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Ðể Xây Dựng Cộng Ðồng:

VĨ MÔvà VI MÔ
Nguyễn Ðình Thắng

Mọi vấn đềxã hội đều có hai mặt, vĩmô (macro) và vi mô (micro). Vĩmô bao gồm những
nguyên tắc điều hướng sinh hoạt cho cảxã hội. Vi mô bao gồm những sinh hoạt của các thành
phần trong xã hội với nhau. Trong phạm vi bài này, vĩmô được hiểu là những gì liên quan đến
chính sách do chính quyền đềra, còn vi mô là những hoạt động của người dân trong sinh hoạt cá
nhân hay tập thể.

Lấy một ví dụđơn giản trong đời sống hàng ngày là lái xe, thì luật lệlưu thông thuộc vềvĩmô,
còn sựquyền biến của mỗi người khi lái xe thuộc vềvi mô. Không có luật lệthì dòng lưu thông
sẽbịhỗn loạn. Nếu mỗi người lái xe không biết quyền biến khi gặp chuyện bất trắc ngoại lệthì
dòng lưu thông sẽbịngưng trệ.

Nhưhai mặt của một đồng tiền, vĩmô và vi mô đều cần thiết và hỗtương cho nhau. Khi chính
sách từtrên đúng đắn thì các sinh hoạt từthiện, tương trợ, cứu tế... của người dânởdưới sẽphát
huy tối đa những tác dụng hữu ích của chính sách bằng cách bổkhuyết cho những thiếu sót hay
điều chỉnh những bất trắc khi áp dụng chính sách. Hoạt động vi mô do đó rất cần. Tuy nhiên, chỉ
hoạt động vi mô không thôi thì không đủvì các hoạt động quần chúng sẽtrởthành vô nghĩa nếu
nhưchính sách bịsai lầm từbản chất, giống nhưchỉxoa bóp ngoài da cho một bệnh nhân bịnội
thương.

Thiếu một trong hai mặt vĩmô hay vi mô thì xã hội sẽtức khắc rơi vào tình trạng mất quân bình
vì không thểlấy cái này thay thếcho cái kia. Không thểcậy vào các hoạt động vi mô đểgiải
quyết hay bù đắp cho các sai lầm vềbản chấtởtầm mức vĩmô. Ngược lại, không có chính sách
chỉhuy từtrên xuống nào đủbao quát đểbảo đảm sựvận hành nhịp nhàng của cảxã hội, như
một bộmáy đồng hồ.

Ðiều này xem ra đơn giản, nhưng nhiều người đã không nhìn ra. Người cộng sản thuần vĩmô,
chủtrương dùng chính sách đểchỉhuy mọi sinh hoạt xã hội, kểcảcách suy nghĩ, lời ăn tiếng
nói, việc đi đứng của từng người dân. Chính quyền cộng sản chẳng khác nào một cảnh sát công
lộthay vì chỉcan thiệp khi cần thì lại chạy ra giữa đường chặn xe lại và ban chỉthịcho từng
người lái xe một. Dòng xe chẳng mấy chốc sẽbịnghẹt cứng. Xã hội cộng sản bịtrì trệlà điều
đương nhiên.

Ởđối cực là những người chủtrương vô chính phủ, phá bỏhết luật lệ, dẹp bỏmọi cơchếđiều
hành, và thay thếvào đó bằng sựtựgiác cá nhân, chẳng khác nào đểcho những người có xe cứ
tựý lái, min đừng lấn xe khác là được, chứkhông cần luật lệgiao thông. Dòng xe chắc chắn tự
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nó sẽtrởthành hỗn loạn. Các nhóm chủtrương vô chính phủkhông tồn tại và phát triển được vì
đã hỗn loạn từtrong nội bộngay từđầu.

(Ðiều mỉa mai là cảhai khuynh hướng đối cực này, đã chém giết nhau quyết liệtởNga vào đầu
thếkỷ20, cùng xuất phát từchủthuyết của Karl Marx: vô chính phủlà giai đoạn tột đích của xã
hội cộng sản.)

Trong 20 năm sinh hoạt, tôi đểý thấy người mìnhởhải ngoại thường chỉsinh hoạt trong phạm vi
vi mô, thiếu hẳn kích thước vĩmô. Tình trạng bất quân bình này trong cộng đồng của chúng ta--
rất nặng vềvi mô mà rất hời hợt vềvĩmô--đã dẫn đến hậu quảlà việc làm của chúng ta thường
manh mún và ít hiệu quả. Lấy lại ví dụtrong một bài trước là nỗlực tranh đấu cho đồng bào
thuyền nhân trong thập niên qua, đối phó với chính sách quốc tếcó mục đích dứt điểm vấn đề
thuyền nhân mà chỉbiết quyên góp cứu trợthì hỏng là phải. Trước chính sách quốc tế, vốnởtầm
vóc vĩmô, mà chỉlo giải quyết loanh quanh trong phạm vi vi mô thì làm sao có kết quả.

Trong vấn đềgiúp đỡcho các gia đình HO cũng vậy. Quyên góp cứu trợcho các gia đình mới
đến là điều rất nên nhưng chắc chắn không đối phó được với chính sách phỏng vấn bất nhất làm
cho nhiều gia đình bịkẹt lại hay bịli tán, hay chính sách cắt giảm an sinh xã hội làm điêu đứng
các gia đình đã đến Hoa Kỳ. Cách độc nhất đểđối phó là vận động điều chỉnh chính sách cho
công bằng và hợp lý thì lại rất ít tổchức người Việt dấn thân vào.

Hoặc, đứng trước nỗi khốn khổcủa 75 triệu đồng bào trong nước, rất nhiều tổchức kêu gọi
quyên góp cho những việc từthiện nhưxây nhà trường, cấp học bổng, xây bệnh viện, giúp trại
cùi, mởtrung tâm lắp chân tay giả, cứu trợnạn nhân bão lụt... Ðấy là những việc cần thiết,
nhưng thuần tuýởmức độvi mô và chắc chắn không đủđểgiải quyết hay đối phó với các di hại
của chính sách sai lầm từbản chất đang dẫn cảdân tộc vào con đường phá sản vềtài nguyên,
nhân lực, và đạo đức.

Ưu điểm của xã hội dân chủlà người dân được khuyến khích và tạo điêu kiện đểtham gia cảvào
lãnh vực vĩmô lẫn vi mô. Các hội đoàn từthiện của Mỹphần lớn đều có hai bộphận, một đằng
lo cứu trợ, đằng kia lo vận độngảnh hưởng chính sách.

Ví dụhội bảo vệtrẻem vừa mởtrung tâm bảo bọc cho các thiếu niên bịbạo hành, vừa vận động
chính sách gia tăng bảo vệtrẻem và trừng phạt thủphạm; hội lo cho người tịnạn vừa giúp định
cư, vừa vận động chính sách nhận định cưhay những cải tổtrong luật tịnạn. Ngay cảnhững
nhóm tương trợtrong khu xóm, họcũng thường xuyên đối thoại với chính quyền địa phương để
thông tin vềnhu cầu và đềnghịhay đòi hỏi những thay đổi vềchính sách cho phù hợp; các hội
phụhuynh học sinh thường họp chung và hợp tác với sởhọc chánh đểảnh hưởng đến chương
trình giảng dạy, ngân sách giáo dục, an ninh trường sở...

Các sinh hoạt của người dân nhưkểtrên được gọi chung là xã hội công dân (civil society). Vai
trò của xã hội công dân bao gồm cảvĩmô và vi mô:

1. Ở vĩmô thì hướng dẫn vàảnh hưởng chính sách qua lá phiếu, qua các cuộc vận động
hành lang, qua các buổi họp góp ý với giới chức chính quyền, v.v.
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2. Ởvi mô thì bù đắp và điều chỉnh những góc cạnh chi li, tinh tếtrong việc áp dụng chính
sách, qua các hội thiện nguyện, các sinh hoạt tương trợ, các tổchức cung cấp dịch vụ, các
hội bảo vệdân quyền, v.v.

Chúng ta cũng sống trong xã hội dân chủấy nhưng tại sao cộng đồng của chúng ta lại thiếu
những hoạt độngởtầm mức vĩmô?

Một yếu tốcó thểgiải thích là thành phần tựnhận vai trò lãnh đạo trong cộng đồng chúng ta đã
chỉchọn việc tiện, dễ, và ăn chắc cho mình--những việc dễtạo thành tích nhưng thường là vô
hiệu quả. Chẳng hạn, công việc quyên góp cứu trợtiện, dễ, và ăn chắc vì không đòi hỏi người
thực hiện phải lăn lộn trong chính trường bản xứ, phải học hỏi gì thêm nhiều, phải bỏquá nhiều
công sức trong một thời gian dài, và hầu nhưkhông sợrủi ro thất bại; đó là chưa kểkêu gọi lạc
quyên đểcứu trợthì dễhơn bội lần so với kêu gọi đóng góp đểvận động chính sách. Nhưng
quyên góp cứu trợhoàn toàn vô hiệu quảtrước một chính sách hưhỏng từbản chất.

Với tâm lý chọn việc tiện, dễ , và ít rủi ro cho chính mình, những thành phần lãnh đạo tựnhận
này khi kêu gọi người khácủng hộmình đã vô tình lèo lái quần chúng vào nếp suy nghĩvà lềlối
sinh hoạt thuần vi mô. Khiếm khuyết của một sốcá nhân dần dà trởthành tập quán và cách nhìn
của cảtập thể.

Trong thời gian vận động cho thuyền nhân trong 10 năm qua, và gần đây trong nỗlực vận động
cho các gia đình HO, tôi có thửnêu vấn đềvận động chính sách với một sốtổchức. Câu trảlời
của họlà những công việcởtầm vóc vĩmô, nhưảnh hưởng đến hay đối phó với chính sách, đòi
hỏi trình độchuyên môn ngoài khảnăng của họ; thôi thì ai cứlàm việc của người nấy. Lời thoái
thác này thểhiện thái độthuần vi mô, không phải chỉởchỗhọđã không nghĩđến việc phải tự
nâng khảnăng lên tầm vóc vĩmô, mà cònởchỗhọtin tưởng vô căn cứrằng cứmạnh ai nấy làm
thì mọi chuyện tựđộng sẽđâu vào đó và vấn đềsẽđược giải quyếtổn thoả.

Họkhông nghĩrằng khi mà phần lớn những người tựnhận vai trò lãnh đạo cũng quan niệm như
họ--chỉthích làm việc tiện, dễ, và ăn chắc cho mình, và rồi đứng lên kêu gọi, khuyến khích cộng
đồng tham gia những việcấy--thì chuyện gì sẽxảy ra? Chuyện đương nhiên sẽxảy ra là tuyệt đại
đa sốtrong cộng đồng sẽchọn những công việc vi mô và tránh những công việc vĩmô. Và đó là
tình trạng của cộng đồng chúng ta trong 23 năm quaởhải ngoại.

Người Việt chúng ta không thua kém các sắc dân khác vềtrí tuệ, vềtài nguyên, vềtấm lòng.
Nhưng các người tựnhận vai trò lãnh đạo trong cộng đồng của chúng ta, vì tầm nhìn và khảnăng
giới hạn của chính họ, đã không tạo được cho người dân một nhận thức đầy đủvà cũng không đề
xướng được những dạng thái sinh hoạt tương xứng, bao gồm vĩmô lẫn vi mô. Chúng ta như
người có hai chân mà chỉbiết dùng có một và trởthành khập khing, và do đó đã phải chịu nhiều
tổn hại và thiệt thòi--cho chính cộng đồng, cho đồng bào xin tịnạn, và cho người dânởtrong
nước.

Dĩnhiên, lý tưởng nhất vẫn là trông mong các vịkhi đã tựnhận vai trò lãnh đạo thì cũng tựý
thức được trách nhiệm của mình. Nhưng chúng ta biết rằng trông mong nhưvậy chỉlàảo tưởng,
thứảo tưởng của cách nhìn thuần vi mô.
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Chi bằng chính những người dân thường chúng ta cứphải đặt thành vấn đềvới những ai tựnhận
vai trò lãnh đạo là phải chứng tỏkhảnăng hoạt độngởcảtầm vóc vĩmô lẫn vi mô, và đừng cho
phép họtránh né hay thoái thác.

Ðồng thời những người dân thường chúng ta cũng cần rủnhau, mách bảo nhau tham gia những
sinh hoạtảnh hưởng trực tiếp đến chính sách của Hoa Kỳliên quan đến quyền lợi của cộng đồng
chúng ta, quyền lợiấy có thểlà trong cuộc sống hàng ngày, đối với đồng bào xin tịnạn, hay đối
với 75 triệu người dânởtrong nước.

Có vậy thì cộng đồng của chúng ta mới từtừthoát khỏi tình trạng bất quân bình và dần dà tiến
lên được ngang hàng với các cộng đồng sắc dân khác.

Nguyễn Ðình Thắng
Virginia, ngày 24 tháng 8, 1998


