
GENDER BASED VIOLENCE 

Trước khi đi vào nội dung chính của ngày thứ 2 trong tuần lễ pháp luật giáo dục 

thực hành, người hướng dẫn cho chúng tôi chơi 2 trò chơi nhỏ 

Mở đầu, người hướng dẫn đưa ra 2 tờ giấy có màu xanh lá và màu hồng và gọi tên 

màu sắc đó bằng chính ngôn ngữ của chúng tôi - chúng tôi đến từ các quốc gia như 

Việt Nam, Lào, Thái Lan, Pháp, Mỹ, Úc, Myanmar, … Sau đó mỗi người được chọn 

một hoặc cả 2 tờ giấy có màu sắc như trên. Tiếp theo người hướng dẫn lại hỏi chúng 

tôi “Bạn thấy gì trên tờ giấy màu bạn đã chọn?”. Có người trả lời: “Chẳng thấy gì cả”, 

nhưng cũng có người trả lời rằng “Đó là những tờ giấy đầy màu sắc” và tôi tâm đắc 

nhất với câu trả lời “ Đó chỉ là những tờ giấy trống rỗng, tôi sẵn sàng để viết đầy lên 

chúng và đó cũng chính là tương lai của tôi, một tương lai rực rỡ do tôi viết nên”.  

Kết thúc trò chơi thứ nhất với nhiều suy nghĩ đọng lại, chúng tôi tiếp tục đến với 

trò chơi thứ 2. Đầu tiên chúng tôi phải tập hợp thành vòng tròn, sau đó người hướng 

dẫn lại hỏi về suy nghĩ của chúng tôi, chúng tôi thấy gì trong vòng tròn này. Cá nhân 

tôi cho rằng “Đó chính là 1 phần của thế giới thu nhỏ, bởi chúng tôi đến từ nhiều quốc 

gia khác nhau nhưng hôm nay lại có cơ hội gặp gỡ và trao đổi tại đây”. Tiếp theo, 

chúng tôi – lần lượt từng người một giới thiệu về bản thân với tất cả mọi người. Cuối 

cùng chúng tôi chơi trò chơi “Wo-wo”, trò chơi này đòi hỏi người chơi phải phản xạ 

nhanh, gây áp lực lên người bên trái hoặc bên phải, nếu không sẽ bị phạt. Sau trò chơi 

đó, người hướng dẫn rút ra kết luận những người thua cuộc chính là “nạn nhân” của 

việc bạo hành thông qua trò chơi “Wo-wo”. 





 

Sau 2 trò chơi trên, dường như ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình, người 

hướng dẫn tiếp tục đưa ra một câu hỏi tình huống “ Chồng có nên đánh vợ hay không 

khi biết vợ của mình đánh bạc và gây nợ nần?”. 99% số người trong khán phòng đều 

trả lời không với nhiều lý do khác nhau. Cuối cùng người hướng dẫn rút ra kết luận và 

đưa ra một số ví dụ ở Việt Nam và Lào – 2 quốc gia mà có tỉ lệ bạo lực gia đình cao. 



ACCESS TO JUSTICE 

Người hướng dẫn chia mọi người thành 6 nhóm để cùng nhau thảo luận các câu 

hỏi được đưa ra. Nội dung gồm 3 câu hỏi đó là: 

Câu 1:Tiếp cận pháp lý là gì và tại sao nó quan trọng?  

Tiếp cận pháp lý là giúp cho mọi người biết và hiểu về các quy định pháp luật. 

Câu 2: Những rào cản khi tiếp cận pháp lý? 

- Ngôn ngữ 

- Trình độ 

- Văn hóa… 

Câu 3: Những trung tâm nào có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý?  

- Pro Bono 

- NGOs 

- Các công ty luật… 

Sau khi cùng nhau thảo luận những nội dung nêu trên các nhóm sẽ ghi kết quả 

thảo luận của mình lên một tấm bảng. Sau đó các nhóm sẽ đánh giá câu trả lời của 

nhau bằng cách đánh dấu stick lên các câu trả lời mà mình đồng ý. Sau đó, mọi người 

cùng nhau tổng kết lại những nội dung đã thảo luận. 

PRO BONO 

Tiếp theo chúng tôi tìm hiểu về Pro Bono. Pro Bono có thể được hiểu là một tổ 

chức phi chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm hướng đến lợi 

ích chung. Đây còn là một công cụ giúp mọi người có thể tiếp cận đến công lý một 

cách dể dàng. Đồng thời, giúp mọi người có được một vốn kiến thức nhất định về 

pháp luật, có thể biết được quyền và nghĩa vụ của bản thân để có những cách ứng xử 

phù hợp.  

Tiếp theo chúng tôi được xem một video và cùng nhau thảo luận về những nội 

dung của video như Pro Bono là gì? Những lợi ích mà Pro Bono mang đến cho các 

khách hàng của mình? Những thuận lợi mang đến cho các bạn sinh viên luật khi tham 

gia Pro Bono?  

Nội dung tiếp theo đó là, chúng tôi được chia ra làm 4 nhóm nhỏ để cùng nhau 

đóng vai vào các vụ án mà người hướng dẫn cung cấp. Gồm vai của Judge, luật sư bảo 

vệ và luật sư buộc tội. Cuối cùng, người hướng dẫn tổng kết lại những nội dung đã 

thảo luận và rút ra vai trò cũng như tầm quan trọng của Pro Bono trong cuộc sống hiện nay. 



 

 


