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TrÎ em ®−êng phè nh− mét nhãm x· héi
D−¬ng ChÝ ThiÖn
Trong nhiÒu cuéc nghiªn cøu vµ ®iÒu tra vÒ trÎ em ®−êng phè tõ nh÷ng n¨m
1990 trë l¹i ®©y, ®· cho chóng ta mét bøc tranh kh¸ phong phó vÒ thùc tr¹ng cña trÎ
em ®−êng phè. Tuy nhiªn, nh÷ng nghiªn cøu vÒ trÎ em ®−êng phè tõ c¸ch tiÕp cËn
nh− mét nhãm x· héi (nhãm nhá) Ýt ®−îc c¸c t¸c gi¶ ®Ò cËp. Trªn thùc tÕ, trÎ em
®−êng phè hiÖn ®ang tån t¹i thùc sù nh− mét bé phËn trong x· héi, ®Æc biÖt lµ trong
c¬ cÊu d©n sè - nh©n khÈu cña ®« thÞ. Vµ trÎ em ®−êng phè kh«ng ph¶i lµ c¸c c¸
nh©n ®¬n lÎ, rêi r¹c mµ chóng th−êng tån t¹i vµ ho¹t ®éng theo nh÷ng m« h×nh
nhãm nhá trong m«i tr−êng ®« thÞ.
Trong bµi viÕt nµy, nhãm trÎ em ®−êng phè ®−îc nghiªn cøu lµ mét sè trÎ em
tËp hîp l¹i víi nhau, cã môc tiªu chung lµ ho¹t ®éng kiÕm sèng trªn ®−êng phè b»ng
mét (hoÆc vµi) c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, nã cã c¬ cÊu vµ cã sù vËn ®éng trong kho¶ng thêi
gian vµ kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ cña mét nghiªn cøu tr−êng hîp vÒ
mét sè nhãm nhá trÎ em ®−êng phè t¹i Hµ Néi, trong khu«n khæ ®Ò tµi nghiªn cøu
khoa häc cÊp viÖn ®−îc thùc hiÖn n¨m 2001.
1. Ph©n lo¹i nhãm:
ViÖc ph©n lo¹i nhãm trÎ em ®−êng phè ph¶i dùa trªn mét sè ®Æc tr−ng kinh
tÕ-x· héi c¬ b¶n cña chóng, thùc tÕ cho ta thÊy cã nhiÒu c¸ch lùa chän c¸c tiªu chÝ
kh¸c nhau ®Ó ph©n lo¹i nhãm trÎ em ®−êng phè, hiÖn t¹i, cã mét sè c¸ch ph©n lo¹i
nhãm lµ: 1/ NÕu dùa trªn c¬ së ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kiÕm sèng trªn ®−êng phè cña trÎ
em ®Ó ph©n lo¹i, chóng ta cã nh÷ng nhãm trÎ em ®¸nh giµy, b¸n s¸ch b¸o vµ b−u
¶nh, b¸n hoa qu¶ rong, nhÆt giÊy vµ vá hép, bíi r¸c, ¨n xin, .v.v... 2/ NÕu ph©n lo¹i
nhãm theo tiªu chÝ h×nh thøc ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ cña trÎ em, chóng ta cã
nhãm trÎ em cïng häc, cïng ch¬i, cïng tham gia sinh ho¹t hµng ngµy. 3/ NÕu dùa
trªn c¬ së c¸c h×nh thøc tæ chøc cña trÎ em ®−êng phè, ta cã c¸c nhãm chÝnh thøc hay
phi chÝnh thøc, vÝ dô nh− c¸c nhãm chÝnh thøc do c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi lËp ra
vµ c¸c nhãm phi chÝnh thøc do c¸c trÎ em ®−êng phè tù lËp ra. 4/ NÕu dùa trªn tiªu
chÝ cïng n¬i xuÊt c− th× ta cã nhãm trÎ em cïng quª vµ nhãm trÎ em kh«ng cïng quª.
Trong nghiªn cøu nµy, chóng t«i ph©n lo¹i nhãm trÎ em ®−êng phè theo ®Æc
tr−ng ho¹t ®éng kiÕm sèng cña trÎ em ®−êng phè lµ chñ yÕu, bëi v× nh÷ng ho¹t ®éng
kiÕm sèng trªn ®−êng phè ®−îc xem nh− mét lo¹i h×nh ho¹t ®éng c¬ b¶n nhÊt vµ
quan träng nhÊt cña trÎ em ®−êng phè hiÖn nay. Qua c¸c ho¹t ®éng kiÕm sèng c¬
b¶n ®ã mµ c¸c em lùa chän vµ quyÕt ®Þnh tham gia vµo nhãm b¹n cã cïng c«ng viÖc,
cïng c¶nh ngé, cïng n¬i ë vµ cïng vui ch¬i gi¶i trÝ víi nhau, ®Æc biÖt lµ c¸c em cïng
chia sÎ, cïng gióp ®ì lÉn nhau lóc khã kh¨n, còng nh− lóc thuËn lîi. Bªn c¹nh ®ã,
chóng t«i còng cã kÕt hîp xem xÐt mét sè tiªu chÝ ph©n lo¹i nhãm kh¸c n÷a.
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Trªn thùc tÕ, mét trÎ em ®−êng phè cã thÓ tham gia cïng mét lóc nhiÒu nhãm
nhá kh¸c nhau, víi nhiÒu vai trß vµ vÞ trÝ kh¸c nhau, tuú theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng
cña nhãm. Cã thÓ thÊy râ r»ng: ho¹t ®éng kiÕm sèng vÉn lµ ho¹t ®éng chñ yÕu nhÊt
cña trÎ em ®−êng phè, bëi nã gi÷ vÞ trÝ quan träng nhÊt vµ chi phèi c¸c ho¹t ®éng
kh¸c, nã chiÕm nhiÒu thêi gian vµ søc lùc nhÊt cña trÎ em ®−êng phè hiÖn t¹i. §ång
thêi, mét c¸ nh©n trÎ em ®−êng phè còng cã thÓ tham gia nhiÒu nhãm nhá kh¸c
nhau, vÝ dô cã em võa lµ thµnh viªn cña nhãm ®¸nh giµy, ®ång thêi võa lµ thµnh
viªn cña nhãm b¹n trong líp häc linh ho¹t, võa lµ thµnh viªn cña nhãm b¹n ch¬i ë
khu d©n c−... MÆt kh¸c, trÎ em ®−êng phè th−êng tham gia nh÷ng nhãm nhá phi
chÝnh thøc nhiÒu h¬n rÊt nhiÒu so víi nh÷ng nhãm chÝnh thøc do c¸c tæ chøc ®oµn
thÓ x· héi thµnh lËp, nh− nhãm trÎ em ®−êng phè sinh ho¹t t¹i c©u l¹c bé t×nh
th−¬ng, hay nhãm c¸c em sèng t¹i c¸c h×nh thøc nhµ m¸i Êm, nhµ t×nh th−¬ng.
2. C¬ cÊu nhãm:
Sè l−îng thµnh viªn cña nhãm: Sè l−îng mçi nhãm kho¶ng 3-5 em lµ phæ biÕn
h¬n c¶, nhãm ®−îc qui ®Þnh bëi tÝnh chÊt ho¹t ®éng lao ®éng kiÕm sèng b»ng c¸c
nghÒ, viÖc lµm cña c¸c em nh− ®¸nh giµy, b¸n b¸o, b¸n hoa qu¶, nhÆt giÊy ... NÕu sè
l−îng nhãm qu¸ lín, c¸c thµnh viªn cña nhãm sÏ kh«ng cã lîi nhuËn cao vµ kh«ng cã
c¸c quan hÖ trùc tiÕp hµng ngµy, thiÕu sù gióp ®ì lÉn nhau khi cÇn thiÕt. VÝ dô nh−
nhãm ®¸nh giµy, chØ cã 3 em, sèng cïng mét nhµ trä rÎ tiÒn, hµng ngµy cïng rñ nhau
®i lµm t¹i mét ®Þa ®iÓm, nÕu ®«ng h¬n n÷a th× sÏ khã kh¨n trong viÖc t×m kh¸ch
hµng t¹i khu vùc c¸c em ®ang lµm. HoÆc nh− c¸c em nhÆt giÊy vµ vá hép, chØ cã 5
em, nÕu ®«ng h¬n th× sÏ kh«ng ®ñ giÊy, vá hép ®Ó c¸c em thu nhÆt trong khu vùc
®ang quen lµm. TÊt nhiªn lµ chóng cã thÓ ®i kiÕm sèng ë chç kh¸c, nh−ng ®iÒu ®ã sÏ
kh«ng thÓ ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn khi tham gia nhãm, vÝ dô nh− quan hÖ trùc tiÕp
vµ th−êng xuyªn hµng ngµy, sù ph©n chia t¹m thêi ®Þa bµn ho¹t ®éng kiÕm sèng
gi÷a c¸c nhãm trÎ em kh¸c cã cïng nghÒ, viÖc lµm ...
Sù thay ®æi thµnh viªn cña nhãm: Trong c¸c nhãm trÎ em ®−êng phè, th−êng
cã sù thay ®æi c¸c thµnh viªn cña nhãm, bëi v× cã tr−êng hîp c¸c em ph¶i vÒ quª hay
®i n¬i kh¸c sinh sèng vµ lµm viÖc, hoÆc bëi c¸c thµnh viªn cña nhãm tÈy chay, nÕu
mét thµnh viªn nµo bÞ m¾c vµo nghiÖn hót, quËy ph¸ vµ kh«ng tu©n theo nh÷ng qui
®Þnh chung cña nhãm. VÝ dô nh− trong mét nhãm ®¸nh giµy, c¸ch ®©y h¬n mét n¨m,
cã hai thµnh viªn m¾c vµo nghiÖn hót, nªn bÞ c¸c thµnh viªn kh¸c tÈy chay, ®ång
thêi chñ nhµ trä còng ®uæi hai em ®ã ra khái nhµ, kh«ng cho ë trä n÷a.
Sù kh¸c biÖt giíi tÝnh: Trong c¸c nhãm trÎ em ®−êng phè, ®ang cã sù ph©n biÖt giíi
tÝnh kh¸ râ rÖt trªn mét sè ho¹t ®éng kiÕm sèng, c¸c trÎ em trai th−êng lµm c¸c nghÒ, viÖc
lµm nh− ®¸nh giµy, b¸n s¸ch b¸o, ... cßn c¸c trÎ em g¸i th−êng b¸n hoa qu¶ rong, nhÆt giÊy,
nhÆt r¸c ... Tuy nhiªn, còng cã nhãm trÎ em võa cã trÎ em trai vµ trÎ em g¸i tham gia nh−
nhãm b¸n vÐ sè, b¸n kÑo cao su hay b¸n n−íc rong. Nh×n chung, sè trÎ em ®−êng phè lµ
nam vÉn chiÕm nhiÒu h¬n n÷. Trong c¸c nhãm trÎ em ®−îc ph©n theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng
kiÕm sèng (nghÒ nghiÖp, viÖc lµm), hoÆc n¬i c− tró th× cã sù ph©n biÖt t−¬ng ®èi râ vÒ giíi
tÝnh trong mét sè c«ng viÖc cô thÓ. Song trong c¸c nhãm trÎ em ®−êng phè ®−îc ph©n lo¹i
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theo tiªu chÝ së thÝch hay cïng hoµn c¶nh th× th−êng cã c¶ nam lÉn n÷ tham gia.
Thñ lÜnh nhãm: Trong mçi nhãm trÎ em ®−êng phè th−êng cã mét thñ lÜnh
nhãm (®−îc gäi lµ nhãm tr−ëng) - §ã lµ mét em th−êng cã ®é tuæi lín nhÊt trong
nhãm, cã uy tÝn nhÊt, cã sù gióp ®ì vµ quan t©m th−êng xuyªn ®Õn c¸c thµnh viªn
kh¸c cña nhãm, cã søc khoÎ vµ ®¶m b¶o sù ®oµn kÕt vµ liªn kÕt nhãm. ChÝnh v× vËy,
thñ lÜnh nhãm cã vai trß vµ vÞ trÝ rÊt quan träng ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng vµ tÝnh
bÒn v÷ng cña mçi nhãm. VÝ dô nh− nhãm tr−ëng cña nhãm nhÆt giÊy, lµ mét em cã
tuæi lín nhÊt trong nhãm, em cã uy tÝn ®−îc c¸c thµnh viªn kh¸c tù t«n lªn, bëi v× em
nµy cã kh¶ n¨ng nãi vµ giao tiÕp kh¸ linh ho¹t, ®iÒu nµy thuËn lîi trong viÖc thuyÕt
phôc vµ gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn cã thÓ n¶y sinh trong nhãm, ®ång thêi em cã mét
sè døc tÝnh nh− tèt bông, hay gióp ®ì ng−êi kh¸c, s½n sµng gióp ®ì c¸c thµnh viªn
khi gÆp khã kh¨n nh− bÞ b¾t n¹t, bÞ cha mÑ m¾ng ...
3. Nh÷ng quan hÖ trong nhãm:
C¸c thµnh viªn trong mçi nhãm ®Òu quan hÖ víi nhau t−¬ng ®èi b×nh ®¼ng,
kh«ng ph©n biÖt gi÷a thµnh viªn nhiÒu tiÒn hay Ýt tiÒn, nhiÒu tuæi hay Ýt tuæi, nguån
gèc xuÊt th©n ë ®©u ... VÝ dô nh− trong nhãm nhÆt giÊy, hµng ngµy c¸c em ®Òu lµm
chung, tiÒn b¸n giÊy kiÕm ®−îc ®−îc chia ®Òu cho c¸c thµnh viªn trong nhãm, kh«ng
ph©n biÖt ng−êi kiÕm ®−îc nhiÒu hay kiÕm ®−îc Ýt, vµ còng kh«ng ph©n biÖt tr−ëng
nhãm vµ c¸c thµnh viªn kh¸c. Tuy nhiªn, ë nhãm ®¸nh giµy th× c¸c thµnh viªn cã thÓ
®i lµm cïng víi nhau, nh−ng ai lµm ®−îc Ýt, ai lµm ®−îc nhiÒu lµ do gÆp ®−îc kh¸ch
hµng nhiÒu hay Ýt, kh«ng cã sù tranh giµnh nhau kh¸ch hµng mµ cã sù nh−êng
kh¸ch hµng cho nhau gi÷a c¸c thµnh viªn, nÕu c¶m thÊy cÇn thiÕt ph¶i nh−êng.
Nh÷ng quan hÖ gióp ®ì lÉn nhau th−êng xuyªn vµ trùc tiÕp gi÷a c¸c thµnh viªn
trong nhãm lµ mét ®Æc ®iÓm næi bËt. Th«ng th−êng c¸c thµnh viªn gióp nhau trong c«ng
viÖc lµm hµng ngµy, trong lóc èm ®au, lóc gÆp khã kh¨n kh«ng kiÕm ®−îc tiÒn, khi bÞ kÓ
kh¸c b¾t n¹t, hay chia sÎ víi nhau nh÷ng lóc vui, lóc buån v.v... VÝ dô nh− mét thµnh viªn
cña nhãm ®¸nh giµy ch¼ng may bÞ èm, c¸c thµnh viªn kh¸c cã thÓ cho tiÒn (hoÆc cho vay
tiÒn) ®Ó ¨n uèng, mua thuèc, thËm chÝ ®−a ®i bÖnh viÖn ®Ó kh¸m vµ ch÷a bÖnh. C¸c thµnh
viªn trong nhãm ®Òu quan niÖm r»ng: m×nh gióp ®ì b¹n lóc nµy, th× lóc kh¸c m×nh bÞ èm,
b¹n sÏ l¹i gióp m×nh. Hay cã mét thµnh viªn cña nhãm nhÆt giÊy bÞ b¾t n¹t, c¸c thµnh
viªn kh¸c cã thÓ tham gia can ng¨n vµ gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn, ®ång thêi cã thÓ nhê
nh÷ng ng−êi xung quanh can ng¨n hé, hoÆc ch¹y vÒ gäi ng−êi lín ®Õn can ng¨n.
Nh÷ng biÓu hiÖn trong quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn cña nhãm b»ng sù ¸p ®Æt,
b¾t thµnh viªn nµy ph¶i tu©n theo thµnh viªn kh¸c, hay quan hÖ mét chiÒu th−êng
hiÕm thÊy ë c¸c nhãm trÎ em ®−êng phè. Tuy nhiªn, c¸c quan hÖ theo lèi ¸p ®Æt còng
cã thÓ x¶y ra trong nh÷ng nhãm trÎ em vi ph¹m ph¸p luËt. Cßn ®èi víi c¸c nhãm trÎ
em chØ lao ®éng kiÕm sèng b×nh th−êng th× Ýt khi x¶y ra.
Quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn cña nhãm víi thñ lÜnh nhãm còng th−êng ®−îc
thÓ hiÖn b»ng nh÷ng quan hÖ t−¬ng ®èi b×nh ®¼ng, gióp ®ì lÉn nhau trong mäi ho¹t
®éng cña nhãm, ®ång thêi tr−ëng nhãm ph¶i lµ ng−êi cã uy tÝn nhÊt trong nhãm,
b»ng c¸c viÖc lµm vµ c¸ch xö lý c¸c quan hÖ th©n thiÖn trong nhãm mµ t¹o ra sù tÝn
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nhiÖm, sù t«n träng nhÊt ®Þnh cña c¸c thµnh viªn kh¸c trong nhãm. Nhãm tr−ëng
còng cÇn cã kh¶ n¨ng duy tr× sù liªn kÕt vµ æn ®Þnh nhÊt ®Þnh trong nhãm th«ng qua
c¸c ho¹t ®éng b×nh ®¼ng vµ gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn trong nhãm. Nhãm tr−ëng cÇn
tr¸nh nh÷ng biÓu hiÖn thiªn vÞ, thiÕu b×nh ®¼ng, thiÕu t«n träng ®èi víi c¸c thµnh
viªn cña nhãm. Cã nh− vËy, nhãm míi tån t¹i l©u dµi vµ ph¸t triÓn ®−îc. NÕu kh«ng,
nhãm rÊt dÔ bÞ ph¸ vì vµ sÏ kh«ng tån t¹i l©u dµi.
4. Nh÷ng quan hÖ víi nhãm kh¸c hoÆc ng−êi ngoµi nhãm:
Quan hÖ víi c¸c nhãm trÎ em ®−êng phè kh¸c: Nãi chung, c¸c nhãm trÎ em ®−êng
phè cã cïng mét lo¹i h×nh c«ng viÖc kiÕm sèng ®Òu cã sù ph©n chia nhÊt ®Þnh ®Þa bµn ho¹t
®éng kiÕm sèng cña tõng nhãm theo ®Æc ®iÓm tõng c«ng viÖc lµm, tuy nhiªn, sù ph©n chia
®Þa bµn ho¹t ®éng kiÕm sèng nµy còng chØ lµ t¹m thêi vµ phi chÝnh thøc. VÝ dô nh− c¸c
nhãm trÎ em ®¸nh giµy, th× cã nhãm lµm viÖc ë xung quanh hå, cã nhãm lµm viÖc ë trªn
mét sè d·y phè nhÊt ®Þnh, thËm chÝ, cã nhãm chØ lµm viÖc ë mét sè nhµ hµng, qu¸n b¸n
gi¶i kh¸t nhÊt ®Þnh. NÕu cã trÎ em kh¸c ®Õn ®Þa bµn ®ã lµm viÖc th× sÏ x¶y ra sù tranh
chÊp lÉn nhau gi÷a nhãm ®ang lµm viÖc t¹i ®Þa bµn vµ nhãm míi ®Õn. Th−êng th× nhãm
®ang lµm viÖc cã nhiÒu lîi thÕ h¬n trong sù tranh chÊp nµy, bëi chóng ®· lµm quen vµ cã
mét sù tÝn nhiÖm nhÊt ®Þnh nµo ®ã víi kh¸ch hµng, ®iÒu nµy rÊt quan träng v× kh¸ch
hµng quen sÏ gióp cho nhãm t¹i chç cã −u thÕ rÊt nhiÒu trong viÖc c¹nh tranh kiÕm sèng.
NÕu sau mét thêi gian c¹nh tranh kiÕm sèng, nhãm míi ®Õn thÊy kh«ng cã kh¸ch hµng
th× sÏ tù rót lui ®i kiÕm sèng ë n¬i kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, nhãm t¹i chç cßn cã sù gióp ®ì cña
nh÷ng ng−êi ®−îc coi lµ chñ cña ®Þa bµn ®ã nh− lµ chñ c¸c nhµ hµng, chñ c¸c hµng gi¶i
kh¸t, hay bµ con céng ®ång ng−êi d©n sèng t¹i khu vùc ®ã. VÝ dô, nÕu x¶y ra m©u thuÉn
hay x« x¸t gi÷a nhãm t¹i chç vµ nhãm míi ®Õn th× nhãm t¹i chç sÏ ®−îc sù ñng hé vµ
bªnh vùc cña nh÷ng ng−êi ®· tõng quen biÕt t¹i khu vùc ®ã.
Quan hÖ víi chñ vµ kh¸ch hµng n¬i lµm viÖc: C¸c nhãm trÎ em ®−êng phè ®ang
ho¹t ®éng kiÕm sèng ë ®Þa bµn nµo, c¸c em th−êng cè g¾ng t¹o ra sù th©n thiÖn vµ niÒm
tin t−ëng víi c¸c chñ nhµ hµng vµ víi kh¸ch hµng mµ chóng ®ang kiÕm sèng vµ phôc vô.
§iÒu nµy rÊt quan träng bëi nã lµm cho nhãm cã kh¶ n¨ng tån t¹i æn ®Þnh trong m«i
tr−êng c¹nh tranh t×m kiÕm viÖc lµm ngµy cµng khèc liÖt. VÝ dô nh− nhãm ®¸nh giµy, c¸c
em ®· ph¶i lµm viÖc thËt tèt ®Ó giµnh ®−îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c chñ nhµ hµng, vµ cña mét
l−îng kh¸ch hµng quen kh¸ lín. C¸c em cho biÕt lµ: phÇn lín kh¸ch hµng ®Òu ®èi xö tèt
víi c¸c em, khi ®−îc c¸c em phôc vô tèt. Tuy nhiªn, trong sè kh¸ch hµng mµ c¸c em gÆp
ph¶i, còng cã c¶ nh÷ng kh¸ch hµng ®· g©y ra sù bÊt b×nh hay sù khã chÞu bëi hä ®· nh×n
nhËn c¸c em nh− nh÷ng kÎ “xÊu xa”, vµ hä tá th¸i ®é xem th−êng, coi khinh c¸c em. ThËm
chÝ cã kh¸ch hµng cßn ¨n quÞt tiÒn c«ng cña c¸c em. Trong nh÷ng tr−êng hîp nh− vËy, c¸c
thµnh viªn cña nhãm th−êng cã nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó ®èi xö b»ng c¸ch “coi th−êng l¹i hä”
hoÆc “kh«ng thÌm chÊp víi hä”. Tuy nhiªn, còng cã tr−êng hîp c¸c em nhê chñ nhµ hµng
hay nh÷ng ng−êi lín xung quanh gióp ®ì c¸c em, hä yªu cÇu ng−êi kh¸ch nä ph¶i øng xö
®óng mùc víi nh÷ng em nhá - ng−êi ®· phôc vô kh¸ch. ThËm chÝ c¸c chñ nhµ hµng cßn
tham gia gi¶i quyÕt vµ dµn hoµ c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸c em vµ kh¸ch hµng.
Quan hÖ víi c¶nh s¸t: §èi víi nh÷ng c¶nh s¸t thuéc khu vùc c¸c em kiÕm sèng, c¸c
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em còng vÉn cßn tá ra sî h·i, bëi viÖc “qu©y b¾t vµ thu gom” cña c¶nh s¸t vµo nh÷ng dÞp lÔ
lín trong n¨m. §iÒu nµy lu«n lµm c¸c em lo sî, song c¸ch ®èi phã tèt nhÊt cña c¸c em lµ
ch¹y trèn mçi khi gÆp c¸c ®éi “qu©y b¾t vµ thu gom”. Trong tr−êng hîp nµy, c¸c em chØ cã
mét c¸ch lµ “b¸o hiÖu sím nhÊt” cho nhau b»ng mäi c¸ch ®Ó cã thÓ ch¹y trèn. NÕu ch¼ng
may cã bÞ b¾t th× c¸c em nhê ng−êi chñ nhµ hµng, ng−êi kh¸ch qua ®−êng ®Õn “xin hé”.
Quan hÖ víi chñ nhµ trä vµ céng ®ång d©n c− n¬i ë: Nh÷ng nhãm trÎ em ®−êng
phè cïng sèng víi nhau ë mét nhµ trä rÎ tiÒn, c¸c em ®Òu muèn tá ra th©n thiÖn vµ cëi më
víi chñ nhµ trä vµ mäi ng−êi d©n sèng xung quanh. Cã thÓ do c¸c em ë trä ®· l©u vµ kiÕm
sèng hµng ngµy, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt ë n¬i c− tró, nªn chñ nhµ trä vµ bµ con d©n phè
xung quanh còng kh«ng cã th¸i ®é ph©n biÖt hay coi khinh g× ®èi víi c¸c em. Tuy nhiªn,
còng cã sù phµn nµn cña mét vµi em khi gÆp ph¶i ng−êi chñ nhµ trä khã tÝnh, hay tr¸ch
m¾ng c¸c em nÕu c¸c em sèng kh«ng cã kû luËt, hay lµm háng, ®æ vì nh÷ng vËt dông
chung trong nhµ trä. §iÒu nµy cã thÓ g©y ra nh÷ng khã chÞu nhÊt ®Þnh ë c¸c em, song c¸c
em còng vÉn thõa nhËn sù sai sãt cña m×nh khi sèng ë trong nhµ trä ®ã.
5. KÕt luËn:
C¸c trÎ em ®−êng phè th−êng tËp hîp l¹i víi nhau trong mét nhãm nhá,
nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung lµ ho¹t ®éng kiÕm sèng trªn ®−êng phè. Tuy vËy,
mçi trÎ em ®−êng phè cã thÓ tham gia nhiÒu nhãm nhá kh¸c nhau, nh− nhãm theo së
thÝch ®Ó cïng vui ch¬i, gi¶i trÝ; nhãm theo n¬i c− tró nh− nhãm cïng nhµ trä, hay
cïng n¬i c¸c gia ®×nh nghÌo thuª trä.
Nhãm trÎ em ®−êng phè phÇn lín lµ nh÷ng nhãm nhá, mçi nhãm th−êng cã sè l−îng
tõ 3-5 thµnh viªn, hiÕm thÊy nhãm cã sè l−îng trªn 8 thµnh viªn vµ Ýt h¬n 3 thµnh viªn.
TrÎ em nam giíi th−êng tham gia nhãm nhiÒu h¬n trÎ em lµ n÷ giíi, cã sù
ph©n biÖt t−¬ng ®èi râ nÐt vÒ giíi tÝnh trong mét sè c«ng viÖc mµ c¸c nhãm trÎ em
®−êng phè th−êng hay lµm. HÇu hÕt trÎ em nam th−êng ®i ®¸nh giµy, b¸n b¸o, cßn
c¸c trÎ em n÷ th−êng b¸n hoa qu¶ rong, nhÆt giÊy vµ vá hép. Còng cã c«ng viÖc c¶
hai giíi ®Òu tham gia nh− nhãm b¸n sè sè, b¸n kÑo cao su, ¨n xin ...
Mçi nhãm nhá trÎ em ®−êng phè th−êng cã mét thñ lÜnh nhãm, ®ã lµ mét trÎ em
th−êng cã ®é tuæi lín nhÊt trong nhãm, cã uy tÝn nhÊt, cã sù gióp ®ì vµ quan t©m th−êng
xuyªn ®Õn c¸c thµnh viªn cña nhãm, cã søc khoÎ vµ ®¶m b¶o sù ®oµn kÕt vµ liªn kÕt nhãm.
C¸c quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhãm vµ c¸c thµnh viªn víi thñ lÜnh
nhãm t−¬ng ®èi b×nh ®¼ng, trªn tinh thÇn gióp ®ì, ®ïm bäc vµ chia sÏ lÉn nhau
trong mäi ho¹t ®éng chung cña nhãm, nhÊt lµ trong ho¹t ®éng kiÕm sèng hµng ngµy.
C¸c quan hÖ gi÷a c¸c nhãm trÎ em ®−êng phè th−êng cã sù ph©n chia ®Þa bµn
vµ ph¹m vi ho¹t ®éng kiÕm sèng t−¬ng ®èi râ. Tuy nhiªn, sù ph©n chia nµy chØ lµ
kh«ng chÝnh thøc vµ t−¬ng ®èi.
Nh×n chung, c¸c quan hÖ gi÷a nhãm trÎ em ®−êng phè víi kh¸ch hµng, víi
chñ nhµ hµng, víi chñ nhµ trä hay céng ®ång d©n c− n¬i lµm viÖc vµ n¬i c− tró ®Òu cè
g¾ng h−íng ®Õn nh÷ng quan hÖ x· héi tèt vµ th©n thiÖn. §iÒu nµy lµm c¬ së thuËn
lîi cho sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña nhãm.
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