
Tại sao trẻ con Nhật Bản tự lập đến vậy? 

Niềm tin vào cộng đồng của người Nhật Bản đôi khi còn cao hơn cả niềm tin 

vào những đứa trẻ. 

 

 
Một bé gái đang đi bộ ở ga tàu điện ngầm ở Tokyo. Ảnh: Reuters 

Ở Nhật, trẻ con đi tàu điện ngầm  và ra ngoài chạy việc vặt cho bố mẹ một 
mình, không cần ai giám sát. 

Một cảnh thường thấy trên các phương tiện công cộng ở Nhật Bản là: trẻ con 
đi lại thành từng nhóm hoặc đi một mình, tư ̣tìm ghế ngồi. 

Trẻ con Nhật đi tất lên tới đầu gôí, những đôi giày da bóng loáng, mặc váy áo 

kẻ ô, đầu đội mũ rộng vành có quai, vé tàu ghim vào ba lô sau lưng. Những 
đứa trẻ này chỉ khoảng 6-7 tuổi, tự đi tới trường rồi tư ̣về, không co ́ai đi theo 

giám sát. 

Phụ huynh Nhật thường cho con cái tiêṕ xúc với thê ́giới bên ngoài từ khi còn 

rất nhỏ. Một chương trình truyêǹ hình nổi tiếng của Nhật có tên là “Hajimete 
no Otsukai” (Nhiệm vụ đầu tiên của tôi) có nội dung ghi lại cảnh những đứa 

trẻ 2-3 tuổi đươc̣ giao cho đi ra ngoài để làm giúp gia đình một số việc vặt. 



Khi trẻ thực hiện những nhiệm vụ như tới cửa hàng rau củ hay tiêṃ tạp hóa, 

một chiếc camera bí mật sẽ đi theo bọn trẻ để ghi lại. Chương trình nổi tiêńg 
này đã phát sóng được hơn 25 năm. 

Kaito – một đứa trẻ 12 tuổi ở Tokyo – đã tự mình đi đi lại lại giữa nhà bố và 

mẹ tư ̀khi cậu bé mới 9 tuổi (bố mẹ cậu ly dị). “Lúc đầu, cháu hơi lo lắng một 
chút” – cậu bé thừa nhận. “Lo rằng liệu cháu có thê ̉đi tàu một mình được 

không. Nhưng chỉ lo một chút thôi ạ!” 

Bây giờ, việc đi lại đối với Kaito thật dễ dàng. Lúc đầu, bố mẹ Kaito cũng sợ 

nhưng họ vẫn quyết tâm vì thấy con trai mình đã đủ lớn và nhiêù đứa tre ̉khác 
đều đã làm được một cách an toàn. 

 

Một nữ sinh đang ngồi trên tàu điện ngầm một mình.  Ảnh: Flickr 

“Thưc̣ ra, những gì tôi nghĩ lúc đó là, tàu điện thì rất an toàn và đúng giờ, lại 
có nhiều chuyến, còn thằng bé thì rất thông minh” – mẹ kế của Kaito chia se.̉ 

(Bố mẹ Kaito đề nghị giấu tên mình và không ghi họ của Kaito vì lý do riêng 
tư). 

“Tôi từng tự đi tàu một mình khi tôi còn nhỏ hơn Kaito. Thời của tôi còn không 

có điện thoại di động, nhưng tôi vẫn tự xoay sơ ̉đê ̉đi được từ điểm A tơí điểm 

B. Nêú thằng bé bị lạc, nó có thể gọi cho chúng tôi” – bà nói. 

Ông Dwayne Dixon – một nhà nhân chủng học văn hóa từng viết luận án Tiến 
sĩ vê ̀giới trẻ Nhật cho rằng: “Trẻ con Nhật học nhưñg việc đó từ sớm. Rất lý 

tưởng là bất cứ thành viên nào của cộng đồng đêù được khuyến khích tự phục 
vu mìnḥ hoặc giúp đỡ ngươì khác” – ông nói. 



Giả thuyết này cũng rất đúng ở trường hoc̣ – nơi mà tre ̉thay phiên nhau dọn 

dẹp và tự phục vụ bữa trưa, thay vì giao cả cho đội ngũ nhân viên làm những 
việc này. Ai cũng đều phải làm và việc đó cũng dạy cho bọn trẻ biết làm thê ́

nào để dọn sạch một cái nhà vệ sinh” – ông Dixon noí. 

Chịu trách nhiệm về không gian chung cũng co ́nghĩa là tre ̉em có quyền tự 
hào về quyền sở hưũ và hiểu rõ hơn về hậu quả của một đống bữa bãi, vì thế 

trẻ se ̃phải tự mình lau dọn. Bài học đạo đưć này đươc̣ áp dụng ơ ̉cả nhưñg nơi 
công cộng – đó cũng chính là lý do tại sao đường phố Nhật Bản lại sạch sẽ đêń 

vậy. Một đứa trẻ khi đi ra ngoài đường đêù biết rằng nó co ́thể nhơ ̀mọi người 
giúp đỡ trong những tình huống khẩn cấp. 

Nhật Bản co ́tỷ lệ phạm tội rất thấp – đây chính là lý do chính khiến các bậc 
phụ huynh cảm thấy yên tâm khi đê ̉trẻ ra ngoài đường một mình. Tuy nhiên, 

văn hóa đi bộ, quy hoạch không gian đô thị quy mô nho ̉đê ̉tập trung vào đô ̣
an toàn, có lẽ cũng là một yếu tố quan trọng. 

Ở các thành phố của Nhật Bản, người dân quen với viêc̣ đi bô ̣khắp mọi nơi. 

Giao thông công cộng cũng rất phát triên̉. Ở Tokyo, một nửa sô ́chuyến đi là 

bằng xe buýt hoặc tàu điện, ¼ là đi bộ. Các tài xê ́thì quen với viêc̣ nhường 
đường cho người đi bộ và đi xe đạp. 

Mẹ kế của cậu bé Kaito noí rằng bà se ̃không cho pheṕ một đứa tre ̉9 tuổi đi 

tàu điện ngầm một mình ở London hay New York, mà chỉ ở Tokyo mà thôi. 
Điều đó không có nghĩa là tàu điện ngầm ở Tokyo thì không nguy hiểm. Ví dụ 

như, một vấn đề còn tồn tại là phụ nữ và các bé gái thường hay bị sàm sỡ, 
dẫn đến việc xuất hiện loại xe dành riêng cho phụ nữ vào năm 2000. Tuy vậy, 

nhiều trẻ em thành phố vẫn tiếp tục tới trường bằng tàu điện ngầm và chạy 
quanh khu dân cư để giúp việc vặt cho gia đình mà không cần người giám sát. 

Bằng việc cho trẻ được tự do, phụ huynh Nhật Bản đặt sự tin tưởng tuyệt đối 
không chỉ vào những đứa trẻ, mà còn tin tưởng tuyệt đối vào cả cộng đồng. 

"Rất nhiều đứa trẻ trên thế giới này có thể tự lập" - ông Dixon quan sát. " 
Nhưng thứ mà tôi cho rằng người phương Tây phải ngạc nhiên ở Nhật Bản là 

lòng tin và sự giúp đỡ lẫn nhau, không cần phải nói ra mà luôn được làm bằng 
sự tự nguyện". 
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