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Kinh nghiệm bình đẳng giới tính của tôi
Trần Thi Di 2018.30.01

Trần Thi Thi và gốc gác của chị em tân di dân :

Năm 98 tham gia vào trung tâm tân di dân, được nghe rất nhiều câu 
chuyện về cuộc đời của chị em tân di dân. Các chị em tân di dân chia sẻ 
về sinh con đầu lòng là con gái, bị bố chồng nói mệnh không tốt mới sinh 
con gái, cũng như bắt đầu trải nghiệm cuộc sống từ một người con gái trở 

thành một bà mẹ trẻ. câu chuyện của chúng tôi vẫn còn tiếp diễn.

Khi tôi sinh bé gái đầu lòng, mọi người đều quan tâm xem tôi có tiếp 
tục sinh thêm 1 đứa nữa hay không. Hàng xóm nhìn thấy xoáy tóc trên 
đầu con gái lớn tôi, nói với tôi cái thai lần sau nhất định là con trai, không 
ngờ cái thai thứ 2 vẫn là con gái. Là người làm việc trong ngành xã hội 
đã lâu, đối với tôi mà nói, con cái thì chỉ cần khỏe mạnh là tốt, là con trai 
hay con gái không có gì quan trọng, nhưng những người xung quanh tôi 
dường như còn áp lực và lo lắng hơn tôi . ví dụ như khi tôi đang mang 
thai, mọi người đều hiếu kỳ giới tính của đứa con trong bụng tôi, khi tôi nói 
cho mọi người biết đó là con gái, phản ứng của mọi người là con gái cũng 
được . Nhưng khi người bạn của tôi với cùng một vấn đề giống như vậy, 
bạn của tôi sinh một đứa con trai, mang thai tiếp 
lại là con trai, cô ấy nghe thấy phản ứng của 
mọi người là làm sao mà giỏi thế.

Và khi con gái thứ 2 của tôi vừa tròn đầy 
tháng, có 1 ngày mẹ chồng tôi lật quyển lịch âm 
nói với tôi, lịch âm nói tôi từ tháng 9 năm nay 
đến tháng 1 sang năm đều có cơ hội sinh con 
trai, trong tâm tôi nghĩ khi đó tôi vừa mới sinh 
nở xong, hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ 
về sự việc này; khi tôi đưa 2 đứa con gái đi dạo 
phố mua quần áo, bà cô bán quần áo biết được 
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tôi sinh 2 đứa con gái, rất nhiệt tình cung cấp cho tôi công thức bí mật sinh 
con trai, cho nên hoà cảnh xung quang tôi khi đó, dường như lan tỏa 1 
một bầu không khí đậm đặc là phải sinh được con trai thì mới là giỏi.

Vốn dĩ tôi là 1 người rất thích trẻ con, trước kia khi chưa sinh con, tôi 
luôn nghĩ mình phải sinh 3 đứa con, sau khi sinh được 2 đứa con gái, tôi 
phát hiện vừa phải chăm sóc gia đình và vừa phải đi làm thật sự là 1 việc 
không dễ dàng. Sau khi sinh đứa con gái thứ 2 và ở cữ xong, kết thúc kỳ 
nghỉ sinh đẻ, tôi lập tức đi làm ngay. Khi mới bắt đầu cuộc sống tôi chỉ có 
thể dùng từ hỗn loạn, rất hỗn loạn và thật sự rất hỗn loạn để hình dung. 
Tôi nghĩ nếu như lại sinh thêm 1 đứa nữa, bắt buộc phải tạm thời từ bỏ 
công việc, nhưng hiện nay tôi lại không muốn từ bỏ công việc, cho nên đối 
với 1 người sinh được 2 đứa con gái như tôi, có cần thiết phải sinh thêm 
không? có thể sinh được con trai không? Đã từng đấu tranh tư tưởng 
nhiều lần, với cương vị là một người con dâu, dường như vẫn có cái áp 
lực phải sinh con trai. Cứ như thế cho đến năm ngoái sau khi tôi tiếp nhận 
công việc của trung tâm hội phụ nữ, bắt đầu làm quen với nhiều khóa học 
nghiên cứu về giới tính, kiến thức về giới tính của tôi dần dần nảy sinh, 
đâm chồi, tôi dần dần đã tháo bỏ được cái nút thắt “ mẹ quý nhớ con”. 
Mặc dù đấu tranh và thay đổi chế độ phụ quyền và giá trị vốn có là một 
việc không dễ dàng, nhưng theo vòng xoáy và sự thay đổi của xã hội, tư 
duy của chúng ta cũng cần phải thay đổi theo, và để thay đổi thì phải bắt 
đầu từ bản thân mỗi chúng ta. 
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MIẾN TRỘN HẢI SẢN(Phần 2 người)
                                                                Cư dân mới Trần Thục Quyên

Nguyên liệu:  6 con tôm , 1 con mực , 1 trái cà chua , 3 trái ớt , 1 nhánh 
cần tây , một ít miến , một ít xà lách.

Gia vị:  1 trái chanh , 2 muỗng nhỏ nước mắm , 2 muỗng nhỏ đường cát 
trắng , nửa củ hành tây , một ít rau thơm , một ít hành lá 

           (Gia vị có thể thêm hoặc bớt tùy vào khẩu vị mỗi người)

Cách làm:

1. Tôm bóc vỏ, mực thái miếng luộc chín . Miến chần nước sôi cho vừa 
chín tới , cà chua cắt miếng vừa ăn , hành tây thái lát mỏng rồi ngâm 
nước , ớt bâm nhuyển.

2. Cách pha nước sốt sử dụng ớt bâm nhuyển , 2 muỗng nhỏ nước mắm 
, 2 muỗng nhỏ đường cát trắng , nước cốt chanh khuấy đều , cho hổn 
hợp vừa pha vào nguyên liệu tôm , mực , miến , cà chua , hành tây và 
trộn đều , cuối cùng thêm rau thơm , cần tây , hành lá. Bày ra đĩa và 
trang trí bằng xà lách.
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Agenda Ibu dan Anak  Menjadi 
 Lebih Dewasa

Bersama
BEra mendidik anak zaman now terkenal dengan [ pedoman anak 

sulung dibesarkan menurut tuntunan dari buku sedangkan anak yang terlahir 
selanjutnya dibesarkan dengan apa adanya ].Pedoman diatas malahan 
bertolak belakang dalam rangkup saya membesarkan dan mendidik anak-
anak saya.Latar belakang saya adalah menantu Taiwan yang berasal dari 
Indonesia yang rela meninggalkan tanah kelahiran saya dan mengarungi 
luas samudra untuk menikah disini . Pada saat usia saya menginjak 22 tahun 
saya telah dikaruniai anak sulung dan ternyata mereka adalah bayi kembar 
. Diusia saya saat itu boleh dikatakan saya belum begitu siap mental dan 
rohani untuk menjadi Ibu dari kedua putri saya sekaligus. Saya sangat asing 
dengan budaya mendidik anak disini , membesarkan dua anak sekaligus 
bagi saya merupakan hal yang cukup rumit . Ketika putri kembar kami 
berusia 1,5 tahun , putri kecil kami lahir ,dan putra bungsu kami menyusul 
lahir 3 tahun kemudian . Masa - masa itu merupakan tahun - tahun yang 
sangat merepotkan . Saya mana mungkin memiliki waktu yang cukup untuk 
membaca buku ,maupun berdiskusi dan saling berbagi pengalaman bersama 
ibu - ibu yang lain tentang cara mendidik anak.

Metode mendidik dan membesarkan anak - anak saya saat itu ialah 
dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi untuk dijadikan pedoman dan 
contoh untuk ke depannya. Saya dan ayah anak - anak memiliki niat yang 
sama dalam hal ini , kami mengerti bahwa masa kanak- kanak sangat singkat 
dan terbatas . Masa emas ini tidak dapat terulang kembali , karena itu kami 
memutuskan untuk mendampingi mereka ,bersama mereka melalui tahap 
pertumbuhan ini mencatat dan merekam setiap detik perubahan dari mereka 
,ini adalah masa emas dalam tahap pertumbuhan ank dan merupakan 
momentum yang sangat berkualitas .Dalam ingatan saya selama mengasuh 
anak -anak saya penuh dengan memori keunikan,tidak ada rintangan yang 
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terlalu sulit untuk saya lalui .Seperti biasanya 
, setelah bangun tidur mereka akan senang 
bermain , setelah lelah bermain mereka pun 
pasti terlelap tidur .Hanya saja putri bungsu 
kami memiliki penyakit turunan asma dan 
gejala ringan thalessimia sehingga kami 
sangat sering keluar masuk rumah sakit 
.Selain itu anak - anak saya masih termasuk 
bocah -bocah yang cukup baik Budi .Saya 
masih bisa menghandel mereka dari 
pengalaman pribadi saya selama mengasuh 
mereka . Ada hal yg lebih berbeda disaat tahun kelahiran putra bungsu kami 
adalah saya sudah bisa meluangkan waktu untuk membaca buku ataupun 
pergi ke sekolah yang diterapkan bagi penduduk asing baru untuk menuntut 
ilmu serta mengikuti kelas kelas pendidikan tumbuh menjadi lebih dewasa 
yang diadakn oleh organisasi -organisasi yang bersangkutan . Dan juga 
mendapat beraneka ragam wawasan dari bebagai media sosial .

Sehingga dengan bertambahnya usia saya maka ilmu yang saya peroleh 
juga ibertambah meningkat . Sayapun mulai mendidik anak dengan wawasan 
yang telah saya pelajari sertamulai  merubah metode cara mendidik anak -  
anak saya.

Mempunyai  4 anak yang memiliki sifat ,tabiat positif , tabiat negatif serta 
hobby  yang berbeda merupakan tantangan yang cukup besar , persoalan ini 
tidak begitu menonjol dimasa kanak - kanak  ( saat Umur 0-7 tahun) namun 
akan menyadari mereka menjadi berbeda dengan perlahan jalan . Setelah 
tumbuh dewasa setiap anak menjadi pribadi yang unik .Setiap anak memiliki 
pemikiran dan pendapat yang berbeda . Ditambah dari pengaruh perubahan 
global sosial era internet saat ini , menjadikan saya sebagai Ibu juga 
harus giat mengimbangi langkah mereka , tidak berhentinya tekun belajar 
untuk meningkatkan kebijaksanaan sebagai seorang Ibu .Handil keluarga 
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berdampak besar dalam pertumbuhan 
anak  - anak , pengaruh keluarga tidak 
dapat dielakkan . Bagaimana basis 
keluarga akan terlihat jelas dalam 
perilaku dan sikap anak -  anak . 
Semenjak balita sudah mengajarkan 
mereka mwmiliki jiwa energi yang positif 
dalam menghadapi masalah .Terkadang 
saya bisa memberikan berbagai 
persoalan untuk menguji mreka ,berapa 
hal yg akan kelak mungkin akan mereka temui dalam masyrakat saat mreka 
dewasa nanti . Menguji mereka bagaimana mnghadapi kegagalan ( dengan 
ketentuan soal ujian yang diberikan harus sesuai dengan umur mereka).

Mendampingi serta bersedia mendengarkan kata hati dari anak sangat 
penting dalam berinteraksi antara orangtua dan anak .Sewaktu -waktu saya 
bisa membuka rapat keluarga bersama atau pergi nongkrong hanya dengan 
salah satu anak saja . Cara ini bisa menjaga privacy setiap ank saya berharap 
setiap anak saya tidak sungkan untuk berbagi segala hal dan didiskusikan 
bersama .  Saya juga sering mencurhatkan hal sulit yang pernah saya alami 
kepada mereka dan bertanya  tentang pendapat dan saran dari mereka . 
Setiap persoalan yang ditemui seseorang akan menjadi pengalaman bagi 
kami sekeluarga .Bila suatu saat mreka menemui persoalan yang sama 
mereka pun telah memiliki ancang ancang dan arah untuk melangkah .Setiap 
saat setiap kesempatan selalu memberikan peringatan gan pengarahan pada 
ank ank saya .

Melalui membaca dan mengikuti beberapa kelas orangtua dan anak 
membuat saya menyadari betapa pentingnya untuk mendengarkan kata 
hati dari anak - anak karena disaat anak - anak merasa kita benar -benar 
mendengarkan dan menghargai mereka maka mereka pun pasti akan 
mendengarkan orang lain serta menghargai orang lain .Setiap orang tua 
tidak selamanya benar, setiap manusia setiap orangtua adakalanya memiliki 
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kesilafan karena kita pun masih dalam 
tahap belajar belajar , belajar bagaimana 
menjadi orangtua yang baik ,teman yang 
benar.Dengan demikian anak - anak saya 
juga pasti bisa belajar untuk menjadi anak 
yang baik ,murid yang benar ,menjadi 
generasi anak penduduk asing yang 
membanggakan , menjadi salah satu 
masyarakat generasi era internet yang 
berpotensi.Sehingga negara Taiwan 
menjadi negara yang penuh pengharapan positif dan menjadi lebih nyaman 
penuh kehangatan .

Waktu sangat cepat berlalu ketiga putri saya telah mwnginjak bangku 
sekolah menengah pertama (masa puber0. Mereka telah menjadi remaja 
yang mulai bisa menuntun dan mengoreksi saya  loh. Contohnya mengoreksi 
tata bahasa Mandarin saya yang masih kurang fasih (,tata bahasa yg kurang 
fasih ini sering menimbulkan lelucon - lelucon ) maupun menyindir kebiasaan 
hidup saya yang kurang baik.Mereka pun bersenda gurau sambil bercanda 
kepada saya " oh Ibu kami yang paling mulia , dimanakah layaknya contoh 
seorang ibu yang baik " .Kami senantiasa saling mengingatkan,  saling 
memikul dan saling menjunjung . Saya belajar banyak dari anak -anak , 
mereka adalah pribadi yang layak saya tiru , guru bahasa saya yang paling 
hebat , mitra yang paling pantas diajak bekerjasama dan sahabat paling 
terpercaya bagi saya . Terimakasihku untuk anak - anak yang telah memberi 
kesempatan pada saya untuk membesarkan dan membimbing mereka . Dari 
lubuk hati yang palingdalam saya sangat terharu dengan semua ini , bangga 
dengan semua yang telah dijalani . Pemikiran dan jiwa kami sebagai orangtua 
dan anak harus  bersama saling berkembang . Perjalanan ini tidak semudah 
yang saya bayangkan ,menghadapi anak - anak era internet zaman now 
harus penuh dengan kegigihan ,perjalanan yang masih sangat panjang ini 
butuh sangat banyak kesabaran .
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JUNGKAT –JANGKIT GENDER

PENGALAMAN KESETARAAN GENDER SAYA 
DAN ASAL USUL SAUDARI IMIGRAN

CHEN,SHIH-I 2018.03.01

NAMA PANGGILAN: CHEN,SHIH-SHIH
Dalam tahun 98 di Pusat Para Imigran, banyak mendengar kisah 

hidup saudari Imigran,saudari imigran bercerita tentang dirinya saat 

melahirkan anak pertama adalah perempuan, jadi mertua laki-laki 

mengatakan nasib tidak baik maka melahirkan anak perempuan, 

dan diri sendiri sebagai gadis menjadi seorang ibu muda, juga mulai 

merasakan kisah kehidupan ini.

Kisah cerita kami akan terus berlanjut.

Setelah saya melahirkan putri pertama, semua prihatin terhadap 

saya apakah saya mau melahirkan 1 lagi, tetangga melihat pusar 

rambut dikepala putri pertama,memberitahu saya bahwa anak 

berikutnya pasti laki-laki, tidak terpikir datangnya anak ke2 masih 

perempuan,setelah saya bekerja lama didalam masyarakat, bagi 

saya adalah anak sehat sudah cukup, laki-laki perempuan tidak 

terlalu penting, tetapi orang-orang disekitar lebih tegang dan khawatir 

dari saya, sebagai contoh saat saya hamil, semua orang pada 

penasaran jenis kelamin anak dalam kandungan saya, saat itu saya 

memberitahu orang-orang adalah anak perempuan, semua orang 

memberi respon bahwa anak perempuan juga sangat baik, tetapi 

dalam hal yang sama dengan teman saya, teman saya melahirkan 1 

anak laki-laki, hamil lagi juga laki-laki, respon yang dia dengar dari 
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orang-orang adalah wah hebat sekali.

 Dan saat putri ke 2 saya baru genap sebulan,suatu hari ibu 

mertua sambil membalik buku kalender cina berbicara kepada saya 

bahwa,  buku kalender cina mengatakan saya dari bulan 9 sampai 

bulan 1 tahun depan saya ada kesempatan melahirkan anak laki-

laki, dalam pikiran saya barusan saya selesai melahirkan, tidak 

ada hati untuk berpikir hal ini; waktu saya membawa 2 anak jalan-

jalan membeli baju, bibi yang jualan baju itu tahu saya melahirkan 

2 putri,ia dengan sangat ramah dan jamin memberi resep rahasia 

supaya bisamelahirkan anak laki-laki, jadi dilingkungan sekitar saya 

sepertinya suasana melahirkan anak laki-laki  adalah yang terhebat.

Awalnya saya sangat menyukai anak-anak,sebelum melahirkan 

anak, saya selalu menginginkan 3 anak, setelah melahirkan 2 putri, 

saya merasa harus mempertimbangkan pekerjaan dan keluarga, 

Benar-benar satu masalah yang tidak mudah, sesudah putri ke 2 

lahir, selesai istirahat sebulan, hari cuti 

melahirkan sudah  

habis saya segera pergi bekerja, 

baru mulai dengan kehidupan dalam 

keb ingungan,  sangat  keb ingungan, 

k e a d a a n  k e h i d u p a n  y a n g  s a n g a t 

kebingungan  yang sulit digambarkan, 

s a y a  b e r p i k i r  j i k a  m e l a h i r k a n  1 

lagi,sementara harus berhenti bekerja, 

tetapi sekarang saya juga t idak mau 
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berhenti kerja, jadi saya yang telah melahirkan 2 putri, apakah saya 

harus melahirkan lagi? Apakah mengharapkan lahir anak laki-laki 

lagi? Saya sudah berjuang sebagaimana seorang menantu, seperti 

ada tekanan hidup harus melahirkan anak laki-laki, saya bekerja 

di Pusat Kegiatan Ibu-ibu sampai tahun lalu, mulai banyak belajar 

kurikulum gender, perlahan-lahan pengenalanku terhadap gender 

mulai bertumbuh,saya pelan-pelan terlepas dari ikatan (status 

kedudukan ibu tergantung anak laki-laki),

meskipun tantangan dan perubahan terhadap institusi dan nilai 

patriarki yang ada, tidak dapat ditolerir, namun dengan adanya 

perubahan dan perubahan dalam masyarakat, pemikiran kita juga 

harus ikut berubah, perubahan hanya bisa dilakukan mulai dari diri 

sendiri!!. 
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Koridor Budaya

TOM SAM SOUN SEAFOOD
 Porsi 2 orang

Penduduk Baru : CHEN SHU JUAN

BAHAN :

Udang 6 ekor，1 ekor cumi，1 buah tomat，3 biji cabe，1 batang 
seledri，sedikit soun，sedikit selada。

BUMBU :

1 buah lemon，2 sendok kecil kecap ikan，2 sendok kecil gula putih，
1/2 buah bawang bombay，sedikit daun ketumbar，sedikit daun bawang 
( bumbu boleh disesuaikan dengan selera masing-masing)。

CARA PENYEDIAAN :

1.Udang setelah dikupas kulit lalu direbus sebentar dengan air panas，
cumi setelah diiris lalu direbus sebentar dengan air panas，soun direbus 
dengan air panas，tomat diiris，bawang bombay setelah diiris lalu 
direndam dengan air，cabe dihaluskan。

2.Cabe yang sudah dihaluskan ditambahkan dengan 2 sendok kecil 
kecap ikan，2 sendok kecil gula pasir，lemon diiris lalu diperas 
airnya setelah itu dicampur aduk rata，kemudian masukkan udang，
cumi，tomat，daun bombay，lalu aduk rata lagi baru ditambahkan 
daun ketumbar，seledri，daun bawang dan terakhir selada sebagai 
penghiasan。
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