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• KẾT HÔN KHÁC DÂN TỘC
Ở Liên Xô ngày càng xuất hiện nhiều cuộc
hôn nhân khác dân tộc. Các công trình nghiên
cứu ở nước Cộng hoà tự trị Đaghe-xtan (Bắc
Cáp-ca-dơ) cho thấy hơn 88% người được hỏi ở
thành phố và 79% ở nông thôn cho rằng khi lựa
chọn vợ chồng, điều quan trọng nhất không phải

hội học Rodepstil và Suler đã gọi đó là “hiệu ứng
chọn lọc” và giải thích do nhiều nguyên nhân,
trong đó có một nguyên nhân quan trọng là: ở
trường học, các học sinh có họ xếp đầu tiên theo
vần chữ cái trong sổ điểm thường hay được gọi
lên bảng hơn các trẻ em khác. Điều đó bắt buộc
chúng phải học hành chăm chỉ hơn…
Nghiên cứu xã hội học

là thành phần dân tộc, mà là phẩm chất đạo đức

(Liên Xô) số 3-1983

con người.
Trong các gia đình khác dân tộc như thế,
những khác biệt về tinh thần, tình cảm, thói quen
không cản trở sự hoà hợp giữa họ, mà còn làm

• SỐ LƯỢNG KỸ SƯ Ở IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
VÀ MỘT SỐ NƯỚC

phong phú thêm cho đời sống gia đình. Không

Hiện nay cả nước In-đô-nê-xi-a có 26 nghìn

khí đạo đức và môi trường có tính quốc tế đó tạo

kỹ sư. Với dân số 150 triệu, điều đó có nghĩa là

điều kiện tốt để giáo dục con cái. Sự trưởng thành

cứ 5.750 người thì có một kỹ sư (trong khi đó ở

và phát triển của các gia đình hỗn hợp không

Thái Lan là 3.000 người Ấn Độ 2.400, Phi-líp-pin

tránh khỏi việc loại trừ một số đặc điểm truyền

547).

thống, tâm lý cố hữu, nhưng đồng thời, chúng

Sự kiện và thời gian

cũng tạo ra một số “tiềm năng bổ sung” giúp họ

(Liên Xô) số 3-1984

vượt qua được các khó khăn đó. Quyết định kết
hôn với một người khác dân tộc được thực hiện
sau khi cả người vợ lẫn người chồng đã suy nghĩ
sâu sắc để khắc phục các trở ngại trong tương lai.

• PHỤ NỮ HY LẠP ĐÃ BÌNH ĐẲNG
CHƯA?
Quyền bầu cử của phụ nữ ở Hy Lạp được

Theo Tạp chí Chủ nghĩa xã hội:

công nhận từ 30 năm nay. Nhưng gần đây, Chính

nguyên tắc, thực tiễn, triển vọng

phủ Hy Lạp mới ra một đạo luật xoá bỏ tập tục cô

(Liên Xô) số 10-1983

dâu khi cưới phải mang của hồi môn về nhà
chồng và thay quyền quyết định tối cao của người

• TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ TÊN HỌ

cha thành “quyền quyết định của cha mẹ”. Cũng

Trong một cuộc trưng cầu ý kiến, các nhà

theo tập tục cũ thì thanh niên có thể lấy vợ từ năm

khoa học của Viện Nghiên cứu dư luận xã hội A-

18 tuổi, nhưng con gái 14 tuổi đã có thể bị gả

len-xba-khơ (Cộng hoà Liên bang Đức) đã phát

chồng (để trừ nợ chẳng hạn). Nay đạo luật mới

hiện mối quan hệ giữa trình độ học vấn và chữ cái

quy định phụ nữ 18 tuổi mới được lấy chồng.

đầu của họ những người được nghiên cứu. Qua

Báo Pháp luật thường thức

phỏng vấn 1.003 người, cho thấy những ai có họ

số 17 (1986)

bắt đầu bằng chữ cái của 1/3 phần đầu bảng chữ
cái, thì có trình độ học vấn cao hơn. Các nhà xã
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học
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• KINH DOANH NHỜ HÔN NHÂN
Ở một số nước châu Á như Phi-líp-pin, Malai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan, có hàng nghìn
phụ nữ đăng ký lấy chồng ở các nước Tây Âu
và Mỹ. Họ làm việc này thông qua các Công ty
mối lái ở Mỹ và Ô-xtơ-rây-li-a. Các Công ty
này làm nhiệm vụ giới thiệu cho đàn ông
phương Tây muốn lấy vợ là những cô gái châu
Á nhẹ dạ. Hàng ngày, trên báo chí có đăng
quảng cáo hoặc cả những cataloque kê khai chi
tiết đặc điểm và ảnh của các cô gái. Tất nhiên
những ai muốn lấy vợ qua các Công ty đều
phải trả lệ phí, từ khi bắt đầu làm quen đến khi

79
thành vợ, thành chồng. Giá mỗi vụ buôn bán
như vậy khoảng vài trăm đô-la.
Theo Thể thao và văn hoá số 39

• MỘT TRIỆU TRẺ EM BỤI ĐỜI
Năm 1985, ở Mỹ có hơn 1 triệu trẻ em
không nhà cửa, sống lang thang trong các thành
phố. Chúng không được đi học, không có công
ăn việc làm, phải kiếm ăn ở các nhà ga, bến xe,
nghĩa địa và cuối cùng bị đưa vào các trại tập
trung. Một phần ba trong số đó bị gia đình của
chúng đối xử tàn tệ nên phải bỏ nhà trốn đi.
Báo Pháp luật thường thức
số 17 (1986)
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