Th«ng tin x· héi häc

Xã hội học số 2 (126),
2014
Thông
tin

99

Giới thiệu sách

“GIỚI VÀ DI DÂN - TẦM NHÌN CHÂU Á”*
Ở châu Á, đô thị hóa đang diễn ra với một tốc
độ chóng mặt và cùng với “Giấc mơ châu Á”, hàng
triệu ngƣời đã trở thành cƣ dân thành phố. Kết quả
tất yếu của quá trình đô thị hoá là xu hƣớng di dân
nông thôn ra thành thị đang tăng lên cả về số lƣợng
lẫn chất lƣợng và đang góp phần quan trọng vào sự
bùng nổ dân số đô thị hiện nay. Di dân và đô thị hoá
hiện nay đã vƣợt quá tầm kiểm soát của mỗi quốc
gia và trở thành vấn đề của khu vực khi quá trình
toàn cầu hoá đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Sự
hình thành của các khu công nghiệp, khu chế xuất,
các cơ sở dịch vụ ở đô thị đang cuốn hút nhiều lao
động nữ vào các thành phố lớn ở khu vực châu Á
nói chung và Việt Nam nói riêng. Di dân nhìn từ
góc độ giới trong cuốn sách “Giới và di dân: tầm
nhìn châu Á” giúp bạn đọc có cái nhìn đa chiều và
sâu sắc về giới và di dân từ lý thuyết đến kinh
nghiệm thực tế ở châu Á và Việt Nam.
Cuốn sách đƣợc biên soạn từ 8 bài viết trong hội thảo quốc tế "Giới và di dân - tầm
nhìn châu Á" đƣợc tổ chức vào ngày 24-25/05/2012 tại thành phố Hồ Chí Minh bởi quỹ
Rosa Luxemburg Stiftung (CHLB Đức) kết hợp với Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn Tp.HCM tổ chức. Cuốn sách đem lại một bức tranh rất đa dạng của di dân trong
nƣớc và quốc tế nhìn từ góc độ giới. Đề cập đến vấn đề di dân theo cách tiếp cận giới, các
tác giả không chỉ đơn thuần đề cập đến sự khác biệt đặc trƣng giữa nam và nữ trong các
dòng di cƣ và phân tích các đặc điểm của ngƣời di chuyển mà còn xem xét nghiên cứu về
sự khác biệt đặc trƣng giữa nam và nữ liên quan đến nguyên nhân, hệ quả c ng nhƣ các
tác động xã hội của di dân.
Các tiếp cận lý thuyết trong nghiên cứu giới và di dân, giới và di dân trong hoạch
định chính sách và các vấn đề pháp lý trong khu vực châu Á, giới và di dân - sự hòa nhập
/gắn kết xã hội và những cách tiếp cận trong lãnh vực công tác xã hội ở khu vực châu Á
và nâng cao quyền và sự tham gia của ngƣời dân di cƣ trong quá trình hoạch định chính
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sách thông qua lăng kính giới là bốn nội dung chủ đạo của cuốn sách.
Vấn đề giới trong nghiên cứu di dân hiện chƣa đƣợc quan tâm khai thác sâu và toàn
diện, công trình nghiên cứu này đã làm rõ các chiều cạnh khác nhau về giới trong di dân
quốc tế và nội địa, cách tiếp cận trong phân tích giới và di cƣ, những khía cạnh biến đổi
gia đình và vai trò giới dƣới tác động của di dân trong nƣớc và quốc tế.
Hàm ý chính sách của cuốn sách là rất rõ ràng: di dân có vai trò quan trọng trong
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá với sự đóng góp to lớn của ngƣời nhập cƣ vào thị
trƣờng lao động; nhà nuớc cần áp dụng các chƣơng trình, quy định chính sách để tạo điều
kiện thuận lợi c ng nhƣ bảo vệ quyền của lao động di cƣ đặc biệt là phụ nữ. Các tác giả
đƣa ra các gợi ý rằng cách tiếp cận dựa trên cơ sở giới sẽ cung cấp một cách nhìn toàn
diện và sâu sắc hơn về tình hình di dân hiện nay của lao động nữ.
Cuốn sách sẽ góp phần giúp các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và
những ngƣời làm thực tiễn những thông tin và kiến thức về một lĩnh lực mới của khoa học
xã hội và từ đó gợi mở những hƣớng nghiên cứu về giới và di dân ở Việt Nam. Kinh
nghiệm của các quốc gia châu Á về di dân trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá
sẽ giúp Việt Nam giảm thiểu những khó khăn và rủi ro c ng nhƣ góp phần phát huy
những lợi ích kinh tế mà di dân mang lại trong tƣơng lai.
Linh Chi
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