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GHI NHẬN TỪ MỘT CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT KHOA HỌC
Ở AUSTRALIA VÀ INDONESIA
NGUYỄN QUANG VINH

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện dự án VIE/88/P05 do Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam hợp
tác với Quỹ hoạt động dân số của Liên hiệp quốc (UNFPA) vừa qua. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã
hội Việt Nam đã cử một đoàn cán bộ khoa học đi khảo sát ở Australia và Indonesia từ ngày 10 - 6 1989 đến ngày 8 - 7 - 1989. Đoàn khảo sát khoa học do Giáo sư Tương lai. Viện trưởng Viện Xã hội
học, Ủy viên Ban thư ký Ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, Chủ nhiệm dự án
VIE/88/P05, làm trưởng đoàn ( 1 ). Một chương trình hoạt động phong phú được sắp xếp bởi trường đại
học quốc gia Australia (ANU) - cơ quan chịu trách nhiệm điều hành dự án - đã tạo điều kiện cho đoàn
có cơ hội trực tiếp khảo sát thực địa, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và thiết lập mối quan hệ với
nhiều nhà nghiên cứu, nhiều tổ chức khoa học ở Australia và Indonesia trên lĩnh vực nghiên cứu khoa
học xã hội về dân số, mở rộng khả năng đào tạo cán bộ trẻ trên lĩnh vực này. Một “Bản ghi nhận” đã
được ký kết tại Canberra giữa giáo sư trưởng đoàn và tiến sĩ Terry Hull - đại diện cơ quan điều hành
dự án - nhằm cụ thể hóa một loạt nội dung của dự án (có thời hạn và chỉ tiêu) trong năm 1989 và 1990.
Australia: Nhiều trung tâm mạnh về nghiên cứu dân số và phát triển - một cơ chế hợp tác khoa
học năng động.
Một trong những nét độc đáo của Australia là tính chất cực kỳ đa dạng của kết cấu dân cư và tính
đặc thù của các đợt sóng nhập cư trong lịch sử hình thành và phát triển của đất nước - châu lục mênh
mông này. Nếu như trong số 16 triệu dân hiện nay có chừng 1% là người thổ dân (nói 150 thứ tiếng
khác nhau) đã sinh sống trên mảnh đất này từ 40.000 năm trước, thì số 99% cư dân còn lại chỉ mới đặt
chân đến đây sớm nhất là 200 năm về trước. Chỉ tính từ sau Đại chiến thứ II đến nay, đã có 1,2 triệu
người từ gần 130 nước, thuộc nhiều châu lục, đến sinh cơ lập nghiệp tại Australia... Cho nên, các vấn
đề xã hội về nhập cư, về các quá trình thích ứng, về tính khoan dung tôn giáo, về chủ trương “đa văn
hóa”, về chính sách song ngữ về vấn đề tìm kiếm
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Tham gia đoàn khảo sát còn có các đồng chí: Nguyễn Quang Vinh Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội tại
thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Cự, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Ủy ban Khoa học xã hội Việt
Nam; Phạm Bích San, phụ trách phòng xã hội học dân số và gia đình, Viện Xã hội học, trợ lý thứ nhất của chủ
nhiệm dự án.
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một bản sắc dân tộc Australia v.v.. đều là những vấn đề đòi hỏi có sự nghiên cứu nghiêm túc trên bình
diện khoa học xã hội. Không phải là ngẫu nhiên, chủ đề mà Australia đã chọn để kỷ niệm 200 năm
ngày những người châu Âu đầu tiên đến định cư ở đây là chủ đề “chung sống”. Một cách tất yếu, khoa
dân số học và các khoa học xã hội khác nghiên cứu về các vấn đề dân số đã có một mức phát triển khá
cao ở nước này. Nó thu hút sự hợp tác của nhiều nhà khoa học và nhiều trung tâm khoa học nổi tiếng
trên thế giới. Cũng với việc người Australia ngày càng có xu hướng không nhấn mạnh ý tưởng coi đất
nước mình như là “một mảnh của châu Âu… mang sang Nam Thái Bình Dương” mà đề cao khía cạnh
Australia là một bộ phận hợp thành của châu Á - Thái Bình Dương, thì nội dung nghiên cứu, địa bàn
nghiên cứu cũng như cơ chế hợp tác quốc tế về khoa học xã hội đang hướng rất mạnh về phía các nước
trong khu vực này, trong đó có Việt Nam.
1 - Đoàn khảo sát đã dành nhiều ngày để trao đổi khoa học với chương trình quốc tế nghiên cứu
động thái dân số (IPDP), khoa học nghiên cứu Thái Bình Dương. Trung tâm quốc gia về nghiên cứu
phát triển (đều thuộc ANU). Tại trường đại học này, bên cạnh các công trình nghiên cứu ở cấp độ quốc
gia và quốc tế, việc đào tạo sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình
Dương được đặc biệt chú ý. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến đổi kinh tế và các biến đổi dân số
được coi như là triết lý chỉ đạo của Trung tâm quốc gia về nghiên cứu phát triển tại các khoa kinh tế
học và Dân số học thuộc Trung tâm này, người ta đi sâu giảng dạy và nghiên cứu về: quá trình dân số
và việc phát triển các nguồn nhân lực; tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa tới các quá trình dân
số; vai trò kinh tế và xã hội của phụ nữ trong quá trình phát triển; các chính sách dân số; hiệu quả của
viện trợ đối với phát triển v.v… Các sinh viên, nghiên cứu sinh châu Á được khuyến khích và tạo điều
kiện điều tra điền dã tại đất nước mình để làm luận án. Khi hoàn thành khóa học, những người được
nhận học bổng của Australia đều phải trở về đất nước của mình phục vụ. Nhiều nhà khoa học Australia
cũng chọn các nước Đông Nam Á làm địa bàn nghiên cứu lâu dài; tham gia làm cố vấn cho nhiều
chung trình nghiên cứu phát triển của các nước trong khu vực, tạo nên một cơ chế hợp tác năng động,
khăng khít, ổn định, và thực tế là rất có hiệu quả.
Hệ thống thư mục dân số học ở ANU cho thấy có một mối quan tâm sâu sắc của các nhà khoa học
đang hoạt động ở đây đối với chủ đề nhập cư của Australia, đối với các vấn đề kế hoạch hóa gia đình,
chuyển cư nội địa, nguồn nhân lực và chính sách dân số của nhiều nước Đông Nam Á, nhất là
Indonesia và Malaysia. Các lý thuyết và kỹ thuật nghiên cứu dân số học hiện đại cũng được đặc biệt
chú ý tranh luận, truyền bá và ứng dụng.
2 - Đoàn khảo sát cũng đã đến làm việc với nhiều khoa thuộc các trường đại học Flinders (bang
Nam Australia), trường đại học La Trobe và Monash (bang Victoria). Ấn tượng sâu sắc của các cuộc
tiếp xúc tại đây là các vấn đề dân số và phát triển đang được khai thác mạnh tại những trung tâm lớn
bên ngoài thủ đô. Hội Dân số học Australia, quy tụ trên 400 hội viên trên cả nước, đặt trụ sở tại trường
Khoa học xã hội (Đại học Flinders) là một dạng hoạt động học thuật có tính quần chúng, nhằm khuyến
khích trao đổi thông tin và cung cấp một diễn đàn để tranh luận về các chủ đề dân số học; thúc đẩy
công cuộc nghiên cứu và giảng dạy dân số học ở Australia và vùng châu Á - Thái Bình Dương.
Các nhà xã hội học trong đoàn đã có những buổi hội kiến thú vị với giáo sư Yoshio Sugimoto
(người Nhật Bản) hiện phụ trách Khoa Xã hội học của Trường khoa
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học xã hội. Đại học La Trobe - một trong những trung tâm xã hội học mạnh của Australia. Giáo sư đã
gợi ra những sáng kiến khá cụ thể về việc tổ chức trao đổi các nha xã hội học giữa trung tâm La Trobe
với các trung tâm nghiên cứu xã hội học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh... Mối quan tâm về học
thuật của giáo sư xã hội học Riza Hassan. Trưởng Khoa học xã hội, Đại học Flinders, cũng để lại trong
các thành viên của đoàn nhiều ấn tượng sâu sắc. Là một nhà khoa học gốc Pakistan, giáo sư R. Hassan
đã hoạt động lâu năm ở Australia và đã có nhiều công trình nghiên cứu xã hội học có tiếng vang rộng
rãi về đời sống văn hóa và xã hội của Singapore. Chúng tôi cho rằng việc trao đổi kinh nghiệm điều tra
xã hội học trong môi trường văn hóa các nước Đông Nam Á nên được coi là một trong những chủ đề
ưu tiên trong các hoạt động hợp tác quốc tế trong vùng, thời gian sắp tới.
3. Những vấn đề phát triển của nước Việt Nam hiện đại trong viễn cảnh phát triển của châu Á Thái Bình Dương được giới khoa học xã hội Australia đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc
với nhiều nhà khoa học đã từng có công trình nghiên cứu về Việt Nam, hoặc đã có dịp đến Việt Nam,
như tiến sĩ Terry Hull, tiến sĩ Gavin W. Jones, tiến sĩ Dean Forber, tiến si David Marr, tiến sĩ Alaric
Maude v.v... Các vị này, cũng như nhiều nhà khoa học xã hội khác đều bày tỏ ý muốn tăng cường hợp
tác trực tiếp với các nhà khoa học Việt Nam, chẳng những trong khuôn khổ dự án nghiên cứu dân số
này, mà còn trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo trên các lĩnh vực Kinh tế học, Dân số học, Địa lý học.
Dân tội học, Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số v.v...
Tình cảm hữu nghị Việt Nam - Australia còn được biểu hiện trong những mối quan hệ con người
rất ân cần, ấm áp... Tiến sĩ A. Maude để dành cho đoàn chúng tôi một ngày đi thăm vùng đồng quê đẹp
tuyệt vời, nhiều chục dặm bên ngoài thành phố Ade - laide. Những trang trại nuôi bò và cừu, những
đồi nho chuyên canh; những ngôi nhà nông dân đặc trưng cho vùng Nam Australia thanh bình...
Tạm biệt Australia, chúng tôi còn giữ mãi kỷ niệm đêm họp mặt thân tình tại Hội hữu nghị
Australia -Việt Nam, với sự chủ trì của bà Rosemary Meicalf - nhà hoạt động xã hội đã kiên trì vun
đắp cho tình bạn giữa hai dân tộc. Trong đêm mùa đông Nam bán cầu, bầu không khí bỗng trở nên ấm
nồng khi các bạn trẻ nước bạn nói những lời tốt đẹp về sự nghiệp đổi mới của dân tộc chúng ta bằng
tiếng Việt, với giọng Hà Nội rất sõi...
Indonesia: Những vấn đề khoa học dân số rất gần gũi với Việt Nam.
1. Một mối đồng cảm tự nhiên và sâu sắc đã bao trùm mọi cuộc trao đổi giữa ta và bạn về những
khía cạnh xã hội của vấn đề dân số ở các quốc gia châu Á đang phát triển. Trong vòng 20 năm trở lại
đây, đứng trước những thách đố gay gắt của vấn đề dân số, các nhà khoa học xã hội Indonesia đã đầu
tư trí tuệ thích đáng cho lĩnh vực nghiên cứu rất đáng kể. Indonesia là một nước đông dân hàng thứ
năm trên thế giới: 164 triệu dân, trong đó 39,4% là cư dân dưới 15 tuổi ( 1 ), bao gồm 300 chủng tộc, lại
phân bố chưa hợp lý trên hàng chục ngàn đảo (tập trung quá đông ở đảo Java). Tỷ lệ tăng tự nhiên dân
số tuy có giảm từ những năm 70 lại đây, nhưng vẫn còn ở mức 2% hàng năm (1988). Các yếu tố phong
tục và tôn giáo của dân cư (87% dân theo đạo Hồi) cũng tạo nên những trở ngại khách quan trong cuộc
vận động kế hoạch hóa gia đình.. Để khảo sát các kinh nghiệm của bạn, tại thủ đô Jakarta, Đoàn đã làm
việc với Bộ Môi
1

Số liệu thống kê năm 1985.
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trường và Dân số, Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, thăm Viện Dân số học thuộc Khoa Kinh tế Đại học
Tổng hợp Quốc gia Indonesia, thăm Viện khoa học Indonesia (LIPI) và trao đổi kinh nghiệm học thuật
với Trung tâm nghiên cứu dân số và nguồn nhân lực, thuộc Viện này (PPT - LIPI). Tại thành phố
Yogyakarta, chúng tôi đã trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát huy hiệu quả xã hội của các công
trình khoa học tại Trung tâm nghiên cứu dân số. Đoàn cũng dự một buổi họp thân mật với vị đại diện
cơ quan UNFPA tại thủ đô Indonesia, với sự tham dự đông đảo của các nhà khoa học thuộc PPT LIPI.
2. Thông qua các cuộc trao đổi, chúng tôi nhận thấy trong bốn kế hoạch 5 năm vừa qua, các bạn
Indonesia đã triển khai một cách tổng hợp 4 dạng hoạt động chủ yếu nhằm điều chỉnh hợp lý các quá
trình dân số học, nâng cao chất lượng dân cư, phục vụ thiết thực cho chiến lược phát triển đất nước.
- Kiên trì phấn đấu hạ tỷ lệ tăng tự nhiên dân số bằng các chính sách kế hoạch hóa gia đình (tới
năm 1988 đã thu hút được 68,4% các cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ tự nguyện chấp nhận các biện
pháp ngừa thai, nâng cao tuổi trung bình lúc kết hôn…)
- Tổ chức thực hiện một chiến lược chuyển cư trong nước nhằm phân bố hợp lý dân cư theo các
yêu cầu phát triển, nhất là chuyển một bộ phận dân từ đảo Java sang lập nghiệp ổn định tại các đảo
khác.
- Mở rộng đội ngũ đi hợp tác lao động quốc tế tại Ả rập Xêut, Philippines, Hoa kỳ...
- Nâng cao chất lượng nhân lực (coi như vấn đề số một của mọi chương trình phát triển) bằng cách
tăng cường việc tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật; gửi người có trình độ đại học đi đào tạo về các ngành
mũi nhọn ở nước ngoài; mở rộng các ngành nghề phi nông nghiệp trong nông thôn...
Trong quá trình này, các trung tâm khoa học Indonesia - với tính năng động của các nhóm đề tài đa
ngành mà trong đó các nhà dân số học đóng vai trò nòng cốt - đã góp phần xứng đáng của mình, thông
qua các chương trình nghiên cứu, truyền bá kiến thức, tư vấn chính sách về dân số học.
3. Các bạn Indonesia đã tạo điều kiện cho đoàn về huyện lỵ Jatinom vá làng Kayumas, trực tiếp
trao đổi kinh nghiệm trên thực địa với một nhóm nghiên cứu đã bám trụ ở cơ sở từ 2 năm nay về đề tài
“Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp trong nông thôn” (khảo cứu ba làng ở huyện Jatinom miền
trung đảo Java). Các quan điểm phương pháp luận xuất phát của John W. Mellor (từ thực tiễn Ấn Độ)
được vận dụng trong chương trình nghiên cứu, các kinh nghiệm chọn mẫu, kinh nghiệm tổ chức lực
lượng điều tra... mà bạn chia sẻ với đoàn có một ý nghĩa thiết thực với các nhà xã hội học dân số Việt
Nam chúng ta.
Dự án VIE/88/P05 đang được triển khai từ Bắc đến Nam. Chắc chắn rằng những bài học kinh
nghiệm đã thu hoạch được, cùng các mối quan hệ hợp tác vừa được mở rộng với các nhà khoa học
Australia và Indonesia qua chuyến khảo sát vừa qua sẽ góp phần thúc đẩy các bước công tác của dự án
đạt được hiệu quả mong muốn.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học

www.ios.org.vn

