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TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN
Mở đầu buổi trình bày, GS. Michiko đã mang nhiều ấn tượng đến cho khách mời khi
giới thiệu khái quát quá trình phát triển của ngành Công tác Xã hội tại Việt Nam. Một trong
những nét đầu tiên được ghi nhận là cơ sở để hình thành ngành công tác xã hội ở Việt Nam
xuất hiện từ rất sớm. Trước giai đoạn 1975, một số cán sự xã hội đã được đạo tạo. Sau giai
đoạn đổi mới, trong bối cảnh xây dựng đất nước, xã hội Việt Nam rất cần các cán bộ xã hội
để đảm đương các công tác xã hội. Nhận thấy nhu cầu của xã hội ngày càng tăng, một số
trường đại học, cụ thể là trường Đại học Mở TpHCM đã thành lập khoa Công tác Xã hội (tên
gọi ban đầu là Khoa Phụ Nữ Học) đầu tiên vào năm 1992. Sau này, trường Khoa học Xã hội
và Nhân Văn và trường Lao Động Xã hội cũng mở ngành học này. Bắt đầu từ 2010, nghề
nghiệp Xã hội dân sự chính thức được nhà công nhận.
Một điểm khác đánh dấu quá trình phát triển của các ngành Công tác Xã hội ở Việt
Nam là giai đoạn tiếp thu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế. Một ví dụ điển hình cho xu hướng
này là việc thành lập làng thiếu nhi Thủ Đức do bà Marina Picasso sáng lập. Đây là mô hình
được thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ và hoạt động trong giai đoạn 1991-2002. Bắt
đầu năm 2002, đơn vị tài trợ cho Làng thiếu nhi Thủ Đức quay về nước và Sở Thương Binh
Lao Động Xã Hội TpHCM bắt đầu tiếp quản cho đến nay. Như GS. Michiko nhận định, đây
là mô hình cho các cháu không có nhà ở với cơ sở vật chất cực kỳ tốt với nhiều dịch vụ tiện
ích như hồ bơi, nhà ở tiện nghi có chất lượng rất cao. Làng thiếu nhi Thủ Đức thường tập
trung khoảng 162 cháu từ 0-18 tuổi. Mỗi nhà được tổ chức thành một nhà đình do “mẹ”
(nhân viên của làng thiếu nhi Thủ Đức) chăm sóc từ 5 đến 10 cháu. Kinh phí hoạt động cho
làng thiếu nhi Thủ Đức vào khoảng 400.000USD/năm. Như vậy thông qua các dự án tương
tự như tổ chức của bà Picasso, các tiêu chuẩn quốc tế đã được giới thiệu đến Việt Nam.
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Giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển ngành Công tác Xã hội là giai đoạn
chính phủ kêu gọi xã hội hóa nhằm huy động các thành phần tham gia giải quyết các vấn đề
xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến trẻ em đường phố 2. GS. Michiko nhận định sỡ dĩ
chính phủ kêu gọi xã hội hóa có thể bắt nguồn từ 2 nguyên nhân sau (1) Ngân sách nhà nước
dành để giai quyết các vấn đề xã hội ngày càng eo hẹp do dân số tăng và kéo theo là hàng loạt
các vấn đề xã hội khác, bao gồm cả vấn đề trẻ em đường phố (2) Chính phủ nhận cũng thấy
những giới hạn đáng kể trong việc tự điều hành một số dự án xã hội. Có thể lấy trường hợp
của việc các lớp học tình thương dành cho trẻ em đường phố là một ví dụ. Năm 2006, chính
phủ bắt buộc đóng cửa tất cả các lớp học tình thương dành cho trẻ em đường phố và chuyển
tất cả số lượng học sinh này sang học ở các cơ sở của nhà nước. Tuy nhiên, chủ trương này
của chính phủ nhanh chóng thất bại. Theo GS.Michiko, có 2 lí do để giải thích. Thứ nhất,
việc điều chuyển các lớp học tình thương làm cho các cơ sở dạy học của nhà nước quá tải.
Thông thường, phòng học ở các cơ sở này thường được ưu tiên cho học sinh phổ thông nên
lớp học của các em đường phố chỉ có thể mở vào ban đêm. Điều gây nhiều bất tiện cho các
em theo học. Đối với các bé gái, phần lớn các bé không tham gia được vì lớp học thường kết
thúc rất khuya, còn các em trai việc tổ chức lớp ban đêm tạo điều kiện cho các em tụ tập đi
chơi thay vì đến lớp. Vì thế mặc dù lớp học được tổ chức miễn phí nhưng số lượng các em
theo học rất hạn chế. Thứ hai, khi chuyển các lớp tình thương về các cơ sở công lập cũng gây
không ít khó khăn vì thiếu đội ngũ giảng viên. Do mức lương thấp nên hầu như nhà nước
không thể huy động được giảng viên tham gia giảng dạy mà sử dụng lại các cộng tác viên ở
các lớp học tình thương bị đóng cửa trước đó. GS. Michiko nhận định sự thất bại của các lớp
học tình thương năm 2006 cho thấy những hạn chế nhất định của chính phủ trong việc giải
quyết các vấn đề xã hội. Từ đó, chúng ta có thể thấy là chủ trương xã hội hóa là một chủ
trương hợp lý của chính phủ.
Nối tiếp phần trình bày về quá trình phát triển của ngành công tác xã hội ở Việt Nam,
GS. Michiko tiếp tục chia sẽ một số kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc giải quyết một số
vấn đề xã hội, trong đó giáo sư nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của các tổ chức xã hội dân
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Trẻ em đường phố được định nghĩa là trẻ em dưới 18 tuổi, kiếm sống qua các hoạt động không ổn định trên
đường phố. Ở Tp.HCM, các dạng nghề trẻ em đường phố bao gồm bán vé số, đánh giày, ăn xin, trộm cắp, bán
báo, kẹo, thậm chí là mại dâm. GS. Michiko cho rằng số lượng trẻ em đường phố hiện nay không thể thống kê
được vì các em thường không có chỗ ở và giờ giấc lao động ổn định. Theo một số liệu của Sở Lao Động và
Thương Binh Xã Hội con số ước tính lên đến 7000 trẻ (năm 2004) và hiện nay con số này vẫn tiếp tục tăng
thêm.
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sự3. Có thể lấy trường hợp của các tổ chức xã hội dân sự trong việc khắc phục hậu quả thảm
họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima là ví dụ minh họa. Theo GS. Michiko, sự kiện thảm
họa hạt nhân bắt đầu từ tháng 03 năm 2011 sau khi một cơn địa chấn xuất hiện ngoài biển của
tỉnh Fukushima. Cơn địa chấn này không chỉ gây ra một đợt sóng thần tấn công vào các khu
vực ven biển mà còn làm thiệt hại cho nhiều công trình vốn dĩ nằm sâu trong khu vực sâu
trong đất liền. Tuy nhiên, nghiêm trọng nhất là trường hợp của nhà máy điện hạt nhân
Fukushima bởi lẽ những thiệt hại của nhà máy này đã làm rò rỉ các chất phóng xạ ra môi
trường bên ngoài và hệ quả là đất đai, không khí, nhà cửa, trường học, và nhiều thiết bị sinh
hoạt khác nữa của người dân ở trong cũng như các khu vực lân cận của nhà máy đều bị nhiễm
xạ. Điều này đã có những tác động đáng kể đến cuộc sống của người dân ở tỉnh Fukushima.
Ví dụ như đối với trẻ em, hoạt động ngoài trời đã bị hạn chế rất nhiều. Ở các công viên, các
em nhỏ không được chơi ở quá 1 giờ, không được bỏ đất vào miệng, và phải súc miệng sau
khi chơi. Còn ở trường học, sân chơi của các em cũng bị nhiễm xạ và cần phải có những biện
pháp xử lý trước khi đưa vào hoạt động.
Với những hệ quả môi trường nặng nề từ sự cố Fukushima, chính phủ Nhật đã có
những biện pháp tích cực nhằm hạn chế những hệ quả của sự cố hạt nhân như chính phủ hỗ
trợ người dân chi phí dùng nước để tẩy rửa ở những khu vực bị nhiễm xạ như đường xá, nhà
ở, xe cộ, v.v... Ngoài ra, ở một số khu vực công cộng như trường học và công viên, chính
quyền cũng cho chuyển lớp đất mặt bị nhiễm xạ nhằm hạn chế rủi ro đến người dân, đặc biệt
là các em học sinh đang học tại trường. Tuy nhiên, GS. Michiko nhận định đây chỉ là giải
pháp ngắn hạn bởi lẽ chất phóng xạ có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên đến 24 ngàn năm
nên việc rửa nước các vật bị phóng xạ hoặc mang đất nhiễm phóng xạ đi nơi khác chỉ đơn
giản là một giải pháp chuyển rủi ro phóng xạ từ nơi này sang nơi khác. Bên cạnh đó, chính
phủ Nhật cũng có chính sách hỗ trợ kinh phí di dời cho những hộ dân sinh sống trong khu
vực có nồng độ nhiễm xạ hơn 20 mSV/năm (ngưỡng nhiễm xạ mà con người có thể chịu
được). GS.Michiko cho rằng tùy theo độ tuổi mà chất phóng xạ sẽ có rủi ro khác nhau đến
sức khỏe con người vì thế định mức 20mSV/năm là chưa hợp lý bởi lẽ đây là định mức dành
cho các công nhân là người những người trưởng thành làm việc trong môi trường phóng xạ.
Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân cư không chỉ có người lớn mà còn có trẻ nhỏ nên không thể
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GS Michiko cho rằng tổ chức xã hội dân sự phải hội đủ 5 yếu tố như sau (1) được tổ chức trong một thời gian
dài, (2) do tư nhân điều hành (hoàn toàn không liên quan gì đến nhà nước), (3) Không phân chia lợi ích (Theo
GS.Michiko không phân chia lợi ích ở đây không có nghĩa là hoạt động của tổ chức không mang về lợi nhuận
mà lợi nhuận đó được chia cho đối tượng thụ hưởng của tổ chức), (4) Tự trị, tức tổ chức được quyền tự định
hướng cho mọi hoạt động (5) Tự nguyện, tức các cá nhân trong tổ chức đều tự nguyện tham gia.
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áp dụng định mức 20 mSV/năm cho tất cả đại bộ phận dân cư được. Vì thế để đảm bảo sức
khỏe cho con em mình, một lượng lớn dân cư ở Fukushima đã phải di chuyển ra sinh sống ở
các khu vực lân cận và không được nhà nước trợ cấp kinh phí. Thống kê cho thấy con số này
có thể lên đến trên 80.000 hộ.
Đứng trước ảnh hưởng to lớn từ thảm họa điện hạt nhân của nhà máy Fukishima, các
tổ chức dân sự xã hội đã có những hành động cụ thể nhằm tham gia khắc phục thảm họa hạt
nhân. GS. Michiko cho rằng có thể khái quát trong 3 hoạt động sau (1) Các tổ chức xã hội
dân sự hỗ trợ người dân kiến nghị với chính phủ nhằm hạ thấp điều kiện nhận mức hỗ trợ
kinh phí di dời từ 20mSV/năm xuống còn 1mSV/năm. (2) Tổ chức xã hội dân sự tự thành lập
trung tâm đo phóng xạ ở các khu vực dân cư. Khi đến trung tâm này người dân có thể đo độ
nhiễm xạ của bất cứ sản phẩm sinh hoạt hằng ngày nào từ thức ăn, nước uống đến mức nhiễm
xạ của cơ thể. Ngoài ra, tại các trung tâm này, còn có chuyên gia hỗ trợ và tư vấn cho người
dân trong trường hợp cần thiết. (3) Tổ chức hoạt động ngoài trời cho các em ở khu vực nhiễm
xạ. Theo GS.Michiko, thông thường nếu cơ thể con người sau khi sinh sống trong môi trường
nhiễm xạ một thời gian thì cơ thể sẽ có hiện tượng tích lũy chất độc. Vì thế để đảm bảo sức
khỏe cách tốt nhất là chuyển sang sinh sống ở một môi trường sạch sau một thời gian sinh
sống trong môi trường nhiễm xạ. Cũng vì lí do này mà các tổ chức xã hội dân sự không chỉ ở
Nhật mà còn nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Thái Lan, Úc, Ý thường xuyên tổ chức các
chuyến du lịch nước ngoài và mời các em nhỏ ở khu vực bị nhiễm xạ đến tham quan, vui chơi
nhằm phục hồi sức khỏe. GS. Michiko cho rằng đây là hoạt động rất tốn kém bởi lẽ chi phí tổ
chức không chỉ là kinh phí chỉ riêng cho các cháu mà còn bao gồm cả kinh phí tham gia của
phụ huynh học sinh và tất cả các chi phí này đều do các tổ chức xã hội dân sự chi trả.
Mở đầu phần thảo luận, một trong những câu hỏi đầu tiên được đặt ra là đâu là nguồn
tài chính tài trợ cho hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự? Theo GS. Michiko, tùy theo
mục tiêu hoạt động mà các tổ chức xã hội dân sự sẽ có hướng huy động nguồn ngân quỹ phù
hợp. Ví dụ như ở Nhật có một số tổ chức xã hội dân sự giúp giải quyết các vấn đề liên quan
đến bạo hành gia đình. Công tác này nhận được sự ủng hộ của người dân, nhà nước nên có
thể tận dụng nguồn kinh phí từ tư nhân hoặc nhà nước. Tuy nhiên, trong vấn đề phóng xạ thì
chính phủ hầu như không có động thái gì hỗ trợ đáng kể, và người dân phải tự đóng góp kinh
phí.
Một số thắc mắc khác cũng được nêu ra tiếp theo sau đó là ở Nhật phụ nữ khi mắc
bệnh ung thư do nhiễm phóng xạ có được bồi thường không? hay các tôn giáo, nhà chùa, nhà
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thờ có giúp được gì trong sự cố Fukushima hay không? Đối với câu hỏi về chi phí hỗ trợ cho
bệnh nhân nữ mắc bệnh ung thư do nhiễm xạ, GS.Michiko trả lời, vấn đề chi trả này còn tùy
theo từng trường hợp cụ thể. Ví dụ như nếu phụ nữ làm trong môi trường nhà máy hạt nhân
bị bệnh ung thư do nhiễm xạ thì chính phụ sẽ bồi thường nhưng trường hợp này rất hiếm khi
xảy ra vì về mặt nguyên tắc phụ nữ không được phép làm trong các nhà máy điện hạt nhân ở
Nhật. Còn trong môi trường bên ngoài, nếu người phụ nữ bị bệnh ung thư do nhiễm xạ thì
trường hợp này được xem như bị mắc các bệnh phổ biến thông thường khi đó Bảo hiểm Xã
hội sẽ chi trả 70%, người bệnh là 30%, những trường hợp nặng hơn hay đặc biệt sẽ có chế độ
hỗ trợ khác. Đối với câu hỏi về vai trò của nhà thờ và tôn giáo, GS Michiko cho rằng ở Nhật
các nhà thờ hay các tôn giáo cũng có những đóng góp như các tổ chức xã hội dân sự được
nêu ở trên như tiến hành quyên góp, gây quỹ cho các trẻ em ở Fukushima, hoặc tổ chức mời
các em ở Fukushima đến vui chơi và nghỉ dưỡng. Ngoài ra, một số khách mời còn đặt câu hỏi
là ở Nhật các tổ chức xã hội dân sự được thành lập như thế nào bởi lẽ ở Việt Nam cho đến
nay cụm từ “tổ chức xã hội dân sự vẫn chưa được sử dụng một cách rộng rãi? Theo GS.
Michiko, luật pháp Nhật hoàn toàn cho phép các cá nhân thành lập hội, thuê mặt bằng làm
văn phòng, tự quyết định phương hướng hoạt động của mình.
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