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Chuẩn bị công nhân cho tương lai ở nước Mỹ
Báo cáo “lực lượng công nhân vào năm 2000” của Bộ lao động Mỹ đã trở thành một
sự kiện đối với các nhà kinh doanh, các nhà chính trị, xã hội, những người hoạt động
trong lĩnh vực giáo dục quốc dân.
Tài liệu đó đã khẳng định và trước hết đã nhiều lần cảnh báo rằng: nền kinh tế nước
Mỹ trong những năm tới sẽ bị tổn thất nhiều do thiếu công nhân có tay nghề giỏi.
Nguồn gốc của tình hình đó là do chi phí cho ngành giáo dục đã giảm đi dưới thời của
Tổng thống Rêgân, dẫn đến sự suy sụp của hệ thống giáo dục Nhà nước. Bộ giáo dục
Mỹ đưa ra con số 25.000.000 người Mỹ “không thể đọc được một bài đơn giản nhất”.
Theo số liệu của Liên hiệp quốc, Mỹ đứng vào hang thứ 49 trong các nước trên thế
giới về học vấn. con số học sinh bỏ học ở trường quốc lập tang lên trong nhiều năm và
ngày nay gần 1/3 số học sinh phổ thông không học đến đầu đến đũa.
Thực trạng trên đã thúc đẩy rõ rệt mối quan hệ của giới doanh nghiệp Mỹ đối với
những người lao động. theo tờ báo Phocstruno ở Mỹ: nhiều công ty bắt đầu coi những
chi phí cho việc đào tạo cán bộ như là một bộ phận của những chi phí cơ bản của
mình, không kém phần quan trọng hơn so với những chi phí cho phương tiện sản xuất.
Entôni Cácsnơvây, nhà kinh tế trưởng của tổ chức “Hội đào tạo và phát triển nghề
nghiệp Mỹ” nói: Ngày nay những chi phí của các nghiệp đoàn cho giáo dục ngoài sản
xuất vào khoảng 30 tỷ đôla mỗi năm, hoặc bằng gần 1/3 những chi phí mà nước Mỹ
phải trả cho ngành giáo dục trung học.
Cách đây không lâu ở Pritx tôn, hơn 200 nhà lãnh đạo các công ty lớn của bang
Niugiơsi đã họp để thành lập một lien hiệp mang tên “Hãy đầu tư cho trẻ em”. Mục
đích của nó là làm rõ việc sử dụng các đòn bẩy chính trị và tài chính như thế nào cho
hiệu quả để cải tiến hệ thống giáo dục. Trong buổi họp người ta đã nói: “Chúng tôi cần
những con người được đào tạo cho công việc. đến năm 2000 thì trình độ văn hóa phổ
thông là quá thấp đối với phần lớn các nghề, ngay cả đối với một công việc đòi hỏi ít
chuyên môn nhất. cần có những kĩ năng, kiến thức mà trước đây chỉ có các chuyên gia
mới cần”.
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Ở bang Cônéchticớt người ta đã thành lập liên hiệp các tổ chức xã hội và tư nhân để
đấu tranh chống tệ rượu chè và ma túy. Sở dĩ như vậy là vì qua nghiên cứu người ta
thấy việc công nhân nghiện ma túy và rượu đã làm cho nhà nước phải chi 2 tỉ đô la
mỗi năm vào các khoản: chi phí y tế, và cho mất sức lao động…
Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường thế giới, viễn cảnh hiện thực của vị trí nước Mỹ
bị giảm sút đã buộc nước Mỹ phải cố gắng tìm tòi những giải pháp cho vấn đề chuẩn
bị một lực lượng công nhân đáp ứng được các yêu cầu trong tương lai.
P.V.
(Nguồn: theo báo Tuổi trẻ Thủ đô số 1 và 2, tháng 1-1990)
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