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NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC DÂN TỘC
VỀ ẤP BẾN CHÙA XÃ PHƯỚC HƯNG

Tiến sỹ PHAN LẠC TUYÊN

Ấ

P Bến Chùa thuộc xã Phước Hưng huyện Trà Cú tỉnh Cửu Long.

Xã này gồm ba ấp: Bến Chùa, Đầu Giồng, Ô Rung và hai hợp tác xã: 3/2 và 30/4. Xã
Phước Hưng là một xã dân gốc Khơme cư trú từ lâu đời, tập trung nhất tại ấp Bến Chùa. Ở
những ấp khác cũng có dân Khơme nhưng ở với mức thưa thớt. Trước khi đi sâu vào đặc tả
ấp Bến Chùa, một vài nét chính về xã được nêu ra để có đủ dữ kiện so sánh vị trí của ấp Bến Chùa đối
với toàn xã.
Phước Hưng có diện tích tự nhiên là 2.355 ha, đất canh tác là 2.005 ha, 2/3 là đất trồng một vụ lúa
mùa. Dân số gồm 2.024 hộ với 12.120 nhân khẩu, 2.727 lao động chính. Xã nằm trên tuyến lộ và con
sông nhỏ, thuận tiện cho việc đi lại và buôn bán. Nhìn chung Phước Hưng có địa điểm thuận lợi cho cả
việc buôn bán nhỏ và nghề thương hồ, buôn bán bằng ghe xuồng, bằng đường xe đò đi các nơi. Ngoài
người Việt, Khơme còn có một số gốc người Hoa ở tập trung tại vùng chợ và phố. Họ vốn đến cư trú
từ lâu, thường là các hộ: Bành, Lý, Huỳnh, Trầm, Đỗ, Quảng. Cũng có ít hộ gốc Hoa lai Khơme như
họ Trầm và Tăng ở phân tán trong các ấp.
Ấp Bến Chùa là một trong ba ấp của xã Phước Hưng nằm sát ngay ven lộ lớn. Nhân dân cư trú trên
vùng đất trồng, cao và khô.
Diện tích tự nhiên của ấp Bến Chùa hiện nay là 343 ha trong đó diện tích trồng lúa là 257 ha, thủy
lợi là 8 ha, đất vườn tạp là 4,8 ha (trồng tre gai và me, keo, ổi,…)
Dân số trong ấp là 309 hộ trong đó có 57 hộ người Việt. Số khẩu là 1459 trong đó có 779 nữ và 680
nam. Số lao động chính là 536 người, phụ nữ là 217 và 706 ăn theo.
Trong số người Khơme thì số đông người xếp theo thứ tự là họ Kim, Thạch Sơn, Kiên. Có một số ít
hộ lai Hoa những gốc Khơme mang họ Trầm (Trầm Tô…) và họ Tăng (hộ Tăng Sarên)…
Trong số 100 hộ làm biểu mẫu điều tra xã hội học chúng tôi thấy có 49 hộ có từ 1 đến 2 con, 37 hộ
có từ 2 đến 5 con và 12 hộ có trên 5 con và 2 hộ không có con. Số hộ cư trú lâu đời có 90% và số hộ
mới tới sau 1954 là 10%. Như vậy số hộ đông con vẫn còn nhiều.
Mật độ dân số ở ấp Bến Chùa tính ra là cao, nếu tính chung cả diện tích tự nhiên là khoảng 500
người 1km2 còn nếu tính theo thổ cư (nhà ở và vườn) là 10.000 người 1km2
Vùng cư trú của người Khơme ở trên đất giồng cao, đất sét pha cát, khô cằn. Rất ít nhà có vườn,
thường nhà nọ ở khít nhà kia có khi chung quanh một sân nhỏ độ vài chục mét vuông có ba hoặc bốn
nhà châu vào nhau hoặc có khi ở khít vách nhau. Do đó cây cối không có và người Khơme rất ít trồng
cây ăn trái, thường chỉ có vài cây me keo mọc gần như hoang ở cạnh nhà. Gần đây chíng quyền mới
phát động
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phong trào trồng dừa và điều. Một số nhà có vườn tạp, trước đây chỉ trồng tre gai, ổi, hoặc để hoang.
Tuy đã được chính quyền phát động trồng dừa và điều nhưng còn một số ít hộ vì mê tín nên không
dám chặt các cây to mọc hoang sợ ở cây đó có ông tà hoặc ma quỷ ở.
Trong số các hộ nông dân có một số vừa làm ruộng vừa làm các nghề thủ công như đan rổ rá (dân ở
đây thường phải mua rổ rá, đồ đan từ Trà Cú mang lên) gồm 9 hộ, thợ mộc 5 hộ (đóng xuồng, bàn ghế
thường dùng), thợ sửa xe hnn đa, xe đạp 2 hộ, thợ may 2, thợ hớt tóc 1. Số thu nhập của những hộ này
thường cao hơn những hộ sống đơn thuần bằng nông nghiệp. Nếu chỉ tính tiền làm mướn đơn giản
trong lao động mỗi ngày một người được trả từ 400 đồng trở lên với cơm hai bữa (giá biểu tháng
6/1987).
Ấp Bến Chùa, do vị trí ở gần lộ, gần chợ và sông rạch nên cũng có những hoạt động buôn bán hoặc
thủ công nhỏ mà cơ bản là kinh tế gia đình, có gia đình lấy buôn bán, thủ công nghiệp là chính mà làm
ruộng và chăn nuôi là phụ. Nhưng ngược lại cũng có những gia đình lấy nông nghiệp chăn nuôi là
chính, buôn bán nhỏ hoặc thủ công là phụ. Cái đó còn phụ thuộc vào sức lao động chính, tay nghề và
số vốn sẵn có hoặc một sợi trợ giúp nào đó từ ngoại vi tới.
Trong ấp có khoảng 50 nhà gạch lợp ngói hoặc tôn, chiếm 40, số nhà này thường có trước ngày
30/4/1975. Xe đạp tính bình quân mỗi hộ 1 chiếuc, xuồng thì 10 hộ 1 chiếc. Trong ấp có 4 chiếc hon
đa, rađiô 100 cái, cát sét 3 chiếc, không hộ nào có ti vi.
Cả ấp thường có 1 hộ thiếu ăn quanh năm, hộ trung nông khá chiếm 10%, hộ đủ ăn khoảng 60% và
thiếu trong 3 tháng là 30% .
Thường gia đình nào cũng có nuôi gà, vịt và heo, nhưng ở đây bà con Khơme nuôi heo thả rông
không có chuồng (giống như lối nuôi heo của đồng bào Chăm hoặc Thượng ở Tây Nguyên). Do đó có
nhiều nhược điểm như: Không lấy được phân chuồng, heo phá vườn nên không trồng được thêm rau,
bầu bí, heo thường vô trong nhà nằm dưới gầm giường nên rất thiếu vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ở đây có khoảng 20% số hộ nuôi trâu.
Để có thể hình dung được cụ thể cuộc sống trong gia đình một nông dân Khơme ở ấp Bến Chùa vào
loại trung nông, chúng tôi lấy điển hình gia đình ông Trầm Tô, tập đoàn trưởng tập đoàn 2
Gia đình ông Trầm Tô có 4 lao động chính (vợ, chồng, con gái, con rể) và 1 con nhỏ, 1 cháu nhỏ.
Chủ hộ 45 tuổi, trình độ văn hóa cấp 1.
Ông Trầm Tô có nhà lá, vách gỗ trên đất thổ cư là 500m2. Số công được cấp là 16 công rưỡi.
Mỗi năm làm 6 công lúa 2 vụ thần nông và 10 công rưỡi lúa sớm Tầm buộc và B 40.
1. 6 công lúa thần nông 2 vụ:
2. 10 công rưỡi lúa Tầm Puộc và B40
3. Chi phí “khu vực nhà nước”
a) Thuế nông nghiệp
b) Urê 232kg

Thâu 30 giạ x 6:
Thâu:
cả năm thâu là:
306 giạ x 20kg:

180 giạ
126 giạ
306 giạ
6.120kg

: 614 kg thoc
: 698 kg thóc
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c) Phân lân 60kg
d) Trừ sâu:
- Basodine 15kg
- Méthipration 3 chai
đ) Công cầy
e) Công bừa

: 90 kg thóc
: 165 kg thóc
: 60 kg thóc
: 495 kg thóc
: 80 kg thóc
Tổng cộng : 2.202 kg thóc

4. Những chi phí khác
a) Quỹ tập đoàn
b) Tiền thuê gặt (phụ thêm với người nhà cùng làm)
c) Thuê xuồng kéo lúa
d) Công suất
đ) Thóc giống sớm
e) Thóc giống thần nông
g) Ét xăng
h) Công tát nước
i) Công kéo lúa
Tổng cộng cả “khu vực nhà nước và các chi phí khác:
5. Số thóc còn lại trong cả năm:
- Thâu
- Chi
- Còn lại

: 66 kg thóc
: 330 kg thóc
: 20 kg thóc
: 100 kg thóc
: 60 kg thóc
: 120 kg thóc
: 120 kg thóc
: 120 kg thóc
: 30 kg thóc
966 kg thóc
3.168 kg thóc
: 6.120 kg thóc
: 3.168 kg thóc
: 2.952 kg thóc

6. Số thóc này bán đi với giá quy định chung là 50 đồng một kg (tháng 6/1987) quy thành tiền là:
2.952 x 50đ = 147.600 đồng. Chia cho 12 tháng là mỗi tháng có: 12.300 đồng.
7. Một ngày gia đình ông Trầm Tô (6 người) an 2kg, 5000 gạo giá tiền là 200 đồng) tiền thức ăn
mắm muối tối thiểu là 200 đồng. Một tháng là 409đ x 30 ngày: 12.000 đồng.
8. Chi phí 1 tháng:
a) Tiền gạo, thức ăn mắm muối (gạo 80đ/1kg)
b) Trà thuốc tiếp khách
c) Hiếu hỷ cưới hỏi ma chay…
d) Thuốc trị bệnh
e) Linh tinh
g) Ăn tết
Một tháng chi tiêu

= 12.000 đồng
1.500 đồng
375 đồng
1.000 đồng
500 đồng
1.000 đồng
19.375 đồng

9. Một tháng thu bằng thóc có giá trị bằng tiền 12.300đ. Như vậy bị hụt: 7.075 đồng
10. Số hụt này gia đình ông Trầm Tô đã bù đắp bằng những lợi nhuận sau đây coi như kinh tế gia
đình: nuôi heo, gà, vịt, tát đìa, con gái bán hàng quà buổi sáng, con
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rể đi làm mướn... Gia đìinh ông Trầm Tô không trồng trọt thêm và cũng không nuôi trâu bò.
Chúng tôi muốn nêu thêm một trường hợp khác mà ở đây kinh tế gia đình đóng một vai trò quan
trọng cộng thêm với sự khéo làm ăn của một giáo viên ăn lương nhà nước nhưng có khả năng và kỹ
thuật lao động thêm với biết làm ăn.
Ông Sơn Ngọc Dương 35 tuổi, có vợ 4 con, học lớp đệ lục cũ (lớp 7 bây giờ), vào chùa tu từ năm
17 tuổi. Sau giải phóng dạy học, lấy vợ, học bổ túc văn hóa tập trung, hết cấp hai. Giỏi chữ Khơ me, có
trình độ và chịu khó làm.
Gia đình gồm 1 lao động chính, 1 lao động phụ, 1 ăn theo (vợ, em gái 12 tuổi, 4 con từ 10 tói 3
tuổi). Ông Dương lãnh 13 công ruộng, có 2 công vườn trồng được 10 cây dừa, 200 cây điều, có rạch
nuôi 200 cá tra, nuôi heo, 3 trâu (2 con để cày) gà đẻ 10 con, có 30 gà con, vịt 10 con.
Thu và chi của gia đình ông Dương khái quát như sau :
1 và 2. 13 công ruộng thần nông 2 vụ và 1 lúa mùa (trong cả năm) 255 giạ
3. và 4. Chi phí “Khu vực nhà nước” và các khoản chi canh tác 2.700kg
5. Số thóc còn lại trong cả năm:
6. Só thóc này bán đi với giá quy định chung là 50đ/1kg (tháng 6/87) quy thành tiền là: 2.400kg x
50đ = 120.000 chia cho 12 tháng mỗi tháng có 10.000 đồng.
7. Môi ngày gia đình ông Dương ăn 4kg gạo giá tiền là 4kg x 80đ = 320đ, một tháng hết: 9.600đ
8. Chi phí hàng tháng :
- Gạo

: 9.600 đ

- Thuốc chữa bệnh lặt vặt

: 500 đ

- Thức ăn mắm muối

: 3.200 đ

- Dầu thắp đèn

: 500 đ

- Tiền cưới hỏi hiếu hỷ ma chay

: 500 đ

- Tiền sửa nhà

: 500 đ
Cộng

: 14.800 đồng

9. Một tháng thu lúa có giá trị bằng tiền là: 10.000đ. Như vậy bị hụt: 4.800đ
10. Số tiền kiếm được do bán heo, hột vịt, hột gà, cá trong cả năm là 88.800đ, bình quân một tháng
kể cả lương dạy học; 7.400đ
11. Như vậy còn dư mỗi tháng là: 2.600đ
Nếu thu trong vòng 3 năm nữa lợi nhuận của 10 cây dừa, 200 cây điều và sức trâu cày mướn, gia
đình ông Dương sẽ có thu hoạch gấp từ 2 tới 3 lần số thu bằng thóc.
Qua nghiên cứu cơ cấu thu chi các nông hộ, chúng tôi thấy:
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- Nếu trông vào ruộng để lúa thì không đủ sống và chi phí các khoản đã chiếm từ 50% tới 60%

(không tính công của gia đình).
- Độc canh cây lúa sẽ làm nông dân ngày càng nghèo đi.
- Kinh tế gia đình là một vấn đè rất quan trọng. Cần phát huy triệt để khả năng, trí tuệ, hoàn cảnh
của mỗi thành viên trong gia đình và sử dụng sinh thái hợp lý để phát triển kinh tế gia đình.
- Kiến thức trí tuệ và trình độ văn hóa rất cần cho nông dân để phát triển kinh tế gia đình.
Vấn đề giãn dân ở ấp Bến Chùa.
Do mật độ dân số ngày càng tăng, cấp ủy và chánh quyền đã có kế hoạch giãn dân ra vùng ấp mới
ven kênh 13, đào từ năm 1985. Cho đến nay đã có 53 hộ ra vùng ấp mới này và sẽ còn đưa dân ra nữa.
Theo sự quan sát và nghiên cứu tại chỗ chúng tôi thấy có khoảng 1/3 số hộ chưa tích cực xây dựng
kinh tế gia đình, thậm chí còn có hiện tượng đem bán cây, phân, đồ dùng nhà nước cấp phát để lấy tiền
ăn nhậu sau đó đi làm mướn để sống. Rất may số này không đông.

Người Khơme ở ấp Bến Chùa theo đạo phật Tiểu thừa (vihayama) cùng dòng với đạo Phật ở
Cămpuchia. Có hai ngôi chùa, một là chùa Walt Sleang Mean Chey (ngôi chùa có cây mã tiền) ngôi
chùa này có từ lâu đời và thuộc phái Mohanikay. Chùa thứ hai là chùa Walt K đasơre (chùa ở giữa
ruộng) và mới tạo dựng 80 năm nay. Hiện nay mỗi chùa được xác định như một hộ, được cấp ruộng và
đóng góp nghĩa vụ như những nông hộ khác. Riêng phần tự do tín ngưỡng vẫn được tôn trọng theo
đúng hiến pháp và luật pháp của nhà nước. Số thanh niên đi vào chùa tu không đông đảo như trước
giải phóng. Số sai di (chú tiểu) là 12, số tỳ khưu (sư) là 13 kể cả vị lục cả. Khi vào tu (thường là tuổi
15) người đi tu kàn cam kết với chính quyền địa phương là đến tuổi phải chấp hành nghĩa vụ quân sự
như mọi công dân sau khi xong nếu muốn trở lại chùa tu cũng được. Nhưng hầu hết sau khi đi nghĩa
vụ quân sự về những sa di và tỳ khâu đều hoàn tục, lấy vợ và tham gia công tác địa phương.
Những người dân Khơ me trong ấp đều là xưng là “con sãi” và vẫn bảo lưu một nền tín ngưỡng
đậm nét với Phật giáo, vì họ tin rằng ngôi chùa tượng trưng không những cho tôn giáo, tín ngưỡng mà
còn là điển hình cho nền văn hóa truyền thống của dân tộc Khơme từ kiến trúc, điêu khắc đến học vấn
(dân trong ấp tới chùa học chữ Khơme và các vị sãi cả thường là người giỏi chữ nghĩa, kinh sách, biết
rành việc xây dựng, nghệ thuật tạo tượng và vẽ tranh Phật...).
Người dân Khơme tham dự tất cả những ngày lễ chính của đạo Phật và những ngày hội dân tộc tại
chùa, như hát dù kê, múa lâm vông... Đến ngày hội hoặc Tết truyền thống họ đều ăn mặc quần áo đẹp
và mang lễ vật lên chùa. Cũng ở chùa với kiến trúc lộng lẫy, đầy mầu sắc rực rỡ với tượng Phật huyền
bí và uy nghi, với khuôn viên rộng rại có cây to, bóng mát, hoa cỏ rực rỡ, trai gái đã hò hẹn nhau tới đó
để gặp nhau, để trao đổi tâm tình và tiến tới tình yêu. Một điều cần chú ý là chính tại chùa các cô gái
trẻ sẽ tim ý trung nhân ở các vị sa di và tỳ khâu đang tu, vì nếu các cô lọt
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vào “mắt xanh” của các thầy chùa thì sau hết nghĩa vụ với Phật, họ sẽ trở về lấy vợ. Các cô gái tha hồ
có dịp lên chùa để phục vụ đắc lực các vị sư để “chiếm lãnh vị trí trong trái tim” các vị sư. Người con
gái Khơme thích lấy chồng là những người đã xong việc tu ở các chùa, càng tu lâu thì “tuổi đạo” càng
được quý trọng và có uy tín. Họ lấy ngôi chùa chính làm trung tâm sinh hoạt xã hội và tượng trưng cho
ấp của mình.
Những này lễ chính của người Khơme trong ấp là:
1. Chôi Chnam- ?hmei (vô năm mới) hoặc gọi là lễ chịu tuổi, thường được coi như Tết Nguyên
Đán của người Việt. Tết thường kéo dài trong 3 ngày: ngày 12, 13 và 14 tháng 4 dương lịch. Trong dịp
này họ cúng tổ tiến và đến để nhờ các cụ bô lão trong họ tắm cho để tạ những tội lỗi. Trong dịp này
trai gái thường tổ chức hát đối đáp nhau gọi là Avai, và múa Lâm thôn, và tổ chức các buổi hát dù kê
giống như hát cải lương của người Việt. Trong dịp này ấp, sóc của bà con Khơme suốt ngày đêm vang
dôi tiếng trống náo nức lòng người.
2. Lễ Son Dêunta hay lễ cúng ông bà bắt đầu từ ngày 29 tháng âm lịch và kéo dài trong 3 ngày. Họ
tin rằng đến ngày 20 bố mẹ, ông bà đã chết thì linh hồn về thăm con cháu nên họ làm cơm cúng long
trọng. Ngày 30 gia chủ đón sư về nhà cúng. Và ngày thứ là 1/9 âm lịch, họ lên chùa cúng và lấy dầu
dừa thoa lên cặp sừng của trâu hay bò họ nuôi và coi đó là sự sám hấm với trâu bò vì trong năm họ đã
đánh hoặc quát mắng chúng. Lễ này còn kéo dài thêm vài ngày dành để bè bạn thân thăm viếng và vui
chơi với nhau.
3. Lễ Ok Ombok lễ cũng mặt trăng, tổ chức vào ngày rằm tháng 10 âm lịch và bắt đầu vào lúc 21
giờ và thường được gọi là lễ lạy trăng (Sâm oas Presh Khê) còn Ok Ombok có nghĩa là “ăn cốm dẹp
lấy tay thầy vào miệng”. Thường trong dịp này có thả đèn lồng và múa hát, biểu diễn văn nghệ, cuộc
vui chấm dứt vào lúc trăng lặn.
4. Lễ Chotsima là lễ tổ chức khánh thành một ngôi chùa mới, lễ này chỉ là một trường hợp đặc biệt.
Trong lễ này con cháu thường cúng báo hiếu cha mẹ.
Hiện nay ở ấp Bến Chùa bà con người Khơme đã tinh giảm nhiều và ngày càng gần gũi trong sinh
hoạt với người Việt, nên những ngày lễ này cũng chỉ còn tổ chức một cách giản dịi và thường có sự
tham dự cùng vui chơi của người Việt.
Ngoài những lễ Tết cổ truyền và theo đạo Phật người Khơme còn bảo lưu có mức độ những tín
ngưỡng dân gian tiền tôn giáo như việc thờ cúng ông Tà (Neak Ta), gần giống như tục thờ cúng Thân
cây đa, ông Đống ở người Việt hoặc đồng bào Tây Nguyên. Trước đây ta còn thấy bà con thờ Neak Ta
Đam Pô (thần cây đa)… Rồi họ cũng tổ chức để Neak Ta nhập vào người để lên đồng bóng.
Cũng như phong tục người Việt, người Khơme còn tục cúng nhà mới do pháp sư (Acha) chủ trì.
Người Khơme còn tin ở bùa, phép, thư cúng, ngải và tin có ma quỷ v.v...
Gần đây qua quá trình chung sống với bà con người Việt những mê tín dị đoan đã mất dần, nhất là
trong số thanh niên, đôi khi chỉ còn những người già cả còn mê tín.
Tục cưới xin, ma chay (thiêu người chết) cũng đã tinh giảm trong ấp Bến Chùa trong suốt 12 năm
sau giải phóng chỉ còn hai gia đình tổ chức đám cưới và đám mà theo truyền thống xưa.
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Về y phục, người Khơ me ngày càng hòa nhập với người Việt nhất là các cô gái ở ấp Bến Chùa mặc
hoàn toàn giống phụ nữ Việt, quần áo bà ba hoặc quần áo sơ mi chứ không còn mặc sà rông nữa.
Một điều rõ ràng là xu thế hòa nhập, nhất là về văn hoá vật chất và xã hội giữa người Khơme và
người Việt ngày càng rõ rệt và có khả năng nhanh chóng hơn so với văn hóa tinh thần.
Vấn đề giáo dục ở ấp Bến Chùa sau giải phóng đã được chú ý và đã có một số việc tốt được thực
hiện.
Trước giải phóng, ấp có 2 phòng học gồm 4 lớp 1 và 120 học sinh, sau năm 1975 do có 4 phòng học
với số học sinh từ lớp 1 tới lớp 5 là 222 em.
Khó khăn nhất hiện nay là vấn đề đời sống của giáo viên ấp Bến Chùa vì thầy cô giáo đều phải sinh
sống bằng đủ mọi hình thức lao động. Các giáo viên hầu như không được đọc sách báo, trừ sách
chuyên môn dạy học, không được nâng cao về mặt trình độ văn hóa. Ở xã có 1 thư viện nhưng khi
chúng tôi tới khảo sát thì đã đóng cửa hàng 4, 5 tháng nên không ai có thể mượt sách được. Ở xã lâu
lâu mới có 1 lần đội phim hoặc văn nghệ về phục vu. Cả xã Phước Hưng cũng không có được 1 sạp
bán sách báo. Đài truyền thanh hầu như không hoạt động. Ở ấp Bến Chùa nói riêng và xã Phước Hưng
nói chung vấn đề nâng cao trình độ học vấn và văn hóa cho nhân dân đang là một trong những vấn đề
cần được đặc biệt quan tâm.
Ta thử hỏi ở một ấp xa xôi như ấp Bến Chùa, người Khơme sống tập trung như vậy mà số không
biết chữ chiếm quá nửa, phương tiện thông tin đại chúng lại hầu như trắng, họp hành thì ít chịu đi, như
vậy làm sao đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và những yếu tố cơ bản về xây dựng xã hội
mới, con người mới xã hội chủ nghĩa có thể xâm nhập vào được. Dù ăn mặc y phục và nếp sống ngày
càng chan hòa và bà con người Việt, nhưng rõ ràng sự chan hòa về cơ cấu nhân bản mới chưa được
bao nhiêu, tư duy chưa được đổ mới tâm hồn và nếp sống chắc chắn còn bị những hủ tục mê tín dị
đoan hoặc những tàn dư của nền văn hóa cũ, chủ nghĩa thực dân kiểu mới và những luận điệu phản
động phá hoại tác động vào không ít. Đó cũng là một vấn đề khiến chúng ta cần suy nghĩ.
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ĐỘI NGŨ CỜ~IG NHẢN C~ C NIIÀ l\aáy, Xí ~GHIỆP Cô~lg NG~I~P VÀ NHỮNG VẤN Đ~
XÃ Hộl ĐAN~ ĐĂT RA c noA TH~CB
~l~ là'n lròn v.li trò giai ('ăp !iê?l phonr' tron~ sự n~hiệp xâ" clt.Tn~ (~ãt nưở~ gi~i cấp tôn~ llhân
nllất. định phải đượe pỉlal lìuy r.t'l ti~m năll. của m:nll. trướ(. hết là lron~ ~h~ má~ ~i ngllièp.
Nhlrr~ ~ hự~ t~ tính tich cực của đòi n~ũ ( ô'lg n~ỉân đă đl~rợ~ l~h(-' i tllác đẽq đâu ? ('ần phai làm
~tì dé ~11:;P họ ph.í' huỵ h~l t?ềln I.ă.~ơ đ~ Nilừll~ câ:l ỉl(ỉi n~y dặt ra thật sự n-.h~ m túc. Qư.' (.á~
~l'ộc điều tr.l xã hòi tằọ:: ở lltò~ so n~l.l máy. xl tlè.llìệp tại Hâ Nòi, c:lúng tôi nlu~n có ~c.rí st'ơ lỉlll
lli ~U Vả lý ~l(ải Vầ.l đề tl'èa ~
1. Một vải hiện trạữ.. đállg quan 1â~n.
Trước het, ~húnt) tn; tìm lli Ll tí~ái đ~ ct~l cò;lg nl~a ~lối với nh~ má). xi nghi~ap Ý kiên củ.'
cl~ng lthân về l~uyệu ~ọll~v bức tllict hiệ:l llày ('ủ'l llọ ~b() thấy mốl quan lâm của công nhân cllủ
ycll hư~ng ra b~ . llgoài :lllả l'lá~ , xi nghị~p. Cllỉ có l~ĩ/ c~l'j tr~ lời củ~ cỏng nhân licn ~lưan đếl.
n'r~i má~ xi n~lièp ~ t.,ĩng :'hỉ dừng lại ở mứơ độ đòi hỗi có vièc lảul (.c c6 lư"rlg đủ so'lg.
Tạt cá~ cuòc họp phân xư(!'ng và t( đội sản xuăt, n~t dượ~ t~lm thời tăch r/ khỗ nh~l~g m~i q(lan
tàm khảc bên llgo,li rìhâ m:í~ ...i n~hic~ llg'rr~i (:òng l:h:ì/1 tỏ ra có trá(ll nhiệm. Ho đâ dón~ ~óp
nhiều ý kiễn t)ồ lcll v~ kê hclạ~ll s~n ~tlất, ~ tổ chức và bỗ tri l(:() dộng hợp lí. vc công bắnl lroíl~ơ
!)rlân pllối tit~ll ~lt~ởng... S~j.~a ~ớng n~lán l~i tỏ ra thờ ~ với các vấn đê quan lrọn', l~h~ ?thư: củnơ
c'.) kc hoạ~l l.'o d(.)llg (l-,8%); nâng c'lo cllầt lượng sảrl ph~tm (lo.3~
I)ặc bièt chl có 3.tl/ tôn~1 l)tl~a qu~tn tâm đen tinh llình bảo ~ệ lài sán củặ nhà rnãy, xi l'ghiệp.
điề'j Ilàỵ tll~í phù hợp vởi hiện tượli~ Sl.,l / ( ôn~ nhân cho r~ng việc ăn ('ắp t~i s~n t~ lthà rn~l\ . xi
nghiệp là do hoân cẳnh thiêu thốn của gi,l đinh. Tìn~i hinh trên cllo thấy. ý thức làtn chủ của người
cô~lg nhân ở nhã mảy. xi nghiệp đã k~lông dlrợc phát huy.
Tìm h;~u vê tinh tich cực ('hính trị - xa hội ~ủa công nhân. chúng tôi thăy phăn lởn họ thực sự tỉl(; ơ
dr~i với eá(: lloạt động côlg đo~n. (.oàn thalỉh niên. phụ nữ v.v..' Công tác pllát tri~n I)ảllg t:ii llilà
máy, ~í nghiệp chtra !ốt. Tỉ lệ côug nhân là Đảng viên cởrl thấp.
rl) Trong bai chủ ~vếu sử dụng số li(.u điẻu tra ~ã hội học tni các Tthả măy: Cao su Sao uàng. Xđ
pl?ở~g, Còng cụ 5ô 1 năm 1988 v~ m~ số quan sát, phúng ván chusêll sâu ở những nhà mảy. xf
nghi~p khác.
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68 .------ __ -_. -- - . \ít. HOA T!I~CH ~ôllg n!l~ll l~i~l !ri': rất il (!J:là !â.ìl (là '1 (~ ' ~ăịì đê lười ~r
thon. nước và tlit~ giỏi. Chỉ có 37,1/ ~lìn~ ,l~lul )ra l'.vi là nó ~t~n ~ ~ .l~l~ 1 .kỵ. 31.:)/ công nhân cá
lành không dọc báo báo gì jl~ặ~ ló đọc cung rất inh chế Jleu như t~nil cờ tờ báo lọt ~ ~ 1 ' ~ 11ọ
Nhiều công nhân thực sư kiêng eo hứ,là thú t~o~lg lao đ~n~ họ làm việc uế oai trong một nhịp độ
bu buộc. SỐ chít nhân vượt đị~lil ll~ú'c rất ít. N~ượ~ là, số công nhan làm ra nhằm. sản phần không
~l(!t chứ lượng vốn còn cao. lim hiểu về.ngll~ nhan của các tai lên do dò.là. chúng 'ôi thể h~Tn 8n/ các
trường hợp là do ~hò'lt tuân thủ các qu'7 trịnh vê quy tr~llll sản xuất. lây lui:~ nlá~ xí nghiệp có những
quy định rất nghiêm về việc đảm bảo giờ cũng cao đơm-? ~onc điều đó vốn chưa ngăn cần dược tình
trạng còn nhi~ư công nhân n,chỉ viết khô:l.(' lý do.
ý thức f.hấu dấu nàng cao trinh đó ăn h )l chì công nhìn chưa cao. Số côní~ nhân hiện Qan~ theo
học các lớp bổ túc ~7ălj hóc và ki huỷ ('~n (háp. I~ièn Tla~ dĩn cỏn lỏi 28~v trên ti lý số công nhào
thức triều ìr:l có trinh dự cấp 11. 'l~rollg khi đó sa còng nhân có trình đò tr(l~lg học về dự? học lrự~
tiếp sản xuất chỉ ló ~8o/.
Thái dò của còll~t llh~n dối vớ. \'i~ hức lúp n~lárn n.lò cao trình dò ch'l~ ăn luận và tay nhè cũng
còn nhiều hạn (thê. bị ba phàn công nh~ll kìl~l.ơ hờ (ra lượt có sách kỹ thuật nào nêu như cuộc thi
trân.(7 'l)~c từ xi l.'.t?(in ớt ~l:~ ~ ,g t ~ về ilọ~ lắp ( ủa cồng nhân thực chát là tế nhún t;l: (!~ tro'l ). ~
tỉ.i ~là".. bà~ ~ !lứ ~hòl~l x!làt ~hat từ nhu câu thực sự mong m(ố:l ~ó tr{l.ll :lụ ~ĩrnl~ ~rí t~l~t .av
llgl,ê vàli~lil (ll(lll~ 'ề lý thuyết. Tham khảo báo cát) l~l~ơ l:t~t c~l) .~ (i(.fl t'1r) \à l~i rltl'ỡ'l~ ('ùtlo
nh~ìn ở :n ~t xi nghiệp, chúng tói thấ~ 'r~ỉ~g rn~ l(.7p bo t'ỉ~ l~ !'l'.lật (.?i() ('ôìlt nhâll c() ~l ~l~ nhân
tham ~ia thi chỉ có 1-1 n ;ư~i l~ .l..'ll:~ '.trl~ ' ~ấ~ b~ln?. L~an báo ~áo đtl ỉll~ậll ~ét việe vận dộng
cò;ig nhân ~ lại ilọâ !ậ') r~t l~ 'i() ~ià'l, xí ngì'ir"p t~ã c~ rất li~ìicu bièn pháp đè ơuín lý song hicu ~uả
dem lại ('ỉ)lra dư~c ỉà bao.
Chln~ì n'lữn~ dlều kt ~è~ t" ~lil~l nảo :.' ti 'hl~h ~ại s~o cliỉ có mộl bộ r)h.tn ?'llỏ c )n~ llhân có dt
~ỉầ~ các sán~ ki~ll và (ip dụỉlg lll~ữll~ tiêll ~ộ kỹ thuật tron~ sảll ..uăt' Tron~ năm qll~l. ~ấ ('òn~
~lllâ:l ~6 .',ár ~ ki~n ~ái tiến l~ỹ thtl~lt lâ 13,()/, sáng kiê!l trong "ièc h('p l~ lìt;~ sả:l ~át là 7,l~ s~a~
~iến ~t~n~ ~ệe tilt ki(jm n~it~rên vật liệu là 7,(),9 ' Đálg cllú ý !~ ?l"_tt)[' r~ ~t' ~í"_ :.~n '';?ỉ ị~ìp
lrun. v~ l~ ~li lặl) lại ờ cá~ lổ trưửng sản xuăt v~ n~t ~ố ~ll~ .ì ~ .' ~ ~ (~ (). ~ 2 - uâ~ ~ l ~vl:)~a 1~ĩ
...'. :i)[) ~ể ,n ~l~ ~i~ đli t"?n~r c('n~ nbân đượ~ khủo sat? Nhữn(ơ h~ll c'~é tl..:í ~ 1 t~t (~l !i~ (.~li
l'ấp cư,lg 'ltlân tl~r'- biệt? v~li trò lịtll sử ( ủ~ mỉnh.
N~ư~i c~g ntl~l'.'~ ~ ~rj ~ tll~ p!l:ị~ ỉl~ly (iư~c ý l!.ứ~ chính trị cao củ:l mi:'h k!li sự tiiiêil th()vl ~
\Jt cll~ .'."( ~r~ c~t !l'.) V:lr~ dừi s~rl~ hàn(.T n~ (iầy rẫy llhữn~ l(l âu v~ bữa ăn. về ~ơi ở, ~ ~c"ãc
l~tl:~ cả:l gi~ (ỉin:i. vc họ-. hànll' '~ỉa con cái... T~m tlỉẽ l~io ll.ưởi công n~lân (~ !/1~ ~ ~n i)') v~i
lắ'l~i m~ xí n~ dư~c trong khi nilà máy. ~i nahiệp tr~ lươll..l c(ì. [tlíín.l (.''() llọ l~ ~ ti n ('h~ llú ~ống
tro.l~ mlrời nơ~ (lll,lỉl v/ ~ậy mà nhữn~ li~tr~i '~rl~ n~a ,~u plr~t b~n~ cácỉl nà~ ha~ ~ch ỉ~lác l~i'n
tllêm ở nhả nhâm hù đ~ap ~àr) ?lỉlừlit tili~l t(t.tl :tó. ~hi n-,uồ:l t~lu nhập cllính của 'n~lr('i cjn~ nhân
đến từ bên nrvdà: ~lllà má .:. xí n~ ~ thì !át ~êll ('ái xã llòi bêll ngoài ~lliải lôi ctl~n họ hơn. Sự gằn bó
củ.l lì(.) đ~i với ll!.à 'ná~ xí n~hiệl~ l~tt ~ếu phải lỏng lẻo đi Tại cá~ lll!à rn:iv. .\í ;lg'r~ệi) t~ượ'.' :lỉèu
~r:'. .náỵ m()/: vá tral~ !hitt bị l~ thuật. ~â' lạc hậu. l)!: b'ì p~là.l má] đư~ lắp ~lt lừ ?.llt~l';~ năm ~l~
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Đội Dgù '.' ' ~ ~l~ già (lõi. H~n nĩr~ ~f) lll:i~ d~u ll: ~ tl.'( ~ k~ ~ht.,l' ~j.l ~ !"''. .:~l ~l ~ (' ~ v~ l(hả
nản~ l~m ";ệ~ .à răl h.ll (.ì.ế. 'l',.i ?l~l .\ướl~ ~i:l ~ác ?.l t l::".:', ~ !~ : t-.ầ~ l~lò~ơ ít nhữn(. cỏ máy đồ
~rì nằrn ('lli~n c~t~ ll~t~iií) :.. ..ì?'.. l?',' . ' ~ r; '~ ~lưt~ ~ì cìlún ~ (lu~ cũ k~ tluặc hỏng !ló~ th:ếu ll'lụ
tùlì~ tll '" t .:~ { .: ~ : ~ ~l..J~ ~ì :llt)t ví ~lu liê~ b.èu. l.à một nhà in:t: ntl~l ll~j~l t"'ă~ ~ ' ~ n ~ tằl'.~
~t.l ~t~ ~jỉ: ~ll~c dt!ọc lrung Quòc làp dlt lừ lìăln l~ 'ỉcn lr' ~ \ !'.t~ ~ (~ị hl~l'. ~í' d~ ~n~a tà~l ~g tllủ
công. T~ollg ~lli ~l{). điề~l i('a \~ c(/ ~ìl( ~l~ r..--'~ - ~ ~ .'i (~l l'('?:.. l:'l:t/1 llhl. ~ná~ ~hún~ tòi tl'.'l~
r.h~l : n ~ :;li-l~l ? ~ d'):~í '~ .l:. .~ ! .' .~ ~ .. l: ~ '..~ ~ìl', cn ~iò:l ( :lo chiếm tới ~ll,7/.'., tr~n ~ừ.::-' số
.l~ịl~ì ~ ??(y~ i~í".:. 'l!ỉ('l~ ~lr :, ~ ~ .., sô ~ù:~ ẵl~t) dlr(":' hỏi trả lời l~án~ họ t:h')n~ dược sir ~ụ!l~
~ì(;l.t l~ht (~l (i~ !ỉ~ ~ t.t('. ~ì" ('il~l~ l~ ,.~t trollg n!lữllg n~ll~ cn n!...n i~lli~l n~tr~i Lônt~ ~l~tll iì?~
1 \:~i !:~ !:,t::" :. '.~ii ~i~ ~lọ~ tầp nHn(,r C~O k;en tht(r' vâ ta~ ll~hê. ~tltr~ (ru~ll l"r..li~ l;ơ.' ~ ~u
~l~ (~ì i;lỉ((?l 1 t.:.n l.h~irg lì(}ạt (~ộ' ~1s'l~ n(~ tì!ll iòiằ ~ ~ s~m(, l~ ~ tr~lì..) :. '?-': ('.).':~ [l::'."ll. .~
!' 'iì~ (ii ỏ ~ st.r iìtí'i~g lhu tlollhơ la(j ~l~ll~ ~à l~l ' tló i~o dọll~ d(~ ~i .'!.) ~ .lỉ ('òn ~l ,ti 11~l sl~
Cưông bl.'c ~ặn~ lth(.'c. '
Một đi~m nừa kí;ien r.~l~ì ('r~ll~ llh~ì l~ôỉl.(t l.ầllh~ s::y lre:l., ịao đònc' là điêll l~ện "ệ silih t'ôll~
.l~hlệp (~n ~lưa lol. Cô!]t. n!l('~l ll~iải ,àm ~ic~ ứ(}tlg mòt ln~i tíườn~ licng ồn qu:l lởn, l~ò~g l~í n~t
;~ạl ~ ~ỉ"~ ll~i. ỉlir.ệl ~ò ~llr~ (',lo. l)t'(' bièt là l~i nhà nìáy Cao sll S..o \rà!lt~ và~ lllù~ h~ klli Ct','!ll~
l/)t ~l. kl~ôlì~a íl nllừ;l'. n~ày ~òllg nhân phải làm vièc trol?g ~l~l ỉ~iètl nhi(" (ỉ~ qjá i{j~ C(; những
tl~i. khi ll~i ('huyện vởi ~òng nhân, chúng t')i p~ái li": t() lclỉ L{lì :n~ ll'.lle í!ưr~ ~ rt'll. 1 hi đó tìsì cấ~
~r~trl~ bị chóng nt)na, cllôno ỏll. tl.ó/r~ ('ộ~ h~i do ỉ.óa càđt '((i c~ ) có tá~ đ~l.đl l.ì b~o. 'I'ập lllè
lãnh dạo các nhà má~ đã ~uan íâm ~ải :hi.~ll ~liêư ~i~ ; ~ì) ~jỉlt ~t;o .'òj~ llỉ:àn íllìưll~ liièu quả thự~
tẻ vẫn cỏn r~il h:in (:h~
~ông nhân ẩ~ ngưòi r~lt tìlực ~c hởi h~i;, .(ị. ?(~t. l~ọ ~tl ' l;ê~ li:m~ n~à" ~ởi hi~n trạng của lao
đò:lh' cúa sinh hoạt và ~la lì~th hì~h x~t li()i. Sự t~ng ~ẳ?lg, ngu~ên tăc pbân pẵloi tlleo lao d~ll~ là
ỉlllừll~ dit~u trl:Ct thl!'.: ll~lât ~p(ì ~í lr~i Cô:lg rmàll đòi ilỏi phải d~rợc thtlc sự tòn trọ~l~ trong lll~ì
má~r. ~ tr(~ t ("'lg llh:ìn l~êll ca n!liêu về chế độ- tiêữ lư~llg, ti~l tnưởn-, qư~ íl ()i là lnột ~l';;'. èn.
~t~l bảu tllản sự k.!ell tllưởllg ỉ"i thường đến quá muộll mằn. Sự dài ?l~ộ vc ~ ~lt và độll~ ~iêll ~tl
lịn~ tllần khôllg kịp thời sẽ là~n biảm s~lt ll~l!Ll Lình llăng s~ly [r').l~ ll/) dộ'lg (.l' ( c.'ní. nt~n.
l~ron~ kbi rló, tllư~llg lhirờllg ('ón~ \'ièc n"ấ~ ~hl dược .iìà !a~ ~í ll~ q:l:'n t~m dến vàu nllững t]ịp
cuố: năm. íll~ll nừa tìlllì tl~ạn.ỏ) nh~n ,'itli ('á(' i~ !).:'l:ì i~n :;~l ( (.n eh;( rn một lỉ lệ quá ~ao đà t~o
nèl~ ll.ảt t~l lý clì~ ră:l~ lhtln!l q;lả t..() ~ò(',.. ~f) ~ll~ lỉhân làm r:l. phải' (hia sẻ quá ìớ?l cl~o ll!ìt~n,..
ngư~i ~lló~l. trự~ li( ~ s~n xtiất. _
Có n(n 'rá('h n~ 'i cô~ ll~lân ~è ý t.'ức c;'i/1!l !r'ằ ?sét'l kllònr<' l~ll l~ìnll dạ~ chưa ihực sự tin
~t~T'l~ \ào {in~ tlầ~ỉl li~l ('ự~ ỉ~ ả !)ăl:g ~á;lt l~o ('iía )!ọ? I~hông ít nhừllg nơi ngư~i ('ôl' liil:':l ~hlra
~h~lc s;.r ~ịt"ợ ' tll~m (.ị~ \'à() ~it' ~o~ii đòng ('D lípìl ('llất quản lý của llilà má~ .\i ll~li~ p. liọ cllưa
lllltc ~l' ~trự." i) ~ l~tj ' l~icn củ:i l;li/1h ~ề ~ièc xày dt~ll~ l~ 'l.lạ('h s~ìl .\uấl. \:c ~á~l dề rl( !~tt ~ t'
~n i~j lđllll {t~l atlà i~lá~ ~í llghiệp và các il{làtl ~uớn~ ~c ('he (tò tlào t:i(j '('('t 'bt'l (tt~t' g t'l~ n~át
\.\'.. (.ỏn~ n~lân chỉ bàn !ăn bên ngoài c~ộn i.ọp ~ ~ác v(.'l' tỉ~ llọ qll~l'l tâln t'ỉ~tr ~l~ưđ ptlál ilu~ lriệt
(lề Quyền dàn chii ('~ mìtlh i.'oii~l ì' )t n.bị. .\ỉói qlla:: ~llìl ìili.:u mát {ll~ của (án bộ lãnll (_lạo s~t
công ljhàlì cũ.l~ đã iàm (''lo llò. s.) cl)rlr nilàn . ~ ~ư~ l~l r.ú.(l a~lời l~nh đạo đã dứdg bên n~oài gi~i
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70 ' ~t 11~ 1'11~cH Thời gian qua cá(' nl,à m~ xí ngbi('p d'ã ~ó l:!li~ll ~o g.t'l~ đ:tn~ kè tr('ng siệ~
nâng cao tr.nh d~ sinh l~ ~ ~ăn hó~l củ~ ~n~í nl'â,r. t ~n~ n::l?: d~ ~ ~lltt~ ('ựọc một s~ buổl cho c/)l].
nhán ~e:.l p.;itn. ~hlr ~lìb :iức v~ll ?l("!!è. t!'i (tấu l~ l: ~ ('.í) l:o'i dã xâ~ dựng đưọc n~n~ đt)i ~ăn
l?nii( :lc)ì 'P dư nt~l 1 lừ':() LO~I giải c',a ~l.~nl. !)\lô. C(; nhừng nơi d~ lổ (:l.ứ(~lượ(: ('h~ còl~ nhàn
tli n'. ' ỉ nl:il. Nl.t~ll~ nili~l clltlli~ l.'i còll() lá(' l::l~ ~ủa nhiềll n::ả má~ ~ nghi( p ~all chư~l đưọ~
lanil ú~lo quall tâm mộl các!l thỏá dá'lg.. i?il lại l:llừli nõ lt'l't~ của ('á~ n~l(i m(i~ ~í í?.t h;~p ~o:lg
!ĩll?l vực llà~ (llúỉ!.. lót thấy lănh đ~o mởi dù'll~ l.!i ~ nlìừng hr~it '/ộnỉ. ì~ l]oi. l~t' ~ , ('ìi~lng !a
khô:.g thề trá~h ('ô . nhân i!l~ ơ ~ởi ~nh lư),ll vân h(ja lro"ơ l~hi l'hừll~ đi~u kiè;l ~ăn h~a tối thieu
của ('ôtlg nhân ?iong'dởi sốlìg llàn.a n~à~ clll~a được giải qu~t. l)ó 1., lillll trạng mẫt '.ăn hóa nghi~m
trọn~ (ỳ m:"i lrư~n~ làm việ~ c~ln~ nlkư nlt)i trư'(a'ng sil~l ho(!t củ~ ~ côn~ nllân. Tìlih trạnnt Cllật
('il)i ~ề :)?là ờ. S~r lầ~ l(:)i ỏ lối di. str mrl ~ệ sillh ~ n(Ti ~ng t ộng... Vì'l:l cỏn ~ ~l~ hlè~l ~ư~rll~
pliò l'i~n.
Ti?lh tr~ng trcll tlây ở l'lột s~ do~ ~l ~òi llỏi nhìr!lh~ ' 'Jư(y ă'lỉl ~l. ) ,?ó S(rl:l Xá( ôị/th lại nhièln
vụ củ.' Tnin~ ớl51 ~ới ìl!à.l ltlá~ ~i ri~iìr~p lìl:l trlr(~ l~ết là trd~ll nt'ièm ôối với hiai t~ấp cô:l;l
rl;lâ;l.
3. (< Đối đll(l Với thử thách, 1ảm ~ đ~ vư~l q~ ~ ~ (l)
Sức nặlg thực tê c:i~t càu ~ỏl n:')-f ila'.~ đè :lặ?l 1 l"n n~t~ rlr.'.(~i !~nh đ'lt~ rluả?l ~ eắc nhj má~
xí ll~liẻp.
Sự việ~ sẽ kn~i(' i ẳn vlê'l như l~ ?l đ~o n~l~ m~ỳ ~i n~ :li~p llhận rđ nluồll gỗí~ ~ức mRnh c~a
mi:.ll lrli~c llêt Il~m 'l'o~ ~ức lll:!nh clta ~i:ii cấp t'ông nil..n. ~ nâlư vâv ~l/ải cll~l ~ li~c (ll,'l k:it~rl
tl~ ~ qu~tl lnọỉ ~ll~ kllăn ~hinh la l~m thế nào khơi động được tiềỉll nj~ ('ua giai cãp?
Vởi tinh th~l,l 'rr_ n dâ' . vi( r xây dựnhơ vá ~há~ tri~ll tập lhè côllg nhân (~n đượ(: quan tâln lờ
mọl ll~lươll~ lh~n: ~ấll d~ lrả lư~n~ tlìl~l ~áng. ~llen thtrờllg kịp thởi bằấlg đãi llgộ sát chầt. gi~m
bót c~lo c~n~ llhàn lỏj lt) lần~ về về sinh ll(jạt gi'l dinh và nguyện sọng ~ iêl)g lư... Tắl ('ả nbữ!lg điều
này khtìng th~ dưực coi như sự b~n (vn cỉla Đản~ è~hủ nưởc và cú:l nhà máy xl nghiệp mả p~lải đượ~
coi Dhlr đièll klện đàll liên của s~m xuất. ~à tllrực đưa vảo tronn ~ề ho~ch củ,l từn~ đ(tn Vị. chl Có
olì định vê đời ~ôn~ vậl chầt. n~ư~i cônr llhân m~i có ~lủ nhữtlb ( iêll kièn tối ~hièu đề thể hiện ~a
l,hát hlly bản chát gảai ('ấp t~lla llo trong mọi hoạt dòng.
(:li hén ~ỹ l~ tl~l ~à nân~ ~tp tay nghê ~ủa côn(-, nhân 'à một ~ng tác ('ó l~lln qu8rl trọng đặ(: hiệt.
~u~ờl ('ôl~ l.h,ill p,lủi đư~ rèll lll~èn t~l~ llghê, phải xủc tiế~ vởi nh~l;ơ điêu k'ệll kỹ tllu~ lllôll lll.),l
tl~i raới ~à 'ar dó ~l }lll~ sâng kiến. ~lở hội thi t. ll~hls l~ một hiệl ~lá~ ~í~h cự~ d~ pỉlát hu~ tài n.lng
và lrìlth độ kỹ lhuậl' c~a cởng nháll, ?lìlưỉlg biện p"~P nà~ ('h l:l đ!.t~c một so nơi qu:in làl~l dúll.
mứ('. \'lè~ cl. eôn~ nhân di học tập thêm về kỹ thưslt rl~l;ều khi dă đlrợ~ ('oi n'lư nl~t~n~ việ(' lãng
phl. Nâllg ~n trình độ ch{, ~èn nlô~l ct~l ' ('ôn. nhân đồnt th~i v/]i việc ('ải ttêll kỹ tlluật củ' 'll~ m,ẳ'r.
lt ~lgtlièr) khòlỉg ctlỉ trự~ ticp l~m lăng :?ă~lg su~t l:lo dộn-. nlả còn tạo ra (ièm hứng thú ì'lu động
của cô:l~ nilàn. ~m bc họ v('i nt.hè n~hiè~ t'úa lnil~h. ~uan lrọng hơ~ nữa lả ?.tlữl.g diều ~n ~ắn với
sall (.ề ìlién ~lại hó~ giai c~lp còllg rthâll, nâll~ (l) Đê m~c đjợ~ bà~l'~l~ ~n nêu ln lrun~ tllál~ 1 và 8
nânl i9s9 nll~m thu lll:~ ý kitn ẹâc gl~x' đóo vê v~l dê củn~ có va phát trl~n eác nh~ máy. xí nglnệl~
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còll~t n~lliẹp.
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i)ôl nga.'. ' 71 giai cắp công nhân lên ngang tìm và sứ r'lt~rlh lịch sử c'j'' !'ọ' rưng t~ưởc làm chủ kể
thuật, người cl nó nhân cũng tu/1~ nhừ ~l()i mới sự suy nhái Của .mà). ~ll~i môi sinh hoạt cá nhân,
đồi mới sách ứng xử trôn-, quan lê ~ ..tri.
Đè làm tròn "ai trỏ giai (áp tiên phản-, trang sú nghiệp ~â~ dtrn~r dết rlrở~ ~l~ tính tiên phong vê
chinh trị của dội ngũ công nhân phải lụt mìn trước hết ty nhà máy xi nghiệp. Mở rộng dân chủ trong xi
n,(.hiệp không chi có lắc dung tnr(~ mà lễ phát hu' khả năng của cóng nhọn trong quản lý sát xuất mà
cùn nâu.. ( .{(l ý nứt ('hintl trị của giai lấp tiên phong. đè đáp ứng được đòi hỏi của chi nhớ('. ~ và ~
đám độ tò chức đ8n~ có sự kết hợp chặt chế với công đoàn dè công đo n làm lẽ nhiệm vụ la trường
họ(' quản lý ~ủtl giai cấp công nhân, không ngừng nâng lao ~ t~ứ~ c~línil in và trình độ quản lý của
họ.
Với đời sống vật chất được ổn định. với hứng thú tre nhơ lao động s:in t.lý với ý thức sề sứ mệnh
chinh trị của minh, giai cấp công nhân phải được không n~ừlg dâng cao về trình độ văn hỏa.
Vì lợi ích trực tiếp của nhà máy, xí nghiệp cũng như vị lợi ích lâu đài của đất ~ậước không thề uế(.
thời gian và tiền của đề cho công nhân được học tập. Câu lệ bộ. thư viện, phòng chiếu phim và diễn
kịch. sân thể thao phải trở thành những diều kiện cần thiết do thỏa mãn nhu cầu văn hú.. l~lả~t một cao
~ủs công nhất.
Với điều kiện trên. nhả máy xí nghiệp ~lô~ chi cán xuất ra những sản phẩm vật chất theo kê hoạch
hàng băm Của mình mà còn từ trong ~i~li cấp công nhân. tạo ra những con người trêu biểu cho dân tộc
và thời đại.
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ĐI~N ĐÀN X~ Hộ~ ịjọc ~ ~ VÀN. Hó'a V~à NĂNG L r ~ọ~n~
L'T.~ ~ l~ đ~ năll~ !;r~ t~ nl~ lror~ nht~ng tl,á~h liô l'Tn ~ủa nhàrl loạl l~áo ~ú( t~ì iỉ í:i ~lp ltií
lti~ lc ll(iy dư(7c nê~ ra ~lll' ~l ở phợm ui ttill/1 llr~ng và ~ í 1, /)!, ll: :rl'g i. .{"'l ~t d~ ~l linh ~lắll
llền uớt tdn/ lllế ud v~ll húd ~ũl:9 r~t du~l' ~al~ l~lll.
7'r~ ~ị .') d~t) ~h~ r~ 1rim v:~c 1~ 7'rlmq t~m Ba ( 11âll (Cen/re Tri~n- ll~ll. 1 (j ~ ất.!) l(/1
L~l~i~l L~ .\elll'c, BT. ./b.i:'(i ~89~t(~ slr l'i~r lrlr~ll~ V/( n .~ ~ l'()i l~ ~ !l 'l)/1:l 1. .~l ll~ . ~ ll~i l'iẹt
.Sam dô c~ đip lrr/" d~i l'ớl c.:c ~ll.(/ ~l la l~r' i~ ~ l~ll (1ề lít~j
7!'ea d~ n~ ~l Gt~í~ 5~ ~i("m dôc Trllllg tâm Ba rh~u. ~l~ll ~ hộí h(lc ~l ~ ~it l) 11 d~ (( ~ arl ỉ'n~t
vả Náng l't~n~ ~ hằtl~ hóii!l }lỏi ll"eo lnởll cúũ t.. \.E~r O n/1tim 1'111 ~ ~ n/1t. "i~ li kicl~ n~ữnrl ~y
ll(l/:i clta cá~ l'hà ph(/ lrá('/1 ~h~a l~ vả cl!í/1/1 lr/ v~ r'!lut/êl~ ~l(/ cli(' (~c klloa h~ ll!.í~l l'(~l ớ
Vl~t ~ anl.
răn clr l~ào pi?!êll 11 lrn~ ~u ý ~l~ll í/ã t],u nl~n dư~c dè (iửl eho U~ I~SCO th~n(j qii(l ~iám doc
Tra::" l(im Ba (,h~u. ~p clli Xã }l'li họ( lrđ,l lr~n.q g~ờl thi~u ý íll~i~ rn~t st) ll!~ allản tý l~hoa họ~
chílth lrị l~ả clllly~ll '/ta ~ác ~l'~ llọc nh~n l)lìn uề ( Vai lr~ ~li'l cá~ ~al(i lri 11dn hóu tronq ẩ~r llỉll/1
tllfin/1 n/1ững !háld~ dố ~ oớl nhfr~ ~u~n nđng lưc7ng chf) s(r pllál lr~n ' ở ~iệl Sam.
Giáo sư - Tiển sĩ Vũ ĐINH Cự.
~ plló Vi~n lrlrởng Vi~n Khoa llọc Vl~l Nam
~iẹll trlr(jrlj ~i~ll Công rglì~ Quốc yia.
Nă\g ltrưn-~v lâ '('ll tố qt: '~l r~ịrlll Của rrọi qtlá trìnll !)h~t t~iển kinh tế-xã hội. Cilílth ~ sácìl p!lát
triéll llă:iơ ltrợ:lg k!lòn~ cl;ỉ dự:t \'à~ llguô~l tải ngu)rên. tiề:l vóll. ~ôllt. nghệ. thị trưửn~ ~v.. ~lià c~
.licn qll~ln tnrc tiep ~ứi coll llgtrời và lruyên th~ng ~ăn hóá. Một chírth s~ch năn.. lư(.l~ ~lìỉ có llit
ll~t'lll c(lng l~lli nó thực sự vl coll ngllời. l~hô?lr lám t~n tll'-r~ng nllữtl~ t;'l~ ~cR l'ìốllg ~ ă;l !lóa gây
ra bởi sự phá hoại si:lll thái. G~m đây, trê.l các ~lltrơng tị~n tr!l~ll u'ô lg dại chúllg toàn thế giửi,
ngư~ri la liêd tục nt.ầ~ nhở cá~ sự k;cn: lllư.l a~it ở B.ic ~u, đóll~ cửl ~át cả các nhà máy điè!l nguyên
t~ ơ 'l'hụy Đ~n và~ năill ~l~lo, l~i họ~l klltỉll~ khiếp 'rclléenòbưn ở Ltên ~ tai họ~ầ gây ra Dở~ các
Công trình thủy điện ~lun~ lỡ ở lưu ~ực ~ôn~ơ Amadôll. loải 11' t~òi tiế~ (iều giởi hạn củ:l sự phát
l~icn...
Nư(tc ta. btrở~ s(ìo giaì do~l;l i)~á tríèll lllởi. có diềll l(iè~l tiep thu các b;ii họ~ k~nh ngtliệm của
('ác nuớc klláe ~lề iụa chọn cho mìnb nlól chíl~h sách phát tliền llăll~
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vãn ta." ít lượng đúng đắn. Dưới ~âỵ, xin nêu lên một sỗ vấn đề có liên quan với văn hóa, mà chúng
ta cần phái đề cập, khi xây dựng một minh sách năng lư~llg cho chiến thợ(' phát triển kinh lế-xã hòi
của đất nước.
1 nguồn năng lượng tái tạo và xã hội cề truyền Việt Nam è Xã hội có truyền Việt Nam, bằng những
công nghệ độc đáo dã khai thì các nguồn. năng lượng tái tao để thỏ luẩn nhu cầu đời song và xây dựng
nên văn hỏa dàn lộc.
Ngày lưu. J mặt lười là một nguồn năng lượng quan trọng trong nghề nông, nghề đánh cá. nghề làm
muối v.v... Sân phơi là một bộ phận không thể thiếu dược của kiến trúc nhà ở : nó viết dúm-, làm nơi
sinh hoạt đồng thời là địa điềm sản xu~ĩt thực lúa, l~h(yi thóc, rơm v.v...}. s7gười ở đồn.. bằng sòll~1
I-/ôllg thương lát sân bằng loại gạch [lát Tràng có màu tro ~áln với hè so hấp thụ nhiệt cao. lọt hình
lhứe khá độc đạo là công nghè (( xếp ải ~ tức là sau khi cày, đài đùm xem lên t hành các chồng cao đi
phơi nắng cho thật khò. trước khi ( dể ải ~ tức là tát nước vào đi bừa. phàn lởn (:ác nghề thủ còng
(hạch, gẫm, dệt, nhuộm v.v...) đều sự dụng ,.ăng lượng mặt trời lan nguồn năng lượng quan trọng
Trong e~ế biên như làm nlắ~l, làm tương. làm bánh v.v. . năng lượll~ mặt trời cũng rất quan trọng .
Củi gỗ, thiu gỗ, các phê thải nông llghi~p v.v... là nguồn nhiên liệu cho sinh hoạt và (hu sản xuất
trong c'í~ nhành nghè thủ còng. Dạng nhiên liệu sinh ~hớl này chêm một tỷ trọng ép đảo trong cơn
bằng ntymj lư(~g của xã hội có truyền.
Thủy năng, năng lượng gió dược dùng chủ yếu trong giao thông dường thuỷ nhuyễn buồm. thả bê
v.v.:.). Một so vùng micnllúi đùng các thác vả suối dè có cơ năng bằng các dụng cụ đơn giản gọi là
~tcọn~
Động lực sức kéo dè làm đó là do các dại gia sút' : trầu, bò, ngựa, trong đó trâu là chủ ~ ấu. con trâu
là dầu cơ ~lghi~p)) vì đâu rất thích hợp và quyết định dối với nhạc tròng lúa ~lư~c. Có tll~ nói trong
~u~t một nghìn năm B,tế thuốc. người phương Bác không m~llg lại một loại đồng tự(' lĩnh cho kỳ thuỷ
canh tác lúa nước. có hiệu quả và nấng suất cao hơn con trâu.
ông hợp các nét dội đạo của sự sứ dụng cá(. nguồn năng lượng tái lạo nói riêng và củi nên ~7ăn ma
còng nghệ của xã hòi có truyền Viết Nam nói chung, chúng ta thấy nổi lên các yêu tố sau :
1 Con người rất tòn trọng nếu ích )lia' phải là sùm bài tự nhiên, nôi theo ngôn ngữ thời nay là tòn
trong sinh thái. 'I heo cách nhĩ (( dài có Thỏ Công. công có Hà Bá )), nghĩa là không phải con người
muốn làm gì dối tôi tự nhiên lũng dược. khi hãy toi e hử!lo. sẽ có thè bị trừng p~lạl~ Đào mót cái ao
hay' lái gicng có t h~ chạm ~ Long mạch ~ thì lai llọ.l khòn lường. Dáng sau lởp v~ m~ tin đt), ('ó chứa
dựllg mộ~ triet lý dân ~lan u~ ên thâm vậy ! 'I ôll tại trollg một thiê?l llllièn nhièt đới thườllg ~u) ên bị
de (iọa bởl bão lụt. con' ngườt ~i~t Nam lron~ xã hộl ('ồ ~ru~cn vác dình một thál đò có tíul~ cllãt
~lralth tlltỉ ~ man. màu sác cầu xin dói vởi tự nhi~lì :
Lạy trời mưa xuollg,
L(5~ nưởc tôi t.ô/1g.
Lấy ruộll~ơ tòi cà~
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~ vũ lu II có ~ ấy trẩy bát (:em.
Lấy râm ri u !l hệ pê
T~on~ơ văn học tru~ềll klr~tu dàn giới cũng như các huyền thoại ('~ ta không thầy các bác Đại
thánh dời non ắp biến hoặc cụm tu~êll chinh với t~ừi trá(. công trình to lởn duy nhân làm thấy đ~ì địa
mạ(' cả vùng sòng lởn là hệ thông đè dại bà cũng nhỉ dược xây đắp dần và thận trọng. sau lại đã tin
tưởng hàng trời chấp nhan sự kiến Sơn Tinh !hắng Thủ Tinh.
CÓ mè nói rằng một đạo lý ~ốnq hải kia lai tờ l:lử~n. bảo ~ sinh thái, dù ở mức dò còn (( ngân
lươn dã sớm hình thành \'~ bền vuốt trong hè thống giá trị của xã hội cờ truyền việt sâm.
~ Nếp sống cần liệm lá một lít tỉ chườm của dạo đức troll~ .~ hội lo truyền ~ièt Nam. phái dò ~
dùng -vùi ~ bị lên án mà bây vào đó phải là (( đủ lg-đủllg lại )'. Kllt~nc' . có đô ,lùng nào bị \là bỏ nếu
nó còn ló tu sửa 'chữa hcặc dùng vào một việc khác.
Thải độ tiết thăm tiêu dùng này thụt chim là tiết kiệm năng llrợn~ mà kết quả cuối cùng của nó là
bảo vệ sinh thái.
Đáng suy nghĩ về đấu này. khi cá(. xã hội liêu thụ ngày nay đang là thủ phạm của sự phá hoại sinh
thái. . ~
~ lron~ xã hội llônơ nghiệp truyền thon ~71èt Nam t. ~ll cơ sở công nghệ (:ấy lúa nước làm cốt lòi
dã tinh tắlàllil mòn hè t'lốn~ công ngữ ~llôl(g pll~ :hải.
l)án~ chú ~ là. di nâng cao năng suất mía cần phải t,liu-' Phàn dạm (ngoài phần chuồn/. do chấn
nuối). Ơ dt)n~ lúa Viết Nam dã dùllr~ bèo hoa dân là một loại thực vật có khả năng tỏ định đạm tư
l~lòng khí. Đi thực sự lá một loại ljìlàll dạm có từ rất lâu dời ở nước ta. Bèo hoi dâu có thì nói là một
l(jại xi n~hicp sủa .1[~l ph(ìl~ dr~lm khoáy pll~ thất và dùng n~íg llr(7/1y ll~àỉ trời.
Theo quan điểm sinh thái thì phân đạm Crea danh bị lạm dụng và trở tjlành nguy em thực sự.
N~ưừl~ từ dân( ti m tách đè trở về vùi phàn xạ m sinh học (lao fcrtiliser) mà bèo hoá dâu là một thí trụ
nói bài.
tuy nhiên chúng ta phải t~ăy ông một xã hội chỉ dùng ~íc nguồn năng lượng tái tạo ở dạng tự llblêll.
nghĩa là '(Ti loài do [tăng thanh thấp mì .sã hòi đó không thè phát triển nhanh nếu ldlôỉầg nói lả tri trẻ.
Dó chính là bài toán lơ bản. bởi III..tu thỉnh kllòn~r dễ giải quytt giữa ~u cầu ló( jộ phát lritn cao và
bảo \'ệ sinh ttlái, mà t(ìt cả các nưởc đt,n~ phát tritn, trong đó có Vi~t Nam, gặp phải khi ('hu~èn s.tll~
thừi k~ côl ~ n.hièll hóa.
li~lăng ~ượng c('ng nghicp hóa v('i chủ ngllĩa ~hực dân vả cỉlicll tranh diệt sinh.
1 ừ cuòi thế kỷ 1~ xã hội trll~ ền thô;l~ ~iệl ~lm (( bị ~ tiêp nhận ảnh hưởng còng ng)'ièll từ
pllươn~ ~i~ây t~i. ~iột vị ql~ân ~âu rằn() ở 'rày a'r(jn~ cô dên treo ng~ợc liền ~ị ~ị Iioàng đc kllép tội
dói ~ua. Năng lượll~ ~licn còn là (li~u t)i ~ln. Nhưng... tiếp ther) tàu dồn~n \'à đại bác là mộl chti
Ilghĩa tư bản thực dân lao vào (( ngấu nghiẽn )) một dấl nướ(' ('òn dầy ắp tài nguyên. liọ c.ìll llăn~ỏ
lượng, d~ cướp đoạt n~liêu hơn và nhanh hơn. ~l(l than lộ thièll ở Quảng ~úth ~lưực kh~i thá~ mòt só
nh~ máy nllièt diện đượ~ xây dựl~ ~ một sỏ thành pllò lớn. đủ dề cun~ cáp c'lo một số xi nf hièp sửa
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chừa eơ khi, công llg~ièp nhẹ và đảm .jảo sinil lioạl cho cá(' lầll~ l('p qu~n lại. tư sản. Người ơân quê
vẫn sống với nhừng ngụòll llăllg ll'~nồ ('o truỵền của 'millh. Trong g~an 80 năm củà chú nỡhĩa thực
dân. nbữn~ bi~n dồi \:ề ('ơ cấu nădg lư~n,í. \'à
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ban ~óa'.. -- _ _. . _- .- . :) Văn hóa. mặt mặt vi gặp sức thi khánhfi qu)'ét liệt mít khác 'lọ thưa đánh
lẻ vê lượng đã không có tá(' dụng mìn' tl~ty dồi vê chai xã hội Việt Sam. Chư yêu ~ỉll là ..ã hội n~ll~
nghiệp vi nhiều sắc thái có truyền cộng sinh với một nền (oặt. nghiệp nhỏ lúc ~ cl?ủ nghĩa thụ(' dàn.
Tiếp đó là lùn cuộc chiến tranh k?lối liệt. Một sô nhà mầu điện môi du:l~1 lên lớn bị pa.. hủy. hàng
triển giường cho độc hóa học cỏ chứa diô~ill dã dlrt~c rỡ ~t'(~ll~ mòi vùng rộng lớn fj Sam Viết Nam.
Lần đầu tiên một hình thức chiến tranh diệt sinh được thực hiện. Nó được kết hấp với chiến loanh khi
hiu, làm thay dồi quy luật mưa ( ta suốt một dự tràng nản kilômét.
Nhưng lui lượng bom đạn khổng lồ, tương đượm như của toàn loe gió; đại chiến II, cũng phải có
trái--bom-cuỗi-cùng. Và thế giới sẽ ('ỏll pll~i suy nghì vè sự kiện này. kiêng nhì hoạt động chính trị-xẫ
hội Như Bản Đ(ìi-xa-cu I.kê-da thì tá?l t? à tự ý kiến clr~l Ac-nòll 'ró;-nơ-bi cho rằng đó lả một sự
dùng cảm kiếm có chống lại một sự áp dặt v~tl hát phương ~râ~ cho một dân tộc phương Đông.
lll-năng lượng cho rồng bay.
Châu A nã (~ ~l con ông ba ~ lia Nội là thành phó I~ônb ban lẽ nào (lo" ~un(l, Việt Xam không ~ãl
cảnh t
Từ ngày thõng như hát nước, ('ă có những cô g~llg phi thường nhát trên n'~llg lượng. chuẩn bị cho
quá trình công nghiệp h6~l. ~
Như máy nhỉ ~ dân khổng lồ hoa Biên (!ă t'lưl~i cấp dòng diễn. Nl~l máy thủy điện trị án ít phu
Năm đã hoá thành. Dàn khoan khui trước dầu ngoài khơi trên vùng ảo lr~llg đã cung táp hàng vạn tấn
vàng đen v.v...
( tỉ cấu năng lư~n~t dự thay đổi vê chất, phần nhiên liệu thun về mỉ tròn chiếm 17o/, thêm ~8%. dần
khí 1~ thủy năng 10/. (Con số dự kìn tủa năm 198(tì).
Tự nhiên mức năll~ lưt~lig tính cho một llhrười (:ỏn rất lh~lp. 'rồng liều thụ năng lượng khoang
lT't~n :)'(.)O kg .\l.Qc(l)/người X năm, tron~đó tiêu thu năng lượng thương mại ~ll(\ản~ 1 10 là
Slqc/n~trời X năn (từ so sánll: ~n l)ộ 22(J : ~rrung Quốc bt)o ; Licn XÒ G~OO).
Bên cạnh đó, cùllg như nlli~u nưởe dang phál ~n~n .há~ clìúnr' ta đ~ng bị x~ch bởi câc ~ọng 'klm :
lăng phl và tăng dân s~ quá llhanh, Nállg lượng mả ~húng l~ s?í' dụn~ hièn nay cón lãng phi đễn 2030/. ~ùdg n~ dân so ti~p tục tác dòng đến llạn ph~ rừng. hiện nsy hàng năm đang m~t di hàng chục
~lgàn ha rừng, ~ ('ẳ rừllg đầu ngu('n ~ llguyên sinh.
r)è thúc dằy công n~lliệp hó~l. tăng lỉlu ntlập qttoe dàn (linh lrên ~iẩu người) lạo điều kiệll ~llo ~on
rông Việt Nam bay, p)!ải liêp tục tícll clr(' phât triển tăn~ lthanh các nguồn n:ing lượn~a. Dự bảo đếll
năm 20ó~j ~ởì ~ố dân 78,8 lriệu ngư(ti thì lồng llăng_ lư~ng liêtl tll!l phăi kho~ílg ~O triệu lấll
Nl.QC, ngllìa là .ROO kg ~lqc/11gttờix:ìăm.
.l'u' nhiên. de đ~m bầo cl o một sự p:lát trỉ(5n ki~th' te - ~ăn hỏ(ì ll~i hỏa, tr'állll n'lững tai họa khôll
lư~llg, trong chínll sá~ll phát tri~ll năỉlg lượllg c~l~l pllải gi~ìi quyết các ván đc (~t tử sa!l đâv :
1 11ếp tilc phát huy truyền thốỉlg dân tộc, không ('hạy theo xỡ hội 1t~a thụ (thi dụ : có nc/1 có ql~á
nhi~u ô lò ttr ll!?âll dt lá~ nghẽn llhư ở Ban~kol~ lliện nay hay (l) \LQC : năng lượng quy chuàn.
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?6 - _ _ - -__ _ __ cll~ \'lt'r TÂS không ?). Đời 'óng vật chât dễ ~hịu hợp l~ vằ tiết kiệm. Kết qtlả là
tiet kit'm tôi đa năng lượllg.
2. 1.u tiên bảo ~7ệ sinll thái. 1ựa (họll công ngnè tiêu th!l. ít năng 1trợ:lg, công nghệ không phế thải
: phál htly tru~ền t~óng dùng đ~m si/th h~c (bèo hoa dâu...) troll~ nóng nghiệp.
3. Có kế hoạ~h đồng b..) giảm t~ độ tăn~ dâll ~ó. Có (liinh sách ~tiều ti~ 11111 11hập, ehuvển một
phầ~ lợi như~n cl;a việc stt d!lng diện năng ~t~a cá~ llllà máy tllủ~ dtện cho các nhóm cư d~ân chịu
ảlth hưửng tiêll ~ựt' của việ~ xll~ đựng llồ ('hứa nưởc v~ dề ~rồng rừng đău nguồn.
~ Có chỉnh sách ~ề năllg lượn(g ngllycn tir. I.ièll Việt .\am c(' lr('nh dược năn~ lượng nguyêlì tử
hay không? Nều khòng thì phải có sự chll~m bị như the nào? ă I)ay ~ạnh ứtlg dụng ~ôllg llghệ mứi
tron~ sản ~uăt ~à qtlủn lý 'n~n~ơ ltrợi~g Pilát lriển côtlg nghệ ~ử dụng c;tc nguồl~ tlân~ lượtlg tái tạ~
~ ừa p'lát huy truycll t!lòu~ vừa hicll đ~i hóa. Phi lập tr~ng hó ~ ở m'í'(' ~tò llợp l~ hệ thống n~mg
llrợng.
Vẵll đê năng lượng ~a văn llóa m.l gjrì hcằ) v~i nó ?à ~ấ:l nề ô llhiễm sinh thái ngày nay đẫ trờ
thàuh vân đề toâ~l cầll, ('hí í{ ( ũn~ là ~ấn (il kllu vực.
Các llưửc giàu, thu nhập quố(' rl~ll ti;lh lrêll đầu ng.iời r!ạl trèn lo.OO~ đòl'l/nă;n đã tlmg vào bầu
~hi qu~ển hàn~ tỷ t~n CO~ một n~lm. mà tai h'l~ lllì ulọi n~ươi ljhải chlụ. Đó có phải là lẽ còng bằn~
llay khò!lg ? _
Cần có một côn~ ư~vc qtl~c tế bào (Tâm an toán và còng llằllg ('ho cá(. dân tộc. lớn và lthỗ. giàll
~à nghèo. trong lmll vựe ?lă~l~ llrợng ~à ô nhiêln s'llil thái.
CHÊ VI~T TẤN
phó trưởng Ban Kinh l~ Trung ương.
Cân nh~c lại quá khứ dề thấy nl~ững dièm noí L~ật trong lìn!l hinll l?ăn-, lượng ~tả khó khăn của
Việt Nam ~ê nllng luợng dã ảlth hlrởllg khá l~li ~ai lrò (:ủa ('ác giá trị vàn hóa và (òn là mòt thá~h ~ló
lởn củ:l (ìăt llước tron(. nilững tllập kỷ tởi.
Thời kỳ Việt Nam còtl thuộc Plláp' sản lượng diệll ('~o nliấl là năel 1939 (cách đà~ lún~ ~O năm)
chỉ có l08.G81.000 kw.;h. ~iá~ cljụ(. nănl chit~n lr(illh, lltlất l(ì ~uột' chiến trán:l phá h~ti bẳng khôilg
q:lrìll Củd (ỉ~ q{lo~ .\l~ dói ~ới miln Bắ(' Việt N~m đă né;ll bolT' t'ln Pllá nhi~ll cơ sở nhièt đ:ệ?l. Ở
i)hítl ~lm, các c~ sở đ;ện có (ỉicu kiện l'!lát lriển hơ:). Klli kt't l!lức chiến tr:lnh, sản ltrt'n~ điệll ở
nlrớe Vièt Nam tll~na nhát. năm 19't) chỉ ~ó 2 t~ .Jsí triệu kw/h (phi~l Bác : 1 t)r .bl lricu kw/11. phí:l
N(im : 1 tỷ 317 t~ièu kwíh).
Năm 1989. vởi 6t) trièu dân. sản lư~ng điện gầll 8 t~7 k~v/h. tăng hơn các răm 19:)9: 81~ 1ần,
11ă?)l 197~ hơn.t~ 1ần. '1'rong sảll 1ượ?lg 8 tỷ k~h: t)0% 1à 11111ệt đièn, '1~tj/ là thủy điệll. còn 8
~v lá tuỗc-bill khl và dòljg cơ đi-ê-den ~lllỏ.
Sảll lượng dicn bìl~h quân đầu n~ười r~t thấp. chỉ 110 kw/h.
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văn hóa"' 7' Với sản lượng tr~ll. 50% dùng trong công nghiệp, sảo Xuất nông nghiệp chủ yếu dành
cho thấy lợ'. : 10/. Pil~ll thấp ~á'l~ sử dụng cho các rất động văn llóa-thông tài tử ~ t ~ deo 10/. giêng
tháp sáng chỉ có ~6%, trung đó ~uo/ dành cho 13 triệu đàn ở các đô thị. tỷ lệ tồn thất đến 20~
1 Vị từ của nhũng Dàng 1ượn(ơ truyền thống ? Việc cứ dụng năng ỉư~ng truyền thống hiện lại là gì
?
80 o/ dân số : ~2 triệu người còn sử dụng ( ác nguồn năng lượng truyền thống.
7 triệ{j t~ll than antrachita.
20 vạn tăn dau~ ỉlỏa/năm để thắp sáng ở nông thôn (không kè 2,t) triệu tấn xăng dấu khác phải nhập
khâu cho các níu câu).
Những quan trọng nhất ]â vẫn ' ồn dửng chất đ(51 tllự~ khoảng 13 triệu tần quy ~hu~n (í tấn quy
chùa 1 ~o'}o k(':do). Đó là con số thống kê được. Còn hàm chục triệu hộ gia đình dung lá. phe liệu để
đun nấu l~hòllg thề tính được Từ trầu khoảng 2 triệu tấn (Việt Nam sản xuất -0 triệu tán lương thực,
nhưng chi vô lo triệu tấn thóc. cứ 8 tồn thóc do 1 tần trấu, và 2 tấn nấu cho 1 tấn n?liên liệu quy
chuẩn). Ngoài rõ còn rơm, rạ. lá cày ở nông thôn. dông bẳn và khoảng .13O.Ú~JO lấn củi. hừng và
~v'ôi trường bị huỷ hoại do cháy rừnhơ và đùng ~lỉi làm chất đốt di nấu ăn cho các gia đình.
Do sản ltrợn~ơ đ ệll quá luật), phải dùng nhic~u n~llg lượnr'ơ lru~tn thống ô dạng sơ cấp nên đã
gây sự khác biệt về mức sóng văn hóa sử.l nông. thôn và thành thị: Các dân tộc ít người ở vùng núi
('a~ lại gặp khó khăn lĩnh trong hoạt động văn hóa. Ở các vùng nông thôn, hoạt động ttlón~ tin dại
chúng bị hun thế do thiêu điện. Nhiều gia đinh phải dùng dài chđ~ gìn hoặc á('quy.
Ở các vùng núi. dà ~â~ dựng mệt số cơ sử thay điện nhỏ có JDO kw đến l.ODO kw.
đó nơi 8.000 kw. Nhưng dặc đảm của sản ~uầt thảy diện là không ổn định. Trong vài thập kỷ tới,
liêu khô/1~ day mạnh được sản lượng diện. thực lli~ll diện khi hóa nông thôn thì vai trò củ(' những
năng lượng truyền thống còn quan trọng mà như nườm cần đó biện pháp độ nuối rừng và bảo vệ lót
môi trường si~ll thái.
2. Người ta thấy trước những loại năng lượng nào sẽ phát trữ n ~
rằng tương lai, Việt Nam phải phát triển tất cả những loại năng lượng, kề cả .
năng lượng truyền thống.'
a) 7'hall đá: Tấp lrun~ ở Quản ơ Ninh và ltjo điểm nhỏ. Trữ lượng ở độ sâu 300 m dấn d'jo m (so
với mặt bi ni là 3,1 tỷ tấn, nếu ở độ sâu 1.200m là 5,5 tỷ tấn. Trữ lượn ơ thăn . dê đã xác định là 2,? tỷ
tấn, đảm bảo mỗi năm khai thác 20 hiệu tăn thì tuổi thọ ngành than là 100 năm.
Than ở vùng đồng bằng sông trồng ở độ sâu l.700m (so với mặt biếm là 30 tý tấn, và dự báo ở độ
Jáll 2~OOm là 12.) tỷ tấn.
bị Dấu khi : Dự báo khả quan nhất qua sơ bộ thăm dò đền .) tỷ . tấn. Khi dùng hành chưa thu hôi
dược sử đụng còn lãng phí, nên tử năm 198~ đến 1989 dã m~t gản 1 tỷ tấn.
~ ~l~ng phónq ~ạ : Đâ phát hiện ~ó quặng phótlg xạ ~en lẫn trong 20 trièu tán đấl hi~m và một số
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khoáng sản kllác. ~ d) Blrc x~t m(ll trời : Trị ~số phón~ xạ lru:.g bình t'r~n toàn lãnh thồ dược TOO
đến 17~ kcalo/~m2/năm, tương đương 1'1 đtn 1.) ~lm nhiên 11ệu quy chuàn/cm2/năm. việt
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78 ~ nầ~ AN~I vls 'am có 33 vạn km , kh~nb~ kê "ùn(' lành hải hơn 1 lriệu k?u2. Có Số giờ n~mg
từ l..)( tiêll 2.~no bơ;ờ/1ìăm ~ó t!l~ khai thác bằn~7 ('ô,lt' ngìliệp được năllg lưọng m~tt trờ:.
d) ~l.Tăn~ llr(7ng gió: Toc dò lrung binh rlưới .)mflgià~ Đà lbí đièm một vầi độn ( ơ gió ở Tlluận
Hẩi và Côn Đảo.
( ) Nỡn" lưụng (/ta nhỉẹt : Việt N:ìm có khoản~ 200 ln~h n(rớ . nh'èt độ tử ~oa tlở lên. tập trlmg
nìiều nh~t ở Tây Bác (chi~m 40o/). ~icn nay mởi ~h~li thá~ một .( mạ('h nước ptlục \'ụ cho y tê. còn
công nghiệp chưa ~hdi tllác duợc.
h) ~lg l~l~T[lg thủy lriều : l'rên 3.20í)k;n bờ biển có bièn dộ thủy tnều và dar tlnl đị,l hình thuận lợi
cho việc tạo llồ ('hứ~l nướe đề khai th;tc nguồll nâ~lg lt~fTng nà: i) Khi slnh p(,/(l : l-lỗ'l hợp kỉli si.lh
ra lronh quầ lrình lên nlen từ pllân rá('. ~â x ,nh. (ìo~ là kìli m~tan ( ó nhi~t dộ ~ll(' : t).000 dến ()..)OO
kcalo/m~ Đă thí di~n xả dựng một ~ố hầm tạo l~hi si th ~ặ[ d~ tl'ln nấu.
k) Thl}y n~llg 'i~e p~it ~i~rl : I~ất phong ~hú. lllạ?l~ lt~ởi snnỏ~ n~ỏi dày đạc. !'l' ~lộ (, '2
kw/km2. cơng sllăt lý thusêt 9~k~lkll~ vào loii (~o llh'tt t~lế ~iới. Với ~2( ct,n sòng dài lokrn tlở lên là
3t)o l~ k~lh/năm, trĩr năn~ l~illh tê khai thá(. dược ~ó tb lừ 80 dến 90 lv kw/h/rărl). D~ khả(' s~t có tht
xây dựll~ 80 cól.g lrình thủ~ điệ:l ( t~ng công suẫt gầll 1'1 triệd kw với đicll n((llg trêll 6~ t~ k"'/h.
I~ớn nhấl là Sơn l~a. ( thè xâv dựng thủ~ đièn công suầt 3 trièu 200 nghìn kw. bằllg 12 tỷ k"'/h vởi giá
thàn hạ, chỉ b~lng 1/6 đền 1/8 so ~ởi giá thà!lh diện lkw/h ở lhị tr'/ờ:l" qt:oc lế.
m) Nhlệt đien : Vởi ~ièc kh.li thác thall. sự dụllg k'li đồllg hành, llhiệt diện cò (ó khả năllg phát
trièn.
n) Cllál d61 th(rc v('t : Vỏ trầu. rơm. rạ... nếll có p!l~r(T~ phip kh'li thá~ tốt v~ các phương ticn,
dụng ('ụ tiết ki~lli cỏ thể tăllg thêm ngu~n năng ll~Tn() này.
Phương hlrởng phát trièn cá~ nguồn năllg ltrợllg ở ~ict N~tm l~ong llhững thậ kỷ tởi là mộl yêu
c~lu hếl sức cấp bách. l)ự tinh đến năm 2000 đâ c~l d~lj ~O t r kw/1 Việt Nam sẽ pllál lrièn các
n~ljt)n :làn~ lượng tru~ền thôl~ sà lliện ~t:!i. lthưn.( năl tởi hướng chủ ~ẻu là thủ~ dict! ~ó tl~êt' bợp
llhiệt dièn đ(' ồu dịtlh ngu~ìl diện. ~Ti~ Na~ sẽ rút kill!) ll( hit~m ~c nl~ớc ~ii trước .lè trátlll sai làm
~ê p!l(it lĩi~l thtỉy diè và chú trọng x~l\r dựng nhiêu cơ sở thủỵ đtện l~hỗ ở ('ác vùnr l'ừtlg núi và trung
d chit~m hơn l}2 dit'n tich dất nưởc, v~ là nơi ('ứ trú ~ủa nhiêu dàll tộc ít ngư(')i dè nân cao trinh độ
đồn~ đcll sề ~án hóa giữtl l'ác ~ủllg củ:l dất nưởc.
TR~N ANH VINH
Thứ trưởn~l thứ nllắl Bộ ~tđng lư(7ng
1 Những dicm :lổi b~t về tình hình năn~ 1trợn-. cửa ~rièt Naln : Shửng nãlr (rưở(' 198~ là ttli~u
điẹn. Đén dầu năm 198() đ;ện đã lhỏa mãn nltu ('âu ở miền N8m
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vãn hóa'.' 79 rni~n Bắc đã được đáp ứ:là từ h ~l. m ít sẽ 'ỉ:III mịn Trung vốn còn tình trạng thiếu
viện. Những năm sắp từ ác ~r trời da:l-,r xa \' nhìn sẽ ~ltrợ~ hoàn thành tuệ?l sẽ thoa nạn cho các miền
cửa đất nước, trừ một sỗ tỉnh xa tưởi điện.
Lưới điện của các thành phủ lởn như : Hà Nội. nô. phí Mình, là Phòn~v cần phải tài lạo mới đảm
bảo cấp o dinh ~llo các náu cau và sinh hoạt còn nhân dân. ~ Vê trùm đã bước dầu thỏa mân như cầu
trong nước. có phần đè xuất khẩu. Dấu khí đã được khai thác và động thăm dò phát triển.
~ll~g lợn.IÀ truyền thống của Việt Nam chiếm vị trí quan trọng. từ trước đến nay nhiệt điện là thủ
yếu, những năm gần dày tỷ lệ thủy điện đã chiêm gan â0%. Cho đến cuối thế kỷ này thảy điển sẽ
chiếm phân ưu thế. Ngoài xây dựng các ứng trình th~lv điện vẫn các phải xây thêm các nhà máy nhiệt
điện chạy than, chạy du chạy khí ác dăm hào tỷ lệ .10/ về n~uòn độ dự phòng cho ml~3 khô kiệt.
Ở liên t'lt~ -,cởi truân trừ lượng !lớn còn lớn, một sỗ nước ló n~đuôn thuỷ điện lên các muốn nán
lượng truyền th~ll. vẫn còn giá trị .của nó trong một giai đoạn nhất dinh.
~ 'rron~ tương tai rlgll~i ta sẽ thấy trtr~c ngùn lượng nhiệt hạch ngày càng có vị trí gian trọng trôn(.
câu bào nên,. lượng của loại n~lrời. Trước mắt ngoài các l~ljồrì diện tru en luống. một số nước phải sử
dượt. diện nguyên tử nhưng phải đảm ~ăo an toàn han. Các dự!lơ ll~nr lượng mới như năng lượng mặt
trời. năng lượng giơ ;ê được áp dụng rộng rãi đơn nếu được giải quy cl ~ ề một l~il~ll từ xây dựng.
4. Người ta thường ~ặỉ) ntlừn~ ván đe cần được tiện lợi đá an toàn trong sử ít nó năng lượng. I~li
van đề này ('ầ~l dược giải qu\'ết tỉ,o mọi đối thợ?lo xã hội ỏ lông thôn cũng như tin là thị. Dòng tỉl~i
vấn dê kín.~l tế lễ một việc luồn luồn được lặt ra. càng ở nông thôn cản. đòi hỏi rẻ hơn.
5. ~ẽtl sử dụng k~nl 11a~ lãng phí hàng 1~rợng n~ư(ỳl ta thườll~ quy cho ~ ách quản lý, thiếu sự
hiểu biết rủ ~ người sử dụng, và người quản lý. Vấn dê giá cả là màu hốt để làm cho việc sử dụng năng
lượng hiệu quả hơn
Năn ll~ợrl~l cũng là một ~ìội dung ('htnll của cut~c tranh luận chlnh trị vi t~v lệ )ử dụng năng
lượng trên một (ỉầu lìg~ời sẽ dánh ~i.t sự phát trit'n của nlrớc đó. Loài lgười dẩu lranh đề đưa lại sự
vàn minh của cuộ~ sóllg, m~ muốn có văn minh thi phải hca mãn nhu cầu vê n~lg lượllỗ ('ho ('uộc
sống ~ề sản xuát cũng như dân dụng). ~hính nhờ nă.l~ lượng mà cơ ~iửi hóa và tự động hó,l cao và
đưa n~ng suất iao động ~tó lại đảíìl. bảo cho ch~ độ này thàug chế độ khác.
~iáo sư - Tiến sĩ NGUY~ N DUY QUÝ '
~ó lrlrởng Ban ~hr)a glúo Trung ương
1 Đi~n nời bật nll~t vê tình 11ình năn~ 1ượng ~ủa Việt Nam 1~ thiếu năn~ 1ư~ng ~l.y gắt. trưởc
hêt là điện n~ln~ Sỗ đởng dân cư s~ng ở r;ôn~ thôn, tuyèl ờạj bò phận là hư:l có điện dùng. Sự phân
b~ điệ'l n~ng tron~ cả nưở~ khôn~ơ đ~u. Ơ llliên Trung của
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80 ' trần ĐINII HỮU đất nước quá mong. Ở các thành pho lởn. các trị ~ă và vùng công nghiệp đa
cái diện thung đương dây cải diện đen người dùng diên rái l!liệu sà chất lượng cân rát thắp. Chất dốt
~t~lle, là "ấn đê nồi là phải được quai em giải quyết ở lăm chiến lược loạn quốc Một trong ll~lừ~g
nguyên lthâll phá rừng dè là hậu quả nặng nề ~ bảo vệ môi mừng s;nó thái là nhân dân tự giải ql~yct
chất dốt một cách tùy tiện thầu kế 1 oạch chung .
2. Trong việc sử dụng năng 1ượnb hiện tạt và- trong tương lai gan những năng lượng lru~ền thống
lân có giá trí quan trọng. Phải có lẽ hoạch dè ,ái sinh năng lượng t:.nên thông.
3. những loại năng lượng sẽ phát trên tron(7 tương lai trước hét là tllủ~i đi~ll ~h'i ~ đến việc xây
dựng các trạm ~hủv điện nhỏ). nhiệt điền, năng lượng g!ó. năng llr~l!là mặt trời cả năng lượng sinh
học. Trong đi tnủ~ điện là ưu tiên hàng đầu. tôi di l? nhiệt điện là các nguồn năng lượng còn eo nhiều
khả năng lủn. việc phải lri~n năng lượng nguyên tử cần phải nó hiên cứu vả cân nhắc kỹ lưỡng tá về
kinh tế lẫn kỹ thuật bao gồm cả vấn đề an loàn.
4. Khi dùn bơ năng lượng. nhân dân thông thích r". không độc hại và bảo đảm 111 toàn.
Như?lgtlltrờllg ít chú ý đến 1jảo vệ môi trường sinh thái. trữ nhóm dân cứ có trình độ văn hóa và
kllo~l học luôn... dối so.
~ Việc xây đụn kém hai l~n~ trải ì.ărl~ lùng có 1 l~i~u nguyên II!~ll. trung đó nguyên 'luẩn đui ~l
la do quản lý ì~ém. phản ánh trinh độ ~l'át li èll kinh là kllo~t tỉ lệ và k ~ thuật cc~l thấp.
6. năng lượng là vấn để rl~rlr 1~m 11àn~ ( tu của các nước trên quế giở; vì nể quyết định sự phát
triển nllí~nll chậm về l~l/1h tế bà xã hội của t 1' tả tác mrớ~ . \ăng lượng là một nội dung tranh luận
thuờl~4 ~u'('ll lớn là vi nó an với lịch sùi trân cầu g~ll với văn đê hảo ~ mi i truờn~ ~illll thái của bảnh
linh nhúng l:l, gđli ~ởi lH() vt ~n toàn cho mọi qut~l~ ~ni~l, gan ~ứi nhừl,g l.hi~rll vụ tlưở~ m~íl ~tl
c~ nhiệm ~ụ tr''l~t) tuơng lai eủa nh~n loai ~ếu lựâ ('l.Gl; Và dịllh huól.g kht 'lg đúrg sự lậhríl lliè~l
llâng lượng kllớnc' những khòng giái quyết đượ~ nhiệlll vụ l~if.h tế và xã l!ò~ trư~c mdt ~mà tlòn ảỉlh
hưởng đ(n sự lồn ~à phát trièn tr/)l~ tương lai.
7. Chủ dề tư tường mà US~S(.O đ'ĩ ~lề r:l : văn hó~ ~à llă:l~ 1'1ợnơ 1ôi đê ngllị 11ên đổi là :
năllglượr 1. ~l{it t:'l~n l'à l'ătl llóa ~ năl g luợn~ không nhừn~ là l~guon aoc của mọi sự phát tricn ~
văn l~óa. nlà ch~nll việc sử đụng những nguôn nălìg ll~ợ:?g mới hợp li. phản ảnh sự phát tricll và văn
hóa cúa thời dại, của văn n'inh nhân loại trong n'ột th~l kỳ lịch sự nhat dịnh.
Giảo sư TRẦN BINH Hượu
K~oa ~gư oăn, rr~ng Đ?i llnc Tònq h~p ()/1t'( qla l[(i ~t
Sự kll:''lhi~m. cạn kièt llăn~l llrợnơ lrong n'lữl~ thập kỷ tởi là mòt vản dê tilử háell đời với toall
lthà;l lo ti. Str ~i~ t~l:l~1 d~ì!l sô lại ['m cho ~an đc cáp bách lllt~lll. Shưng sồ đòng người lrên thế
giới cll!ra ý t~lức ~rược ~ ng!lĩa gay gat eủa vấn ~lề ,1 ). Trên t'l~ giởi cũng chưa nồi lèn một tiếng nói
chung đủ mạnh để bá(' động, dề thức
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văn hóa"' '1 tinh họ. Nạn đói r~n~ tàn phá 'hiên nhiên xảy ra ở nhiều nư kém phát trên. Si lân phí
năng lượng đang phổ biến. ( ích nâu nay cách khác. Sự chạy đạt tiêu phí ngừa ltzợng vào cắt phương
tiện chiến tranh là một lãng phi em. lớn.
Giải quyết nạn khan hiếm và cạn kiệt năng lượng chờ đợi chủ sên ~ nhằm tìm tòi khoa họ( -kỹ thuật
nhằm tiết kiệm nsnglượng và tim ra nguồn năn lượng tuy thể. Các ngảnh khoa học Phân văn, xã hội và
cả các ngành nghệ thuật, thông tin đại ~húnl cỏ tll~ làm cồng việc báo động vè nguy cơ t rước mắt.
Đồng thời cũng có thề nghiên cứu về một lối sồn, một cách- tổ chức xã hội có lợi nho việc giải du ~rếl
khó khăn chung : tiết kiệm. ít phò tương. không lăm le chinh phục. không khai thác đến lán phá thiên
nhiên mà biệt chú ý bảo vệ môi trường: sồng gắn bó với thiên nhiên. Việc kêu gọi các bên hạn chế sự
lãng phí vào chạy đua võ tiếng cũng có ý nghĩa rất lởn.
Vấn đê năng lượng trở nên gay gắt tll~ quan hệ quốc tẽ giữa các quốc gỉ tàu nguyên liệu với cắc
quốc gia phải triển dùng nhiêu năng lượng cũng thành màu thuận phác tạp, dễ dầu đến đụng độ. Cần có
những cồng ước, những luật quốc lẽ cống bảng giải quyết hợp lý quyền lợi các phía. . ~
phòng chỉ về vấn đê năng lượng mà cả thực tế ngày nay đang đòi hỏi cả lth~u loại ý thức về một sỗ
cuộc sông chung. về trách nhiệm dỗi với ngôi nhà chung là h~nl' tinh chứng la. Một tinh thân cộng
đồng mới như vậy là nền tảng đồ giải qua nhi lu vấn đê này n8v kết cả vấn đê răng lượng.
GIẴO 'ư PHẠM KHIẼM ÍCH
mó Viện trư~7ng Vẫn Thông tin Khoa học xa lưu
~ !l ban Khoa học xá hột Viết ~T(/m
vãn độ năng lượng thường chỉ được quan tâm từ phi các nhà khoa họe kỹ thuật.
, các nhà kinh tế học và sinh thái học. Và người nghiên cứu ~ă hội học tôi chfl trọng đến việc ~lr
dụng nặn~ọ tương của các nhóm .ra hội ở Việt Năm - một nước đ~n~ trong quá trình chuyển từ xã hội
liền công nghiệp sang xã hội hiện đại.
Hiện thời hơn 80y dán sớ "in Năm sinh sóng ở nông thốn và lao động với kỹ thuật nông nghiệp lạc
hậu. Ơ đây. người nông dân chủ yếu vẫn chỉ khai thác và sử dụng hệ thống năng lượng 'inh vát quen
thuộc từ bao . đời. Còn những hệ thông llăx'l lượng dựa trên chất đốt hóa thạch thì vẫn xa lộ với họ. Ở
miền núi. tình trạng hỏa canh (đót rừng làm nương) không phải là hiếm. Ở đồng báng, chủ ..vếu vào sử
dụng trâu bị đè cày kẻo. Đôi khi người nông dân còn phải tạo cây thay trâu, nghĩa là phải đạp ứnl
những nhu cầu cấp bách về năng lượng bằng cách sử đụng một loại động cơ đặc biệt- ( động cơ con
người ', như cách nói của Jean-claude i)ebeir. Nếu việc sử dụng ôộníl vật đè làm việc là một thứ xa xỉ,
xét theo quan điểm năng lượng thi quả mặt ở Việt Nam đang có sự xa xỉ.sự.lãng phlghê gồm. Sự lãng
phí "à) lại diễn ra cùng một lúc với sự thiều thốn Đghiêm trọng vê năng lượng. Ơ trình độ phát triển
kinh tề hiện nay. Việt Nếu mới đảm hảo cho mỗi người mức năng lưng bình quân 1800 kilocalo/ngà.T'
kém xa 6 - XHH 3/ 89
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a2 PHẨM KHIÊM ÍCH móc trung bình của các nước đan.. phát triển. cũn( như của the giỏi (2.)90
k".localo/ngàv vào cuối những năm 70. theo sự liệu ( úa F~O). ,
Muốn giải quyết căn bản lì/1~l hạn!i luôn kém về văn hoa lron~ biếc Sử dựny n~n~ llr~ny, nhất
thiết phải tiến hành công nghiệp hoa dắt nước. Quá trình công nghỉm hoa đất nước hiện nay là quá
trình xóa bỏ trình trọng lạc hậu về kinh tế - xã hội. áp dụng rộng rái các phương thức sản xu~ftt công
nghiệp vào ('á~ ngành kinh ít quốc' dân, tiên thu nhưng thành tựu của (:ách mạng khoa học-kỹ thuật
hiện đại. V~ín đề năng lượng dân(., được giải quyết trong bói cảnh chung của quá trình công nghiệp
hóa (r phi-(~ diễn )) (non'classique) đỏ. Chưa thể nói rằng đà có sự nghiên cứu khoa học dây dạ đề ~ìy
dựng một chính sách năng lượng thích hợp ở Việt Nam. Tuy nhiên với sự hợp tác \ả giúp đỡ qll~c tế.
Việt Nam đang làm cách phát triển năng lương theo hướng kết bợp các dạng năng lượng có điển và
hiện đại. dựa trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài ngll~cn thiên nhiên của đất nước.
Nếu ở châu ~ và Bắc kỹ người ta đã khai các tới 3G~ nguồn thủy năll~ thi ở Việt Nam và cúc nước
châu A mỏi khai thác khoảng dưới 10/ tiềm năng đó của mìn!l. Cá: công trình thầy diện sông Do và Trị
An đã phát hll~ hiệu quả bánh thực tê. củng như lòng trình thủ điền nay ở Tây N(vuyên. dâng chuẩn bị
khởi còn và chương trinh hợp từ quốc lê khai thác sông ~lêkông (gồm Việt .\lam. l~tto. C'lmpt'chia và
thái lan dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc) nhiều hứa hẹn trong tương lai, cho lhấ~ htr(Tn~ ưu tiên
quan trọng trong việc giải quyết văn dễ năng lượn ơ ở miệt Nanl.
Một hướng quan trọng khác là khai lll~lt' llợ~ là n~llồll t~ìi n~llyên thiên l)hiêll nhiệt đới. hước liệt
là phát huy giá trị của các t~ìi n~nyên tái lạo như sử dụng năng lượng mặt trời trực tiếp. gìn mặt trời.
m,ít diên gió hiệu suất cao, sử dụng sinh khơi thực vật v.v... ~lỏt sò nhà khoa ~ọ~ kỹ lhllàl ~ièt Nanl
đang nỗ lực lìm tòi. thử nghiệm theo trưởng nàn nần dây một sỗ nhà khoa lưu trên thế giới như .leanclaude I)eheir. ịe~l-paul Deléage và Darie Iỉélìlt:ra mong cuốn I.es s~rvitlsdes dễ la puissn('e. ne
hislotre dễ l'énergie". Paris, Flammlrion. l(l86) khi đề cập đến ~ tương lai năngllrợng của các nước
lthí~ Nam )) dự n~ìu lèn một nhận trịnh quan trọng : các dây chuyền biến đòi sinh học ngảs nay có
tiêm n~nhơ no nhất và có ý mua ~ã hội lởn nllất. Thức ăn, chất ílol và chát dẻo sc thll được nhờ ~ai trò
ctỉa hốa họ~ thực vật. thay cho hóa các bon và hó..t dầu và dó là những sản plrànl củ:l rnột nền ~ ăn
minh công nghièp thực vật lhật s~ (une véritable civilisation inđu~trielle du vég(tal).
Mô hình phát trièn năng lượng của (( các llướ( phía ~am ~ có th~ không hoàn toàn thích hợp đôi
vởi (( ('ác nước phí:l Bắt' )). 1 uy vậy, đitu cô giá trị chung ngày ('àng trở nêll dt hiều là muỗn giải qtl~
ết vấn dề nă ng lượr'g ~ua mỗi nướ~ lnòi khll vực, cùng nllư của thế giới nói chung, người tl không th
chỉ llrth dến ~àc giải plláp kt~oa học - k~ thuật, mà còn phải có eác giải pháp xã hội - ('hínll trị hù'u
hi~ u nữa. Không th~ nàn vượt qua dlrợc "uộc khủn~l khoảng llâng lượllg chỉ bẳnbơ một ('hương lrìnll
('ứu vởt 31nh th~i. í)è có th~ khăc phụt nguy ~ơ cạn kiệt mọỉ ngtlồn dự trữ năng lượng. đè loài ngư~i
khỏi bị thiêu trên những đám chá~ h,it l'hân. đ~ cho nen văn minh nlìân loại ('ó th~ t~n tại và tiếp tục
phât triẻll. l~hòllg l~hừn~ cần phài xác láp mối quan hệ hài llóa glữa xã hội và lự nhiên, mà phái có sự
'lỗ lực lậ~ tllề của các dân lộc xà~ dựn~ lại mỗ~ quan hệ giữa ngư('i và n~ư(ìi. giữa các quỗ(' ~aia.
theo nllững nguyên tăc nhân bản. Tôi nghĩ rấllg (ỉ~y l:ì nhừrlg vấn đ~ đ,to đức, văn hól ( ủa ~iệc sử
dụng năng lượng mả t NESCO đ~lllo quan tâm. ~
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vân hói... ' ~ Giáo sư NGUYÊN Tờ QUA
1 y ban Ktị hoạch Nhà nước ~
1 Nhúm diễm nòi bật nhất của anh hình năng tượng của ~ rét Nam tả ~ a) Năng lượng cho người
chưa đủ
bị Năng lượng phục vụ sản xuất và sinh hoạt có thể đáp ứll~ với mức nhu của lối thiếu đồi với các
thành thị và khu dân cư tập trung.
2. trong việc sử dụng năng lượng hiền 1ạl. thi vi tri của năng lượng tr~êiị thống được xếp theo thứ
tự :
a) Điện năng
bị thôn cá
( ) dầu mỏ, khí đốt /
di lăng lượng nguyên tử e) năng lượng mặt trời
Trong tương li ị. năng lượng loại ( ). dị và e) sẽ chiếm ví là hàng đầu.
3 Trong tướt!lo lai. năng lượng n~uyiln tử se phát triển mạnh.
4. 1 âm lý chung của người dà n là sứ dụng toạ i 11~uỵên 11ệll sạch. rẻ tiên.
Nông thôn sử dụng rơm rạ. cái. phê thái. / Thành thị sử dụng diện: dầu hỏa, khí đốt. Sự khác nhau
giữa các tăng lớp dân a' dụng năng lượng ~ liền quát đen mục sóng vật chất và văn hóa. ' ~ ~ Nên sít
trùng kì :'ỉ lso~ lãll~1phí năng lượn ~ người ta có thè qui cho nhân tố ' hủ yếu là sự hiểu biết về loại
nâng lượng đó. Ngoài ra, nhân tố liên quan là thiết bị và công cụ đề sử dụng năng lượng. Chinh cách
giá cả cùng lả nhân tố có ánh hưởng đét Việc sử dụng năng lượng.
6. Năng lượng 1â một trong những vấn đề cân thiết được đặt ra trong sản xuất và đời sống. Sự căn
thiết đó phải dượt giải qu~ễt theo mục tiêu là đảm bảo đủ năng lượng của sản xuất của xi hội và dời
sồng của người đã. Người ta chọn hướng chủ yếu là tăng công suất của (ác (ơ sở sảll'xuất ra năng
lượng và tăng cường biện pháp tiết kiệm trong sử dụng cả sử dụng có hiệu quả cao.
7. Phải chăng nên đề tập dấn năng lượng thơ con n'.ướt, theo ngừa là tăng nhiệt lượng (thông qua
thức ăn đề làm cho con n~uời khỏe mạnh (đặc biệt là trẻ em) độ tạo rà một xã hòi tương lai phát triền
về thè chắt và văn hóa.
Tiến sĩ chuyên ngành PHI'ƠNG NGỌC THẠCH
ủy bai KÝ hoọ~h Nhà nước
1 Những điểm noi bật n~at của tình hình năng lượng ở Việt ~anl :
- Thiếu nhiênliệu-năng lượng cho các ngành và các vùng lãnh thồ. Tình trạng này đang kim hãm
nhịp độ phát triển kinh tế.
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VI PIIL~ƠXG NGỌC TIIACH Khai tl'ấc~ sư dụng nhiên lièu-llăno mọng còn lăng phí, chưa tiết
kiệm.
Chưa lập được lảng càn nối nhiên liệu - năng lượng. do đó ~hưrl Câu du dư(.ra giữa khai thác. sán
xuất và tiêu dùng,
Cư thề là :
a) Than :
Khai thác than chiếm vị (rí quan trọng trong ngành nhiên liệu -năng lượng. 90t/ là tài n antraxit.
Ngành than chưa bao đảm nhu cầu của liên kinh tế ~ll nhiên liệu.
dạng tưởi cấu trúc hạ tảng sản xuất và xã hội ở những vùng than đều kém phát tỉ án. đời sóng vật
chất và văn hoa của công nhân ngành than còn nhiêu khó khăn. bị Đến :
Tiêu dùng điện tính theo ~ău người dạt ở mức dưới 100 l~h.
triển phát ra chủ yếu lả nhiệt điện. tỷ lệ l~lủy điện đang lăng do xây dựng nhả lllá~ lởn và thủy điện
nhỏ.
Ngoài ra ÍT việt Nam cỏn sử dụll~ nắng và rơm, rạ, củi làm nhiên liệu ở nô thốn (phơi thóc. đun
nấu...)
2. Vị tri của những năng 1t~ợng trtl~ền thống trôn. và sử dụng năng 1ượn~ hun thi (i trong tương
lai:
hiện từ. năng lượng trtly~ll thôn như trạm, điện .. chiếm vị tri chủ yếu trong lên kinh tế quốc dân.
1 ương. vi, năng lượng truyền thống được bổ sung thêl~l dấu khi... cũng chiêm vị tri (:hủ yếu trong
nên kinh tề quốc dấu. sẽ chiếm 1 ~ trung lởn trong cân đồi nhiên liệu - năm lường cả lưu('.
3. N~ưôi 'ta thăm tnr~ những 1~ại năm, lượng nào sẽ phát triển trong tương lai? .I rong tương lai
các loại năng lượng. than. diện.:dầu khí vẫn tiếp lục phát triển. Ngoài ra còn phát triền cá(. nguồn
ngừng lượng như khi sinh vật. gió địa nhiệt năng. nâng lượng mặt trời. tận đụng ~ãc phế thải Dông
nghiệp làm nhiên liệu.
1 dưới ta thường gặp những vần đề gì trong nht'n~ tâm thê của dân chúng có liệt, đúm t(tvi ~ iệc sử
dụl~t n~t~g lượng liệu có những khác biệt theo các nhóm xã hội không ? Tâm lý dân chúng liên quan
tới việc sử dụng năng lượng có những vấn đề sau : lâm IV thung lả sử dụng năng lượng sao (.ho đỡ ton
kém ~thấl trong chi phí tiên dửng của người dân.
Muốn sứ dụng phừng loại năng lượng sạch
Nông thôn và đò thị có khác nhau ít nhiêu về tâm lý :
Nông thôn còn chịu ảnh hưởng của tập quán thói quen, sử dụng những nhiên liệu như rơm, rạ. lá.
củi vừa' là dọn sạch vườn nhà cửa, vừa sử dụng những phê thải vào một sô công việc l~llấ('.
thành phố muốn sử dụng những ỡạn~ năng lượng n~lr điện. sau đó là khi. dầu.
những (ỉ~ng này có ưu điểm là sạch. dễ đâu khiển và không chiếm vi trí nhà ở.
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) Nếu trỏ sử dụng kém lla~ lãng phí năng lượng người ta có thè truy cho nhân tố nài ?
~ iệc si d :./nó kem hay lãng phí năng ltrợn~ ở Viết Nam. do nhiều nhân tố. nổi lên là những t'!lâm
tố sau :
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vẩn bón SỰ Cơ chế quản lý bao cáp. giá cả chưa phản inh giá là năng 'ương.
M~ẳy móc. thiết bị và cảm. cụ sử dụng năng lượng mát lượm kì':l,. thu hd(j nhiên lièu-năn~ lượng
cho một dân vi sán phẩm cao.
Nói chung năng lượn(-) lluòll lả vấn tê thời sự trong sản xuất tả đời sống. thứ yếu là ỏ diễm đảm
bảo nàng lượng cao nhu cầu nôn kinh te. và người ta chọn '(!'<l hướng chủ vếu là lạ công suất cơ sở
sản xua năng lượng ~ tiết kiểm l'~lll~ lượng.
GIÁO sư NGUYÊN PHÁP
Chú ~hi~llt mùn Quan hệ l~lxl/1 là đ6~ n2t ọl.
Trlrở~g Dn~ lưu dinh tê Quán ~đn Ha Nói '
Vân hóc tả năng lượng là ll~li vấn đê rộng. có liên quan \'~i nhau. trổ s')nc' (ho nhau. có v Dghĩa đôi
~ứi từng quốc ~i~ và cá đối với quốc tê. Cuộc sớm (tú:l ti n người nô chung trong ~iê~l kiến toé giới
hiện nay có không ít mặt để quốc ~ nó:l. do điều kiện càng ngày càng thuận lợi trong ác cao tiếp, liên
hệ, trao đổi ~ăll có:l, thông tin v.v... TỪ đô nên văn hoa dân tòi có nhiêu cơ hội được bổ ~ull~ phong
phú liêm bằng những điều !lay. những điều bổ ích của các dân tộc khác. Nôi cách khu nền văn hỏa
tuyên thòng của nước này có tỉm dược những cái đẹp trùm-, lủn ~âll lia tru~ên thống của nước khác
làm phong phú thèm. Sưu ~ậ~ nói đến văn hóc và luận h~ợ!là không chỉ bô hẹp trong khuôn khổ thời
~i~n trước mai. mà rõ ràng tố liên q~lall dấn tương lai của nhân loại nữa. Diều này ('ũll~t. :le hiểu. ~7ì
càng ngày d(ỳi sống kinh te nói chung càng được qu5c tê hoa. nên văn hoa thẽ nới có điều kiến phản
ánh những dấu huy. điều từ của văn hóa các dân tộc Đó cũng là kho làng ~ ô gù rút nhân loại. thường
là nhiều nơi người ta phàn biệt liên ~ă!l hóc truyền tllon~ (dân tộc khác mặt hay. mặt đẹp của dân tội).
với nền văn hóc không truyền thống tác ám ( hỉ nền văn hóa hoặc mặt nhất định tủa nền văn hói ngơ ti
lan hoạ(: nên 'ăn hoa phương }lông. nền văn hóa phương Tâm , nền văn hoá khu vực ~v... Cám nhân
biệt như ~ậ" tuy có cơ sở khách quan. nhưng dấn llay cần dược bổ slmg lô~i('ll l.('n, đ~ tránh thi~n
llưởng định kiến. hẹp hòi.
~luón cò nề.l vãn hóa có giá trị chàn cllinh pllải (.ó ?lănơ lượllg của nhiều tllê hệ nỏi tiếp. Tron' lịeh
sử của dàn tộc Việt Sam khòng it những bđi họ!'. những kinll nghlệnl quý đố. Và chắc chăn dỗi vởi
('ác dàn lộc. (.á~ l)ước ktlác khôn~t có sự loại lrử nào cả. Nói l~hác đi. vấn dê năllg lượng có giá trị
lạo nên nllững nền \'ăll hóa có giá trị ch~n chinh. Và rò ràng đề dạl được nền văn hóa dó phẵi lànl ~sao
đè t} ế hệ trcỉ ('t~a lừng dân tộc. tửng quốc gia chăm lo ctlo mìllìl ('ó [iủ llăn~ lượng càll thiêl. ~ dâ~ ,
\'ị trí của giáo dục rấl quan lrọng đối vởi từng l~rp trẻ. ~lọt sl lơi l~ khôn~ ~oi trt)llg giáo dục phổ
thông sẽ có llậu qtlả đ~ng tiềc. t.ô lthiên trillh độ kho,l llọc k~ lhtlậ' lả một cái lh~llg lừ th~p đ~ll cao
để vuơn l('n kllông n~l,ừlig, song di"m xu~t pllát vàn là tj lllầp mà (li dẵn lèl~ l)o dó sự dâu tư là rấl
can thicl. Chlnh I'XESCO n~lì có chlrollg trình thiêt thực hỗ ượ các nuớc đang pllát lri~cn về mặt nà~
Về kiên nghị xin nêu như sau :
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g' l'H~ H~U T'l~ 1 Có tllc tò cllứ nht~llg cuò~ hội thảo qt'oc 1ề ở từng khư vlrc đè dóng góp được
~th~ng ý kien dầ~ đti hơn. ~
2.Có thè phát dộn~í th.lrn gia n/1ữn~ ('ôỉlg t!'ìllll n~7hi~n ('ứtl về cllủ ~l~ 11ày và ~uất b~ln rộng
rãi.
3. Xin ba Sullg ~ả(' Chủ đ~ Săn hó~nàng 1ượng vn 1u('li trẻ ~ Csắo sư Phó tiến sĩ TRÂN Hậu THỰ
Chủ nhi~m mòn ~lnll /e du lícll.
r/ưởng Đọl học Ktah t~ ()ll~ dâll Hà ~ ộí
1 Tinh hinh năng 1'/ợllg củ~l \:iệt Nạln-lthững tlièln noi bậl ?thăl :
Ti~m nãnrl ('ác dạng llăllg lượnơ r~t p~l~n(' p}lú nhưll~ /'lllr:ị 'llr(/(' kh~i lhâ(', agu~vêll nhân khó
hhăn tr(lng khai thá(' là vỗn ~à k~ thtnt.
Tinh trạr)n~ lllicu năn~r !trợng dallg clli phòi rclt l~r~l (ỉc~í; ~ự pll.il trièn kinh tế lẵ hội nỏi chung
và ~ăn ilóa nói rièng.
- ~ hửng năng lượrư dă duợ~ kh~ỉ th:íc và sử dụn~ hiệu qưả đạt dược t'òn răt thăp.
2. Vi tri của nhừlló năng 1ượll~ trlls~n thồng trollg việ~ sử dụng năng 1ượng ~iện tại là các lo~i
năll'. lượllg từ thựe ~ảt ~ dòn~ vật : than ~ủi., dàu mỏ. và cá(' l~ại năng lượng tự ~lhi~n . phon~ năn-,.
(hủ~ năng, năn. lượng m~t trời đtrợe sử dụng dtr(Ti ổạng tự nllitn. Trong tươllg lai ('ác loại năn~
llrợng từ thực vật và dộng vật sẽ. được sử dụng rất h~ln cllê. n~lrợ(' l~i (',ic l(l~i năllg lượll~r tự nllicll
sê được sử dụng tă~g lên trên cơ sở áp dụn(-. nhữilg tièn l'ộ k~ thuàl.
~ Những loại năng lưọng s(' phát trièn lrong lương lai ở Việt Nam lả dlủy l'zl~ dău khi. năng lượllg
n~u)'ên tử. llãng lượng mặt trời.
4. Sử dụng năng 1ượng ~i ~ăn đề bảo đảm môi t~ường tự nhiên và sự cân bằng si~b thái. V~m đê
này ~ó quan hệ kháe bièt giữa ('ác nhóm xã hội (nòng thôn, thành thị) 5. Nếu có sử dụng k~m ha~
1ãng phi năng 1ượng thì 1thân tồ chủ yếu 1à do k~ thl'ậl ~ì t ~ n h độ quả n lý. '
b. Nàng lượng chi phôi rát lởn đến sự pllăt trièn kinh t(. xă hội và do đó ~ũng a nội dung chính của
cuòc tr~nh lu,ìn chính trị : chương trinh năng lượng. nguồn và phương thức khaị thác. Năng lưọng là
mỏt trong những tllữớc đo sự phát trièn ('ủa mỗi nưởc.
7. Đău 1ư ~hơ vi~c kllai 111~c và sứ dụl'g ('ác nguồr~ năng hrợng ~ó v 11ghĩa thiết thự( đối vời
đởi s~ng văn hóa.
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vál hóa'.' ~ GIÁO sư ĐÓ ĐỬC HI~U
Khoa ~gừ vàn Trllởny ~ọi học Tõnq llựp ~uốc ~a l~à ~ộ~
1 -1 itn bộ của các năng 1ượng mởi :
1 ánh htrởnh 1ửn ớến cuò(' sống tànl 11ồn con ngưởi. C.ó tht. ~ới n~ng 11~t~ng nguyên tn, loài
người có th~ xóa bổ ~á(' biẻil giới quốc ~i~t. nlở rỏng ~ũ tr!l củ~l lnìlth : có thể đưa loài người vao kỷ
nguvèll thứ 11, ('oll ngưửi sỏlt~ b( n ng(l:ti hànll tillll trái dất.
~ án/1 hưởng den lư duy triết llọ('; năng lu('ng có ttlè lả nlòt đièm xuấi phát (hay di~m tựa) của
nhừll~ lư ~lllỵ con llgư~i vc lnòi quall hè ~ật (:hăl-linh thđll. ('ái llà, ~à eál ki~ ~ác dòng lần nhau
tron. ~ự \'ận đòllg ; lừ dó. sụ vá~i dộn~ ('ủ:t ltr dtly coll n~l,ười sè được xác dịnll ('ó hit u qụả llưll
hi~ll l~a~ ; dó là náll" l~rợ~lh ttr tr~llg eon llgư~ii.
~ ảnh llưửng d~l thái dò ~llírth trị ; nó ('ú thè thuyct phụ~ lo,ii llglr~i ìlưởng \'ê t 'lộc số/1g cáo cả.
lỷ lưửng, hứn là nht~ng tr,lilll chấp bá qu~èn, h,ìll lìlủ dâll tộ(:, sử d !lng bạo lực. bóp nghẹt lụ do.
trallh giàl~h cllủ ng'lĩa .\ã hội il~t~ cllủ nghĩa ttr b~ll v~ . N'; ~ẽ lậo diều kièll cho sự phát huy dạo áức
con llt.ười : hỏa bìnl~ nl~àn dạo. tự du.
Cần đặ~ '[ấn dè : (( ~răn h(~ và năng iư~t'llg sà năng lượn~ ~à ~ăn llo~l ~ Il ở Việt Nam. do tỉnll
hìl.h k:nll tế và văn hóa hiện nay. ~ấn dề nlà UXI~S~J dặt ra vãn hoa và năng lượng, lả chưa thích
ll(7~l vởi t~lực liê:l. các llãlìg lượllg ('ô đíềl (điệ,l than dá...) hiện ở thời kỳ sơ khai (có tlle chậm một
thế k~ , so vừi mòt ntrớe đ~mg phằt triển : ~n Đò, Philippin...). Cá~ vãn dt sìnll tl'ái, ò nllièrn it dược
dặt ra (trù c{ic vùng bị ~lliên tranll phă hoại) ; l~hôll~ hiêt bao lthièu nhà ln~y lthựa, sửa chữa ô tô.
văn phòng pham... dang llolt độllg ớ giữa thíl dò lià .Sùi m~ chưa nlột t~ chức ('hilth qllyên lởn, nlìỏ
llào xú~ d(.)ng (từ pll!rờn~ đên trung ươllg).
Vấn (iề n~llg lượllg như IJN~SÍ.O nêu r~l, vớ~ nlliêu nước khác, lá dling dấll.
Nhưng ở dà ', các ~âll đề hxt~ng thự(', tnực phàm, tự do. cản dặt ra trưứ(' htt. hoầc dặt song song,
tá(:h văn đê năng lượllg khỏi cáe săll dê ~ìlâc. cư bản hơn lá cllư~ hợp lý. Một k{li, các đường lối
kinh.tế, văn hóa co bien đòng, hướ..g dược về các nưởc ti~n tiến, dân tòc Việt Nalil vórl thông minh(
sáng l~ sẽ băt kip cá(' nưởc khác.
Phó tiến sĩ TÔ DUÝ HỢP
rrưởn'l pllòllg Cơ ( ôạ .tã hộ' uà chính sácll lâ ]l~t ị'i~ll ~ ~ llội họ~
~y ban Kỉ?oa ~l()c ~ì~ llội Vi~t ~an~
1 Nìl(rng diem nồl b~t nltâl cù~l ti nh ~inll năllg !ượng ỏ ~i~ t Nam :
lilitu hụt llghiêl~l lrọli~ phá!l lớn các dạng năn~ itrợ!l~ cân thiết cllo sảll xuảt vả tièu dùll~ trừ
năllí. llrt)jlb tllặt tl.ữl dưởi d~ng tự llilièn. _
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ss Tô Di.y }ỉọ~ Phần năng lượng hiện có. đặc biệt !à điện llần~ (nhiệt điện. thảy điểm chất lượng
kém, hiệu quả sử dụng không ' ao, phân bộ không hợp lý (cá(' vùng nông thôn hầu như không có, điện
liêu dùng ở các thành phố lớn ql~ lãng phi).
Những ~lgut'n năll~ lượng hiện tại hai như không (có, cb~llg hạn như diện n~u~cn từ
2. Vị trí. vsi trủ ~ltt năng 1ượnr' truyền thông :
Năng lượn..1 cư khi giản đơn, thủ lòng cỏi chinh từ trọng rất lởn.
Điện năng (n:liệt điện và thủ điểm chiếm tỷ trọng đánh kè trong sản xuất vả thu dùng. '
Trong lương mi ngoài những ìưt~ng mặt thời tự nhiên tải điện năng nổ điền.
đặc ~iệl là thủy điện quy mò vừa và nhỏ ~ có t v lrọrl~ đ~llg ký và phổ biến róll~ rái ở các. vùng
nông thôn.
3.Cắc dạng Dàng 1ượll~ tố thề phát 1rl~n trong tương lai :
Thây điện mở ra quy mô lớn ỏ có ba miền Bác. 'trung. Nám ; du ' mò vừa là .hộ ở các vùng nông
thôn và mị trấn.
Dâu khi ở miền Nam và một phần ở miền Bộ('.
4.Tâm thế của người dân trong việc sử d!III.. 1ìăn~ 1ượn~ :
ơ nóng thôn : đang ngày cảnh tố như ( âu lớn vè năng lượll~ trữ):én tìlóll~ đặc biệt là điện năng do
phục vụ cho s~l~ tuất nong nghiệp . những ( blr~ có nhu tàu bức thiết vê năn('. lượn,() cho sinh hoạt.
Ở thành pho : chưa thỏa l')~ll d học cho nhu cầu sau ~ul(t và tiêu dủn~v.
Nói chung chưa l'i~t tiết kiệm llãn~ lượng (xăng dầu, diện. .)
5.Nghiên nhân gia tinh trạng lãng phí năng 1ư~ng
Chủ yếu là do cơ cllc~ quan liêu. bao cấp kén do.
Luật pháp vê khai thả(', sử dụng. phân phối các llguồd nấng lượng chưa ~l~liê~l minh.
- Chưa có 'lều ' sản xuất hàng toa phai triển. trình độ khoa học -kỹ thuật nói cung cò' thấp ké,"l.
6. Vắn dê năng lượng trong hệ thống chính sách :
Đảng và Nhà nước dang phải chọn ngành năng lượng mũi nhọn để xác dinh chính ách 'u liên. Năng
lư( lia lru~ền thông hay nắng lượng hiện đại nhất ? Quy mê lớn hai quy môn ho ?
7. Bổ sung ~ ki~ll riêng :
Nêu thêm vào khai niềm văn MINH tháng hè vấn đề : năng lượng-văn minh-văn hoa.
11
1 Đặt vấn đề năll~ lượng từ chuyên ngành :
- lừ chuyên ngành ~l'rậết học -. phương pháp luận khứa họ(', vấn đề năng lượn'l-văn minh-văn hóa
thực chất là vấn dè quan hệ giữa tôn tại vật thể vật chất vô tâm lý tinh thẵl~ của con n~ưt~i. là.li thác
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và sử dụng các nguồn năng lượng thề hiện một năng lực lớn hút người : chiếm linh ác nguồn lực thiên
nhiên và sáng tạo giới tự alli~n thứ hai. mặt khác giải quyết ~ảlrđê năng lưựll~ vì tự sống cùn và phát
triền
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~v n liên'.. ~tl của con người, thực chất là một nội dung của chủ nghĩa nhân tạo. Hiện nay năng
lượng lả vấn đê toàn cầu. Đối vời các nước chậm phát triển dang là vấn do bức bách' ma việc giải qu)ết
thành công chi có thể trong chiến lược biết kết hợp là lực với hợp tác q~lỗc tế
~ Vấn đê năng lượng và các hình thái duy lý khác nhau.
Truyền thống Việt Nam chủ yếu dừng lạt ở loại duy lý kinh nghiệm cổ truyền tướng ~llg mỹ nghệ
thủ còng sở dụng các nguồn năng lượng tự lthiêll là' chủ ~ ấu (cơ bắp. mặt trời v.v...) đo đó ván đề lởn
khi tiến hành công nghiệp hóa nói chung, xã ' đựng cổng nghiệp năng lượng nói riêng lá thi~tl hụt trí
thức ktl~a học kỹ thuật, thiếu hụt đội ngũ chuyên gia vị thiêu hụi có thói quen và tác phong ( ông
nghiệp.
do cơ sở công nghiệp năng lượng truyền thống chưa được xây dựng cho nên rất khó tiếp thu công
nghệ hiện đại nhất. Vất đề được đặt ra là lam thế nào độ nhanh chóng loại duy lý có hàm lượng khoa
học cao, đặc biệt trong giới chuyên gia khoa học kỹ thuật và giải du? ri lý ?
~ Lựa chọn nành ]ương. công nghệ có ách hưởng tới kiều phát triền xã hội : Nếu chi th(i~ mẫu các
dạng năng lượm cơ 'khí giản đen. kỹ thuật thủ công thi không thoát khỏi tình trạng nghèo nản của đất
nước, không thoát k~lỏ~ khu phát triền tri hè vôn có lúa ~jông phương.
nếu chiến lược công nghiệp năng lượng chủ yếu theo công thức điện khi hóa toàn quốc. song dừng
là ở các dạng điện năn~q có biển thì kiểu phát tri~ll xã hội giong các nước công nghiệp hóa ở phương
Tày. Văn minh công nghiệp mía cao linh văn minh năng nghi ập dựa trên kỹ thuật thủ công : nhưng
không đủ cơ sở vật chất - kỹ thuật đề giải quyết căn bản những vấn do công bằng xã hội và chủ nghĩa
nhân đạo nói chung. Nguyên nhân cơ ban là hàng hóa chưa dõi mo.
- Những dạng năng lượng ~â công nghệ cơ bản nhất như n~llg lượng n~u~vên lư năng lượng nhiệt
hạch, trường sinh học (~ v.v... đang và se (:ô khả năng tạo ra một kiều phát triển mới của xã hội. một
đợt sóng văn minh mỏi : văn minh hậu công nghiệp' tin học hóa... đủ sức sản xuất dồi dào hàng hỏa
nhờ đó có thể giải quyết căn bản hơn vấn đề phân phải theo nhu cầu, những vấn đề công bằng xã hội.
4. Nói chung ba hình thức trắng lượng cơ bản : lồ tỉ uyên. (:ổ đến, và phi có đến tương ứng ba kiểu
phát triển xã hội : tiến công nghiệp. công nghiệp hỏa và lin học nó(:.
Một cách tươn~t ứng, công bâng ~ â nhân đạo ngày càng được giải quyết thực sự và đày đủ hơn.
Ở Việt Nêm chủ yêu cho tới nay. vẩn ở trinh độ văn minh nông nghiệp thủ công với các hình thái
năng lượng cổ truyền, hiện na~v mỏi bắt đấu quá trình công nghiệp hóa. hình thái năng lượng chủ yêu
là điện năd~ eo triền. Trong lương lai tỷ trọng thủ ~ếll sự thuộc vê thủa diện và dầu khí.
) Các hình thái năng lượng vả đạo đức :
Trong nền .văn minh nông nghiệp, kỹ thuật thủ còng, các dạng năng lượng cổ truyền thì chuẩn đạo
đức thõng trị ở Việt Nam là chủ nghĩa gia trưởng (được hệ thong hóa trong Nho giáo).
- Trong giai đo~ll Jliện hay sự khởi đầu ~t'đ ~llr~i trình cổng llgll~ệp hóa tạo ra tiền đê và nhu tàu
giải phóng tiếp lục xã hội (dân chủ hùm và giải phóng cà nhân (nhà" quèn, tự do) cùng như giải phóng
linh tuần nhân loại (mở rửa, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tê...)
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,,RAO ĐÔI NGHIỆP VỤ
MỘT 'VẦI CHỈ SÔ THỐNG KÊ
MÀ KHOA HỌC XÃ HỘI QUAN TÂM
TÔI'11 ~HI~N CHIÊU Nó ~ ra ', một trong những công tụ quai trọng.để các khoa học xã hộ'. nhất
hi ~ kinh tế học.v:ì xã hội học. năm bắt dưa thlr~ trạng là hội ('hínb là các sỗ liền thống kê. Các số liệu
thuở kê chỉ số thông lúc Dhảll ánh (lá(. mặt khác nhau của đời sống xã }lòi như sau xuất "àl chát? hoạt
dộrl~ơ văn nó:l. phân hệ dân cư. lao động... diễn ra theo từng thời điểm khác llhall. I)~ chinh là nllù'n~
chi báo phản ánh sự phát triển đặc quá trinh quản lý kinh ít', xà hội. văn hứa tinh toàn cư ' .'~ n~àllll,
cá(' địa phương. Các ( hỉ số lhỏll~ kê do dtrợ~ lập hợp trì cơ sở hoặc từ ctjò~ tổ?lo dấu tra dàn số lại
do một (.'~ quan thuyên môn tiến hành. cho nén t'hún~ m~n~ độ tin cạy cao. Chính vi lê đó các tổ
(:hực, các tư quan. xí Tlghi('p những như(;i lam ~òn~ tác quản tý dùng như những người nghiến cứu
khoa lưu .l~ll ló thể dân và(' ~llú!lo di \tạt.h kẽ hoạch ~ăp tới của minh.
Việc sử dụng ('á~ sô liều thống kè vào n ~hiêll cứu sự ~llát triển xã II::)i là tất yếu khách quan.
thông qua những con do đó. nỉlừn~ người ll~lliêll cứu khoa học ló l~l~ nhìn nhận .\à hội một cách
khách quan hơn sả bám sát thụt liễn hơn. Song. hiên nay việc sử dụm., cá(' số lít u thống kê sao n~h,èil
tửu khoa học con l~hi~ u hầu the. liều đó có thể do những nguy èll nhân sau :
mỗi khoa học xã hội có một đội lưựn~ cár~ỉl tiếp đàn riêng của mình, cho nên nhìn nhìn xã hội theo
những chỉ số l~llát' nhau. trong khi đó. các ('oD sỗ gừng llg('nll thống kê dưa ra lại theo yêu tần của
cllílsh ngành trung kè. D~ll trong thống kê thi~ll những con sỏ mà tác khoa học khác tản thiết.
- Các số liệu thống kê đo dòng cục thông kê quản lý thao đối tượng của ngành.
\'hi(tl lli~n tượng xã hội mưa dược dứa vào trong ức niên giám lllốll~ kê. lthăl là các chỉ sò thuộc
lĩnh vực đời sống tinh tinh t'ủ~ .\ã hội. các phư~llg tiện thuốc gia đình. cá nhân, mối quan hệ chính trị.
SÓ liều thong kết hiền nay rất nghét) llàll ~ê nội dllllg, cho llên khả năng phán tich sự kièn xã hòi
dựa trèn các st) li( u thống kê rầl hạn chế. Thôllg thường các sr~ lièu thỗllg kê quá tập lrung vào các
chỉ ~o kinh tê do các xi nghiệp, cơ quan đưa lên thiêu ~ự pllđn lícll cụ thè. ~Ti dụ, có dưa ra số.
llr~lr/g ngtrời đi ~enl hàllg năln the(l các ỉoại hìllh n.( llệ thtlàt, song col~ sô chl dừng lại dó mà
l~llòng the nhậll xét gì hơn. là lânh lởp. llgllê nghiệp' llra ttlòi llào di xem nhiêu n)lất ? l~ứa tuổi, giởi
tínll có anh hưở)lg đến ~so lâ/1 đi xem hay kilòng ? Lác lll~ loại đê lài nào. vở diễn nào được côllg
chúng hâm mộ nllăl?... Nhừng con sô lla~ rãt cần lhiêt cho khoa họ~ xà hội. cũng như những llgười
l'tm ('òllg tác thực tiẻll, cũng chưa có trong các niên giám thống kê.
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một vài 1 1 một số khái niệm đưa ra giữa khoa học xã lưu vả thống kê học thưa được thống nhất.
chẳng hạn khái niệm giai cấp, nghề nghiệp xã hội.. Điều đô cũng dằn đến ~ té(. khoa học xã hội khó sử
dụng các con số thống kê.
- Các đặc điểm của từng địa phương ít được thè hiện tr~ll niên giám thống kê do tổng ~ụ~ thống kè
cua (.áp, mà lại do cơ quan thống kê địa phương tung (áp. 'lếu tố này cũng gây khó khản cho việc so
sánh trong công tác của những người nghiên cứu khoa học xã hội (vì ít mượn được đẩy dù tài liệu của
các địa phương trong một thời gian ngần).
Chính vj những lý ào trên. chúng tôi thong muốn thông qua tòng điều tra dân số cũng như lli~n
giám thống kê hàng năm eo thêm những so liều một phản ánh toàn diện đời sống xã hội lìi~n nay. tất
nhiên những sỏ liệu đó có thể là do các cơ sở cung cấp, cũng có thề là các cuộc điều tra mắt: đưa vào.
Thông qua ll~ững con so như vậy chúng tôi, những người nghiên cứu khoa học xã hội cũng như các
cán bộ quản IV hy ' ông sẽ năn phàn đầy đủ hơn thực tr~lllg xã hội theo từng lĩnh \ ực. Cụ thề là : 1
DỰ ~ Số - 1~ A O 1)() ~ G
Bên lạnh (ác điều ~i~n địa lý. thiên nhiên thì dân so là một cơ sở quan trọng đế xác định đúu~ đàn
kể hoạt h phát trên kinh tê - xã hội tủa mòi (ỉị~ phương. Nói đến dân số - lao động. ngoắt việc chú
trọng đèn số lượng. chúng ti côn phù chú ý đến chất lượng của chúng. khinh vì lẽ đó. chúng tôi mong
muốn có những con số cụ thè theo t~rll'.' thời gian.
Về dân cư ;
1 Trong các niên giám hằng năm nên đưa thêm phẫn cơ tàu dân cư theo giá tinh ~ lứa ruồi nhịp
tuổi). Qua tháp tuổi này. chúng ta sử thấy được sự phát triển dân số như thê nào qua từng giai đoạn và
cl~ăt lượng của dân cư (b.lo nhiều lao đang phải nuôi là người chưa. hoặc quá tuổi lao động). Khi xây
dựng tháp luồn cô chú v đến họ đối tượng : tràn cư llô~g nghiệp và phi nông nghiệp (hoặc đàn ( ư đò
thị và nông thôn). Nếu có thể đưa(. cho tháp ruồi tuột so khu vực đi~ll hình : 'ỉ hủ do Hà Nội thành phố
Hổ Chí Minh, đông bằng Bác Bò, đồng bằng sông Cửa [.ong. ~ùllg núi r~h;a Bức và các tỉnh Tây
Nguyên.
2. Trong phản dân ~ ư. có thè đưa thc~zn vào :
a) Quy mô gia dinh : sỗ ngưu cùng sống trong một mái nhà (căn hộ) mà có chung kinh tế (ăn chung
một mâm). Ở đàn cùng phân chia theo 6 địa điểm trên đây. bị GÕ con một cặp vợ chồng sinh ra "à số
con theo tuổi của mẹ (tuổi của mẹ chia theo khoảng: < 20. 20-2~ 2t)~9. 30-3t, 35-39 và 40 trở lên).
Sỗ con theo nghề nghiệp của mẹ. Trong khi chưa có những định nghĩa chính thức do các cấp có
thêm quyên vạch ra, chúng ta cón tạm thời phân ' chia thành (lá(' nhóm nghề nghiệp sau :
Trí thức : là những người cán bộ có trinh đò học vấn từ dại bộ tuy lên, làm việc trong cơ quan
nghiên cứu khoa học: cán bộ giàn'. dạ ~ . bác sĩ. kỹ sư hun việc tại các nhà máy nhưng họ không trụ(:
tiếp đứng m:in văn nghè sĩ. báo viên dạy học các trường phổ thông nhưng chưa có bằng dạ i họ('. hoạ(:
các chuyên viên ở các cơ quan mà chưa qua dại học cũng không nằm tiếng láng lớp này.
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~ ròs Thu .\ nhiều Viên chức : những người làm lroll~ các cơ quan n'l~ nước, chưa có bằng đại họe
nhưng không trực tị~p sản xuất. Ví dụ : lthâll lên kế toán. bán hàng, văn thư ở các ngành.
- Công nhân : đó là những người trực tiếp tham gia sản quát (kể cả kỳ (ư mà đứng mà ) trong các cơ
sở quốc doanh, t ư llh~n, như : nhà máy, ~l nghiệp sản xuất. các công trường xây dựng, giao thông. và
cả những người sản xuất trong các cơ sở nghiên cứu khoa học: thợ điện, lái xe, v.v..., công nhàn các
trạm sửa thứ:l.
- Thợ thủ công: đó là những người tham gia sản xuất và làm việc trong các hợp tá( xà liệu, thủ công
nghiệp ở thành thị cũng như nông thôn, cũng như các thợ thủ công làm nghề sửa chữa cá thể
- Nông dân : là những người tham gỗ trên mặt trận nông nghiệp, bao gồm cả tập thể là cá thề. (Công
nhàn các nông. lam trường có thè ghép bảo ~ôllg nhân hoặc chia thành một tầng lại gọi là công nhàn
nông nghiệp)'
Buôn bán. dịch vụ : những người d~llg trong độ tuổi lao động nhưng khôll~ làm trong các ngảnh
hoặc cá( cơ quan sản xuất ('ủâ nhà nước hoặc tập thể Họ mi các cửa hàng tư nhân có thuế hoặc không
thực. Ví dụ : buôn lán bách hóa. bán rau. dịch vụ ăn uống...
Nhưng người chưa ~ ll~lhề nghiệp ồn dinh hoặc l~hóilg có \tiếc làm (họ dang rong tuổi lao động).
Chú ý : Những người đã quá tuổi lao động thi (ân cứ vào nghi nghiệp ~ ũ đè đưa họ vào các nhóm
llghê nghiệp thích hợp.
c) S ) gặp kết hôn trong mà năm (cũng phân cho theo ~ địa đi~e'n dã nêu). Chỉ cần liêu tỷ lệ sự
người trong tổng dán sô của khu vực đó.
di Mòi ~llỉ báo nêu lên quá trình hóa nhập giữa các dân tòi mà cũng là mi báo nêu lên kết quả của
quá trình đưa dân di xây dựng vùng kinh tế mởi-chỉ bia về dân tộc ( ủ( các ( ập vợ ~h~ng. Cô thể đưa
chỉ sô này dưới dạng sau ;

~ vợ chân \\

Kinh

l)~n tộc khác

Kinh

từ

là

Dân tộc khác

~

01

chi báo náy nên tính cho một số vàng như: ấy Nguyên, đồng băng Nam Bộ và vùtl~ núi phía lìa('. ~
~
Những sồ liều trên không chi cảm thiết chia những người làm công tác nghiên cứu, còn giúp tật cho
thực. hiện chương trình kế hoạch hóa gia đình và sinh dễ cô kế hoạch.
3. Sự thu chuyến (đi thư) của dân cư dạng cơ học) trong tác tỉnh
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~fô/ vải 93 Ngoài các chỉ sỡ thung. chúng tôi mu6n biết dòng di chuyển nông thôn sang đô thị hai
ngược lái hằng năm là bao nhiêu (Cho trong tỷ sô / trên tờn~ số dân cư của tỉnh đó).
Trong pll~u leo động, ngoài các con ~ được đặt ra trong niên giám thong kè chúng tôi muốn biết
thêm :
1 Cơ cấu các nghề nghiệp (như đã nêu ra ở trên) trong tồn số dân cư ở lứa mồi do động Chúng tòi
muốn biết theo 6 khu vực đặc thù đã nêu. Đây 1' chỉ báo nêu lên cơ cấu hai cấp-ngh(ầ nghiệp củi xã
hội trong từng giai đoạn.
Hiện na ' trong niêu giám thong kê có dưa ra sự phân bồ lao động trong các ngành kinh tế. Song.
trong mỗi ngảnh kinh tế. chúng ta không thể biết ngành đỏ eo lao nhiêu viên (học, trí thức; cơm nhân...
2. Cơ cấu nội tại của từng giờ sắp -nghề nghi ã' (theo sự phân loại tạm ở trên) theo giới tính. lửa
l~lồi. Nghĩa là chúng ta ác!t. (hồng hạn. hiệp Day trong(:ông nhân thì các lớp tuổi của nam, nữ là bao
nhiêu (tháp tuổi của cèng nhân). Chúng tôi mong muốn có cơ cấu nảy ở một sỗ thành phố mang ~ầ(:
chức năng khác nhau. và thời gian định thành thành phố nảy.
() TỶ lệ cán hộ có trình độ đại học vả trên đại học trong các ngành kinh tế quốc dân. Cụ thể là bao
nhiêu người có trình độ đại học trở lên trong (ác ngành kinh tế (theo sự sắp xếp hiện nay của lòng cục
thõng kê : công nghiệp. xây đựng. vận tải, thương nghiệp. y tế, thảo dụi., khoa học, quản lý ).
lý lệ cán bộ có trinh độ đại học trở lên trong r .anh án xuất tiểu thủ cồnế, ~l.ong nông n(hiệl~ tập thủ
(hợp tác .xã) ~â có trình độ đại học trở lẻn nhưrl~t chưa có việc làm có định. Các chỉ sỗ này tiêu lên
nhất l~rợn~ nòi tại của các lẵng lớp giữa cấp- nhè nghiệp, nhưng đồng thời cho ta thẵ~ được hiệu quả
của sự nghiệp đào tạo đại bọc đói với cá(' ngả Du kinh tê quốc dân.
t Tỷ lệ tao động nở trong, các ngành anh rể quốc dán :
Công nghiệp, xây dựng. giao thơm vận tải, thương nh~iép .\( hòi ~llủ nghĩ" giáo đục. y ít(. văn 'lót
khoa học và quản lý.
tiểu thủ công nghiệp ở hsti khu vực đô thị vệ nông thôn.
Sản xuất nông nghiệp, sản xưa làm nghiệp, em xuất nữ,ư nghiệp.
~ là lệ của phv nữ trôn. các cơ quan dân cử như:
Quốc hội.
Hộ' đòng nhân dân tỉnh cấp tỉnh thành phố và đặc khu.
Hội dông nhằn dân cấp huyện, quận và cấp tươngđư(lllg.
Hội đ~jng nhân dân c3p xã phương.
6. Trình độ học vẫn cô'.ì những người trong độ tuổi lao động cho theo nam và nữ. Trình độ học vẫn
có thể phân chia njlưsau :
Chưa xong phổ thông cơ sở.
Đi qua phò thòng cơ sở nhưng chưa xong phè thống rung hột'.
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Đã qua phổ thông trung học.
Đang học đại học (ke cả tổ chức hoặc chuyên tu).
Đã học xon~a đại học.
7 . rừng độ 11ọ~ vốn của từng tầng 1(;p:
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94 TÔS T~l~ S ClllEU Công nhân.
Viên (hớ~
- Thợ thủ công,
Nông dàn.
Trìlth độ l~ọ~ vấn ('llllg chil ra là.n .) mức như đã xác địnll ở trt~n. và tron~ rnỗi l~ll , lớp có ( ~lia
ra nam và nữ.
8 - Trình đò học vấn của công nhân theó dặc thủ 1ao đc'lc~ (cl~ phân chia theo ~ iởi tinh):
Côl)g nhâ.'l công nghiệpnặng.
- Công nhân ngânh côilg l'ghiệ~ l'hẹ.
Công nhân ng~nh khai thác mỏ.
Côn~ nhâ.l ngành vận tải,
Công nhân ngành xày dựng.
11 XĂY DỰNG ~INH 1'ề)
Chúng tôi mllốn c() tỉlêm ;nột cllỉ hăo v~l ~ự pll~t t ièll kinh tế l~ l('llg số điện ti'll ỉjh:l ở ~âv (ìựllg
đư(t~ lrong llă;il. to'lt., sỏ dlcll uctl sử dụng (nhá ờ) ~à s~ ( ăll h~ t rorlg nlộl năm. Ờ đày ~ht.n.. ~ôl
mí)n(1 mlr~n ~6 ('á~ ct'n s~ ttluộc khu ~ ự(' nhà nứ~tclloặc~ lip thc xâ~ dựllg, còll (:ủ(i cá thề vl rát
khó nêl' tạm bỏ qlla.
~lên đây là một sf) (:lii s~ thòíl~ ~P chúllg lòl qtl~lll tâm m~ "á~ ~lnllg chl (.() thè thòn/ qua những
báo ('áo từ c~T s~ v~ tòtl~ ~li~tl ~l ôàn So lloặ~ ôiều tra m'vll 'llra r~ Tát nhiê~l. do thi~ u hụt những
kiẽn tllức t~ng hcyp l~lơng kê. vả nllát ìà (ách ql'án l~ tl ~o ngành đọc nên l:o nh~n~ con số . (') thể
l~lan~ yêll cầu qllá (:tt'. Hơn llữ8. c~ lìhững tiêu chu~m (chi bâo) ìnà ('htillg tới dưa ra ('h ưa thật sự
chuàn xácđè cá(' dôllh chl ~lễ dàng trong tổrs hợp tllollg kè. Chúng t~l có th~ (:ùn'. nh 'l~ tiìảoluậ'l về
nhtr~g ti( 11 thức ~ló dề dáp ứng dượ(' ()u (~u vả kllả )lăng của í'á~ bên. ~ó được nhữn~ c'lỉ so m:i
chún~ tòi đưa ra, nh~t là t.onạ pil(!m vi từng (ỉnh và ('ẳ Ilưởc là rất ~lý báu tron~ việc n~hiên cứ" và
q',ản lý xã hỏl. ~ệll nas "húlỉg tôi d~ĩ có lnột s~ ~ò liè~l như vày, llhưng chi man~ tính chất mall ưlà
lại la tn~tu qlr~ nhò. ~ủa l"òt sỗ nhà m,ly, '.lịa p}lư~ng. ~rtli một mẫu bêlthưvậ~ khó ~ó thè llhln nhàn
thực trạng ở một địa phươllò.. c!lứ (.hưa nói đ~n toà 11 quỗc
Những ch( s~ đư(ì ra trèn đâ~ ìầ một phần nllt) tr')ng những : oll sổ chúng tôi cân trong nghiên cứu
xã hội, m~ trong nièll gi~ítn thóng kê chưa đề (ìập đ~n. Cú đlrực những sỏ liệu nh~ và~ sc giúp cho
chún~ ta nhin nhận trọn vẹn lhực tr:illg kinh tề-xà hòi hơn
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PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA PHÂN BÔ TUỔI
vũ Tuấn HUr TRONG nghiên cứu dám số lũng như nghiên cứu xã nơi họ(' thực nghiệm, việc thu I
nhập, sử lý mỏng tin xả kết quả được đưa ra dưới dạng tương ~lllan. Đó là lthữn~ lương quan giữa giỏi
lính và tuổi bởi các đặc trưng ~llác như số (ton. trinh độ văn hóc mức thu ?l~làp' tính cơ động xã hội
và D~llg thái (.'ủa những mặt. những hiện tượng của đời sống nã nòi được biểu hiện qua những chỉ số
n-ìy. 'I'us nhiên trên bình dân . ộn~a. chẳng hạn mặt ~ưt~c. ( hỉ hèn. với số liệu vè tuổi và giỏi lính.
hằng phương pháp mô hình hóc ('llúnrr la en the đánh ~i~ một cách khái quát lúm độ phát lri~n kinh tế
- xã hội là: phát triền hoặc đang phát triền. l)i~u ll~r bộ n-llôn từ như thực lơ là cơ (ấu kinh từ '.ủa tuột
vung. một nước lã l~ẽt qua long lơn của những đều tố ~ărl lló~ ~ă 'lội. nguồn thi rinh"en. cơ cấu dân
số v."... 'l~r('llg đó là lệ cao của dàn cư ở độ tuổi lao độn-, (l5 - Cúp và đặc biệt lả tả trọng phụ nữ tham
gia lao động xã hội này làng tăng lả yểu tố thút đẩy sự tăll~ trưởng kinh tế. Vì vậy cơ câu vè ruồi vr~ì
bởi lĩnh của dán tư là nhừn~ có báo nhàn kì~u và hội quan trọng. là cơ sở dữ liệu b~ll d~lu~cho việc
xác lắp độ lớn và (ơ cầu l.l~llt điều tra trong nghiên cứu xả hơi học. Thông thường nguồn số liệu về
tuổi và giới linh dựa vào các (bộ(' diều lia dãn sô và (ác số liệu thông kê. né thống thu thập số lim llà~
nút đúng ta hiện nay còn nhiều nhược điềm. thiếu tính hệ thống. nhúm sai sót vi mặt kể thuật, phân
loại. tính toán Vì sậy những số liệu này cần được đánh giá và hiệu đình trước khi sử dụng. (r đây
chứng lôi chỉ dè tập đến cách đánh giá độ thính các vè tuổi thà nhằm llgu~ên nhân dân đến sai sót đó
thuộc kê người khai báo.
So liệu về tuổi thiếu chinh xe do rthi~u ngu~ê~ nhan khát nhau. Chẳng hạn.
phụ nữ thường khai tuổi thấp hơn. lỏn người già khai tăng tuổi lên so với ruồi thực của họ. tư tiên ở
vùng nông thôn có thói qu~ll tinh tll~i theo âm lịch, vi vày thường lăng lèn 1 mồi so với tuổi thực tế. một nguyên nhân khác phổ biến hơn, cư dân thường tàn' tròn tuổi, với con sỗ tận cùng là ~ 0 ~ hoặc ~
.) )). Vi dụ : 15, 20. 2t). ~O v~ Hiện ttrợng này trorlg dâll s(5 học gọi lâ sự ~ếp ('hồng tu~i (heaj'ing oll
age) đlrợc đánh giá ~ang nhừng phươllg pháp toán họt. khác nhau. Shừng pllương pháp nà' (ăl cứ v~to
dạng ~hân bo dân s') theo t~ồi qua mộl phăn hoặc toàn bộ củâ miêll tuổì. Dạ~lg plân bờ nàv dược giả
định là đúng ~â dùng nó đề so sáeh vởi phân bố tuồi c~m kièm tra.
liạ"g phàd bố đơn gìản và hiệu quả lthất là phâd bố tllổi }linh cjiữ (n~hĩa lâ phàn bồ lnà trong đó số
lưf'ng ngư(}i tron~ mỗi tu~i đlrực coi lả bằllg nhau). Pllân bố nả" xá~ dịnh trong mièn lll~i. ví dụ : 3
í~ărll. .' năm lloặc 11 năln. Căn cứ vàt) giả địlth này, chún~ơ ta có t.hề đánh giá mức độ ('híll:l x(i('
eủa st) liệu thìl ~tược về tuòi ~lua hai c~ỉ sỗ: chỉ sỗ làm tr~n tu~i và chỉ só Whipl~le
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96 vũ Tt7 ~r tuy Chi số làn ' rịn tuột : hiện tượng làm tròn ÍT một tuổi nó o đó dơn đến việc giám
tương ứng ở những độ tuổi lân cận. 'Căn cứ vào giả định dã liêu trên, người ta đã dưa ri mỉ số linh trừu
tuổi cỏ dạng sau :
Và miên ~íc ranh tuổi a lăm

~ ớt miên sác định tuổi ã năm

Tri in d () : 1 là chỉ ~5 làm tròn tuổi
P. là sồ người trong độ t hồi x mà ta càn đánh giá lem có hiện thanh cl!lìll~ 1 hỏi lìa" không ?
(siết ?ri nhỏ nhất chỉ số 1 = 100. điều đó chứng tỏ không có hiện tượng xếp chồng ở dò thoi ~ SỐ
ước lại khi giá trị của I càng lớn hơn 100 tả: sỡ người tập 'trung vào (?ộ lưới c:i:l:: lớn
thịt s ~ lvhippt~ : chi số nảy không dùng độ đánh giá một độ tuổi cụ thè 'là(' mà ~ á( ?l ,1 1 1 âm
tuổi có sự tận cùng đặc biệt (( O ' và ( tỉ ~
trung giả định pháp bỗ tuổi hình chủ nhật ở trên chi sỗ Whipple đúng đè ớánll (.i.l .s~F Xếp chổng
tuổi ÍT tuổi tận củng. là ( () '. nghe miền \uỷ lừ 23 đến 62 dược tin ít ! ~r) '\)'lg thức S~LI:

Tương tự như vậy. trong miền tuổi từ 23 (í~n fi2 chỉ số WhiT)ple dùng hè đánh giá tự xếp chồng
tuổi ở tuổi cô tận củng là số ( O " và đồ ~ ~ ~ được tính như sau :

'trừ. giá trị của 1 từ líjo dấn 50(). Nếu I = 100, chứng tò rằng không có hiện tươm đi' !) ~llỏng tuổi ờ
cá(' độ tuổi có sỗ tận chuối là (r O ' sà ~ .) ~ Ngược lại. khi giá trị rua 1 ~ ang cần .)Oà chỉ ra có hiện
tượng xếp ( hồng thoi. Trên đây !à hộ chỉ sô đơn ~i~ll ~ liêu qư~ thả nào đó ta có thể đánh giữ mức độ
chỉnh đá(' phân bố cơ cầu mò ( ~i't dân cư. Nó có ý nglli~ thực tế về mặt phương pháp trong nghiên
cứu đã hộ; llc~ ; r(. ( ăn cứ đè hiệu dinh số liệu pháp bỗ tuổi được sử d~llg khi xác đinh mẩu điêu mi
('ũll(. như khi phân uìlólll tương quan. Đè giúp bạn đọc hiểu được ý nghĩa của hai chừ số trẻ.l. ~húrlg
tôi đưa ra một vi dụ sau :
tri ~ sít chúng ta có so liệu 'ề phân bõ ruồi của dân cư ờ dùng như sau : ~ \ c ni bị nó
Dây là dàn rõ đóng không bị ảnh hưởng của yếu lò đi cư. và không bi ẳnrl hưởng ~l( t biên của yếu
tố lử vong.
tỉ) dụng chỉ sự làm tròn tuổi, chúng ta kiềm là xem ló hiện tượng ch~llg ruồi ÍT tuổi 3t) hay kllôn~
'rron~ miền tuổi 3 năm chỉ so nào là :
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I um

số lượng

là ~l~
~l 2- 2.' )4
2~ )b -7 S
)(j ao . ~l
~2 ~ ỉ : , 1
~r) ~r) :II
:i ~j DO

~92 ra ' 48~
~l~ 4r~7 4~5
J22 l~58 377
38ô 300 536
2~l 318' 2.rõ
2a3 40~ 2'1a
242 316 225
134

ruồi
41
43 .

số lljợng
12

~l 45
46 47 48
49 do 51
52 ~ 54 ra
cô ~7 ~8
r~9 DO
61 ũ2

1 27 ~18
l~9 ~ l~2 319
160 do 237 l~5
~l~ . 78 1 28
93 95 là 88 72
~3 7- ' 267 3~
50

Ký quả thí ra có sự tăng đáng kè số người trong độ tuổi 3.) và giảm lương ông ở các độ tưới làn
vận.
Sử dụlĩ~ ' ì.l số Wbipple, chúng ta kiểm tra tất cả các tuổi tới số tận cùng là ~ 0 ~ và ~ ~ ~ 1 '1 (

kết qua khi ~ dùng chỉ sỗ này chỉ ra có hiện tượng chồng tuổi ở lại cả các độ tuổi vó i số tận ('ùll .'
là (:ác số (( 0 li và ( 5 ~ Như vậy. số liệu phân bố tuổi này không chính ~ c(; lh~ de người khai báo da
làm tròn tuổi.
Tóm lại, trôi là một trong những dấu hiệu mà cuộc điều tra xã hội học cần đến.
Nó không ?lỉlũn~ ('ầỉl thiết đè đánh giá' cơ cấu nhóm người được điều tra theo độ tuổi, mà con là
một run. hiệu phần nhím khi tính tương quan. Song vì những lí do nào đó. mà sỏ liêu vê 't't~i trưởng
mắc sau sỏ. Vì vậy chúng ta cần đánh giá nó trước khi sứ dụng. hai chỉ :.( :i~t'tT~ nêu ra ở trên giúp
chúng ta kiểm tra được những sai sỗ có thể xảy ra vê do tuổi. ,
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xã Hội Học THẾ Giới
NHÂN dân im LĂNG u)' ? ~r
việt ~ T.I: Z~XLAPXCAIA DLJ~ I~uận xã Hội HIỆT THỰC HAY Hệ ả~o ?
- Xã Hội ~l()c Pllt~c vi Ai ? '
- l.du có THỂ Do' nào CÁC CHẤN ĐỘNG xã là H~v KIIÔNG ? Bô luật Đạo Đúc của 'NHẢ
Ngl~lên cúm Là Gì ề ~ NGÀNH KHOA HỌC KHÔI'IG CÓ TÊN
. v. vl'zưrôvtc~l.: rachiana lvanoplla, to chế kìm hâm và cơ chế phát trị n các khoa học và hội, đặc
biệt xã hội học, tráo(. dật)' là như thế nào ?
. 7.AXLA PXCAIA : Tại sao lại trước đây ? Bay giở chúng vẫn còn. không phải nhìn lúm n tránh
các vă~kiện bảng thời gian gồm đây nồi rõ mỗi lo âu và đầu nâu Các cơ chế kim hãm khoa học xã hội
đã hình thành vào những năm dưới chủ nghĩa Xlalin và lề thói Brêgiơnép thí ta đã biết, Đó là sự kiểm
à soát ngặt nghèo về hệ tư tưởng đối với nội dung các cuộc điều .tra, bắt khoa hệ phục tùng chinh trị vô
điều kiện, săn đui); tất Cả mọi cái mới Và năng tạo, cám tranh luận tự do. Đó là sự công khai khuyến
khích chủng!lìa tuân thủ trong khoa học và tính vô nguyên lắc. mua chuộc và làm hư hỏng cúc nhà.
khoa học bằng cách trả công cho sự trung thành tuyệt dối với người lãnh đạo toi cao. cất nhắc những
kẻ tớ hồng thực tại, tàn sát jlàng loạt cản bò sáng tạo. Căn kè thêm vào đó việc triệt do (( đóng cửa ))
không cho thảo luận các vần đề xã hội ngày càng một ~nlẻ trên báo thi. xin chặt thột cách có hệ thông
bộ máy kiêm duyệt, thực tế không cho phép có một công bô nào đối với Các kết quả không theo truyền
thông, quan liêu hóa hệ thống kế hoạch hóa khoa học vả kiềm soát việc thực hiện các kế hoạch, tám
khoa học xã hội Xô viết ra khỏi quá trình khoa học thé giỏi bằng (bức.màn sắt )) quan liêu - chính
thống cong như bâng (( các tấm mạng che một về hệ tư tưởng )) với cách nhìn tất cả các nhà khoa học
chuyên ngành xã hội nước ngoãn như là ~ tôi đòi của giai cáp tư sản )). Tôi không nói tới sự lạc hậu vê
cơ sở khoa học = kỹ thuật của khoa học xã hội. sự trả công lao động ở mức chết nói cho các (:án bộ
khoa học xà hội.
Cuối những năm tro, sau Dại hội XX của Đảng. xã hội học đã bắt đầu hồi sinh dưới tám lá chắn của
các khoa học kinh tù và triết học. Nhưng bản thân từ ~ là hội 1 ước trích cuộc mạn đàm giữa V.
~ưzutôvicll. binh luận viên Tạp cllf (( Ngọn lửa nhỏ ' (liên Xô) vót Viện sì T.l'zaxlapxcaiu. Chủ tịch
Hội Xà hội học Xô viết' phần đầu cuộc mạn dâm đà di cập mọt số nợ "ê tinh hình Xu hội học Liên Xô
nhừng-năm khoe đây' tòa soạn xin giới tlli~u với bạn đọc ~llăn lít p theo'
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Nhân dân im lặng ư ? _ ' ' 9~ học )) vẫn còn bị gạt ra khỏi từ điển kho' học, nói lên hoặc in ra từ đó
đều nguy hiểm Tôi nhở hội tháng 2-lq66 ở Lêni/1grát đã triệu tập Hội, nghị toàn liên b~llg ăn thứ nhất
về các 'vấn đề xã hội học. I rồi ấy tôi đã nghiên cứu sự di dân nông thôn. nhưng coi guộc điều tra Của
minh là thuần túc ~i~h tế vá \không coi minh là nhả xã hội học. Song người ta đã mời tòi dự, và tôi
quyết định đi dự. vì người ta đã ngoài nhiêu về xã hội học, nên nhìn thầy cuộc (( thao diễn lực lượng ))
của nó cũng là điều thú vị. Chương trình không dược phân phát trước. Đại biểu đến rồi, chửng tôi hỏi
thương trinh. người ta nói đã in. và sẽ phải. Nhưng không cỏ chuyện đó. Ban tổ chức xì xào to nhỏ gì
đó mất bình tĩnh, ròi cuối cùng tuyên bô với chúng tôi : ~ Chương trình chưa in xong. phải đến sáng
ngày mai mới có '. Té ra suốt đềm trước ngày hội nghị, chương trình đã bị in lại, vì theo chỉ thị của cấp
trên, phải thay chinh nhan đề nội nghị. Các lừ ~ vê những vẩn đề .'ă hội học " bị thay thế bang cụm từ
(( về những điều tra xã hội cụ thể ~ trở chức một hội nghị vê những vấn đê của một khoa học '( tư sản
)) lả kỳ quái
V V. : Thế vì sao một trong những trường phải xà hội học mạnh nhất lại ra đời và có thể sống sót
dược chính ở Xibir ?
1 ~l : Trước hết' vi Xinh cách xa Mátxcơva ba nghìn ki-lô-mét. thứ hai, A ca' demgôrơlđóc (thị trấn
Viện hàn lâm), nó chúng tôi làm việc, lại xa Nôvôxil~iếcxcơ ba mươi ki-lô-mét, không phải ngày nào
anh cũng đến được, không phải ở cuộc họp hay xè-mi-na nào anh cũng tời dự được. Nghĩa là tự do hơn
đôi chút dù chỉ đề tranh luận ứng khau. Mà nếu không có những cái đó thì liệu có khoa học nào ? 'I hư
ba, môi trưởng xung quanh chúng ta thật lành mạnh. Hai mươi hai viện : vật lý học, hóa họe' toán
học... Cần phải nói là Viện sĩ Lavoranchiép, 11~ưởi đứng đều nền khoa hiu Xibir quả là khám. loè
chịu nồi các nhà triết học. căm ghét và khinh thưởng bọ vi beng những hoạnh loe về hè tư tưởng của
minh, họ đã hủy diệt không ft ngành khoa học và kìm hăm sự phát thui nhiều ngành. Ban đầu. thậm chí
ông tuyên bô : (( Làm sao đè họ không có chân ở Academgôrơtđỗc 1 ~ Phải hết sức khó khăn người ta
mới thuyết, phục được ông khi người ta phát hiện ra rằng các nhà vật lý học và toán học chưa có ai trả
thì tối thiểu phó tiên sĩ "ề triết học. Chỉ khi ấy ông múi đồng ý. Nhưng ông yêu cầu những người thân
cận nhất của ông phải cam đoan. rằng nhà triết học dược thời đến phàn viện Xibir của Viện Hàn lâm
khoa học Liên Xỏ phải là nhà khoa học trung thực và một con người nề nếp. Việc tuyền ~llọn đã diễn
ra rất chặt ell~ Một phần "ì thế mà Academgôrơtđóc để giữ được sự tự do tư tướng sáng tạo của mình
trong khoa học xã hội lâu hơn các trung tâm khoa hóc khác.
V V : Vậy là những người b thành phố Lênin~rát không may...
r.z. : Đúng, truy năm sau khi báo.sư Xigỗp trở thành người đứng dầu Viên các ấu đề kinh tế - xã
hội, t~ựờng phái xã hội học Lêningrảt đã tan vỡ. Than ôi, lịch sử. lại 1 llônr Phải là có một, (Ji'á'm gốc
mỏi, một nhả kinh te ( thuần lúy ~ khẵ~lg bao giờ tim hiểu xã hội học. ngay lập tức ~ không ưa ))
ngành khoa học này, .có lẽ chinh vì những người sáng tạo va có tài chuyên nghiên ^ưu ~llgành đó..
Những nhà khoa học lài năng nổi tiếng toàn liên bang như tiền sỹ triết học Iadop ~iám~dóc tò chức
hiện n'.là của Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên cô ở Mátxcơva). ti~ă sy triết học
Firxốp. phổ liền sỳ triết học Alếchxêép và nhiều người khác buộc phải rời khỏi lẻn các vấn đê kinh tế xã hội thuộc Viện Hàn lâm đã sang các viện khác nhau không thuật chuyên rl~ânh xã hội học, nếu
không thì thục sự, (.nhiên aan~ sâu xuất. lãnh
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100 1 1 z xi APX(.AIA hình này (?êll II:là ~l còn. Xếp vàn giữ chức vụ ~iáln nóc \tiện nhụi trước;
và các nhà xã hộ; trọc t';vì quvt~ll gục' làm việc rất khó khà!).
V ~ : Như ph~ll lởn "ác nhà khoa học. hà trong th~tlth bởi ngành khoa học mà hả l~l'át lrl~n. Câu
hỏ~ỉ'của tôi ló thì không làm là dẻ cư!u. Bà ló đảm tưởng là hiện nay ử nước ta. xã hội học l~hôn~
phải một khoa học, mà chì là cái tương tj nhà khoa học. là sự dung tục hoa thô sơ, nói cách tiếp cận
khoa học bị !lánh tráo bằng cách tiếp cận c~llnh trị h,in hệ tư tưởng cũng thẽ... hay kh(âng ? Viện sĩ 1
êđô~êp từng chục năm kêu ~1ọi các đồng n~hièp hãy (( kiến quyết đấu tranh với nhủ nghĩa giáo điêu
và thói, mọt sách, chống. lại sự tách rời cuộc sống '). này thà s'jôt thời gian này ớn v~ll chỉnh lý lại
loạn bộ các báo cáo vả cách mỉa mình một cách kỳ quái, có thích ứng với (( văn đê thời sự )' nay thê
nó mai thê khác. Thói xu thời (1â được ban thưởng bang các danh hiểm vinh quang chtrt~ vụ. giải
thưởng cao. quyên ~iá() huấn mọi người' vả nghiêm khắc bắt những ké khác quan dự m phải biết thân
biết phận.
T. Z.: Ở mức độ nào đấy anh dũng, nhưng tôi sẽ phản đối gay gắt bất kỳ mưu toan nào họ luôn cả
dứa bé cùng với chảo nước. trong khoa họ(: xã hòi Xô viết suốt những năm tôn tại và phát lrt~n của nó
đều có hai kiều nhà khoa học. Một mà là kiều anh đã nói đến. Mặt khác lả kiều nhà .kllo~ì nọc có lính
nguyên tác và trình độ chuyên l,,ôn, nắm vững lloàll hào ký thuật nghiên cứu hiện đại, biết làm sáng tỏ
và phân lích những tính qui luật đích ~hự~ của sự phát triển \là hoàn toàn khòng muốn đi ngược lại
lương làm khoa học khi trình bày các kết luận của luật!l. Tỏi chỉ ổn kì tên tài người : các nhà triệt học
Ló xép và M~tmardtlsvili. các nhả nghiên cứu văn học Bal~hơlin vả I nhuận, các nhà xã hội h(.~
~êva'l~l ~rd ~c~èép' Các nhà kinh lý học Khallin và Xcliunllin... Công trình của họ hầu như khô:l._l
dược xuất hẳn. hoạt tlộn~l của hí.) dưới,g như diễn ra trộm-, b('ll~ lơi Họ mang tiếng vì ~l!lưng ly dị
~iăo. Ha phải có l~ll~ ~tĩllg cảm còm, dân kll~l~ nhỏ dè giữ giữ dèn ổn:!o khơi học va dịch lnạr~ con
người của mình... và họ đã giữ đưa nó. nên bày L.in (thướt. lìa !l~lle dượt tiêm. nói của họ có là vang
to hơn l~llữn~ người còn lại. Cái p'lứ~ ~l' ít ~ ít) nhà to:l llo(' lớn ('ần có thời ~i~lll và dilu l~iện ~l~
hilltl thành. ~à tlilill lrành ~ .o .1 ((~ ' ll~u nhlr người ta đánh ~ả(' d:ìu ~nh vì mỗi tư tlr~rlg ,l!lll ll!l:t~
b'.tu r.l. t~r(~ ~tí~ :llth cái qu~l giản~ dạ~ giáo đục inh vitn s,tp tốt nhhiẻp. n' ili( n cứu sinh ? ~ó tllt
k~ tèll nhiêu lllầả ~à llội học từ giừa nlllrn. năm b(j đã là ~lhtrng tl~ưừll~ phái kho:ì học. còll bày git~
họ ử ngoại biên xa xôi ~ủ,l l~hod h(.)('. l((n) ~ c( ~ìn như đ~ll dộ(ì và tllực te không có:khả llăll~ bộc
lộ hềt '6ức mìllh. :
RI~ÂNG Nól (( ~rừ BÊN Dưới ~
V V. : Tôi hi~u : các llh:t xrđ lư~i học d(')i hỏi Sự ủng Jlộ. Nltưng sự ủng hộ nà() '? Đó ctâ..v ,ang
thành lập cá(' ph(')n~ tlll ngnièm ~ã hội llọc dưới slị clìe chở của ~an lành dạo địa ~hương - bà có
muốn điề'l đó kllòng ? Nhưng ~ự bảo trợ không bảo dảm bằn~ tài lăng, rnà sự ~o trợ phải trả ~ôn')
oăng sự tr~lng th~nh vả ngoan ngoãn'vâng lời. 'Cllứ xă mi học ( bó lúi ~ ~ắn ('ho ~i. n.(.ười ấ~r ~C
ôl]l áp và nâng niu lló, nhlrng những ph.lt ~ièn kho~ học sè không ('ó. Ngoái mòt điêu n~y : :ti trả tiên,
ngưởi ấy sẽ dặt hàng thứ lm nhạc họ căn nglle, :hì ('òn xl mởi có kll()a họ~ Bởi ~ày. tôi có thái dộ có
thè nói là ~hận trọng đôi v~Ti vịệ(' tílành lập 'rrullg lâlll ll~lliên cứ.n dư luậl xã llội t(làll liên ballg vê
các vấn dề kinh tế - xã hòi t;'ực thllộc llòi dòllg lrlm~ ươllg cá(' còng đoàll loàll liên

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

Xã hội học, số 3 - 1989
xuân dân mương ư? --.-_ -----. 101 bang (V~SPS) và tay ban lào tl(jll~ lưới lltr~ lịch Nó dưới sư
lanh dao củi hà, thua hà luôn,in:l lvtmốpna.
I Z : Vì sao vậy ?
~ ~ : đó như bà nói đó... Cuộn song do tập cho ta quen dlì'nha quá tin những cơ quan ln(71 thành
lập. Như người ta dà phát lạch ra. đe nuôi do; nước. hoàn lên không phải ~ chương trình nông ngìlièl~
mà (:ãll (( gã mllgic ÍT .~l~h:lngenxcơ )). Có lẽ đề nâng xã hội học và lên nghiên cứu dư lu~ll xã nội
học một cách n~ỉli('m túc. cùn(. không đòi hỏi một tru!)ra lâm àhocl học ' mà một tở sức xã hội nào đó
hoen toàn khác. tự do nữa. T.Z.: tôi nghĩ tang có hội kiêu tò chức tiêu cần \là không được đối lập nhau
Nhưng con sâu trên trái là một cllu)rện, còn lon sơn tươi trôn. lấy lại là một chq~vệrt khác. Trong đời
sống thực tiễn. tai tả chúng ta phải dùng tận cơ sỏ thực tê. trong giỏi hiện đại, nghiên cứu du luẩn .\â
hội ~ùn~t là 'rlộ~t cóng nghiệp đặc biệt. cần không chỉ các chnyê.l gia có trình độ chuyên mò:ầ, mở cá
cá(' tỏa nhả, tác máy lính hoạt động. lthạ~lỉl, nhâng kênh giao tiếp, lủn lạc ớán~rv tin và'.', l'~ truất
nhâlltử mạnh mẽ ~v.. Cho vì đã có ý nghĩa nếu chở đợi hào gì cho căn lờ chóc xã hội là đo rô lất cả
những c~íi đô ~ ỏn liêu linh họ có thì ~ll~i p~l~ỉi Jjói. thịt íll~t' họ 'Sẽ có khả njn~ kiềm n-,niệm lính
l~h,iell quan lron~ các đầu tra đủ:l ('llúlì~r lòi ~â p~lầll nào có thể lập lưu kinh llghiệnl dã (ló. ỉ là ~iêtl
! hứ như. thứ h,li,lrun~ tliề~l kiện còng khai. t .t việc làm sáng tỏ lên (:ôn~n hư ~ kiên của người ta về
các vấn \ìc hết sức gay gắt dền đe hơn trước nít:cu. 'rút,' lia. trung tam không chỉ lè~t~ :in..:l tllón~ tin,
mà còn lả cơ qvan ngư êll cứu khoa hoe (.ác (trò(' diên lr~l do các Bán dí 1 'l'rtlll~ làm lịch hành có
nhiệm vụ một mặt là ô~ỉm hảo ÔỘ mì Cậy của thông lin thu được ln~ khứa ~ trở thảnh đỏng góp rièng
vào sự phát trièllră hội llọ~ l'ạp thè củ~l chún~ t~ dl tíll .) llướng sứ dụn~ tầt ~ả kinh nghiệrn liến bộ
củ~ tllế giới trong lĩtth vực nghiên ~ứu ~ltr luậỉl xà hội ~à tôi hy vọng rằng, ~i lhờì gian, nhúlìg tôi Sẽ
núm vững n~hệ tlluật n~
V ~ Tỉlế bà lhật sự tin r~ng llgà~ n~y ở llướ(: l~ c~ll n~hièn cứu dư luận ~ã hội ư? Tllứ nhất. nllư
phó giám dốc củá bà, Gru.\in đà viết, quả lhựt' hiện ngay ở ta hoàn toân khòng có dư luận ~ã hội về
phầu lơn cát: ~ ấn ~lc. Và th ứ liai. liệu có gì đảm bảo đù một p!lán ní~o rầllg trong các b~o cáo của cơ
qư~m bả p~r~ll ánh chính dư luận của ~ã hội, chứ l~llông phải ket 'luả nhưng thủ lhuậl của c~ qt".tn
bà - ban dầu thì với các bảng ankêt còn sau với các con số -- llay klllông ? Ai ( ó th( l\;t~m lra các sồ
liệ~t đó, và llếu c~D' tl]i bác bỏ chún/. ?
Z : Anh dặl r~l ngay mộl Jú(' hâllh mấy c~u llúi rấ~ quall trọng. Cho phép tôi lầll lượt tlả ìời ( hting.
Câu hói tlltí ;lllấl: có ("ầll n~hit~n t tí'u dư luận xã hội ở uườc ta khôrh ' ~l.ôi ti:l là hr)àn toàn (ẩn. Nul
l~hông, co cliê điều l..!nh dân cllủ khôn~ th( lờn, tại llã'r n~ú lại x~m J~lo nhicu bộ luậl và n~yhị
qll'eí qtl:;!l trọ~lg. đê cập trực tiếp đến số phàn h:l!l.~rièu ngtrời dã tltrợc thônơ qu,l t:'on-, nl~ữl)g
ll:t'n -,.ìn đày : l!lậl .\í nghiệp quoc do,?nh, ~ề hợp lác, vè huạt đòn(i l,l~ độll( cã tl:è.. S'(ip t~i sè t~ổ
nllững quyết định khônhr ltélìl ph~iil quan trọng vê phương lhức nlới đảm bảo ('uDc ~ộn-, ~ ho nguời '
ế nghỉ hưu vè ~ iệc s~lp ~ếp giá bán lẻ các hàn( tiêll dùn~ và đị~h ~il. về ('ác llinìl lhức gtúp dờ c~c
gia đinh tr(', ~ề phtrơng thức ~tờ cllức l:lo dòll( cho nhữllg n~ười bị lo~i ra do xóa bô các chứ~ ~ụ ~à
nơi làm vièc của họ... (: !l~m~1t~ ngas t tr đầu đã thông qua các luật ch,ìng hỏi ý kiêrl ullần tlâu. rồ:
sáu đó lllệi tflấy chún~ ~ó .:tỉ t(ì?n vá lại co gắn(-, sủa cl~r~l tiuh t/ạn~ dn sẽ k~o dài rlến bao ~i~
llữ,l? l)è tll(ìn~ơ qt~ mòt quyêt dịnh đúllg ~l~n, cáclthà chinh trị phải hiet khôllg chỉ ~ kiẽn c'lun~ ha~
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~ trung bì!~l )) ~ r.a rlhàn dân. mà cn ~ kiên củ:ì cá(' llhóm xã hni khác nhau -- ?'t~ n!râll l~h.ùl ll:)c,
~âl~ tòc. l'nh thổ, nt,hề
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102 ' T'I'Z AXLAPXCAIA nghiệp - chức vu v.v.Bởi lẽ ác ý kiến của họ thưởng khác nhau, đôi khi
đỗi lập nhau thêm nữa dằng sau đó thường là các lợi ích. Mà lợi ích 'căn chú ý, vì nếu vi phạm chúng,
mì các quyết đó h sẽ không được thực hiện. Đó chỉ là một nghiệt nhân tạo nên làm quan trọng của việc
nghiên cứu dư luận xã hội, nôi một cách ước lệ là nguyên nhân quản lý. lởn cọ vả nguyên nhàn khác :
Chăng hạn, qua ý kiến cư dân có thè làm sáng tỏ (nllữn~ điểm yếu ' của xã hội hay hệ thống những
mong đợi của cư dân đối với công cuộc cải tở nhanh hơn là dùng các phương pháp khác'
V V : Cứ cho rằng nghiên cứu dư luận xã hội là bô ích. \Tếu không h~tl là n~lrời Mỹ thực dụng.
nb(rt~ời Dứt.. người Pháp vả cả người Séc. Ba lan, người Hungari để không thi tiên l~nl việc đó rồi.
Những ở những nước có truy~ản thong lâu dài vè dân chủ. có dư luật xã hội, nô hình thành. sồng động,
thay đổi. Còn ở ta tiêu đó nó hay không ? Nếu không có không khi công khai thì thân nó đã không thể
tồn tại. mà còng khai mới tỏ cả thảy được ba năm. Liều dà đủ đè này sinh dư luận xã hội về phàn lớn
đá(' ~ ấn đề ca p thiết chưa ? t
\ T Z. : Dĩ nhiên chưa. Để hình thẩl~h dư luận xã hội thông thạo. nhạy cảm vơi các sự kiện mà và
những luận cứ có sứt. thuyết phục đòng thời không bị sự mị dân nàn. còn có ilản~1 chục năm đời sông
chính trị bà xã hội sôi noi. Chúng ta mới dang ỏ khởi dân của qll~ ~rirlh quan trọng này-nảy sinh (( .\ã
hơi công dân >) với dư lư~ủl xà hơi Dh~l lri~n. lụt anh muốn phải chờ đợi 20-30 năm và chỉ sau đó
mới rụt rè kiểm tra xem có đu luận xã hội rồi hay vốn chưa ư 9 chúng tô; giữ lập trường khác. Chúng
tới ~h~ rẳn~ ~ì~ thời kỳ bước ngoặt như công luộc lãi to, sư phát rít ri xã hội được thúc nl~alth Và
chúng lôi săn sảng giúp vào việc đó. Dĩ nhiên nhiệm vụ thủ \tu của trung tồn n~lliêll cứu dư luận xã
hòi toàn liền bằng là nghiên cứu dư luận xã hội. Nhưng cũng không kém phàn quán .trọng lả tham gia
hình thặng dư luận này, hay .lả cơ sự thúc (ấy nào đó đỗi với quá trình này Bởi lẽ các ký quá điều tra
của cllún~ tỏi đẽ được công bố. thảo luận tại các ít bàn tròn ') của đài 'phát thanh và vô tuyến truyền
ninh Và người xem, người nghe. người đọ( vô tình cũng sẽ được lôi cuốn vào thảo luẩn, hình thành ý
kiến riêng của mình. Nghĩa là ý thức xã hội của chủng ta sẽ được ~ă hội lựa và chinh trị hóa nhanh
hơn, trở nên chín muồi hun. Và (hình đó là một trong những đảm bảo cho (nơ ~llr'c cải tổ là không thể
đảo ngược được.
V V : Cứ cho là bế đúng. Tll~í lỏn về việc đảm bảo phản ánh chinh xác các ý kiến thì sao ?
T.Z.: Đây thực sự là một sấn đề phức tạp. Đo lường xã hội học không tồn giản hơn. mà phức tạp
hơn đo lường vật lý nhiêu. Đo nhiệt độ không khi là một việc, còn đo làm tung nhân dân là việc hoàn
toàn khác. Nói chung. đây là vấn đề. mòi nạt của tinh trùng thực mặt khác phụ thuộc trình độ chuyên
môn của l;lì khoa học. Tinh trung thực t~l~ hiện ở ngu~ệtl vọng chân thành muốn làm sáng tỏ bức
tranh thực tế chứ không phải bức tranh đẹp lòng cấp trên. B~n thân phương hướng này t~ong xă hội
chtẳng la dă dòi hói lòng dũng cảm nhất định, để thực hiện nó, cần đ~u tranh khôllg cllỉ với ai đó. mà
cá ~rởl chính .minh. Vi ở p~lăn lởn trong cllăllg ta, cbủ ~lghĩa tuân thủ rát mạnh.
lr~nh độ cllu~ êll mòn là một vấn đc kllác. Ớ dây chủllg tôi cỏll llọc và llọc nữa, vì tl ực t~l ~ ta
không có kinh nglliệm nghiên cứu dư luận x~a hội. Phản án!l sao những vấn đè mà ý kién nbân dân
đặc biệt ~l uan trọng đè glảl quyêt chúng ? Soạn các câu hỗi củ 1 bảng ~ nkét thê nào đè nglr( i nônó
tr/ng vièn và lthạc sĩ, ?lgười bán hà ng và người thiết
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sườn dân im lặng ư ? ' 103 ke, người sẽ hưu và sinh viên đều hiểu rõ chúng như nha u ? Và làm sao
để tránh khi trình bày câu hỏi, đã hàm chứa sẫllcâu trả lời theo đúng lời rập khuôn. đề việc trình bày
câu hỏi gâ~v sức ép đến con n~ơười... Xây dựng (( cánh quạt các phương án trả lời )) thê nào đề từ đó
con llgườỉ phải chọn pllươllhơ án p~ảll ánh đúng ~ kiến họ? Các ý kiến vô cùng muôn hình muốn về.
mà chúng tôi phải làm sao quy gọn chúng về bảs. âm tách trả lời nào đó. Ơ đây dễ phạm sai lầm. bỏ
qua cái chủ yếu. Mà cái đó một chi là khởi đầu Cần dịch bản anl~ét sang ngôn ngữ các bộ tộc và dân
tộc, nơi tiế~ị hãnh trưng lâu ý kiến, thêm nữa phải lâm sao để không tl~la~ đổi ngày cl các sắc thái câu
hỏi. ~lll xây dựng một mẫu điều tra tử 3 đến 5 nghìn người. mẫu này sẽ phản ánh đúng xã hội chúng
la. giồng nhau như hai giải ngứ('. Mà đỏ là việc phức tạp biết chừng nào 1 ép đó cần lựa chọn hơn một
nghìn đâu tra ~ lên và truyền thụ cho họ các 1'1 qui ẹt làm việc. ròi sau đấy kiêm tra hi ạt động của họ.
Gàu .đó mà hóa thông tin. chuyển nó từ đi~đ phương về Má'xcơ~a. xử lý trên may tinh đích tư theo
các eh'jơng trình lương ửng và chi sau đây mới nói cư dân dội nước nghĩ gì về vắn dè này ' hay khắc.
Sai lầm có thể mức phải ở bất kỳ giai đoạn nào tr(jllg sự này. Đành vậy, cllún~ tôi sẽ họ( cách nắm bắt
và khả(: phục chúng. Nói chung (( ÍT Sói thì dừng vào rừng', mả chúng la lại rất cán vào rừng nậy.
V ~ : Có phải bao giờ cùng có thè lin lư~rn~ vao những tiếng nói (( từ dưới lèo ~ không ~ Có ăn tôi
đã biết thột chuyện kỳ lạ là người ta không trừng phạt một thợ cả (v nhà môn llly~n kim nhũ thẽ nào.
anh ta là rlgưởl nguyên tắc nhưng quá'mứe đến nỗi thành vô tâm Còng nhân không ưa anh t:l, lãnh đạo
nói chung không chịu nổi. ~iòt làn anh la Lia lờ một mẻ nấu. đè nó (( tới ngưỡng ~ ( Tời ngưỡng '
nghĩa là thảy quá phễu rót, thành hư hỏng. Ba mươi tấn thép loại một. Giám đốc ngay lập tức ra lệnh :
cá(:II chức thợ cả. sa thứ i khỏi nhà máy Nhưng ông rõ ràng vẫn quyết dinh : phải thận trọng. ôlàg gọi
nhà xã hội học trên. giao nhiệm vụ: càn đánh giá khách quan người bị sa thải. tiến hành trưng cầu ý
kiến cóng nhân t ông . tính toán thông .thườnc' là thế nảy : Người ta sẽ trả miếng anh thợ cả vì khi chất
ngang bướng và tính cách khe khắt của anh ta. Nhưng té ra lại khác. Ngưu: ta đã đứng tên bảo vè anh
ta t Mọi người hiếu rẳ~lg mọi việc đã dược quyết định trước từ lâu. người ta chỉ choi nô dân chú với
họ thôi. Và họ đã không cho phép ông giám đốc thao lúng dư luận xã hội. Nhưng vì dã có thể thế nảy
thì cốm. có thè tll~r khác. l~icu có phải bao giờ ~ ý dân cùng là ý trời ' không ?
1 Z : Dĩ nhiên trưởng hợp đó cũng lý thú đầy thật vậy có thè tin tưởng ở lời đáp của con người đến
mức độ nào ? Vì con người củ tll~ Vừa không thành thực, vừa không thòng thạo, vừa khênh có thông
tin. Đề tránh khỏi phạm s31 lầm, Cần nghiên cứu tỷ mỹ và tính. đtn-kbông chi bản thân ý kìế~ thà cả
sự luận chúng, chứng minh cho nó nữa. Một điều tra viên giàu kinh nghiệm bao giờ cũng thấy dược sự
không thành thực ha ~ không cởi mờ của những người trả lời. ~tíệc họ không muốn xả lời các câu hỏi.
LẢU ĐÀI VÀ ĐƯỞNG TỚI NÓ
V V. : Tllành ra x~ hội học là một khoa học ứng dụng lr? Đưa ra các lòi khuyên sà kiến nghị... I~ập
đò tln xã hội, gản như các điều. hưởng d~n, đúng tllê .không ?

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

Xã hội học, số 3 - 1989
lo 1 1 / ~ 1 I xi la T.Z.: tôi xin nói thế nào : xã hội học thật sự là một khoa học cũng như bất ký khêu
học nào khác, nỏ có cố ý nghĩa lý luận lằn ý n~bĩa ứng dụng.
V V.: Quả thực người cha dẻ của vật IV hắc hạt nhân' hiện d:li, t~e~or tiu răng ông không bao giờ
sử ~l!ma được những năng lượng dự trữ lớn lưu t!~r (r : .~ hạt nhân nguyên lử vào các mục đích thực
tiễn, vày mà bà...
T.Z. : Theo tôi, xã hội học ửng dừng lại thiệt thòi. thường) ~ljn~ liều quả chính là vì nó hiện còn
chưa có nền tằng lý thuyết thật vững chà('. ~lìư ngựa ta nói. dã thế thi còn ứng dụng cái gì nữa...
V V : Tới nghĩ có rất nhiều bậc thang đ~hllyèn từ những n',lli~l ('lí'tl cơ bản sang các kiến nghị ứng
dụng. Nhưng bà đúng. trước tiên cân giải du .~ II!' ;'. 111 vụ nhận thức tạo nền bức tranh khoa học vị
xã hội. Ờ ta. quan điểm thục dùi ri ,t' thực năng Của khoa học thường ('hic~m 'ru thế. Dĩ nhiên. (lá nhà
xã hội học cụ l~l~ '.là;l vi:t có nín xây dựng nhà máy diện nguyên tử Crưmxcaia họ khônn-l và diễn (là
sẽ có llir~ qua xãh~i ~l. Nhưng hiện thời các nhà khoa học là hội còn ('htrâ đủ khả năng t~v !( : (,llt'tn~
nao dẫn đền lâu dài. lá nếu không giải quết" đlrợ~ nó, chúllgl~t sẽ l~h(')ll. {r::d pa dân những giải đáp
đúng đắn cá cho bảng ll~ăm lâu hỏi khác. trong đó ('óc~u hi : ('t~ ni';l.kỵ dựng nhà máy điền nguyên
tử Crưmx~aia nay không
T.Z. . Điêu lý thú là trong lĩnh vực xã lưu lưu'. nhân thứ ' là !'vì.~ ~ ~ ~l húi minh đông thế cũng
chính là mi:ệ?n ~l ứng dụll~ Chúng la là .li 9 ~r thiu ~ll ? (:llún~v la di đầu và muốn gì? Xây dựng \ã
hội chúng ta như thế nào? ~r') :~l tác lầtl~ lớn Và nhóm xã hội nào? Chúng tôi chỉ mới bớt đầu trả lời
một (:tiết! trllll-l tư.."(: những câu hỏi này. Chẳng hạn, chủ n~llĩa xã hội lả gi--l(hôn~ p~l~ìí chủ nhân
và hiu trụi linh, nhà nước, mà là chủ nghĩa xã hội gích thực do (âênin dạt được sút bao ~l:tu l~ilồ,
chung hiện nay chúlj~ ta chưa xây dựng xong. dún ~ thế khanh ? chủ ngân xã hội ~71 khuôn mặt
người... Một xã hội nhân đạo bôn, dân chủ.C~hú~lg ta liền có một mô hình toàn vẹn nô tả gộp nhập 'ất
cả mọt khía cạnh cơ bản cửa đổi sống xa hội ll~ly kilônơ'. ~lột mô llình sao cho trong hai.-ba trang mà
mọi llglrời đủ hi u tát cả ? l!i~ 11 tll.)i 11n khôn~ ! V V : Đè mở đư~ng đến lâu đài, cần btềt lâu dài đa
ng nằm (?T rt~l 11.
T.Z. : Đún~ư. ngày nay đó là đ('n d~t hán/' xã hội chtỉ ytu cll~l l~lloá ljọ ' ~ã hội ( húng tôi-xây
dựng mô h~nll lâu đài và tim đườnbơ tới nó. 'l~lị~l 'l~lli lần đ~u tiên loại (lặt hàng x/ã hòi nà~ gửi đ~n
các nhà kh~a học Xô siel. ~ì ('h~in~ l~i~t l~n thứlnấy ta kinh ngạc ~i sự dúng đắn lrong lư t~rởng của
Lcnin rang n~ '1 khòllr ~iii qu~t nhừng vấn ~lề chung, thi khi giải qu ~ết nhữn-_, vấn đề cục ~bộ, thê
nào ta ('ũllg bị thương vi va phải những góc nhọl) và không sao tiến lèn đlrợc. Còn về nhữ., ~ lừt
l~hrs~ n và kiến llghị khoa học, tht chúng ta e~ng biét phát tri~n lý luận xã hòi lltsl~ (ó lliệ:; (lt!.t bao
nhiêu, chúng sê cảng đáng tin cậy bấy nhiêu.
TÂ~ HỒI' ~HÂN DÂN : K~ẵô~g Gô T81 Đừ~ig ~ .' ~
V V : l~icu có bộ luật đạo đứ~ củ~ nh~t xă hòi học tư('ng tự l?;l'. ~ tll" ('ủa Hi- pôcor.it không?
~lười năm tr'r(Tc. Nhicólaiê~ic Supkin, đồng n~hic~ ctỉ:l lỉ.!, ~l~ công bỗ trên tạp chí (( ~rhl g;ở; mới
)) bài báf) ~ Shữllg gi~i hạn ~ m~g tíllll' :~u~n tá~ qtlan trọng. G.m v~ những bt( n gt~i của vic ' nhà
xà ilòi học thâm ìll::ì !) ~ 'ur!c sông llgười
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lr'l~ ~ỗ~ ~l lặ,l~ tr ? - _. _ . - _ -- _. ._ .-_-._-. --- --_-- - ._ ---- 105 ~ắc nht~n~ ~ì ~tnll t:l c~ thi .
còn những ~l anh (a không có quyền c~l~ phêp mìl'h. lí,pkin ~it~l ~ ~ l~l'.(:.') ~ 1111 ll~r hc rl~hièp ')
của ~ác llllà xã hòi học llbtr b~ìt lị('jl str, b~t ~â,lạn~d!lllt lt'll, t :,l (~ ' ~l ll'lrời. ~lặ(' d.ù, dĩ nhiên t~ác
bènll n:ly ~liô~t., Phải của ~ng nhữn~ dồll'; 'ì:!:.i~ ('...l bà. Vl.ldimi~ Nhicôlaièvieh đatl ra nl()t bứ~
thứ gii'i d~ n ~a soạll lllột t~ l~t(} í~ ? r;lỉlí~ ươn.. k~ ~huvện m~l t ron~ ('ác việll kho~l lì(l~ dà
chusen lnít hè thốn~ l:l n \"í.' : .i. t ll!llr thê nâo. Các nhà x'ĩ llội họ~ lự nauycn lll~lnl gi,l clnlan ~ cllo
vtèc ( !lu. ( :; li 1 ' 1 l(jn~ m()l n~íln rlr~i pht)'l-, tìlí lighiệnl xã l~ịi họe dã hoạt ộng. B~m dầll .'~tr~ ;~
~ ..'l:ii 'lộ tôn tronơ ilo:lt dộn'. c~đ nó, h(/n l'ừ~ lrollơ lt~i nói ảu nhữllò b,l'l~ ..''? -'1 1 .1 :it'?l dà xá~
dịnh tnl.l(. ~ll 'àm vièc llhlr sau: cai tlliệll khi ắu tâm lý tlo:l~ ~ ' :"."'. t '') hoàn ('(n?lll ('ó l~i Cllo \ i~ :
nâ?)g cao hiệtl q~ă côllha lac h~a học. Bởi ~t\' '1 ' ' :'! 'tt)i \'i (l;l n~llr : ~ ~ạn l~llò!l~ l'lll~l làm \'iè~
\ởi {li lrong ing mòl p~l")n~ li'. ' ': . :l ~ }' 'lr.l'' rlừ .ây nên slr th~llt lr(.'ll~ nào dú. n.!ưng vẫn dược ~
nhlr có l;:tì t.lt~i') :' 1' : ('ó tí 11 l~i .~ tlộ ti~r) { '.''ì kll") ~ ;]r)(' ('ll.ll ('il( 't~ r'ải tlli( n k'llí ~u tâm l~ t
.t:' :.~ . ~ '1', í.l;l) ( àll hói d ). S.lll lll~l :t't/1 r~ ' :l l!t~ll~i l~ lll(~i V~ i~ l'(iiig incú' th~o l~i tl.,. . !::
lltỉt t'rèn ngư~i 1.' rl~ r:; ri i(ĩ'n '?l')t b:t'l(. !ỉi~lll .\á(' tl:lth b~èu lli('ll lit~ t.t.: _ ': ~ ụ: :~n ~c;l". S i!l d!;
l" ì'.' nllir.''. 'lli'ì~ì \'il 11 ('(i (li~l ~ i)~ll iẻlltiêtl . ?:C ( ~l, : ' l: ; : ! ị 'l:! hức- S~l! .'l.t! .,?: .l('. '1' ' . ~
'?{'ii ~i ( òl.( ~ic(' ỉa cá~ nll,i ~ ~ . :..'ấl' ỉl~l. , .'ĩ ~ó t~l'~r ; :l~l:i 'l'ỉl' (':t~ l\t~ ~ ?il~tll ~lọ rút r,t li t(ìllg
k~t ~ í.. )" ~ ..\~ i l:u dúlì~ ll:t\: k~ll~l.~ Nl):~ ~l n~i b 't .ỉ(:tl ~t chol tìi m a trưll~ c(ìtl ' ~ . . ) ~t!'.)ỉ ~
đã rtl l:'llh ~tln !' :il' vi(:'n. tr~ ll~ đ~ l!l:;~ 't~ ~t tlll~ ách nllièlll :lll~ ~ .'. ~i(t .' ~i~ ')llải [~t 'l(')i r'.lt!
!".: "t~l:l ~ i) .ll': tlll .(.. .\à ht)i !lo('. ~ười 11 ~lr!~ !'; 1 ~l:: ' . '. '.' . ?, la (':t(' r'ảll l~ả lừ/ ~ị s.~ ..l?l ~l'l.
~il' '~i? ~ ( ị'!' 'í'i~lì( ~it~ll' lllllinll r~đ (~l'~ :'. . ' . : ~ t:l rl~ qucll n-).hĩ ~lếỉi ('ái 'liị~ ~l ;l~ll l.ì"l l:'.
(.'lu~ll như lllt~
1 Z : .1~i( : " " ! ~ ! 11"i 1à có nlộl. 1~l~ìlló i! 1~ ~í~ 11ỉl.l ~l h!)i 11ọ(' đên ột lập tllt ~ớt :: ? l~é (
ủ(' lllill'l lại đạt d~l' ~lit~l j:ọ l~hòn~ lnun~ rnuốn. ~ ~c ~thữní) k~l ịí (: .~ l;..t .\;ltrng l~l~l h~lc ~ủ'l
('[iúll~ t..' càllg có ttnh ('llát chuyên, )hièp~ họ(: \ đ;l ~ .' ~ ~ l" '?i~il lhựt', cht~ khôn( ll;lt~i m~t thứ
ìlợ~ ~ ~l?l ~ .-ís~ ranll nào " eàn~pllò I;i~ l~l :. ' ,":i, llit n~ìững trườllg hợp như ~ìy t~l~l~ ~lhai ~i'ítn
l~t.
~ \T. : ~c~ .'t' :. 'l:':~ cl?.l khoa llọc r.t s,'lo? (.òn lt)l'r" ~an dảlll(~l r~ì l~ll~la llọc? lông pt~ải :ti
(~ll~ ' :" ''t~ lỏ!l~ c:ln 'lảm tìm lt)i kllo~t học. dồ:l~ !!lời ~hr~lg ~ưrtt lá nhừn~ :;ị()i ìl,: -1 tl~ '~i' .
~l(idim~l Vllxó~l~i ~ó nllữllr~ d(')li') lllơ ll('t:' :
. ( . .: : t(/ Ulirl ớtí! r(/ l(ti lllá; ồ~p ll~c ;'t~a
: 1 ?ìlll dlr(.'c ('rìll !'(/1 t'(/n lltl~l
Tòi lili~t ~l"l,.. ' ".:"ì'li .;;á n(.!lt í~glli~ i) clỉ~ n~i \'[ ll':'l l'(.ì~ . ;!i"h l(ì ~ ( 'ị(; '1:'t~ .t r:! nllữll~
{'ảll ~ ") ' ' ị~t ~à kllòtlg thỏ~t ln.ìl ~ớl n~llr;i,' lt~ị d(;p ilil'nt ll~i~e~ :ì dì liên, l(inl ~ . ~ . . iì::. ~ i !):li
l~m l~ty s~l~h s(., ~ cl:i\' l~i llr~i.) 'r)'ll' d~r- ~r ~t~i bà. ./. / : ~htỉ '' :. ll:.:ìlì (ỉ~lq ~l"i Có í!Ont'
~l~ll~ềll í;;('j]l~ ('ìỉ~l ~à hội ?lọ" ~ ~nll l~ã~ lú di(ls i.~p ~ t~ l:. " . ': 'lt'l '~lòi '.rit't ~C~ ~llí:l ('ạllll
d.!O tiứ~ Cù.l ('íl~ rl~l'l'(ì dún ~ố m 18~2 ~ ~l ~t ~ . ~ ~r' l.t'r ~l'l. n _}tr('/1 t? ?l b~ . !ìí.'lì ôll..), (lũnt)
t.l .:. t:' : ~ ~lụ!' tì(.lj Ộc điên ír~l l': ! !l~ "' :':(~ (l:ềll íra l:l ~i~ ~r lr.l .\ã hòi ll(.)('. ~r'.~ !i'.':l ('lí~ ~ll'l~
lì(,(.
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llội l;ll i~ ': ỉ ? :~ ( l:,"(ri. hho:l llr)c n:i ~ ~d r~i(: t'lil pt~p ( ủ~t ll~ ~ị . !}ẳll tất tá~ kh(r~l tư~ ~ ., ~
lll( t:ă ;l :~ ? ~ : t d li l~tli l~ỉl t.''. tí'l:l ~i ~l !ìậ': quả l.li lr~ì bict ('h!?~lr' n~lo' 1 ~ ic~ ( hútl ! t" ' !t' i
:l.ì':l:) 1~tiìng thận t;'ọ.1r~ ~ìt~ 111ót tàl} 1!lt~ 1~O d(i '1.1~ m~t t~lm '1òịl 11 n~ơlrời N~i ~ . :. ". .1 ,
'!(i ' ~ !".ll'~l~ có '1:l~t'n th~ln ~i~l nhữll,(. m('nh 1~l.~t' vô 1.11n
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106 Tin ZA\I~AX~IIA vượt qua những giới hạn dạo đức của khoa học minh. Bởi vậy Hội xã hội
học XÒ viết đã thông qua (( bộ luật đạo đức của nhà xa ~ bị học )) mả đi~eu răn đầu tiên là : ~ đừng
làm điều hại ? )).
~ V :Một lần khi viết hài ký về nhân khẩu lào động của cư dân Tát~ik tôi lìm đến các cuộc điêu tra
xã hội học và tìm thấy ơ đô những kiến nghị sau đá : rời tàng bản - dân công trường xây dựng. vào
phân xưởng. sau vành lái (e ben ? Một sự qu8 quyết chết người. Đúng. nước cộng hòa càn công nhân.
Nhưng người dằn vặt và đau lởn (kết khỏi đất đai và nhà cửa vĩnh viên là người như thế nào ? I3ởi lẹ
làng bản đối với người Tátzik không phải chỉ là nơi ở có thè đồi lấy nơi khác có lên nghi, có lợi. F)ó là
cha. 'lẹ, mờ mả ông bã, tò tiên. Đó là sự tòi trọng của những người đồng hư~n~ na nếu mất đi thì thật
xấu hồ và ghè sợ. Đó lả mảnh vườn. vườn rau. nơi chúng trồng cây mọi thứ vẫn mọc lên. nhưng không
phải tự nhiên như người mua ở chợ Cheramu' kín vãn tưởng. mà bằng sự có gắng đầy tình thân thiết
của gia đinh. nỗi buồn khi ta a đi xuyên suốt tâm hồn là. Tại sao các nhà xã hội học lại nhẹ dạ đề xuất
những kiến loại giông như bản tuyên án của toa án cách mạng. dường như các nguồn lao đ/\ng dự từ
không phải con người, thà là những bộ phận phụ tùng dự trữ cho bộ máy của nên ông nghiệp chung la
?/
Vâng. dĩ nhiên, cầc'nhả l~ho~l học thành thực mong muốn đầu tít cho dân' !)ẩn, hạm lo đến phúc
lợi ~ủ~ họ. Và vẫn. vòm... ~òx[ôi~pxki do nhận xét và việc này qua giêng mót trong những nhân vật
của mình : (( Bởi ~l ngải dã tính sồ loàn bộ lài sản lượng thối lợi con người của ngải bẩm số trung binh
lừ óc con sỗ thống kê và là các công thức của khoa học kinh tế. Bồi vi những thối lợi của ngài - đó là
sự thịnh vượng. riu có tự do, yên tĩnh v.v... và v.v...; đến nỗi chẳng hạn có người nào công khai đi
ngược lại toàn bộ cá~ll tính sồ tài sản này, thì hồn theo ý ngài, và di nhiên. cả theo ý kiến tôi. đó là như
kê ngư muội hay hoàn toàn điên. có đúng thế không ~l Nhưng vi có điều này thật kỳ lạ : do đâu mà
xảy ra việc tất eo các nhà thống kê, nhà thông thái vá nếu loài người này, khi lính các mối lợi về mặt
con người. lại thường bỏ sót mộ!' mối lợi ? N~qtly dù người ta không lính dấn nô dưới dạng cần thiết
thi toàn bộ sự tinh l(ján ~ẫll phu thuộc vào đó )).
Môi lợi đó là gì mà thiếu nó sự lính toán không ra tình toán nữa ? Đàn : (( Ý ~gu~ én riêng. phóng
túng và t ự do của mình, ý muôn thất thường của chinh mình, mặc dù mọi rợ nhát, óc tưởng tượng củi
mình... ~
Vi sao người sành sỏi vĩ đạt, am hiểu tâm hồn lon người lại đánh đá cao và đặt ao mỏi lợi có lợi
nhất này trong số các m(51 lợi ~ Chinh vì nó ~ giữ cho chúng ta điều ~llủ yếu vả quý báu nhà(, tức là
nhân cách ch~íng ta và cá tính chúng ta '.
r. z. : vâng, đó là một trong ít hùng đặc điềm sâu xa nhất của. con người về nguyên ~âc không cho
phép biến họ thành (( chiếc đinh ốc 1' ngay dù của bộ máy lởn nhất. Khoa học xã hội càng lý thú và
phức tạp, trung tâm chú ý của nỏ là định bướng giá trị, nhu ầu của con người và do đấy, lả cơ chế hành
vi của họ. Đối với con người. ngay ~ả~ (hi coi họ như khách thè điều tra, trước tiết cần có thải độ tôn
trọng. công nhân chủ luyện của họ quyết định đường dời mình. Xã hội học không dược quên rằng nó
vẫn hỉ là một khoa học, một hình thức của hoạt động nhận thức. chứ khoát phải hoạt động quản lý. Và
không được hợp pháp hóa bất kỳ mưu toan n~àọ dùng mảnh khóc dở với ơn người.
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sống; dịch: ~Al HUY BIC~
Nguồn : Tạp chị gọn lửa nhô' l~8. Son.
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NHỮNG CHỈ BÁO XÃ HỘI HỌC ~ '
VÀ một HIỆ" TƯỢNG ' CÒN ÍT Được QUAN TÂM* (el~u THẦ về llạ~ ~f~l Dân Ở GRUDIA)
. Giáo sư - Tiến sĩ A.A. GABIANBI ả ~l A. ~ANUILS~r bút cụ(. khi hắt đầu một chủ đi m vô cùng
tự nhị như nạn mãi dâm và gây không l\ ít báo động tro/1~T ~5 thị dân, thi các plltr~ng tiện t/1ôll~ơ
tín dại chúng cllẳ\llg Llao lâu sau cùng dã mệt ngoãn). Sau khi ~lầ thuyết phục ~htlnơ ta rằll~ ~lll đề
đó là có thật, giới báo chí 'đã rơi vào thột hoàn cảnh khó khăn. Họ dã d(ji lập ít(' lý lẽ của riêng mình
sởi lời buộc tội công binh về đức hạnh của ~ (:ác cò gái bán bai ~ ( ác cô hái đó cũng muốn sang một
cuộc sống dầy dự và không hề định thiu tụt lùi so với những người khác về thu nhập. Còn chừng đồng
tiền đô la những đồng liên l~hđnr do lao động ư? Biết nói thé nào. ngôn bán chinh bản thân. chứ không
phu thứ cua người khác. Vô đạo đức ư ? Có khủng klli~p }lơn ăn Jlối lộ lia v dầu cơ ? ~ll~í tách đó ha
~ tương tự như vày những là' phụng sự tinh yếu xã II:ả dứt các lý lẽ của đức hạnh.
Chưa có khi nào nạn mãi dám lại là hình ttrr~ng dược nghiên riu kỳ lưỡi!g.
Xã hội học Ng'l~eũng đã lưu tâm nhiều tới ~1n dè này. Nhưng theo thời gian tất cả lại bị lăng quên
di. Nhiều năm qua chúng ta đã tự an ủi là những hiện tượng tương tự nạn mại dâm không và sẽ không
có ở doi nước chúng ta. 'I'u~ ~rà~ không ai có thề thay thế một cán gì đó tồn tại thực tế bàng những mà
nó.ôn, Kết cục cửa mới mánh khóe kiểu đó đều như nhau : sẽ tới ngày mà ('t/ộ~ sống hước xã hội phải
đối dầu với ( vấn đề dã từ lâu bị lãng quên ~ và buộc phải gọi quyết sán đê đó. trong những trưởng hợp
như vậy bao giờ cùng nuối lúc chứ những khả năng đã đề mất những thời gian đã trôi di không bao giờ
có thề lấy lại.
Chúng ta biết rất 11, vô cùng ít vê nạn ma dâm. Có biết bao nhiêu vấn đề nảy sinh ở đây. nhưng
một vấn đề quan trọng nhất vẫn là - Họ là ai. những kẻ đại chen (Jlo cái nghề 'hết sức tờ lò ? Chúng ta
hãy.' thủ' trả lời cáu hỏi đó dựa vào những tư liệu thực nghiệm và các quan sát cá nhân do phòng
nghiên cứu khoa học xã hội học về linh mại dâm thuộc Bộ nội vụ nước cộng hòa G~udia tiên hành vào
giữa, những năm 80. và trtrn~ cầu ý kiến phần lớn những phụ nữ thuộc' diện theo dõi của các cơ quan
nội vụ nước ~ộdg hòa Grudia do chuyên. làm nghệ mãi dâm ( I'ồncỉ sỗ mẫu lả 532 người).
NHt)NG KẺ BỊ AUÒNG bỏ
về cơ bản đó là những phụ nữ ở.độ tuổi dưới 30 (70,là ). Nguồn góc xã hôi của họ ~l/(t sức bình
thường : ~l~l có trình độ lrun~ học hoặc trên trung học (xem bản l).
Đầu đề ao Toa soạn đ,II. Nguyên văn lả : (( Gia của Tinh tiêu "
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lo~ ~ ~l 1 \t ll~sk~r - A.â. (;A~IANIII Trong thời (ii~m diềtl t~a hoặc tt!lr~vc đ~y, sõ có làlìl vi( ('
l:t (ìt qo/, SÓ Chưa ba~ giờ làm việ( là ~ S/ (l :l/ lllỏnt. lrả l~i). V(' lrinh dộ ~ăn ll(~l ~ủa chtl mẹ h~
vấn đê hoàn toàn kb(\( hẳn. Một pll~m lớn ('h~l m( thậm chi ~h!r~t h'' ' h(.l lớp lám, nếu kllôrlg cũng
mù chữ. Tólll lại. nllóm ll~lr~ri l:i dối tượn~ n.hi( '1 cli"l ~tia ('llúnh ta hoàn toà.n không l,llải lả dại
d~ện t~ủa t~mg lửll t( dưứi đáy )) của xã llội, t:ủtl tllế gtới tội lỗi và cận tội lỗi Gòc rc của nạn ~ mãi
dâm c:ùl dtr~c tìm llièll ở (':i(' lli( 11 lượn~ tri trệ mà xã hộì chúllg t~l llôm nay ~lan( l(hă~ phục , trư~
hêt, đó là ":íl h i ~n t~r(Tnl yi phạm n~uyêll tấc công bằn.l xã hội, sự bicn thái ca(' chân ~nid tn vil tâm
tllt' ỉ:'ỉl!~ lỉ:lng eủa một st) nhôln ngườt.
D~NG 1 : Dặc điềm \ã llội -llỉlân khâll và diề" ~ièll sống của dối llrợng điều tra.

cllỉ báo

1

Ll~a tlloi ' ! dlrửi l~ lu~i ' :'..; ls 211 ~
t)..' 1 2r~ . :' . 1 2() - ~fl '! ' (' ~l 4íl . ' ! n.'i
11 ~ủ nhi( u tut~i 1t~n 1:,.:ỉ Trìn/1 '/~ l~l
lt(ía - S,T ('ăp 1 !'l Chưa htt trung l~c 1 ..1
lrung hợc pllổ c~lp 1 fll..: lrun~ ll~c
chu~tn nglli~p i 'l.l) ( htra ll~l dại h~ t ~r)
C~ lrinh dỏ d:ti ll'ịc 1 l.(l 1 Vi 'ri .r() 11t'/
(lll~o bo) 1 t ( (ing n h à 11 t ~ 1 .0 1
N()ng trung ~l(n 1 11.rl 1 Nh~n viên 1
~t.8 ~ Kllông c~ lllỏng tln ~ 2~

( llỉ báo 1 ~
1 r)(i , ' ( ~ị /11' ql(/ dilth
~ () l:lll g.n di~ll :
S~ll~ \f,i (ll;)ní
~ll r' (',ln~ sí~ll~ ~ti ('ll~llg ' ! ! ~ d t
~n ' tỉ:.l~l
t\h~r~g ( n ( lltlt~
}\ ( r/ lo'li ~ll~ì ';
' (, llll: rl~n~ lli !('
( () [ tn lr.' rii'tlg ~l~ tủ l~

1
9 ~li
11 '
(, lì
~ ~
~ l~
)
21.1
~ 8
19.9
3.7
7.0

cái vô căn ~ứ ~e d'l(l dứ~ ('ua su~ lttận cho i':;;i í \'i( (: bán thân có thè là llllương tiệ/1 thu njlập.
t/1ì một pll:ìn s~r ' !l-tl ~tíl có. N~ư~ỳi ~a t( r:l đlrờll~t )) hôlll ll~ ~hông phải chỉ vi. nl;t'l~ơ báìlll m~
~lãi d:'m -- ~l(') là !làtl q~l~i - ~ll ~tc ~ttng đột giừ~ vị tri thực tế của như~i lthll ?l~ nhĩrn.r tlì)i ll')i
~ti'l llọ ~à l~llá ;l'l'l~ tlr klr,ing ~lịlih. tự lh hiện mình Cái gì c~lờ dợi n~ười ~lhụ nừ t!'ẻ tr~ )'lr !tl.lt
lhànll ỉ!!lí~l i(t~l(ắ) st; t;ềlì lương ít ói và ở dâu dó kt l~n là ~ cuộ~ sùd. pl.r):l ?lo ; ~ ~llừn~ đôi 'ỉ 'l~r
.hàp ngo.li giá 120 rtip. Cha mẹ khô ,g pllải l'íc nào ('ũng ~i~l l"ty l'.'ìo d~rt)t'. 'rl'()lií. ~l')(' a;~ll '"a
của chúng tôi, tình hì'lh eũ?l~r n~l.' \'ậy. l~l/ so (l(li lưọ:l~ di~u lra t?ư~ nuòi dtrờlìg ở lrại trẻ hoậc do
ngư~ t,lđn hay ké cả n~ười l~l~lt~ t~ qtlan h( !l( !l'l.lr mtôi. (i~ln 1/3 sỗ dót tượng diều tra lởn lèll
tro~l.' những gi:l đi'l.l ".;lòl~ dủ c~ỉ ('lr.l nl(': 111 song trong llllừllg gia đình có m~ìu thtlàn ~ilr.t ~la
m'l ~i (")l' ('(ii. 'l'ron~ pllim :'ỉl~ lrèll màll hình vô lll)ến. llhững nhrlll ~lt nữ lllanll lị~ìl, t'ltlo \'it~
lll.i:l !:l nhữn~ tă;'l (..lr~l'- rự~ rỡ về con đườn~ danh vọllg, ~à dủ r(ín~ l~hr)llơ phải tđl ('.í m~i .sự
tlltt()r itlll \ ự(' gia đinh d~ll òn th(~l. thi tiện n~hi trong căn llộ, ô tô ht~ '.~ vc sùth... dều l~t,ò~l~ llhải
l~ mối qu:.n lâm 'r~n~ tllành - l~li củ3 ctlộc'sỗll~ơ' I~á() ~llí ~àll tllt~ờlì~ lìói \rl n!lìrll[. phụ nữ là l:l~
độ!l~l tiêtl liến, ('ỏn b' n ('~nh đó là nhữn~ ~tl ảllh t'hụp (:á ' !):.) qll:ìll .ír) ilư')ị'clloáll~ lộlì( . t:lì'.l
llílâlì
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~hnng chi báo... lo của tác bò quan áp ÔÓ trong t:u".~ sung thực tỉ kll(ìn~ pha ỉ những ll~trời lao
động hỏi mà là những kẻ có khả năng (< liêm được )). B~lôll ~l lả phải tìm liếm ~ nhưng cũng chỉ ở
cuối phó - khi dân ~ht'lllg lụ tập đông, theo luật quy luật, mới dược giá' một người phụ llữcó thê lấy cư
ít đi đối lập với llllữll~ điều trên một khi họ muốn tỏ ra là ( không thua em kém chị }~ 'rl~èln vào đó,
hư là ử trong hoàn cảnh không thè trông chờ hay hy vọng được .ì vào còng. việc. VÀ ~jlê, tứ diện và
kjlả năng tự không định mình lại phụ thuộc . trực tiếp lo việc người ta tỏ ra the nào, người ta thè hiện
mình như thế nào. Quan niệm nút quần chúng chẳng b~t') giờ thương hại cho những kẻ khung thành
đạt, nhất là trong thun càng phổ biến [âl.l là thực dụng thì những kì tuân theo khuôn rllẫ~ ( dị d~lll ~
tràm không tll~ được ('ll~íll nhấp.
Những người phụ nữ mà trúng lôi đến hành ~i~l ưa nhìn chung đều không thè lý giải được lệnh mời
dấn. Sò ít trong họ có địa vị đã làm - nghề nghiệp cao (kỹ sư thiết kế bậc cao, giáo viên trong cáp,"')'
Đối bộ phận trước đây làm việc ở các cương vị bình thường vứt tiên llr~ng không cao và có thái độ thờ
ơ đôi với công việc. Với những câu hỏi có lần quan tôi nghệ D~ơhiệp hiện tại. sỗ dõi lượng điều tra
đều trả lời một cách bắt buộc và dựa ra những lý do có thể hiểu được. Bởi vày, chúnbd tôi không hy
vọng việc liệt kê hôm nay lại có số li~ll đây đủ .và dáng liu cây. Hơn thế nữa, có cơ sờ' đè khẳng địnhlà nhiều người phí: nữ đó đã phải làm những nghề kém tiếng tăm và 11 lư(yng. Dôi với họ mãi dâm là
những thu nhập' lll~ ráng đó không ')!lại là thu như) chính.
Theo đánh giá của bộ luẩn họ, so joi tưt~llg điêu trữ (.ó cuộc sống đầy đủ hoặc ~l"t khá chiếm 8,so/,
sóc bình lìllr~llg là 3.là bái bô luận thường xuyên phải nghĩ tới miếng bánh tồn tại. ~ số dối thung diều
tra n~ll nó được thu nhấp gì đều bị thu' hút vào chi phí hàng ngày. ~hièll nữ trời phải trị qua nhừn~
khó khăn trong chi tiêu h,in nh~l~ vi dụ như chỉ ló 'lo.tự (xem báng li là có n(yi ở tò te. Như vậy. vô
tình đã nảy sinh ~ nghĩ chu rằng nllữll~ khó l~hă~l bịt chất đã dài người phụ nữ tới có đường lè II:t;l.
Nhưng, thực ra l~llúng lloàll như vậy. Shững mui loát ma nhiều gái mãi dâm trải qua gần như khôll~
phải là llgu~tl. llilâl~ mà là h.tu. quả ('ủa sự lự.l cllọn của họ l~il r.hiẫn. nhữll~ l~o dộìlg it nội dung,
kll(.)llg mđu s,í~ và khò~g t'rơng lai tllường xuyên ll~l lả thái độ thở ơ ~l';i ~lrơllg l~i. ll~àn ('ảllh
tllic.l lhốll h~ng li ay - sàl chẵt- tát cả nhữllg cái đ6 đă tạo l~ll l.nành ~lăt lnãu lltỡ t"lo l~è!sh h(jạll Xà
llội. 'l'uy nhicn chlnh sự không hài lòng ~rề liêlt lư~n.. ~lo dòng ~a ~i lrí xã llội ('ũng chưa phải là
nguyêll nhân dẫn tới vởi nạll mãi dâln. Ngu"êll llhân là ~t biên ~hăi của các nhu càu tiêu dùng và
ehúng nảy sinh vì ~ niẻm tiêu dùng c~ l~hôllg hằíl với rnức ÔỘ ớóng ~óp sức lao động - một hiện
lượn~l ìli~n tt.l'lg pllồ biẽn troiu~ qllan niệm của khá đông qllần chúng. I~ơn thế nữa. tllực lế ('ủâ việ~
quản l~ kin~l t : vả nhừllg vi phạm n~hièm tr(.)llg trang lình vực phân ~lối dà khu~n ~llicll cht) các
{llu nhàp đell tối.
TẤT CẢ CÓ TH~ ~U A ~l'r
Nllư đã nôu tr'ên, nh~llg n~ười phụ llữ lrc m/'i ~t đ~u cuộc sỗng tự l~p đứnl t~ưởc một tình th('(
n'am giải. Tlly nllièll ~ấi bi kị(:h ~ủá hoảll cầnh ch~ng ~hải lá sẽ. được k~t lhúc bânn sự đỗi lập giữa
~ị lrí xã hói thực lế ~tà nìlừng đòi hỏi của họ, giữ~ khả năng có th~ và khuôll mẫu tronr' ti~m thức ('ửa
qư.ln ~hún~l' I~ất hạnh là ở cllỗ tàm lý
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liu ' ~r.ẵ. MANUILSK~I' - A A' GABIANIt thực dụng, tâm trạng phàm lục dã làm Bghẹn thở việc
lựa chọn, đã đồi thay các tiết chí đạo đức bằng lính toán vụ lợi, những đòi hỏi phục tùng các chtl~m
mực. Chúng ti hãy ~llở lại nhàn vật nữ Xô-nllet-ca- Mar-meu-la-đva của F.M. Đôx-tôi-ep-sky. Đồi vở
cô ta, việc bán dâm là một bi kịch, là sự diệt vong của cuộc sống. Nhưng cô đã không bước qua
ngưỡng cửa phẩm giá con người, mặc dù là bán thân một cách có ý thức. CÓ không còn con đườn bơ
nào khác dè cứu gia đình khỏi đói nghèo. Hôm nay, bước đi tương li như vậy của một cò gái có được
hiểu như là một sự lựa chọn có tinh xã hội và đứ( hạnh không ? than ôi, khung phải mọi lúc và mọi
người đều thấy được điều đó. Đúng trên tước do tâm lý thực dụng. dùng cái vò liêm sỉ cuồng điên để
che dậy gái vò hiu, thì blư~n bán bản thân mình không bị coi là sự suy sụp về nhân cách..Mục đích
biện minh chia các phương tiện. Các ~ cô gái bán ~ar )) phải bơi trên (( mặt nước ~ phải ăn mặc lộng
lẫy, sống một cuộc sông không phải lo lâng, không thiếu thốn (ngoài ra, trọ cũng clr~ng có đòi hỏi gì
hơn Nhưng những ~ cô gái )) như thế có nên chăng lại từ bỏ vị trí của thình, để rồi rơi xuống (( đáy )',
đè (( người khách của minh ngày hôm trước hôm nay quay lưng lại với một nỗi khinh rẻ. và để rồi sẽ
trở thành kẻ mua vui trong sinh hoạt. Sự. yên ồn của (( khách )) cùng bị đe dọa, chứ không chỉ tiếng
đói với Dhừllg cô gái nhẹ dạ. thi vị hóa và biện minh che việc . mãi dâm. Người bảo vệ đầu tiên Sự tồn
' tại của tệ nạn này chính lả những kẻ tận dụng (( tự phục dịch ~ đó. Lô gích ở đây thật đơn giản và q~n
thuộc từ lâu. Những ải coi thc~ giới như một dố~g' đờ vật chuyển đè thỏa mãn nuôi nhu cầu sẽ chấp
nhận môi tương quan : ( mũm - bán ~ Đỏ vật lộn đó sẽ là hứng thú ; nó sẽ có giá cũng như kẻ mua sẽ
thỏa mãn hơn, mộ khi phải trả cho nỏ một sỗ tiền lởn hơn. Không có cái gì lron~ cuộc sống này là cỏ
thể bỏ qua và tất cả đều có thể mua được - ò tô. như nghỉ, tình yêu. Cô gái tóc vàng cộng rộng lẫy bao
nhiêu thì giá của đêm đó càng tăng bấy nhiêu - diều đó đã được ghi nhận trong the giỏi hàng hóa. Cũng
thật là khó mà 'dập lại những quan niệm như vày. bởi bản 2hâll chúng đã què quặt v~ì trơ trẽn. l~h~ là
bởi vi họ đã gạt bỏ trách nhiệm đồi với những hành đòng của mình, cũng như đối với hậu quả của các
hành động ấy. Nếu như sự linh toán được tiến hành kỹ lưỡng thi chẳng có gì dè bảnluận'và nuối tiếc (sự công bằng ~ đã thắng.
Tiếc thay, trong điều kiện ngưng trệ thi tâm lý đó đã đâm rẻ vào tiềm thứ(' của quản chúng. Các kết
quả trưng cầu ý kiến của học sinh lớp 10 các trường phổ thông và kỹ thuật dạy nghê ở Matx~ơva do
ban biên tập tạp chí ~ Nghiên cứu xã hội họe ') 'và báo ~ Văn học li tiến hành đâu năm nay dã trùng
hợp nhau trong vấn đề .này. Các em được hỏi về nghê nghiệp và hình thức hoạt động lao động có thu
nhập cslo Câu trả lời khá tập trung, chiếm tới 20 đề mục long một danh sách, trong đỏ mãi dâm được
coi ngang hàng với 9 '- lo hình thức hoạt động khác, như : Cương vị giám đốc hoặc nghề bán hàng.
Mãi dâm còn vượt trên một số nghè 'mà xưa nay vẫn được coi là các nghề (( kiếm được ~ như : ngoại
giao, giáo ~ lên đại học, lái xe lác xi, thợ nguội, bán hàng thực phẩm. Chủng tôi lưu ý bạn đọc hai
điểm:
thứ nhát, nhưng ta đang n61 tới những thanh thiếu niên 15 - 17 tuổi. Mặc dù nếu những phát ngôn
của chúng chỉ là du quả của những điệu bộ muốn tỏ ra lả hùng dũng, nhưng thật là ầu tri, thì thế nào đi
chăng nữa trong tiềm thức của chúng cũng đã có chỗ cho ý nghĩ :. có thể cỏ cả nghẽn thu nhập như
vậy.
~rllứ hai là trong sồ các em có trả lời, cả mãi dâm như một nghề có thu nhập cao thì sự đông lại lại
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là trừ. .\tột số các em còn biết cặn kẽ giá mỗi lân phục vụ và nếu
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ửng chi háo." ' ~ 1 ít vì hoạt của dác (( nhà săn đêm ~ l~ầt nhiên các em đều phủ nhận con đường đi
đó đồi bản thân. Song hiểu biết cặn kẽ các chi tiết đã chứng tư rằng vấn đế đã dược các , bàn cãi.
róm lại, Trong tăng lớp thanh thiếu niên đã có thái độ chịu đựng dỗi với nạn li dâm. còn trong một
sỗ nhóm njlỏ mãi dâm còn dlr(7c bao bọc bởi ánh hảo quan'~ ~ thiêu ~inll nghiệm sồng. thanh thiếu
niên lên án hiện tượng trên ~nhiêll mặt còn hời t Họ thấy ở đó nguồn góc của các cảm giác mãnh liệt
và cách thức dung hòa cư (:ảnl te dả Chiu Vế; Cả; hữu ích; Và ~hâc là họ SỰ rất tin. tưởng rằng minh
có t'h~ dừng lại có ý muối!. Nếu như có tranh luận. liệu họ có nhận thức dược là' như vậy có nghĩa
đang đứng trước ranh bởi cuối cùng.
Ọ UẢ CÓ
Nguyên nhân của sự phổ biến nạn mãi dâm chưa hẳn chỉ do các hiện lượng tiêu c trong quan hệ xã
hội. Mãi dâm trong một mức độ nhất định là hậu quả của việc hội hóa cá thể của .sức văn hóa thấp các
quan hệ gieo tiếp giữa các cá nhân. Trường ổ thông, đại học-nhữn~ năm được giao trọng trách giáo
dục - thực tế dã thoái thủ.
ứng vấn đề nêu trên, hoặc cô đề cập tự thì cũng chỉ là hình thức. Kết quả là sự r hình của mỗi cá thể
trong linh vực hoạt động sóng' quan trọng này dẫn ra một h tự phát, bằng phương pháp thử v~ì sai.
Chính phương pháp thử và sai đó dã chấm t mọi vấn đề chúng ta hàn cãi.
Như đã nêu trên, khoảng 3/]l sồ người được diều tra không được nuôi dạy trong t đinh hoặc nêu có,
lại trong các gia đình không có gì thuận lợi. Trong nhà trường L phổ tllôn~7 vả đại học) công tác trên
Cũng không sáng sủa hơn. Số học khá chỉ chiếm '1/ học tập trung binh là 60,9%. học kém là ít),~ (O,8/
không trả lời). Gần là bỏ BANG 2. Phân chia đối lượng diều tra the(' sai gian luật hiện nhu cầu tình
dục
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1 12 . .\l~ ~l.~ ~ t íl.sị~ ~ - A.A. GABIANHI học. Vi sao . '-().(lo/1 cỉl(j ;à 'ì í~ilôd. tllicll llọc. ~
15~ l~ tì(l~iắ. ~ìl~ic'm s~n~18.4~ khôllơ ~i ~ìả ll,l:lg, l~s/ h~llll rn~ (ỉ:{n ôn( . ( 1. ~ / l~y ('l;ò~l' ~ đ ~
~l ('l') ':~l'. 'I'óm l:!i llỗi vứi viè llìn:l l~lành nhâ'l ~ác!l só (ỉdll~ớ')i tlrợn~di~u tr~ l~l'l. ~ .;) !~ tó ảult
llưởng cơ bản củ~l hia (íình ~à llllà (rườn(..
~lòt số đôllg đoi tượrlg tli~u tra (.ó ll~l!n tllích tinh ~tl ' '. :,! : ~ b~ill~ 2). Bắldãu thich tình dục' là
thừi kỳ có nhiều th.ly 'jòi lứn ~ủ~l t\n'l:l ~ :i:~l. \ ,1 bởi vậy mà vli lròcủ~l bi~o dục càng to lón. Cùn~
đó~l:!i br) phàll ~i~li tll~nl 'í~ '1 t~a thlrửng tlược ~ khái hó:t.)) tron . ~ầ(: vấll đề linll đục đ("
!l~lứl~g ll~llí~i. '. 'li ''h('".r . kllùng có chủ dịnh (xe/n bán. 3). Bt~i vảy. ll~r :ly s~nláll tl~u tiêlì lr,'(.l
rlòi '..: . 1 ~l~ li!lll dụ~ ,r)ã,8/ đôi ltrợllg dà có nảs si/1h hứnr lllú khònr l~inll mạllh dòi ~t'.. .' . i l~h,tc
giứi. ~à hàu quả dã tllấ~ rõ ll~ll~ . ~àn lnột nủ~l đoi lư~ll]~ rlit~u tr~ bắl rltu? ~ t:òl' ~ (',ỉ ' l'llh đục ở
dộ tuổi lĩ lronhơ ~ié(: ìựa ctlọn ll,r ựời tìl]h, họ cũ:l~ l~lòllg ph~i la .)ll(r~ :l~ư~i dt)i hỏi. câu toản.
Căn phải lưu ý rằllg hoàn cảnh của l~n qua~l hè tìn'l t~l ~ .; : .1 li~ 11 1 t~inn kllá(: xa vứi ~lữilg cl,ì
licll qu;llì tởi tìnll Cảm nghicm lúe, t'ó cllủ (ỉ!.':l. ~ ỉ' . .l~ llr"' ~lhlll (iánr k~ đoi lư~ng diultra buở~
vào qu~n hệ tìllll dục trước ll? ''i.! ..~ ' ?(, '.' ,'llư.' deìl lu(ìl trưởn~ tllàllh ltlột Cách tự ll~u~ẻn. Iiọchưa
có một hỉnh du:l. ' .t ~l~ .l..ll'ì t'ilill ch~m gi về llậu quả của quan llệ dó, về hoàll cảellì kllôn-) phù llợp
"('! ~ .l'i lll~ ~ú'! ctlộ~ sông vậ quttn llệ lứa~lôi. vê llhĩrnc' lìgười dàrl ôn~ khòng dán ) ('ol :.' .. .. .~
!:..~ bl:th thư~ll~ ~ ~NG ~ - Di~ kiện nảy ~inh nllu cátl . . ~ '? ' '

S O L I 1.. t'

1

t}l~l~ ~C r/1ỉ~l ll~ lút~ qt/r~tl ~t: tì:'i: "'l' '

t)'G
a.G 18.Đ
lhà~ eò gl~to
~ ~ 1 :l) 1
N~trừ~ mt'
', ~ 1 ~ )
r-.~ ~ 1 1
Ngưừi ~lllell. h.l'l~ \t;:n
u 1 .0 1 0
iiln ủll~ (:('} ~ .l~ ~ {l!l:l' !l~ tillll (;tlt~ ~l d~l l!/~ll~
o'~ 2 la~
Clc l~ạll g,'i '
l~ a a~ ~
~ ilrt}i lìll~ (!l ./ l:~l~ llr/. :l 'ỉ'/1tllt il~ íìnl~ d!lc lrlró" .'í'i/1 lllư~ ' i~n òllh ~ 2,1 0,7
:l~ , ,
~ll~ll~ qu('ll l'l( 1
l~ạn tl:li
\.glrời cllt~ll. t'lt/11g l:li ltl!l línll )
llàng ~óm
N~tst~l đ~n (~lg hr)all l(':tn l~ll';ll~ rlll~n l'ict
l~ạll llụt
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~h~ng vấn đề... . là coi Với những cô gái thiếu kinh nghiệm. Tát cả nht~rrg diều đó khoát. thể qua
đi mà không để lại hậu quả. Sự thật lả 18,tỉ/ .ác trường hợp két thúc ~ănb việc lấy chồng, ~t)n ĩ,7/ sinh
con. Nhưng hạnh phúc xâ~dựng trên cơ sở ~bô~ .(.) bền vừn~ủa một nam ngón bát chợ' thường ngắn
ngủi và không tính khỏi làm cho người phụ Dữ bị suy sụp.
Dự với đui da số (.)3.()/ ) q~l[l hè tình dù(. lần đầu diễn ra trước lễ thình hôn.
Nhưng sô đó thườn ơ không có được khì năm kiềm t'ht~ ngtt~ cả trong thời gian mới thanh hôn.
Mạc dù đã kết hôn, họ vẫn say mê đưa tình với những ngư đàn ông khác. Một phần ba cát' trường hợp
đó sẽ cỏ kết cực là sự phản bội n~trờẩ ~llồllg n()a~ trong tháng trăng mật. Những sự kiện nêu trên rõ
r.\nó chứ'l~ tỏ là sớm hay muộn tin hành vi và mục dịch của (:ác đối tượng điều tra cũng đều di nước
lại với các ('ht~m mực về gian hệ nam trừ. a Dàn ôn~ơ sẽ xử sự theo sự cho phép tủa phụ nữ )). (quái
d~ìm-nạn nhân của hoạt cảnh ~ - những quan niệm như vậy sẽ hấp dẫn tủi th31 dò vò trá~il nhiệm của
những kẻ dẫm đạp lẻn tình yêu. bịch tình cảm của ('oll người trở thành rác rưởi. Đè trả giá cho lất cả
nhù'nna triều đó họ phải (( ~ .si~ll ~ bản thân ninh.
~l~lrrNG Cư PHI CỦA Truy NGHỀ CẠN đã CỦA XỬ nội
~lĩi a(j.III là gì ? Trước hết phải coi đó là thột hiện t':~n~ vì.?' tạp, nhiêu tầng bậc. ~ đây có (( túp
thượng lưng của nó, và dù là nơi tập trung sự t~hti ý cả các phươn(-.ơ tiện luôm ti 1 đại hứng. Cũng ở
đày còn có (hợp đáy ~ mà lượt người binh thường ít ló thê t'jởll~ tương nồi. Tải nhiên, tắt cá g~di mãi
dâm tiêu tham vết nhơ, nhưng cũng căn nhở ran-, họ phải chịu tictl~ do khác nhau.
Vắn dê dang được bàn cãi ở đây mang "lặc điềm địa phương rõ rệt. Điều kiện khí' hậu tự nhiên của
Giùm:l. tiêm năng lam nữ nghỉ mát tốt của nơi dây cùng với thiu tế tồn tại ở đó một số lớn các nhà
điều dưỡng -- tất cả những điều đó đã thu hút "è đây nhiều thành phần chống dối xà hòi. Như. trong số
gái mại dâm ló l~t)/ từ cá( vàng khác của đất nước tới, va 19.2/ chỉ sông ở đây một thời gian mà thôi.
Sỗ liệu 28.6~ số gái mãi dâm là người Grudi~ chùm tỏ số gái mại trầm của vùng này không lởn. Nhiều
phụ nữ (( kiếm tiên mau lẹ )) (là nhanh cilón~ trả thành con mồi Của những kẻ sồng cô dạo đến, Sớm
chuyển từ lay người như ~n~ :an n~lrời khác. Do là những kẻ kiếm cứu en phiếu lưu. song lang tflang
hàng th~n~ trụi !l.là khi hàng năm trời ở đây mà không hè có đăll~ k~ hộ kll~lu.
Đạì bộ phận những rlgười phụ nữ nhẹ dạ llllrởng đều !)áll bar (trưửc đây c~n~ như hiện nj ~j' (Xem
bảng l). Khoảng l~ số họ có (.on : s() một ~oll clliếm ~O (i/ (ó 1 ~i con ehienl 29,'l~ có ba coll trờ lên
11 10/. Trt)llg số họ chúng ta dễ gặp nllừllg người .::ẹ l() toan, cô tạo diều kièn nuòi dưững coll cái cho
lot và dãu chúng. ỉlllữìlg ~iệc l(ìm ('tia mtnh. Cũng vì v~ìy lll.t t'ọ thllê nlướn llgười nuôi ~otl vởi giá
cao Tuy nhiên, ~ uòc st)ng linrờng dạo trên ph(i (:ủđ họ vẫn dien ra trước măl bọn lrt. Có lhè chia măi
dâm ra làm hai nh('m. Nhóm thứ nhất gồm những c~ gái lrẻ. bề n~oài l~há hảp dcm. Cảc có nay
thường ~llătn ('llút cll(l bán thân. cố lám rll ve ~ sr)ng đ/ep ~ ( ho~ng phi cuộc đời )). ~rhởi ký đàu.
cắc ct) chtìyền tử người tinh nà) sarlg người tình khâ~ , cố tránh quall hệ cùng một lúc ~ởi nhiề~ ngườí
lình không chịu bị rẻ rúng. Thtrờng những ( ~on bướ~l dêm ' như vậy ho"t động cùng bạn gái từll~
dó~ một. Họ gặp gỡ vởi (( khách )) trong các căn hộ. còn tiền thưởng họ nhận ỉ~ lthững món quà. Một
8 - XHH3/89
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1 14 A A GABI ANH sỗ họ luôn sẵn lòng ký với mọi người là đã sân-, vui vẻ và có kết quả ra sao
với dàn ông. Sự phục vụ của những người phụ nữ này dược trả giá không cao hơn so với ( lớp thượng
lưu )).-tri:nó bình là do rúp. Dân dẫn họ tìm khách khô~l~ em trong các nhà hàng hoặc trong me nhóm
hội, .nó cá' trong các khách ~ạll. và ( nói cùng là trở thành gái mãi dâm hay gái vè dườn.. theo đúng
nghĩ của nó. (Xem báng 'l)
BAN ~l : Đặc a~nl hành vi và hoạt động của dối lượng điều tra.

Đặc điểm

~

Dác điểm t o

có sự dang rư(7u

23.3
ÁC đảm làm ~zen um ( khích '
76'7
Trên đường ngõ
Không uống
74'? so
trong Tthôm họ hi
- Cú uống
là 1 9.1
liên thu xe
' 8.1 ,8
Trong số đó ' : .
30.5
Trong hàng ăn ' Trên gu \e
Uống với bạn bê người thân Uống
19.4
với người đàn ông cùng chung sống
Trong l~h~ch sạn
a8'G
Uống ỏi hàng xóm
~l/ục tiểu sư dang sô lên ~i~n~
10 9 0
Uống với họ hàng
dlr~c Dè mua (iu~in ảo. mỹ phần)
~
An uống
Uống với những người khác trong
gia dính Uống mọt mình
Tồn sô quan là tình dục

0 ~
-- Gì.8
19.7
lò,8 11
0 ~ 1
72.G G
1.7
2S.2
21'6 ~
91~

Dành cho con gái
ĐÃ trủ tiền nhà ' Giúp dở ljố mẹ /

Một "vi lớn trong ngày
ĐĨ dành cho ngấ~v (( rủi ~
Ngoài rá, thổi gian đầu số nảy có làm việc. Sự thật là quà thuôn-.1 cho môi lăn chung sông cao hơn
nhiều so với tiền lương. Cuộc sống cá nhân cuồng nhiệt cũng bảo mòn ham thl~h đối với còng việc.
sớm hay muộn họ cũng lẽ bỏ việc. Từ khi đó. sỗ này nhanh chúng rơi vào tình cảnh cua gái mãi dâm
nhóm thứ hai -gái điếm đường tả tác ra xe lửa. Chỉ cần 5- 10 rúp là so này san sàng chung đụcg với bất
kỳ ai. cột số đại điện của nhóm này thích chung đụng với lái xe ô tô hơn - chung sống với số này họ
cho lả tiện lợi hơn và ít mạo hiểm gây bệnh lậu. Số gái điểm này thường có quan hè tinh dục thường
xuyên hơn sô nhóm một-dôi khi vài lần trong ngày. Vê mức độ suy thoái đạo đức xà hội của sồ này do
được câu câu trả trá lời sau củi hệ) nêu họ : Cảm thác gì trong mối quan hệ tinh dục ngẫu thiên với bất
kỳ người đàn ông nào? SO thấy được thoả mãn là ~6/. hoàn toàn dửng dưng là 40,2~ sỗ thấy minh bị
khinh rẻ là tỉ 7 o/ , còn 20,5 % khó trả lời.
. giời được hỏi cỏ thứ nêu một 'ố phương án trả lại
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~b~ng vân đê"' líu buôn bán bán thân đối 'với s~5 cô;là phu nữ không đem lại nguồn thu nhập cao
~dc biệt. Kho~nt. 112 số họ nhận của mỗi khách lừ -.O-t)o rúp.. Đó là những cô gái trẻ và bê ngoài
khá hấp dẫn. và chỉ sỗ sống ( hung bởi một người đàn ông trong ngà~v. Gái ~itsm trên phố thường
nhận trung bình không quá 10 rúp cho một lần phụ(' vụ. Trnn~ một ngày họ có thể một ~ràê lẫn Chung
đụng, và, nêu gặp nhiều khách, thi kiếm cũng kha khá. Những cô gái dã mắc bệnh lậu san sảng họ lòng
với .)-lo rúp vá liên tục có quan hệ tình dục. Sỗ này chiếm không quá là -~J% số đối tượng 'liều tra.
SỐ (ìòll~ Lu mài tâm tiêu phí số tiền kiếm được cl!(j các đòi hỏi hồng n.~1à) (xem bảng l). Hoang
phí, rượu bia, chữa bệnh lậu, mua và bán các đồ lập cắp được-' dỏm 'thừng biểu hiện thư.rằng thầy.
Ngoại lệ }á những nhóm nhỏ các (già quf tộc tranh toi tranh ~án~1 ~ ló luộc sống đầy đủ thông
thường, sỗ này có trình độ học vắn (ao, có ngllt~ nghiệp khá, ló nhà cửa và chỉ chung sống với nội
nhóm nhất định với ơi(í c~ìo. Kẵ~tc phục các hiện tượng trị trẻ. tất nhiên, sẽ tạo điêu kiêu hạn chê hạn
mãi da;II. trong ~tli đó, ldlòn~ thề thiếu thiếc các biện pll~p riêng đè chừa binh và dấu tranh với các tè
nạn ấy. Trong trườn ơ.họp này không thề chi lên án nhàn (:ách hoặc hy vọng và việc trấn áp (cách thức
thường dược cá(' phương tiện luôm liu dại chúng đề cao Tát n~ỉiên, các biện pháp hành chính là càn
thiết, dù ~llỉ !à nll~lll Tml(j gích ngăn chặn bệnh làu lau tràn. HỌ ràng một điều là rất cần có một
thông tin nghiên cứu xã hòi học ~r' Sự lan rộng của vạn mãi dâm ở nước la.
người dịch: Thành Nll~l Nguồn : So~iolo~hi~leski in
issledovanllil.a. N~G~ riêng Nó,l.
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xã HỘI HỌC ĐÔ THỊ :
NGHIÊN ' Cứu TRƯỜNG Hợp THỤY Đĩa 'là
~l TS ~RANZÉN đây là bộ anh luận của tác giả Mtlts Franzén vè một số nét nhiên ('ứll chlll~ của V
.xã hội học đô thị ở Thụy I)i~n từ sau chiến tranh thê giới thứ hai đến lr~l~ ~hts Ff~tnzén là một nhà
xã hội học, làm việc tại trường đại họ(' ~pils.lia (l'hl~ l)l~n).
hiện lia), ông đang tủn hành phân tích về những mối qu~ll hệ giữa tinh tích ~l trội.
vấn đề không gian và giới cấp, tập t rung vào giai cấp công nhân cũ ở Soderm~tlln, S[o~k~lolm.
trong thời gian nhữn~1 năm 1930. ..
Chủ đề chỉnh của bài là sự khi nói nữa xà hội học đô thị và (( l~hủtlr l:oán~í.
II( gìn dền (hệ lượm ở thay men. Cuộc khủng hoàn(. trà : của xã hội học bài (!:.II tử giữa những
đẫm thao và kéo dài trong kh~ảll~ 10 năm. ~l'('c gia chi ra hệ ~ll đê lý thu ẹt và nghiên cứu thực
n~lliệm trong nhưng răm trl~óc khủng hoảng do hạn ('ht~ sự phát triển của xã hòi học Thụ\ Điện như
phê hảo, ~ìp trung bảo nllữn~ ~ăll di nhà ở của phúc lợi nhà nước. ông ct~lnl, biện hò cho một .\ã hội
llọ~ ~ ~ăjl lưu ỚÔ thị, ~êt hợp giữa xà hội học đô thị cũ \là mỏi.
toàn bộ bài tiết gồm ( phần : li Xã hội học do thị ở Thục Dự n trượt khủng hoả:là ; 2 - Sự hình tranh
xã hội họp ử Thụy Điển - hèn quan tốt phúc lợi nhà nước? ~ Cuộc khẩn(. hoan : định hướng lại và duy
trì , 't) Xã hội }lọt. đò thị sau thủng tltj~ng d ứng trước hiện thực ở Thủy Điện ; 5) Chủ một xã hội học
về văn hóa đô thị ; Gì ~j huyệt đô thị như như hệ lư tưởng; ĩ) Vấn 'đề của không gian.
1 Xã hội học đô thi ở Thụy e~n trước khủng }loảng.
Theo tác giả, vào những nám 19~O, 19õo xã hội lọc ở Thụy Đi n gàn là: vt71 ~á~ dự án vè phúc lợi
nhà nước. Mục dịch của những nghiên cứu này nhắm biến Thay J)ien thành một xã hội phúc lợi. Xuất
phát từ thụ(. tế ở thay Đến, số mười di ('huyềll từ trong thốn tỏi thành phố ngày càrlr)t tàng, tạo nên sự
phân chia lại kh~n~1 ích"'nó. thủ ' Điển được xác dinh như Mía Xã hội dưới mức độ lợi hóa, và ngay
thời gian dữ còng nghiệp hóc dựa trên cơ sở khai thác mỏ vả rừng dã bắt dịu từ vùng nông thôn. Điều
kiện nhà ở Thụy Điển trong thời gian này rất tồi, vì vậy rất nhích nhà đtr~ xây dựng ở các \ ủng ngoại
ô. Vấn đề nhà ở đã trở thành mục đích của đề án "ề phúc là nhà nước. vả trong bối cảnh đó, céc nhà xã
hội học đô thị ~l'll!ly Đến đã xây dựng phòng thi nh~ỉliệm của họ.
* Theo : The social rcprođuction of orgnlzation and c ultural : \'olame 2
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xã hội họp 1 í7 đây là thời kỳ hoàng kim của nghiên cứu vê nhà ở. Các' báo cáo tàu truy vào nghiệt.
cứu cộng đồng nhằm hướng dẫn kê do(!('ll hóa xã hội (Edmund Dalllslroln 19~t ; Leoll~l't Iiolm,
19.)O. 19,'tỉ, 19~8), hoạt lập hun.(...vào cuộc sáng công cộng, như àsv'àra và ~l:tths~t' .là.~ Trong ni,hiên cứu của mình ~vărn và Mathsor nghiên cứu tập trung vào v~ul dễ nhà ức nó và cuộc s(5ng gia
đình. Ngoài ra cũng phải kè đến một nghiên cứu nhỏ .l!lưu( khá quan trọll~sr, trong đó người từ hưởng
dẫn xem xét cái giũa xảy ra trong (lá" áng đồng của giai cấp (:ôll~ nhân ở trong thành phố cũ suốt
những năm thành phó phát triển và phân lán (Delaval. 19().l). tuy nhiên, chủ để chính của các nghiên
cứu trong thời kỳ này là sự thỏa màn của con người và việc điêu chỉnh các môi trường mới trượt xây
dựng tại nhún.. khu ngoại ò. Những môi trường mới này được hiệu trưa(. liệt là cho cai ~ơia ~lìllh và
những dứa trẻ. trặc biệt là diệc sử dụng vả sự thoa mãn ~ ề ngòi nhà mà của in). trong khi đó nó niên
cứu việc sử dụng và v nghĩa ' ủa thành phố trong toàn lll~ bị xao lãng. Ơ đây, lác gia lưu ý chúng ta
đến nhàn xét của John ~ ester~aard voi vào năm 19.).), mà theo tác giả nó vẫn còn có lli~u lực cho
thập kỷ từ p sau: quy thiên, với một vài ngoại lệ nhỏ. những nghiên cứu đa d~iug này do đặc biệt rõ
trung khôll~1 liên quan đen những thiu các \ã nội đô thị trong nhanh khung cảnh khác nhau (của'
chúng '). ~
rúm những năm này, qua các nghiên cứu đô thị ở thầy Điển dược giới thiệu trong lạp chí S~ensk
suất ('l'hànll phố Thụy Điển), đã thè luật sự hợp lá(' liên ngành giữa các nhà lịt'llsử nhè thuật. dân tộc
học và gia ]ý nhàn văn. Những nghiên cứu này không sĩ ~lụll. phl'ơn) pháp định lượng nhà lúc đó đang
trở thành (( lý do tồn tại ~ ( ủa xã hội học phụ ~ Điền. Phương pháp định tính chưa được thửa nhàn.
Các nhà xã lại học dự thị Thụy Điển mà di n hình là (luôn,li I~oall vi I~e~nar Hoàn chỉ coi trọng
nghiên cứu khảo sát va một phương pháp định lượng Còn phương pháp định tính theo họ sẽ chỉ sử
dụng khi T)hư~ng pháp định lượng không thề dùng được. Quan điểm này đã th~in~ trị xã hội học ở
~i'hụy Điên trr)n~ơ một thời gian dài trước khủng hoảng và cũng nhiêu lần bị L'orje ~ianssen phê
phán. ông là một nhà xã hội học không chll~èn nghiệp dữ hướng đản xlghiên cứu định tính ở v'lillillg,
và là một troll~ những người cộng tác với tạp (hi Svensk~tad vào những năm l(j~o, nhưng nhúm. l~êl
quả của ông đã ldl~ng dược xuất bản, cho dấn hai thập kỷ sau.mứi dlrợc đón nhận trollg mộl bău
kllông l~li khá(' hán. Vào lúc dó, ~lanssen luôll bị cô (ìòc, nhưng l~ luận lrong "á~ nglliên cứu củ.l
ông ngà~ càng tăng thêm pllần tluan trọllg, trong khi đó xâ hòi học Thụy Điển trong thập kỷ sau phai
đương dầu vởi sự khtíng hoảng của nó.
phan lơn n~llữn~ báo cáo về ~l hội h()c n/1à ở mửi nà) , đã viết vởi nlliul cố gắng dề thilt lậpssự
còng tác vởi nhữn~ người làm ke lloạch dô thị, tập trung ~ào căc chính sách nhà ử của nhà llưởc. Các
nghiêll cứu nà~ í[ có ý llghĩa về mặt lý luàll, song bằng những l~hương pháp thực nghiệm, nó clã thănl
dò dược một số vấn đê di trưởc các chính sách này. Đặc trtrng của xã llội llọc nhà ở nă~ thè hiện rõ
qua nl'ững càu hỏi đi~u tra : Người ta có thích ~ống trong llbữllg ll~òi lưlà chỉ cho một gia dình, nhà
ba tàng. hoặc các l~hu nhà (~lo không ? Họ thường tđin, hay giặt ở dàu ? Ở nhà lẵm llay hiệu gi~t ?
Họ la quan á() ở ptlỏng nào ? ~ir) có nluón chuyen sang nhà khác kllòllg ? Họ thtr~ng tới cira llàllg
lạl~ Pham (gia' vị, chè, đường,...), bán bơ ở (1ịa phtro'ng ~lhư thê nà() ?... 'rheo tác giả. những llghièn
cứu này có một giá trị nhất dịnh vởi cllúllg ta ngày nay, vì ~ chúng 'ho chúng ta biết vẽ cái gì đã xay ra
trollg nhĩrllg ll~òi nhà Thụ) l)iền trong suót những nănl 19t)o và đâu năm 1960 ~ Tuy vậy, trong thời
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kv lrước khủng hoảng, xã hội học ~thà ở là một đại diện tiêu biểu cho xã llòi học Thụy Điền nói
chung.
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1 1 8 MA~S FB A NZ~ ' 2' Sự hình thành xã hội bọc Thụy Đến- liên quan tài thúc lợi nhà nước.
Trong phản này tác giả nêu ra một sồ nét đặc trưng đề nhận thấy của xã hội họ( Thụy Diễn. l'r~ởc hết.
ông khẳng định xã nói học Thụy Điển được coi là một ngà nít học mang tính chất thực nghiệm và điều
tra nghiên cứu là thần tượng của nó. Dù cho ~uộ( khủng ngoắt có làm thay đòi ít nhiều điêu đó, thì in
hội học Thụy Điên vẫn mang dấu ấn cái di sản thực nghiệm (ủa nó.
Đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã bội học Thụ~v Điền, có hai dạng xã hội học hiện đại, một trong
chúng ~ nặng về tư liệu )) và cài kia ( với một sự định hướng thực nghiệm rõ rệt '). Cái đầu được đại
diện bởi nhiều nhà in hội học Pháp, Đứt , trong khi cái kia dạt đến một sự phát trộn phong phú ở Mỹ.
Sự lựa chọn giữa hại xu hướng tiên ở Thụy Dân thè hi( n rất rò ràng. Ngay từ sau (.hơn tranh the giới
thứ hai. trong một báo cáo của nhà nước về khoa học xã hội học đã chỉ rõ: (( Khi càn thiết phải giới
thiệu xã hội học với tư cách là một ngành khoa học ở thay Điều. người là đã không ngân ngại gì coi nó
III,u một ngành khoa học thực nghiệm với mục đích điều tra rã hội hiện dại... với thột phương pháp
định lượng... Đè đạt mục đích này những thang thái độ khác nhau cũng như những công cụ đo lườn hư
và những thè nghiệm đã là dang dược xây dựng trong xã hội học, đặc b ; ẹt là xã hội học Mỹ. (SOV,
lôi .: : '.1 ; 80~ Tuy một mặt nhân minh vào hướng thực nghiệm. ~l!lủn-, mặt khá(: người ta vẫn luôn
không dinh : không được bua. ~g lỏi phần lý luận, và sự tiếp tục phân tích lý luận, các vấn đề phương
pháp vả khái niệm hóc trong ít hội học là rát cần thiết. Sự lựa chọn hè xã hội học thực nhuốm vi xã hội
học là luận ở ~lltl ' Điều lúc đó được ~tl~ết định bởi những linh ('(ìll phúc lợi nhà nước. cùng như
những nhu cầu của các hiệp hội, đá(' còng đoàn vả các là ( hực dầy quytn lực thúc gán hèn vi những
chính sách của nó. và rõ ràng là ~ nhừn~ ván đề nghiên cứu dã dượt: hình mạnh không theo bát là hệ
vấn đề lý luận nào, nhưng tuân theo thục dịch của những chính sách của chinh phủ và cúc lạ chức ~
Do điều l~icll thuận lợi của Thụy Điên sau chiến tranh, chương trinh phúc lợi của nhà nước cược
dưa ,ảo á!) dung !hực tiễn, nhăm mịt(: dịch tuy thạnh phát trân kinh tế và sau đó phàn khía giá trị thặng
dư thông qua những (':lính sách .\à hội. Xã hội học Thục Đun dã được tò chức gắn với chương trình
phúc lợi nà ' . di cung cấp những kiến thức hữu ích. Muốn tìm dược lời giả) đáp cho câu hỏi : con
ngtrt~i dà thích nghi với tỉnh trạng nhà mới như thế nào. người ta thấy cảm thiết phải điều tra thực
nghiệm. Và bởi thê không có gì cản trở định hướng thực nghiệm trong xã hội học rất v Đến.
Bên cạnh đó tầng lớp trí thức Thụy Uiền là những vjên chức trung thành phục vụ những quyền lợi
của nhà nước, mà nll~ng quyền lợi này dã khiên cho họ có một lập rường thực dụng nhiều hơn la một
lập trường lý luận. I~ơn nữa trước kín trở thành hột ngành khoa học tự nó; xã hội học chịu ảnh hưởng
nhiều tủa triết học thực tiếc pra(ieal philosophy). Vào thời kỳ này. tái gọi lả trường phái Upps~la về
triết học đã inh hưởng hoàn toàn tời việc hình thành quan đièm của tri lhức khoa học xã hội liện đại (vi
dụ Gurnar Myrdal và Herbert, ~i'ing~ten. ... ). l'heo trìễt học duy l~ này lhững giá trị - những vấn đê xă
hội cũng như những mục đỉ~h chinh trị được hìl~ ~lành lừ llgoài kho:l học. trong khi xà hội học phẳi
tìm ra những sự kiện thich hợp. T'l .ó the thấy một mò tả dièn hinh vê chủ nghĩa duy lý của văn hóa
Thụ~ Điểll qua doạr. rich sau :... ( Người xây dựng xã tlội tin ttrởng rằng con ngườ~ sẽ làm chủ số
phận của
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xa đi học". 119 ~ hình mình và trong sự hòa hợp với mục đích tủa ch~l~g ta. chúng ta có t~l~ tác
động hoặc thấy đời lịch sử của loài người... Anh la không lin tưởng rằng chúng ta bị đánh lừa bởi
những xã hưởng của lịch sử mà hơn thế chúng ta bị lụa chưa lla~ thậm chí được tạo nên bởi chúng ta
7)"' (Popper. 1962 : 22).
Đoạn trích trên. theo lác giã, có thè được xem như một tóm tát và xã hột học Thụy Điên trước
khủng hoảng. trong đó nó thường phân tích con người dường như bị quyết định bởi những. điều kiện
riêng của họ (sự kiện và những qư~n hệ giữa sự kiện). và những quan hè này muốn thay đồi thưởng
đòi hỏi nhà nước đóng vai là người tổ chức xây dụng xã hội và can tư ép vào .\ã hội từ bên ngoài để
thực hiện một trật tự tốt hơn. '
3' Cuộc khủng hoảng : định hướng lại và duy trì.
Nửa cuối những năm 1960 đã dược chứng kiến một cua(. l~hủn~ hoảng sâu sắc của xã hộ; họe lý
luận và kinh nghiệm chủ nghĩa Thụy điên. Sống theo tác giả, không phải ngành xã hội học đứng trước
cuộc khủng hoảng của nó mà chinh là lý thuyết và kinh nghiệm của ngành khoa học này được du nhập
lừ Mỹ (loạt. hai thập kỷ trlr~Tc bị khủng hoảng. việc phè phán đó và định hướng lại tiếp sau dã diễn ra
trên hai trường : li Việc thiêu mót xã hội hn~ lý luận đã buộc nó quay về cái co điển, đầu tiên là .\tarx
vả nhiều biến tưởng của chủ nghĩa ~larx ở lục đã. 2ì Sự thống trị của nì~ù'ng phương háp trịnh llưónơ
bị thánh thức mới so l)ìn/'~nl phần dịch linh dà dược đưa ~ à o áp dụng Sự định trường lại quai trọng
mày bắt đầu tl~ẻll ra lừ nbữn~ nam lq70. hệ \tấn đi cữ đã bị thất đi địa vị thống trị ('tí<l nó. n~lưn.ơ
l~hDnl có hệ vấn đi thới dự lỉra~ thế. Bởi vạ\ hệ ct~l l~hỏnơ llo~n loạn bị mất đó nó rón ~ạ~ như một
lron~l số mục.!: d~g mà xã hội llọ~ Tụy l)i~n da đã ra do!là c~lộ~ khủng llo~l~ Bên cạnh pllư~ng
nháp dinh lượng, l~llương pháp định tính được áp dụ?lo, đặc biệt trong các ngảnh xà bội học trẻ. Tuy
nhiên tá(' giả cũng cho thấy sự pha trộn giữa xã hội học cũ và xã hội học mới này chưa được hài hoà.
(Chẳng hạn như giữa những tái dinh hưởng này và những nghiên cứu có tính truyền thống khác).
Ờ 1 huy Dẫn lúc này có rất nhiều chuyên gia đã chấp nhàn một nghiên cứu định ảnh nào đó, nhưng
trong những cuộc diều trị thực nghiệm họ lại ít chú ) đến phương diện lý luận. Dồi với họ, !lệ tư tưởng
sử di!l~g di nghiên cứu xã hội là quan trọng, song đe giải thích kết quả nghiên cứu của mình ' thì sẽ dễ
iằ~ll llhi~ll nếu dược chỉ dẫn bởi những nguyên tắc kinh nghiêm chủ nghĩa chứ không bởi một lý luận
nào đó. Tuỳ vậy. thực từ ng(li~n cứu đ í buộc các nhà nghiên cứu phải chấp nhận những dữ kiện định
tính. Điều khó khăn nhất gỉ dây đối với các nhà nghiên cứu là cái sự(. sâu ngăn cách giữa nhược tư
t~rởnnrt lý luận mở và nghiên cứu kinh nghiệm (mì nghĩa. IÀ luận mới dã thực sự da làm tllav đồi
tllrợc suy nghĩ của các lthà n~hicn cứu, nllưnh vè căn bản (( không làln thay đổi bứe tranh về ~ã hòi
học 'rhụy rii(ll )'.
4' xã hội học dữ thị ~au khủsg 11oảng đứng 1. ước hiện thực ở Thụy Đi~en.
Sự llr ăn cách giữ~ lý luận v~ đitu tra kinh nghiệm thể hiện sâu s~ac hơn lrong ngành ~L~ hội họ~
đô thị. Có th~t thấy rỡ đ,cu này trong sự tài trợ về kinh tế ('ủa ngân quỹ đặc biệt cho các nếhiên cứu.
l!ở đ~ không dáp ứng tích cực đối với nhữn,. tlrtưởng l~ luàn đã được l~hớp noi k~ từ ('uòc. khủng
lloảng. Do đó n~ đã ngăn cản mòt cách có hicll quả trièn.vọng của Iã hội đô thị Thụy Điên.
Mặc dù như vậy, vào cuồi nhưng năm 19ĩo vằ đầu những năm 1980 xă hội hạc ~lô thị mởi dã được
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giởi thiệu ở Thụy Điểll. Trưởc hết là các quan đièm của Castells
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120 ~IA~S FBASZÉ\ rBohm, 1979J và Harvey (Hedman, 1979). sau đó là tất cả các cách tiếp cận
mới vê vấn đề đô thị rGullDerg, 1981: Hedman, 1981). Tuy nhiên ảnh hưởngctỉa những tư tưởng mới
này là rất nhỏ đối với việc hướng dẫn các nghiên ( ưu.
Trước tiên phải đề cập tới đề án (( kế hoạch ' lóa dò thị lởn và sự phát triển - trường hợp nghiên cứu
Sĩ(.'ckholm '). Đê án này nhằm nhơ hiên cứu Sto~kholm trong thời ~ia'l từ 19/1á đế" 1980, được tin
hành ông thời từ một quan điểm lý luận và thực n~hiệln ; nó hợp nhất ba nghiên cứu cụ thề : vê kế
hoạch hóa công cộng ; sự phát triển ~ ùng ; về các dấu kiến song : vả với sự giúp du đó của những tư
lưở~lg mới. Tuy nhiên lo sự không đông nhất của đề án mà có cơ quan tài trợ dã lừ chối lời yêu cầu
sau này. ~hữn~ tư tưởng như đã không tạo ra được một sự thay đồi nào đứng trước thực tiễn ~ Thuỷ
Đến.
Một sô các nghiên cứu nhỏ đi theo hướnc' khác : về sự phân ly định cư. xu hưởng này độ bất đầu từ
những năm 1960 và dã đặt ra những ván đê đáng quan làm (Dan ne- mâm, 1981). ~glli~rl cứt này chịu
ảnh hưởng nhiêu của xã hội học đô thị mới. Mói oặt những nghiên cứu khác vê sự phân ly ~fiai cáp
của Gôranlindbcr~ (lt)71), đã kiềm lịnh nhím giả thuyết về các nhân từ đóng góp trong quá trình phân
ly . hay Ung Arnell- ustlpsson (19~â) ra dưa ra một nhàn xử rất toàn diện ph~ll tích giới thiệu ~ ò tảng
vè ách nghiên cứu chủ đề này trong xã hội học đò thị cũ.
Ngoài ra còn có các n~lliêu cứu l~llá(' ~ôllg góp vào các hoạt động chính trị ; kế khiến hóc địa
phương, đóng góp vào cá(' hoạt động hành (' hình về tình trạng nhà ở cùng với những vấn để phương
pháp luận và khoa học luận. Clr~nổ hạn một bài viết của hình tác giả cùng với r~v~ stan(istedt vè thí
nghiệm kế hoạch hóa vùng n~r~ại ô b ĐI huy liền từ chiến tranh (Franzén và Ra St'lndsledt, l(l81).
Nhờ phương pháp định tinh mà các nghiên ( ưu đã đưa ra cho chúng ta một loạt thững bức tranh cụ
the hơn. cần í-)ũ~ hơn với cuộc sỗn~ hàng ngày của những ngl~ừí làn ông. đàn bà trong các khu lực dò
thị khác nhau.
Những vấn_dê đặt ra trước xã hội học đô thị hiện đại ở Thụy Điên đều mang hai ý llghĩ~ : thứ nhất.
đó là sự tranh luận nghiêm túc vê lý luận, là những bài giảng và ( binh chúng sự quyết định nghiên cứu
thực nghiệm. Và thứ hai, nếu không có cuộc ~r'lnh đàn này sẽ không có sự hợp nhất -giữa me nghiên
cứu hẹp và rộng sẵn sàng lljợc tiến hành, lần lượt từng bước sẽ khoát. được tiễn ra.
S Cho mít xà bội học vẽ văn hóa đô thị : ~ ' .
Tác giả nêu lên quan điềm chính của ông về một xã hội học văn hoa đò thị ~ phải hướng vào việc
két' hợp vã hội học đô thị cũ vời xà hội học dò thị mới để có thè chế ngự những thiếu sót của cả hai l).
Theo ông, xã hội họe đô thị cũ đã quá lập rung vào vai trò của các lực lượng chinh trí và kinh tế, trong
khi xã hội llọt~ đô thị ~nởi lại bỏ quên con người trong quá nhiều chân ticllcủ~ nó. Điều chúng tá cần
bây ~jiờ phải có ~ ván đề : bên cạnh việc phân tích các khía cạnh kinh tế và thính trị ( thì vấn lề dò thị
là việc nghiên cứu những con người trong xã hòi đô thị, mà những án đề lai cấp và giới tính luôn được
làm sáng tỏ. Và theo tá( giá : ~ Cái quan trọngđtllghiên lưu là văn hoa trơ ~u()c sống hàng n~dy của
các tang lớp khác rih(lu, của ~ả nam và nữ : tlhững khác bi~l thường bòc lộ và th~ hiện trong các thực
tlèr. khác nhau. đềll lượl ninh chung ùược khuòn nlàu hóa theo thời ~i~lr vả không ~iall và dược tái
sản xuát tùy thuộc ở một mức độ rộng lờn vào các lực lượng chính trị và kinh tế ').
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xà hội hoe..' .. í21 Vì lý do trên. trong phần liếp sau, tá(: giả sẽ chỉ cho chúng ta thấy rang tăm quan
trọng và thành quả của việc nghiên cửu khía cạnh văn hóc của văn độ đô thị và sau đó : vị trí của
không gian.
6. Thuyết dự thị như một hệ tư tưởng
Theo ~ats Franzén, cần nghiên cứu thuyết đô thị như một hình thái tư tưởng văn hoá giữa rất nhiều
hình mái khác trong những ngữ cảnh thời gian và không gian khác nhau. ông cho rằng, Castells trong
tác phàm lớn của ông ta ('( Vấn đề đô thị ~ (19'7) đã có một sai lầm khi tập trung vào một phần quá
hẹp về những v~ul đề kinh tế và chính trị. trong khi từ bỏ cấp độ văn hóa hoặc lệ lư tưởll~ của vấn đề
đtj thị. trong quan điểm của -mình Castells vừa thừa nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa sự phát li'i~n của
xã hội học đô thị và việc nó được nền văn hoá trong tương lại cỉlál~ nhàn, vừa không thừa nhận văn
hóa đô thị.
Mâu thll~tn với chinh quan điểm của mình, Caslells đã không tim được một cách có hiệu quả đè
nghiên lưu thuyết đô thị và nùng dinh hướng của hè tư tưởng văn hóa khác. Tá(' giả cũng phàn tích
những hạn chê trong 'thll~êt dò thị của ~irth ~ Thusêt đô thị như một lối sống )) - đó là tự đề bài báo
nồi tic~tlg của ~irth đưa ra vào năm ~9~g. thông hao hàm ý với hóa, chưa xác luôn là sự tồn tại c"là
một văn hoa đò thị lòng biết. một trong những lời của ~irtll, theo tác giả, là đã mở rộng hướng r.giục.l (
ưu sánh một lĩnh vực khác của cuộc sống đô thị : con người hội họp và hết hạn trong th~mh phố-một
chủ dê dược giải quyết một (ích n~hêo nàn trong xã hội học chính mong. pác giả cho rằng nếu khái
niệm thu~êl dò thị là để lạo ra một ý nghĩa gì đó, nó phải dược lưng thành lại.
Theo ~lats Franzên, để nghiên cứu xã hội học đô thị 'rề văn hóa cân có sự định llướn~ in hoa
l~ìướng tới cuộc sống công còng của thành phố. V.~ như ~ậ~ cần có một loại hình học vì những định
hưởng văn hóa khác nhau về thành phô. nó ló tá(: dụil~ (khôn l(~ những định hươu-.ơ ~ă/1 hóa l~llác
II!l:lu, trao núi những khớp ll(~i ma chúng với giai lấp và giới tích )). Đối bởi mỗi lll~nh phố riêng
biệt, có những thực tiễn vê thô hình khan(, gam va thòi gian khác nhau. ~lộl diều rất giản dị và : nếu
các thăm phu là khá(' nhau, thi cuộc sông ở đó là khác nhau. Và xã hội học đô thị đã phân tích những
khác nhau ấy ..
lác giả đã đưa ra một cách tiếp cận với thành phố-ở đó: khoảng không giữ một vai trò quan trọng.
theo ông, bằng sự giữ gìn mỗi quan hệ giữa những định hưởng văn hoá giai cấp và giới tinh,... cần
hành nghiên cứu khoảng không như một thực thể phân loét. .
7~ Vấn đề của không gian.
Ngày nay nhiều nha xã hội học đò thị đã thừa nìr~tn tầm quan trọng của không gian (~astells. l(j~7
Harvey, 19~L), 197b. 1981; l.eb~ls, 1982: ~iingione,' 1981), mặc dầu họ đánh giá l~lll quắm trọng có
the khác nhau. 'l'á~ ~ơiả đặc biệt lt~l/ ý tới đâu rì à Bia llill~ ~ lul;enne ~iason dã dưa ra. ~ Nhừng tỏa
nllà...:sáng tạo ra ~a s~l) ~t loàn bộ khoảng không... Sự săp dặt không gian trong việc xày dựng thì
dườllg như tl~ực sự là sự sắp dặt những mòi quan hệ giừa con người )). (Hiller và Hason, 1984). n;ềll
l)ả~ Cũng kb~ng định rõ một lần nữa : khòng gian,.. t"ong vấn đề của sự l~hớp n~ hai mặt - nhlr mòt
kết quả ('ủa nllững cấu trúc xã hội và kinh tế mà sự tồn tại của chúng cùng ừóng góp váo đòng lực ('ủa
chung (I~ r'mzén và Standsted 1982), và định cư hiện nay khớng c~ ý nghĩ'ầ gi hờn một sự tập hợp lại
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trong các tỏa nllà...
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122 ~I~TS FBANZÍ~N Theo tác giả, không phải toàn bộ cáe ngôi nhà d~u có mục đích và kbông
phải m()i thí nghiệm đều diễn ra trong các lòa nhà. Bởi vl (:ó nhiều ngoại lệ, một ~ố quá rrỉnh ~ã llội
lại không diul ra trong các tòa nhà. Và vì lllế, dường như cùng một ' lúc xà hòi hó~l không gian và
không gian hóa xã hệi pllải dược tiến hàlth theo cả hai llưởng.
Trong pllân kct luận, tá~ giả một lăn nữa đã )lêu lcn sự ctìll thiết của ~án dề l~ luận trong xã llội
ht)t' dô thị ở Jhụ ' Đièn. ~lặc dau có nhữn~a thành công đán~ kè ir()ng nhũ'ng nghiên cứu lhực nghiệm
về phúc lợi xã llội mà đilll hình là ~ã hội ~lọc llilà ở, xã hội học đô lllị Thụ~ ~ièn, dã bị ~bần cùng
hó~l ~ Vì vậy cần có một sự phản tí( '1 ~ ề phương diện lý luận những tínll chất ricng biệt lrong tnrởng
hợp 'rhụy l~i~n. rheo ông, 'l'hụy Đi~n tuy chỉ thực sự (iô thị hóa ~all chien tranll thế gi('i lần thứ hli
n!ltrn~ nó dã đưa r,l một ki u ~ìô tllị hóa ' ~ùng ngoại ô ~ à hầu như thiếu một nền ~m hóa đô tllị nào
dấ~ Và bài bìnll luận nà ~ của tác aiả n~lliên cứu nhám bò~ lộ )) n'lững sự lh~p n~i kll:ír~ lllllu ~riữ..t
c(' cấu'đò thị~ó lả nhữní tllự~ lie;l dượ~ l~huôn màn theo !!lời gian và l~hôllg ~i~ln đlr rc quyết định
vc~ tdi Sảtl X[l'tl~b~ltl~ t':t~ lư~ lư~ng ~híllll trị va 1. : !l tc - ~ (ri va'l !lóâ đò t!lị. m~ nó có nc'h~l 1à
nhũil~ mặt kh t~ bict củ~ gt.;i cấl~ s;l ơ~ứi lílìh nhălil xử l~ l~inh ll~ỉliệm của nillrn-. tllực tien n~ "ả
co ~ún~ đc t!lay đt)i chlíll~ )). lll) nllicll. nh!r ò;lg nll~lrt m~nh, điùl llà~ tllà' l~l()n(T ~lơn ( i~íỉl í)ởi
'l~i thành pho lâ mộ! dối ttrợil~ h~lp d~ln ~r~ nơhiên clrll. n~l! nllư ('l.úng :~ khòng llhin nó th~o
m{)t kitu ~hlmg ~liện thời nào dó.
~ nủng 'rố li~ảl (l lợc thll~lt~
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ĐỌC SACH
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA ~ẢNG CỘNG Sảr~ LIÊN XÔ TRONG GIAI BOẠN HIỆN NAV(
Phé t~ến Sĩ .rô Dvlr Hợp C ~H do Việll ~ì tlìôii~ tấn l.it~l xô l~ M. chel~hnrin, ti~l:l ~ĩ trlết ht)c S.
I.l~op(i~ cùng S tiên sĩ t/'iêt học M. 1'. Shel,ỏrik ~ồng ('hủ biêl,. 12 thu ê/1 gia tllam ~ia lập lllề !(i(
giả, ph~tn ~óng llllau ~lt to ~l~ứơng ~ởi 2 phần dẫ:t luận và kêt luận.
~àu dc (~ í~ hlrơnn ll!)ll sau : ~ r)l) - Clìíllll S~IC~ Xã llr). eủa Đảng Cộll~ s~ln l~iên Xô - ph~ơng
tiện mạnh mẽ để t n~ tố~ l~ỉlát tr;èn llấ{ nuớe : ~2) - 'răng toc til~l bộ kilt'a học - kỹ thuật ~à sự p,lál
!?. "n ~ã il~í ('ủa xã hòi : C~ - Nâng cao plll.c l~i n!ì~tll d'l~ - llhiè?ll vụ lùell ~hôt ('ủa t í :h s ~ .~ li(ìi
~ ủ:( Đả' (' ~ộ!lg sản I.ièn -~l ; Cl) - Ntlữn~ ~hia c~nll \a hội của lao dò.". ì:'():lô ~liú: ~iè'l lto~ìn
tìliệ/1 ..'llủ n~tilia xã hộ~ ; C.)) - Hè lt~jng dịt~h ~ụ xã hộ: - lihàt~ t ~ .lu~ ?l trQn~ củ~l ~icc h(làn 11
iện ~ã ~ội ~ã ll~i ('hủ n~llTa ; CG) - C~lú rl~ơ!lĩa xâ hộ' - ~ì lg bằl;g xẫ h~i ; C~ - Đ~ều c'lll:l~ !'ár~
qtl'ln hệ xã llóí - nhiện~ vụ c!lính tr~clj.l Dản~ ( ộng sản I~it". Xô ; ~sì -' Chính ~đt h xã hói ~ới tinh
llách là phươn~ t~n n,ll.g ( :lo tílìh tleh ( ục clli'ầh tri - ~ă l:òi củ~ì ~li~ìn chúng ; Ctl) -.Chínll sá~ll xã
hói v~ sự j~ìl~il ti~tllh ( on n~ười ~i ; C-U) - Cllính ~ác.l xã hội và t.ịp ~i~e l~l/' t?ộll~ .
~iụt~ di('h ('llin!l của sách náy là {iếp tục :huy~t' minh, bảo vệ vl phát lr;ển llệ qu:m đi rn về chí;lll
sâch xã hội của Đảng cộ,l~ sản Li~n XÒ ~à củ,l Nhà mrởc Xô viêt da đượe thôllg qua tại Đại hội lần
thứ XXVII củrl l)ảna.
Báo ~áo chính trị của ủy b311 trung ươnt Đản~ ('ộn.t sảll tại l~ại l'ộì \XVII của l) tng xáe định (r
lĩnh vự~ xã hội. bao trùm lợi ích củ~ các git~i ~lấ[) ~ ả eác l'llóm xã hội, cá~ dân tộc và bộ tộc, căc
qu~m hệ của xã llội vả cấ ~nhán. ('á~ di~eu kiện lao động, sức khỏe và sinh hr)ạl. ( }lính trong linh
u{rc tlày ('óc h( t ql~ả }lollt đp/1g ].ill~l l~ '}~ll lién ờ(7t cá~ l~i ích sống (:òn (lỉa ngườt lao đ~nq
dư(7~ l~rc hi~n, cá(' ll~ục tiêu ca~ cả của cl~ú nrlllĩa .rà hội ~lư~c hi(u lộ cllinh ở đây, th~ hl( n rộnq
r~i lll.ãt l'à rõ ret Ithãt bản chăt nhân đạo ( ủa chẽ á" ~â hội chủ nghĩ(l, st.r l~llóc bi~l v~ f/1(íl cl~a
nó ('ới r'/1ú nghĩa tư bảll ' (l). ' ' ~
1 rèn ('ơ sở 11r'hị quyết Đại tlộ~ XX~II. bẫn sủ'tl đ~i mới t'ươll~1 1ĩllll của Dảng cộng a~l I~ièn
XỘ ~c ra rl/!ững n~i~m l'ụ c/1ủ yếll trnng cllính sách xã hội của l)ảllg như ~au : Khônft l~ừ~lg cải
thiện các điều kiệll sóng ~à laolđộ~lg củtl o~ười dàn ~ô viêt soci'll na.i'l Politik.l Kp SS n~
S(~remenn~ln ctape - B V. Arkhip~v. Z' A. n~rb~shkina \ ~ Golubcr ~ '.. Cllủ ])ièn : 1.' ~l'
Chekh~lriíl. S' 1' po/)lv . ~l' p. Shcnd rik' Nhà xu~t b.in Ttr tưởng, ~l l~88. tr : 30~
(l) Văll kiên [).ti họi Xx~ll Đảng cộng sản Liôn Xô, ~ 198~ tr' ~ (cllữ Ng~l)
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124 _. --__ _--- _ .- TÒ DUY HỢP thực hiện ngày càng đầy đủ hơn ngu~c~ lắc công bằng xã hội
ltodí mọi lĩnh vực me quan hệ xã hội. .
em cho các giai cấp, các nhóm và tầng lớp xã hội xích lại gần nhau. khác phùn những khác biệt cơ
bản giữa lao động tri óc và lao động chân tay, giữa thành thị và nôn í mòn. '
Hoàn thiện các quan hệ dân tộc, củng cô tình hữu nghị anh em giựt các dàn lộc trên dài nước (l).
lắp thể lái giả của sách này lập trung phân tích thực chất của chinh sách \ã hòi, vai trò của nó trong
việc tăng tốc phát triền kinh tè - xã hội. những phương thúc tác động tủa chinh sách xã hội đui tiến bộ
khoa học - kỹ thuật, sự hoàn thiện vát. quan hệ xà nội - ~ lai cấp. dân tộc, chính trị. tinh thần và những
quan hệ xã hội khác (tỉ. tỉ).
Trên bình diện lý luận khoa học chúng cảm em rõ thêm n~uồll go(' và thực chát của chính sách xã
hội. ((cllinh sách xã hội có thì dược dinh nghĩa như bộ pa('.:: hợp thành tổng thể chinh sách đủ.l những
giai cấp nhất định, thề hiện hành ý thứ ~l/1nll trị. cương lĩnh xã hội và thực tiễn xã hội của các đảng
phái chinh là, Nhà nước \ à của các yêu ~5 khác }rong hệ thống chính trị của xa hội, điên chánh các
quan hệ xà hòi phù hợp lợi icỉl tủa những gu i cấp ấy ~ (ti. II). Một cách tương ứng, ((c~lính sách xã
hòi ~ă hòi chủ :chĩa - đó là bò pha 11 hấp thành long thè chinh sách của giai cãi còng lthà~l, thè hiện
hơn. ~ ~h~rc chính trị mác xít - lênillllit. cương lĩnh xa nội vịt hoạt rộng trực lên của là im dòng sản
Liên Xô. Nhi nước xã hội chủ nghĩa, của toàn bộ óc lllòn~ tính trị của xã hại xã hộ! c~ltỉ ll~hĩa. đích
c~lỉll!l các quả. hè xa hộ lòng ht~l) lợi ích của ~ini cấp công nhân, qtt~ln chúa(. lao dựng rộng rãi xây
dự~lơ chủ nghĩ:l xà ;!òi và ( 1 ~ nghĩa còll~ỉ sản )) (ti. 1 l).
Sưu này, trong nội hàm của khác mềm chính sách và hòi phai bao ~l]l mười.
thành (o s~ill dân : mối hơn hệ giữa giành sách .'a hội với tồng loè chinh sách, đặc bir~l là íllr~i liên
hệ !:lát llli~t giữa chích st~h ~l hội "à ~líllll sắm kinh tế trong tóm_. tỉ"~ ( trình s~h cu Đảng và ~ hà
~llró~ , nhi '1. "êu lố cần lrú~ của hệ thõng chính suất . lợi ích giai cấp của chính sách '(ã hò; : thủ thè
đề la chính sá~ll ~ à đối tượng của chính sách : đtt~ thù của (-hílllì sách xã h )! (ti. tj).
X( t ~è n~u~n gốc. thì chil.h sá('h xl hội là hiện tượng llì/t câ~v. V. 1. l.c-niì~ dà lửng khđn~ ~ịầth
r~ll~ (( chinh lrị là bièu hiện tàp tru'lg củ,l kinh lế..~ [2). Vậl. dụn~ nguyèn ~c chun~i llăy ~ ~o lĩnh
vực ehúlll ~ách xã hội. đi~u d(l có ngllla là : l) loại llmlt. tính cỉlất, nột dtl.lg củrl Cl~iíì'l ."'íclì Xã l~ội
bị quy định b~i 'lo,li hình quan hc sản ~u~t ~ Nội dung ('ủa chinll sá'll xã hội thè hièn lợi ich kinh lê
của (ác giai cấp th('ng trị 3 )Kinh tế i)ao ~iờ ('ùllg 1à cư sở vát chất quy ~t dịnh mọi nlliệm vụ xã hòi.
Mọi ~hu~l~ trình xã hòi dêu khòng có biá trị nều không được bảo đ~ m vê mặt kinh tế (tr. 1 l-12~
Dưor'b nhiên chính sá('h xã hội có tính dộc lập tương đói, trườc hei d ) lillh rlòc lập tươllg đoi của các
quarl hệ xã hội qtlyêt dịnh. 'rrong chính sách xã hội ~the hiện mâu thuẫn giừa cát' quall hệ killh tế v~
qtlan hệ xã h~i, chún,~ tlrơng tac vởi nh.ttl. lúc này thi thúc đ~ay nhau, lúc khác tllì lái kinl hãm lản
nhau (lri2).
(l ) Cuơng l,ĩnh ('ua Đảng cụng sản l~iên X~ : nan sửa đoi lĩlứi' tr' ~ tchừ \g:t~
(2) V.l. Lcnin -" l'ơàn l~p' T 42, tr. 2~ rchữ Ngal
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chính sách... . í2() Đại hội XXVII của Đảng cộng sản Viên Xô quan tâm đặc biệt tới các nhân tồ xã
hội có tác dụng tăng tốc sự phát t~i~n của xã hội Xô viết. Có nhiều lý do buộc Đang cộng sản Liền Xô
phải hoàn thiện hè thõng ~híntl sách xã hội của Đảng và Nhả nước . li lĩnh vực xã hệt : là nơi thể hiện
những thành quả của llo~t động kinh ít. bởi vì nên kinh tế xã hội chủ n~hla tồn tại 'rút cuộc là nhằm
thỏa mãn nhu cầu của con người trong như lĩnh vực sinh sống. các thành quả của hoạt động kinh tế
không từ {hực hiện ngoài lĩnh vực xã hội ((. ~
2) Các quá trình xã hội mang bản chát cách mạng vả nhân dạo của (hủ nghĩa xã nội dưới hình thức
dần đủ nhất. Sứ mệnh lịch sử của chú nghĩa xã hội là tắt cả vì con người, chủ sự phát triền hài hòa và
toàn diện của con người, 3) thiêu chinh sách xã hội lần cực thì không thể bảo ~jẫm việc nâng cao vai
trò nhân 'tỏ con người ta do đó cũng không thè giải quyết thành công những nhiệm vụ tăng tốc phát
trên kinh lẽ- là hội ; 4) trong hoạt đóng thực liễn của tồ chức Dang và -cơ quan Nhà nưở~ dã có sự
buông lỏng, không quan tân đúng mức các vấn đề xã hội trong sản xuất, sinh hoạt. giải tri làn giảm
nhiệt tình của người lao động, suy yếu bề mặt kỷ luật lao động cũng như nhiều hiên tượng tiêu cực
khá('.
Hội nghị 'rỉ'tỉl~ ương tháng l/19~7 nới rõ thêm rằ/1~t tu~7 troỉl~ mấy tll~p ký vừa ~lll:l nột so vấn
dễ ~ .. hệt đã dược mả i quyết lót, như và n đê báo đảm việc làm cho người là động, vấn đề bảo trợ,
bầu luận xã hội... nhún. ~lliều tiềm năng của chủ nghĩa xã )lòi trong vi(~ hoàn trực?l điều kiện ở, cung
cấ~l) lươ~ìg thực, thực phim, tổ chức giao thông sạn tai, dịch VII y lý gieo đục vả dào t..lo. cung cấp
hàng hóa liêu dùng rộng rãi ~ (J'i phất lượng cao ~r.v. . \"án chưa dưới khai thác đày đủ. Nguyên tắc
phân phối theo ỉ~o dòng thường xuyên bị vi phạm. không kiên quyết đấu tranh cllố~g lại thu nhập phi
lao động, chính sách khúc en khích 'Tật chủ và tinh thần không nhất quán... Tất cả những thiếu sót. sùi
ỉần~ đó dẫn đến làm ly ỷ lại, và klluyếch trương tâm lý bình quân chủ nghĩa ttrt~ '- lo
Nguy " n nhân chủ yếu của những t hiếu sót, sai lầm trong lĩnh vực xã hội không chỉ li đo hàm quả
của đường lôi phát triển kinh tề theo bề rộng mà còn di tự dính giá khoăn dưới mức và kịp thời những
vấn đề chín mươi của sự phát triển xã .h.ơi.Khuynh hưởng tư duy kỹ trị bộc lộ ngày càng rõ rệt, thể
hiện trong nguyên lắc phần còn dư lùi duyệt chi phí cho việc phát liền lĩnh vực văn hóa-xã hội, sự tri
trệ của anh ỷự( này để trở thành lực cản kìm hãm nghiêm trọng quá trình phát triển kinh tế. Ngoài ra
còn do sự vi phạm những nguyên tắc công bằng xã hội chủ nghĩa trong trả công lao động dôi với nhiều
nhóm xã hội--ngh~ nghiệp xa rời luật pháp xã hội chủ nghĩa. xa rời những ngu) en tắc lênịnnit về
tuyển lựa, đề bạt cán bộ v. v... (ti 14).
Những chủ trương. chính sách .\ã hội do Đại hội X~tllôề ra khinh là nhằm khắc phục những t~i~u
sót, sai lầm nêu trên trong lĩnh vực ~â bội Xô viết.
Việc giải nhiệt những nhiệm vụ chủ yếu trong chính sách xã hội đã được ghi rõ trong bản sửa đổi
mới Cương lĩnh của Đảng cộng sản liên XÒ nhằm bảo đảm : li đạt tới mụ( tiểu ' ố do của chính s~h xã
hội do Đảng cộng s/đ~ Liên Xô đề rõ là .T ('.y dụng nhân ~ácll t~r do. phât triề/1 hàt hòa nà toàn
di~n, 2) làm :âu sâc th~m sự binh đẳng xâ hội, 3) hình thành xã hội thuầll nllấl về m~ll xă hòi khi xày
dựng. thành eông ('hủ nghĩa (ộna sản đầy đủ (tr 16-17).
Khòng th~ thự~ hiện thành eông chinh sách xă hội mởi nèu trê~ nếu khòng biết kết hợp clllnh sách
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xã llội vởi các chính sách khác, đặc biệt là ~ởi chinh sách kinll t~ "
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12~ ' Tô này ~l~p công cuộc cải tồ nền l~inll lê XÒ viết, đang lạo ra nhĩ~rng diều kiện (:ăn bản dè
đưa nên ~tilth tế quốc dàn lên trình độlnởi về chất. Nhờ đó sẽ bảođảmcơ sở vật chát vững chà(:, rộng
lớn hơn được đề thực hiện các chương trình xã hội. Giai cấp công nhân đóng vai trò chủ dạo ta ong
việc hoạ( h dinh và thực hiện chính sách xã hội. Sự phát triền toàn diện nên dân chủ xã hội chủ nghĩa
dang tạo ra những điều kiện chính trị căn thiết cho vực tích cực hóa nhân tố con người - Đó là mục
tiêu và' phương hèn của sự thực hiện chính sách xã hộ(. Đường lối dứt khoát'cỏa Đảng dành ưu tiên
cho sự phát triển lĩnh vực xã hội, tiến hành cải .lồ căn bản về (đất các quan hệ vả hoạt động xã hội, giải
quyết dứt điểm những vấn đề xã vi đã chín mươi. Sự kiềm tra, kiểm soát hành ngà" công cuộc cải to
toàn diện và sâu sắc đã hội Xô viết. thực hiện các kế hoạch đề ra thu hút quăn cllún~ nhân dân rộng
lởn vào quá trình cải tổ cách mạng này-đó là sự bảo đảm chắc chần cho các kế hoạch phát toèn xã hội
đã?c thực hiện thành công (ti ~01 -()02).
1 ử trước đến này đã cỏ nhiêu công trinh nghiên cứu khoa học xã hội nhằm hoàn thiện chinh sách
xã hội của Đảng cộng sản Liên Xó vả Nhà nước Xô viết. Trung tâm ( hú ~ của kh'ja học xã hội Liên
Xô ngày ntt~ là việc nghiên cứu sâu sắc và toàn diễn những ván đê sau dân : li Những khía cạnh 'ã hội
của cách mạng khoa học- kỹ thuật ; ~ Sự phát tri~ll của các quan hệ lao động. phàn phối trong điều
kiện cải tò; 3) Hình thành và thực tiện những nhu cầu hợp tý của cán người ; 4 ) Những vấn đê về còng
bằng xã hòi, nhu t âu và lợi ích xã hội ; 5)tích cực hóa nhân tố con người ; 6) Sự xích lợi gần nhau của
các giai cáp, các nhóm xã hội. các dân lộc và bộ tộc ; í) Làm sâu sắc thêm sự bình đẳng xã hội và sự
thuần nhất xã hội (ti 302). .
Trong sách này, lập thể tác giả Xô viết lập hợp, tong hợp được nhiều sồ liệu thống kê xã hội, bao
gồm cả các số liệu điều tra xã hội học cho phép thấy thực trạng tình hình xã hội cũng như khuynh
hường khả thi của nóNhững điêu chỉnh lớn trong chính sách kinh tế nhằm bảo đảm thực hiện thành công ('hintl sách xã
hội và ưu tiên lĩnh vực văn hóa -xã. hội. Từ 1922 đen 19S~ dl/ờn~ lối ưu tiên sản xuất tư liệu sán xuất
(nhóm ( A ') đã giữ vị trí áp đảo (tăng 1413 lăn) so với san xuất là liệu tiêu d ủng (nhóm (( B ") (chỉ
tăng có 158 lần). Sau Đại hội XX~II, trong kế ho,lại 5 năm lăn thứ là nhịp độ sản ~uăl lư liều ăn tuất
(.4,3%) sẽ bì giảm lương đôi so với nhịp độ tăng sản xuất tư liệu tiêu dùng (~7~ thu nhập thực tế của
người lao động sự lăn lên 14~ chu chuyền hàng hóa bán lẻ sẽ tăng lên 33,(lử và quy thô tuyệt đòi ( ủa
quỹ tiêu dùng xã hội sẽ tăng lên 2uo/.
Trong năm 198~ đã chi 380 li rúp (hơn 2ơtỉ rạp so với chi phí năm 1986) dè triển khai Dhững
chương trinh xã hội to lởn như chương trinh lương thực thực phẩm, ~trơng' trình hàng tiêu dùng vả
dịch vụ, chương trình xây dựng nhà bè Trong năm 1987 kịp độ gia tăng từ cơ bản đè ~hăt triền lĩnh
vực ~ã~ hội tâm lên gấp .) lần cao hơn so với nhịp độ chung của kinh lễ quốc dân.
~ duyên tác binh đẳng và công bằng xà hội trong thu nhập được bảo đảm rằng cách kết hợp 2 nguồn
thu nhập : Trả công lao động và quy tiêu dùng xã hội, trong đó phản trả công lao động chiêm 2/3 phúc
lợi và dẵ~h vụ. đông thời báo đảm sự xích gắn lại mưu của các nhóm dân cư. nhóm nghề nghiệp v.v...
trong xã hội Xô viết. Chẳng hạn, năm l~16 kll~ảng cách thu nhập thực le giữa loi người lao động có
thu nhập cao với 10% người lên động (ó thu nhập thấp nhất là 7~4 làn, đèn j956 giảm xuống cỏn 4~4
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lần, 1966 còn 3,26 tản và đến đảo thập kỷ 80 chỉ cón gài 3 lần. Xu hướng này còn tiếp tục song khóng
phải trên cơ sở bỉnh quăn chủ nghĩa mà lả t ~ên cơ sở nâng cao
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c~ẵnh sách"' 127 chất lượng vô số lượcg lao động, h~jản thiệlẵ cơ chê trả công lao động theo
nguyên tắc phân phối xã hội chủ nghĩa.
Quỹ tiêu dùng ~ă hội cũng được chú trọng thích đáng, nhịp độ tăng trưởng cao qua các thập kỷ.
Năm 1960, trợ cấp bảo hiểm xã hội rút từ quỹ tiêu dùng. xã hòi là 127 rúp một đầu người ; năm 1985
là 530 rúp đến năm 1990 sẽ dạt 63() rúp.
Trong sách nảy, các tác ~i~ Xô viết đã đề cập 3 khía cạnh quan trộm-, của hệ \lần đề ( hình sách xã
hội xã hội chủ nghĩa :
1. Những thành tích cũng như 1111~u sót, sai tâm trong chinh sánh xã hội t ủa Đ(ỉn~ cộng sản Lên
Xô và Nhà nước Xớ viết. ,
2. Cơ sử và chút - kỹ thuật, tiềm me kinh tế - chính trị của xã hội xã hỏi chủ nghĩa quyết dinh căn
bản mục tiêu. chỉ tiêu của chính sách xã hội.
3. Tinh độc tập tương đói và au tác động tích cực hay tiêu cực 1r~ lại của chính ,ách xã hội dấn các
lĩnh vực kinh tế, chính trị, tinh thần cồn xã hội.
Không quan tâm bóng mức nhân tố con người trong tong thè chính sách thì sẽ bị trả giá đắt. Đó là
bài học lịch sử trong quá trình do ra và thực hiện chính sách xã hội ~ Liên.Xô. nà; học thứ 2 là không
thể nêu ra khu ~li~ u sương : ( lất cả vì con người nhân danh con người ~ mả phải có hệ chính sách xã
hội cụ thể tlli~t thực. dược nhân dân đồng tinh ủng hộ.
Cho đến nay vẫn cón rát nhiêu con số nói lên thực trạng kinh ít - xã hội mà hình sách xã hội của
Đàll~ cộng sản Liên XÒ và Nhà nước Xô viết phải tích cực giải quyết nếu không thi khó lòng phát huy
thật sự phân tố con người trong tải tò chủ chĩa xã hội hiện thực. Chẳng hạn như tình trạng vuông cấp
liên tục tỉ lè bàng năm ủa các phản thu nhập quốc dân dành cho tiêu dùng và tích lũy qua các kê hoạch
tỉ năm : 1966- 1970 : 7.')/ ; 1971 - l-97t) : 5,1 / ; 1976 - 1980 ; l(ì81 - 198t) : ~l ~ ; do với sản tham
công nghiệp các con số lương ứng là : 8,J% ; 7~ ; 4.-1/1/ ; 3.7/ol ; còn đò. vi năng 'uất lan động là :
6,8~ ; 4~ ; 3,3~ ; 3,là
Cho đến nay' to triệu người Xô v~êt văn làm lao đòng thủ công nặng nhọc : gàn 1/3 sồ công nhàn
trong công nghiệp, hơn 1/2 trong xà dựng và 3/4 trong nông nghiệp Đối với lao động nữ tỉ lệ lao động
thủ (ông, nặng nhọc trong công nghiệp !à 30-50~ nhưng trong nông nghiệp là 98~
Theo dự tính của lần sửa coi mỏi cương lĩnh đến năm 200U mỗi gia đình trong thực tế sẽ có cặn hộ
riêng hay nhà riêng. Nhưng hiện nay chỉ có 81~ gia'đinll ở thành thị lả có căn hộ riêng.
Trong cuộc thi đua v~ề kinh tế và lối sống. giữa hai trệ thắng thế giới tư bút chủ nghĩa và xã hội chủ
nghĩa nói (chung, thi đua về chính sách bá hộ[ nói riêng hiện nay. Đánh cộng ~ảll Liên Xô và Nhà
nước XÒ viết đằng bi thách thức căng thẳng. Vải con số so sán b :
- Năng suất lao động xã hội :
Trong còng nghiệp Liên Xô bằng khoảng .)OÀ công nghiệp Mỹ.
rron~ nông nghiệp Liên Xô bằng dưới 20~ nông nghiệp Mỹ
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Xã hội học, số 3 - 1989
128 ' Tỉ\ Duy Hợp - ~llu nhập quốc dân bình quân dầu ll~ưùi/năm.
rj' Liền Xô dưới 5000 đô la ~ .
Ớ Mỹ trên 15.000 đô la.
Chứng tỏ rằng nếu cơ sơ khoa học-kỹ thuật bị thua kém. tiềm lực kinh tế - thính tri yếu kém thi
chính sách xã hội rơi vào tình trạng (( lực bắt tông tâm ? ~ lòng tốt có thể có thừa, song thực tế vẫn
khôi,g thoa màn nhu cầu của nhân dân lao động trong so sánh tương nhìn giữa 2 chế do chính trị - xã
hội.
~ án đề chinh sách xã hội rõ ràng có 2 mặt nay ~ mức độ thỏa màn :
1 I3~l đảm công bằng xã hội một cách tương đổi trong chừng mực cơ sở vật cìlát-ki.lu tè xã hội (.ho
phép'
2. P!lát 1~it~n mạnh mẽ cơ sở vật chất-kirlll tê đè nâng cao trinh do công hẳn xã hội và chải lượng
sống của eoll người.
( kinh sách xã hội của Đảng cộng sản liên Xô trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng cả 2 yêu cầu
đó :
1 mề?t'('ll'n~l 1:!i ('~í~ định mức. chỉ tiêu, qll~m hè xã hội, chõng như rau cả kia vượt ạt á lnứ~ bản
run của ll~l kinh tế quốc dân, chóng tiêu cực xã hói. kích thích nhân lo tích ~ực'của người !ao đòllg~
~ Thơm qua nhân tố con người. tập trung lực lượng tăng !óe phát lri~n khoa học - kỹ thuật và là inh
tế - xã hội. ký vong đen đầu thế kỷ 2 1 đạt tới trình độ mới về vài ( hất (.ủa xã hội Xô viết ngang bằng
cử chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và lãnh tế-lã nội hóa cao nhất tll~ với. tỉ c'j như thế chủ nghĩa xã hội mới
thật sự là xã hội chủ nghĩa, chiêu loang chủ nghĩa tư bản trong thi đua kinh tế và lối sống.
~ltàn bộ kỳ ~ọn~ đó đ~lllg ở trong quá trình từ thức hành động cái tò chủ nghĩa xã lời !lên trận do
Động eòn~ sản lên XÃ lãnh dạo.
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