Dân tộc Hmông

Người Hmông ‘lạ lùng’ và ‘lạc
hậu’?
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Tục “bắt vợ” của người
Hmông

Lý do chọn chủ đề này?
•

•

Một câu hỏi đặt ra khi thường xuyên
làm việc với các dân tộc thiểu số:
Đâu là đặc điểm thực ngoài những gì
chúng ta vẫn nghĩ về họ (khuôn
mẫu)?
Cụ thể trong khuôn khổ chương trình
PLTMC, hiểu hơn về vấn đề tình
yêu, hôn nhân và giáo dục của
nhóm dân tộc thiểu số có thể giúp
tăng cường việc tiếp cận các dịch vụ

Phương pháp
•

•
•
•

Nghiên cứu thực hiện từ tháng 3 đến tháng
4/2010
Ba điểm nghiên cứu tại tỉnh Hà Giang
Sự tham gia của phiên dịch người Hmông
Thu thập số liệu:
–

Phỏng vấn sâu: 58 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
(15-49)
•
•

–

Đã sinh ít nhất 1 con
Chọn mẫu ngẫu nhiên, phân tầng tỷ lệ theo độ
tuổi

Thảo luận nhóm tập trung:
• Lựa chọn có chủ đích những phụ nữ độ tuổi từ

Thảo luận nhóm
với phụ nữ
Hmông tại
thôn/bản

Thảo luận nhóm với
các em gái Hmông
tại trường học

Phương pháp
•

Hạn chế của nghiên cứu
–

Sử dụng phiên dịch người Hmông nữ trẻ
tuổi sống tại thị trấn
•

–

Các điểm nghiên cứu dễ dàng tiếp cận
được khi đi bộ từ đường cái
•

–

Ảnh hưởng tới việc thu, nhận và chuyển
thông tin (phiên dịch) tới nhóm nghiên cứu

Không đại diện cho nhóm người Hmông sống
cô lập trên các vùng núi cao

Hạn chế về cỡ mẫu nghiên cứu
•

Cỡ mẫu nhỏ, chưa mang tính đại diện

Kết quả
Thay đổi về hình thức và kỳ vọng
Hôn nhân dựa trên tình yêu
về
tình yêu và hôn nhân
đôi lứa
“Bắt vợ” có sự đồng ý và thỏa
thuận trước

“Bắt vợ”/”Cướp vợ” cưỡng ép

Trên 30
tuổi
Dưới 30
tuổi

Hôn nhân sắp
đặt

Phụ nữ về nhà chồng bằng nhiều hình thức
khác nhau ở quanh độ tuổi 19

Kết quả
Thay đổi về hình thức và kỳ vọng về
tình yêu và hôn nhân

Thay đổi tỷ lệ phụ nữ Hmông được quyền

Kết quả
•

Thay đổi về hình thức và kỳ vọng về
tình
yêu
và
hôn
nhân
Tránh mặc trang phục truyền thống để
không bị “cưỡng ép” bắt vợ
–

•

Chúng em ở thị trấn, mặc quần áo bình thường,
không mặc đồ dân tộc nên không bị bắt. Nhìn
tụi em thế này tụi nó [nam] sẽ không biết em
là người Hmong hoặc có thể người lai, hay
người Kinh, nên nếu tụi nó mà dám vỗ ngực, vỗ
mông tụi em hả, em tát cho vỡ mặt. (Lò Thị Liên,
nữ 17 tuổi, lớp 11, TLN học sinh cấp III)

Rõ ràng có mối liên hệ giữa giáo dục và
khả năng phụ nữ có thể chống lại các tập
tục hôn nhân và quấy rối tình dục

Kết quả
Tồn tại dai dẳng phong tục nộp lễ dẫn
cưới
•
•

Phổ biến ở phụ nữ được phỏng vấn (94,8%)
Nộp lễ dẫn cưới ở vùng nông thôn cao hơn
thành thị và tăng lên trong những năm gần
đây
–
Trung bình lễ dẫn cưới là trên 2 triệu đồng
(103 USD, từ 10 đến 308 USD)
–
Được xem là khoản chi đáng kể so với thu
nhập hộ gia đình
•
•

•

Có nhà phải bán đất để "tậu" vợ cho con trai
Con gái giờ đáng giá một cái xe máy. Bây giờ đẻ con
gái sẽ làm cho mình giàu hơn, ngược lại, con trai sẽ
làm mình nghèo đi.

Đảm bảo cho cá nhân và gia đình người phụ
nữ về chất lượng gia đình người chồng mà

Kết quả
Thay đổi cách nhìn về tình dục, hôn
nhân và khát vọng cá nhân

•

•

Các cô gái càng trẻ càng biết nhiều thông tin
về tình dục và sức khỏe sinh sản
Không chỉ riêng có thế hệ cao tuổi hơn vẫn
duy trì cách nhìn và chuẩn mực về tình dục
trước hôn nhân
–

–

Người già không chấp nhận có con dâu bị coi là
hư [có quan hệ trước khi cưới] và sẽ không chấp
nhận cuộc hôn nhân đó. (Vừ Thị Chở, nữ 25 tuổi, TLN học
sinh bỏ học)
Yêu nhau mà có thai trước, thì em nghĩ đấy là vấn
đề không nên và quan trọng là khi về nhà chồng
thì bố mẹ chồng rất ghét. (Sùng Thị Mai, nữ 18 tuổi, lớp
12, TLN học sinh cấp III)

–

Kết quả
Thay đổi cách nhìn về tình dục, hôn
nhân và khát vọng cá nhân
•

Tiếp cận thấp với giáo dục chính quy
đối với phụ nữ ở các độ tuổi:
–
–

•

Trên 30 tuổi: 97% không đến trường
Từ 30 tuổi trở xuống: 50% không đến
trường

Những yếu tố chính ảnh hưởng đến
việc bỏ học: hôn nhân và gia đình
nghèo

Kết quả
Thay đổi cách nhìn về tình dục, hôn
nhân và khát vọng cá nhân

•

•

•

Mặc dù nhiều phụ nữ khao khát được
học cao hơn nhưng họ thể hiện sự thiếu
tự tin vào năng lực bản thân
Bất bình đẳng trong tiếp cận liên tục
giáo dục chính quy
Sự tự do của phụ nữ có thể bị hạn chế
nhiều sau hôn nhân
–

Họ phải xin phép khi đi ra ngoài, thường
trước tiên là xin bố mẹ chồng rồi sau đó là
xin chồng

Kết luận
•

•

•

•

Khoảng cách giữa người Kinh "hiện đại"
và người Hmông "truyền thống"
Hiện nay, những hiểu biết lệch lạc về
bản chất được cho là "lạc hậu", "lạ
lùng" và tĩnh tại của xã hội người
Hmông không phản ánh được hiện thực
Phụ nữ Hmông trẻ đang hướng về hôn
nhân có tình yêu và chống lại các sắp
đặt đã lỗi thời khác
Các cô gái Hmông cũng cho thấy có
được hiểu biết cặn kẽ về sức khỏe tình
dục và sinh sản qua một loạt các kênh
thông tin

Kết luận
•

•

Dẫn cưới vẫn còn là tập tục ở các gia
đình qua nhiều thế hệ
Mặc quần áo hiện đại thể hiện khát
vọng tự chủ cá nhân và không sẵn sàng
cho hôn nhân truyền thống
–

•

Đồng thời giúp họ tránh những hành vi
quấy rối tình dục

Bản chất gia trưởng cố hữu vẫn tiếp
diễn trong xã hội người Hmông hạn chế
nhiều sự tự chủ của người phụ nữ và
khả năng hiện thực hóa những khát
vọng của họ.

Triển vọng nghiên cứu
•

•

HIV trong tộc người Hmông - những gì
chúng ta nghĩ và thực tế?
Hiểu biết thêm về dân tộc Hmông nhằm
giúp họ cải tăng cường tiếp cận với các dịch
vụ y tế và các hoạt động xã hội khác
–

•

•

•

•

nhất là những người sống cô lập trên vùng núi
cao

Can thiệp gì trên cơ sở các phát hiện của
nghiên cứu?
Vai trò của phong tục, tập quán, lề thói đối
với sức khỏe
Mẫu hệ và ở rể; tranh luận nhân học nữ
quyền về trao quyền và bình đẳng giới
Bản sắc và sự thích nghi của dân tộc Hmông

Lời cảm ơn
•
•

•
•

•

Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
tỉnh Hà Giang
Dân bản tại 3 điểm nghiên cứu
Các thành viên nhóm Hoa hướng
dương
Tài trợ của Đại sứ quán Vương quốc
Hà Lan tại Hà Nội

Lễ cưới người Hmông

Chợ của người Hmông

Cuộc sống của người Hmông

Cảm ơn!
Câu hỏi và nhận
xét?

