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Lời mở đầu
Th a các b n ơồng nghiệp, các nhà báo!

Khi bản tin này đang trong quá trình chỉnh sửa để ra mắt các bạn, chúng tôi đã nhận được
một tờ chuyên san của báo Pháp Luật với chuyên đề kỷ niệm 11 năm Ngày gia đình Việt
Nam 28/6/2001 – 28/6/2012. Cầm tờ chuyên san trên tay, nhóm cán bộ làm bản tin đều
cảm thấy niềm cảm xúc trào dâng khi lật từng trang giấy và nhìn thấy rất nhiều bài viết
về mất cân bằng giới tính xuất phát từ sự bất bình đẳng giới. Thật phấn khởi vì không cần
phải chờ tới ngày Phụ nữ Việt Nam 8 – 3 hay một dịp gì đặc biệt dành cho phái nữ thì trẻ
em gái và người phụ nữ mới được quan tâm và nhìn nhận một cách bình đẳng, công bằng
với trẻ em trai và nam giới. Thực sự, tờ chuyên san này đã truyền nguồn cảm hứng rất lớn
cho chúng tôi khi mà số lượng bản tin ngày càng nhiều lên, đồng nghĩa với việc ngày càng
khó để có một bản tin vừa khoa học vừa thú vị, đáng để bạn đọc lưu tâm và suy nghĩ.
Chúng tôi chân thành ghi nhận nỗ lực của báo Pháp Luật trong việc giới thiệu tới cộng
đồng một số báo nhiều ý nghĩa và giá trị nhằm góp phần xoá bỏ những bất công vẫn hiển
nhiên tồn tại và được chấp nhận bởi rất nhiều người trong xã hội. Nhóm bản tin mong có
thật nhiều những bài báo, những tờ báo như báo Pháp Luật, để trong tương lai gần, chúng
tôi sẽ phải đặt lại tên cho công việc của mình, chứ không phải là “nhặt sạn”.
Với mong muốn cải cách bản tin nhằm mang tới những điều khác lạ ở một ấn phẩm quen
thuộc, chúng tôi đang nỗ lực tạo ra những thay đổi tích cực. Để khởi đầu tốt đẹp, chúng
tôi xin được mở đầu nội dung của bản tin này bằng việc lược trích một bài viết như một
bài mẫu, một bài thực sự tiêu biểu về sự nhạy cảm giới từ chính tờ chuyên san vừa được
đề cập đến, và cũng là để giới thiệu về chủ đề của bản tin này “Phụ nữ chủ động trong
tình yêu – hôn nhân và cuộc sống”. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đón đọc và
phản hồi của các bạn.
Trân trọng giới thi u
Nhóm cán bộ CSAGA & OXFAM
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Người tôi đã gặp:

CHÂN ĐẤT, LÒNG SON
bước qua định mệnh
ạ ợt núi tìm ơ ờng ơi học
Ngư i phụ nữ có cái tên đến
được với trái tim c a nhiều
ngư i dân đất Hòa Bình là bà
Bàn Thị Hồng, dân tộc Dao
Tiền - một bác sĩ s n khoa
tâm huyết, một cựu lãnh đ o
xuất sắc c a ngành y tế, dân
s tỉnh. Câu chuyện c a cuộc
đ i bà là câu chuyện điển
hình c a những ngư i phụ nữ
đã dũng c m đ ng lên, bước
qua thân phận “nữ nhi tầm
thường” c a mình.
Trong đ i ngư i phụ nữ dân
tộc Dao Tiền, “ơược ơặt tên”
là ước muốn vô cùng xa vời.
Thân phận “không tên” như
một định mệnh đeo đẳng su t
cuộc đ i họ, từ lúc lọt lòng
cho đến khi lấy chồng, rồi về
với tổ tiên. Định mệnh c a
bà Bàn Thị Hồng có thể cũng
không khác b i bà là con út
trong gia đình có 5 chị em 3
gái, 2 trai ngư i Dao Tiền.
Trong một lần về thăm nhà,
chị gái c c a bà là Bàn Thị
Kim Phúc, lúc đó đã là một
cán bộ Tỉnh hội Phụ nữ sau
một th i gian thoát ly gia đình
học tập trong Trư ng thiếu
sinh quân, sợ em út hư nên
bàn với tía m cho em đi học.
Và, t i Trư ng Thiếu niên dân
tộc nội trú, đ a trẻ gái thư ng
được gọi đơn gi n là “con út”
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đã lần đầu tiên được có tên:
Bàn Thị Hồng, kh i đầu cho
một quãng đ i can đ m bước
qua s phận “không tên” c a
một ngư i phụ nữ Dao Tiền.

cũng không dám ph n đ i vì
sợ tía m . Cô chỉ mong ngóng
sao cho chị gái c sớm về
can ngăn b mẹ. Qu nhiên
t i hôm đó, hay tin, chị gái
c đã về xin với hai họ hoãn
Con đư ng học hành đang đám cưới vì lý do cô dâu quá
trôi ch y, đùng một cái, tía bé, làm như vậy là h tục, vi
m gọi về lấy chồng. Về đến ph m luật nhà nước. Ngỡ
nhà mới biết gia đình nhà trai ngàng, vì trong lịch sử ngư i
ngư i Dao Tiền tỉnh bên đã Dao Tiền chưa bao gi có một
sắm sanh đầy đ lễ vật, trâu sự từ hôn như vậy, nhưng rồi
bò, lợn gà mang sang nhà gái khi hiểu ra, nhà trai cũng đành
để đón cô dâu 13 tuổi. Cô bé ngậm ngùi chấp nhận. Sáng
Hồng ham học lắm nên không hôm sau, như để t lỗi, nhà
mu n lấy chồng tí nào, nhưng gái đã cử hẳn 15 thanh niên
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trai tráng gánh lễ vật, đưa
đoàn nhà trai về đến tận
nhà…
Sau đám cưới hụt, cô bé
Hồng xin được tiếp tục đi
học, nhưng có lẽ vì còn
giận, nên tía m nhất
quyết không đồng ý, giữ
nhà làm nương, đợi lớn g
chồng. Thèm học quá, cô
nghĩ đến chuyện ph i tr n
đi. Sáng hôm đó, viện cớ
đau bụng không lên nương,
đợi cho c nhà đi vắng hết,
cô vẫn nguyên bộ váy vá
đang mặc trên ngư i, băng
qua ba b n dãy đồi núi tìm
đư ng xu ng thị xã.

con gái c khuyên gi i, họ thôi
không tìm nữa, nhưng trong
lòng vẫn còn giận lắm. Cái
Tết đầu tiên trư ng, cô bé
Hồng đã không dám về b n
ăn Tết vì sợ sẽ không được
đi học tiếp nữa, dù trong lòng
nhớ nhà quay quắt. Còn tía
m cô mãi sau này vẫn không
hết giận con gái, thậm chí đã
đề nghị xã không ch ng lý
lịch kết n p Đoàn cho cô, để
mong con gái n n mà thôi học
về nhà.
ớc mong thắp lên khát
vọng học hành

Học xong lớp 10, cô gái trẻ
Bàn Thị Hồng thi đỗ luôn vào
Đến nhà chị gái, trình bày hai trư ng: Đ i học Nông
lý do tr n nhà c a mình, cô Nghiệp và Đ i học Sư ph m
nài nỉ xin chị gái cho mình Việt Bắc. Nhưng, vì mê ngành
được tiếp tục theo học. Sợ Y nên cô không theo học mà
chị nghèo không nuôi nổi xin chị gái c (lúc này đã là
mình, cô bé 13 tuổi gầy lãnh đ o S Văn hóa Thông
khẳng khiu đã đề nghị chị tin tỉnh Hà Sơn Bình) cho xuôi
gửi mình vào trư ng nào Hà Nội học ôn để thi tiếp.
vừa học vừa làm để có Ngay kỳ tuyển sinh năm sau
thể tự lo được cuộc s ng. đó, cô đã tr thành sinh viên
Và, thế là chị em cọc c ch Trư ng Đ i học Y Bắc Thái
xe đ p lai nhau tìm đến khi vừa tròn 19 tuổi.
Trư ng Thanh niên lao
động xã hội ch nghĩa xin Học xong, bà Bàn Thị Hồng về
học. Thấm thoắt, cô thiếu bệnh viện tỉnh nhà công tác.
nữ Bàn Thị Hồng đã gắn Nh tay nghề vững vàng và
bó với ngôi trư ng Thanh tinh thần làm việc hăng say,
chỉ sau 2 năm bà đã được đề
niên lao động xã hội ch
nghĩa được 7 năm. Cô t t b t là Ch nhiệm Khoa S n và
nghiệp lớp 10 với hành được cử đi học Chuyên khoa
trang 3 năm là Chiến sĩ thi cấp I Hà Nội. Đi học, mang
đua, lớp trư ng, Bí thư chi tiếng Ch nhiệm khoa, nhưng
hành trang c a bà cũng chẳng
đoàn xuất sắc.
khác gì cô sinh viên Đ i học y
Quay l i với b n Xóm Phù Bắc Thái ngày ấy. Để có tiền
quê hương cô, khi biết con trang tr i cuộc s ng, trong
út tr n đi, tía m cô đã những chuyến về thăm nhà,
xu ng tìm tận thị xã. Được bà đã kết hợp mua mía tím
BẢN TIN
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Hòa Bình xu ng Hà Nội bán.
Nhiều ngư i đã s ng qua th i
ấy, chắc vẫn chưa quên hình
nh một cô gái ngồi bán mía
Ngã Tư S mà không hề biết
róc mía, toàn nh khách hàng
róc hộ. Còn các thầy cô giáo
c a khóa Chuyên khoa cấp I
năm đó, họ vẫn kể với nhau

câu chuyện về một học sinh
có đôi tay mổ s n rất khéo.
Thế nhưng trong một ca mổ,
khi chỉ còn 3 mũi khâu cu i
cùng, đã lăn đùng ra ngất xỉu
vì h đư ng huyết. Ph i đến
lúc đó, các thầy cô mới biết,
cô trò cưng c a mình thư ng
xuyên nhịn ăn sáng lên lớp, vì

không có tiền…”
Hồng Minh
(Trích từ Số chuyên ơề báo
Pháp Luật - Số 24(36) tháng
6/2012)

Bài viết khá dài vì vậy chúng tôi chỉ xin lược trích gửi tới các b n để chúng ta cùng thấy
rằng luôn có những ngư i phụ nữ năng động, quyết liệt làm ch cuộc s ng và s phận c a
mình, và họ hoàn toàn có thể tr thành những ngư i có ích, những ngư i lãnh đ o và làm
được các công việc thư ng dành cho nam giới nếu không bị những rào c n c a định kiến
bó buộc. Đọc bài viết này, chắc hẳn ai cũng nhận thấy quan niệm cổ h trọng nam khinh
nữ khiến nhiều gia đình không cho con gái đi học vì cho rằng không cần thiết, trói buộc
họ với những công việc gia đình hoặc ép đi lấy chồng khi họ chưa mong mu n. Thật may
mắn khi đây, nhân vật c a bài báo đã dám đấu tranh để thoát kh i những rào c n đó, tự
quyết định tương lai c a mình để có những thành công như hôm nay, và có những đóng
góp c ng hiến tích cực cho xã hội. Qua bài viết, tác gi không những cho thấy những định
kiến có thể h n chế cơ hội phát triển c a nữ giới mà còn ca ngợi sự tự ch độc lập c a
những ngư i phụ nữ mang tư tư ng th i đ i. Nếu ngày càng có nhiều những bài viết như
trên, chúng tôi tin tư ng rằng cộng đồng sẽ có cách nhìn nhận công bằng hơn với phụ nữ.

Được ơánh giá là quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua,
nhà nước Việt Nam ơang tiếp tục phát huy tinh thần nâng cao bình ơẳng giới. Chiến
lược Quốc gia về Bình Đẳng Giới giai ơoạn 2011 – 2020 ơã thể hiện rõ ơiều này, trong
ơó việc bảo ơảm bình ơẳng giới trong lĩnh vực văn hóa thông tin là mục tiêu thứ 5 trong
số 7 mục tiêu chiến lược, cụ thể là:
Mục tiêu 5 B o ơ m bình ơẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin
Chỉ tiêu 1
Đến năm 2015 giảm 60% và ơến năm 2020 giảm 80% sản phẩm văn hóa, thông tin
mang ơịnh kiến giới. Tăng thời lượng phát sóng các chư ng trình, chuyên mục và số
lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình ơẳng giới.
Chỉ tiêu 2
Đến năm 2015 có 90% và ơến năm 2020 có 100% ơài phát thanh và ơài truyền hình
ở trung ư ng và ơịa phư ng có chuyên mục, chuyên ơề nâng cao nhận thức về bình
ơẳng giới.
Trích “Chiến lược Quốc gia về Bình ơẳng giới giai ơoạn 2011 – 2020”
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NG NHÒM

PHÓNG VIÊN
T

rong nhóm cán bộ nhặt s n, chúng tôi thư ng hay nói đùa với nhau “Tấm ngồi nhặt
thóc thì có Bụt hiện lên thư ng, còn chúng ta ‘nhặt sạn’ mờ mắt thì không biết ai ghét
ai thư ng?”. Tr i qua một quá trình làm việc thực tế, cho tới lúc này, chúng tôi hiểu
rằng công việc c a chúng tôi đang làm có ý nghĩa rất lớn, điều đó được thể hiện qua
những đổi thay tích cực từ chính các b n phóng viên. Dù vẫn còn nhiều điều để nói,
song một điểm đáng ghi nhận là s lượng ‘s n giới’ ngày một gi m. Cũng qua tiếp xúc trực tiếp
với nhiều nhà báo, đón nhận những ý kiến đóng góp c a các b n, chúng tôi hiểu rằng các nhà
báo đã và đang có ý th c về nh y c m giới, đã và đang c gắng nhiều hơn cho những đ a con
tinh thần c a mình, và b n thân các b n cũng mu n có những đóng góp vào việc nâng cao chất
lượng các bài báo. Trên cơ s đó, giai đo n này, chúng tôi xin được m i các b n phóng viên
cùng đồng hành trong công việc rà soát, lọc b “s n giới” hay phát hiện ra những “viên ngọc
quý” trong chính những bài viết c a các đồng nghiệp c a các b n.
Hãy làm một quan sát viên cùng chúng tôi bằng cách dùng “ ng nhòm phóng viên - góc nhìn
về giới” để xem xét các câu/đo n văn sau. Đo n văn được quan sát có thể mang định kiến
giới, hay cũng có thể là nh y c m giới, hoặc vừa có định kiến và nh y c m giới. B n hãy thử
nhận định và g ch chân câu/đo n có định kiến giới/nh y c m giới và đánh dấu X vào cột tương
ng như ví dụ câu s 1 dưới đây:
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Câu/ đo n văn
Trích bài “Máy bay bà già” khốn khổ vì “chuyện ấy” ơăng ngày
15/6/2012 trên mục Yêu và Sống báo ơiện tử tintuconline:

Định
kiến

Nh y c m
giới

x

Vì được “lái” b i “ phi công trẻ” nên trong “chuyện ấy”, nhiều “máy bay
bà già” ph i ngậm đắng nu t cay dẫu cho không được to i nguyện vì:
“Nói ra thì sợ mất chồng…”
Phụ nữ thư ng gặp khó khăn hơn so với nam giới trong việc chia
sẻ những mong mu n và điều mình cần trong chuyện ấy. Hầu hết
những ngư i vợ khi không được th a mãn điều mà họ làm là im lặng
thậm chí là gi v mình đã có những tr i nghiệm đó. Và tất nhiên, với
những chị em được coi là “máy bay bà già” thì việc đó càng khó khăn
hơn nhiều. Những rào c n về tâm lí khiến họ lo sợ dẫn đến việc cam
chịu mọi chuyện.
Trong trư ng hợp này, chị em nên thoát kh i sự tự ti c a mình để
thẳng thắn nói chuyện với chồng về những điều b n mong mu n. Có
như vậy mới t o ra những giá trị bền vững cho hôn nhân. Không chỉ
vậy, những ngư i chồng cũng cần tinh tế và quan tâm hơn tới c m
xúc c a vợ để cân bằng kho ng cách trong chuyện ấy do vấn đề tuổi
tác mang l i.

Trích bài “Méo mặt”…vì sáng t o ơăng ngày 8/6/2012 trên mục Yêu
và Sống báo ơiện tử tintuconline:
Dưới ánh nến m t , trong khi chồng chưa hết ngỡ ngàng, chị Bích
e thẹn tháo khăn tắm, để lộ bộ đồ lót kiểu “th ” hết s c gợi c m, kích
động. Đã thế, chị còn quay lưng, lắc lắc hông khêu gợi chồng. Thấy
chồng im thin thít, chị được đà, vào tư thế “thượng phong” lấn tới.
Nào dè, chồng chị m to mắt kinh hãi, đẩy phắt chị xu ng, hét toáng
lên: “Cái đồ đàn bà dâm dục, lăng loàn”. B mẹ chồng và hai con
giật mình kinh hãi, đ p cửa ch y vào buồng ng . Giữa ánh đèn sáng
trưng và 10 con mắt kinh hãi, chị Bích phơi mình trong bộ đồ “th
non”, xấu hổ đến tê bu t. “Tôi mu n độn thổ và chết luôn cho xong”,
chị Bích cư i méo mó nhớ l i.

Trích bài 3 ơiều ở phụ nữ mà nam giới không thể c ỡng l i ơăng
ngày 14/6/2012 trên mục Đời sống báo ơiện tử vnexpress:
N nụ cư i duyên dáng, biết lắng nghe và ăn mặc nữ tính là những
thế m nh mà b n gái có thể áp dụng để có được trái tim chàng. Bất
c ngư i đàn ông nào cũng không thể cưỡng l i được 3 nét quyến
rũ này nữ giới.

8
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Trích bài Nỗi niềm của nữ trí thức không chồng mà có con ơăng
ngày 5/4/2012 trên mục Đời sống báo ơiện tử vnexpress:
Nói về những bà mẹ đơn thân, một nữ chuyên gia tư vấn thuộc Trung
tâm tư vấn Gia Đình và Ly hôn, Hội Kế ho ch hoá gia đình Việt Nam cho
rằng, đó là một lựa chọn “chẳng đặng đừng”, b i là phụ nữ, hầu như ai
cũng khát khao có một mái ấm với tiếng cư i trẻ thơ và một b vai đàn
ông vững chãi để yêu thương, chia sẻ.
“Chẳng qua, do họ chẳng có duyên gặp được b n đ i hoặc vì quá thất
vọng về đàn ông, ám nh cuộc s ng gia đình không h nh phúc, thì mới
đi đến quyết định như vậy”, bà nói.
Nhà tâm lý cho rằng, làm mẹ một mình cần một sự hy sinh rất lớn, và
không ph i ai cũng đ b n lĩnh để vượt qua mọi thử thách, cám dỗ, toàn
tâm toàn ý nuôi d y con. “Trước khi đưa ra quyết định này, cần cân nhắc
thật kỹ, b i nó liên quan đến cuộc s ng, s phận c cuộc đ i c a không
chỉ chính ngư i phụ nữ, mà c những đ a trẻ”, chuyên gia bày t .

Trích bài Jennifer Ph m: Không công bằng cho những ng ời ơến
với tôi ơăng ngày 12/6/2012 trên mục ạăn hóa báo ơiện tử vietnamnet:
-

Phụ nữ ơẹp thường có nhiều c hội ơể lựa chọn một cuộc sống
dễ dàng h n. Ví dụ như chọn một người ơàn ông ơể lo lắng cho
mình từ A ơến Z thay vì bư n trải trong nghề nghiệp. Chị có bao
giờ nghĩ ơến ơiều này không?…

-

Đang học tâm lý, chị về Việt Nam, có phần nào ơó vì ham muốn
nổi tiếng và kiếm nhiều tiền h n?

Trích bài Hà Hồ chỉ thích làm “tình nhân” của C ờng “Đô La” ơăng
ngày 16/5/2012 trên mục ạăn hóa báo ơiện tử vietnamnet:
- Theo chị, việc nhiều cặp ơôi chung sống với nhau và có con như vợ
chồng, giống như chị hiện nay, có thực sự tốt cho người phụ nữ?

Trích bài Nỗi niềm của nàng dâu tri thức ơăng ngày 10/6/2012 trên
mục Đời sống báo ơiện tử vietnamnet:
Thiết nghĩ những nữ trí th c càng nhún như ng, khiêm t n và khép
mình bao nhiêu thì càng dễ s ng (trong nhà chồng) bấy nhiêu. Xã hội đã
hiện đ i, tiến bộ hơn rất nhiều nhưng bài học ấy ắt hẳn chẳng bao gi
xưa cũ! V l i, một phụ nữ trí th c, thông minh hẳn sẽ có và biết cách
để hoá gi i những tr ng i trong cuộc s ng gia đình nói chung, với nhà
chồng nói riêng một cách khéo léo, thông minh.
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Trích bài Trúc Diễm: ‘Phụ nữ tốt nên có chút tham vọng’ ơăng ngày
19/6/2012 trên mục ạăn hóa báo ơiện tử tintuconline:
Trúc Diễm chia sẻ dù không có áp lực kinh tế thì mình cũng không thể là
tuýp phụ nữ s ng thụ động, trông ch vào ông xã dù chỉ là để mua một
th i son, b i lẽ: “Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc tất cả”.
Vì thế, trong tương lai, dù lập gia đình với ai đi chăng nữa, dù giàu hay
nghèo thì Trúc Diễm vẫn sẽ đi làm cũng như phát triển sự nghiệp c a
riêng mình. Cô chia sẻ:“Phụ nữ ơẹp chỉ như làn hư ng thoáng qua. Sống
mà không làm việc, không có mục tiêu ơể theo ơuổi thì cuộc ơời vô vị.
Phụ nữ tốt nhất nên có chút tham vọng”.
Và kết thúc hành trình làm việc cùng Diễm trong những ngày hè rực nắng
c a tháng Năm, tôi hài lòng khi được “nếm” đ mùi vị c a viên kẹo đáng
yêu này. Nếu mu n tồn t i trong giới showbiz đầy “bão”, rõ ràng đa sắc
diện, đa hương vị như Diễm sẽ giúp cô đ ng vững.

Một số khái niệm về ơịnh kiến giới

Định kiến giới là suy nghĩ mà mọi người có về những gì mà phụ nữ và nam giới có khả
năng và loại hoạt ơộng mà họ có thể làm.
(Theo tài liệu Tập huấn giảng viên về phân tích và lập kế hoạch dưới góc ơộ giới. UBQG
vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, UNDP, 1998)
Định kiến giới là các giả ơịnh hay lòng tin ơược thể hiện mà không có nguyên nhân hay
công lý và nói chung là không có lợi và có thể dẫn ơến gây hại về thể chất lẫn tâm lý cho
phụ nữ và nam giới.
(Theo “Giới và Giới tính ai quan tâm?” – Tài liệu tập huấn xây dựng kỹ năng về giới và
sức khỏe sinh sản, 9/2011, tr.76.)
Định kiến giới là tập hợp các ơặc ơiểm mà một nhóm người, cộng ơồng cụ thể coi là
thuộc tính của phụ nữ hoặc nam giới (ví dụ: nội trợ không phải là việc của ơàn ông). Các
ơịnh kiến giới thường không phản ánh ơúng khả năng thực tế của từng giới và thường
giới hạn những gì mà xã hội cho phép hoặc mong ơợi các cá nhân thực hiện.
(Theo “Hướng dẫn lồng ghép giới trong hoạch ơịnh và thực thi chính sách, UBQG vì sự
tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, 2005”)
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Câu chuyện phóng viên

Chia sẻ của những nhà báo
trong quá trình thực hiện
các bài viết có

nhạy cảm giới

Trong một khóa tập huấn về truyền thông có
nh y c m giới, chúng tôi đã có dịp làm việc
cùng các phóng viên, qua chia sẻ c a các b n
chúng tôi hiểu thêm rằng để viết bài có nh y
c m giới không ph i điều đơn gi n. Các phóng
viên có thể gặp rất nhiều khó khăn ch quan
và khách quan. Cũng từ đó mà nhóm làm b n
tin đã n y ra ý định đưa một phần chia sẻ c a
các phóng viên, câu chuyện viết bài c a chính
các b n vào những b n tin nhặt s n để chúng
ta cùng nhìn thấy những thách th c cũng như
những nỗ lực c a các nhà báo trong quá trình
đưa ch đề nh y c m giới vào truyền thông.
s c i cách đầu tiên này, chúng tôi xin giới
thiệu với các b n đồng nghiệp, các nhà báo
đôi điều chia sẻ c a một phóng viên nữ, chị
Th o Vân, công tác t i t t p chí Gia đình &
Trẻ em. Chị là ngư i phụ trách một s trang
trên t p chí này và cũng đã tham gia xây dựng
Thảo Vân, phóng viên t p chí Gia đình & Trẻ em.
các ấn phẩm chuyên đề về Bình đẳng giới với
( nh do nhân vật cung cấp)
Bộ Lao Động. Mong rằng những chia sẻ c a
chị sẽ khiến chúng ta có thêm nhiều suy nghĩ
và giúp các b n có thêm kinh nghiệm khi viết trang như Giáo dục, Tâm lý gia đình, và ng
xử trong hôn nhân c a t p chí Gia đình & Trẻ
bài.
em. Ngoài ra, tôi có theo dõi các m ng về
Nhóm nhặt sạn: Chào Thảo Vân! Bạn có thể bình đẳng giới, phòng ch ng tệ n n xã hội hay
cho biết hiện tại bạn ơang phụ trách mảng ơề tuyên truyền những ngư i có công c a Bộ Lao
Động.
tài nào?
Thảo Vân: Hiện t i tôi đang đ ng một s

Nhóm nhặt sạn: Bạn ơã tham gia khóa học về
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nhà báo có quyền thể hiện quan điểm c a họ
trong bài viết.
Nhóm nhặt sạn: Như vậy là không có tiêu chí
trước ơối với người viết và ở khâu duyệt bài
cũng không có. Bạn có nghĩ là cần phải có
tiêu chí về nhạy cảm giới ơối với người viết bài
không?
Thảo Vân: Thực ra nếu đặt tiêu chí trước thì
sẽ rất khó, vì ngư i viết luôn ph i chăm chăm
nghĩ đến nó. Khi ý tư ng vừa xuất hiện mà c
ph i nghĩ xem mình viết như vậy có bị định
kiến hay nh y c m không thì sẽ khiến bị đ t
m ch c m xúc và bài viết sẽ khô c ng. Nếu
đặt trước tiêu chí thì sẽ gi ng như một b c
tư ng vô hình c n tr ngư i viết bài.

giới nào chưa?
Thảo Vân: Vì tôi theo dõi các m ng có liên
quan tới vấn đề giới nên cũng được tham gia
nhiều hội th o do Bộ Lao Động và các tổ ch c
Phi chính ph thực hiện.
Nhóm nhặt sạn: Phải chăng ơó là thuận lợi
của bạn khi có ơiều kiện tiếp cận với những
thông tin kiến thức mới ơể có những bài viết
mang tính nhạy cảm giới?
Thảo Vân: Vâng
Nhóm nhặt sạn: Khi ơứng trang, bạn là người
nhận bài, vậy bạn có sẵn tiêu chí hay yêu cầu
nào liên quan tới vấn ơề giới ơối với các cộng
tác viên không?
Thảo Vân: Thực ra là không có, chỉ vào những
dịp cần đề cao vai trò c a ngư i phụ nữ thì mới
đặt ra yêu cầu cho cộng tác viên, còn thư ng
thì sẽ không có yêu cầu gì. Sau khi các phóng
viên gửi bài, ngư i nhận bài chỉ biên tập một
phần nh nào đó ch không can thiệp được
vì mỗi ngư i có một quan điểm khác nhau và

Nhóm nhặt sạn: Vậy theo bạn thì làm cách
nào ơể vẫn có sự nhạy cảm giới trong bài viết?
Thảo Vân: Thực ra khi ngư i viết đã có ý th c
về vấn đề giới, thì tiêu chí đó sẽ hình thành
một cách tự nhiên trong họ và s n phẩm khi
ra đ i, tự b n thân nó sẽ có tính nh y c m.
Ngoài ra sau khi bài hoàn thành, ngư i viết
bài có thể rà soát l i s n phẩm c a mình để tự
điều chỉnh cho kịp th i, lúc đó thì sẽ ổn hơn là
đặt tiêu chí từ đầu.
Nhóm nhặt sạn: Bạn có ơề xuất gì với CSAGA
trong việc hỗ trợ các phóng viên nâng cao các
bài viết mang nhạy cảm giới?
Thảo Vân: CSAGA có thể gửi các tài liệu thư ng
xuyên cho phóng viên, và tổ ch c những hội th o
như hội th o công b cu n cẩm nang “Truyền
thông có nh y c m giới” vừa qua. Những hội
th o như vậy rất có ý nghĩa với các phóng viên.
Nhóm nhặt sạn: Vâng, cảm n Thảo Vân vì
những ơóng góp của bạn.
Theo ghi chép của Csaga
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Các yếu tố tạo nên một bài viết

mang nhạy cảm giới khi nói tới đề tài
phụ nữ chủ động
Ng ời phụ nữ chủ ơộng hiện nay đang là
một hình nh được khá nhiều nhà báo quan
tâm khai thác. Đây cũng là một ch đề mang tư
tư ng hiện đ i, song để viết được một bài báo
thực sự có tinh thần tiến bộ, góp phần xóa b
những khuôn mẫu giới lỗi th i, đòi h i ngư i
viết bài cần ph i lưu ý nhiều yếu t . Trong b n
tin này, chúng tôi xin đưa ra một vài gợi ý khi
các b n ấp ý tư ng cho bài viết mới.
1. Nh ng điều nên tránh khi nói tới đề tài
Phụ nữ chủ ơộng

Tránh rập khuôn theo những ơịnh kiến lâu
ơời của xã hội về hình nh một ng ời phụ Có thể thấy một s tên bài như: 29.2 – Ngày
phụ nữ tỏ tình; Con gái dành trả tiền ơi ch i là
nữ luôn lép vế tr ớc nam giới
quá dại; Khi nào con gái nên chủ ơộng? Bi kịch
Khi có tư tư ng này, ngư i viết vô tình đánh của những phụ nữ tự chủ tài chính; Phụ nữ
giá hoặc khiến cộng đồng khắc sâu thêm định ơộc thân, nỗi niềm muôn nẻo… Những tên bài
kiến về những ngư i phụ nữ cá tính, ch động. như vậy vô tình hay c ý đều toát lên hình nh
một ngư i phụ nữ độc lập thì sẽ gặp ph i khó
Có thể thấy ví dụ dưới đây:
khăn, hoặc hình nh ngư i phụ nữ ch động
“Tôi ơi lấy chồng, mẹ dành hai buổi tối ơể giảng chỉ là những trư ng hợp ngo i lệ.
giải cho tôi hiểu, rằng cá tính ở ơâu không biết
nhưng về sống cùng nhà chồng vẫn phải tỏ vẻ 2. Một s điều nên đề cập khi nói tới đề tài
Phụ nữ chủ ơộng
nhu mì, lép vế. Phụ nữ thông minh là người
không cố chứng tỏ mình thông minh.”
- Phụ nữ chủ ơộng mang l i những lợi
ích gì?
Trích trong bài Sống gi ơăng ngày 27/3/2012
trên mục Tình yêu báo ơiện tử Dân Trí
Khi tư tư ng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn
t i, thì truyền thông càng đóng vai trò quan
- Tránh ơặt tên bài giật gân
trọng trong việc giúp cộng đồng thấy những
Khi đặt tiêu đề bài viết không chỉ chú ý đến mặt tích cực nếu xóa b định kiến giới, nhất là
khía c nh hấp dẫn gây thu hút với ngư i đọc, định kiến giới đ i với ngư i phụ nữ. Các bài
ngư i viết cần chú ý tới những ngôn từ và l i viết về đề tài Phụ nữ chủ ơộng sẽ có ý nghĩa
diễn đ t để không rơi vào tình tr ng câu khách hơn khi thể hiện những lợi ích mà ngư i phụ
nhưng l i gây hiểu nhầm và định kiến giới sâu nữ mang l i cho b n thân, gia đình và cộng
sắc thêm.
-
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khoa học khác, bài viết có đo n: “Phái nữ làm
khoa học cũng tự hào vì “kỹ sư vàng” ngành
ơiện Nguyễn Thị Nguyệt - người ơã chế tạo
thành công máy biến áp 220kV và 500kV. Bà
ơã vinh dự ơược nhà nước phong tặng danh
hiệu Anh hùng lao ơộng thời kỳ ơổi mới. Kỹ
sư Nguyệt là niềm tự hào của ngành ơiện Việt
Nam, tên tuổi của bà ơã gắn với những phát
minh khoa học mang lại lợi ích kinh tế cao cho
ngành ơiện nước nhà. Những sáng chế của bà
ơã ghi danh Việt Nam trên bản ơồ ngành chế
tạo máy biến áp thế giới.”
-

Ca ngợi sự tiến bộ của những ng ời
ơàn ông khi ủng hộ vợ, t o ơiều kiện ơể
vợ trở thành ng ời phụ nữ năng ơộng

Sự dũng c m b qua những khuôn mẫu giới
cũ, sự vững tâm c a những ngư i đàn ông
luôn bên c nh để hỗ trợ sẽ thúc đẩy sự vươn
lên c a những ngư i vợ. Việc chăm sóc vợ
con, chia sẻ việc nhà với vợ là một biểu hiện
c a bình đẳng giới. Khi được đề cao, được
trân trọng ghi nhận những c gắng nỗ lực vì
vợ con, nhiều ngư i đàn ông sẽ thêm tự tin để
tiếp tục thực hiện trách nhiệm c a mình trong
gia đình mà không c m thấy mình bị lép vế
hay thua kém vợ. Những ngư i đàn ông như
vậy có quyền tự hào về ngư i vợ năng động
gi i giang c a mình và tự hào về chính b n
thân mình khi là những ngư i tiên phong, có
tư tư ng đổi mới. Có các bài báo như vậy sẽ
góp phần khuyến khích hơn nữa sự chia sẻ
đồng nếu họ được t o điều kiện, được thể hiện công việc giữa vợ và chồng, sự giúp đỡ c a
và được ch động với cuộc s ng c a mình. Ví ngư i chồng, và thúc đẩy bình đẳng giới trong
dụ như trong bài Tự hào thay những “Quần gia đình.
Hồng” thời nay! được đăng trên mục Bạn có
biết - Chuyên ơề số 24 tháng 6-2012 báo Pháp Có thể thấy như trong một bài viết về một
Luật c a tác gi Sơn Bình cho thấy sự năng ngư i phụ nữ chuyên thiết kế, sắp đặt, trang
động c a phụ nữ mang đến những lợi ích to trí cho các bữa tiệc. Bài viết ca ngợi sự năng
lớn cho xã hội. Bài viết ca ngợi những ngư i động sáng t o c a chị trong đó không quên
phụ nữ ch động trong nghiên c u sáng t o, đề cao sự hỗ trợ từ phía ngư i chồng, điều
đã t o ra những thành qu thiết thực cho cuộc đó cho thấy rằng khi biết đánh giá công bằng
s ng như nữ tiến sĩ Nguyễn Ngọc Toàn đã chế vai trò và năng lực c a nữ giới, ngư i đàn ông
t o ra máy đo nồng độ cồn NPO-2005 trong sẵn sàng là ngư i t o điều kiện, hài lòng và
hơi th c a ngư i điều khiển phương tiện h nh phúc bên ngư i phụ nữ ch động.
giao thông, giúp thay thế thiết bị ngo i nhập
rất đắt tiền. Ca ngợi một ngư i phụ nữ làm “…Cặp vợ chồng này không chỉ cùng tên
Vũ, mà còn chung niềm ơam mê sáng tạo ra
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những ơiều tinh tế, lãng mạn nhất. Misa Vũ
nói, dù chồng cô du học tại nhiều quốc gia về
ngành kỹ sư nhưng vì yêu vợ quá nên ơi theo
giúp công việc cho vợ, làm quản lý và ơại diện
cho vợ.”
Trích bài Misa ạũ - o thuật gia của những
bữa tiệc c a tác gi Đinh Thu Hiền, mục Nhân
vật của tôi, tr. 26, Thế giới phụ nữ số 25 ra
ngày 25/6/2012
Hay trong đo n kết c a bài Tự hào thay
những “Quần Hồng” thời nay! được đăng
trên mục B n có biết - Chuyên ơề số 24 tháng
6-2012 báo Pháp Luật, tác gi Sơn Bình đã
viết:
“ Như vậy, ở một xã hội mà tư tưởng trọng nam
khinh nữ vẫn chưa thực sự ơược xoá bỏ và
gây hậu quả hết sức nặng nề này thì phía sau
sự thành công của những người phụ nữ làm
khoa học ơều có bóng dáng của những ơức
ông chồng hết mực yêu thư ng vợ và hết lòng
vun vén cho gia ơình. Điều ơó thật cảm ơộng
và ơáng tự hào!”

“T i sao ơàn ông ‘chán c m, thèm phở’?
Thời kì mang thai và sau khi bạn sinh con
Đây là thời kì mà ơàn ông dễ hư hỏng nhất
trong thời gian này người phụ nữ kiêng kị
rất nhiều ơiều, họ sợ việc “quan hệ” sẽ ảnh
hưởng ơến thai nhi nên thường “xây rào chắn”
và “cấm” các ông chồng “vượt rào”. Họ cũng
ít quan tâm ơến ông xã của mình h n, bởi tất
cả những gì họ quan tâm là sức khỏe của họ
và ơứa con yêu dấu, ơặc biệt là sau khi sinh
khiến người chồng cảm thấy mình bị bỏ r i.
Khoảng thời gian này cảm giác cô ơ n cùng
với sự thiếu quan tâm của người vợ sẽ khiến
cho người chồng muốn ơi tìm nguồn “an ủi”
khác.”
(Trích bài T i sao ơàn ông ‘chán c m, thèm
phở’? ơăng trên mục Tình yêu giới tính trang
Eva.vn ngày 30/11/2009)

Theo như đo n viết trên đây, ngư i đọc sẽ hiểu
rằng th i kỳ mang thai và sinh con phụ nữ vẫn
ph i ch động quan tâm tới chồng nếu không
anh chồng có thể đi ngo i tình. Như vậy trách
3. Cần chuẩn bị nh ng gì khi viết về đề tài nhiệm gìn giữ gia đình chỉ đặt lên vai ngư i
phụ nữ và sự ch động đây không ph i vì
Phụ nữ chủ ơộng?
lợi ích c a họ mà vẫn chỉ vì mục đích phục vụ
- Luôn ý th c về một bài viết nhạy cảm ngư i chồng. Nếu là ngư i viết có nh y c m
giới
giới, bài viết nên đề cập tới sự ch động chăm
sóc gia đình như là quyền và nghĩa vụ chung
Ý th c rằng bài viết sẽ hay hơn nếu vừa có
c a c hai giới.
giá trị nội dung vừa có sự nh y c m giới, góp
phần c i thiện những quan điểm cũ, dần t o - Trang bị kỹ năng để kiểm soát tính nhạy
nên sự công bằng bình đẳng trong xã hội. Khi
cảm trong bài viết
có ý th c cần đ m b o tính nh y c m giới
trong s n phẩm tinh thần c a mình, ngư i viết Khi có ý th c về bài viết cần mang nh y c m
giới, có kiến th c về giới, ngư i viết bài cũng
báo sẽ có định hướng trước khi cầm bút.
dần hình thành kỹ năng để có thể kiểm soát t t
- Trang bị cho mình kiến th c về giới
bài viết c a mình. Để thực hiện được như vậy
đòi h i nhà báo luôn đặt góc nhìn giới ngang
Hiểu đúng về sự tự ch , độc lập c a ngư i phụ
bằng với những tiêu chí khác c a bài viết như
nữ hiện đ i. Phụ nữ ch động là họ có quyền
tính hấp dẫn hay tính th i sự. Góc nhìn giới
được thể hiện b n thân, quyền tham gia trong
luôn được quan tâm và lồng ghép vào bài viết.
mọi lĩnh vực c a cuộc s ng. Tránh hiểu sự ch
Điều này sẽ giúp phóng viên có những điều
động c a phụ nữ như là một nghĩa vụ đ i với
chỉnh kịp th i nếu những r i ro về yếu t bất
đàn ông như bài viết dưới đây:
bình đẳng giới xuất hiện trong bài.
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Ví dụ:
Bài Khi con gái chủ ơộng “cầm c a” được
đăng ngày 5/08/2011 trên mục Đời sống báo
điện tử Kenh14 có đo n:
“Thông thư ng đ i với con trai, việc được... đi
cưa con gái không chỉ là một điều “thú vị” mà
còn thể hiện b n lĩnh c a mình, thế nên nhiều
chàng coi việc nàng đi cưa là rất “khác biệt” và
táo b o. “Mình ơã từng gặp trường hợp này vài
lần. Mình thấy những cô bạn ơó quá bạo dạn.
Chinh phục là ơể con trai tỏ rõ bản lĩnh nam
nhi c mà, con gái nên kín ơáo một chút thì
hay h n. Đa phần mình ơều từ chối khéo vì
không thích mẫu con gái như thế này. Con trai
hay “cả thèm chóng chán” lắm, nếu ơược “cưa
cẩm” trước như vậy thì cuộc tình sẽ không bền
ơâu.” – Nam (19t) chia sẻ với chúng tớ.
Nếu gặp một chàng trai m nh mẽ, b o d n và
thích được chinh phục các nàng thì t t nhất
b n hãy ch động một cách tế nhị một chút
hoặc là cất “cưa” đi nhé, thư ng thì những
chàng trai ấy thích được đi “cưa” hơn, thể
hiện b n lĩnh c a mình nhiều hơn. Còn những
chàng trai có phần nhút nhát và e dè thì sao?
Có khi họ c m mến b n nhưng l i không dám

nói ra, vậy sao các b n không “bật đèn xanh”
cho ngư i ấy nhỉ? Con gái hãy tùy từng đ i
tượng để thể hiện mình nhé. Một cô gái nên
thể hiện cá tính và tình c m c a mình, nhưng
hãy luôn nhớ rằng: sự dịu dàng, nữ tính và
tế nhị là vũ khí lợi h i mà con trai khó có thể
cưỡng l i được đó, con gái !”
Nếu ngư i viết bài có góc nhìn giới và luôn ý
th c điều đó thì sẽ kịp th i xử lý những đo n
ph ng vấn
trên. Dù biết rằng nguyên tắc
ph i giữ nguyên b n ý kiến c a ngư i được
ph ng vấn, nhưng nhà báo vẫn có thể chia sẻ
quan điểm cá nhân c a mình về vấn đề này.
Và thực tế là ngư i viết bài đã thể hiện ý kiến
nhưng l i đồng tình rằng con gái vẫn luôn
vị trí bị động, ph i thể hiện sự dịu dàng tế nhị
mới dành được tình c m c a con trai. Chính
cách viết này sẽ khẳng định thêm định kiến
với phái nữ trong m i quan hệ trai gái, khiến
nhiều b n gái không dám thể hiện b n thân và
ch động kiếm tìm h nh phúc. Không những
vậy, cách viết này còn áp đặt định kiến đ i với
nam giới, đặt lên vai con trai áp lực ph i luôn
thể hiện sự m nh mẽ ch động trước con gái,
nếu không thì cũng bị đánh giá là ngư i mềm
yếu và từ đó cơ hội h nh phúc cũng vì thế mà
bị h n chế đi.

Điều 63 Hiến Pháp năm 1992 khẳng ơịnh
Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia
ơình. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt ơối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Căn
cứ hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, phụ nữ Việt
Nam ơược xác ơịnh có những quyền sau khi tham gia vào lĩnh vực chính trị.
Quyền ơược bầu cử, ứng cử:
•
Công dân nam, nữ…ơủ mười tám tuổi trở lên ơều có quyền bầu cử và ơủ hai mư i mốt
tuổi trở lên ơều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội ơồng nhân dân theo quy ơịnh của pháp luật
(Điều 54 Hiến pháp).
•
Phụ nữ ơược tham gia bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử và trưng cầu ý dân và ơược
quyền ứng cử vào tất cả các c quan dân cử (Điều 7 Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân
biệt ơối xử với phụ nữ - viết tắt là CEDAW).
•
Nam, nữ bình ơẳng trong việc tự ứng cử và ơược giới thiệu ứng cử ơại biểu Quốc hội,
ơại biểu Hội ơồng nhân dân…(khoản 3 Điều 11 Luật Bình ơẳng giới).
•
Bảo ơảm ơể phụ nữ có số ơại biểu thích ơáng, phù hợp mục tiêu quốc gia (Luật Bầu cử
ơại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử ơại biểu Hội ơồng nhân dân, Luật Bình ơẳng giới).
(Trích Quyền của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị)
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Đáp án cho mục

“Ống nhòm Phóng viên”
Câu 1
Bài viết có tiêu đề và l i dẫn khá định kiến và miệt thị về việc ngư i phụ nữ lấy chồng kém tuổi
và những bất cập khi gặp ph i trong chuyện vợ chồng. Trên thực tế chuyện không hoà hợp tình
dục có thể gặp mọi cặp vợ chồng. Tiêu đề bài viết còn thể hiện ngư i phụ nữ luôn thế bị
động, ph i chấp nhận chịu đựng ngư i đàn ông trong chuyện chăn g i.
Tuy nhiên bên c nh đó, nếu chỉ xét khía c nh đo n trích, bài viết cũng nêu được những h n
chế nếu ngư i vợ luôn thế bị động, ph i chiều chồng thì khó mà có h nh phúc. Quan điểm
c a ngư i viết đã khá công bằng khi cho rằng trong chuyện quan hệ tình dục c đôi bên đều có
quyền thể hiện và quyền nhận sự quan tâm như nhau. Điều này thể hiện đo n “Trong trường
hợp này, chị em nên thoát khỏi sự tự ti của mình ơể thẳng thắn nói chuyện với chồng về những
ơiều bạn mong muốn. Có như vậy mới tạo ra những giá trị bền vững cho hôn nhân. Không chỉ
vậy, những người chồng cũng cần tinh tế và quan tâm h n tới cảm xúc của vợ ơể cân bằng
khoảng cách trong chuyện ấy do vấn ơề tuổi tác mang lại.”

Câu 2
Định kiến giới thể hiện rất rõ trong bài viết khi miêu t những cách th c và sự c gắng c a
ngư i vợ khi mu n làm mới đ i s ng tình dục. Qua l i viết, những mong mu n và nỗ lực chính
đáng c a ngư i phụ nữ gi ng như những màn diễn hài hước. L i dùng từ ngữ c a ngư i viết
khiến độc gi dễ hiểu nhầm, và hình nh ngư i phụ nữ hiện ra với đ những nét tính cách xấu:
“Dưới ánh nến mờ tỏ, trong khi chồng chưa hết ngỡ ngàng, chị Bích e thẹn tháo khăn tắm, ơể
lộ bộ ơồ lót kiểu “thỏ” hết sức gợi cảm, kích ơộng. Đã thế, chị còn quay lưng, lắc lắc hông khêu
gợi chồng. Thấy chồng im thin thít, chị ơược ơà, vào tư thế “thượng phong” lấn tới”. Đo n văn
này dễ khiến ngư i đọc hiểu nhầm rằng việc ngư i phụ nữ ch động trong chuyện chăn g i là
điều không hay ho gì.
Dù dụng ý c a ngư i viết không có gì là bất hợp lý, ngược l i còn có ý t t là giúp ngư i đọc
hiểu để điều chỉnh đ i s ng tình dục sao cho phù hợp nhưng cần ph i lưu ý tới việc sử dụng từ
ngữ, nếu viết theo cách này chỉ làm cho cộng đồng thêm định kiến, khiến hình nh ngư i phụ
nữ tr nên méo mó, chỉ gi ng như một dụng cụ tình dục và luôn ph i biết chiều lòng ngư i đàn
ông một cách đúng đắn. Trư ng hợp này nhà báo có thể nói bằng giọng văn trung lập, không
có quá nhiều các tính từ làm gi m giá trị c a phụ nữ. Ngư i viết có thể nêu rõ quan điểm như
là: ch động làm mới trong tình yêu và tình dục là điều đáng khuyến khích, tuy nhiên, làm mới
đ i s ng vợ chồng là nghĩa vụ c a c đôi bên, để thích hợp thì c hai đều nên có trách nhiệm
với nhau và cùng tìm ra một hướng đi phù hợp.
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Câu 3
Đo n viết mang định kiến về cách thể hiện c a phụ nữ. Theo đo n này thì để được yêu ngư i
phụ nữ nên luôn thế bị động, chỉ biết lắng nghe và thể hiện sự nữ tính c a mình, có như
vậy mới quyến rũ được đàn ông. Cho dù những đặc điểm tính cách đó có v n từ xưa tới nay
thư ng quyến rũ được các đấng mày râu nhưng cũng là do khuôn mẫu giới trong xã hội quy
định. Ngư i phụ nữ có thể giữ nét duyên dáng và nữ tính, nhưng chỉ biết lắng nghe và thụ động
liệu có còn phù hợp một xã hội hiện đ i?

Câu 4
Bài viết mang định kiến trong câu tr l i ph ng vấn c a chuyên gia: “… ơó là một lựa chọn
“chẳng ơặng ơừng”, bởi là phụ nữ, hầu như ai cũng khát khao có một mái ấm với tiếng cười
trẻ th và một bờ vai ơàn ông vững chãi ơể yêu thư ng, chia sẻ.” Theo chuyên gia này thì mọi
ngư i phụ nữ đều mong mu n được nương tựa vào ngư i đàn ông, cần ph i tìm một ngư i
đàn ông vững chãi mới có h nh phúc. Cách tr l i như vậy càng khẳng định phụ nữ luôn vị
trí yếu thế hơn so với nam giới, cần ph i có nam giới để dựa dẫm, trong khi đó, thực tế hiện
nay có rất nhiều ngư i phụ nữ s ng độc lập và họ hoàn toàn h nh phúc với sự lựa chọn đó
c a mình ch không hề “chẳng ơặng ơừng” như l i chia sẻ kia. Theo nguyên tắc ngư i viết bài
cần giữ nguyên l i trích nhưng hoàn toàn có thể đặt ngược l i câu h i với chuyên gia để làm
rõ quan điểm về bình đẳng giới, hoặc có thể lồng ghép góc nhìn công bằng giới c a cá nhân
ngư i viết vào bài sau l i chia sẻ đó. Định kiến trong câu tr l i cũng khiến nam giới ph i gánh
vác thêm “trọng trách cưu mang” và “lo lắng” cho phụ nữ.

Câu 5
Câu ph ng vấn c a ngư i viết bài không những có định kiến mà còn mang định kiến đúp. Th
nhất ngư i viết cho rằng ngư i phụ nữ đẹp thư ng là ngư i thích lựa chọn một cuộc s ng dễ
dàng và lợi dụng sắc đẹp để phụ thuộc vào ngư i khác. Th hai, ngư i phụ nữ nói chung nên
tìm một ngư i đàn ông để họ lo lắng từ A – Z: “Phụ nữ ơẹp thường có nhiều c hội ơể lựa chọn
một cuộc sống dễ dàng h n. Ví dụ như chọn một người ơàn ông ơể lo lắng cho mình từ A ơến
Z thay vì bư n trải trong nghề nghiệp. Chị có bao giờ nghĩ ơến ơiều này không?” Cách nói này
thể hiện sự coi thư ng ngư i phụ nữ hiện đ i, tương tự như câu s 4, cách ph ng vấn này
khiến ngư i đọc ngầm hiểu đàn ông luôn là trụ cột, m nh mẽ và ch động còn phụ nữ luôn là
cây tầm gửi, bị động và lệ thuộc, như vậy là định kiến giới “quàng” vào c nam lẫn nữ.
Câu ph ng vấn th hai tuy không nói thẳng, nhưng sắc thái câu h i cũng mang định kiến rõ nét:
“Đang học tâm lý, chị về Việt Nam, có phần nào ơó vì ham muốn nổi tiếng và kiếm nhiều tiền
h n?”. câu h i này ngư i đọc sẽ thấy việc một ngư i phụ nữ theo đuổi công danh sự nghiệp
và làm giàu là điều gì đó không thuận. Ngư i viết bài có thể đặt một câu h i m về lý do ngôi
sao Jennifer tr l i Việt Nam, như vậy vừa không bị bó hẹp thông tin vừa thể hiện sự tôn trọng
với quyết định và lựa chọn c a ngư i khác.
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Câu 6
Cách ph ng vấn c a nhà báo thể hiện định kiến đ i với những ngư i phụ nữ chung s ng với
b n tình trước hôn nhân: “Theo chị, việc nhiều cặp ơôi chung sống với nhau và có con như vợ
chồng, giống như chị hiện nay, có thực sự tốt cho người phụ nữ?”. Đây là một câu h i mà ngư i
viết có vẻ ngầm mặc định rằng những ngư i như Hồ Ngọc Hà và nhiều phụ nữ khác s ng với
tình nhân như vợ chồng là điều không t t cho phụ nữ và sẽ bị ngư i khác nhìn nhận đánh giá.
Trên thực tế, s ng như thế nào là sự lựa chọn c a mỗi cá nhân, quan trọng là họ có cách c m
nhận về h nh phúc, có các kỹ năng để gi i quyết những khó khăn phát sinh hay không, tất c
những điều đó thể hiện việc biết làm ch cuộc s ng mỗi ngư i. Có thể những ngư i phụ nữ
s ng chung không hề cần giấy hôn thú mà đ i với họ việc họ được s ng h nh phúc mới quan
trọng. S ng chung khi chưa có đ kỹ năng, sự ch động thì có thể là thiệt thòi đ i với c hai
giới ch không chỉ riêng phụ nữ.

Câu 7
Hoàn toàn đồng ý với nhà báo về kết luận rằng một phụ nữ trí th c thông minh sẽ biết cách hoá
gi i những tr ng i trong cuộc s ng gia đình và nhà chồng: “…một phụ nữ trí thức, thông minh
hẳn sẽ có và biết cách ơể hoá giải những trở ngại trong cuộc sống gia ơình nói chung, với nhà
chồng nói riêng một cách khéo léo, thông minh.” Tuy nhiên nếu không có câu phụ nữ nên nhún
như ng, khiêm t n và khép mình thì bài viết sẽ t t hơn rất nhiều: “Thiết nghĩ những nữ trí thức
càng nhún nhường, khiêm tốn và khép mình bao nhiêu thì càng dễ sống (trong nhà chồng) bấy
nhiêu. Xã hội ơã hiện ơại, tiến bộ h n rất nhiều nhưng bài học ấy ắt hẳn chẳng bao giờ xưa cũ!”.
Vì câu nói này cũng ngầm cổ xúy cách s ng bị động, cam chịu c a phụ nữ khi đi lấy chồng theo
đúng quan điểm cổ truyền về thân phận ngư i phụ nữ khi làm dâu.

Câu 8
Bài viết thể hiện được quan điểm về ngư i phụ nữ hiện đ i, khắc họa được chân dung ngư i
phụ nữ đẹp nhưng không thụ động: “Trúc Diễm chia sẻ dù không có áp lực kinh tế thì mình
cũng không thể là tuýp phụ nữ s ng thụ động, trông ch vào ông xã dù chỉ là để mua một th i
son, b i lẽ: ‘Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc tất cả’...”. Một phụ nữ đẹp cũng hoàn toàn có thể
ch động, đầy hoài bão trong việc t o dựng sự nghiệp cũng như m nh mẽ vững vàng trong c
cuộc s ng và tình yêu. Những ý niệm mới đó đã được thể hiện trong phần chia sẻ c a chính
nhân vật Trúc Diễm, nếu ngư i viết có thêm kết luận về hình nh ch động này c a nhân vật
thì sự nh y c m giới sẽ được đẩy lên cao hơn.
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ng pháp ABC nhằm thúc ơẩy bình ơẳng giới và quyền của lao ơộng nữ, ILO.

“

“

Bình ơẳng giới không có nghĩa là phụ nữ và nam giới phải
giống nhau mà những quyền, trách nhiệm và các c hội của
họ sẽ không phụ thuộc vào việc họ ơược sinh ra là nam hay nữ
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