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Nếu tôi phụ trách Singapore ngày nay, tôi sẽ áp dụng chương trình thưởng sinh nở 

tương đương với 2 năm lương trung bình của một người Singapore. Tổng số tiền sẽ 

đủ để nuôi đứa bé tới khi nó bắt đầu vào tiểu học là ít. Tôi có kỳ vọng số lượng trẻ 

em sẽ tăng lên đáng kể không? Không. Tôi tin rằng thậm chí cả những khoản 

khuyến khích bằng tiền hậu hĩnh cũng sẽ chỉ có tác động nhỏ lên tỉ lệ sinh nở. 

Nhưng tôi vẫn sẽ hành động và đưa ra chương trình thưởng, ít nhất 1 năm, chỉ để 

chứng minh rằng tỉ lệ sinh nở thấp của chúng ta chẳng liên quan gì tới những nhân 

tố kinh tế hay tài chính, như chi phí sống đắt đỏ hay thiếu hụt trợ giúp của chính 

phủ cho các bậc cha mẹ. Thực ra đây là kết quả của phong cách sống và nếp nghĩ 

thay đổi. Và nếu chúng ta chẳng làm được bao nhiêu bằng các biện pháp khuyến 

khích để thuyết phục người dân Singapore có nhiều con hơn, thì chúng ta phải thực 

tế và hỏi bản thân rằng có những lựa chọn nào khác tránh cho xã hội này biến mất 

trong vòng vài thế hệ kế tiếp hay không. 

Năm 1959, năm đầu tiên tôi trở thành Thủ tướng, 62.000 trẻ em đã được 

sinh ra ở Singapore. Một sự đảo chiều đáng chú ý đã diễn ra trong vòng 5 thập 

niên sau đó. Dân số tăng gấp đôi, nhưng số trẻ sinh ra lao dốc. Năm 2011, chỉ có 

39.654 trẻ được sinh ra ở đây. Tỉ lệ sinh nở trên một phụ nữ giảm thấp còn 1,15 

vào năm 2010 từ con số gần 2 cuối thập niên 1980. Mức sinh thay thế là 2,1. Số trẻ 

ra đời tăng nhẹ trong các năm Thìn (1988, 2000, 2012), nhưng mức tăng này cũng 

giảm xuống cùng với xu hướng đi xuống trong dài hạn. 
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Dù bạn có chẻ nhỏ dân số ở góc độ nào đi nữa, số lượng cũng đang giảm 

đều đặn, bởi vì tỉ lệ sinh nở đang giảm sút ở tất cả các nhóm nhân khẩu. Tổng tỉ lệ 

sinh hiện hay là 1,18 (con số sơ bộ 2012) đối với người Hoa, 1,14 đối với người Ấn 

và 1,69 đối với người Malay. Điều này có nghĩa là nếu không làm gì, người Hoa và 

người Ấn sẽ giảm khoảng một nửa sau mỗi thế hệ và người Malay giảm 1/5. Ngày 

càng có nhiều người Singapore chọn không kết hôn hoặc kết hôn muộn và có ít con 

hơn hoặc không có con. Trong số những phụ nữ đã kết hôn độ tuổi 30 – 39, số trẻ 

trung bình sinh ra giảm từ 1,74 xuống 1,48 chỉ trong một thập niên. Với những 

người ở độ tuổi 40 -49, con số này giảm từ 2,17 xuống 1,99. Tỷ lệ những người độc 

thân tăng lên, tới 45,6% đối với nam giới từ 30 tới 34, và 32,3% đối với phụ nữ 

cùng độ tuổi. 

Với tỷ lệ sinh hiện nay và không có nhập cư, gánh nặng dân số đang lão hóa 

lên thế hệ trẻ sẽ trở nên không thể chống chọi nổi trong vòng một thế hệ. Số lượng 

người trưởng thành trong độ tuổi lao động phải gánh trên vai một công dân từ 65 

tuổi trở lên sẽ giảm từ 5,9 năm 2012 xuống còn 2,1 vào năm 2030. Chỉ có loài gấu 

trúc mới ở trong tình cảnh tương tự về vấn đề sinh sản - và chúng không phải lo 

lắng về việc có đủ tài nguyên để đảm bảo cho việc chăm sóc những cá thể lớn tuổi 

hơn. 

Một số người cho rằng chiến dịch “Dừng ở hai con” thành công rực rỡ của 

chính phủ trong thập niên 1970 phải chịu trách nhiệm cho những khó khăn hiện tại 

về vấn đề sinh nở. Đây là ý tưởng hoang đường. Singapore không phải là ngoại lệ 

trong vấn đề này. Phong cách sống thay đổi đã tràn vào những xã hội phát triển 

khắp nơi trên thế giới, từ Nhật Bản tới Châu Âu. Một khi phụ nữ được giáo dục và 

có những cơ hội nghề nghiệp bình đẳng, họ không còn nghĩ nhiệm vụ chính của 

mình là sinh nở hay chăm lo việc nhà. Họ muốn có thể theo đuổi nghề nghiệp hết 

mình như đàn ông vẫn vậy. Họ muốn nhiều thời gian rảnh hơn. Họ muốn du lịch và 

ngắm nhìn thế giới, mà không phải nặng gánh con cái. Họ có những kỳ vọng rất 

khác về việc có nên kết hôn và kết hôn với ai vì họ độc lập về tài chính. Không thể 

đảo ngược xu thế này, trừ khi chúng ta dừng việc giáo dục phụ nữ, mà điều này 

thật vô lý. 

Ở nhiều nước Tây Âu, nền văn hoá không những chấp nhận việc sống thử 

mà còn cả việc nuôi con mà không cần hôn thú. Điều này đã làm dịu vấn đề sinh 

nở, tạo điều kiện cho nhiều đứa trẻ ra đời hơn. Người mẹ đơn thân chịu ít kỳ thị 

hơn so với ở Châu Á. Thực tế, một vài xã hội còn cung cấp thêm những trợ giúp 

thêm cho người mẹ đơn thân, vô tình khuyến khích quyết định không kết hôn. Về 

vấn đề này, Singapore vẫn là một xã hội nghiêng về truyền thống Á Châu. Trong 
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lúc một số đã tiếp thu ý tưởng về sống thử, tỉ lệ những phụ nữ không kết hôn mà 

có con rất thấp vì sự kỳ thị vẫn nặng nề. Nếu những chuẩn mực xã hội thay đổi 

đáng kể, có thể đấy là một cách thức khả thi để tăng tỉ lệ sinh. Nhưng tôi kỳ vọng 

chuẩn mực xã hội dịch chuyển dần dần, và chính phủ không thể di chuyển nhanh 

hơn người dân. Hơn nữa, sự gia tăng trẻ ngoài giá thú có thể gây nên những thách 

thức và vấn đề xã hội như đã được chính minh ở những xã hội nơi có tỷ lệ cha mẹ 

đơn thân cao.  

Người dân Singapore có sự nghi ngại mạnh mẽ về việc thu nhận những 

người nhập cư, nhưng chúng ta đi đến lựa chọn này gần như bằng quá trình loại 

trừ. Lẽ tự nhiên là chúng ta thấy không thoải mái với những người nhìn, nói, và 

hành xử khác chúng ta. Tôi muốn thấy những gương mặt thân quen. Nhưng chúng 

ta có đang sinh sản không? Chúng ta có đối mặt với thực tế và chấp nhận rằng dân 

nhập cư là cần thiết, hay chúng ta đơn giản cho phép Singapre co rút lại, già đi và 

mất dần sức sống? 

Có 3 hạn chế đối với cách tiếp cận vấn đề nhập cư. 

Đầu tiên, họ cần tới đây với một tốc độ chấp nhận được về mặt chính trị nếu 

không sẽ có sự phản ứng dữ dội từ người dân, điều này là phản tác dụng. Là một 

xã hội, chúng ta cần đạt được sự đồng thuận về tốc độ này. Hiện tại chúng ta có lẽ 

thấy thoải mái với khoảng 15.000 tới 25.000 người nhập cư một năm. Dưới mức 

này, sẽ không thể tránh khỏi việc dân số co rút lại với mức sinh hiện nay. Nhưng 

nếu chính phủ thành công trong việc làm rõ mức độ nghiêm trọng của tình thế 

chúng ta đang gặp phải, và do đó nhận được sự ủng hộ của người dân Singapore, 

thì chúng ta nên nâng con số này lên, đặc biệt trong những năm sắp tới khi vấn đề 

già hoá dân số tác động nặng nề hơn tới chúng ta. 

Thứ hai, thậm chí nếu người dân Singapore sau rốt có ngày càng chấp nhận 

người nhập cư, vẫn có một mức độ mà ngoài tầm đó nhập cư nhiều hơn sẽ gây khó 

chịu, bởi vì chúng ta không muốn văn hoá hay tinh thần bản địa bị biến đổi bởi 

những yếu tố ngoại lai. Khi người nhập cư hiểu rằng họ chỉ là một nhóm rất nhỏ so 

với dân số địa phương, họ có xu hướng muốn đồng hoá với người bản địa và hoà 

lẫn vào nền văn hoá hiện thời. Nếu quá trình hoà nhập không thể hoàn thành trong 

thế hệ đầu tiên, nó sẽ được hoàn thành với thế hệ con cháu. Nhưng nếu đạt đến 

một lượng người nhập cư lớn, họ thường có khát vọng khẳng định mình và giữ bản 

sắc. Thực tế nếu con số này đủ lớn, họ thậm chí có khả năng tạo ra những thay đổi 

lên văn hoá bản địa. Công bằng mà nói, một số những thay đổi này là tích cực, 

ngay cả khi chúng có gây khó chịu. Nhưng nếu chúng ta cho phép đạt tới điểm đó, 

thì chúng ta sẽ không thể kiểm soát phần nào của văn hoá nhập cư chúng ta muốn 
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tích hợp và phần nào thì không. Chúng ta đã thấy những ví dụ về các thành tố tiêu 

cực rành rành trong những nền văn hoá này. Ví dụ, những người nhập cư mới có 

thể tới từ một đất nước thuần một sắc tộc và không quen với việc sống cùng những 

người thuộc chủng tộc khác. Hoặc mối quan hệ giữa những người thuộc các tầng 

lớp khác nhau của xã hội có thể khác với cấu trúc đồng đều hơn mà chúng ta có ở 

Singapore. Thái độ xã hội của họ có thể, một cách vô thức, không khớp với chuẩn 

mực và tập quán của Singapore, và có thể dẫn tới va chạm. Chúng ta cần cảnh giác 

trước những thái độ này, chúng có thể thâm nhập không tốt vào cách sống của 

chúng ta. 

Cuối cùng, bằng chứng thực nghiệm cho thấy người nhập cư không giúp 

tăng tỉ lệ sinh vì họ có ít con cái cũng như người Singapore vậy. Họ thay thế người 

trẻ trưởng thành mà chúng ta thiếu, nhưng không có đủ con cái để thay cho chính 

họ. Mỗi thế hệ người nhập cư, do đó, không đại diện cho một giải pháp vĩnh viễn 

cho vấn đề cơ bản mà chỉ là sự khuây khoả tạm thời. Cần có một dòng người nhập 

cư không dứt. Do đó cái chúng ta thực sự cần để thay đổi cục diện là sự sẵn lòng 

cân nhắc một lối sống khác và có nhiều con hơn. 

Nhưng thậm chí khi chúng ta nhận ra những giới hạn đối với việc nhập cư 

này, chúng ta phải hiểu rằng không có biện pháp thay thế trong ngắn hạn. Chúng 

ta phải cởi mở với sự đa dạng mà những người mới mang tới. Nếu được khai thác 

hiệu quả, sự đa dạng trong học đường và nơi làm việc có thể mở rộng tầm nhìn và 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng. Những cư dân thường trú là 

những công dân tiềm năng, hoặc chúng ta hoặc họ chưa ra quyết định cuối cùng về 

tư cách công dân Singapore. Chúng ta nên thu nhận họ theo tỉ lệ mà chúng ta có 

thể dung hợp và để họ tự thích nghi với những chuẩn mực và giá trị của chúng ta, 

để họ có thể hình thành một nhóm có thể trở thành công dân. Trong trường hợp 

lao động tạm thời, chúng ta công nhận vai trò tích cực của họ trong việc giúp xây 

dựng và cải tiến Singapore, nhưng họ sẽ ra đi sau khi làm việc một vài năm, và do 

đó không góp phần vào dân số đang già đi của chúng ta. 

Tôi có 7 đứa cháu trong độ tuổi 20 và không một đứa nào kết hôn. Tôi nghĩ 

chẳng có đứa nào trong số chúng dự định kết hôn cho tới khi 30 tuổi, lúc đó có thể 

đã quá muộn để chúng có thể có được nhiều con. Lựa chọn của chúng không khác 

nhiều so với bạn đồng lứa. Đó là một thế hệ khác với những kỳ vọng khác về cuộc 

sống. Không may thay, bởi vì mỗi người ra quyết định dựa trên tập hợp các tính 

toán lý tính và cái nhìn của chính anh ta về thế giới, cho nên xã hội với tư cách là 

một tổng thể đang tiến tới một nơi nguy hiểm. Hệ quả đối với Singapore khá mồn 

một. Có đất nước nào trên thế giới này lại thịnh vượng với dân số suy giảm? Nếu 
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tôi phải xác định một vấn đề đe doạ tới sự tồn vong của Singapore nhất, nó sẽ là 

vấn đề này. Tôi không thể giải quyết vấn đề và tôi đầu hàng. Tôi đã chuyển giao 

công việc cho một thế hệ lãnh đạo khác. Hi vọng là họ hoặc những người kế nhiệm 

sẽ tìm thấy lối ra. 

 

Hỏi - Đáp 

Hỏi:  Ông có nghĩ thế hệ những lãnh đạo này có thể giải quyết vấn đề dân số? 

Đáp:  Anh nên hỏi họ. Họ có thể làm gì khác? Phó Thủ tướng Teo Chee Hean đã 

đệ trình Sách trắng. Hãy đợi vài năm thi hành, để xem biện pháp có hiệu 

quả không. Hãy cho chúng tôi biết ý tưởng của anh. Nếu chúng tôi thấy nó 

thực tế, chúng tôi sẽ tiếp thu chúng. Đây là sự thay đổi sâu sắc trong lối 

sống. Người Đức không sinh sản, do đó dân Thổ đến để làm công việc này. 

Không một đất nước nào trong số những con rồng Châu Á có mức sinh ở 

mức thay thế. Chỉ dân Mỹ là có, nhưng tôi nghĩ người Latinh sinh sản nhanh 

hơn người da trắng. Người Trung Quốc, với chính sách một con, sẽ cay đắng 

hối tiếc khi thấy rằng một đứa trẻ phải chu cấp tận 4 ông bà. 

Hỏi:  Chúng ta có nên cân nhắc mô hình Scandinavia – tức là, hỗ trợ tương đối 
toàn diện ở tuổi đi nhà trẻ, những tiện ích chăm sóc trẻ, do đó giảm nhẹ 
gánh nặng cho các gia đình có trẻ em? 

Đáp:  Không. Xã hội Scandinavia, như tôi đã lập luận, hoạt động như các bộ lạc. 

Họ sẵn sàng chia sẻ với người khác. Tôi không tin rằng chúng ta nên áp đặt 

gánh nặng lên người dân. Có thể thậm chí với những dịch vụ chăm sóc trẻ 

được trợ cấp phần lớn hoặc miễn phí, tỉ lệ sinh cũng không tăng lên. 

Hỏi:  Một vấn đề thường được liên hệ với trẻ con là nhà ở. Lập luận là giá nhà quá 
cao. Nó ăn lạm vào thu nhập và khiến việc nuôi gia đình trở nên khó khăn 
hơn. Một số căn hộ thì cứ nhỏ dần nhỏ dần. 

Đáp:  Đất đai có hạn. Như tôi đã nói, nó liên quan tới những thay đổi trong lối 

sống hơn là những nhân tố kia. Người Singapore trước đây đã từng sống 

trong tình trạng đông đúc hơn mà vẫn có nhiều con hơn. 

Hỏi:  Ông có thể xây nhà 50 tầng. 

Đáp:  Anh đã đọc các bài viết của Khaw Boon Wan. Ông ta là người chịu trách 

nhiệm. Ông ấy nói sẽ giải quyết vấn đề trong vòng vài năm tới. Nhưng điều 

đó không có nghĩa là xây những căn hộ to hơn. Anh nói vậy thì xây cao lên. 
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Nhưng nếu xây cao, anh sẽ có nhiều thang máy đắt tiền hơn, chi phí duy tu 

bảo trì cao hơn, chi phí lắp đặt cao hơn. 

Hỏi:  Chúng ta cần tìm cách đưa giá cả xuống thấp. 

Đáp:  Không, tôi nói cần tìm cách khiến các gia đình muốn có nhiều con hơn. Chắc 

chắn là họ sẽ hạnh phúc hơn trong một căn hộ to hơn hoặc ít đắt đỏ hơn, 

nhưng họ vẫn sẽ chỉ có 1 đứa con. Vấn đề là phong cách sống. Những cặp 

kết hôn không còn sinh nở nữa. Họ chỉ tiến đến gần con số 2,1, chứ chưa 

chạm tới nó. Và với 1/3 phụ nữ đầu 30 tuổi chưa kết hôn, anh thực ra cần 

những cặp kết hôn sinh 3 đứa trẻ chứ không phải 2 – để bù cho những 

người độc thân. 

Hỏi:  Tôi nghĩ đa số những người chưa kết hôn muốn kết hôn. Chỉ là họ, do một lý 
do nào đó, chưa thể tìm thấy nửa kia phù hợp. 

Đáp:  “Lý do nào đó” là họ có một cuộc sống thoải mái. Họ có thể tự chu cấp và đủ 

khả năng chờ đợi người lý tưởng – tốt hơn cả là một người kiếm được nhiều 

hơn họ. Và nếu anh ta chưa xuất hiện, họ vẫn sẽ chưa kết hôn. 

Hỏi:  Có một vài biện pháp trợ cấp thụ tinh trong ống nghiệm. Chúng ta có nên 
cân nhắc tăng trợ cấp trong trường hợp này không, nhất là khi ngày càng 
nhiều người kết hôn muộn và có thể cần trợ giúp từ công nghệ y học mới 
nhất? 

Đáp:  Đó là một con đường nguy hiểm. Có đủ loại phức tạp – tỷ lệ đa thai cao hơn, 

và cùng với người mẹ lớn tuổi là khả năng đẻ non. Anh cũng cần phải đạt 

được sự cân bằng. Anh không muốn khuyến khích mọi người trì hoãn hơn 

nữa việc kết hôn với niềm tin sai lầm rằng thụ tinh trong ống nghiệm sẽ giúp 

giải quyết được vấn đề con cái. 

Hỏi:  Giả sử xã hội Singapore sẽ thay đổi do dòng người nhập cư, những thay đổi 
có thể nào khiến ông lo lắng? 

Đáp:  Nó tuỳ thuộc vào việc dân nhập cư là ai. 

Hỏi:  Nếu phần lớn dân nhập cư là từ Trung Quốc? 

Đáp:  Không chỉ từ Trung Quốc, mà là từ những vùng miền khác nhau của Trung 

Quốc. Do đó anh sẽ có một cộng đồng nhiều tiếng nói. Đương nhiên họ sẽ 

nói tiếng Phổ thông, nhưng họ có nền tảng khác nhau và họ phải điều chỉnh 

để thích nghi với Singapore. Nhưng nếu họ trở thành đa số, họ có thể thay 

đổi chúng ta. 
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Hỏi:  Có khả thi không nếu chúng ta phân biệt, ưu đãi người đến từ những tỉnh 
phía nam của Trung Quốc, bởi vì phần lớn người Singapore gốc Trung Quốc 
có nguồn gốc từ phương nam? Một số quan sát thấy dân nhập cư mới từ 
Phúc Kiến có xu hướng hội nhập tốt hơn người Trung Quốc từ phương bắc. 

Đáp:  Không, chúng ta không chia theo tỉnh. Khả năng đồng hoá, đóng góp kinh tế 

và sự đáp ứng tiêu chuẩn là những cân nhắc then chốt. Trong một thế hệ, 

họ sẽ thay đổi. Con cháu họ trở thành người Singapore. Chúng ta muốn 

những người sáng láng và có năng lực, không phải vì họ là người Phúc Kiến 

hay Quảng Châu. 

Hỏi:  Giải pháp cho vấn đề nhập cư cũng có hệ quả lên sự pha trộn sắc tộc.  

Đáp:  Đúng, và chúng ta đang cố duy trì sự cân bằng bởi vì chúng ta cảm thấy 

rằng chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau, và nếu chúng ta có làn sóng nhập 

cư của một nhóm làm biến đổi phương trình, chúng ta sẽ gặp vấn đề. Thực 

tế ra, đó là một trong những vấn đề hiện nay vì, xét đến số lượng, người Ấn 

đang tiến sát người Malay, không riêng gì công dân, mà tính cả cư dân 

thường trú bởi vì chúng ta đã thu nhận dân IT công nghệ cao và có 4 ngôi 

trường Ấn Độ ở đây. Nó đang gây ra những bất ổn. 

Hỏi:  Liệu người Ấn có vượt qua người Malay không? 

Đáp:  Không. Chúng ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. 

 

GIỚI THIỆU DỰ ÁN NGHIENCUUQUOCTE.NET 

 
Mục đích 
 
Nghiencuuquocte.net là một dự án phi chính trị, phi lợi nhuận nhằm mục đích phát triển nguồn học 
liệu chuyên ngành nghiên cứu quốc tế bằng tiếng Việt và thúc đẩy việc học tập, nghiên cứu các vấn 
đề quốc tế tại Việt Nam. 
 
Lý do ra đời 
 
Trong khi số người học tập và nghiên cứu về các vấn đề quốc tế ở Việt Nam ngày càng gia tăng thì 
việc tiếp cận các tài liệu mang tính học thuật của thế giới về lĩnh vực này còn rất hạn chế vì hai lý 
do: Thứ nhất, các tài liệu này thường phải trả phí mới tiếp cận được, trong khi các trường đại học và 
viện nghiên cứu của Việt Nam hầu như không có chi phí trang trải. Thứ hai, các tài liệu này chủ yếu 
được xuất bản bằng tiếng Anh, khiến nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu, và đặc biệt là quảng đại độc 
giả quan tâm đến các vấn đề quốc tế nói chung, gặp khó khăn trong việc tiếp thu, lĩnh 
hội. Nghiencuuquocte.net ra đời với hi vọng sẽ góp phần khắc phục được các vấn đề trên. 
 
Hoạt động chính 
 
Hoạt động chính của Nghiencuuquocte.net là biên dịch sang tiếng Việt và xuất bản trên website của 
mình các nguồn tài liệu mang tính học thuận bằng tiếng Anh về lĩnh vực quan hệ quốc tế, bao gồm 
chính trị quốc tế, kinh tế quốc tế, và luật pháp quốc tế. 
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Các tài liệu này chủ yếu là các bài báo trên các tập san quốc tế, các chương sách, hoặc các tài liệu 
tương ứng, đã được xuất bản bởi các nhà xuất bản, các trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín 
trên thế giới. 

Dự án ưu tiên biên dịch và xuất bản: 

• Các bài viết mang tính nền tảng đối với lĩnh vực nghiên cứu quốc tế; 
• Các bài viết có nhiều ảnh ảnh hưởng trong lĩnh vực này; 
• Các bài viết liên quan trực tiếp hoặc có ảnh hưởng, hàm ý gián tiếp đến Việt Nam; 
• Các bài viết được đông đảo độc giả quan tâm. 

 
Trang chủ dự án: http://nghiencuuquocte.net/ 
Thông tin thêm về Dự án: http://nghiencuuquocte.net/about/ 
Danh mục các bài đã xuất bản: http://nghiencuuquocte.net/muc-luc/ 
Theo dõi Dự án trên Facebook: https://www.facebook.com/DAnghiencuuquocte 
 
Ý kiến đóng góp và mọi liên hệ xin gửi về: Lê Hồng Hiệp, nghiencuuquocte@gmail.com 
 

 
 

 


