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Thư gửi từ Chủ tịch Liên minh ChildFund
Một trong những nguyên tắc định hướng của Liên minh ChildFund là cần lắng
nghe tiếng nói của những trẻ em nghèo nhất trên thế giới. Có mặt tại hơn 1,400
cộng đồng trên thế giới, ChildFund đang từng ngày từng giờ làm việc để đảm
bảo rằng ngay cả những tiếng nói nhỏ bé nhất cũng sẽ được lắng nghe. Dù chỉ
đang thủ thỉ nói về ước mơ và hi vọng của mình, hay đang vỡ òa trong niềm vui
hay nỗi buồn thì trẻ em cũng như hạnh phúc của các em luôn là trọng tâm trong
sứ mệnh của ChildFund. Và bởi vậy, chúng tôi lắng nghe!
Cuộc khảo sát “Tiếng nói nhỏ, Ước mơ lớn” đưa việc lắng nghe lên một tầm cao
mới. Thông qua những đóng góp của các cán bộ của các văn phòng và với sự
hướng dẫn của Ipsos Observer, cuộc khảo sát là nỗ lực của ChildFund nhằm nắm
bắt những suy nghĩ chung của trẻ em đang được Liên minh giúp đỡ. Chúng tôi
đã phỏng vấn gần 3,000 trẻ sống tại các quốc gia đang phát triển ở châu Phi,
châu Á và châu Mĩ với 6 câu hỏi - giúp hiểu sâu hơn về thế giới của các em.
Những câu hỏi này được đưa ra một cách cụ thể và trực tiếp như: Em cần gì
nhất? Em sợ gì nhất? Và cách đưa ra các câu trả lời này cũng được thực hiện
một cách tự nhiên, chân thành, không tô vẽ.
Chúng ta có thể rút ra được điều gì từ những kết quả? Thứ nhất, Liên minh đang
đi đúng hướng. Trẻ em sống trong đói nghèo đang mong muốn được học hành
và những yếu tố cơ bản, cần thiết trong đời sống. Đó là lý do tại sao các hoạt
động của ChildFund tại cộng đồng đều hướng tới cải thiện giáo dục và giúp đỡ
các gia đình có thể tự lực trang trải cuộc sống của mình. Thứ hai, kết quả điều
tra cho thấy có một sự tương đồng trong suy nghĩ của trẻ em tại các quốc gia
đang phát triển. Dù đang sống ở Afganistan, Paraway hay Zambia, ở vùng ven
biển hay miền núi, dù là trai hay gái thì phần lớn trẻ em nghèo đều có chung
nguyện vọng và nhu cầu.
Những nguyện vọng và nhu cầu đó chính là nền tảng cho các hoạt động của
Liên minh ChildFund, cấu thành nên bản đồng ca của trẻ em mà những trang
tiếp theo đây sẽ kể tới - những tiếng nói nhỏ nhắc nhở chúng ta rằng sẽ còn rất
nhiều việc phải làm phía trước.
David Taylor
Chủ tịch Liên minh ChildFund
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Tóm tắt tổng quát
Cuộc điều tra “Tiếng nói nhỏ, Ước mơ lớn” đã phỏng vấn gần 3,000 trẻ em độ
tuổi từ 10 đến 12 sống tại 30 quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới với
một bộ 6 câu hỏi. Bốn trong số đó là câu hỏi mở (tức là trẻ em có thể đưa ra
câu trả lời theo ý muốn):
• Nếu là tổng thống/ chủ tịch nước, em sẽ làm gì?
• Trong cuộc sống hàng ngày, em cần điều gì nhất?
• Em sợ gì nhất?
• N
 ếu có 20,000 đồng (tương đương với 1 đô la Mỹ), em sẽ mua gì?
Hai câu hỏi còn lại đưa ra các phương án để trẻ em lựu chọn:
• Trong tuần vừa qua, có bao nhiêu tối em đi ngủ mà bụng vẫn đói? ?
• H
 àng ngày, em dành ra bao nhiêu thời gian để làm việc ngoài giờ học?
Hai phát hiện chính rút ra từ cuộc khảo sát, đó là: thứ nhất, trẻ em trên toàn thế giới
rất quan tâm và coi trọng giáo dục vì các em nhận thấy con đường chắc chắn nhất
để có cuộc sống tốt đẹp hơn chính là được học hành. Khi được hỏi nếu được làm
tổng thống/ chủ tịch nước các em sẽ làm gì, hơn một nửa cho biết sẽ sửa sang và
xây mới thêm nhiều trường học.
Phát hiện thứ hai là trên thực tế có rất nhiều trẻ em không có đủ thức ăn. Khi
được hỏi là em cần gì nhất và em sẽ tiêu 20,000 đồng (1 đô la Mỹ) như thế
nào, một phần lớn câu trả lời là “lương thực”. 1/3 cho biết phải đi ngủ mà bụng
vẫn đói ít nhất một lần trong tuần.

Kết quả chính
Những kết quả quan trọng nhất từ cuộc điều tra “Tiếng nói nhỏ, Ước mơ lớn”
Nếu là chủ tịch nước, em sẽ làm gì...
• 57% nói sẽ cải thiện giáo dục
• 19% nói sẽ giúp người dân có đủ ăn
Em cần điều gì nhất...
• 34% nói cần cơ hội học tập tốt hơn
• 33% nói cần lương thực
Nếu có 1 đô la Mỹ, em sẽ mua gì…
• 45% nói sẽ mua lương thực/ nước
• 19% nói sẽ mua quần áo
Trong tuần, có bao nhiêu tối em đi ngủ trong khi bụng vẫn đói...
• 32% nói ít nhất 1 lần 1 tuần
• 6% nói ít nhất 3 lần một tuần
Hàng ngày em dành ra bao nhiêu thời gian làm việc ngoài giờ học ...
• 26% nói dành ít nhất nửa ngày
• 4% nói cả ngày
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Kết quả khảo sát
Nếu là chủ tịch nước/tổng thống, em sẽ
làm gì?
Cải thiện giáo dục
Tăng cường lương thực
Giúp đỡ trẻ em
Cung cấp quần áo
Cải thiện chăm sóc sức khỏe

Châu Mỹ
Liên minh ChildFund

Châu Á

Châu Phi

Kết quả chung

Cải thiện nhà ở/ khu dân cư

“Nếu được làm tổng thống của Ấn Độ, em
sẽ mang tới cho trẻ em một nền giáo dục có
chất lượng tốt và các dụng cụ học tập như
là bút chì, bút viết, sách, đồng phục, v.v...

[Lưu ý: Do có một số lượng lớn trẻ em đưa ra nhiều hơn một
phương án trả lời, nên con số tổng cộng vượt quá 100%]
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“Nếu em là tổng thống của Afghanistan,
em sẽ xây một ngôi trường thật đẹp cho
trẻ em Afghanistan để các bạn được học
hành và nâng cao hiểu biết.”
(Af-gha-ni-stan)

“Em sẽ xây nhà cho trẻ em sống tại khu
rác của thành phố.” (Ni-ca-ra-gua)
“Em muốn giúp đỡ trẻ em nghèo ở
Indonesia để các bạn có thể sống khỏe
mạnh và được đi học.”
(In-đô-nê-sia)

“Em sẽ phổ biến quyền trẻ em. Em có
một người bạn không có thời gian để
vui chơi vì bạn ấy phải làm việc nhà quá
nhiều.”
(Mô-zam-bích)

“Em sẽ giúp đỡ các bạn nghèo giống em.
Em sẽ mang đồ ăn tới cho các bạn bởi vì
đó thực sự là những gì trẻ em cần. Đôi
lúc, mẹ các bạn không thể mua đồ ăn
cho gia đình bởi vì không đủ tiền.”
(Phi-líp-pin)

“Em sẽ cho trẻ em nhiều thứ như là dê,
lợn, và gia cầm để gia đình các bạn có
thêm thu nhập, có tiền đóng học phí và
trang trải cuộc sống.”
(U-gan-đa)

Trong cuộc sống hàng ngày, em cần gì nhất?

Lương thực
Giáo dục
Quần áo
Gia đình/ Bạn bè
Vui chơi/ giải trí

“Lương thực. Chúng ta sẽ chết đói nếu
không được ăn.”
(Phi-líp-pin)

Châu Mỹ
Liên minh ChildFund

Châu Á

Châu Phi

Kết quả chung

“Trường học. Nếu không được giáo dục
thì chúng ta sẽ không có tương lai tốt
đẹp.”

[Lưu ý: Do có một số lượng lớn trẻ em đưa ra nhiều hơn một
phương án trả lời, nên con số tổng cộng vượt quá 100%]
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“Em cần xe đạp để đi đến trường đúng
giờ bởi vì nhà em ở rất xa.”
(Af-gha-ni-stan)
“Một quả bóng.”
(Sri Lanka)

“Vở để ghi bài, rồi từ đó em có thể sẽ
được xếp hạng cao trong lớp, trở nên
thông minh và được bố mẹ khen. ”
(In-đô-nê-sia)

“Em muốn được vui chơi nhiều hơn một
chút. Em rất nhớ gia đình mình khi
không có mọi người ở bên cạnh.”
(Ni-ca-ra-gua)

“Em cần có một cái giường bởi vì nhà em
có rất nhiều anh, chị, em và em phải ngủ
chung với hai người khác. Em cũng cần
đồ ăn vì có những ngày mẹ em không
bán được rau và bố em cũng không được
bán chipa (một loại bánh ngô với phomát).” (Pa-ra-guay)

“Điều mà em cần nhất là được ăn sáng,
nếu không thì em sẽ không thể vui vẻ
được. Em rất dễ nổi cáu.” (Sê-nê-gal)

“Nông cụ vì hoạt động chăn nuôi, trồng
trọt giúp chúng ta sống.”
(Sê-nê-gal)

Em sợ điều gì nhất?

Động vật/ Côn trùng
Cái chết/ Bệnh tật/ Tai nạn
Chiến tranh/ Khủng bố/ Bạo lực
Con người

Châu Mỹ
Liên minh ChildFund

Châu Á

Châu Phi

Kết quả chung

Ma/ Các thế lực siêu nhiên

“Em sợ bị nhiễm HIV/AIDS từ các vật
nhọn có chứa mầm bệnh và sợ tình
trạng ô nhiễm môi trường trong làng nơi
em đang sống. Nó dễ gây bệnh cho con
người. ” (Ê-thi-ô-pia)

[Lưu ý: Do có một số lượng lớn trẻ em đưa ra nhiều hơn một
phương án trả lời, nên con số tổng cộng vượt quá 100%]
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“Em sợ chiến tranh vì nó gây trở ngại đối
với giáo dục và chúng em sẽ không được
đến trường.”
(Af-gha-ni-stan)

“Điều em sợ nhất là không được tới
trường vì không có đủ tiền.”
(In-đô-nê-sia)
“Em sợ chết đói.”
(Kenya)
“Em sợ các loài động vật hoang dã. Ở
làng chúng em rất hay có rắn.”
(Ấn Độ)

“Em sợ phải kết hôm sớm.”
(U-gan-đa)

“Sư tử bởi vì chúng ăn thịt người.”
(Sê-nê-gal)
“Em sợ lửa. Anh xem này, trên tay và mặt
em có một vài vết bỏng do em bất cẩn
ngã vào nước sôi lúc em 2 tuổi. Bây giờ
vẫn còn sẹo. ”
(Zam-bia)

Em sợ bóng tối vì em cảm thấy không an
toàn và em sợ trộm có thể đột nhập vào
nhà, bắt cóc em hoặc làm hại em.”
(Pa-ra-guay)

Em sẽ dùng 20,000 đồng (1 đô la Mỹ) để
mua gì?
Lương thực/ Nước
Quần áo
Đồ chơi/ Dụng cụ thể thao

Châu Mỹ
Liên minh ChildFund

Châu Á

Châu Phi

Kết quả chung

Thuốc chữa bệnh

[Lưu ý: Do có một số lượng lớn trẻ em đưa ra nhiều hơn một
phương án trả lời, nên con số tổng cộng vượt quá 100%]
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Châu Phi

Hàng ngày, em dành bao nhiều thời gian làm
việc ngoài giờ học?
Ít hơn một giờ
Nửa ngày
Giữa nửa ngày và một ngày

Liên minh ChildFund

Châu Á

Kết quả chung

Châu Mỹ

Trong tuần, có bao nhiêu tối em đi ngủ mà
bụng vẫn đói?

Châu Phi

Châu Á

Kết quả chung

Cả ngày

Châu Mỹ

Hơn một giờ/ ít hơn nửa ngày
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Kết quả tại châu Phi
Bảng dưới đây thống kê các câu trả lời phổ biến nhất cho 6 câu hỏi đưa ra tại từng
quốc gia ở châu Phi.
1 N
 ếu là tổng thống/ chủ tịch nước, em sẽ làm gì?
2 Trong cuộc sống hàng ngày, em cần gì nhất?
3 Em sợ gì nhất?

4 Nếu có 1 đô la Mỹ, em sẽ mua gì?
5 Hàng ngày em dành bao nhiêu thời gian làm việc ngoài giờ học?
6 T
 rong một tuần, có bao nhiêu lần em đi ngủ mà bụng vẫn đói?

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Angola

Giáo dục 67%

Giáo dục 47%

Động vật 37%

Burkina Faso

Giáo dục 54%

Lương thực 47%

Cái chết 44%

Cape Verde

Giáo dục 50%

Quần áo 17%

Cái chết 59%

Ethiopia

Trẻ em 51%

Lương thực 59%

Cái chết 34%

Gambia

Giáo dục 52%

Giáo dục 46%

Động vật 36%

Ghana

Giáo dục 67%

Giáo dục 34%

Động vật 29%

Guinea

Giáo dục 76%

Lương thực 71%

Động vật 39%

Kenya

Giáo dục 60%

Giáo dục 49%

Động vật 34%

Liberia

Giáo dục 63%

Giáo dục 42%

Chiến tranh 1%

Mali

Giáo dục 3%

Giáo dục 1%

Cái chết 18%

Mozambique

Giáo dục 66%

Giáo dục 49%

Động vật 78%

Senegal

Giáo dục 73%

Lương thực 49%

Động vật 42%

Sierra Leone

Trẻ em 68%

Lương thực 40%

Cái chết 46%

Uganda

Giáo dục 82%

Giáo dục 52%

Cái chết 38%

Zambia

Giáo dục 45%

Giáo dục 41%

Cái chết 33%

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Angola

Lương thực & Nước 55%

< nửa ngày 45%

Chưa từng 60%

Burkina Faso

Lương thực & Nước 43%

nửa ngày 33%

Chưa từng 60%

Cape Verde

Lương thực & Nước 61%

< 1 giờ 39%

Chưa từng 88%

Ethiopia

Lương thực & Nước 59%

< nửa ngày 49%

Chưa từng 76%

Gambia

Lương thực & Nước 31%

< nửa ngày 40%

Chưa từng 68%

Ghana

Lương thực & Nước 41%

< nửa ngày 48%

Chưa từng 65%

Guinea

Lương thực & Nước 58%

< nửa ngày 38%

Chưa từng 33%

Kenya

Lương thực & Nước 46%

< nửa ngày 50%

Chưa từng 53%

Liberia

Lương thực & Nước 41%

< nửa ngày 39%

Chưa từng 49%

Mali

Lương thực & Nước 34%

< nửa ngày 68%

Chưa từng 74%

Mozambique

Quần áo 44%

< 1 giờ 54%

Chưa từng 74%

Senegal

Lương thực & Nước 34%

< nửa ngày 47%

Chưa từng 73%

Sierra Leone

Lương thực & Nước 48%

< 1 giờ 32%

1 ngày 35%

Uganda

Lương thực & Nước 36%/Quần áo 36%

< nửa ngày 50% Chưa từng

68%
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Kết quả tại châu Mỹ
Bảng dưới đây thống kê các câu trả lời phổ biến nhất cho 6 câu hỏi đưa ra tại từng
quốc gia ở châu Mĩ.
1 N
 ếu là tổng thống/ chủ tịch nước, em sẽ làm gì?
2 Trong cuộc sống hàng ngày, em cần gì nhất?
3 Em sợ gì nhất?

4 Nếu có 1 đô la Mỹ, em sẽ mua gì?
5 Hàng ngày em dành bao nhiêu thời gian làm việc ngoài giờ học?
6 T
 rong một tuần, có bao nhiêu lần em đi ngủ mà bụng vẫn đói?

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Ecuador

Trẻ em 40%

Gia đình/bạn bè 26%

Cái chết 34%

Honduras

Giáo dục 61%

Lương thực 57%

Động vật 28%

Nicaragua

Giáo dục 62%

Giáo dục47%

Động vật 42%

Paraguay

Lương thực 72%

Quần áo 33%

Động vật 48%

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Ecuador

Lương thực & Nước 66%

< nửa ngày 34%

Chưa từng 81%

Honduras

Lương thực & Nước 69%

< 1 giờ 28%/nửa ngày 28%

Chưa từng 67%

Nicaragua

Lương thực & Nước 61%

< 1 giờ 41%

Chưa từng 50%

Paraguay

Lương thực & Nước 36%

< nửa ngày 46%

Chưa từng 71%
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Kết quả tại châu Á
Bảng dưới đây thống kê các câu trả lời phổ biến nhất cho 6 câu hỏi đưa ra tại từng
quốc gia ở châu Á.
1 N
 ếu là tổng thống/ chủ tịch nước, em sẽ làm gì?
2 Trong cuộc sống hàng ngày, em cần gì nhất?
3 Em sợ gì nhất?

4 Nếu có 1 đô la Mỹ, em sẽ mua gì?
5 Hàng ngày em dành bao nhiêu thời gian làm việc ngoài giờ học?
6 T
 rong một tuần, có bao nhiêu lần em đi ngủ mà bụng vẫn đói?

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Afghanistan

Giáo dục 59%

Lương thực 60%

Chiến tranh 61%

Australia

Giáo dục 30%

Gia đình/bạn bè 43%

Động vật 24%

Cambodia

Giáo dục 43%

Giáo dục 38%

Động vật 28%

Ấn Độ

Giáo dục 74%

Giáo dục 55%

Động vật 45%

Indonesia

Giáo dục 59%

Giáo dục 46%

Động vật 31%

Lào

Giáo dục 69%

Giáo dục 32%

Cái chết 37%

Mông Cổ

Children 35%

Giáo dục 28%

Động vật 38%

Nepal

Giáo dục 70%

Lương thực 81%

Động vật 56%

New Zealand

Lương thực 33%

Lương thực 56%

Cái chết 27%

Philippines

Giáo dục 61%

Lương thực 60%

Ma 23%

Sri Lanka

Giáo dục 71%

Giáo dục 37%

Người lạ 31%

Timor Leste

Giáo dục 61%

Giáo dục 61%

Động vật 66%

Việt Nam

Trẻ em 76%

Giáo dục 69%

Ma quỷ 40%

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Afghanistan

Lương thực & Nước 49%

nửa ngày 49%

Chưa từng 44%

Australia

Lương thực & Nước 56%

< 1 giờ 48%

Chưa từng 72%

Cambodia

Quần áo 34%

> nửa ngày 46%

Chưa từng 82%

India

Lương thực & Nước 27%

< nửa ngày 40%

Chưa từng 42%

Indonesia

Lương thực & Nước 28%

< 1 giờ 44%

Chưa từng 50%

Laos

Quần áo 36%

< nửa ngày 64%

Chưa từng 86%

Mongolia

Lương thực & Nước 42%

< nửa ngày 42%

Chưa từng 83%

Nepal

Lương thực & Nước 39%

< nửa ngày 75%

Chưa từng 96%

New Zealand

Lương thực & Nước 65%

< 1 giờ 54%

Chưa từng 93%

Philippines

Lương thực & Nước 74%

< nửa ngày 54%

Chưa từng 82%

Sri Lanka

Đồ chơi/đồ thể thao 16%, đồ gia dụng 16% < 1 giờ 54%

Chưa từng 76%

Timor Leste

Lương thực & Nước 37%

< nửa ngày 53%

Chưa từng 67%

Vietnam

Lương thực & Nước 76%

nửa ngày 39%

Chưa từng 71%
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Phương pháp khảo sát
Cuộc khảo sát “Tiếng nói nhỏ, Ước mơ lớn” do Liên minh ChildFund tổ chức
thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2010. Các cán bộ ChildFund đã sử dụng
một bản khảo sát gồm 6 câu hỏi, phỏng vấn lần lượt gần 100 trẻ em từ 10 tới
12 tuổi sống tại 30 quốc gia đang phát triển thuộc chương trình phát triển của
ChildFund ở châu Phi, châu Á, và châu Mĩ. Tổng cộng có 3,288 trẻ em đã tham
gia phỏng vấn, trong đó có 2,970 em đến từ các nước đang phát triển và 318
em sống tại Australia, New Zealand và Mĩ. Bốn trong sáu câu hỏi là các câu hỏi
mở. Các văn phòng ChildFund dịch và gửi các câu trả lời tới Ipsos Observer, một
công ty nghiên cứu toàn cầu, đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp và lập bảng biểu
kết quả điều tra. Sai số, với độ tin cậy 95%, là: tổng điều tra (+/- 1.7%), từ các
nước đang phát triển (+/- 1.8%), và từ các nước phát triển (+/- 9.1%).
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Thông tin chung
Về Liên minh ChildFund
Liên minh ChildFund là một mạng lưới quốc tế bao gồm 12 tổ chức phát triển
hoạt động vì trẻ em, hỗ trợ hơn 15 triệu trẻ em và gia đình của các em tại 58
quốc gia. Thông qua chương trình phát triển lấy trẻ em làm trọng tâm, làm việc
trong mối quan hệ đối tác với hơn 1,400 cộng đồng địa phương, hàng năm Liên
minh hỗ trợ hơn 503 triệu đô la Mỹ để giúp trẻ em thoát khỏi nguy cơ bị loại
trừ, bị xao nhãng và bị tổn thương. Chương trình mang đến những thay đổi
tích cực cho trẻ em ở từng giai đoạn phát triển, từ khi mới chào đời cho đến khi
trưởng thành. ChildFund cũng có các chương trình cứu trợ nhân đạo và cứu trợ
khẩn cấp đối với các trường hợp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó đặc biệt
chú trọng đến nhu cầu cấp thiết của trẻ em.

Về Ipsos Observer
Thành lập tại Paris, Pháp năm 1975, Ipsos là công ty nghiên cứu độc lập, duy
nhất được niêm yết do chuyên gia nghiên cứu quản lý và điều hành. Là một
trong những công ty nghiên cứu hàng đầu trên thế giới, Ipsos tập trung vào 6
lĩnh vực chủ chốt: nghiên cứu quảng cáo, tiếp thị, truyền thông, tư vấn, quản lý
quan hệ khách hàng, và thu thập, phân tích dữ liệu. Với mạng lưới văn phòng
tại 64 quốc gia, Ipsos đã tiến hành các cuộc nghiên cứu tại hơn 100 nước. Làm
việc trên quy mô toàn cầu xen lẫn thị trường nội địa, đội ngũ các chuyên gia
của công ty đã mang lại cho khách hàng những giải pháp kinh doanh mang lại
giá trị thực tế cao, bao gồm việc định lượng, dự đoán, xây dựng mô hình, cung
cấp thông tin thị trường và ý kiến khách hàng.
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