chỉ khung bổ sung của luật quyền con người. Ví dụ, khả
năng bạn tham gia vào chính quyền chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi quyền diễn đạt bản
than của bạn, quyền được giáo dục và thậm chí quyền có được những điều kiện cần
của cuộc sống.
Các quốc gia thành viên: Các quốc gia hay các nước là thành viên của các tổ chức
liên chính phủ (như Liên Hợp Quốc, Hội đồng Châu Âu).
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Các tổ chức phi chính phủ (NGOs): Các tổ chức do xã hội dân sự hay người ngoài
chính phủ thành lập lên. Các NGOs giám sát hoạt động của các cơ quan quyền con
người như Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc và có thể có một vai trò lớn tác
động lên chính sách của Liên Hợp Quốc. NGOs là các “đài giám sát” về quyền con
người trong sứ mệnh của họ. Một số tổ chức lớn và là tổ chức quốc tế (như Hội chữ
thập đỏ hay Amnesty International); một số khác nhỏ và cấp trong nước (như một tổ
chức vận động cho người khuyết tật ở một thành phố cụ thể nào đó.)
Sự thông qua, thông qua: Quá trình một cơ quan lập pháp của một nhà nước
(thường là Quốc hội) khẳng định hành động của một chính phủ khi kí vào một hiệp
ước; qui trình chính thống trong đó nhà nước trở nên cam kết ràng buộc vào hiệp
ước đó sau khi đã chấp nhận hiệp ước.
Tị nạn: Một người bị bắt rời khỏi đất nước gốc của mình để trốn khỏi chiến tranh, áp
bức hay thiên tai. Những người tị nạn thường thông thể trở về nước mình một cách
an toàn.
Tôn giáo: Là tín ngưỡng, thực hành và những tổ chức xã hội tạo thêm ý nghĩa cho
cuộc sống của ai đó. Tôn giáo thường bao hàm tín ngưỡng và thờ phụng đáng tối
cao, thường là Chúa hay các vị chúa. Những tôn giáo lớn bao gồm Công giáo, Hồi
giáo, Do thái giáo, Vô thần và Phật giáo.
Trách nhiệm: Một bổn phận hay nghĩa vụ. Sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc gì đó,
khiến việc gì đó xảy ra, nhận biết nguyên dân sự việc và tiếp tục quan tâm đến nó. Ví
dụ, John có nhiệm vụ hay trách nhiệm giúp đỡ cha mẹ anh ấy.
Quyền: Những yêu cầu (những điều bạn được phép có một cách hợp pháp) hay sự
tự do làm điều gì đó hay trở thành người như thế nào hay có điều gì đó. Đây là
những quyền pháp lý được luật pháp của chính phủ cho phép. Có những quyền khác
như quyền con người là những nguyên tắc đạo đức về sự tự do hay hưởng quyền.
Quyền là những qui tắc cơ bản những gì con người được phép có và được hưởng
theo như hệ thống luật pháp hay chuẩn mực xã hội hay hành xử đạo đức.
Báo cáo viên đặc biệt: Một người do cơ quan về nhân quyền của Liên Hợp Quốc
chọn lựa báo cáo về một chủ đề cụ thể (như mua bán trẻ em, mại dâm trẻ em hay
lạm dụng tình dục trẻ em; về sự tự do tôn giáo tín ngưỡng) hay về tình hình nhân
quyền ở một quốc gia cụ thể nào đó.
Khuôn mẫu: Là một ý kiến khái quát hóa, đơn giản hóa về sự việc hay con người nào
đó, đặc biệt là ý kiến đó sai trái và có thể dẫn đến định kiến và phân biệt đối xử.
Liên Hợp Quốc: Một tổ chức gồm nhiều quốc gia thành viên đã nhất trí cùng phụng
sự cho hòa bình và quyền con người của tất cả mọi người. Được sáng lập năm 1945
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sau chiến tranh thế giới thứ II với mục đích ngăn chặn xung đột bùng nổ. Khi thành
lập, Liên Hợp quốc có 51 quốc gia thành viên, ngày nay tang lên 193 thành viên.
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (gọi tắt là, UDHR): Do Đại hội đồng Liên
Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948. Đây là tài liệu chính của Liên Hợp
Quốc thiết lập các chuẩn mực và tiêu chuẩn quyền con người. Tất cả các quốc gia
thành viên đã nhất trí thông qua. Dù tuyên ngôn không mang tính ràng buộc nhưng
theo thời gian những điều mục ghi trong đó đã được công nhận rộng rãi và có thể nói
là đã trở thành luật pháp quốc tế bắt buộc.
Bài ngoại: không thích hay định kiến lại những người từ những quốc gia khác hay
bất cứ thứ gì thấy lạ hay có yếu tố nước ngoài. Bài ngoại có thể gồm phân biệt đối
xử, phân biệt chủng tộc, bạo lực và thậm chí xung đột vũ trang chống lại người nước
ngoài.
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PHẦN VI: CÁC TÀI LIỆU

Bản thân thiện với trẻ nhỏ
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người
Công ước về quyền trẻ em
Tài liệu đầy đủ
Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người
Công ước về quyền trẻ em
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TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Bản thân thiên với trẻ em
Điều 1, Quyền bình đẳng
Bạn được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền của như tất cả mọi
người. Bạn có khả năng suy nghĩ và nói đúng. Bạn nên đối xử với người khác bằng
tình bạn bè.
Điều 2, Tự do khỏi sự phân biệt đối xử
Bạn có tất cả các quyền con người này bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn
ngữ, tôn giáo, quan điểm, hoàn cảnh gia đình, địa vị kinh tế xã hội, nơi sinh và quốc
tịch.
Điều 3, Quyền được sống, tự do và an toàn bản than
Bạn có quyền sống, tự do và cảm thấy an toàn.
Điều 4, Tự do khỏi sự nô lệ
Không ai có quyền đối xử với bạn như một nô lệ và bạn không biến ai thành nô lệ của
mình.
Điều 5, Tự do khỏi sự tra tấn và đối xử tệ hại
Không ai có quyền tra tấn, làm hại hay hạ thấp bạn.
Điều 6, Quyền được công nhận là một thế nhân trước pháp luật
Bạn có quyền được chấp nhận là một thế nhân trước pháp luật ở tất cả mọi nơi.
Điều 7, Quyền bình đẳng trước pháp luật
Bạn có quyền được bảo vệ và đối xử bình đẳng trước pháp luật mà không bị bất kỳ
hình thức phân biệt đối xử nào.
Điều 8, Quyền được bào chữa bởi những luật sư có khả năng
Nếu quyền hợp pháp của bạn bị xâm phạm, bạn có quyền có luật sư bào chữa có
năng lực và công bằng để giúp bạn đòi quyền của mình.
Điều 9, Quyền tự do khỏi sự bắt bớ và lưu đày
Không ai có quyền bắt bạn, cho bạn vào tù hay cưỡng chế bạn rời khỏi đất nước mà
không có lý do chính đáng.
Điều 10, Quyền được điều trần công bằng
Nếu bạn bị cáo buộc phạm tội, bạn có quyền được điều trần công bằng.
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Điều 11, Quyền được coi là vô tội cho đến khi hành vi phạm tội chứng minh
được
1) Bạn nên được coil à vô tội cho đến khi có thể chứng minh được trong phiên tòa là
bạn có tội.
2) Bạn không thể bị trừng phạt vì hành động nào đó không phải là hành vi phạm tôi
vào thời điểm bạn làm.
Điều 12, Tự do khỏi sự xâm phậm riêng tư, gia đình, nhà và trao đổi thư từ
Bạn có quyền được bảo vệ nếu ai đó cố làm tổn hại thanh danh của bạn hay đột
nhập vào nhà bạn, mở hòm thư và làm phiền bạn hay gia đình bạn mà không có lí do
chính đáng.
Điều 13, Quyền được di chuyển tự do
1) Bạn có quyền đến và đi trong phạm vi lãnh thổ của bạn như bạn mong muốn.
2) Bạn có quyền rời quốc gia mình đến một quốc gia khác, và bạn có thể trở về quê
hương nếu muốn.
Điều 14, Quyền được bảo vệ ở quốc gia khác
1) Nếu ai đó đe dọa làm tổn thương bạn, bạn có quyền đến một nước khác và yêu
cầu được bảo vệ dưới tư cách là một dân tị nạn.
2) Bạn mất quyền này nếu bạn phạm tội nghiêm trọng.
Điều 15, Quyền có quốc tịch và tự do thay đổi quốc tịch
1) Bạn có quyền thuộc về một quốc gia và có một quốc tịch.
2) Không ai được tước quyền này của bạn mà không có lí do chính đáng. Bạn có
quyền thay đổi quốc tịch như mong muốn.
Điều 16, Quyền kết hôn và lập gia đình
1) Khi bạn đủ tuổi theo pháp luật, bạn có quyền kết hôn và lập gia đình mà không có
hạn chế nào từ chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo. Cả vợ và chồng có quyền như nhau
trong hôn nhân và khi li hôn.
2) Không ai ép bạn kết hôn
3) Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, và chính phủ nên bảo vệ nó.
Điều 17, Quyền có tài sản
1) Bạn có quyền sở hữu tài sản
2) Không ai có quyền tước đi tài sản của bạn mà không có lí do chính đáng.
Điều 18, Tự do tư duy, nhận thức và tôn giáo
Bạn có quyền có suy nghĩ riêng và tin vào tôn giáo nào đó. Bạn tự do thực hành tôn
giáo hay tín ngưỡng và cũng có thể thay đổi.

230

Điều 19, Quyền tự do có chính kiến và thông tin
Bạn có quyền giữ và thể hiện chính kiến của mình. Bạn nên có thể chia sẻ quan điểm
của mình với người khác, gồm người từ các quốc gia khác, bằng các cách hay loại
giao tiếp.
Điều 20, Quyền tập hợp và gắn kết trong hòa bình
1) Bạn có quyền gặp gỡ người khác một cách hòa bình.
2) Không ai có thể bắt bạn phải thuộc về một nhóm nào đó.
Điều 21, Quyền tham gia chính quyền và bầu cử
1) Bạn có quyền tham gia vào chính quyền, hoặc thông qua nắm giữ một vị trí hay
bầu ai đó đại diện cho bạn.
2) Bạn và mọi người có quyền phụng sự đất nước mình.
3) Các chính phủ nên được bầu cử định kì và bỏ phiếu kín và công bằng.
Điều 22, Quyền an ninh xã hội
Bạn có quyền được đáp ứng những nhu cầu cơ bản, và nên có bất kì điều gì để bạn
sống với niềm tự hào và trở thành người bạn muốn trở thành. Xã hội bạn sống nên
làm mọi việc bạn có thể làm để điều đó xảy ra, cho bạn sự an ninh xã hội và quyền
cần thiết cho nhân phẩm và sự phát triển của bạn.
Điều 23, Quyền có công việc như ý và tham gia công đoàn
1) Bạn có quyền làm việc, lựa chọn việc làm và làm việc trong điều kiện tốt.
2) Những người làm cùng công việc như nhau nên được trả lương như nhau.
3) Bạn nên có thể kiếm lương đủ cho phép bạn sống và hỗ trợ gia đình.
4) Tất cả mọi người làm việc đều có quyền tham gia vào công đoàn bảo vệ lợi ích của
họ.
Điều 24, Quyền được nghỉ ngơi và giair trí
Bạn có quyền nghỉ ngơi và thời gian rỗi. Ngày làm việc của bạn không nên quá dài và
bạn nên có thể có những kì nghỉ đều đặn vẫn được trả lương.
Điều 25, Quyền có điều kiện sống đầy đủ
1) Bạn có quyền có những thứ mà bạn và gia đình cần có để có cuộc sống khỏe
mạnh và thoải mái, gồm thực phẩm, quần áo, nhà ở, chăm sóc y tế và những dịch vụ
xã hội khác. Bạn có quyền giúp đỡ nếu bạn không có việc làm hay không có khả
năng làm việc.
2) Bà mẹ và trẻ em nên được nhận sự chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt.
Điều 26, Quyền được giáo dục
1) Bạn có quyền đến trường học. Trường tiểu học nên miễn phí và bắt buộc. Bạn
nênn có thể học một nghề hay tiếp tục học lên cao như bạn có thể.
2) Ở trường, bạn nên có thể phát triển mọi tài năng và học cách tôn trọng người
khác, bất kể sắc tộc, tôn giáo hay quốc tịch.
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3) Cha mẹ bạn nên cho ý kiến về loại hình giáo dục mà bạn nên có.
Điều 27, Quyền tham gia cuộc sống văn hóa của cộng đồng
1) Bạn có quyền tham gia vào những truyền thống và học tập của cộng động, thưởng
thức những nghệ thuật và hưởng lợi từ sự tiến bộ khoa học
2) Nếu bạn là một nghệ sĩ, nhà văn hay nhà khoa học, công trình của bạn nên được
bảo vệ và bạn nên được hưởng lợi từ nó.
Điều 28, Quyền có một trật tự xã hội
Bạn có quyền ở một thế giới nơi bạn và tất cả mọi người có thể thụ hưởng quyền và
tự do.
Điều 29, Trách nhiệm với cộng đồng
1) Cá tính của bạn chỉ có thể phát triển đầy đủ trong cộng đồng mình sống, và bạn có
trách nhiệm với cộng đồng đó.
2) Luật nên đảm bảo quyền con người. Nó nên cho phép mọi người tôn trọng nhau và
được tôn trọng.
3) Những quyền này và sự tự do nên hỗ trợ những mục đích và nguyên tắc của Liên
Hợp Quốc.
Điều 30, Tự do không bị can thiệp về quyền con người
Không ai, nhóm nào, hay chính quyền nào ở bất kì đâu nên làm điều gì phá hoại
những quyền này.

(Nguồn: http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/pdf/1.pdf)
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CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
Bản thân thiện với trẻ em
Điều 1, Khái niệm độ tuổi trẻ em
Trước 18 tuổi, bạn được coi là độ tuổi trẻ em và có đầy đủ quyền như ghi trong công
ước này.
Điều 2, Tự do khỏi sự phân biệt đối xử
Bạn không nên bị sự phân biệt đối xử vì bất cứ lí do gì, gồm chủng tộc, màu da, giới
tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm, nguồn gốc hay địa vị kinh tế, khuyết tật, nơi sinh
hay bất cứ đặc điểm nào khác của bạn hay cha mẹ bạn hay người giám hộ của bạn.
Điều 3, Lợi ích tốt nhất của trẻ
Tất cả mọi hành động và quyết định ảnh hưởng đến trẻ em đều phải dựa trên cơ sở
xem xét điều gì tốt nhất cho bạn hay cho đứa trẻ.
Điều 4, Hưởng những quyền ghi trong Công ước
Chính phủ nên thực hiện những quyền này cho bạn và tất cả trẻ em.
Điều 5, Sự hướng dẫn của cha mẹ và khả năng trưởng thành của đứa trẻ
Gia đình bạn có trách nhiệm chính hướng dẫn bạn, để khi bạn lớn lên, bạn học cách
đúng những quyền này một cách đúng đắn. Các chính phủ nên tôn trọng quyền này.
Điều 6, Quyền được sống và phát triển
Bạn có quyền sống và phát triển tốt. Các chính phủ nên đảm bảo bạn sống sót và
phát triển khỏe mạnh.
Điều 7, Đăng kí khai sinh, họ tên, quốc tịch và sự chăm sóc của cha mẹ
Bạn có quyền có giấy khai sinh đăng kí hợp pháp, có họ tên và quốc tịch, được biết
cha mẹ và được cha mẹ chăm sóc.
Điều 8, Duy trì chứng minh nhân thân
Chính phủ nên tôn trọng quyền có họ tên, quốc tịch và sợi dây gắn kết gia đình của
bạn.
Điều 9, Tách khỏi cha mẹ
Bạn không nên tách khỏi cha mẹ trừ khi nếu điều đó tốt cho bạn (ví dụ, nếu cha mẹ
đối xử tệ hại với bạn hay bỏ rơi bạn). Nếu cha mẹ li thân, bạn có quyền giữ sợi dây
liên lạc với cả cha và mẹ nếu điều đó không khiến bạn thấy bị tổn thương.
Điều 10, Sum họp gia đình
Nếu cha mẹ bạn sống ở một nước khác, bạn nên được cho phép đi lại giữa các quốc
gia này để bạn có thể giữ liên lạc với cha mẹ hay có thể sum họp cùng họ là một gia
đình.
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Điều 11, Bảo vệ khỏi sự di chuyển bất hợp pháp sang nước khác
Chính phủ nên có những động thái ngăn bạn khỏi bị đưa ra ngoài nước một cách bất
hợp pháp.
Điều 12, Tôn trọng ý kiến của trẻ em
Khi người lớn ra quyết định có tác động đến bạn, bạn có quyền tự do nói ra điều bạn
nghĩ và ý kiến của bạn phải được xem xét.
Điều 13, Tự do biểu đạt và thông tin
Bạn có quyền tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ thông tin dưới mọi hình thức (như bằng
cách viết, nghệ thuật, ti vi, đài và mạng internet) miễn sao thông tin đó không gây tổn
hại cho bạn và người khác.
Điều 14, Tự do suy nghĩ, nhận thức và tôn giáo
Bạn có quyền suy nghĩ và tin vào điều bạn muốn và thực hành tôn giáo của bạn miễn
bạn không cản trở người khác thực hiện quyền của họ. Cha mẹ bạn nên hướng dẫn
những điều này.
Điều 15, Tự do liên kết và tập hợp hội đồng trong hòa bình
Bạn có quyền gặp gỡ và tham gia các nhóm và các tổ chức với những trẻ em khác
miễn điều này không cản trở người khác hưởng quyền của họ
Điều 16, Riêng tư, danh dự và uy tín.
Bạn có quyền riêng tư. Không ai nên mở thư viết và thư điện tử của bạn hay làm
phiền bạn hay gia đình bạn mà không có lí do chính đáng.
Điều 17, Tiếp cận thông tin và truyền thông
Bạn có quyền tiếp cận thông tin đáng tin cậy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm
sách vở, báo chí, và tạp chí, ti vi, đài và mạng internet. Thông tin nên đem lại lợi ích
và dễ hiểu cho bạn.
Điều 18, Đồng trách nhiệm của cha mẹ
Cả cha và mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi nấng bạn và luôn luôn nên xem điều gì tốt
nhất cho bạn. Chính phủ nên cung cấp dịch vụ giúp cha mẹ, đặc biệt nếu cả cha mẹ
đều đang đi làm việc.
Điều 19, Bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực và ruồng bỏ
Chính phủ nên đảm bảo sao cho bạn được chăm sóc chu đáo và bảo vệ bạn khỏi
bạo lực, xâm hại và ruồng bỏ bởi chính cha mẹ bạn hay bất kì ai đang trông nom bạn.
Điều 20, Chăm sóc thay thế
Nếu cha mẹ và gia đình không thể chăm sóc bạn đầy đủ, bạn phải được người khác
chăm sóc người này tôn trọng tôn giáo, truyền thống và ngôn ngữ của bạn.
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Điều 21, Nhận con nuôi
Nếu bạn được nhận nuôi, mối quan tâm đầu tiên phải là điều gì tốt nhất cho bạn, dù
bạn được nhận nuôi ở chính trong nước mình hay đưa bạn sống ở một nước khác.
Điều 22, Trẻ em tị nạn
Nếu bạn đến một nước mới vì ở nước của bạn không an toàn, bạn có quyền được
bảo vệ và hỗ trợ. Bạn có quyền như những đứa trẻ được sinh ra ở nước này.
Điều 23, Trẻ khuyết tật
Nếu bạn khuyết tật, bạn nên có sự chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ và giáo dục đặc biệt để
bạn có thể có cuộc sống đủ đầy và tự lập và tham gia vào cộng đồng phù hợp nhất
cho khả năng của bạn.
Điều 24, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Bạn có quyền chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt (ví dụ như thuốc, bệnh viện, nhân
viên y tế). Bạn cũng có quyền tiếp cận nước sạch, thức ăn đủ dinh dưỡng, môi
trường sạch và giáo dục sức khỏe để bạn có thể sống khỏe mạnh. Những quốc gia
giàu có nên giúp các nước nghèo đạt được những điều này.
Điều 25, Kiểm tra tình hình định kì
Nếu bạn đang được tổ chức hay cơ quan địa phương bảo hộ chăm sóc chứ không
phải cha mẹ bạn, tình hình của bạn nên được kiểm tra định kì để đảm bảo sao cho
bạn đang được chăm sóc và đối xử tốt.
Điều 26, Lợi ích từ an ninh xã hội
Xã hội nơi bạn đang sống nên cung cấp cho bạn đầy đủ lợi ích của an ninh xã hội (trợ
giúp tài chính) giúp bạn phát triển và sống trong điều kiện tốt (như giáo dục, văn hóa,
dinh dưỡng, sức khỏe, an sinh xã hội). Chính phủ nên trợ cấp them cho những đứa
trẻ của gia đình khó khăn, có nhu cầu.
Điều 27, Điều kiện sống đầy đủ
Bạn nên sống trong điều kiện tốt giúp bạn phát triển cả về thể chất, tâm lý, tâm linh,
đạo đức và xã hội. Chính phủ nên giúp các gia đình không thể trang trải cho con họ
những điều trên.
Điều 28, Quyền được hưởng giáo dục
Bạn có quyền hưởng giáo dục. Nội qui trong nhà trường nên tôn trọng nhân phẩm
của bạn. Giáo dục tiểu học nên miễn phí và bắt buộc. Các quốc gia giàu có nên giúp
các nước nghèo đạt được điều này.
Điều 29, Mục đích của giáo dục
Giáo dục nên phát triển cá tính, tài năng và những kĩ năng tâm lý, thể chất của bạn
một cách trọn vẹn nhất. Giáo dục nên trang bị cho bạn bước vào cuộc sống và
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khuyến khích bạn tôn trọng cha mẹ và đất nước cũng như những quốc gia và nền
văn hóa khác. Bạn có quyền học về những quyền mà bạn có.
Điều 30, Trẻ em dân tộc thiểu số và bản địa
Bạn có quyền học và sử dụng những truyền thống, tôn giáo và ngôn ngữ của gia đình
mình dù cho hầu hết mọi người trong nước bạn cùng chia sẻ hay không.
Điều 31, Vui chơi, giải trí và văn hóa
Bạn có quyền thư giãn, vui chơi và tham gia vào các hoạt động văn hóa, vui chơi giải
trí khác nhau
Điều 32, Lao động trẻ em
Chính phủ nên bảo vệ bạn khỏi những công việc nguy hiểm tới sức khỏe hay sự phát
triển của bạn và làm cản trợ việc tiếp cận giáo dục của bạn hay có thể tạo điều kiện
cho người khác lạm dụng bạn.
Điều 33, Trẻ em và nghiện thuốc
Chính phủ nên có những cách bảo vệ bạn khỏi việc dùng, sản xuất và phân phối
những loại thuốc nguy hiểm.
Điều 34, Bảo vệ khỏi sự lạm dụng tình dục
Chính phủ nên bảo vệ bạn không bị lạm dụng tình dục.
Điều 35, Bảo vệ khỏi bị mua bán, và bắt cóc
Chính phủ nên đảm bảo bạn không bị bắt cóc, bán hay mang sang nước khác để bị
lạm dụng khai thác.
Điều 36, Bảo vệ khỏi mọi loại hình khai thác
Bạn nên được bảo vệ khỏi bất cứ hoạt động gì có thể gây hại tới sự phát triển và an
sinh của bạn.
Điều 37, Bảo vệ không bị tra tấn, đối xử tệ bạc và mất tự do
Nếu bạn vi phạm pháp luật, bạn không nên bị đối xử tàn ác. Bạn không nên bị vào tù
cùng những người lớn và bạn nên có thể giữ liên lạc với gia đình mình.
Điều 38, Bảo vệ trẻ bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang
Nếu bạn dưới 15 tuổi (dưới 18 tuổi ở một số nước châu âu), chính phủ không nên
cho phép bạn gia nhập quân đội hay tham gia vào cuộc chiến. Trẻ em ở vùng chiến
tranh nên được bảo vệ đặc biệt.
Điều 39, Phục hồi cho những nạn nhân trẻ em
Nếu bạn bị bỏ rơi, tra tấn hay lạm dụng, là nạn nhân của sự khai thác và chiến tranh
hay bị vào tù, bạn nên có sự trợ giúp đặc biệt để phục hồi sức khỏe thể chất và tâm
lý và tái hòa nhập xã hội.
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Điều 40, Tư pháp vị thành viên
Nếu bạn bị cáo buộc có vi phạm pháp luật, bạn phải được đối xử có sự tôn trọng
nhân phẩm của bạn. Bạn nên có sự trợ giúp pháp lý và chỉ bị vào tù vì những hành vi
phạm tội nghiêm trọng.
Điều 41, Tôn trọng những tiêu chuẩn quyền con người cao hơn
Nếu luật pháp của nước bạn tốt hơn cho trẻ em hơn là những điều trong Công ước
này, thì nên theo luật pháp nước bạn.
Điều 42, Nâng cao nhận thức rộng rãi về Công ước
Chính phủ nên phổ biến rộng rãi Công ước này cho toàn thể các cha mẹ, tổ chức và
trẻ em.
Điềus 43-54, Nghĩa vụ của chính phủ
Những điều này giải thích cách người lớn và chính phủ nên hợp tác với nhau để đảm
bảo tất cả các trẻ em đều được hưởng quyền của mình.
(Nguồn: http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/pdf/1.pdf, trang 296.)

Ghi chú: Công ước về quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua
năm 1989 và có hiệu lực như một luật quốc tế năm 1990. Công ước có 54 Điều qui
định quyền của trẻ em và cách thức những quyền này được các chính phủ bảo vệ và
thúc đẩy.
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TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Bản đầy đủ
Lời Mở Đầu
Xét rằng việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng bất khả
chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền tảng của tự
do, công lý và hoà bình thế giới,
Xét rằng việc coi thường và khinh miệt nhân quyền đã đưa tới những hành động dã
man làm phẫn nộ lương tâm nhân loại, và việc đạt tới một thế giới trong đó mọi
người được tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, đượïc giải thoát khỏi sự sợ hãi và
khốn cùng, được tuyên xưng là nguyện vọng cao cả nhất của con người,
Xét rằng điều cốt yếu là nhân quyền phải được một chế độ pháp trị bảo vệ để con
người khỏi bị dồn vào thế cùng, phải nổi dậy chống áp bức và bạo quyền,
Xét rằng điều cốt yếu là phải phát triển những tương quan hữu nghị giữa các quốc
gia,
Xét rằng, trong Hiến Chương Liên Hợp Quốc, các dân tộc đã tái xác nhận niềm tin
vào những nhân quyền căn bản, vào phẩm cách và giá trị của con người, vào quyền
bình đẳng nam nữ, cùng quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và nâng cao mức sống
trong một môi trường tự do hơn,
Xét rằng các quốc gia hội viên đã cam kết hợp tác với Liên Hợp Quốc để phát huy sự
tôn trọng và thực thi trên toàn cầu những nhân quyền và những quyền tự do căn bản,
Xét rằng một quan niệm chung về tự do và nhân quyền là điều tối quan trọng để thực
hiện trọn vẹn cam kết ấy.
Vì vậy,
ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC
Công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền này như một tiêu chuẩn thực hiện
chung cho tất cả các dân tộc và quốc gia, sao cho mỗi cá nhân và đoàn thể xã hội
luôn nhớ tới bản tuyên ngôn này, nỗ lực phát huy sự tôn trọng các quyền tự do này
bằng học vấn và giáo dục, và bằng những biện pháp lũy tiến trên bình diện quốc gia
và quốc tế, bảo đảm sự thừa nhận và thực thi trên toàn cầu các quyền tự do này cho
các dân tộc thuộc các quốc gia hội viên hay thuộc các lãnh thỗ bị giám hộ.
Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và
lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái.
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Điều 2: Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này
không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn
ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng
dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.
Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia
hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền
hay bị hạn chế chủ quyền.
Điều 3: Ai cũng có quyền được sống, tự do, và an toàn thân thể.
Điều 4: Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế độ nô lệ và sự mua bán nô
lệ dưới mọi hình thức đều bị cấm chỉ.
Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác,
vô nhân đạo, làm hạ thấp nhân phẩm.
Điều 6: Ai cũng có quyền được công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại
đâu.
Điều 7: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ bình
đẳng không kỳ thị. Mọi người đều được bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị
trái với Tuyên Ngôn này.
Điều 8: Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại
những hành động vi phạm những quyền căn bản được hiến pháp và luật pháp thừa
nhận.
Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán.
Điều 10: Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, được một toà án độc
lập và vô tư xét xử một cách công khai và công bằng để phán xử về những quyền lợi
và nghiã vụ của mình, hay về những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc.
Điều 11:
1) Bị cáo về một tội hình sự được suy đoán là vô tội cho đến khi có đủ bằng chứng
phạm pháp trong một phiên xử công khai với đầy đủ bảo đảm cần thiết cho quyền
biện hộ.
2) Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những điều mình đã làm hay không
làm, nếu những điều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia
hay luật pháp quốc tế hiện hành; mà cũng không bị tuyên phạt một hình phạt nặng
hơn hình phạt được áp dụng trong thời gian phạm pháp.
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Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà
ở, thư tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật
pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.
Điều 13:
1) Ai cũng có quyền tự do đi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia.
2) Ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có
quyền hồi hương.
Điều 14:
1) Khi bị đàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và được hưởng quyền tị nạn tại các
quốc gia khác.
2) Quyền này không được viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ
vào những tội trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành động trái với
mục đích và tôn chỉ của Liên Hợp Quốc.
Điều 15:
1) Ai cũng có quyền có quốc tịch.
2) Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc
đoán.
Điều 16:
1) Đến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia đình mà không
bị ngăn cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng khi kết
hôn, trong thời gian hôn thú cũng như khi ly hôn.
2) Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những người kết
hôn.
3) Gia đình là đơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải được xã hội và quốc gia
bảo vệ.
Điều 17:
1) Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác.
2) Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán.
Điều 18: Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền
này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị
tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự giảng dạy, hành đạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc
riêng mình hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.
Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này
bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm
kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông
không kể biên giới quốc gia.
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Điều 20:
1) Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình.
2) Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn.
Điều 21:
1) Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc
qua các đại biểu do mình tự do lựa chọn.
2) Ai cũng có quyền bình đẳng tham gia công vụ trong nước.
3) Ý nguyện của quốc dân phải được coi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia; ý
nguyện này phải được biểu lộ qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực,
theo phương thức phổ thông đầu phiếu kín, hay theo các thủ tục tuyển cử tự do
tương tự.
Điều 22: Với tư cách là một thành viên của xã hội, ai cũng có quyền được hưởng an
sinh xã hội, cũng như có quyền đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn
hoá cần thiết cho nhân phẩm và sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ
lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia.
Điều 23:
1) Ai cũng có quyền được làm việc, được tự do lựa chọn việc làm, được hưởng
những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và được bảo vệ chống thất nghiệp.
2) Cùng làm việc ngang nhau, mọi người được trả lương ngang nhau, không phân
biệt đối xử.
3) Người làm việc được trả lương tương xứng và công bằng, đủ để bảo đảm cho
bản thân và gia đình một đời sống xứng đáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ được
bổ sung bằng những biện pháp bảo trợ xã hội khác.
4) Ai cũng có quyền thành lập nghiệp đoàn hay gia nhập nghiệp đoàn để bảo vệ
quyền lợi của mình.
Điều 24: Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí, được hưởng sự hạn định hợp lý số
giờ làm việc và những ngày nghĩ định kỳ có trả lương.
Điều 25:
1) Ai cũng có quyền được hưởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe
và an lạc cho bản thân và gia đình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch
vụ cần thiết; ai cũng có quyền được hưởng an sinh xã hội trong trường hợp thất
nghiệp, đau ốm, tật nguyền, góa bụa, già yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do
những hoàn cảnh ngoài ý muốn.
2) Sản phụ và trẻ em được đặc biệt săn sóc và giúp đỡ. Tất cả các con, dầu là chính
thức hay ngoại hôn, đều được hưởng bảo trợ xã hội như nhau.
Điều 26:
1) Ai cũng có quyền được hưởng giáo dục. Giáo dục phải được miễn phí ít nhất ở
cấp sơ đẳng và căn bản. Giáo dục sơ đẳng có tính cách cưỡng bách. Giáo dục kỹ
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thuật và chuyên nghiệp phải được phổ cập. Giáo dục cao đẳng phải được phổ cập
cho mọi sinh viên trên căn bản bình đẳng, lấy thành tích làm tiêu chuẩn.
2) Giáo dục phải nhằm phát huy đầy đủ nhân cách, tăng cường sự tôn trọng nhân
quyền và những quyền tự do căn bản; phải đề cao sự thông cảm, bao dung và hữu
nghị giữa các quốc gia, các cộng đồng sắc tộc hay tôn giáo, đồng thời yểm trợ
những hoạt động của Liên Hợp Quốc trong việc duy trì hoà bình.
3) Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con.
Điều 27:
1) Ai cũng có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, thưởng
ngoạn nghệ thuật, được hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy.
2) Ai cũng được bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những
sản phẩm khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình.
Điều 28: Ai cũng có quyền được hưởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó
những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ.
Điều 29:
1) Ai cũng có nghiã vụ đối với cộng đồng trong đó nhân cách của mình có thể được
phát triển một cách tự do và đầy đủ.
2) Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn
do luật pháp đặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng được thừa
nhận và tôn trọng, những đòi hỏi chính đáng về đạo lý, trật tự công cộng và an lạc
chung trong một xã hội dân chủ cũng được thỏa mãn.
3) Trong mọi trường hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những
mục tiêu và tôn chỉ của Liên Hợp Quốc.
Điều 30: Không một điều khoản nào trong Tuyên Ngôn này có thể giải thích để cho
phép một quốc gia, một đoàn thể, hay một cá nhân nào được quyền hoạt động hay
làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong Tuyên Ngôn này.

(Nguồn: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/)
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CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM
Bản đầy đủ
Thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số
44-25 ngày 20/11/1989 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Có hiệu lực từ ngày 2/9/1990, theo điều 49 của Công ước.
Lời mở đầu
Các Quốc gia thành viên Công ước này,
Xét rằng, theo các nguyên tắc đã Công bố trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, sự
thừa nhận phẩm giá vốn có cũng như các quyền bình đẳng và không thể tách rời của
mọi thành viên trong gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, Công lý và hòa bình
trên thế giới;
Ghi nhớ rằng, các dân tộc thành viên của Liên Hợp Quốc đã từng khẳng định lại trong
Hiến chương niềm tin của mình vào các quyền cơ bản, vào phẩm cách và giá trị của
con người, đồng thời quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội và cải thiện điều kiện sinh
sống trên cơ sở một nền tự do rộng lớn hơn;
Thừa nhận rằng, trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người và các Công
ước quốc tế về quyền con người, Liên Hợp Quốc đã thỏa thuận và công bố rằng, mọi
người đều có quyền được hưởng mọi quyền và tự do đã được nêu ra trong các văn
kiện đó, mà không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính,
ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hay
xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc địa vị khác;
Nhắc lại rằng, trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người, Liên Hợp Quốc
đã công bố rằng, trẻ em có quyền được hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt;
Tin tưởng rằng, gia đình, với ý nghĩa là tế bào xã hội cơ bản và môi trường tự nhiên
cho sự phát triển và hạnh phúc của mọi thành viên, nhất là trẻ em, cần được sự bảo
vệ và giúp đỡ cần thiết để đảm đương được đầy đủ trách nhiệm của mình trong
cộng đồng;
Thừa nhận rằng, để phát triển đầy đủ và hài hòa nhân cách của mình, trẻ em cần
được lớn lên trong môi trường gia đình, trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương
và cảm thông;
Xét rằng, trẻ em cần được chuẩn bị đầy đủ để có thể sống một cuộc sống riêng trong
xã hội và cần được nuôi dưỡng theo tinh thần các lý tưởng được nêu ra trong Hiến
chương Liên Hợp Quốc, nhất là tinh thần hòa bình, phẩm giá, khoan dung, tự do,
bình đẳng và đoàn kết;
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Ghi nhớ rằng, sự cần thiết phải dành cho trẻ em sự chăm sóc đặc biệt là một yêu cầu
đã được khẳng định trong Tuyên bố Geneva về quyền trẻ em năm 1924, trong Tuyên
bố về quyền trẻ em do Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 20/11/1959 và
đã được thừa nhận trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người, trong Công
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (đặc biệt là các điều 23 và 24), trong
Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (đặc biệt là điều 10), trong
những quy chế và văn kiện có liên quan khác của các cơ quan chuyên môn, các tổ
chức quốc tế hoạt động vì phúc lợi của trẻ em;
Ghi nhớ rằng, như đã chỉ ra trong Tuyên bố về quyền trẻ em, ”trẻ em, do còn non nớt
về thể chất và trí tuệ, cần được chăm sóc và bảo vệ đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích
hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời”;
Nhắc lại các điều khoản của Tuyên bố về các nguyên tắc xã hội và pháp lý có liên
quan đến bảo hộ và phúc lợi cho trẻ em, đặc biệt đối với chế độ bố trí nuôi dưỡng và
nhận con nuôi trong phạm vi quốc gia và quốc tế; Những quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu
của Liên Hợp Quốc về áp dụng pháp luật đối với người chưa thành niên (Quy tắc Bắc
Kinh) và Tuyên bố về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong trường hợp khẩn cấp hoặc xung
đột vũ trang;
Thừa nhận rằng, ở mọi quốc gia trên thế giới, vẫn còn trẻ em sống trong các điều
kiện đặc biệt khó khăn và những trẻ em đó cần nhận được sự quan tâm đặc biệt;
Cân nhắc thích đáng đến tầm quan trọng của các truyền thống và giá trị văn hóa của
mỗi dân tộc nhằm thúc đẩy sự bảo vệ và phát triển hài hòa của trẻ em;
Thừa nhận tầm quan trọng của hợp tác quốc tế đối với việc cải thiện điều kiện sống
của trẻ em ở mọi quốc gia, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển;
Đã thỏa thuận như sau:
PHẦN I
Điều 1.
Trong phạm vi Công ước này, trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, trừ
trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên
sớm hơn.
Điều 2.
1. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng và bảo đảm những quyền được nêu ra
trong Công ước này đối với mọi trẻ em thuộc quyền tài phán của họ mà không có bất
cứ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan
điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc, sắc tộc hay xã hội, tài sản,
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khuyết tật, thành phần xuất thân hay địa vị khác của trẻ em hoặc cha mẹ hay người
giám hộ hợp pháp của trẻ em đó.
2. Các Quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp thích hợp để bảo đảm cho trẻ
em được bảo vệ trước mọi hình thức phân biệt đối xử hoặc trừng phạt vì các lý do
địa vị, hoạt động, những ý kiến phát biểu hoặc tín ngưỡng của cha mẹ, người giám
hộ pháp lý hoặc những thành viên khác trong gia đình của trẻ em.
Điều 3.
1. Trong mọi hoạt động liên quan tới trẻ em, dù được thực hiện bởi các cơ quan
phúc lợi xã hội của nhà nước hay tư nhân, bởi tòa án, các nhà chức trách hành chính
hay cơ quan pháp luật, thì lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu.
2. Các Quốc gia thành viên cam kết bảo đảm dành cho trẻ em sự bảo vệ và chăm
sóc cần thiết cho hạnh phúc của các em, có tính đến những quyền và nghĩa vụ của
cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hay những cá nhân khác có trách nhiệm pháp lý
đối với trẻ em và nhằm mục đích đó, sẽ tiến hành mọi biện pháp lập pháp và hành
pháp thích hợp.
3. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng những tổ chức, cơ quan và cơ sở chịu
trách nhiệm chăm sóc hoặc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ những tiêu chuẩn do các nhà
chức trách có thẩm quyền quy định, đặc biệt trong các lĩnh vực an toàn, sức khỏe, về
số lượng và tính phù hợp của đội ngũ nhân viên các cơ quan đó, cũng như về sự
giám sát trình độ chuyên môn.
Điều 4.
Các Quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp lập pháp, hành pháp thích hợp
và các biện pháp khác để thực hiện những quyền của trẻ em được thừa nhận trong
Công ước này. Về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, các Quốc gia thành viên phải
thi hành những biện pháp như vậy ở mức độ tối đa theo khả năng sẵn có của mình,
và khi cần thiết, trong khuôn khổ hợp tác quốc tế.
Điều 5.
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 mức độ phát triển về năng lực của
đứa trẻ.
Điều 6.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được
sống.
2. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn
và phát triển của trẻ em.
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Điều 7.
1. Trẻ em phải được đăng ký ngay lập tức sau khi được sinh ra và có quyền có họ
tên, có quốc tịch ngay từ khi chào đời, và trong chừng mực có thể, quyền được biết
cha mẹ mình và được cha mẹ mình chăm sóc.
2. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm việc thực hiện những quyền đó phù hợp
với pháp luật quốc gia, với những nghĩa vụ của họ theo các văn kiện quốc tế có liên
quan đến lĩnh vực này, đặc biệt trong trường hợp mà nếu không làm như thế thì đứa
trẻ sẽ không có quốc tịch.
Điều 8.
1. Các Quốc gia thành viên cam kết tôn trọng quyền của trẻ em được giữ gìn bản sắc
của mình, kể cả quốc tịch, họ tên và các quan hệ gia đình được pháp luật thừa nhận,
mà không có sự can thiệp bất hợp pháp nào.
2. Khi trẻ em bị tước đoạt một cách bất hợp pháp một số hoặc tất cả những yếu tố
thuộc về bản sắc của các em, thì các Quốc gia thành viên phải cung cấp sự trợ giúp
và bảo vệ thích hợp, nhằm mục đích nhanh chóng khôi phục lại bản sắc cho các em
đó.
Điều 9.
1. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng trẻ em không bị tách khỏi cha, mẹ trái
với ý muốn của họ, trừ trường hợp do các cơ quan có thẩm quyền quyết định với sự
thẩm định của tòa án rằng theo pháp luật và các thủ tục áp dụng thì việc tách khỏi
cha, mẹ như vậy là cần thiết cho lợi ích tốt nhất của trẻ em. Quyết định này có thể là
cần thiết trong những trường hợp đặc biệt như trẻ em bị cha mẹ lạm dụng hay bỏ
mặc, hoặc khi cha mẹ sống ly thân và cần có một quyết định về nơi cư trú của trẻ
em.
2. Trong mọi quá trình tố tụng theo như khoản 1, mọi bên liên quan phải được có cơ
hội tham gia và bày tỏ quan điểm của mình.
3. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền của đứa trẻ phải sống cách ly khỏi
cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, được duy trì những quan hệ riêng tư và được tiếp xúc
trực tiếp với cả cha và mẹ một cách đều đặn, trừ khi việc này trái với lợi ích tốt nhất
của đứa trẻ.
3. Khi việc tách khỏi cha, mẹ như vậy là kết quả của bất kỳ hành động nào của một
Quốc gia thành viên như giam giữ, bỏ tù, trục xuất khỏi đất nước, đày đi xa hay chết
(gồm cả những cái chết xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào khi người đó đang bị nhà
nước giam giữ), của cha hay mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ của đứa trẻ, hay của bản thân
đứa trẻ, thì Quốc gia thành viên đó phải cung cấp theo yêu cầu cho cha mẹ, cho đứa
trẻ, hoặc nếu thích hợp, cho một thành viên khác của gia đình, những thông tin thiết
yếu về địa chỉ của một hay nhiều thành viên vắng mặt của gia đình, trừ khi việc cung
cấp thông tin như thế sẽ phương hại đến phúc lợi của đứa trẻ. Các Quốc gia thành
viên còn phải bảo đảm rằng việc đề ra yêu cầu như vậy sẽ không tự nó gây nên
những hậu quả có hại cho người (hoặc những người) liên quan.
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Điều 10.
1. Phù hợp với nghĩa vụ của các Quốc gia thành viên theo Điều 9, khoản 1, các đơn
của đứa trẻ hoặc của cha mẹ đứa trẻ yêu cầu được nhập cảnh vào hay xuất cảnh
khỏi một Quốc gia thành viên vì mục đích đoàn tụ gia đình phải được các Quốc gia
thành viên xử lý một cách tích cực, nhân đạo và nhanh chóng. Hơn nữa, các Quốc
gia thành viên phải bảo đảm rằng việc đưa một yêu cầu như thế sẽ không gây ra
những hậu quả có hại cho những người đứng đơn yêu cầu và cho các thành viên gia
đình họ.
2. Trẻ em có cha mẹ mà mỗi người cư trú ở các quốc gia khác nhau phải có quyền
được duy trì đều đặn, trừ khi gặp hoàn cảnh đặc biệt, các quan hệ cá nhân và tiếp
xúc trực tiếp với cả cha và mẹ. Nhằm mục đích đó và phù hợp với nghĩa vụ của các
Quốc gia thành viên theo Điều 9, khoản 2, các Quốc gia thành viên phải tôn trọng
quyền của đứa trẻ và của cha mẹ em được rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả chính
quốc gia của họ và quyền trở về quốc gia của họ. Quyền được rời khỏi bất kỳ quốc
gia nào sẽ chỉ lệ thuộc vào những điều hạn chế được ghi trong pháp luật và cần thiết
để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, y tế, đạo đức hoặc các quyền và sự
tự do của những người khác, và phù hợp với các quyền khác được thừa nhận trong
Công ước này.
Điều 11.
1. Các Quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp để chống việc mang trẻ em
ra nước ngoài bất hợp pháp và việc không đưa trẻ em trở về từ nước ngoài.
2. Để đạt được mục đích này, các Quốc gia thành viên sẽ thúc đẩy việc ký kết những
hiệp định song phương hoặc đa phương có liên quan, hay tham gia các hiệp định
hiện có.
Điều 12.
1. Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm cho trẻ em có đủ khả năng hình thành quan
điểm riêng của mình, được quyền tự do phát biểu những quan điểm đó về mọi vấn
đề tác động đến trẻ em, và những quan điểm của trẻ em phải được coi trọng một
cách thích đáng, tương ứng với độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em.
2. Vì mục đích đó, trẻ em phải được đặc biệt trao cơ hội nói lên ý kiến của mình trong
bất kỳ quá trình tố tụng tư pháp hoặc hành chính nào có liên quan đến trẻ, trực tiếp
hoặc thông qua một người đại diện hay một cơ quan thích hợp, theo cách thức phù
hợp với những quy tắc thủ tục trong pháp luật quốc gia.
Điều 13.
1. Trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm,
tiếp nhận và phổ biến tất cả các loại thông tin và tư tưởng ở mọi lĩnh vực, bằng lời
nói, văn bản viết tay hoặc bản in, hay dưới hình thức nghệ thuật hoặc bất kỳ phương
tiện truyền thông nào khác mà trẻ em lựa chọn.
2. Việc thực hiện quyền này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, nhưng những
hạn chế này phải được quy định bằng pháp luật và là cần thiết:
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a. Để tôn trọng các quyền và danh dự của người khác; hoặc
b. Để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức và sức khỏe của cộng
đồng.
Điều 14.
1. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và
tôn giáo của trẻ em.
2. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền, nghĩa vụ của các bậc cha mẹ, và
trong trường hợp thích hợp, của những người giám hộ pháp lý, trong việc hướng dẫn
trẻ em thực hiện quyền này một cách phù hợp với mức độ phát triển của các em.
3. Quyền tự do thực hành tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể chịu những hạn chế
do pháp luật quy định và là cần thiết để bảo vệ an ninh công cộng, trật tự xã hội, y tế
hay đạo đức của cộng đồng hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người
khác.
Điều 15.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận các quyền của trẻ em được tự do kết giao và
hội họp hòa bình.
2. Các Quốc gia thành viên không được đặt ra bất kỳ một hạn chế nào với việc thực
hiện các quyền này, ngoài những điều mà đề ra phù hợp với pháp luật và là cần thiết
trong một xã hội dân chủ, vì lợi ích của an ninh quốc gia, an ninh công cộng, trật tự xã
hội, y tế, đạo đức của cộng đồng, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của
người khác.
Điều 16.
1. Không trẻ em nào phải chịu sự can thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng
tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín cũng như những sự công kích bất hợp pháp vào
danh dự và thanh danh của các em.
2. Trẻ em có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp hay công kích như
vậy.
Điều 17.
Các Quốc gia thành viên thừa nhận chức năng quan trọng của các phương tiện
truyền thông đại chúng và phải bảo đảm rằng trẻ em được thu nhận thông tin và tư
liệu từ nhiều nguồn khác nhau, ở phạm vi quốc gia và quốc tế, đặc biệt là những
thông tin, tư liệu nhằm mục đích cổ vũ cho lợi ích xã hội, tinh thần và đạo đức cũng
như sức khỏe về thể chất và tinh thần của trẻ em.
Nhằm mục đích này, các Quốc gia thành viên sẽ:
1. Khuyến khích các cơ quan truyền thông đại chúng phổ biến những thông tin và tư
liệu có lợi về xã hội và văn hóa cho trẻ em và phù hợp với tinh thần của Điều 29;
2. Khuyến khích sự hợp tác quốc tế trong việc sản xuất, trao đổi và phổ biến những
thông tin và tư liệu như thế từ nhiều nguồn văn hóa khác nhau ở quốc gia và quốc tế;
3. Khuyến khích việc sản xuất và phổ biến sách dành cho trẻ em;
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4. Khuyến khích các cơ quan thông tin đại chúng đặc biệt lưu ý đến những nhu cầu
về ngôn ngữ của trẻ em thuộc các nhóm thiểu số hay bản địa;
5. Khuyến khích phát triển những hướng dẫn thích hợp cho việc bảo vệ trẻ em chống
lại những thông tin và tư liệu có hại cho lợi ích của các em, có lưu ý đến những quy
định được nêu trong các Điều 13 và 18.
Điều 18.
1. Các Quốc gia thành viên phải có những cố gắng cao nhất để bảo đảm việc thừa
nhận nguyên tắc là cả cha và mẹ đều có trách nhiệm chung trong việc nuôi dưỡng và
sự phát triển của con cái. Cha mẹ, và tùy trường hợp có thể là người giám hộ hợp
pháp, có trách nhiệm đầu tiên trong việc nuôi dưỡng và sự phát triển của trẻ em.
Những lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là điều quan tâm cơ bản của họ.
2. Vì mục đích bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện các quyền được quy định trong
Công ước này, các Quốc gia thành viên phải dành sự giúp đỡ thích đáng cho các
bậc cha mẹ và những người giám hộ hợp pháp trong việc thực hiện trách nhiệm nuôi
dưỡng trẻ em, và phải bảo đảm phát triển những thể chế, phương tiện và dịch vụ
cho việc chăm sóc trẻ em.
3. Các Quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp thích hợp để bảo đảm cho
con cái của những cha mẹ đang làm việc có quyền được hưởng các dịch vụ và
phương tiện chăm sóc trẻ em mà họ có đủ tư cách được hưởng.
Điều 19.
1. Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp về lập pháp, hành
pháp, xã hội và giáo dục để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực về thể chất
hoặc tinh thần, bị đánh đập hay lạm dụng, bị bỏ mặc hoặc sao nhãng chăm sóc, bị
ngược đãi hoặc bóc lột, gồm cả sự xâm phạm tình dục, trong khi trẻ em vẫn nằm
trong vòng chăm sóc của cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ, của một hay nhiều người giám
hộ pháp lý, hoặc của bất kỳ người nào khác được giao việc chăm sóc trẻ em.
2. Những biện pháp bảo vệ như vậy, trong chừng mực thích hợp, cần bao gồm các
thủ tục hữu hiệu để thành lập các chương trình xã hội nhằm dành sự hỗ trợ cần thiết
cho trẻ em và những người chăm sóc trẻ em, cũng như các hình thức phòng ngừa
khác và cho việc xác định, báo cáo, chuyển cấp, điều tra, xử lý và tiến hành những
bước tiếp theo trong các trường hợp ngược đãi trẻ em như đã mô tả trên đây, và,
nếu thích hợp, cho sự can thiệp về mặt tư pháp.
Điều 20.
1. Một trẻ em, tạm thời hay vĩnh viễn bị tước mất môi trường gia đình của mình, hoặc
vì những lợi ích tốt nhất của chính bản thân mình mà không được phép tiếp tục ở
trong môi trường gia đình, có quyền được hưởng sự bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt của
Nhà nước.
2. Các Quốc gia thành viên phải cho các trẻ em như thế được hưởng sự chăm sóc
thay thế tương ứng, phù hợp với pháp luật quốc gia.
3. Sự chăm sóc như thế có thể bao gồm nhiều hình thức, chẳng hạn như gửi nuôi,
hình thức Kafala theo luật Hồi giáo, việc nhận làm con nuôi, hoặc nếu cần thiết, gửi
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vào những cơ sở chăm sóc trẻ em thích hợp. Khi cân nhắc các giải pháp, phải quan
tâm thích đáng đến mong muốn nuôi dạy trẻ em lâu dài cũng như đến nền tảng dân
tộc, tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của đứa trẻ.
Điều 21.
Các Quốc gia thành viên mà thừa nhận hoặc cho phép việc nhận làm con nuôi phải
bảo đảm rằng những lợi ích tốt nhất của trẻ em là mối quan tâm cao nhất trong vấn
đề này, và phải:
1. Bảo đảm rằng, việc nhận trẻ em làm con nuôi chỉ được tiến hành với sự cho phép
của những cơ quan có thẩm quyền mà, phù hợp với pháp luật và các thủ tục, và trên
cơ sở các thông tin thích hợp và đáng tin cậy, quyết định rằng việc nhận trẻ em làm
con nuôi là có thể chấp nhận được khi xét đến thân phận của trẻ em về cha, mẹ, họ
hàng, người giám hộ hợp pháp và rằng, nếu được yêu cầu, những người có liên
quan đó đồng ý một cách có hiểu biết việc nhận con nuôi trên cơ sở tham khảo ý
kiến khi cần thiết;
2. Thừa nhận rằng, việc cho trẻ em ra nước ngoài làm con nuôi có thể coi như một
biện pháp thay thế để chăm sóc trẻ em, nếu như đứa trẻ đó không thể gửi gắm được
cho một gia đình chăm nom hay được một gia đình nhận nuôi, hoặc không thể nhận
được sự chăm sóc bằng bất cứ cách thức thích hợp nào khác tại nước nguyên quán
của em;
3. Bảo đảm rằng trẻ em được người nước ngoài nhận làm con nuôi cũng được
hưởng những sự bảo vệ và điều kiện tương đương theo các quy định hiện hành của
việc làm con nuôi trong nước;
4. Thi hành tất cả các biện pháp thích hợp để bảo đảm rằng, trong trường hợp nhận
con nuôi ở nước ngoài, việc nhận con nuôi không dẫn đến sự trục lợi không chính
đáng về tài chính của những người liên quan trong việc nhận con nuôi;
5. Khi thích hợp, thúc đẩy những mục tiêu của điều này bằng cách ký kết những dàn
xếp hoặc thỏa thuận song phương hay đa phương và cố gắng trong khuôn khổ đó,
bảo đảm rằng việc đưa trẻ em sang nước khác làm con nuôi do những cơ quan hay
bộ phận có thẩm quyền tiến hành.
Điều 22.
1. Các Quốc gia thành viên phải thực hiện những biện pháp thích hợp để bảo đảm
rằng những trẻ em xin quy chế tị nạn hoặc được xem là người tị nạn theo pháp luật
và thủ tục quốc gia hay quốc tế có liên quan, dù có cha mẹ hay bất kỳ một người nào
khác đi cùng hay không đi cùng, sẽ nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ nhân đạo thích
đáng trong việc hưởng các quyền thích hợp nêu ra trong Công ước này, và trong
những văn kiện quốc tế khác về quyền con người hay nhân đạo mà những quốc gia
có liên quan là thành viên.
2. Nhằm mục đích đó, các Quốc gia thành viên, nếu xét thấy thích hợp, cần hợp tác
trong mọi cố gắng của Liên Hợp Quốc hoặc các tổ chức liên chính phủ hay phi chính
phủ có thẩm quyền đang hợp tác với Liên Hợp Quốc, để bảo vệ, giúp đỡ những trẻ
em như thế, và để tìm kiếm cha mẹ hoặc những thành viên khác trong gia đình của
bất kỳ trẻ em tị nạn nào, nhằm có được những thông tin cần thiết để đưa trẻ em đó
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đoàn tụ gia đình. Trong trường hợp không thể tìm ra cha mẹ hay các thành viên khác
của gia đình em thì đứa trẻ đó phải được hưởng sự bảo vệ giống như bất kỳ trẻ em
nào mà vĩnh viễn hay tạm thời bị mất môi trường gia đình vì bất kỳ lý do gì, như đã
được nêu trong Công ước này.
Điều 23.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận rằng trẻ em khuyết tật về tinh thần hay thể chất
cần được hưởng một cuộc sống đầy đủ và tươm tất trong những điều kiện bảo đảm
phẩm giá, thúc đẩy khả năng tự lực và tạo cơ sở cho trẻ em tham gia tích cực vào
cộng đồng.
2. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em khuyết tật được chăm sóc
đặc biệt và tùy theo các nguồn lực sẵn có, phải khuyến khích và bảo đảm dành cho
trẻ em khuyết tật và cho những người có trách nhiệm chăm sóc sự giúp đỡ mà họ
yêu cầu mà thích hợp với điều kiện của trẻ em đó và với hoàn cảnh của cha mẹ hay
những người khác chăm sóc trẻ em đó.
3. Trên cơ sở thừa nhận các nhu cầu đặc biệt của trẻ em khuyết tật, sự giúp đỡ dành
cho trẻ em khuyết tật theo khoản 2 của điều này phải được cung cấp miễn phí, bất kỳ
khi nào có thể, có tính đến khả năng tài chính của cha mẹ hay những người khác
chăm sóc trẻ em khuyết tật và sự giúp đỡ đó sẽ được sắp xếp để bảo đảm rằng trẻ
em khuyết tật được tiếp cận một cách hiệu quả và được nhận sự giáo dục, đào tạo,
các dịch vụ y tế và dịch vụ phục hồi chức năng, chuẩn bị công ăn việc làm và các cơ
hội vui chơi, giải trí theo cách thức có lợi cho việc trẻ em có thể hòa nhập tối đa vào
xã hội và phát triển các năng lực cá nhân, kể cả sự phát triển văn hóa và tinh thần
của những trẻ em đó.
4. Trên tinh thần hợp tác quốc tế, các Quốc gia thành viên phải thúc đẩy việc trao đổi
thông tin thích hợp trên lĩnh vực phòng bệnh và về lĩnh vực chữa trị y tế, tâm lý và
chức năng cho trẻ em khuyết tật, kể cả việc phổ biến và tiếp cận các thông tin liên
quan đến phương pháp giáo dục, phục hồi chức năng và đào tạo nghề với mục tiêu
giúp cho các Quốc gia thành viên nâng cao khả năng và trình độ của họ để mở rộng
kinh nghiệm của họ trong những lĩnh vực này. Về mặt này, cần đặc biệt chú ý đến
nhu cầu của các nước đang phát triển.
Điều 24.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được hưởng tiêu chuẩn sức
khỏe ở mức cao nhất có thể được và được tiếp cận các cơ sở chữa bệnh và phục
hồi sức khỏe. Các Quốc gia thành viên phải cố gắng bảo đảm không một trẻ em nào
bị tước đoạt quyền được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe như vậy.
2. Các Quốc gia thành viên phải theo đuổi việc thực hiện đầy đủ quyền này, và đặc
biệt, phải thực hiện những biện pháp thích hợp để:
a. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em;
b. Bảo đảm dành sự giúp đỡ y tế và chăm sóc sức khỏe cần thiết cho mọi trẻ em,
trong đó chú trọng phát triển công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;
c. Chống bệnh tật và nạn suy dinh dưỡng, kể cả trong khuôn khổ công tác chăm sóc
sức khỏe ban đầu, chẳng hạn qua việc áp dụng các công nghệ sẵn có và qua việc
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cung cấp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng và nước uống sạch, có tính đến những nguy
cơ ô nhiễm môi trường;
d. Bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe thích hợp cho người mẹ trước và sau khi sinh;
e. Bảo đảm rằng mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là những bậc cha mẹ và trẻ em, được
thông tin, tiếp thu giáo dục và được hỗ trợ trong việc sử dụng các kiến thức cơ bản
về sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em, về những ưu điểm của việc nuôi con bằng
sữa mẹ, về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và phòng ngừa các tai biến;
f. Phát triển công tác phòng bệnh, hướng dẫn cha mẹ, cũng như các hoạt động giáo
dục và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.
3. Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp và hiệu quả nhằm
xóa bỏ những tập tục có hại cho sức khỏe của trẻ em.
4. Các Quốc gia thành viên cam kết thúc đẩy và khuyến khích sự hợp tác quốc tế
nhằm dần dần đạt đến sự thực hiện đầy đủ các quyền được thừa nhận trong điều
này. Về vấn đề này, phải đặc biệt tính đến nhu cầu của các quốc gia đang phát triển.
Điều 25.
Các Quốc gia thành viên thừa nhận rằng những trẻ em được các nhà chức trách có
thẩm quyền bố trí chăm sóc, bảo vệ, hoặc điều trị sức khỏe về thể chất hay tinh thần
có quyền được hưởng sự xem xét lại theo định kỳ chế độ điều trị và mọi điều kiện
khác liên quan đến sự bố trí nói trên.
Điều 26.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận mọi trẻ em đều có quyền hưởng an sinh xã hội,
kể cả bảo hiểm xã hội, và phải thi hành những biện pháp cần thiết để thực hiện đầy
đủ quyền này phù hợp với pháp luật nước mình.
2. Khi thích hợp, các quyền lợi này cần được cung cấp trên cơ sở có tính đến các
nguồn lực, hoàn cảnh của trẻ em và của những người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng
trẻ em, cũng như yếu tố khác có liên quan đến việc xin được hưởng những quyền lợi
đó do trẻ em hay người đại diện cho trẻ em thực hiện.
Điều 27.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của mọi trẻ em được có mức sống thích
đáng để phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và xã hội.
2. Cha mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ hay những người khác chịu trách nhiệm về trẻ em có
trách nhiệm đầu tiên trong việc bảo đảm các điều kiện sống cần thiết cho sự phát
triển của trẻ em theo năng lực và khả năng tài chính của mình.
3. Các Quốc gia thành viên, phù hợp với điều kiện của nước mình và trong phạm vi
các phương tiện sẵn có của mình, phải thi hành các biện pháp thích hợp để giúp đỡ
các bậc cha mẹ và những người khác chịu trách nhiệm về trẻ em thực hiện quyền
này, và trong trường hợp cần thiết, phải thực hiện những chương trình hỗ trợ và giúp
đỡ vật chất, đặc biệt là về dinh dưỡng, quần áo và nhà ở.
4. Các Quốc gia thành viên phải tiến hành mọi biện pháp thích hợp để bảo đảm phục
hồi việc nuôi dưỡng trẻ em từ cha mẹ hay những người khác có trách nhiệm về tài
chính đối với trẻ em tại Quốc gia thành viên đó cũng như ở nước ngoài. Cụ thể, nếu
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người có trách nhiệm về tài chính đối với trẻ em sống ở một quốc gia khác thì các
Quốc gia thành viên phải thúc đẩy việc gia nhập các thỏa thuận quốc tế hay ký kết
những thỏa thuận như vậy, cũng như đặt ra những cơ chế thích hợp khác.
Điều 28.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được học hành, và để từng
bước thực hiện quyền này trên cơ sở bình đẳng về cơ hội, phải:
a. Thực hiện chính sách giáo dục tiểu học bắt buộc, sẵn có và miễn phí cho tất cả
mọi người;
b. Khuyến khích phát triển nhiều hình thức giáo dục trung học khác nhau, kể cả giáo
dục phổ thông và dạy nghề, làm cho những hình thức giáo dục này sẵn có và mọi trẻ
em đều có thể tiếp cận, và thi hành các biện pháp thích hợp như đưa ra loại hình giáo
dục miễn phí và cung cấp hỗ trợ tài chính trong trường hợp cần thiết;
c. Dùng mọi phương tiện thích hợp để giúp cho tất cả mọi người, trên cơ sở khả
năng của mình, đều có thể tiếp cận với giáo dục đại học;
d. Làm cho những hướng dẫn và thông tin về giáo dục và dạy nghề sẵn có và mọi trẻ
em đều có thể tiếp cận được;
e. Có biện pháp khuyến khích việc đi học đều đặn ở trường và giảm tỷ lệ bỏ học.
2. Các Quốc gia thành viên phải thi hành các biện pháp thích hợp để bảo đảm rằng
kỷ luật nhà trường được thực hiện phù hợp với nhân phẩm của trẻ em và theo đúng
Công ước này.
3. Các Quốc gia thành viên phải thúc đẩy và khuyến khích sự hợp tác quốc tế trong
những vấn đề liên quan đến giáo dục, đặc biệt nhằm đóng góp vào việc xóa bỏ nạn
dốt nát và mù chữ trên toàn thế giới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các
kiến thức khoa học, kỹ thuật và các phương pháp giảng dạy hiện đại. Về mặt này,
nhu cầu của các quốc gia đang phát triển phải được đặc biệt chú ý.
Điều 29.
1. Các Quốc gia thành viên nhất trí rằng, việc giáo dục trẻ em phải được hướng tới:
a. Phát triển tối đa nhân cách, tài năng, các khả năng về trí tuệ và thể chất của trẻ em;
b. Phát triển sự tôn trọng quyền con người và các tự do cơ bản, tôn trọng những
nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc;
c. Phát triển sự tôn trọng đối với cha mẹ của trẻ em, tôn trọng bản sắc văn hóa, ngôn
ngữ và các giá trị của bản thân trẻ em, tôn trọng những giá trị quốc gia của đất nước
mà trẻ em đang sống và của đất nước là nguyên quán của trẻ em, tôn trọng những
nền văn minh khác với nền văn minh của nơi mà trẻ em sinh ra;
d. Chuẩn bị cho trẻ em sống một cuộc sống có trách nhiệm trong xã hội tự do, theo
tinh thần hiểu biết, hòa bình, khoan dung, bình đẳng giữa nam và nữ và tình hữu nghị
giữa các dân tộc, các nhóm chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo và những người gốc bản
địa;
e. Phát triển sự tôn trọng đối với môi trường tự nhiên.
2. Không một quy định nào trong điều này hay trong Điều 28 sẽ được giải thích theo
hướng làm tổn hại đến quyền tự do của các cá nhân và tập thể được thành lập và
điều hành những tổ chức giáo dục, với điều kiện phải luôn tuân thủ nguyên tắc được
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nêu trong khoản 1 của điều này và phù hợp các yêu cầu là giáo dục do các tổ chức
đó cung cấp phải tuân theo các tiêu chuẩn tối thiểu mà Nhà nước đặt ra.
Điều 30.
Tại những quốc gia có các nhóm thiểu số về sắc tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ hoặc
những người bản địa, trẻ em thuộc một nhóm thiểu số đó hoặc trẻ em bản địa sẽ
không bị khước từ quyền được hưởng nền văn hóa của mình, được bày tỏ, thực
hành tôn giáo của mình và sử dụng ngôn ngữ của mình khi sinh hoạt trong cộng đồng
với các thành viên khác của nhóm.
Điều 31.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được nghỉ ngơi và thư giãn,
được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí và được tự do tham gia các sinh
hoạt văn hóa và nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi.
2. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng và thúc đẩy quyền của trẻ em được tham
gia đầy đủ vào sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật, và sẽ khuyến khích việc dành cho trẻ
em những cơ hội bình đẳng, thích hợp trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải
trí và thư giãn.
Điều 32.
1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được bảo vệ không bị bóc
lột về kinh tế và không phải làm bất kỳ Công việc gì nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến
việc học hành của trẻ em, hoặc có hại đối với sức khỏe hay sự phát triển về thể chất,
trí tuệ, tinh thần, đạo đức hay xã hội của trẻ em.
2. Các Quốc gia thành viên phải thi hành những biện pháp lập pháp, hành chính, xã
hội và giáo dục để bảo đảm thực hiện điều này. Để đạt mục tiêu này, và tính đến
những điều khoản thích hợp của những văn kiện quốc tế khác, các Quốc gia thành
viên phải:
a. Quy định một hay nhiều mức tuổi tối thiểu được phép thu nhận vào làm công;
b. Có các quy định thích hợp về giờ giấc và điều kiện lao động của người làm công;
c. Có các hình thức phạt tiền hay các hình thức phạt thích hợp khác để bảo đảm
thực hiện điều này.
Điều 33.
Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp, bao gồm những
biện pháp lập pháp, hành pháp, xã hội và giáo dục để bảo vệ trẻ em khỏi bị lôi kéo
vào việc sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy và kích thích thần kinh như đã được
quy định trong các điều ước quốc tế có liên quan, và để ngăn ngừa việc sử dụng trẻ
em vào việc sản xuất, buôn bán bất hợp pháp các chất đó.
Điều 34.
Các Quốc gia thành viên cam kết bảo vệ trẻ em trước mọi hình thức bóc lột và lạm
dụng tình dục. Vì mục đích này, các Quốc gia thành viên phải đặc biệt thực hiện mọi
biện pháp thích hợp ở cấp quốc gia, song phương và đa phương để ngăn ngừa;
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1. Việc xúi giục hay ép buộc trẻ em tham gia bất kỳ hoạt động tình dục trái pháp luật
nào;
2. Việc sử dụng có tính chất bóc lột trẻ em trong hoạt động mại dâm hay các hoạt
động tình dục trái pháp luật khác;
3. Việc sử dụng có tính chất bóc lột trẻ em trong các cuộc biểu diễn hay trong các tài
liệu khiêu dâm.
Điều 35.
Các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện pháp song phương và đa phương
thích hợp để ngăn ngừa việc bắt cóc, buôn bán trẻ em vì bất kỳ mục đích gì, dưới bất
kỳ hình thức nào.
Điều 36.
Các Quốc gia thành viên phải bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột khác làm
phương hại về bất kỳ phương diện nào đến phúc lợi của trẻ em.
Điều 37.
Các Quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng:
1. Không trẻ em nào bị tra tấn hay bị đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hay
hạ thấp nhân phẩm. Những người dưới 18 tuổi nếu gây ra những hành động phạm
pháp sẽ không bị áp dụng hình phạt tử hình hoặc tù chung thân mà không có khả
năng được phóng thích;
2. Không trẻ em nào bị tước quyền tự do một cách bất hợp pháp hoặc tùy tiện. Việc
bắt, giam giữ hoặc bỏ tù trẻ em phải được tiến hành phù hợp với pháp luật và chỉ
được coi là biện pháp cuối cùng và áp dụng trong thời hạn thích hợp ngắn nhất;
3. Mọi trẻ em bị tước quyền tự do phải được đối xử nhân đạo với sự tôn trọng phẩm
giá vốn có của con người, theo cách thức có tính đến các nhu cầu của những người
ở lứa tuổi các em. Đặc biệt, mọi trẻ em bị tước quyền tự do phải được cách ly với
người lớn, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ mà không nên làm như vậy, và
các em phải có quyền duy trì sự tiếp xúc với gia đình qua thư từ và các cuộc viếng
thăm, trừ những trường hợp ngoại lệ;
4. Mọi trẻ em bị tước tự do có quyền được nhanh chóng tiếp cận sự trợ giúp pháp lý
và những trợ giúp thích hợp khác, cũng như quyền được chất vấn tính chất hợp
pháp của việc tước tự do đó trước một tòa án hay cơ quan có thẩm quyền, độc lập,
vô tư khác và có quyền đòi hỏi một quyết định nhanh chóng liên quan đến bất kỳ
hành động nào như vậy.
Điều 38.
1. Các Quốc gia thành viên cam kết tôn trọng và bảo đảm tôn trọng những quy tắc về
luật nhân đạo quốc tế trong các cuộc xung đột vũ trang có liên quan đến trẻ em mà
có hiệu lực với nước mình.
2. Các Quốc gia thành viên phải thi hành mọi biện pháp khả thi có thể thực hiện được
nhằm bảo đảm rằng những người chưa đến tuổi 15 không phải trực tiếp tham gia
chiến sự.
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3. Các Quốc gia thành viên phải tránh tuyển mộ bất kỳ người nào chưa đến 15 tuổi
vào lực lượng vũ trang của mình; khi tuyển mộ trong số những người đã đến 15 tuổi
nhưng chưa đến 18 tuổi, các Quốc gia thành viên phải cố gắng ưu tiên tuyển mộ
những người nhiều tuổi nhất trong số đó.
4. Phù hợp với nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế là bảo vệ dân thường
trong các cuộc xung đột vũ trang, các Quốc gia thành viên phải thực hiện mọi biện
pháp có thể thực hiện được nhằm bảo đảm sự bảo vệ và chăm sóc những trẻ em bị
ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang.
Điều 39.
Các Quốc gia thành viên phải tiến hành mọi biện pháp thích hợp để thúc đẩy sự phục
hồi về thể chất, tâm lý và tái hòa nhập xã hội của trẻ em là nạn nhân của bất kỳ hình
thức bỏ mặc, bóc lột hay lạm dụng nào; tra tấn hay bất kỳ hình thức đối xử hay trừng
phạt tàn ác, vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm nào khác; hoặc của các cuộc xung
đột vũ trang. Sự phục hồi và tái hòa nhập đó phải diễn ra trong môi trường giúp cho
sức khỏe, lòng tự trọng và phẩm giá của trẻ em được phát triển.
Điều 40.
1. Các Quốc gia thành viên Công nhận quyền của mọi trẻ em bị tình nghi, bị cáo buộc
hay bị xác nhận là đã vi phạm luật hình sự được đối xử theo cách thức phù hợp với
việc thúc đẩy nhận thức của trẻ em về nhân cách và phẩm giá vốn có, một cách thức
tăng cường sự tôn trọng của trẻ em đối với những quyền và tự do cơ bản của người
khác và có tính đến độ tuổi của trẻ em cũng như mong muốn thúc đẩy sự tái hòa
nhập của trẻ và giúp trẻ em đảm đương một vai trò có tính chất xây dựng trong xã
hội.
2. Nhằm mục đích đó và xét đến những điều khoản thích hợp trong các văn kiện
quốc tế, cụ thể, các Quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng:
a. Không một trẻ em nào bị tình nghi, bị cáo buộc hay bị xác nhận là đã vi phạm luật
hình sự vì những hành động hay không hành động mà luật quốc gia và quốc tế không
cấm vào thời điểm xảy ra;
b. Mọi trẻ em bị tình nghi hay bị cáo buộc là đã vi phạm luật hình sự được có ít nhất
những điều bảo đảm sau đây:
i. Được coi là vô tội cho tới khi bị chứng minh rằng đã phạm tội theo pháp luật;
ii. Được thông báo nhanh chóng và trực tiếp về lời buộc tội và nếu thích hợp, được
thông báo qua cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp của mình, được trợ giúp về mặt
pháp lý hoặc những trợ giúp thích hợp khác để chuẩn bị và trình bày lời bào chữa
của mình;
iii. Được một nhà chức trách, hoặc cơ quan tư pháp có thẩm quyền, độc lập và vô tư
xem xét vụ việc một cách khẩn trương tại một phiên tòa công bằng theo pháp luật,
có sự trợ giúp về mặt pháp lý hay trợ giúp thích hợp khác, trừ trường hợp không nên
làm như vậy vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, đặc biệt xét đến độ tuổi và tình trạng của
trẻ em, của cha mẹ hay những người giám hộ hợp pháp;
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iv. Không bị ép buộc phải đưa ra lời khai hoặc nhận tội; được thẩm vấn hoặc yêu cầu
thẩm vấn những người làm chứng chống lại mình; được tham gia và thẩm vấn những
người làm chứng cho mình theo những điều kiện bình đẳng;
v. Nếu bị coi là đã vi phạm luật hình sự, thì có quyền yêu cầu một nhà chức trách
hoặc cơ quan tư pháp có thẩm quyền cao hơn, độc lập và vô tư xem xét lại quyết
định và những biện pháp thi hành theo quyết định đó theo pháp luật;
vi. Được trợ giúp phiên dịch miễn phí nếu trẻ em không hiểu hay không nói được
ngôn ngữ sử dụng trong quá trình tố tụng;
vii. Mọi điều riêng tư của trẻ em phải được hoàn toàn tôn trọng trong mọi giai đoạn tố
tụng.
3. Các Quốc gia thành viên phải tìm cách thúc đẩy việc thiết lập những đạo luật, thủ
tục, các cơ quan và thể chế áp dụng riêng cho những trẻ em bị tình nghi, bị cáo buộc
hay bị xác nhận là đã vi phạm luật hình sự, và cụ thể là:
c. Xác định độ tuổi tối thiểu mà dưới độ tuổi đó trẻ em sẽ được coi là không có khả
năng vi phạm luật hình sự;
d. Bất kỳ khi nào thấy thích hợp và cần thiết cần đề ra các biện pháp xử lý những trẻ
em vi phạm pháp luật hình sự mà không phải sử dụng đến thủ tục tư pháp, miễn là
các quyền con người và những bảo vệ pháp lý được tôn trọng đầy đủ.
4. Đưa ra nhiều biện pháp khác nhau như ra lệnh chăm sóc, hướng dẫn và giám sát;
tư vấn; thử thách; chăm nuôi; các chương trình giáo dục và dạy nghề và những biện
pháp thay thế khác cho việc quản lý tại cơ sở nhằm bảo đảm cho trẻ em được đối xử
phù hợp với phúc lợi của trẻ và tương xứng với hoàn cảnh cũng như hành vi phạm
tội của trẻ.
Điều 41.
Không một quy định nào trong Công ước này làm ảnh hưởng tới bất kỳ quy định nào
khác mà tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc thực hiện quyền trẻ em, mà có thể
được nêu trong:
1. Pháp luật của một Quốc gia thành viên; hay,
2. Pháp luật quốc tế có hiệu lực với quốc gia đó.
Phần II và III
Những Điều còn lại về nghĩa vụ của các quốc gia làm thế nào để các quyền này được
bảo vệ và thúc đẩy.
(Nguồn: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx)
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