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Một số vấn đề về sự gia tăng
trẻ em đường phố tại Hà Nội
NGUYỄN THỊ VÂN ANH

T

uy chưa có một con số thống kê đầy đủ và chính xác, điều tra của Bộ Lao động
Thương binh và xã hội đã ước tính trong toàn quốc có khoảng 50 ngàn trẻ em hiện
đang có cuộc sống lang thang trên đường phố, số trẻ em lang thang tập trung đông nhất tại
hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, hiện tượng trẻ em đường
phố tồn tại gắn liền với sự xuất hiện của các đô thị. Những quan sát trong nhiều năm cho
thấy số lượng người lang thang và trẻ em lang thang tại Hà Nội là không đáng kể. Nhưng
trong vòng một vài năm trở lại đây, số lượng trẻ em đường phố tại Hà Nội có xu hướng gia
tăng nhanh chóng. Theo con số thống kê của Sở Công an Hà Nội, trong vòng mười năm qua
có khoảng 28600 lượt người lang thang tại Hà Nội, trong đó có khoảng 5500 lượt trẻ em lang
thang thuộc đủ mọi thành phần và lứa tuổi. Những trẻ em đường phố này là một vấn đề xã
hội đáng chú ý.
Mùa hè năm 1993, Viện Xã hội học đã phối hợp cùng với Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc
trẻ em thành phố Hà Nội tiến hành một cuộc khảo sát xã hội học về trẻ em đường phố tại Hà
Nội. Mục đích của cuộc khảo sát là tìm hiểu về tình trạng sinh sống của những trẻ em trên
đường phố tại Hà Nội, những đặc điểm nhân khẩu cũng như những mong muốn được giúp
đỡ của các em nhằm đóng góp đóng góp cho việc tìm ra những biện pháp, chính sách giúp
đỡ các em một cách có hiệu quả. Cuộc khảo sát được tiến hành trên địa bàn bốn quận và một
huyện của Hà Nội với số lượng trẻ em đường phố được phỏng vấn là 472 em theo phương
pháp phỏng vấn bằng những câu hỏi mở kết hợp với quan sát, quan sát tại nhóm và phỏng
vấn sâu. Bài viết này không đi sâu về những hiện trạng của cuộc sống hàng ngày cũng như
cuộc sống tình cảm, tâm lý của những trẻ em đường phố mà chủ yếu muốn xem xét và thử lý
giải những tác động của sự biến đổi kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay tới những nguyên
nhân đã dẫn đến cuộc sống lang thanh của các em, từ đó có những giả định lý giải phần nào
sự gia tăng nhanh chóng số trẻ em đường phố tại Hà Nội.
1. Tình trạng trẻ em đường phố Hà Nội
Kết quả cuộc khảo sát cho thấy có tới 76% số trẻ em đường phố được phỏng vấn từ các
vùng nông thôn, nhiều nhất là từ Thanh Hóa (24%) Hải Hưng (20%) và Hà Nam Ninh (15%)
Số em có gia đình ở Hà Nội chỉ chiếm khoảng 7% trong số các em được phỏng vấn (bảng 1).
Đặc biệt có sự xuất hiện của những trẻ đi từ các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh ra
Hà Nội. Điều này thể hiện sự di động khá cao của trẻ em đường phố. Trong số những em
được hỏi cũng có những trẻ em vô gia cư, lang thang từ nhỏ nên không biết rõ quê mình ở
đâu. Có một số em trước khi đến Hà Nội cũng đã lang thang kiếm ăn ở nhiều tỉnh khác. Trẻ
em đường phố, chủ yếu là trẻ em nam (74%), thường ở độ tuổi từ 13-15 tuổi (chiếm 57%), số
em dưới 10 tuổi chiếm một tỷ lệ nhỏ (7,6% thường là các em đi cùng người thân trong gia
đình hoặc cùng người nuôi dưỡng.
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Số em biết đọc, biết viết chiếm tỷ lệ 84,6%, có 88% số em đã bỏ học. Bảng 2 cho thấy số
em bỏ học trong khoảng thời gian từ 1990-1993 chiếm tới 65% so Với 4,2% số em bỏ học
trong thời gian từ 1977-1985, và 31% trong thời gian từ 1986-1989.
Khi được hỏi về lý do bỏ học, một trong những lý do chính mà các em trả lời là do những
khó khăn của kinh tế gia đình (52%). Các em phải nghĩ học để ở nhà lao động, một số em
khác nói rằng gia đình quá khó khăn để có thể trang trải kinh phí cho việc học của các em
trong 25% trong số các em được hỏi không muốn học tiếp lên nữa vì cho rằng học tiếp cũng
không để làm gì. Có khoảng 14% trong số các em bỏ học thì trong gia đình có sự bất hòa, cha
mẹ ly hôn, hoặc do các em bỏ nhà ra đi (17%). Những chỉ bảo này cho thấy việc chú trọng
việc học hành của các trẻ em đã bị xao nhãng và giảm sút, đồng thời tầm quan trọng của lao
động trẻ em trong gia đình đã gia tăng.
Có thể nói cuộc sống của trẻ em đường phố tại Hà Nội cũng giống như cuộc sống của trẻ
em đường phố ở mọi nơi trên thế giới, các em làm đủ mọi việc mà một đứa trẻ đường phố
thường làm để kiếm tiền và kiếm sống, như bán báo, đánh giày, nhặt phế liệu, làm thuê, hoặc
xin tiền, móc túi nếu có cơ hội. Cồng việc thường xuyên trẻ đường phố thường làm đề cập ở
trên là ngụ ý những công việc các em thường làm một cách đều đặn nhất. Bảng 3, cho thấy trẻ
đường phố làm công việc bán hàng rong (bán báo, hàng tạp hóa, bán nước chè, hoa quả)
chiếm một tỷ lệ cao nhất (46%) sau đó là những công việc đánh giày, ăn xin, nhặt phế liệu
(28%) là những công việc kiếm tiền vất vả và bấp bênh nhất. Khoảng 15% số trẻ em đi làm
thuê (như gánh nước, khuân vác...); có 3% số em được hỏi là móc túi chuyên nghiệp hoặc làm
nghề mãi dâm.
Về thu nhập trong ngày, phần đông (47%) các em kiếm được khoảng từ 3 đến 10 ngàn
đồng, nhưng do công việc không ổn định, thu nhập của các em khá bấp bênh. Những em đi
chờ đợi làm thuê và đi nhặt phế liệu có thu nhập trong ngày bấp bênh nhất. Những trẻ móc túi
ở gia, bến xe cũng có thu nhập bấp bênh, nhưng lại là những trẻ kiếm được nhiều tiền nhất
(trung bình mỗi ngày khoảng từ 30 đến 80 nghìn đồng, có khi vài trăm ngàn). Những trẻ này
khi kiếm được nhiều tiền là tiêu xài hết, thường là đánh bài bạc, ăn uống, mua sắm, hút thuốc,
chơi điện tử....
Có khá nhiều em lang thang ngủ ngoài hè phố hoặc các khu chợ, nhà ga đông người. Trong
số những em ngủ ngoài hè phố, một số em nói rằng có chỗ ngủ ổn định ở ngoài ga, bến xe,
hoặc những túp lều bán hàng trong chợ, một số em ngủ trên hè phố, dưới những nhà có mái
hiên. Nhiều em không có chỗ ngủ cố định, thường ngủ tại bất kỳ phố nào các em dừng chân.
Những em ngủ hè phố thường hay thay đổi chỗ ngủ để tránh bị thu gom. Trong thời gian gần
đây, khi các đợt thu gom được tăng cường, nhiều em đã chuyển vào ngủ tại những nhà trọ rẻ
tiền gần khu vực nơi các em kiếm ăn. Khu nhà đợi tại ga xe lửa là một nơi trọ điển hình cho
nhiều em lang thang cũng như nhiều gia đình lang thang kiếm ăn quanh đó hiện nay, số trẻ
đường phố ngủ tại nhà trọ cao hơn hẳn số em ngủ ngoài đường phố (38% tương ứng với 28%
trong bảng 3). Tỷ lệ trẻ lang thang ngủ tại nhà tình thương hoặc các tổ báo chỉ chiếm 9,4% số
trẻ được hỏi, còn lại là một số em ngủ tại nhà hoặc các nơi khác, như ngủ nhờ tại nhà chủ.
Tuy cuộc sống tự lập kiếm sống đã tro cho trẻ em đường phố sự khôn ngoan, dày dạn kinh
_ nghiệm sống và sở thích nghi cao với mọi khó khăn, nhưng các em cũng có những nỗi lo
lắng, sợ hãi của riêng mình; sợ bị công an thu gom, sợ bị ốm, sợ không bán được hàng, sợ bị
trấn lột, và mối lo sợ tương lai rồi sẽ ra sao. Cuộc sống khó khăn vất vả trên đường phố đòi
hỏi các em phải có tính tự lập và những cố gắng của bản thân. Thực sự là các em mong muốn
những điều gì nếu các em biết sẽ có người giúp đỡ các em. Trong số trẻ đường
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phố được phỏng vấn chỉ có khoảng 8% số em là muốn được giúp đỡ về những nhu cầu thiết
yếu như ăn, chỗ ngủ, hoặc quần áo; 29% không biết muốn được giúp gì; khoảng 3% không
cần sự giúp đỡ gì cả vì tự bản thân các em cũng đã tự lo được cho cuộc sống và hài lòng với
cuộc sống của mình. Mong muốn chủ yếu của nhiều em trong số được hỏi đề cập đến công
việc kiếm sống; 25% số em muốn có một việc làm ổn định; 18% muốn được học một nghề
nào đó và 10% số em muốn được vay vốn để bán hàng (bảng 4). Như vậy, mong muốn chủ
yếu của phần đông các em là làm sao có được một nguồn thu nhập khá ổn đinh, điều này
thể hiện nguyện vọng được hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng bình thường của các em.
2. Nguyên nhân rời nhà và một số lý giải.
Trẻ em bỏ nhà đi lang thang do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có em trở thành lang
thang vì gia đình đã ruồng bỏ, bỏ rơi từ nhỏ, có những em khi sinh ra đã là lang thang bởi bì
gia đình em là gia đình lang thang. Một số em bỏ đi do chán cảnh gia đình mâu thuẫn, một
số em khác không chịu nổi canh sống chung với cha mẹ kế bị ngược đãi, bị đánh đập, bắt
làm việc, cũng có một số em, lý do bỏ đi đơn giản chỉ do sợ bị đánh, do đã làm vỡ hoặc
đánh mất đồ đạc có gia trị trong gia đình. Nhiều em nêu lý do gia đình, cuộc sống ở nhà
quá khổ, quá nghèo đói.
Kết quả cuộc khảo sát trong bảng 5 cho thấy có khoảng 26% số em được hỏi nói rằng vì
gia đình quá nghèo nàn nên các em phải đi kiếm ăn; 14% số em nói rằng em bỏ đi do bi
đánh đập, hành hạ; khoảng 9% số em do bạn bè rủ do 4% do các em thích một cuộc sống tự
lập, không phụ thuộc; và một số em đi theo các thành viên trong gia đình như bố, mẹ, anh,
chi, họ hàng. Có một số nhỏ (1%) các em nói rằng bản thân các em không muốn đi nhưng
cha mẹ các em bắt các em phải đi làm kiếm tiền. Đặc biệt có tới 33% số em nói rằng ra Hà
Nội để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Như vậy, trong rất nhiều nguyên nhân khiến các em bỏ nhà ra đi, nguyên nhân trực tiếp
nhất có thề tìm thấy khi tìm hiểu hoàn cảnh về cuộc sống gia đình của những trẻ em đường
phố này. Nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định rằng gia đình là môi trường đầu tiên
và trực tiếp cho quá trình xã hội hóa của một đứa trẻ, là nơi trẻ học được hành vi ứng xử
đầu tiên. Cha mẹ và những người lớn trong gia đình là những người lớn đầu tiên dẫn dắt
đứa trẻ vào môi trường xã hội. Xu hướng chung cho rằng những đứa trẻ có hoàn cảnh gia
đình đặc biệt, như trong gia đình có chuyện bất hòa giữa cha mẹ, cha mẹ sống ly thân, ly
hôn... hoặc đứa trẻ bị đối xử một cách bất công, thì trẻ em rất dễ trở thành trẻ lang thang.
Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học và xã hội học cho rằng trong môi trường gia đình “đặc
biệt” này đứa trẻ dễ có những tổn thương sâu sắc về mặt tâm lý, tình cảm, thường bị cha mẹ
xao nhãng trong việc chăm sóc, giáo dục, dễ trở thành lêu lổng nếu các em rơi vào môi
trường bạn bè xấu và dễ có những hành vi phản kháng thì dụ như hành vi bỏ nhà ra đi Mặt
khác, trong những hoàn cảnh gia đình "đặc biệt" như vậy, cuộc sống kinh tế gia đình thường
gặp khó khăn, công việc kiếm sống trở nên quan trọng hơn là sự giáo dục và chăm sóc con
cái.
Như vậy, nếu gia đình là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn tới cuộc sống đường phố của
những trẻ em này, thì mối tương quan giữa lý do rời nhà với việc những trẻ em này đã sống
với ai trong gia đình, tình trạng hôn nhân của cha mẹ của các em như thế nào cũng cho
những chỉ bảo quan trọng. Điều này càng rõ ràng hơn nếu ta chia những trẻ em đường phố
tại Hà Nội hiện nay thành hai nhóm, nhóm lang thang đi kiếm tiền và nhóm lang thang đi
kiếm sống.
Hai nhóm này được phân loại theo câu trả lời của trẻ về lý do rời nhà ra đi. Đối với
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những em trong nhóm đi làm kiếm tiền, lý do đơn giản và chung là các em đi làm kiếm tiền phụ
thêm cho kinh tế gia đình. Trong nhóm trẻ này bao gồm cả những trẻ đường phố theo thời vụ,
nghĩa là các em chỉ lang thang kiếm ăn trong thời gian nông nhàn hoặc vào những kỳ nghỉ hè,
cuối năm học. Những em ở nhóm này thường giữ mối liên lạc thường xuyên với gia đình bằng
hình thức về thăm hoặc gửi tiền kiếm được về cho gia đình. Có thể nhận xét rằng vị trí và vai
trò của những em này trong gia đình không phải vì thế mà giảm sút mà ngược lại, các em là lao
động có đóng góp đáng kể cho thu nhập của gia đỉnh. Có lẽ vì thế trong khi tiếp xúc, các em có
tâm lý tự tin, chuyện trò cởi mở. Ở những em này, không có cảm giác buồn tủi hoặc mặc cảm
nhiều lắm nếu so sánh với những em ở nhóm thứ hai là nhóm đi kiếm sống.
Những em ở nhóm thứ hai là những em phải tự mình đi kiếm sống để cho chính sự tồn tại
của bản thân các em. Lý do các em trở thành lang thang đa dạng phức tạp hơn, nhưng cũng gắn
với yếu tố gia đình nhiều hơn. Trong nhóm 2 còn phải kể đến những em trở thành trẻ đường phố
lý do đơn giản là các em phải đi theo cha mẹ là những người lang thang vô gia cư, hoặc bỏ quê
hương ra Hà Nội tìm kế sinh nhai. Không kể những em đi cùng người thân, trẻ em đường phố
trong nhóm này thường rất hãn hữu mới có mối liên hệ với gia đình. Ngoài số trẻ em đi theo gia
đình đi kiếm ăn, thì nguyên nhân chủ yếu khiến những đứa trẻ này bỏ đi vì các em thấy mình bị
đối xử một cách bất công, bị ngược đãi, như bị cha mẹ, hoặc cha dượng, mẹ kế chửi thắng, đánh
đập.
Một điểm đáng chú ý là trong nhóm trẻ đi kiếm sống, tỷ lệ cha mẹ ly hôn hoặc sống một
mình cao hơn hẳn so với những trẻ ở nhóm kia. Điều này càng khẳng định những kết quả
nghiên cứu xã hội học trước đây là những nguyên nhân rạn nứt, bất hòa giữa cha mẹ có ảnh
hưởng rất lớn tới cuộc sống tâm lý, dẫn đến những hành vi ứng xử, nhiều khi mang tính tiêu cực
của trẻ . Bảng 6 cho thấy nếu trong nhóm các em đi kiếm tiền có 81,5% sống cùng với cả cha
lẫn mẹ thì ở nhóm đi kiếm sống tỷ lệ này chí là 45%. Trong nhóm những em đi kiếm sống này,
tỷ lệ các em đã sống với dượng hoặc dì ghẻ, họ hàng hoặc với một mình cha hoặc mẹ (tương
ứng là 9,8% ; 25,4% và 13,8%) cao hơn hẳn so với những em trong nhóm đi kiếm tiền (tương
ứng là l,3% ; l,7% và 7,9%
Mối tương quan tương tự cũng có thể thấy khi xem xét tình trạng hôn nhân của cha mẹ các
em. Tỷ lệ trẻ em đường phố được hỏi ở nhóm đi kiếm sống có cha mẹ đã ly hôn hoặc tái giá
chiếm tới 48% trong khi tỷ lệ này chỉ là 17% trong số trẻ đi kiếm tiền. Một điểm đáng lưu ý nữa
là tỷ lệ khá cao (47,5%) các em bỏ nhà ra đi do bị ngược đãi, trước khi bỏ đi đã từng sống với dì
hoặc dượng. Những cuộc trò chuyện, quan sát trong cuộc khảo sát cho thấy rằng những em làm
việc với mục đích kiếm tiền giúp gia đình chỉ dám chi tiêu cho những nhu cầu tối thiểu như ăn
uống, trả tiền trọ, còn để dành phần lớn số tiền kiếm được để gửi về gia đình. Ngược lại, trẻ
trong nhóm kiếm sống lại sử dụng số tiền kiếm được một cách khá thoải mái. 17% trong số trẻ
đi kiếm sống kiếm được tiền là ăn tiêu hết, khoảng 3% có để dành ra một ít cho bản thân phòng
những lúc không kiếm được tiền; 43% có để giành gửi về gia đình, đưa cho cha mẹ.
Nếu xem xét thời gian rời gia đình của những trẻ em đường phố này, có thể thấy rất rõ rằng
số trẻ em bỏ đi trong vòng hai năm trở lại đây chiếm một tỷ lệ rất đáng kể (76% số trẻ trả lời) so
với số trẻ rời nhà đi từ những năm trước (bảng 2) Trong khung cảnh phát triển kinh tế xã hội
của đất nước thì đây cũng là thời điểm xảy ra những biến chuyển mạnh mẽ về mặt kinh tế và xã
hội ở nước ta. Những chỉ báo đã nêu ở trên cho nhận xét rằng những trẻ em bỏ nhà đi lang
thang do bị ứng xử ngược đãi, bỉ rủ rê... do những hành vi ứng xử của cha mẹ hoặc của người
trong gia đình, dẫn đến những ức chế tâm lý, tình cảm của
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đứa trẻ, hoặc là trường hợp trẻ bị bỏ rơi chiếm một tỷ lệ khá nhỏ so với tỷ lệ trẻ bỏ đi do lý do
kinh tế gia đình. Vậy thì, ngoài những nguyên nhân gia đình, còn những nguyên nhân xã hội sâu
xa nào gắn liền với sự gia tăng nhanh chóng số trẻ em đường phố trong một khoảng thời gian
ngắn ngủi vài năm, những biến động xã hội nào có tác động đến hiện tượng gia tăng này? Sau
đây là một số yếu tố mà theo chúng tôi có thể góp phần lý giải cho quá trình gia tăng này.
Trong giai đoạn hiện nay, chính sách đổi mới đã có tác động rõ nét đến cuộc sống kinh tế xã
hội ở nông thôn cũng như tại đô thị. Chính sách đổi mới về kinh tế, sự khuyến khích mở rộng
các hoạt động kinh tế và thương mại của tư nhân đã thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, nhất là
tại các trung tâm đô thị lớn như Hà Nội. Một trong những biểu hiện của quá trình này là sự tăng
trưởng mạnh mẽ các hoạt động thương mại, dịch vụ. Trong sự phát triển đô thị một cách mạnh
mẽ có sự bung ra của lĩnh vực kinh tế không chính thức, là những hoạt động làm thuê buôn bán
lặt vặt, các dịch vụ đáp ứng một cách tiện lợi cho nhu cầu tiêu dùng của cư dân đô thị. Công
việc của rất nhiều trẻ em đường phố là nằm trong linh vực kinh tế không chính thức này.
Có thể nói, số lượng trẻ đường phố Hà Nội một phần nào đã phản ánh vấn đề xã hội là sự
gia tăng của lao động trẻ em trong lĩnh vực kinh tế không chính thức. Ở nông thôn, việc trẻ em
tham gia lao động từ khi còn khá nhỏ tuổi là một chuyện phổ biến. Trong điều kiện nền kinh tế
chuyển sang nền kinh tế thị trường thì ở nông thôn khi kinh tế hộ gia đình đóng vai trò chủ chốt
thì nhu cầu về lao động và giá trị lao động của các thành viên trong gia đình càng trở nên quan
trọng. Nhu cầu có thêm lao động tăng thu nhập cho gia đình đã thể hiện ở chỗ nhiều trẻ em phải
bỏ học để làm việc. Trong nông thôn hiện nay, sự phân tầng xã hội ngày càng trở nên rõ nét. Sự
chênh lệch về mức sống giữa các hộ gia đình giàu, trung bình và nghèo là khá đáng kể. Nhiều
gia đình đã nhận thức được rằng khó có thể làm giàu hoặc nâng cao chất lượng sống bằng
những hoạt động nông nghiệp đồng áng bình thường, hình thức tốt nhất để có nguồn thu nhập
tăng nhanh và nhiều là từ các hoạt động phi nông nghiệp như buôn bán, làm thuê. Hơn nữa, sự
chênh lệch đáng kể về mức sống và chất lượng sống ở nông thôn và thành thị là một nhân tố
khá quan trọng. Câu ngạn ngữ: "giàu có nhà quê không bằng ngồi lê thành thị" thể hiện tâm lý
cho rằng ờ thành thị cuộc sống sung sướng, thoải mái và việc kiếm tiền là hết sức dễ dàng. Với
tâm lý này , so với sức nặng nhọc và thời gian bỏ ra trong công việc đồng áng ở nông thôn với
mức thu ít ỏi, thì thu nhập của những đứa trẻ kiếm được bằng những công việc ở Hà Nội tuy là
ít ỏi nhưng cũng đã là rất đáng kế và dễ dàng hơn nhiều. Đó có lẽ là nhân tố hạn cho nhiều gia
đình ở nông thôn đồng tình cho con em ra Hà Nội kiếm việc làm thêm.
Mặt khác, trong khung cảnh hiện nay, hệ thống quản lý nhân khẩu cũng đã được nới lỏng.
Trong thời kỳ bao cấp, việc phân phối lương thực thực phẩm ở thành phố chủ yếu dựa vào hệ
thống đăng ký nhân khẩu thường trú. Còn trong thời kỳ mới, khi chế độ bao cấp được xóa bỏ,
cuộc sống tiêu dùng của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế thị trường, điều này cũng
đã góp phần tạo điều kiện cho dòng di dân ồ ạt từ nông thôn ra thành thị một khi sự quản lý về
nhân khẩu được nới lỏng cả ở nông thôn lẫn thành thị. Hiện nay đã xuất hiện rất nhiều khu nhà
trọ rẻ tiền trong các khu phố lao động là một dịch vụ đáp ứng một cách nhanh nhạy cho nhu cầu
ở của những người ở nông thôn ra làm việc. Có khá nhiều trẻ đường phố đã rủ nhau vào trọ
trong những nhà trọ rẻ tiền như vậy. Trong số trẻ đường phố ngủ tại các nhà trọ rẻ tiền có 44%
là các em trong nhóm trẻ đi kiếm tiền và 32% các em trong nhóm đi kiếm sống. Các em cho
biết ngủ tại các nhà trọ tiện lợi hơn, vừa an toàn, vừa tránh được thu gom, lại có thể nhờ được
người chủ trông hộ quần áo, tiền... Giá trọ một tối cũng vừa phải, khoảng 500-700 đồng, là số
tiền mà đa số các em có thế kiếm được một cách dễ dàng.
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Một điều đáng lưu ý là tâm lý và trào lưu "theo nhau làm ăn" ở một số vùng nông thôn.
Trong những tỉnh có mật độ các em lang thang tập trung cao như Thanh Hóa, Hải Hưng,
Hà Nam Ninh có một tỷ lệ khá cao các em đi từ một số huyện nhất định. Thí dụ, trong các
em đi từ Thanh Hóa, có tới 80% đi từ huyện Quảng Xương; các em ở Hải Hưng chủ yếu đi
từ huyện Châu Giang (42%) và Khoái Châu (18%); các em ở Hà Nam Ninh đi từ huyện lý
Nhân (23%) và Xuân Thủy (18%). Những em này thường làm những công việc tương tự
nhau. Thí dụ: như phần lớn các em quê ờ Hải Hưng thường làm công việc bán báo rong
hoặc làm thuê, các em từ Hà Nam Ninh thường làm công việc thu nhặt phế liệu, ít nhiều
em ở Thanh hóa làm công việc bán báo cho các tổ báo, đánh giày hoặc ăn xin. Những trẻ
đường phố đi từ những làng xã như vậy chủ yếu là ở nhóm trẻ đi kiếm tiền. Những em ra đi
từ một huyện, một làng thường tập trung trọ một nơi cùng với những người lớn cùng làng
để tiện cho sinh hoạt và có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau như rủ nhau cùng về làng thăm gia
đình, hoặc bảo vệ lẫn nhau. Đây là một khía cạnh thể hiện sự tương trợ tình làng nghĩa xóm
của cộng đồng làng xã. Nhiều em trong nhóm này nói rằng các em thấy thoải mái và dễ
chịu ở Hà Nội không những vì điều kiện sống ở đây tốt hơn mà còn vì ở đây các em vẫn có
người quen, bạn bè cùng làng.
Có thể nói thêm ở đây về quan niệm coi sự ăn xin như là một việc làm đi kiếm tiền.
Cuộc khảo sát cho thấy hiện tượng nhiều người ăn xin đi từ một làng, tỉnh Thanh Hóa
(những người này coi sự "đi xin” là "đi làm", họ đã có tư duy coi việc đi xin như là một
công việc kiếm tiền bình thường như bao công việc khác, lại nhàn nhã. Rất nhiều em ăn xin
chịu ảnh hưởng của những người lớn ăn xin cũng có quan niệm như vậy. Đó là chưa kể đến
những làng đi ăn xin chỉ vì họ coi ở làng sẽ không giàu được nếu trong năm không đi ăn
xin một tháng vì làng thờ thành hoàng làm ăn mày) . Hiện tượng này cũng đã được khẳng
định ở một cuộc khảo sát về người lang thang khác.
Kinh nghiệm ở nhiều nước cho thấy rằng cuộc sống quá nghèo đói là nguyên nhân làm
gia tăng số lượng trẻ em lang thang trên đường phố. Từ những nhân tố được phân tích ở
trên, có thể giả định rằng những nhân tố xô đẩy phần lớn những trẻ em từ nông thôn ra Hà
Nội kiếm sống, làm gia tăng nhanh chóng số trẻ em đường phố tại Hà Nội, có lẽ chưa phải
là sự khó cực tột cùng, không lối thoát của cảnh nghèo đói. Ở nước ta, trong một vài năm
gần đây nhiều ý kiến và số liệu khẳng định rằng so với thời kỳ bao cấp trên bình diện
chung, mức sống của người dân đã được cải thiện lên nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống khá giả
của nhiều gia đình ở nông thôn có lẽ cũng đã tạo ra hy vọng cho nhiều gia đình nghèo về
một khả năng có thể được sự cải thiện hơn cho cuộc sống; mặt khác, những công việc mà
trẻ em có thể làm được ở Hà Nội như bán báo, bán hàng rong, đánh giày, nhặt phế liệu...
thực sự đã là một cơ hội cho các gia đình nghèo sử dụng triệt để sức lao động của các thành
viên trong gia đình. Có thể nói, sức hấp dẫn của các vùng đô thị với nhiều công việc, cơ hội
kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều và cuộc sống náo nhiệt, tiện lợi ở thành thị đã là lực thu hút
hàng ngàn lao động rời bỏ cuộc sống nghèo nàn từ nông thôn ra Hà Nội, trong đó có cả
những trẻ em đang làm việc trên đường phố hiện nay. Những trẻ em do hoàn cảnh phải
chấp nhận cuộc sống vô gia cư vì các em không còn sự lựa chọn nào khác, vì các em muốn
giải thoát khỏi những gia đình mà ở đó các em không tìm thấy sự yêu thương chăm sóc,
thực sự chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong một lực lượng đông đảo trẻ em đường phố đang lang
thang kiếm sống tại Hà Nội hôm nay.
Nếu sự gia tăng số lượng trẻ em đường phố chỉ chủ yếu là ở nhóm trẻ đường phố ra đi
vì nguyên nhân kinh tế, do một cơ hội dễ kiếm sống hơn ở Hà Nội, do sức hút của cuộc
sống nhộn nhịp ở thành phố thì việc nhìn nhận và quan niệm về trẻ em đường phố từ góc
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độ nào sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới những chính sách và giải pháp để ngăn chặn sự gia
tăng số lượng trẻ em đường phố và giúp đỡ các em hiện đang sống lang thang. Hai nhóm
trẻ đi làm kiếm tiền và nhóm đi kiếm sống đòi hỏi cần có những biện pháp giải quyết giúp
đỡ khác hẳn nhau bởi vì nguyên nhân đưa chúng đến cuộc sống lang thang là hoàn toàn
khác nhau. Mọi biện pháp áp dụng đối với trẻ đường phố đều thể hiện sự chăm sóc, quan
tâm của xã hội đối với các em. Nhưng vấn đề là giúp đỡ các em như thế nào cho có hiệu
quả cũng sẽ là một vấn đề quan trọng cần được xem xét. Những hình thức giúp đỡ mang
tính trợ cấp sẽ làm trẻ yếu đi tính năng động và tháo vát vốn là một đặc tính của trẻ đường
phố, các em sẽ trở nên lệ thuộc vào những sự trọ giúp đó. Trẻ em đường phố có một khả
năng tuyệt vời là tự thu xếp được cuộc sống cho mình, bản thân cuộc sống của các em cũng
nói lên điều đó. Một sự giúp đỡ hữu ích nhất đối với các em là sự giúp đỡ đúng lúc và đúng
những điều các em mong muốn. Tuy những nguyện vọng của các em nhiều khi chỉ là tạm
thời nhưng cũng đã thể hiện mong muốn có một tương lai và một cuộc sống bình thường
trong xã hội.
Hiện nay, ở Hà Nội đã có một số hoạt động giúp đỡ trẻ lang thang của tư nhân cũng như
của một số tổ chức, đoàn thể như tổ chức những nhà tình thương cho các em có chỗ ngủ, tổ
chức công ăn việc làm cho các em, như các tổ bán báo, tổ làm phấn... Nhưng điều đáng lưu
ý là trong khi giúp đỡ những kẻ đường phố tại Hà Nội, những hình thức giúp đỡ như vậy lại
cũng có thể là những yếu tố làm tăng thêm sức thu hút cho nhiều trẻ em khác từ nông thôn
ra tham gia vào số lượng đông đảo những trẻ em đường phố tại Hà Nội. Sự gia tăng số trẻ
em đường phố ở Hà Nội đặt một vấn đề xã hội bức xúc là vấn đề lao động trẻ em trong xã
hội. Số lượng trẻ em làm việc trên đường phố và sự bỏ học của các em đã phản ánh một
thực tiễn là trong khi giá trị lao động của trẻ em trong kinh tế gia đỉnh đóng một vai trò
ngày càng quan trọng hơn thì sự coi trọng việc học hành đã giảm sút đáng kể. Trong một xã
hội đang phát triển, nền kinh tế đang còn nghèo nàn thì việc trẻ em phải đóng góp sức lao
động của chúng cho kinh tế gia đình là điều không thể tránh khỏi. Đó chính là điều thiệt
thòi cho các em này bởi các em đã không có được tuổi thơ, không có được các quyền lợi về
học tập, vui chơi như những trẻ em binh thường cùng lứa tuổi khác. Dù là trẻ em đường phố
ở nhóm nào chăng nữa thì các em cũng cần được giúp đỡ bởi chính sự thiệt thòi mà các em
phải chịu. Những biện pháp, chính sách xã hội cụ thể cần được đề ra để, một mặt hạn chế
phần nào sự gia tăng số trẻ em sinh và làm việc trên đường phố; mặt khác, giúp đỡ và bảo
đảm quyền lợi của các em là được học tập, vui chơi, được chăm sóc về sức khỏe như Công
ước về quyền trẻ em đã qui định, nhất là khi các em đã là trẻ đường phố, sống tách rời khỏi
môi trường gia đình, khỏi sự quản lý của cộng đồng.
3. Một vài kiến giải:
1. Nếu một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng số trẻ em đường phố là do kinh
tế gia đình còn nghèo nàn thì một hướng giải quyết có thể là hướng tới việc giúp đỡ gia
đình những em lang thang hoặc những gia đình nghèo có nguy cơ trở thành lang thang, giúp
họ một công ăn việc làm có thu nhập ổn định hơn. Việc tạo ra cho các em và gia đình một
cơ hội sử dụng chính sức lao động một cách có hiệu quả như khi tại Hà Nội nhưng ngay
chính tại địa phương cũng sẽ góp phần làm giảm đáng kể số lượng trẻ em đường phố tại Hà
Nội. Có thể nói, đó chính là vấn đề của phát triển nông thôn, tạo công ăn việc làm, làm
giảm sự chênh lệch về mức sống và chất lượng sống giữa khu vực nông thôn và đô thị bởi
vì sự chênh lệch đáng kể về sức sống và chất lượng sống ở nông thôn và thành thị sẽ là lực
thu hút những dòng di dân từ nông thôn ra thành thị, sự di dân môi nổi" nay sẽ chi làm
phình thêm tầng lớp cư dân nghèo, là tầng lớp đáy của tháp phân tầng xã hội.
2. Đối với những trẻ em đường phố Hà Nội hiện nay, ngoài những hình thức giúp đỡ
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cho các em trong hiện tại, việc giúp đỡ cho các em chuẩn bị cho cuộc sống tương lai cũng
là vấn đề quan trọng, vì thực ra, để tồn tại cho cuộc sống ngày hôm nay tự các em cũng có
thể xoay xở được, nhưng còn tương lai, khi các em sẽ là những người trưởng thành, các em
sê ra sao? Sẽ có bao nhiêu em sẽ trở thành người lớn lang thang, không nhà, khung cửa,
không nghề nghiệp, không có cuộc sống ổn định. Sẽ có bao nhiêu em trở thành những kẻ
phạm pháp, lỗi lầm? Làm thế nào để giúp các em có một cuộc sống có công ăn việc làm ổn
định, hòa nhập với cuộc sống những cư dân bình thường khác, đó cũng là mong muốn được
giúp đỡ của rất nhiều t rẻ em đường phố hôm nay.
3. Vấn đề ngăn ngừa mầm mống của những tệ nạn xã hội trong trẻ em đường phố là rất
quan trọng. Không phải tất cả trẻ em đường phố đều có những hành vi tiêu cực, phạm
pháp, nhưng hầu hết những hiện tượng này xảy ra trong độ tuổi thanh thiếu niên lại là
những trẻ em có cuộc sống lang thang, băng nhóm. Số trẻ em đường phố tại Hà Nội có
phạm vi tội phạm hoặc sống theo băng nhóm phạm pháp tuy vẫn là một số ít, nhưng sự gia
tăng số trẻ em đường phố tại Hà Nội, sẽ có khả năng làm gia tăng những hành vi phạm
pháp hoặc tệ nạn xã hội trong lứa tuổi vị thành niên. Đối với trẻ em, nhất là trẻ em đường
phố, môi trường xã hội như bạn bè, những người xung quanh đóng vai trò quan trọng, có
ảnh hưởng và lôi kéo. Phần lớn trẻ em đường phố đều làm việc một cách lương thiện với
mục đích tự kiếm sống cho bản thân. Nhưng cuộc sống đô thị với nhiều thú vui hấp dẫn, lại
thiếu vắng một sự dạy dỗ, giáo dục từ phía gia đình, với cuộc sống tự do, không ai quản lý,
các em sẽ rất dễ bị lôi kéo và bị lợi dụng. Trong trường hợp này, vai trò quan trọng của
cộng đồng trong việc giúp đỡ và giáo dục trẻ em đường phố cần được nhìn nhận một cách
tích cực hơn. Gia đình, nhà trường và xã hội xung quanh cuộc sống của đứa trẻ là những
môi trường xã hội thông qua đó, quá trình xã hội hóa của một đứa trẻ được hình thành.
Nhận thức và hành vi của đứa trẻ bị ảnh hưởng rất mạnh mẽ bởi sự giáo dục của gia đình
và nhà trường trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, tiếp theo là sự ảnh hưởng của
nhóm bạn bè và môi trường xã hội bao quanh đứa trẻ. Bị thiếu hụt môi trường gia đình và
nhà trường, bạn bè là môi trường xã hồi phức tạp mà trẻ đang sống sẽ có một ảnh hưởng
quyết định tới hành vi của đứa trẻ đường phố. Vì vậy, sự can thiệp và giúp đỡ những trẻ
em đường phố của cộng đồng là rất cần thiết, nhất là trên phương diện giáo dục xã hội.
4. Không phải mẹ đứa trẻ trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn đều đã trở
thành trẻ lang thang. Đối với nhóm trẻ đi kiếm sống, những nguyên nhân khiến những trẻ
em này bị xô đẩy trở thình trẻ đường phố đặt ra một vấn đề cấp thiết và quan trọng của giáo
dục gia đình. Hành vi, cách ứng xử của các bậc cha mẹ và những người lớn trong gia đình,
lối sống trong gia đình, quan niệm về hình thức giáo dục con cái rõ ràng đã đóng một vai
trò rất quan trọng tới sự phát triển tính cách, hanh vi và cuộc sống tình cảm của đứa trẻ, vì
vậy đòi hỏi phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về ảnh hưởng của những yếu tố gia
đình này.
Bảng 1. Tỷ lệ phần trăm trẻ em đường phố từ Hà Nội tính theo quê quán.

% trẻ trả lời
Tỉnh
Thanh Hóa
Hải Hưng
Hà Nam Ninh
Hà Sơn Bình
Hà Nội

%
23,9
20,1
14,8
8,3
7,0
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TP. Hồ Chí Minh. Hải Phòng
Vô gia cư
Nghệ Tĩnh
Các tỉnh phía Bắc
Các tỉnh phía Nam
Đồng bằng Trung du Bắc Bộ
Cộng
N:

3,0
2,5
2,5
7,6
1,3
8,9
100,0
472

Bảng 2 Tỷ lệ phần trăm trẻ em đường phố tính theo thời gian thôi học và thời gian rời nhà

% trẻ trả lời

Thời gian rời nhà
1-6 tháng
7-12 tháng
13-18 tháng
18-24 Tháng +
Cộng:
N
Thời gian bỏ học
1977-1985
1986-1989
1990-1993
Cộng:
N

Nhóm đi
Kiếm Tiền

Nhóm đi
Kiếm sống

Chung

40,8
20,2
21,6
17,4
100,0
218

34,1
11,8
21,1
30,0
100,0
223

37,4
17,5
21,3
23,8
100,0
441

1,0
22,0
77,0
100,0
186

8,8
40,1
52,1
100,0
167

4,2
30,6
65,2
100,0
353

Bảng 3 Tỷ lệ phần trăm trẻ em đường phố theo công việc và nơi ngủ

% trẻ trả lời

Công việc thường làm
Bán hàng rong
Đánh giầy/ ăn xin/
Nhặt phế liệu
Móc túi, mãi dâm
Làm thuê
Khác

Nhóm đi
Kiếm Tiền

Nhóm đi
Kiếm sống

Chung

57,9

34,1

46,0

17,1
1,8
16,2
7,0

39,7
4,8
13,5
7,9

28,4
3,3
14,9
7,4
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Cộng

100,0

100,0

100,0

228

229

457

Nhà

14,5

2,2

8,4

Nhà trọ

44,1

31.9

38,0

Nhà chủ

16,3

9,7

13,0

Chợ ga, hè phố

14,5

42,5

28,5

Tổ báo

7,0

10,6

18,8

Khác

3,5

3.1

3,3

Cộng

100,0

100,0

100,0

227

226

453

N
Nơi ngủ

Nhà tình thương

N

Bảng 4. Tỷ lệ phần trăm trẻ em đường phố theo mong muốn được giúp đỡ
% trẻ trả lời
Mong muốn

%

Có việc làm
Được học nghề
Giúp tiền cho vay vốn
Ăn mặc chỗ ở
Giúp hòa giải gia đình
Không biết
Không cần giúp
Khác
Cộng

24,8
18,2
9,9
8,1
2,9
28,6
2,6
4,8
100,0

Bảng 5. Tỷ lệ % trẻ em đường phố theo lý do rời nhà và theo độ tuổi

Lý do

Nhà nghèo, kiếm ăn
Kiểm tiền
Theo người thân
Bị ngược đãi
Bạn rủ/ thích đi
Thích tự lập
Cha mẹ bắt đi
Khác
Cộng

<10
20,0
11,4
57,1
2,9
2,9
2,9
2,9
100,0

11-12
35,6
25,4
6,8
18,6
10,2
1,7
1,7
100,0

13-15
23,6
33,5
5,3
16,3
11,8
4,6
1,5
3,4
100,0

% trẻ trả lời
16-18
26,9
43,5
0,9
11,1
4,6
6,5
0,9
5,6
100,0

Chung
25,6
33,1
8,4
14,4
9,2
4,5
1,3
3,4
100,0
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Bảng 6. Tỷ lệ phần trăm trẻ em đường phố Hà Nội sống cùng ai trước khi rời nhà chia theo nhóm
Sáng
Cùng
Cả cha và mẹ
Cha và dì/mẹ và dượng
Họ hàng
Với cha/hoặc mẹ
Khác
Cộng
N

Nhóm đi
Kiếm Tiền
81,5
1,3
7,9
7,9
1,3
100,0
227

Nhóm đi
Kiếm sống
45,1
9,8
25,4
13,8
5,8
100,0
224

Chung
63,4
5,5
16,6
10,9
3,5
100,0
451

Nguồn: Số liệu điều tra về trẻ em lang thang tại Hà Nội. Phòng xã hội học dân số và gia
đình Viện Xã hội học.1993.
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