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Sau bảy năm chung sống, Sophie Turner, 29 tuổi, và chồng đã đệ đơn ly hôn. 

Họ chưa bao giờ bàn về việc chia tay trước khủng hoảng virus corona, nhưng trong trận đại dịch, 

hôn nhân của họ đã trở nên cay đắng. 

"Tôi căng thẳng hơn, và tất cả mọi thứ chỉ cứ dồn thêm vào, và chúng tôi quyết định có thể là ly 

thân thử nghiệm," cô Turner, một nhân viên hỗ trợ dịch vụ xã hội cho trẻ em ở Suffolk, Anh, nói. 

"Rất nhanh chóng, chúng tôi nhận ra rằng việc ly thân sẽ kéo dài lâu hơn thế." 

Cơn bão nhấn chìm hôn nhân 

Trải nghiệm của họ ngày càng trở nên phổ biến, với số đơn ly hôn và vụ chia tay tăng vọt trên khắp 

nước Anh và trên toàn thế giới. 

Công ty luật hàng đ u của Anh, Stewarts, ghi nhận lượt liên hệ xin tham vấn về việc ly hôn tăng 

122% từ tháng 7 đến tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổ chức Charity Citizen's Advice cho biết có sự tăng đột biến trong số lượt tìm kiếm lời khuyên 

trực tuyến về làm sao kết thúc mối quan hệ. 

Tại Mỹ, một trang web tạo hợp đồng pháp lý g n đây đã công bố doanh số thỏa thuận ly hôn cơ bản 

tăng 34%, trong đó các cặp đôi mới cưới kết hôn trong 5 tháng trước đó chiếm 20%. 

Ở Trung Quốc, vốn thực thi một trong những lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới vào đ u đại 

dịch, cũng có xu hướng tương tự. 

Điều này cũng xảy ra ở Thụy Điển mà mãi đến g n đây vẫn chủ yếu dựa vào các ý thức tự nguyện 

của người dân để làm chậm sự lây lan của Covid-19. 



Việc đại dịch đã ảnh hưởng đến nhiều mối quan hệ cốt lõi của chúng ta không là điều gì mới mẻ. 

Nhưng các luật sư, nhà trị liệu và các học giả đang bắt đ u hiểu rõ hơn về nhiều yếu tố thúc đẩy sự 

bùng nổ ly hôn trong thời Covid-19 - và tại sao nó sẽ tiếp tục xảy ra cho đến năm 2021. 
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Trong nhiều trường hợp, điều này đã làm chất xúc tác cho những cuộc chia tay có thể đã manh nha, 

nhất là khi những nề nếp riêng rẽ của vợ chồng trước đó đã giúp che đậy các vấn đề. 

"Tôi không nghĩ rằng lý do khiến mọi người ly hôn nhất thiết đã thay đổi. Luôn có dòng chảy ng m 

rằng 'Tôi không hài lòng với chuyện này chuyện kia ở nhà'. Nhưng tôi nghĩ dịch bệnh đã đưa những 

chuyện dàn xếp trong nhà thực sự trở thành trọng tâm rõ ràng hơn nhiều so với bình thường." 

Kinch cho biết nhóm của bà không hề bất ngờ trước sự gia tăng số đơn ly hôn sau đợt phong tỏa 

toàn quốc đ u tiên của Anh kết thúc, vì các vụ tan vỡ thường tăng đột biến sau khi gia đình ở bên 

nhau nhiều hơn, chẳng hạn trong kỳ nghỉ học hoặc Giáng Sinh. 

"Tôi nghĩ phong tỏa về cơ bản giống như những khoảng thời gian nghỉ kéo dài đó, nhưng với áp lực 

cộng thêm rất lớn," bà nói. 

Điều khác biệt là sự gia tăng đáng kể số lượng phụ nữ chủ động ly hôn, với 76% số vụ ly hôn mới là 

từ các khách hàng nữ, so với 60% một năm trước. 

Bà tin rằng xu hướng này cũng khớp với những phát hiện của nhiều nghiên cứu về cuộc sống của 

các cặp vợ chồng có con cái và đi làm trong thời Covid-19, vốn cho thấy sự phân chia công nhà và 

chăm sóc con cái vẫn đè nặng lên vai người phụ nữ một cách bất cân xứng, ngay cả ở các cặp vợ 

chồng dị tính mà người chồng cũng làm việc tại nhà. 

"Tôi nghĩ rằng một số người bước vào phong tỏa với suy nghĩ rằng: 'À, đây chẳng phải là chuyện 

hay hay sao! Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau. Và người bạn đời của tôi, vốn 

thường có mặt ở thành phố hoặc phải đến sở làm, sẽ có mặt ở nhà và sẽ giúp được nhiều hơn.' Và 

tôi cho rằng đối với nhiều người thì thực tế lại khác quá xa so với những gì họ ngỡ lúc ban đ u," bà 

nói thêm. 

Căng thẳng trong mối quan hệ 

Turner nói rằng cả hai vợ chồng cô thuận tình chia tay và họ vẫn là bạn. 

Đối với họ, ngòi nổ của vụ việc là do quyết định ngủ riêng để giảm nguy cơ lây nhiễm cho Turner, 

vốn có bệnh từ trước và nhận ra rằng điều đó 'không thực sự tạo nên khác biệt' đối với chất lượng 

mối quan hệ của họ. 

Nhưng giống như nhiều vụ ly dị trong đại dịch, trường hợp của họ cũng xảy ra các vấn đề giao tiếp. 

"Chúng tôi đã gây căng thẳng cho nhau và không thực sự nói chuyện đàng hoàng," cô cho biết. 

Carly Kinch, luật sư thành viên 

công ty luật Stewarts, mô tả đại 

dịch này là 'cơn bão hoàn hảo' cho 

các cặp vợ chồng, với những đợt 

phong tỏa và giãn cách xã hội 

khiến họ dành nhiều thời gian ở 

bên nhau hơn. 

 



Khối lượng việc nhà của Turner tăng lên khi cô dạy học cho con trai ở nhà và chăm sóc con của một 

người bà con, cũng gây xích mích. 

Cô nói rằng bạn đời của cô cảm thấy khó chịu khi sự tập trung của cô là ở chỗ khác, trong khi cô bất 

mãn với việc anh có thể ra khỏi nhà để gặp đồng nghiệp làm việc chung tại một công chuyên về 

dịch vụ sửa chữa đường ống nước gia đình, còn cô thì luôn bị kẹt ở nhà. 
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Đối với các cặp vợ chồng khác, việc chia tay có nguyên do từ sự gia tăng các vấn đề tâm th n do đại 

dịch. 

Khi Marie, một biên tập viên 43 tuổi ở Amsterdam, dính Covid-19 hồi tháng 3, nó khiến chứng lo 

âu của bạn đời của cô 'đi đến chỗ mất kiểm soát'. "Tôi đã phải xử lý mọi thứ trong khi hai chúng tôi 

bị cách ly - trong g n một tháng - và điều đó khiến tôi hết sức mệt mỏi," cô cho biết. 

Là một nạn nhân bị chứng 'Covid kéo dài', cho đến tháng 7, cô vẫn cảm thấy chật vật để sắp xếp 

thời gian ngoài 'những thứ c n thiết' của công việc bán thời gian và chăm sóc đứa con bốn tuổi. 

"Thật không may, mối quan hệ của chúng tôi là một trong những yếu tố đòi hỏi tôi phải nỗ lực quá 

nhiều: về mặt tình cảm, tinh th n và thể xác. Vì vậy, tôi đã yêu c u anh ấy ly thân. Nó giống như 

vấn đề sống còn vậy." 

Nhưng các chuyên gia về quan hệ hôn nhân tin rằng ngay cả những cặp vợ chồng có mối tình cảm 

bền chặt - vốn không hề trục trặc gì trước đại dịch và cũng thường muốn tránh tạo những thay đổi 

lớn trong quan hệ vợ chồng hay nếp sinh hoạt trong gia đình - cũng có thể dễ đổ vỡ. 

Điều này là do đại dịch đã lấy đi "những nề nếp đã đi vào khuôn khổ vốn đem lại sự thoải mái, ổn 

định và nhịp nhàng", Ronen Stilman, nhà trị liệu tâm lý và phát ngôn nhân của Hội đồng Trị liệu 

Tâm lý Anh, giải thích. 

Nếu không có những điều này, những người bạn đời sẽ có ít cơ hội "đi tìm các hình thức hỗ trợ 

hoặc khích lệ khác" ngoài mối quan hệ chính thức, và điều đó có thể khiến họ thấy căng thẳng. 

"Ngày càng có nhiều người thấy họ bị kẹt trong tình huống mà họ đang phải rất vất vả để đối phó 

với những gì đang xảy ra với họ cũng như những gì đang xảy ra giữa họ với nhau. Giống như một 

cái nồi áp suất không để chút áp suất nào thoát ra ngoài, cuối cùng nắp nồi có thể bị bật lên và mối 

quan hệ tan vỡ," Stilman phân tích. 



Đó là trường hợp của Nora, một người Mỹ sống ở Stockholm. Cô đã chia tay với bạn trai người Tây 

Ban Nha sau khi đại dịch được vài tháng, một năm sau khi họ chuyển vào sống cùng nhau. 

Cô gái 29 tuổi này, yêu c u được giữ kín họ, cho biết cả hai rất nghiêm túc về nguy cơ lây bệnh, cả 

hai đều chọn làm việc tại nhà và tránh ra khỏi nhà nếu không c n thiết. 

"Chúng tôi đã từ bỏ cuộc sống xã hội và đam mê của mình - đối với anh ấy là bóng rổ và tôi là leo 

núi," cô giải thích. "Sự khác biệt của chúng tôi ngày càng to lớn, đặc biệt là cuộc sống nội tâm của 

tôi và tính hướng ngoại của anh ấy. Chúng tôi không thể định th n lại vốn là điều c n làm khi chúng 

tôi kẹt lại bên nhau - đối với anh ấy là c n thêm bạn và tôi c n thêm không gian." 

Cô cho biết hai người họ đã cố gắng hết sức để tìm giải pháp, nhưng cuối cùng không có kết quả. 

Đau đầu về tiền bạc 

Luật sư Kinch chỉ ra đại dịch có thể là một trong những thách thức lớn đ u tiên trong cuộc sống mà 

các cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt cùng nhau, điều này có thể giải thích ph n nào sự gia tăng đơn ly 

hôn của các cặp vợ chồng mới cưới ở một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Canada. 

"Nếu bạn là vợ chồng mới cưới hoặc mới yêu nhau chưa bao lâu, thì mối quan hệ đó có thể không 

được thử thách giống như các cuộc hôn nhân kéo dài được 30 năm, trải qua nhiều năm với những 

gian nan, thách thức khác nhau," bà nói. 

Trong khi đó, cuộc sống bị cắt giảm mà khủng hoảng dịch bệnh tạo ra trái ngược với những gì mà 

các cặp vợ chồng mới cưới hình dung về "hạnh phúc hôn nhân của cuộc sống hoàn hảo sẽ như thế 

nào". 

Thêm vào đó, các chuyên gia tình cảm cho biết tác động tài chính của Covid-19 cũng có thể đóng 

vai trò quan trọng trong các cuộc đổ vỡ, khi mọi người bị thất nghiệp, cho nghỉ không lương hoặc 

nhận lương thấp hơn. 

"Số lượng các cuộc ly hôn có xu hướng gia tăng không có ngoại lệ trong thời kỳ kinh tế đi xuống, ít 

nhất là kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai," Glen Sandström, người nghiên cứu lịch sử nhân 

khẩu học tại Đại học Umeå ở bắc Thụy Điển, giải thích. 

"Do chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nhất là về kinh tế, chúng tôi tin 

rằng kết quả cuối cùng sẽ là bất ổn hôn nhân gia tăng." 

Tiền bạc đã là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra xung đột trong hôn nhân. "Thu 

nhập giảm làm tăng nguy cơ căng thẳng cho mối quan hệ do xung đột về ưu tiên các nhu c u tiêu 

dùng khác nhau và căng thẳng tâm lý đến lượt nó cũng làm tăng xung đột, kết quả là chất lượng mối 

quan hệ giảm đi do lo lắng về làm sao kiếm đủ tiền," Sandström cho biết. 

Bị sa thải cũng có thể là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng, nhất là ở những người đàn ông, 

những người mà "giá trị bản thân vẫn dựa vào khả năng đảm bảo kinh tế cho gia đình, nhiều hơn 

phụ nữ". Điều này có thể thể hiện ra ở sự lo lắng, tức giận và ức chế cũng như tăng nguy cơ bạo lực 

gia đình. 

Tuy nhiên, không giống như các cuộc khủng hoảng tài chính khác, đại dịch đã ảnh hưởng nhiều hơn 

đến những người đã và đang làm những công việc không ổn định trong các ngành có thu nhập thấp 

như khách sạn, giải trí, bán lẻ và du lịch - những ngành nghề mà phụ nữ, thanh niên và các nhóm 

thiểu số có mặt đông đảo. 

Nikita Amin, một nhà trị liệu tại Culture Minds Therapy, vốn phục vụ cộng đồng da đen và châu   

tại Anh, cho biết dịch vụ của cô đã nhận được nhiều yêu c u hơn từ khách hàng đối với nhu c u về 

cả trị liệu hai vợ chồng lẫn trị liệu cá nhân. 



Điều này, cô nói, cho thấy quy mô ảnh hưởng của đại dịch đối với những nhóm này, vì các nhóm 

thiểu số ở Anh có xu hướng ít tìm kiếm sự trợ giúp về các vấn đề sức khỏe tâm lý và tình cảm, một 

ph n do sự kỳ thị về ly thân và ly hôn. 

Cô tin rằng có thể có nhiều người khác không thể tìm kiếm sự giúp đỡ do không có thời gian hoặc 

tiền bạc hoặc vì họ sợ hãi về cách người bạn đời hoặc người thân của họ có thể phản ứng nếu họ 

thừa nhận rằng họ đang cân nhắc ly thân. 

Xu hướng lâu dài 

Bất chấp hy vọng rằng việc triển khai vaccine từ đ u cho đến giữa năm 2021 sẽ cho phép nhiều 

người trong chúng ta bắt đ u trở lại sống như trước khi có đại dịch, nhiều chuyên gia về ly hôn tin 

rằng không có gì đảm bảo nó sẽ chấm dứt xu hướng đổ vỡ. 

Sandström chỉ ra rằng tác động tài chính của Covid-19 có thể dẫn đến suy thoái dài hạn, có nghĩa là 

các mối quan hệ gia đình có thể bị căng thẳng do các vấn đề tiền bạc tiếp tục. 

"Nếu cú sốc kinh tế lan rộng, khiến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng mạnh, nhiều cuộc hôn nhân sẽ gánh 

chịu," ông nói. Nhưng ông nói thêm rằng điều ngược lại cũng có thể xảy ra nếu các nước phục hồi 

nhanh hơn dự kiến trong năm 2021. 

Tuy nhiên, Luật sư Kinch cảnh báo rằng tình hình kinh tế được cải thiện thực sự có thể châm ngòi 

ly hôn, bởi vì một số người vợ/chồng hiện đang gặp vấn đề trong hôn nhân có thể hoãn lại việc chia 

tay vì những lý do thực tế. 

"Tôi nghĩ khi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu chúng ta thấy ly dị sẽ tăng 

nữa, không chỉ đối với những người dù gì thì cũng muốn ly dị, nhưng còn đối với những ai chỉ cảm 

thấy tất cả đều quá bất định," Kinch nói. 

Bà lập luận rằng làn sóng đổ vỡ mới này cũng có thể bao gồm những bạn đời hiện đang ở cùng 

nhau vì họ lo lắng phải ở một mình, bắt đ u hẹn hò trở lại trong thời đại giãn cách xã hội hay, 

ngược lại, lo lắng về những thứ đằng sau của việc bắt đ u thủ tục ly hôn trong khi vẫn sống chung 

trong thời gian phong tỏa. "Họ không muốn phải nói, 'Tôi muốn ly hôn' nhưng sau đó lại phải dành 

24 giờ mỗi ngày sống chung." 

Quay trở lại Suffolk, Sophie Turner vừa ký hợp đồng thuê một ngôi nhà mới, để cô được sống g n 

chị gái và bố mẹ hơn. 

Và mặc dù chia tay với chồng là một quá trình đ y thử thách, nhưng cô tin rằng đó là điều tốt nhất. 

"Tôi nghĩ tia hy vọng cuối đường h m (của đại dịch) là nó đã giúp chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi 

thật sự c n phải làm việc này, Nếu không, chúng tôi vẫn ở chung phòng, vẫn không nói chuyện với 

nhau," cô nói. "Chúng tôi hạnh phúc hơn khi là bạn bè và chúng tôi không thấy bực mình vì những 

chuyện nhỏ nhặt." 

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC WorkLife. 

 

https://www.bbc.com/worklife/article/20201203-why-the-pandemic-is-causing-spikes-in-break-ups-and-divorces
https://www.bbc.com/worklife

