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Mt)t so hu6ng nghiên cOU
và Itành dt)ng

Patrick Gubry

M<)t buc tranh toàn cành vê m6i quan h~ dân s6-phat trién à Vi~t Nam
giup ta rut ra m<)t s6 huétng nghiên cUu và nhiing hành d<)ng trong tUO'Ilg lai,
nhu hâu hét da duqc nêu ra à m<)t s6 chuO'Ilg cùa cu6n sach này. SI! da d;plg
cùa cac vùng trong nuâc à dây giup cho nhiêu cac nghiên cUu ca blm da tlm
duqc huâng di cho mlnh: ching h~n, chung ta co thé nghï tâi m6i quan M
giua ap ll!c vé dân s6 tàng len vâi vi~c tàng cuèmg cac h~ th6ng sàn xuât hay
nguqc l~i, nhiing dap Ung vé dân s6 cha cac phat trién kinh té.

An toàn lUO'Ilg thl!c là m6i quan tâm lâu dm. cùa nhân dân Vi~t Nam l .

Gân dây vân dé này da duqc giài quyét, nhung chung tôi vân 10 ng~i râng diéu
này không ben viing. M<)t m~t, no gân lién vâi vi~c phat trién tr6ng trqt, m~t
khac gan vâi két quà cùa qua d<) dân s6.

TUO'Ilg lai cùa qua d(> dân s6 gân lién vâi vi~c dé cao dia vi cùa ngum.
phl;l nu và vai tro cùa gia dlnh. Nhiéu vân dé duqc d~t ra: Li~u qua trlnh D6i
mâi co tbUc dây vi~c giàm bât vai tro cùa nhiing gia tri troyén th6ng hay
nguqc l~ làm cha chung phat triên hO'Il? Giao dl;lC se phat triên ra saD khi
ngày càng trà nên dât do vâi ngum. dân? Quan h~ giua cac thé h~ trong cùng
m<)t gia 4lnh se thay d6i nhu thé nào? TI! do hoa ~inh té li~u se làm cho tu6i

1. Vi dl}, lm chào truyên th6ng cua ngum Vil\!t Nam véri nguài d6i tho~i : "Bac (anh, chi ... ) ân

cetrn chua?"
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két hôn làn dâu sôm h<1I1 hay muQn h<1I1? Ching h~n nguài ta c6 thé nghî râng
thành d~t vê kinh té se dân dén sl! dQc l~p sôm h<1I1 cùa thanh niên và vi v~y
kha nang l~p gia dinh cüng sôm h<1I1, nhung cüng c6 thé sl! dQc l~p cùa h<;> doi
vai cha mç càng tang thi trach nhi~m doi vai gia dinh cùa h<;> cüng l6'n h<1I1,
vi v~y tu6i l~p gia dinh se muQn h<1I1.

Hi~n nay chung ta cân phâi danh gia h~u qua cùa sl! gia tâng quan hç
tinh dl;lC b tu6i vi thành niên. NhÜDg h~u qua này mang tinh châ:t xâ hQi và
gia dinh, kinh té, tâm 19, y té và dân so.

Vi~c tranh thai se tién trién ra sao trong mQt bOi canh duqc tl! do h<1I1?
Li~u n6 c6 thuc dây sl! thay d6i loi song hay nguqc l~i, l~i làm giam kiém soat
xâ hQi và trach nhi~m trong ké ho~ch h6a gia dinh? N~o pha thai là mQt vâIJ.
dê mâ:u chot và ty l~ này râ:t cao b Vi~t Nam. ChéÎc chAn t6n t~i b dây nhu câu
chua duqc dap ûng vê phèmg tranh thai, và vi v~y càn phai c6 ngay cac bi~n

phâp nhâm h~n ché viçc n~o phâ thai, mQt vi~c làm vân duqc coi nhu mQt
phu<1I1g phâp tranh thai b Viçt Nam.

MQt hiçn tuqng mm phât sinh và không 6n dinh : S1;r thay d6i hàng nam
vê mûc sinh, c6 lién quan tm nhÜDg quan ni~m vê tu6'ng so. Vi v~y mà nguài
ta nh~n thâ:y nam 2000 c6 sl! tang lén ra rçt vê soluqng trè em duqc sinh ra: ty
suâ:t sinh trong 6 thâng dâu nam tâng 8,3% so vm cùng ky cùa nam trUac. Bài
vi nam 2000 là nam con R6ng, theo lich cùa nguài Vi~t Nam, mQt con· v~t thân
tho~i trong so 12 con giap tuqng trung cha cach tinh lich thài gian. Nam nam
R6ng duqccoi là nam dçp, may mm doi vm nhÜDg dûa trè duqc sinh vào nam
d6, dù là con trai hay con gai. H<1I1 nüa nam 2000 cüng là nam cùa thiên niên
ky mm, nam may méÎn. Vi v~y, "trollg nhîillg tudn vùa qua, elle tùMo cua Viçt
Nam dallg nhiéu bài viêt cua elle chu doallh nghiçp v6i chu dé' vé' tillh tr{lIIg
thiêu nguùi, vi cac Ilhâll viên nîicUa hf} dang nghi dl'. Diêu này duqc trich dân
tù mQt bao cao: "Viçt Nam dii dUf/c ct)ng d61lg quôC té' ca IlgÇIÎ bdi kêt quà to
IOn trollg viçc thlfc hiçll kê' IIO{lch Ma gia dillh li cac vùng llôllg thôll trong
Ilhîing Ilam vùa qua. TÔ;lg tY suât sillh giàm tù 3,8 conll phlf.llîivào lUlm 1989
xuôllg 2,3 vào nam 1999. Viçt Nam là mt)t trollg Ilhîing nulle co tY lç gidm sillh
sàn Ilhallh nhât lichâu A". (Bâo cao cùa Uy ban Quoc gia Dân so và Kého~ch
h6a gia dinh, theo tin cùa hâng ASI/AFP ngày 28/6/2(00). Ch!c chm dây là
mQt hi~n tuqng mm (hay mQt sl! tang nh~y cam) trong khi dâ kiém soat duqc
mûc sinh. Di nhiên, nhÜDg quan ni~m mé tin vê sinh con se dân dén nhÜDg h~u

qua vê kinh té và xâ hQi, ânh hubng tiéu cl!c tm nhiêu lînh Vl;lc, trUac tién là vi~c

xây dl!Og ca sb h~ tâng trUàng h<;>c dé tiép nh~n mQt ty l~ l6'n trè em duqc sinh
ra hàng nam, cuoi cùng là thâm hl;lt ngân sach nhà nuac...
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Già h6a dân s6 là do ty l~ sinh giam. Oic nghiên clÎU vé chù dé này dâ
dl1qc tién hành và chàc chàn vân dl1qc tiép tl;lc VI dây là diéu không thé tranh
khoi và n6 se kéo theo m<?t sI! dao lç>n vê xii h<?i.

Néu chinh sach y té truac kia dii mang l<:li nhii'ng két qua t6t han hân so
vai nhii'ng nl1ac giàu c6 han, thl cân phai tl! hoi xem W;u tl! do h6a vé kinh té
c6làm h~ th6ng y té bi xu6ng câ:p hay không? D6i nghèo tang lên c6 làm cho
cac tàng lap dân nghèo kh6 tiép c~n han vai cac dich VI;l y té hay không? Oic
bi~n phâp bù 16 càn phai duqc nghiên clÎU, và diéu này chàc chàn se d~t ra vâ:n
dé an sinh xii Mi trong b6i canh cùa nén kinh té mai. Tuy nhiên, diéu quan
tn;>ng là phai tiép tl;lc cu<?c dâ:u tranh dé h<:l thâ:p ty suâ:t chét và nhâ:t là ty suâ:t
chét sa sinh, VI kha nâng tiém ân con nhiéu. d dây, mQt m~t c6 thé tac d<?ng
dén nhii'ng nguyên nhân chét phÔ bién nMt, m~t khac c6 thé chu y tm vi~c

xây d'!fig ca s6 h<:l tàng, v~ sinh y té và bi~n phap phong b~nh 6 nhii'ng khu
VI;lc c6 ty suâ:t chét cao. ~nh tiêU chay là nguyên nhân chinh dân dén tù vong
6 trè em và vâ:n dé vé cung câ:p nuac s<:lch vân là ca ban, dù 6 khu VI;lc thành
thi hay nông thôn. ~nh s6t rét vân con là m6i quan tâm vai thu6c khang sinh
phong ~nh. Nhiéu ~nh mai c6 liên quan tm vi~c giam châ:t luqng môi
truàng và sI! ô nhiem dien ra hàng ngày. Chuang trlnh tiêm chùng vacxin càn
duqc tiép tl;lc thl!c hi~n. Cu6i cùng, SI! phât trién cùa ~nh HIV/AIDS ciIng
dang 10 ng<:li, cho dù ty l~ nguài nhiêm ~nh iJ V~t Nam vân thâ:p han so vai
cac nuac trong khu VI;lc. Vê lînh VI;lc này, tuyên truyén cho quân chung là vi~c

làm càn thiét; hi~n nay công vi~c này dii duqc tién hành trên ca nuac.

SI! t6n t<:li châ:t dÇ>c h6a hQc di-ô-xin 6 khu VI;lc phia Nam do cac châ:t h6a
hQc làm tTl;li la cây mà My dii rai xu6ng trong nhii'ng nam thang chién tranh,
dé l<:li nhii'ng h~u qua di truyên lâu dài. M<?t nghiên clÎU gàn dây da chûng minh
ràng nguài cha bi nhiem châ:t d<?c di-ô-xin dù chi m<?t luqng nho, thl ty l~ sinh
con trai cùa hQ thâ:p han mûc trung blnh2

• D6 cüng là dâ:u hi~u cùa vi~c giâm
mûc sinh néu nhu cac bào thai con trai không thé s6ng duqc dén ky sinh dè.
Diéu này duqc chûng minh qua thl!c té. Trong khi chà dqi, cac di ~t 'di truyên
vân thuàng xuâ:t hi~n 6 nhii'ng nguài bi anh huàng cùa châ:t dÇ>c màu da cam.

MÇ>t trong nhii'ng sI! phât trién c6 kha nâng xây ra nhâ:t do tl! do h6a kinh
té và x6a hO kiém tra nai cu tm là sI! bùng nÔ dô thi. Dàu tu duqc t~p trung da
s6 6 cac khu dô thj, diêu này se làm tang thêm khoâng cach giàu nghèo giüa

2. Clapp Richard, Gzonoff David, 2000, Where the boys aren'!: dioxin and the sex ratio. The
Lancer (London), vol. 355, no 9218, p. 1838-1839.
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thành ph6 và nông thôn m~c dù da c6 st! cai thi~n chung vé diéu ki~n s6ng.
Vai ty l~ dô thi h6a trong nuac con tMp và tmh tr~ng thiê'u vi~c làm akhu Vl;fc
nông thôn, nhfrng ngum di tim vi~c tù nông thôn ra thành thi së tàng lén do suc
hut vi~c làm, nhm chung së t~o ra ap lt!c vé vi~c làm, nhà a, môi truàng và ca
sa h'1- tâng acac khu dô thi. Vi v~y, vi~c nghiên cUu truac tiên phai chU trçmg
tai st! phât trién này và cac bi~n phâp quy hO'1-ch dàt dai.

Vi~c di cu ra nuac ngoài aVi~t Nam dUÇ1c coi nhu không dang kê, néu
so sanh vé1i vi~c di cu ra nuac ngoài ràt nhiéu truac dây và viçc d6ng cira biên
gié1i cua cac nuac phât trién (theo con s6 th6ng kê chua chlnh xac). Tuy nhiên,
muc s6ng trung blnh aVi~t Nam vân con thàp nén kha nàng di cu vân con
cao. Truac hét, cân ghi nMn st! phât triên giao luu troog cac DuOc ASEAN, a
dây vi~c di l'1-i ràt dê dàng. Cl cac nuac phât trién phfa BAc, nguài ta ngày càng
n6i dén vi~c "nh~p cu thay thé" dé bù trù cha st! già h6a vé dân s6 cua cac
nuac này. Kiêu di cu này c6 thé t~o ra nhfrng thâo gâ dang kê trong tuang lai,
vai diéu kiçn n6 không khuyén khfch viçc xuât canh cac chuyén gia gioi ra
nuac ngoài.

M(>t kiêu di tan ra nuac ngoài da xuàt hiçn cach dây vài nam. D6 là vi~c

phl;l nu Viçt Nam xuàt canh sang Trung Qu6c lày ch6ng. Chung ta biét râng
chfnh sach "m(>t con" tht!c hi~n aTrung Qu6c và mong mu6n c6 con trai luôn
luôn theo du6i nguài dàn ông Trung Qu6c, da gây ra ràt nhiéu VI;l n~o thai nhi
gai. 'Theo chuyên gia vê' gia dillh Chen Xinlin, nêu trong tt,lp chi China Dailly
thting 4/1999: Trung Quôé: co kha nhiêu dàll ông kM tim dl1l/c Vç"3. N~n buôn
ban phl;l nu gia tang4. Xuàt hi~n nhiéu m~ng luai dua phl;l nu vào Trung Qu6c,
nhât là phl;l nfr Vi~t Nam, vi m(>t s6 phl;l nu Vi~t Nam bi lôi cu6n bai dm s6ng
cao han am(>t s6 tinh Dông Nam Trung Qu6c. Hiçn tUÇ1Dg này c6 thé tang lên
do m(>t s6 ke lqi dl;lng và lôi kéo chi em phl;l nu. M(>t kiéu khac là viçc cha tre
em làm con nuôi nguài nuac ngoài, duqc cac t6 chuc chinh quyén Vi~t Nam
tht!c hi~n rât nghiêm tuc và c6 quy dinh cMt chë.

Nhu câu tang trubng kinh té phai gân vai bao vç môi truàng trong giai
phâp nào? Vân dé ca ban là nh~n thuc truac dUÇ1c râng nén kinh té phât trién
(gân lién vé1i dâu tu) dang qnh tranh trl!c tiép vé1i viçc bao vç môi truàng (s6
IUÇ1Dg dâu tu mât di kha nàng sinh IÇ1i cua minh néu nguài ta "Qu6c té h6a"

3. Nh~t Mo O1ina Daily, nêu trong Courrier International (Paris), no 507, 20 dén 26 thâng 7
nàrn 2000.
4. Tuân Mo Liaowang, nêu trong Mo Courrier International (Paris), no 507, 20 dén 16 thâng
7 nàrn 2000.



KÉTWJN 697

l

cac chi phi bào v~ môi truàng. Môi truàng thành thi, là nai t~p trung dông dân
nhat, ra ràng së bi ành huàng ra r~t nhat.

Vai tro cùa môi truàng hoàn toàn không thé bi coi nh~ cr mqt dat nuac
nhu Vi~t Nam. Chung ta biét rà.ng hi~u IÎng nhà kinh tang lên da kéo theo ml,l'c
nuac biên tango Trên qu6c té, nguài ta nhAc nhiéu dén cac qu6c gia nà.m dum
ml,l'c nuac bién hay cac hon dào nhu nhüog "diêm nhl;lY càm" vai hi~n tuqng
này, thl Vi~t Nam không dUÇfc xép vào s6 do. Tuy nhiên, chinh phù Vi~t Nam
coi van dé này cr t~m qu6c té và nghiên CUu qu6c gia, VI hai vùng d6ng bà.ng
co dq cao thap và môi truàng sinh thai bâp bênh, là nai cr và sinh s6ng cùa
ph~n lan nguài dân cà nuac.

Tom ll;li, vi~c xem xét cac m6i quan h~ dân s6 và phât trién cr Vi~t Nam
rat co ich dé giài quyét van dé doi nghèo. Công cuqc D6i mm da mang dén
nhüog tién bq dang ké tir han 10 nam nay, song khoàng cach giua nguài giàu
và nguài nghèo ngày càng tang ll;li là van dé c~n quan tâm. Trong b6i cành
hi~n nay, xoa doi, giàm nghèo châc chin vAn là van dé dUÇfc Nhà nuac quan
tâm hàng d~u.

Mj~u thèl
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