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Thuyết trình về vấn bình đẳng giới trong gia đình, xã hội
Bài làm
Vấn đề bình đẳng giới là vấn đề đang được cộng đồng và xã hội quan tâm rất nhiều. Có rất
nhiều nguồn thông tin bàn bạc và vấn đề này. Tuy nhiên, với bài thuyết trình này, em tự tin
có thể trình bày một cách ngắn gọn, đầy đủ và chính xác nhất về vấn đề bình đẳng giới hiện
nay. Sau đây là bài thuyết trình của em.
Trước hết, chúng ta cần tìm hiếu bình đẳng giới là gì? Và những biểu hiện rõ ràng và cụ thể
nhất cho vấn đề bình đẳng giới như thế nào? Thực tế, con người từ xa xưa đã chia thế giới ra
thành hai giới tính: Nam và Nữ. Bình đẳng giới tính là việc không phân biệt giới tính một cách
tiêu cực và thái quá, luôn luôn có thái độ, đối xử công bằng giữa nam và nữ trong mọi công
việc, trong mọi hoàn cảnh. Bình đẳng giới có rất nhiều biểu hiện cụ thể và rõ ràng như sau:
Đối xử công bằng giữa nam và nữ, không miệt thị nữ giới và quá đề cao nam giới. Các hộ gia
đình hiện nay không còn giữ quan niệm trọng nam khinh nữ, không còn giữ hủ tục gia trưởng
nữa. Các cơ quan, các cấp chính quyền cũng đã nới lỏng cho phép nữ giới góp mặt, tham gia
vào các vấn đề của tỉnh/thành, quốc gia và thậm chí là quốc tế. Vai trò và địa vị của người
phụ nữ cũng ngày càng được nâng cao và khẳng định.
Vậy bình đẳng giới sẽ mang lại cho cá nhân mỗi con người, gia đình, cộng đồng và xã hội
những ích lợi như thế nào? Đối với cá nhân mỗi con người: Nữ giới sẽ có thêm nhiều cơ hội
tham gia vào những công việc chung và khẳng định được bản thân mình, không còn bị phụ
thuộc vào những người khác; nam giới sẽ không còn quá nặng nề với những gánh nặng, trọng
trách đè nặng lên vai nữa. Bình đẳng giới còn góp phần giúp cải thiện xã hội, cân bằng cuộc
sống và giúp cho một quốc gia, một dân tộc phát triển theo chiều hướng tích cực, tìm được
nhiều nhân tài hơn trong các lĩnh vực công nghệ, khoa học – đời sống xã hội.
Phải làm sao duy trì được tình trạng bình đẳng giới. Các cấp có chính quyến cần phải đẩy
mạnh, thiết lập, thực hiện và duy trì các chính sách về sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình: “Dù
gái hay trai, chỉ hai là đủ”. Đặc biệt, mỗi công dân cần phải nâng cao ý thức, hiểu rõ hơn về
vấn đề giới tính.
Trên đây là bài thuyết trình của em về bình đẳng giới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
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