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PHỤC VỤ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA XÃ HỘI HỌC.
G. WINKLER
NGHIÊN cứu những vấn đề chính sách xã hội là một hướng nghiên cứu rất được coi trọng ở các nước xã
hội chủ nghĩa anh em, đặc biệt ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Việc Cộng hòa Dân chủ Đức đặt tên cho cơ quan đầu
ngành nghiên cứu xã hội học của minh là “Viên Xã hội học vaà chính sách xã hội” thể hiện một quan niệm rõ
ràng về mối liên quan chặt chẽ giữa xã hội học và chính sách xã hội, về trách nhiệm của xã hội học trong việc
phục vụ chính sách của Đảng và Nhà nước. Những nghiên cứu về chính sách xã hội gắn liền trực tiếp với việc
thông qua các quyết định quản lý, dự báo về kế hoạch hoá xã hội. Bởi thế, có thể xem chính sách xã hội như là
một mặt, một bộ phận hợp thành của quản lý xã hội, xét theo nghĩa. rộng của từ này.
Tháng 11-1982, tại Berlin đã tiến hành Hột Nghị chuyên đề khoa học về chính sách xã hội. Để làm cơ sở
thảo luận cho Hội nghị, giáo sư tiến sĩ G. Winkler, Viện trưởng Viện Xã hội học và chính sách xã hội thuộc
Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Dân chủ Đức, đã trình bày bản báo cáo “Nhiệm vụ và chức năng của chính
sách xã hội Mác- Lê nin trong việc hình thành xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển ở nước Cộng hòa dân chủ
Đức”( 1 ) Bản báo cáo gồm 22 luận đề, kèm theo là các tài liệu thảo luận về 22 luận đề ấy. Các luận đề về tài liệu
thảo luận đã khái quát tri thức đạt được trong những năm gần đây ở Cộng hòa dân chủ Đức về chính sách xã
hội, nêu lên những vấn đề đang cần thảo luận trong lĩnh vực nlhiên cứu liên ngành này. Những luận đề và tài
liệu thảo luận xoay quanh các vấn đề sau đây:
- Bản chất của chính sách xã hội Mác-Lênin;
- Các mục tiêu cơ bản của chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa và những nhiệm vụ của nó trong nhiều lĩnh
vực khác nhau của đời sống xã hội;
- Chức năng và nhiệm vụ của nghiên cứu chính sách xã hội.
Chính sách xã hội, theo G. Winkler, “là tổng hòa các biện pháp và phương pháp của Đảng, của giai cấp
công nhân, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, của các liên hiệp công đoàn, của các đảng phái và tổ chức chính trị
khác, nhằm tiếp tục xây dựng các quan hệ xã hội... phục vụ cho những yêu cầu và lợi ích của giai cấp công
nhân, giai cấp nông dân tập thể, trí thức và những người lao động khác” (Tr. l).
Chính sách xã hội đề cập đến sự phát triển các quan hệ xã hội với tư cách là những quan hệ giữa các giai
cấp, tầng lớp và nhóm xã hội trong quá trình xích lại gần nhau. Quan hệ giữa các quá trình xã hội, kinh tế, tinh
thần và chính trị không phát là mối quan hệ qua lại giữa quá trình chung (quá trình xã hội) với quá trình đặc thù
(quá trình kinh tế, tinh thần và chính trị); đồng thời các qua trình xã hội cũng không diễn ra cô lập với các quá
trình kinh tế, chính trị và tư tưởng. Vì vậy, mục tiêu của chính sách xã hội không đứng trên hay bên cạnh mục
tiêu của chính sách kinh tế, chính sách văn hóc và tổ chức chính trị của xã hội. Cũng như các quan hệ xã hội là
một phương diện cơ bản của các quan hệ hợp quần (Gesellschaftliche Verhaltnisse) chính sách xã hội phát
được xem xét như là một phương diện của chính sách hợp quần (Gesellsehaftspolitik). (xem tr. 28).
Chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa thể hiện rõ tính đảng, tính giai cấp. Nó nhằm phục vụ lợi ích của giai cấp
công nhân và các bạn đồng minh trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong. Chính sách
xã hội xã hội chủ nghĩa hướng đến mục tiêu cuối cùng là hình thành các quan hệ xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà
đặc điểm của xã hội đó là chỉ có một chế độ sở hữu duy nhất của nhân dân về tư liệu sản xuất, là sự bình đẳng
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xã hội của mọi thành viên phát triển toàn diện năng lực thể chất và tinh thần của con người.
Ngược lại, chính sách xã hội dưới chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước thực hiện chức năng điều tiết các
mối liên hệ và quan hệ xã hội, trước hết là quan hệ đối kháng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, nhằm
tăng cường bóc lột giá trị thặng dư, duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa.
Xét về bản chất, chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa hoạt động thông qua một hệ thống nhất quán các biện
pháp và phương pháp, tuân theo những nguyên tắc chung của chủ nghĩa xã hội, bao trùm toàn bộ các lĩnh vực
của đời sống. Song mặt khác, trong chủ nghĩa xã hội còn tồn tại những khác biệt xã hội giữa các giai cấp, tầng
lớp, nhóm xã hội do điều kiện sống và lao động khách quan quy định. Vi thế, chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa
phát tính đến những khác biệt đó và nó chỉ có thể tiễp tục phát triển sự thống nhất các quan hệ xã hội bằng cách
tác động có phân biệt đền những hoàn cảnh xã hội khác nhau.
Quan hệ biện chứng giữa tính thống nhất và khác biệt trong chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa còn thể hiện
trên phương diện tính phổ biến quốc tế và đặc thù dân tộc. Để tò chức các quan hệ xã hội, trong một giai đoạn
lịch sử nhất định, Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân vạch ra những mục tiêu chung quản lý và kế hoạch hóa
các quá trình xã hội trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa Mác-lênin, vận dụng những quy luật chung và phát triển xã
hội xã hội chủ nghĩa phù hợp với tinh hình cụ thể của đất nước. Những khác biệt trong chính sách xã hội giữa
các nước xã hội chủ nghĩa không phủ nhận bản chất và mục tiêu chung của nó mà chỉ nói lên sự phong phú về
các hình thức, các phương pháp của chính sách xã hội thực tiễn, do chỗ giữa các nước có vô vàn những nét đặc
thù dân tộc, những khác biệt về trình độ chín muôi của các quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa, về truyền thống,
phong tục, tập quán, v.v...
II
Trong công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển, chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm bốn
mục tiêu cơ bản:
1. Hoàn thiện và bảo đảm xã hội và ổn định xã hội. Mức độ bảo đảm xã hội phản ánh khả năng đáp ứng trên
thực tế có phân biệt theo cơ cấu xã hội, những nhu cầu cơ bản của mọi thành viên dựa trên cơ sở phát triển ổn
định, điều kiện sống của họ. Bảo đảm xã hội thực hiện đối với toàn bộ quá trình sống của mọi công dân thuộc
tất cả các giai cấp, tầng lớp và nhóm xã hội, không phân biệt chủng tộc, dân tộc, thế giới quan, giới tính.
Dưới chủ nghĩa xã hội, bảo đảm xã hội là một hệ thống các biện pháp tạo khả năng phát triển bình quyền
cho mọi công dân chứ không hạn chế trong việc bảo trợ cho từng công dân gặp trường hợp rủi ro ngoại lệ
(chẳng hạn bảo đảm thực hiện quyền lao động, thay vì trợ cấp tài chính khi thất nghiệp).
2. Tiếp tục phát triển cơ cấu xã hội và lối sống trong sự thống nhất và khác biệt của nó, phù hợp với những
điều kiện lịch sử.
Lực lượng xã hội cơ bản bao giờ cũng gây ảnh hưởng quyết định đến sự biến đổi cơ cấu xã hội; chính lợi
ích của nó quy định chính sách xã hội. Bởi vậy, bản chất và mục tiêu của chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa
được quy định trước hết bởi những nhu cầu của giai cấp công nhân, dựa trên cơ sở nhận thức và vận dụng các
quy luật vận động cơ cấu xã hội trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, chính sách xã hội tác động mạnh mẽ đến các
lực lượng xã hội đang hoạt động, đến những môi liên hệ giữa các lực lượng ấy với nhau, và bằng cách đó tác
động đến tính tích cực của các nhóm xã hội khác nhau. Dưới chủ nghĩa xã hội phát triển, chính sách xã hội thúc
đẩy quá trình xích lại gần nhau giữa các giai cấp, tầng lớp và nhóm xã hội, xem như một quá trình lâu dài hợp
quy luật lịch sử, nhăm tiến đến sự đồng nhất xã hội trong xã hội cộng sản lương lai. Mối liên hệ không thể tách
rời giữa chính sách xã hội và cơ cấu xã hội là ở chỗ đó (xem tr. 45)
Lối sống xã hội chủ nghĩa thống nhất về bản chất, đồng thời khác biệt theo cơ cấu xã hội. Chính sách xã hội
hướng vào việc hình thành và phát triển lối sống xã hội chủ nghĩa. Tính thống nhất trong lối sống xã hội chủ
nghĩa dựa trên cơ sở tất cả mọi người tham gia vào quá trình lao động, quản lý và kế hoạch hóa nền sản xuất, sự

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học số 1 - 1984

nhất trí ngày càng cao về nhu cầu và lợi ích, quá trình xích lại gần nhau giữa các giai cấp, tầng lớp và nhóm xã
hội. Mặt khác, những biểu hiện khác biệt của lối sống là dưới chủ nghĩa xã hội phát triển vẫn còn tồn tại những
khác biệt về tính chất và nội dung lao động, về điêu kiện sống xét theo cơ cấu xã hội hoặc lãnh thổ.
Vì lối sống thể hiện trực tiếp trình độ phát triển quan hệ xã hội, là biểu hiện tập trung hoạt động sống của
con người, nên chính sách xã hội tác động đến lối sống xem như một mục tiêu quan trọng của mình. Nó sử
dụng những khác biệt hiện có và những sự suy giảm hay tăng cường nhũng khác biệt ấy để kích thích hoạt động
của con người định hưởng vào những mục tiêu chung.
3. Chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa nhằm không ngừng nâng cao mức sống vật chất và văn hóa của tất cả
các giai cấp, tầng lớp và nhóm xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, chính sách xã hội phải giải quyết tốt môi
quan hệ giữa nó với sự phát triển kinh tế và tiến bộ khoa học - kỹ thuật, bởi vì phát triển xã hội - cái đích cuối
cùng của chính sách xã hội - vừa là điều kiện, vừa là kết quả của phát triển kinh tế và tiến bộ khoa học - kỹ
thuật. Chỉ có thể nâng cao không ngừng cuộc sống vật chất và văn hóa của nhân dân khi sản xuất và tiến bộ
khoa học - kỹ thuật phát triển với trình độ cao. Ngược lại, tính hiệu quả trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và
tiến bộ khoa học - kỹ thuật ngày càng bắt nguồn sâu xa từ chỗ thoả mãn tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần
của mọi thành viên xã hội.
Mục tiêu của chính sách xã hội - cải thiện điều kiện sống cho mọi người dân - được cụ thể hóa thành một
loạt nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như: hoàn thiện nội dung tính chất xã hội chủ
nghĩa của lao động, cải thiện không ngừng điều kiện ở, thực hiện nhất quán nguyên tắc phân phối theo lao
động, đồng thời nâng cao quỹ phúc lợi xã hội; phát triển, bảo vệ và phục hồi sức khỏe, thể lực, cũng như tâm
lý và khả năng lao động cho mọi công dân: thực hiện bảo hiểm xã hội xã hội chủ nghĩa; điều khiển tái sản xuất
dân số một cách hợp lý và chất lượng cao; mở rộng hệ thống dịch vụ và nghỉ ngơi; giúp đỡ các nhóm xã hội
cần sự lưu ý đặc biệt (trẻ em, phụ nữ, gia đình đông con, người già, người tàn tật, v.v...); bảo vệ môi trường tự
nhiên và xã hội.
4. Chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa nhóm nhằm nâng cao tính tích cực xã hội của mọi giai cấp, tầng lớp
và nhóm xã hội. Tính tích cực xã hội, đặc biệt trong quá trình lao động.là một nhân tố quyết định để phát triển
tự giác điều kiện lao động và sinh hoạt phù hợp với nhu cầu cua người lao động. Chính sách xã hội thông qua
những biện pháp nâng cạo tính tích cực của quần chúng để giải quyết có hiệu quả các mục tiêu khác của mình.
Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển gắn liền mật thiết với công tác hoàn thiện kế hoạch hoá và
quản lý sự phát triển xã hội. Chính sách xã hội hoạt động thông qua các kế hoạnh phát triển kinh tế và xã hội,
đồng thời bản thân nó cũng là một hệ thống được kế hoạch hóa ở cấp Trung ương, cơ sở và vùng lãnh thổ.
Trong chủ nghĩa xã hội phát triển đang diễn ra sự nhất thể hóa việc lập kế hoạch phát triển xã hội trên cơ sở
thống nhất các kế hoạch kinh tế, khoa học - kỹ thuật và xã hội. Yêu cầu cấp bách hiện nay là hoàn chỉnh hệ
thống chỉ báo xã hội làm cơ sở cho việc phân tích khoa học, lập kế hoạch, dự báo và thông tin trong lĩnh vực
chính sách xã hội cũng như đánh giá hiệu quả xã hội đã đạt được (xem ti. 77)
III
Chính sách xã hội xã hội chủ nghĩa luôn luôn được thể hiện trong sự thống nhất giữa hoạt động lý luận và
tổ chức thực tiễn. “Đối tượng của nghiên cứu về chính sách là các quan hệ xã hội với tư cách là đối tượng và
chủ thể của sự lãnh đạo chính trị của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện lợi ích của giai cấp
công nhân đang nắm chính quyền và các bạn đồng minh của nó. Những nghiên cứu về chính sách xã hội bao
giờ cũng là những nghiên cứu liên ngành” (tr. 77).
Để thực hiện tốt chính sách xã hội trong xã hội xã hội chủ nghĩa, cần tổ chức tốt việc nghiên cứu khoa học.
Trong những năm 70, ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa - những nghiên cứu về chính sách xã hội đã tạo thành
một lĩnh vực công tác khoa học chuyên biệt. Những gnhiên cứu đó dựa trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học số 1 - 1984

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kinh tế học chính trị xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản khoa học, xã hội
học và dân số học (xem tr. 78).
Nghiên cứu chính sách xã hội thực hiện chức năng nhận thức (khám phá các quy luật điều kiện và mối liên
hệ giữa các quan hệ xã hội và chính trị, nội dung và tính giai cấp trong lợi ích và nhu cầu của các giai cấp tầng
lớp, nhóm xã hội), chức năng công cụ (phân tích, phương pháp, biện pháp, dự báo và đề xuất các giải pháp
chính sách xã hội) và chức năng hệ tư tưởng (chứng minh tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội chống các quan
niệm và thực tiễn chính sách xã hội tư sản và cải lương).
Nghiên cứu chính sách xã hội đề xuất cơ sở lý luận, phương pháp luận và hệ phương pháp thống nhất trong
lĩnh vực khởi thảo chính sách xã hội. Để thực hiện thọc điều đó, nghiên cứu chính sách xã hội cố gắng vạch ra
các quy luật và động lực phát triển xã hội, các quy luật xuất hiện và tái sản xuất cái chung và cái đặc thù trong
lối sống và điều kiện sống, phát hiện xu hướng biến đổi nhu cầu vật chất và văn hóa, làm sáng tỏ quan hệ biện
chứng nữa phát triển kinh tế, phát triển khoa học - kỹ thuật và tiến bộ xã hội. Trên cơ sở đó đề ra chiến lược tổ
chức hợp quy luật và có kế hoạch điều kiện sống và sinh hoạt của các giai cấp, các tầng lớp và các nhóm xã
hội, phát huy mạnh mẽ tính tích cực xã hội, nâng cao hiệu quả của hoạt động xã hội nhằm đáp ứng những đòi
hỏi của xã hội.
Việc nghiên cứu về chính sách xã hội đòi hỏi có sự hợp tác nữa các đại biểu các ngành khoa học xã hội
khác nhau, cũng như với các nhà khoa học tự nhiên và các nhà y học, nhằm đảm bảo tính tổng hợp cao khi
soạn thảo các quyết định. Đồng thời cần đẩy mạnh sự hợp tác khoa học giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em
nhằm rút ngắn quá trình phát hiện các quy luật chung đối với các nước và tìm tòi những hình thức phong phú
trong việc thực hiện chính sách xã hội phù hợp với những đặc điềm của các dân tộc.
BÙI THẾ CƯỜNG
lược thuật

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

