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Câu hỏi
Hãy nêu những hậu quả xấu do nạn tảo hôn gây ra mà em biết (đối với người tảo hôn, gia
đình của họ và đối với cộng đồng).
Trả lời





Hậu quả đối với người tảo hôn: Lấy vợ, lấy chồng sớm, sức khoẻ không đảm
bảo, phải sống xa gia đình, không có người chăm sóc, chưa đủ khả năng lo cho
cuộc sống của mình và con cái, hạnh phúc dễ tan vỡ.
Đối với gia đình: Gánh nặng cho gia đình.
Đối với ng đ ng: Hiện tượng tảo hôn là vi phạm pháp luật về hôn nhân, ảnh
hưởng xấu đến cộng đồng.

Tìm hiểu thêm
Tảo hôn là gì?




Tảo hôn là trường hợp kết hôn trong đó cô dâu và chú rể hoặc một trong hai người
là trẻ em hoặc là người chưa đến tuổi kết hôn (thông thường là chưa đến tuổi dậy
thì). Tập tục tảo hôn trước đây có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả châu Âu, nay
còn tồn tại ở một số vùng thuộc châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ.
Nó thường đi kèm với một phong tục khác là hôn nhân được sắp đặt.
Trong nhiều trường hợp, chỉ một trong hai bên là trẻ em, thường là phụ nữ, vì lý
do trinh tiết hoặc vì lý do người phụ nữ ở một cộng đồng xã hội nhất định không
được coi có khả năng kiếm tiền và vì khả năng sinh sản của phụ nữ mau kết thúc
hơn so với nam giới. Trước tình hình nữ quyền và quyền trẻ em ngày càng được
coi trọng, tập tục tảo hôn đang dần dần biến mất ở nhiều khu vực trên thế giới.

