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Báo cáo này tóm lược những hàm ý chính sách ñược rút ra từ một
cuộc nghiên cứu ñịnh tính về các mối quan hệ gia ñình của những
người lao ñộng di cư trong suốt những năm tháng quan trọng của ñộ
tuổi sinh sản. Nghiên cứu ñịnh tính này ñược tóm tắt trong hộp 1 dưới
ñây ñã cho thấy các cách thức mà những người vợ/những người mẹ và
những người chồng/người cha ñã sử dụng ñể duy trì các mối quan hệ
của họ với bạn ñời và con cái khi họ phải ñi làm ở xa gia ñình. Các phát
hiện của nghiên cứu dấy lên những quan tâm quan trọng cho những ai
quan tâm về tác ñộng của di cư tới nghèo ñói và sự phát triển của con
người ở Việt nam trong các viễn cảnh dài hạn cũng như trung và ngắn
hạn.
Hộp 1: Nghiên cứu ñịnh tính và các phát hiện nghiên cứu
Nghiên cứu tập trung tìm hiểu lịch sử cuộc sống (life histories) của 77
người di cư có thu nhập thấp từ nông thôn ra thành thị và có ít nhất là 1
con dưới 8 tuổi. Họ hiện ñang sống và làm việc tại Hà nội và thành phố
Hồ Chí Minh trong năm 2008. Những người này ñược lựa chọn một
cách có chủ ñích ñể tìm hiểu, khám phá các chiến lược mà gia ñình họ
sử dụng.
Các chiến lược gia ñình ñược ñịnh hướng ñể xây dựng cuộc sống tốt
hơn cho gia ñình, ñặc biệt là cho trẻ em. Mặc dầu, không có những
cách thức cứng nhắc và các chiến lược này có thể biến chuyển và thay
ñổi, nhưng những chiến lược này bao gồm:
• Những cuộc hôn nhân mang tinh thăm hỏi hay các chiến lược làm
cha/mẹ từ xa ñược sử dụng ñể thay thế cho việc sống cùng nhau
của cả hai vợ chồng cùng với việc có ít nhất cha hay mẹ sống cùng
các con cái.
• Các chiến lược xây dựng cuộc sống gia ñình ở thành phố liên
quan tới những chi phí tốn kém và các khó khăn ñể giữ cho bố mẹ
và con cái sống cùng nhau.
• Các chiến lược mà trong ñó không có thành viên gia ñình nào ñược
sống cùng với nhau và ñối với họ sự xa cách ‘kinh niên’ giữa vợ và
chồng và giữa bố mẹ với con cái ñược họ coi là ‘sự thất bại’.
Di cư có ảnh hưởng gần và gây ra những căng thẳng tới các vai trò
trong gia ñình. Trong khi các chuẩn mực xã hội ủng hộ sự ñi làm xa nhà
của những người ñàn ông thì những người phụ nữ chịu áp lực to lớn
do vừa phải nuôi nấng và chăm sóc con cái. Các cố gắng của họ ñể
thực hiện ñiều này làm cho họ di cư này càng nhiều trong giai ñoạn
trước khi họ sinh con, giữa các lần sinh con hay sau khi họ sinh con.
Những người di cư quan tâm một cách rất sâu sắc tới việc sống xa
cách giữa bố mẹ và con cái và nhấn mạnh vào những tác ñộng của sự
xa cách lện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng như ảnh hưởng
tới sự phát triển xã hội của con cái. Mặc dù vậy, việc nuôi nấng con cái
ở thành phố ñặc biệt là khó khăn và rất nhiều bà mẹ vắng mặt ñã tích
cực duy trì vai trò của họ qua việc di cư trong những khoảng cách gần.
Mặc dù những người di cư từ những khoảng cách xa không thể duy trì
mối quan hệ làm cha mẹ từ xa nhưng tất cả những người di cư ñều tiên
lượng rằng việc làm cha mẹ trong ñiều kiện của họ sẽ phải ñối mặt với
những khó khăn sâu sắc hơn khi con cái của họ lớn hơn và chúng có
những nhu cầu phức tạp hơn về sự chỉ dẩn của cha mẹ.
Những quan ñiểm và cách ứng xử có tính phân biệt ñối với những
người di cư từ nông thôn/ hay ñối với khu vực phi chính thức tại thành
thị tiếp tục cản trở các công việc cho người di cư và các quyền lợi xã
hội của họ tại thành phố. Việc thực hiện các cải cách về hệ thống hộ
khẩu thường không nhất quán và những rào cản mới về kinh tế và sự
bất bình ñẳng thay thế ngày càng nhiều những chướng ngại về thủ tục
hành chính ñối với người di cư.
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Những người lao ñộng di cư từ nông thôn ra thành thị có thu nhập thấp
là lưc lượng “bao cấp hiệu quả’ cho sự phát triển của thành phố khi họ
duy trì sự sinh sản xã hội của gia ñình họ tại các vùng nông thôn. Song
hành với những cố gắng tạo ra những cơ hội kinh tế cho di cư, các
hành ñộng cần thiết ñể ñảm bảo chất lượng, số lượng và giá cả chấp
nhận ñược của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục phải ñược
dần nâng cao cho theo kịp các tiêu chuẩn của các dịch vụ này ở các
vùng ñô thị (ñặc biệt là ñối với các tỉnh bên ngoài vùng ñồng bằng sông
Hồng). Tương tự như thế, thay vì xem việc cung cấp các trợ giúp ở
nông thôn như là một vài cách khống chế sự tiếp cận với các trợ giúp
ở mức ñộ cao hơn tại vùng ñô thị, sự ñổi mới của chính sách xã hội
cần nhận biết sự di ñộng mới của những người công nhân và của gia
ñình họ.
Ở nơi nào mà lao ñộng di cư ñồng nghĩa với việc chia cắt con cái khỏi
cha hay mẹ hay cả cha và mẹ trong giai ñoạn phát triển quan trọng của
trẻ thì nơi ñó thường ñánh giá thấp việc tái sản xuất sức lao ñộng ở
nông thôn. Ấn tượng rất rõ rằng có những sự căng thẳng và sự thiếu
hụt trong cả vai trò làm mẹ và làm cha một cách quan trọng và ñiều này
sẽ có tác ñộng lâu dài lên cả sự phát triển của trẻ em và cả mối quan
hệ giữa các thế hệ. Tác động tiêu cực lên sự phát triển tình cảm, xã hội
và ñạo ñức của trẻ em có thể phá hủy hoàn toàn các cố gắng của
người di cư ñể kiếm ñược nhiều tiền hơn cho cuộc sống tốt hơn của
con cái họ và gây nguy hiểm cho mối quan hệ với con cái của họ về lâu
dài
Sự phát triển hai mặt của nền kinh tế có nghĩa là lao ñộng di cư từ nông
thôn ra và có thu nhập thấp cùng với gia ñình của họ nếu họ ñem theo,
có xu hướng phải lấp ñầy bất cứ vị trí nào còn sót lại ở dưới ñáy của thị
trường lao ñộng cũng như các trợ giúp xã hội tại các thành phố. Những
cố gắng ñang tiếp tục ñể nhận diện sự nghèo khổ ở ñô thị cần thiết
ñảm bảo rằng những người di cư có thu nhập thấp và gia ñình của họ
cần phải ñược hiện diện trong sự nhận diện này và họ không trở nên bị
cô lập như một nhóm người nghèo mới.
Xây dựng các quyền lợi xã hội hiệu quả cho người di cư
Di sản của hệ thống hộ khẩu và các lí luận của việc gắn liền các quyền
với nơi ñược ñăng kí hộ khẩu chính thức không ngăn chặn ñược sự di
cư mà thậm chí nó còn làm cho người di cư phải chịu ñựng khá nhiều
sự kí thị và những sự khốn khổ. Cần phải có một ñịnh nghĩa về các
quyền của công dân mà những quyền này liên hệ tới các cá nhân và
gia ñình của họ ở bất cứ nơi nào mà họ sinh sống. Cách tiếp cận như
thế có thể liên quan ñến việc loại bỏ các rào cản và sự bất bình ñẳng
ñể nuôi nấng các thành viên gia ñình tại thành phố và phát triển tư
tưởng cho rằng các quyền xã hội liên quan tới các cá nhân con người
chứ không phải là một chỗ nào ñó và vì thế các quyền này có thể
chuyển cùng với các nhân này khi họ cần ñến (xem hộp 2).
Trách nhiệm ñặc biệt cho sự bảo vệ xã hội của người di cư và gia ñình
họ cần ñược cung cấp bởi cả các nhà chức trách ở nông thôn cũng
như ở thành thị. Hơn nữa, một cơ quan ñặc biệt có thể cần tới ñể cải
thiện các nhu cầu của người nhập cư và gia ñình họ ở những khu vực
kinh tế khác nhau và các ñịa ñiểm khác nhau.

Măc cho những khó khăn trên, những người di cư nhận thấy rằng giai
ñoạn khi con cái của họ còn nhỏ và bố mẹ của họ còn chưa già là cơ
hội cho họ di cư ñể tìm kiếm công việc cố gắng cải thiện cuộc sống cho
gia ñình họ.
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Hộp 2: Các quyền lợi xã hội hiệu quả cho người di cư
Các quyền lợi xã hội cho người di cư bao gồm việc cho phép con cái
của những người di cư có thể ñược nhận vào học ở thành phố hay
khi chúng ñược gửi về quê, nghĩa là quyền lợi này gắn với bản thân
bọn trẻ khi chúng di chuyển bất cứ nơi nào; cho phép quá trình chăm
sóc thai trước khi sinh ñối với những người chỉ quay trở về quê khi
ñã có thai tới tháng thứ 5, cho phép những người di cư có thể ñăng
kí các giấy tờ hành chính của họ mà không cần phải quay về quê.
Quy ñịnh mới về thực hiện mua bảo hiểm y tế (Nghị ñịnh số. 62 / NDCP Do chính phủ ban hành vào ngày 27/7/ 2009) là một bước quan
trọng ñể ñảm bảo cho những người di cư có thể tiếp cân các dịch vụ
y tế công và có thể xin hoàn lại các chi trả y tê từ bảo hiểm y tế của
họ tại thành phố mà không cần phải quay về quê nhà của họ ñể làm
ñiều này. Nhưng việc tiếp cận các dịch vụ này của những người di
cư tại thành phố còn thấp do hầu hết họ không có bảo hiểm và các
chi phí cho y tế tại thành phố cao hơn so với tại các vùng nông thôn
và bản thân họ cũng ngại ngần trước thái ñộ của các nhân viên y tế
tại thành phố.
Ủy ban nhân dân phường Phúc xá là ñơn vị duy nhất tại Hà nội ñã và
ñang thực hiện các cố gắng ñể giúp ñỡ những người di cư như sau:
trước tiên thông qua các chính sách ñể ñảm bảo rằng con cái của
những người di cư có thể tiếp cận các dịch vụ y tế cũng như giáo dục
tại phường giống như tất cả trẻ em là con cái của các cư dân trong
phường; và thứ nữa là thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các tổ
chức phi chính phủ trong các chương trình nâng cao nhận thức cho
những người di cư về sức khỏe sinh sản, các bệnh HIV/AIDS và
buôn bán phụ nữ. Mặc dù vậy, các dữ liệu chúng tôi thu thập ñược
cho thấy rằng ngay tại nơi này những người di cư biết về những trợ
giúp này nhưng họ vẫn không muốn sử dụng các dịch vụ này vì họ
không muốn bị ‘coi thường’. ‘Bị phân biệt ñối xử’ là cản trở mạnh mẽ
trong việc cố gắng cải thiên các bảo trợ xã hội cho người di cư và vì
thế sự cần thiết ñể gỡ rắc rối này phải ñược làm thông qua việc giáo
dục và nâng cao nhận thức cộng ñồng.

Những năm tháng sinh con và nuôi con nhỏ là quan trọng sống còn ñể
tránh cho việc lan truyền nghèo ñói từ thế hệ này tới thế hệ sau và ñặt
nền tảng cho sự vận ñộng của xã hội. Những ñiều cần thiết phải làm
trước hết là nhận thức ñược tầm quan trọng của việc phân biệt giữa
các chiến lược của gia ñình và nhu cầu bảo vệ xã hội của những nhóm
người di cư khác nhau (xem hộp 3).

Hội 3: Sự bảo vệ xã hội cho những gia ñình của những người di
cư trẻ
Các nhà chức trách tại các vùng nông thôn cần phải nhận thức ñược
rằng tình trạng của những ñứa trẻ còn nhỏ bị bố mẹ ñể lại ở quê là
không bình thường so với những trẻ em nông thôn khác ñược mô tả
trong cuộc khảo sát về thanh thiếu niên gần ñây. Sự xa cách với bố
hoặc mẹ lâu dài hay từng giai ñoạn và việc ông bà chăm sóc chúng
là chủ yếu có những hàm ý quan trọng cho yêu cầu chăm sóc trẻ và
cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Các nhà chức trách tại các vùng ñô thị cần phải hiểu rằng những
người di cư cố gắng xây dựng cuộc sống cho họ và gia ñình họ tại
thành phố phải vật lộn ñể cho con cái của họ có thể tới trường cũng
như tìm các cơ sở chăm sóc trẻ con mà những cơ sở này vừa có
tính linh ñộng trong thời gian biểu vừa hợp với túi tiền của họ.
Các quy định mới ở cả thành thị và nông thôn cần phải phân biệt sự
khác nhau trong các chiến lược gia ñình giữa những người di cư
này. Ví dụ các quy ñịnh mới tại thành phố ñể cải thiện các tiêu chuẩn
nhà trọ có thể thất bại nếu chúng làm cho những người di cư ñể lại
gia ñình tại quê nhà phải gánh chịu chi phí này trong khi họ ñang cố
gắng ñể giành tối ña và dùng thu nhập của mình ñể ñầu tư cho việc
xây nhà cho gia ñình của mình ở quê. Những can thiệp như thế có
thể ñược những người di cư ñang cố gắng ñưa gia ñình ổn ñịnh cuộc
sống tại thành phố dài lâu khi mà giá thuê nhà là có thể chấp nhận
ñược và thậm chí là họ có thể mua nhà cho gia ñình họ tại thành
phố.

Các quyền của những người công nhân di cư
Các quy định mới ñể cải thiện các quyền cho những công nhân di cư
cần phải tiến xa hơn phạm vị các quy ñịnh chỉ thực hiện ở nơi làm việc
ñể giảm vi phạm trong khu vực kinh tế có thu nhập thấp và phi chính
thức và loại bỏ tính dễ bị tổn thương của các công nhân trong khu vực
này khỏi sự nhiễu sách của các nhà trức trách và các hình phạt ñộc
ñoán. Các cải thiện theo hướng này sẽ giúp bảo vệ sinh kế và tiết kiệm
chi phí của người di cư cũng như ñóng góp vào mục ñích rộng lớn hơn
của việc làm suy giảm thái ñộ phân biệt ñối sử ñối với người nhập cư.
Trong phạm vi quản lí các khía cạnh tiêu cực của việc ñô thị hóa, có
một nhu cầu cần phải loại bỏ việc quản lí con người thông qua việc
phân loại họ như là những ‘cư dân chính thức’ những ‘cư dân tạm thời’
hay ‘những người di cư tự do’ ñể tiến tới tập trung giải quyết những
hành vi mà xã hội không chấp nhận ñược không tính tới tình trạng cư
trú của những người gây ra những hành vi này.
Ủng hộ các vai trò giới trong gia ñình
Cần phải làm mềm mại các kì vọng về sự ñóng góp sức lao ñộng của
phụ nữ cho gia ñình trong giai ñoạn mang thai và nuôi con nhỏ. ðiều
này là hoàn toàn chính xác ñối với tất cả các bà mẹ có thu nhập thấp
và ñặc biệt có ý nghiã cho những người di cư có thu nhập thấp. Những
bà mẹ di cư có thu nhập thấp có xu hướng tìm tới các dịch vụ chăm
sóc trước khi sinh muộn tới khi họ quay về quê ñể sinh con , nhiều
người sống xa chồng trong giai ñoạn cuối của thai kì hay trong khi sinh
con và nuôi con nhỏ; và họ dường như quay lại làm việc sớm hơn hay
họ có thể ñể con còn quá bé ở lại quê nhà. Các xu hướng này có hàm
ý rất rõ ràng ñối với các hậu quả sức khỏe của bà mẹ và trẻ em cũng
như cho sự phát triển xã hội và tình cảm giữa mẹ và con cái.
ðối với nhiều gia ñình có thu nhập thấp ‘một kì nghỉ hộ sản’ sẽ chỉ có ý
nghĩa thực sự nếu như có sự trợ giúp vật chất trực tiếp cho gia ñình
trong giai ñoạn này. Những bất bình ñẳng hiện nay trong chi phí cũng
như là trong chất lượng của dịch vụ chăm sóc thai sản giữa thành thị
và nông thôn cần phải ñược xem xét và các suy nghĩ cần phải theo
hướng là những trường hợp thai nghén hay sinh nở khó không phải là
thảm họa tài chính cho các gia ñình có thu nhập thấp trong bất kì hoàn
cảnh nào. Các cố gắng của hệ thống cần phải làm ñể các dịch vụ chăm
sóc trước sinh và khi sinh phải tiện lợi, chất lượng và có sẵn cũng như
hấp dẫn cho những phụ nữ di cư có thai.
Có một nhu cầu rất rõ về việc nhận thức vai trò của ñàn ông trong việc
làm cha và chăm sóc vợ của họ theo những cách thức khác chứ không
chỉ ñơn thuần là cung cấp cái ăn, mặc cho gia ñình. Những vai trò này
là quan trọng cho cả ñàn ông và phụ nữ. Rất bình thường thì những
người ñàn ông di cư buộc phải làm việc xa nhà vào thời ñiểm họ cảm
thấy rằng họ cần có mặt ở nhà như thời ñiểm sinh con, hay ai ñó trong
gia ñình bị ốm ñau bệnh tật nhưng thời ñiểm này cũng là lúc gia ñình
họ cần tiền nhất. Các ông bố di cư thường hối tiếc cho sự mất mát mối
quan hệ gần gũi hình thành qua sự tiếp xúc thân mật hàng ngày với
con cái của họ.
Các khảo sát trong tương lai và những nhu cầu thu thập thông tin
Có một sự tiến bộ căn bản trong các quan tâm tới những người di cư
trong việc thu thập các số liệu ở bình diên quốc gia cũng như có nhiều
hơn các dữ liệu thu thập ở cấp ñịa phương. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều
khoảng trống ñể cải thiện việc tiếp cận các số liệu thô như cuộc khảo
sát về di cư năm 2005. Sự bao gồm tình trạng di cư và mức thu nhập
trong nhiều cuộc khảo sát ở tầm quốc gia và tầm ñịa phương là một sự
cải thiện to lớn nhưng những thông tin về các mối quan hệ giữa vợ và
chồng và giữa con cái với cha mẹ cần thiết phải tìm hiểu ñể lĩnh hội
ñược mối quan hệ giữa di cư lao ñộng và sự phát triển của con người
trong viễn cảnh dài lâu.
Trên bình diên này, nghiên cứu ñịnh tính là rất có giá trị trong việc củng
cố cho các thông tin thu ñược từ các khảo sát ñịnh lượng mang tính ñại
diện. ðặc biệt, các phát hiện nghiên cứu của chúng tôi ñề xuất tầm
quan trọng của việc xem xét di cư trong mối quan hệ với những giai
ñoạn chuyển tiếp quan trọng của cuộc sống gia ñình ñể hiểu các cơ hội
và những căng thẳng ñối với sự chuyển ñộng xã hội giữa các thế hệ
trong quan hệ giữa di cư và sự phát triển.
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