
THẾ HỆ BIẾT 
TÔN TRỌNG

 

Một hướng dẫn thực tiễn để nói chuyện 
với những người lớn khác về việc nuôi 
dạy người trẻ tuổi biết tôn trọng.
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THẾ HỆ BIẾT 
TÔN TRỌNG

CHÚNG TA TẠO RA THẾ 
GIỚI MÀ NGƯỜI TRẺ LỚN 
LÊN TRONG ĐÓ.
Em Elise mười bốn tuổi thích môn bóng rỗ hơn 
tất cả mọi thứ. Em muốn được đánh giá cao vì 
khả năng chơi bóng rỗ của em, và phải được tôn 
trọng, bất kể giới tính của em. Trọng tâm của em 
là em sẽ ném được một quả ba điểm trong trận 
đấu ngày thứ Bảy, và em sẽ không bị đối xử một 
cách khác biệt chỉ vì em là con gái. Đôi khi người 
ta chú trọng đến quần đùi của em quá ngắn, hoặc 
em chơi như thế nào chỉ vì em “là con gái”.

Thế giới mà Elise lớn lên trong đó đươc những 
người lớn mà em ngưỡng mộ thiết lập. Chúng ta 
góp phần rất nhiều trong việc em cảm nhận là 
em được đánh giá cao bởi những lý do đúng đắn, 
và em có được sự tôn trọng khi em trưởng thành 
hay không. Đó là bởi vì sự tôn trọng và bất kính – 
là những điều mà chúng ta học hỏi, và là những 
điều mà tất cả chúng ta đều có khả năng để dạy 
dỗ. Chúng ta cư xử như thế nào, chúng ta đối xử 
với những người khác ra sao và chúng ta chấp 
nhận những điều gì từ những người chung quanh 
ta đều có ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ. 

Điều này có vẻ như là chúng ta phải nhận lãnh 
nhiều trách nhiệm, nhưng những hành động nhỏ 
thật sự mang lại những thay đổi lớn. Tất cả chúng ta 
đều có khả năng để tạo ra cái thế giới mà Elise -  
và những đứa trẻ khác – muốn được sống trong đó.

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA CÓ 
THỂ CÙNG HỢP TÁC ĐỂ NUÔI 
DẠY NHỮNG ĐỨA TRẺ BIẾT 
TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC.

Tất cả chúng ta đều có thể giúp 
những người bạn trưởng thành của 
mình trở thành những gương mẫu 
tích cực cho những người trẻ tuổi 
bằng cách trò chuyện cởi mở và liên 
tục về sự tôn trọng lẫn nhau. 

Khi người lớn - cha mẹ, thành viên gia 
đình, giáo viên, huấn luyện viên, người 
chủ và các gương mẫu cộng đồng khác - 
làm việc cùng nhau như một đội ngũ để 
thúc đẩy sự tôn trọng, chúng ta sẽ nêu 
gương tích cực cho con cái của mình.

Tài liệu hướng dẫn này chia sẻ những 
gợi ý thiết thực giúp xây dựng sự tự tin 
để bắt đầu cuộc đối thoại với những 
người lớn khác về việc nuôi dưỡng 
một thế hệ người trẻ biết tôn trọng. 
Điều này bao gồm việc nói chuyện với 
nhau về sự tôn trọng – hay bất kính – 
khi quý vị chứng kiến điều này. 

Nếu chúng ta cùng đến với nhau như 
một cộng đồng và tìm một tiếng nói 
chung, chúng ta có thể xây dựng một 
tương lai tốt đẹp hơn, không có sự 
bất kính, cho con em chúng ta. 
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LÀM SAO TÔI CÓ THỂ TẠO SỰ KHÁC BIỆT?

Là một cộng đồng, chúng ta biết bạo hành đối với phụ nữ là sai. Chúng ta muốn giúp phá vỡ cái chu kỳ này 
cho thế hệ kế tiếp. Chúng ta đã bắt đầu hiểu những gì chúng ta là những người lớn nói và làm có thể góp 
phần cho chu kỳ này – thường thì chúng ta không ý thức được điều này.

Lời nói và hành động của chúng ta tác động đến những người chung quanh ta. Đôi khi chúng ta nghe người lớn khác 
nói điều gì đó không phù hợp với chúng ta, hoặc chúng ta có thể thấy trẻ em cư xử một cách không chấp nhận được. 
Có thể chúng ta cảm thấy dễ dàng hơn khi bỏ qua việc đó, im lặng có thể gởi một thông điệp là hành vi đó đôi khi 
chấp nhận được. Nhưng một điều tốt là chúng ta có thể kết hợp với nhau để tạo một sự thay đổi tích cực cho Elise. 

Dưới đây là một số ý kiến về những bước nhỏ mà tất cả chúng ta có thể làm, để đưa chúng ta đến gần một 
văn hóa không có sự bất kính hơn.

1. Hãy nghĩ kỹ về ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng khi ở gần giới trẻ. Khi chúng ta tìm cách biện 
minh cho sự bất kính, bằng cách nói những điều như ‘cậu ấy làm vậy là tại vì cậu thích cô ấy’ và 
‘có thể cô ấy phản ứng quá mức’, chúng ta có thể dạy người trẻ rằng không tôn trọng con gái là 
bình thường trong quá trình trưởng thành. 

2. Làm gương về sự tôn trọng trong hành vi. Người trẻ học cách cư xử từ chúng ta – những người 
lớn có ảnh hưởng đến chúng. Qua việc chủ động làm gương về việc tôn trọng người khác, chúng 
ta đưa ra một thí dụ tích cực cho nhưng người trẻ chung quanh ta – và cho cộng đồng rộng lớn. 

3. Bắt đầu một cuộc đối thoại về sự tôn trọng với những người trẻ trong cuộc sống của quý vị. Qua những 
cuộc đối thoại cởi mở, chân thật, chúng ta đang giúp chuẩn bị con em chúng ta cho tương lai. Rồi khi 
chúng đối diện với một tình huống khó khăn, chúng sẽ biết là có nhiều cách chúng có thể phản ứng. Xin 
đọc The Conversation Guide (Hướng dẫn cho sự đối thoại) để biết thêm những gợi ý về việc bắt đầu từ đâu. 

4. Lên tiếng khi quý vị chứng kiến hành vi bất kính. Nếu chúng ta nói lên khi chúng ta chứng 
kiến điều này, thay vì biện minh hay giữ im lặng, thì chúng ta đang gởi một thông điệp rõ ràng 
cho những người chung quanh ta về những gì chấp nhận được và không chấp nhận được. 

5. Nói chuyện với người lớn khác mà quý vị tin tưởng về việc nuôi dưỡng những đứa trẻ biết tôn 
trọng người khác. Nuôi dưỡng trẻ em cần đến cả làng, và những người lớn khác chung quanh ta 
có thể là một mạng lưới hỗ trợ rất cần thiết hay một nguồn lời khuyên. Xin hãy tiếp tục đọc những 
gợi ý về cách bắt đầu cuộc đối thoại với những người lớn khác trong cộng đồng của quý vị. 

https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/05/depfam0011_cald_conversation_guide_-_vietnamese_lr.pdf
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Hỏi một phụ huynh mà quý vị ngưỡng mộ về cách họ làm sao dạy dỗ con 
cái về những mối quan hệ được tôn trọng. 

Chia sẻ về thời điểm quý vị chứng kiến hành vi bất kính từ một người trẻ,  
quý vị phản ứng ra sao, và quý vị cảm nhận như thế nào.

Chia sẻ về thời điểm quý vị vô tình biện minh cho hành vi bất kính khi nói những 
câu như ‘con trai sẽ vẫn là con trai’ hoặc ‘cậu ấy làm vậy vì cậu ấy thích em’, 
trước khi ý thức về tác động mà việc này đã thật sự tạo cho con cái của quý vị. 

Chia sẻ cách quý vị nêu đề tài về sự tôn trọng với con cái của quý vị,  
và chúng đáp ứng như thế nào.

Thảo luận những câu như ‘phải có hai người để khiêu vũ tango’ hay 
‘đừng khóc như con gái’ mà quý vị từng nghe từ cha mẹ của quý vị, 
mà quý vị sẽ không lập lại với con cái của mình.

QUÝ VỊ CÓ THỂ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Nói chuyện với thành viên trong gia đình, bạn bè và những người lớn khác về việc nuôi dưỡng những đứa trẻ 
biết tôn trọng người khác có vẻ dễ khiến người ta nản chí, nhưng dưới đây là vài ý kiến để giúp quý vị bắt đầu.
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Khi chúng ta chứng kiến sự bất kính trong những tình huống xã hội, lên tiếng về việc này có thể khiến chúng ta 
cảm thấy ngại ngùng hay sợ hãi, và chúng ta có thể nghĩ rằng bỏ qua có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đó là một cơ 
hội tốt để đưa ra một cuộc đối thoại về sự tôn trọng, và chia sẻ kinh nghiệm của quý vị với những người lớn khác.

Điều này có vẻ như quá nhiều áp lực – chúng ta có thể nghĩ là những phụ hynh khác sẽ đánh giá chúng ta, hoặc 
khi lên tiếng chúng ta có thể tạo ra những xung đột không cần thiết – nhưng chúng ta thường chú trọng đến 
những trường hợp tệ hại nhất có thể xảy ra, thay vì những kết quả tích cực được mang lại khi chúng ta lên tiếng. 

Chúng ta cần nhìn những tình huống này một cách khác, và nên nhớ là bạn bè, gia đình chúng ta và những 
phụ huynh khác có thể cũng không rõ lắm về tình huống như chúng ta. Khi lên tiếng và bắt đầu cuộc đối 
thoại về sự tôn trọng, chúng ta có thể làm cái gương tích cực cho những người chung quanh ta.

Dưới đây là những tình huống thường thấy mà qua đó bắt đầu cuộc đối thoại về sự tôn trọng có vẻ như có 
quá nhiều áp lực, và một số thí dụ làm sao để nhìn những tình huống này một cách khác:

Có cuộc đối thoại về vấn đề có thể giúp chúng ta hiểu nhau hơn. 
Người mẹ này có thể không hiểu rằng những lời nói của bà có thể 
dạy những đứa trai trẻ là có những hoàn cảnh mà không tôn trọng 
con gái là chấp nhận được. Bằng cách lên tiếng, quý vị có thể giúp 
bà hiểu rằng chúng ta nên nuôi dạy con trai để đối xử với con gái 
một cách tôn trọng, bất kể họ đang mặc đồ gì.

“Hmm, tôi không biết mình có nên nói gì hay không.  
Tôi không muốn tạo ra một sự tranh chấp”. 

Tôi không nghĩ có bất cứ cô gái nào 
‘muốn bị như vậy’. Con gái và phụ nữ 
xứng đáng được tôn trọng bất kể họ 
đang mặc đồ gì.

Giữ bình tĩnh và không nên phán đoán. 
Nên nhớ đây không phải để tạo ra tranh 
chấp, mà là đưa ra một tiêu chuẩn về 
cách cư xử với người khác như thế nào.

THAY VÀO ĐÓ, NÊN NGHĨ RẰNG: 

QUÝ VỊ CÓ THỂ NGHĨ: BẮT ĐẦU CUỘC TRÒ CHUYỆN: 

GỢI Ý: 

#1

LÀM SAO ĐỂ TẠO NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH 
CỰC TRONG NHỮNG TÌNH HUỐNG XÃ HỘI?

Quý vị đang dự một buổi khai giảng ở trường trung học, 
và một trong những học sinh nữ mặc một cái váy ngắn. 

Một trong những bà mẹ nói: “Cô bé này đúng là muốn 
chuốc lấy phiền phức – tôi sẽ không bao giờ để con gái 
tôi ra khỏi nhà mà ăn mặc như thế”. Một câu trai gần đó 
nghe được lời bình luận, và nhìn qua.



Quý vị được mời đến một buổi họp mặt cùng với vài 
gia đình khác. Một vài đứa con trai chơi trò chơi video 
và một trong những đứa con gái muốn tham gia. 

Bọn con trai nói: “Con gái không thể là game thủ”, 
nhưng những phụ huynh khác hình như không màng 
đến lời của các em. 

#2

#3
Quý vị biết được là một trong những đứa bạn của con trai quý 
vị đã mở một trang tán gẫu trên truyền thông xã hội và mời 
những người mà cậu ấy quen biết trực tuyến tham gia vào. 

Quý vị nhìn thấy những bình luận không đúng đắng về con gái.  
Quý vị nêu việc này với phụ huynh của đứa bạn đó và họ 
trả lời rằng, “Đó chỉ vì chúng là con trai thôi...”
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Nếu quý vị không nói gì cả, các em có thể sẽ nghĩ rằng hành vi phân biệt 
giới tính này là chấp nhận được. Những phụ huynh khác có thể không 
nghe thấy, hoặc họ có thể không biết làm sao để giải quyết tình huống. 

Những phụ huynh này có thể đã không nghĩ đến việc con trai họ đang 
học những gì khi họ nói những câu như ‘con trai sẽ là con trai’. Quý vị có 
thể chia sẻ kinh nghiệm và sự học hỏi của mình quanh việc bắt đầu cuộc 
đối thoại về việc tôn trọng con gái với con của quý vị. 

“Nếu tôi nói gì, tôi có thể khiến cho lời nói của chúng trở nên tồi tệ 
hơn. Nếu tôi làm lớn chuyện, những phụ huynh khác có thể lần sau sẽ 
không mời tôi nữa.”

“Họ sẽ nghĩ rằng tôi đang phán đoán việc làm cha mẹ của họ. Tôi cũng 
không hoàn hảo, và họ có thể dùng đó làm lý do để phán đoán cách làm 
cha mẹ của tôi.””

Tôi nghĩ chúng ta nên xen vào và cho 
họ biết rằng điều đó chính là phân biệt 
giói tính – con gái có thể làm bất cứ gì 
con trai làm được.

Không, điều đó không được – chúng 
ta cần cho họ biết là dối xử với con gái 
như vậy là không thể chấp nhận. Hãy nói 
chuyện chung với họ.

Những người lớn khác có thể không 
biết hay không dám lên tiếng khi họ 
chứng kiến hành vi bất kính. Nếu quý vị 
lên tiếng, quý vị có thể nêu gương tích 
cực cho mọi người.

Nhìn nhận là làm cha mẹ là khó khăn, 
nhưng tất cả chúng ta sẽ được lợi ích từ việc 
thiết lập một văn hóa mà trong đó hành 
vi bất kính sẽ không được dung túng. Khi 
làm việc cùng nhau, và chỉ ra sự bất kính khi 
chúng ta nhìn thấy, chúng ta có thể tạo một 
tương lai tốt đẹp hơn cho con cái chúng ta. 

THAY VÀO ĐÓ, NÊN NGHĨ RẰNG: 

THAY VÀO ĐÓ, NÊN NGHĨ RẰNG: 

QUÝ VỊ CÓ THỂ NGHĨ: 

QUÝ VỊ CÓ THỂ NGHĨ: 

BẮT ĐẦU CUỘC TRÒ CHUYỆN: 

BẮT ĐẦU CUỘC TRÒ CHUYỆN: 

GỢI Ý: 

GỢI Ý: 

THẾ HỆ BIẾT TÔN TRỌNG
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#4
Quý vị tham dự một cuộc họp mặt bên hồ bơi với 
những người bà con của quý vị. 

Một trong những đứa con trai liên tục chọc phá 
một đứa con gái, và búng dây trên áo bơi của cô ta. 
Cô bé rất bực bội, và bảo đứa con trai hãy để yên 
cho cô.

Tất cả chúng ta đều có những sai lầm, và không ai là hoàn hảo. Quý vị 
biết là hành vi này không thể chấp nhận được, nhưng nếu quý vị giữ 
im lặng, đứa con trai có thể tiếp tục nghĩ rằng loại hành vi này là chấp 
nhận được. Bằng cách lên tiếng ngay bây giờ, quý vị đang giúp cậu ấy 
trưởng thành làm một người lớn tử tế và biết tôn trọng người khác.

“Nếu tôi chỉ ra việc này như là một hành vi bất kính, gia đình tôi có thể 
nghĩ tôi là một kẻ đạo đức giả – họ biết tôi từng làm những điều ngu 
dại như thế lúc tôi còn trẻ.””

Tất cả chúng ta đều làm những chuyện 
ngốc nghếch khi còn là con nít, nhưng cậu 
ta đi quá đà và cô bé rõ ràng rất giận. Tôi sẽ 
kéo cậu ta qua một bên để nói chuyện.

Thời điểm tốt nhất để chỉ ra hành vi 
bất kính là khi nó xảy ra. Phản ứng 
một cách bình tĩnh hay thong thả 
hỏi người đó là quý vị có thể nói 
chuyện với họ một chút hay không 
là một cách tốt để bắt đầu.

THAY VÀO ĐÓ, NÊN NGHĨ RẰNG: 

QUÝ VỊ CÓ THỂ NGHĨ: BẮT ĐẦU CUỘC TRÒ CHUYỆN: 

GỢI Ý: 

THẾ HỆ BIẾT TÔN TRỌNG
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NHỮNG GỢI Ý HÀNG ĐẦU ĐỂ NÓI VỀ SỰ TÔN TRỌNG

và nên nhớ là tất cả chúng ta đều có những kinh 
nghiệm khác nhau, và lời lẻ khác nhau mà chúng 
ta dùng để chỉ ra hành vi bất kính.

1. NÊN CỞI MỞ

Chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến của mình – ngay cả 
trong những tình huống mà sự việc không diễn ra 
như chúng ta tiên liệu. Chúng ta không luôn luôn 
làm đúng nhưng chúng ta có thể học hỏi kinh 
nghiệm của nhau.

3. NÊN THÀNH THẬT

nói về sự tôn trọng và sự bất kính không cần là một 
chuyện gì ‘lớn lao’ – điều này có thể diễn ra trong 
những câu chuyện hàng ngày của chúng ta với những 
người chung quanh ta. Chúng ta càng nói nhiều về sự 
tôn trọng thì việc này sẽ càng trở nên dễ dàng hơn.

5. GIỮ CHO CUỘC ĐỐI THOẠI ĐƯỢC CỠI MỞ

Không nên phán đoán. Điều quan trọng là lắng 
nghe và tôn trọng ý kiến của những người khác, 
bất kể ý kiến hay lập trường của mình. Chỉ ra sự bất 
kính là một điều khó, nhưng chúng ta nên nhớ là tất 
cả chúng ta cùng đi chung một chiếc thuyền.

2. NÊN ĐỒNG CẢM

Điều này sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái để 
nói về sự tôn trọng. Nên khuyến khích những người 
khác chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của họ – 
quý vị có thể chia sẻ câu chuyện của mình và đưa ra 
những câu hỏi để giúp hướng dẫn cuộc nói chuyện.

4. NÊN LÀM MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN

Dưới đây là những gợi ý hữu ích cần nhớ, khi nói về sự tôn trọng với những người lớn khác trong cuộc đời của quý vị.
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Là những người cha và người mẹ, thân nhân, thầy giáo, huấn luyện viên, chủ nhân và người làm gương, tất cả 
chúng ta đều có một vai trò trong việc phá vỡ chu kỳ của sự bất kính, và cuối cùng là sự bạo hành đối với phụ nữ.

Là những cá nhân, và là một cộng đồng, chúng ta có cơ hội để tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái 
chúng ta. Tất cả chúng ta đều có khả năng để tạo nên cái thế gíới mà Elise muốn sống trong đó.

Muốn biết thêm chi tiết xin viếng trang www.respect.gov.au/vietnamese 

Để có những gợi ý để làm sao bắt đầu một cuộc đối thoại về sự tôn trọng, xin đọc The Conversation Guide 
(Hướng dẫn cho sự đối thoại).

MUỐN BIẾT THÊM CHI TIẾT

https://www.respect.gov.au/translated-resources/cald-materials/vietnamese/
https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/05/depfam0011_cald_conversation_guide_-_vietnamese_lr.pdf
https://www.respect.gov.au/wp-content/uploads/2016/05/depfam0011_cald_conversation_guide_-_vietnamese_lr.pdf

