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Giới thiệu sách

ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM
Gisèle Bousquet
Đô thị hóa ở Việt Nam (Urbanization in
Vietnam) là cuốn sách tái hiện những phát triển của đô
thị theo thời gian và đặt quá trình đô thị hóa ở Việt
Nam trong bối cảnh đô thị hóa ở Đông Nam Á và châu
Á. Cuốn sách là công trình nghiên cứu của TS. Gisèle
Bousquet, giảng viên trường đại học California, và
được nhà xuất bản Routledge mới ấn hành đầu năm
2016.
Hầu hết các nghiên cứu về đô thị hoá tập trung
vào sự di chuyển của người dân nông thôn ra thành thị
và sự ảnh hưởng đến nơi đến và nơi đi. Tuy nhiên
cuốn sách này xem xét ảnh hưởng của cộng đồng nông
thôn cùng với sự phát triển của đô thị. Cuốn sách viết
về những phát hiện của tác giả về sự chuyển biến của
một vùng ven đô và những thay đổi của những con
người nơi đây trong quá trình đô thị hoá nhanh chóng.
Với cách viết dẫn dắt, tác giả lôi cuốn độc giả bằng những câu chuyện mới xảy ra
ngày hôm qua, nơi ngày hôm qua là một vùng đất nông nghiệp, với những con người thôn
quê “tọc mạnh” hay “ngại ngùng”, “ngây thơ” khi tiếp xúc với với văn hoá phương Tây.
Bỗng chốc trở thành người đô thị với những toan tính, mưu sinh cho cuộc sống sôi động,
với sự chật chội của đô thị, với sự leo thang của giá đất trong đó có cả những quan hệ
làng xóm, quan hệ con người thay đổi một cách sâu sắc.
Tác giả dẫn dắt người đọc như đi từ những thước phim tài liệu đen trắng đến với
những thước phim màu của cuộc sống hiện đại ngày nay. Một ngôi làng nổi tiếng với
nghề trồng và bán cà muối, lầy lội bùn lầy vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước vụt
biến thành một vùng với đầy đủ dáng dấp của đô thị hiện đại. Mảnh đất trồng cà trước kia
bây giờ trở thành một món hàng hoá được mua bán, trao đổi, thuê mướn giữa những con
người trong cộng đồng mà chủ yếu là những người phụ nữ trong cơn lốc bất động sản.
Qua thời gian họ dần dần từ bỏ công việc đồng áng để xây nhà cho thuê và làm các dịch
vụ ăn theo. Chỉ còn một số ít những người phụ nữ cố gắng níu kéo gìn giữ công việc đồng
áng ngày càng trở nên chật vật về thu nhập, sinh kế.
Khuynh hướng mới về quan hệ giới cũng được phân tích một cách kỹ lưỡng trong
những chương cuối của cuốn sách. Tác giả mô tả những thay đổi về vai trò của người
phụ nữ dưới tác động của quá trình đô thị hóa. Từ trước tới nay, người đàn ông luôn
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đóng vai trò chính trong gia đình. Với sự mở rộng đô thị, người phụ nữ đã có được sức
mạnh về mặt kinh tế thông qua việc thu hồi đất và các cơ hội kinh doanh. Điểm khác
biệt của cộng đồng này là người phụ nữ khi về già đều mong muốn sống với con gái
thay vì sống với con trai như thông lệ. Để có thể viết được cuốn sách này, tác giả đã dày
công nghiên cứu trong vòng hai mươi năm, vượt qua những rào cản về văn hóa, ngôn
ngữ. Cuốn sách đã tái hiện những hình ảnh của vùng ven đô, những thay đổi của người
phụ nữ trong cộng đồng này chuyển mình trong quá trình đô thị hóa. Qua đây, cuốn
sách đã phản ánh quá trình thay đổi và phát triển của đô thị Việt Nam với cái nhìn chân
thực và đồng cảm của tác giả, người đã từng gắn bó với những vui buồn của người phụ
nữ trong quá khứ và hiện tại.
Hiểu Khanh

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

