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Vài ý kiến về quyền của người bản địa

trong quá trình phát triển

n Bùi Minh Hào

Từ lâu nay, chúng ta vẫn nói nhiều đến quyền của các dân tộc thiểu số. Điều đó xác đáng vì
nếu không đảm bảo những quyền lợi cơ bản thì cộng đồng nào cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng
quyền cũng phải thay đổi cho phù hợp trong quá trình phát triển. Nghĩa là trong bối cảnh cụ thể,
cần xây dựng, trao quyền và tăng quyền trong một số vấn đề khác để bổ sung cho phù hợp với
thực tiễn phát triển của họ. Trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh đảm bảo các quyền từ trước đến
nay thì cần phải tập trung nhấn mạnh đến một số quyền quan trọng cho người bản địa. Đặc biệt
là các quyền trên ba phương diện quan trọng của cuộc sống. Trước hết là các quyền tham gia
vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển liên quan đến họ. Thứ hai là các
quyền cơ bản trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, bao gồm các quyền như: Quyền đảm
bảo lợi ích cộng đồng; Quyền sở hữu các nguồn lực cơ bản; Quyền tham gia vào quá trình xây
dựng chiến lược, chính sách phát triển liên quan đến họ; Và quyền sở hữu trí tuệ cộng đồng, bảo
vệ thương hiệu thuộc về cộng đồng. Thứ ba là các quyền cơ bản liên quan đến quá trình sản xuất
tri thức, bao gồm các quyền như: Quyền được tham gia vào quá trình sản xuất tri thức; Quyền
được thẩm định các tri thức liên quan đến họ; Quyền được thể hiện tiếng nói của cá nhân và cộng
đồng trong quá trình phát triển. Chúng ta có thể phân tích thêm về các quyền cụ thể này để hiểu
hơn về nhu cầu cuộc sống của người bản địa trong giai đoạn tới.

Bên cạnh dân tộc chính là người Kinh, Nghệ An có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống

SỐ 10/2020

Tạp chí

KH-CN Nghệ An

[13]

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
1. Quyền của người bản địa trong xây dựng và
thực hiện các chính sách phát triển
Từ giữa thế kỷ XX, khi Đảng và Nhà nước bắt đầu
xây dựng và thực hiện các chính sách dân tộc thì vấn
đề tạo điều kiện để người dân tham gia vào việc thực
hiện chính sách dân tộc cũng đã được quan tâm. Người
dân chủ yếu tham gia vào việc hoạch định chính sách
dân tộc qua bộ máy chính trị ở chính quyền địa phương
từ hội đồng nhân dân đến các tổ chức chính trị - xã hội.
Cách tham gia gián tiếp này qua thời gian đã tỏ ra
không thực tiễn và thiếu hiệu quả. Cho nên, trong giai
đoạn tới, để chính sách dân tộc có hiệu quả hơn thì cần
phải thay đổi phương pháp xây dựng và thực hiện
chính sách. Trong đó, cần phải tăng quyền và trao
quyền cho người dân tộc thiểu số tham gia nhiều hơn
vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách. Quan
trọng nhất là các quyền sau: Quyền được tham gia vào
quá trình xây dựng chính sách liên quan; Quyền được
tham gia thực hiện các chính sách liên quan; Quyền
được tham gia đánh giá tác động của chính sách đến
cuộc sống của mình; Quyền được trao đổi ý kiến để
sửa đổi chính sách, dừng hoặc tiếp tục chính sách liên
quan đến cuộc sống của mình.
Để thực hiện được các quyền trên của người dân
tộc thiểu số thì trước tiên phải đặt họ vào vị trí khác,
không chỉ là trọng tâm mà còn là chủ thể, không chỉ là
đối tượng mà còn là mục tiêu, không chỉ là hưởng thụ
chính sách mà còn tham gia thực thi chính sách. Vậy
nên, khi bước vào xây dựng chính sách dân tộc thì cần
phải làm phân tích các bên liên quan, cả trực tiếp lẫn
gián tiếp. Từ đó xác định vai trò của từng bên liên quan
và mức độ tham gia vào quá trình xây dựng và thực
hiện chính sách dân tộc. Làm sao để người dân thể hiện
được những quyền cơ bản của mình trong quá trình
xây dựng và thực hiện chính sách là vấn đề nan giải.
Trước nay, người dân chỉ tham gia gián tiếp qua hệ
thống chính trị và chính quyền địa phương, mà nhiều
lúc cách thực hiện cũng mang nặng tính hình thức hơn
là thực chất. Vậy nên, có thể nói, người dân rất thụ
động trong quá trình thực hiện chính sách trong cơ chế
xin - cho. Họ chủ yếu là hưởng thụ thụ động chính
sách mà chưa tham gia vào quá trình thực hiện chính
sách. Nên hiệu quả chính sách thấp mà tác động tiêu
cực lại dễ nảy sinh hơn. Để hạn chế điều đó thì cần
xây dựng chính sách từ dưới lên, bắt đầu từ nhu cầu
và mong muốn của người dân. Từ đó tăng quyền và
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trao quyền tham gia quá trình xây dựng
chính sách cũng như thực hiện chính sách
dân tộc của người dân tộc thiểu số. Trong
quá trình thực hiện chính sách cần phải
trân trọng tiếng nói của người dân. Lâu nay
người dân vẫn thể hiện các ý kiến của
mình về các chính sách dân tộc liên quan
đến cuộc sống của họ thông qua những
kênh khác nhau mà chủ yếu là trao đổi
giữa các cá nhân, nhóm với nhau về những
ý kiến của mình. Điều này tạo ra các dư
luận xã hội về vấn đề thực hiện chính sách
dân tộc. Những dư luận đó vẫn chưa được
quan tâm và xử lý phù hợp. Sắp tới cần
phải đưa tiếng nói người dân thành kênh
chính thức để đánh giá chất lượng quá
trình thực hiện chính sách chứ không chỉ
là dư luận xã hội. Bên cạnh đó, đương
nhiên cũng phải quan tâm xem xét và xử
lý những vấn đề mà dư luận xã hội quan
tâm một cách phù hợp và đúng đắn.
Trong quá trình thực hiện chính sách
dân tộc, cần đặt ý kiến của người dân ở vị
trí trung tâm để đánh giá mức độ tác động
và hiệu quả chính sách, nhất là khi người
dân cho rằng cần sửa đổi chính sách cho
hợp lý, thậm chí dừng các chính sách thiếu
hiệu quả.
2. Quyền của người bản địa trong
quá trình phát triển kinh tế thị trường
2.1. Quyền đảm bảo lợi ích cộng đồng
Chúng ta trước nay nói nhiều đến cộng
đồng, nhưng thực sự cộng đồng là một
khái niệm trừu tượng, mơ hồ và khó xác
định. Nhưng ít ra, nói đến cộng đồng là nói
đến một nhóm được chia sẻ những giá trị
văn hóa với nhau và nhiều yếu tố khác. Có
nhiều cấp độ như buôn/làng/bản/sóc... Hay
các nhóm địa phương, các tộc người. Có
cộng đồng chỉ là thôn, làng, buôn, bản. Các
nhóm địa phương cũng được coi là một
cộng đồng. Các tộc người cũng vậy. Nhiều
khi cả quốc gia dân tộc cũng được coi là
một cộng đồng. Và cộng đồng nào thì cũng
luôn biến đổi. Vậy nên, để cộng đồng tiếp
tục được phát triển thì cần phải bảo vệ
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những lợi ích của họ. Sự thay đổi các đơn vị
hành chính trong nhiều năm qua và cuộc cải
cách hành chính hiện nay đang ảnh hưởng
mạnh mẽ đến cộng đồng. Nhiều sinh hoạt
văn hóa trước đây thuộc về cộng đồng nhưng
sau đó đã nhà nước hóa như lễ hội, di tích...
Nhiều trường hợp, những người ngoài là
quan chức địa phương hay quản lý các ngành
là người thuộc cộng đồng khác tự nhiên trở
thành chủ lễ của một cộng đồng và có quyền
quyết định chương trình cũng như chỉ đạo
quá trình diễn ra lễ hội. Nó làm tổn thương
đến quyền lợi của cộng đồng. Vậy nên, cần
phải xem xét nghiêm túc việc trả lại quyền
lợi, lợi ích cho các cộng đồng. Lợi ích cộng
đồng lâu nay không được bảo vệ vì còn thiếu
hoặc chưa hoàn thiện khung pháp lý liên
quan đến vấn đề này. Một ngôi đền hay chùa
trước đây thường do một cộng đồng đóng
góp và xây dựng nên để phục vụ nhu cầu đời
sống tâm linh của họ. Sau đó được xếp hạng
di tích và chuyển về cho cơ quan nhà nước
quản lý. Và khi du lịch phát triển, những di
tích này có nguồn thu không nhỏ thì đều nộp
vào ngân sách. Như vậy là từ một sản phẩm
của sự đóng góp cộng đồng đã chuyển giao
cho nhà nước quản lý và cộng đồng từ chỗ
chủ thể bỗng trở thành khách thể. Đây cũng

là một trong những nguyên nhân làm cho các lễ
hội bị thay đổi, mai một và tách rời với các sinh
hoạt văn hóa của cộng đồng. Tương tự như vậy,
nhiều sản phẩm vốn dĩ thuộc về cộng đồng và do
họ sáng tạo ra nay đang được các doanh nghiệp
tiếp nhận và đưa vào thị trường một cách ào ạt
nhưng cộng đồng đó không nhận được lợi ích gì.
Điều này dễ nhận biết nhất là các sản phẩm hàng
hóa được sản xuất từ tri thức dân gian của các cộng
đồng. Làm thế nào để bảo vệ lợi ích cộng đồng là
một vấn đề khó khăn. Nhưng cái cần làm trước tiên
và quan trọng nhất là trả lại vị thế chủ thể cho cộng
đồng bản địa, trả lại các sinh hoạt văn hóa cũng
như nhiều hoạt động khác thuộc về cộng đồng đó
cho cộng đồng đó quản lý. Tức là trao quyền sở
hữu nguồn lực văn hóa liên quan lại cho cộng
đồng, nhà nước có thể hỗ trợ hợp lý chứ không can
thiệp sâu vào việc thực hành của họ.
2.2. Quyền sở hữu các nguồn lực cơ bản
Việc sở hữu những nguồn lực cơ bản là nhân tố
quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã
hội của mọi cộng đồng lẫn cá nhân. Những nguồn
lực như đất, nước, rừng là nguồn lực cơ bản. Với
người dân tộc thiểu số, các nguồn lực cơ bản còn
quan trọng hơn vì họ chưa có điều kiện tiếp cận các
nguồn lực mới, các nguồn lực mềm như thông tin,
công nghệ, mạng lưới xã hội hiện đại... Trước đây,
các nguồn lực cơ bản thuộc sở hữu và quản lý của

Các sinh hoạt văn hóa cần do cộng đồng bản địa quản lý
(Lễ hội đền Chín Gian - huyện Quế Phong)
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cộng đồng. Đất rừng hay nước đều thuộc về các làng,
bản, buôn, sóc cụ thể và họ quản lý theo các luật tục,
phong tục tập quán và các thể chế riêng của họ. Các
triều đại phong kiến nối dài cánh tay thống trị của mình
lên vùng dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa
nhưng vẫn giữ lại quyền sở hữu các nguồn lực cơ bản
của các cộng đồng. Sau khi giành độc lập thì nhà nước
ta tiến hành quốc hữu hóa các nguồn lực cơ bản, đưa
quyền sở hữu về thuộc nhà nước. Điều này làm thay đổi
mạnh mẽ đến các cộng đồng dân tộc thiểu số bởi họ chủ
yếu sống dựa vào đất, rừng, sông, biển, đặc biệt các
cộng đồng ở miền núi vốn gắn với rừng. Những phương
thức kiếm sống trước đây đã trở thành kỹ năng quan
trọng và có nhiều kinh nghiệm do nhiều đời truyền đạt
lại bị hạn chế khi các nguồn lực chuyển sang sở hữu nhà
nước và người dân không được tự do khai thác như
trước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm
cho tình trạng nghèo đói vùng dân tộc thiểu số trở nên
phổ biến. Việc trao trả lại toàn bộ quyền sở hữu các
nguồn lực cơ bản cho người bản địa có lẽ là một cuộc
cách mạng, một sự thay đổi lớn và không dễ xảy ra
nhanh chóng được. Nhưng cũng phải tính toán đến
những vấn đề liên quan đến trao trả, tăng quyền khai
thác các nguồn lực cơ bản cho người dân, đồng thời hỗ
trợ người dân tiếp cận các nguồn lực mềm mới để họ
phát triển bền vững hơn và tránh các xung đột trực diện.
2.3. Quyền sở hữu trí tuệ cộng đồng, bảo vệ thương
hiệu thuộc về cộng đồng
Người bản địa có những quy tắc về bảo vệ lợi ích
cộng đồng từ những tài sản thuộc về cộng đồng. Cộng
đồng nào cũng có những tài sản chung, trong đó quan
trọng là hệ thống tri thức dân gian, vốn là kết tinh từ
kinh nghiệm sản xuất, trải nghiệm xã hội và quá trình
thích nghi với điều kiện môi trường sống của nhiều thế
hệ để lại. Đó là một nguồn lực quý giá của các cộng
đồng. Trước đến nay, người dân vẫn bảo tồn và phát huy
nguồn lực đó một cách phù hợp để phát triển kinh tế,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nhưng cũng
phải nói rõ rằng, đó là trong nền kinh tế truyền thống
mang tính tự cung tự cấp là chủ yếu, còn các hoạt động
kinh tế hàng hóa tương đối chậm phát triển.
Hiện nay, quá trình thương mại hóa văn hóa nói
chung và thương mại hóa tri thức dân gian nói riêng
đang ngày càng mạnh mẽ. Ở các dân tộc, các vùng miền
khác nhau thì quá trình này cũng thể hiện khác nhau tùy
theo sự phát triển của kinh tế thị trường cũng như trình
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độ phát triển của các tộc người. Có
những cộng đồng, các sản phẩm từ tri
thức dân gian đã trở thành hàng hóa có
thương hiệu và được buôn bán ở nhiều
nơi trong và ngoài nước. Có những cộng
đồng thì mới bắt đầu làm quen với quá
trình thương mại hóa các tri thức dân
gian. Mỗi địa phương, mỗi tộc người,
mỗi cộng đồng đều có những đặc trưng
riêng trong quá trình thương mại hóa
các tri thức dân gian cũng như thương
mại hóa văn hóa. Cách thức vận hành
hay việc tổ chức quá trình thương mại
hóa tri thức dân gian phổ biến ở Việt
Nam trong nhiều năm qua là nhà nước
hay các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ và
giúp đỡ người dân xây dựng các hợp tác
xã hay các câu lạc bộ để sản xuất, kinh
doanh các sản phẩm từ tri thức dân gian
của mình. Việc tổ chức như vậy thu hút
được nhiều người dân địa phương tham
gia, nhất là trong giai đoạn đầu của các
dự án còn gắn với các nguồn vốn hỗ trợ.
Nó cũng làm cho người dân có những
trải nghiệm thị trường nhất định, làm
nâng cao năng lực văn hóa của người
dân cũng như cán bộ quản lý. Tuy
nhiên, càng phát triển thì càng xuất hiện
nhiều hạn chế, nhất là trong việc tiếp
cận thị trường của người dân, làm cho
hiệu quả kinh tế cũng không cao mà gây
thất thoát về nguyên liệu thì lớn hơn.
Cách tiếp cận thị trường tự do như vậy
cũng dẫn đến những xung đột về quyền
lợi, lợi ích trong việc sở hữu trí tuệ với
các sản phẩm từ tri thức dân gian. Và
cao hơn nữa, đó là những sự xung đột
văn hóa giữa các cộng đồng với nhau.
Trong quá trình thương mại hóa tri
thức dân gian, thương mại hóa văn hóa
truyền thống sẽ không tránh khỏi những
xung động văn hóa. Những người kinh
doanh các sản phẩm văn hóa thường là
những người ngoài cộng đồng chủ thể
nên dễ đẩy cả người kinh doanh, người
thụ hưởng và cộng đồng chủ thể đi đến
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xung đột. Tình hình càng trở nên phức tạp
hơn khi xuất hiện hàng loạt các doanh nghiệp
vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất
và kinh doanh các sản phẩm từ tri thức dân
gian của nhiều cộng đồng khác nhau. Phổ
biến nhất là các sản phẩm từ tri thức dân gian
về y dược học cổ truyền, thủ công nghiệp
truyền thống của các cộng đồng dân tộc thiểu
số. Các doanh nghiệp này hoặc đầu tư kỹ
năng, hoặc đầu tư vốn tài chính, hoặc đầu tư
công nghệ, kỹ nghệ vào sản xuất các sản
phẩm hàng hóa dựa trên nền tảng tri thức
dân gian của các cộng đồng nhất định. Một
số sản phẩm được đăng ký bản quyền, đăng
ký nhãn hiệu, một số thì chưa, nhưng những
thông tin như vậy không phải lúc nào cộng
đồng chủ thể cũng nắm được. Về mặt tích
cực, những hoạt động sản xuất, kinh doanh
của các doanh nghiệp này cũng góp phần
làm cho bức tranh kinh tế của miền núi sán
lạn hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo cho
người dân qua việc tạo công ăn việc làm.
Cùng với đó, người dân cũng tham gia vào
một số công đoạn như đi lấy nguyên liệu,
trồng và thu gom nguyên liệu để bán lại
cho các doanh nghiệp. Nhiều người còn sản
xuất ra các sản phẩm như vậy theo phương
thức truyền thống để bán cho khách hàng
với giá cao hơn. Nói cách khác, những hoạt
động này làm cho quá trình thương mại hóa
tri thức dân gian thêm mạnh mẽ hơn.
Nhưng rồi, như một quy luật, khi người dân
bản địa có những trải nghiệm thị trường
nhất định, họ nhận thức được những tri
thức của mình đang bị chiếm đoạt một cách
tràn lan thì họ bắt đầu ý thức về việc bảo
vệ. Và đến một lúc nào đó, khi hiểu biết
của người dân bản địa về sở hữu trí tuệ, về
đăng ký bản quyền, về lợi ích thương mại
được nâng cao, lúc đó sẽ xuất hiện những
cuộc đụng độ mạnh mẽ với các doanh
nghiệp và những vụ kiện tụng là không
tránh khỏi. Nó giống như các trường hợp ở
nhiều nước trên thế giới. Tất nhiên, nếu có
cái nhìn xa hơn, rộng hơn và sâu hơn, Việt
Nam, với lợi thế là một nước đi sau, sẽ có
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thể đưa ra những quyết sách hợp lý hơn, hạn chế
được những cuộc đụng độ về lợi ích đó. Nhưng
xem ra, viễn cảnh đó vẫn còn xa vời lắm, nhất là
trong thời điểm hiện tại, trên nhiều phương diện,
cả người dân, các nhà quản lý, các nhà doanh
nghiệp lẫn các nhà khoa học, vẫn còn khá mù mờ
trong vấn đề này.
Vậy nên, để đảm bảo quyền lợi cho người bản
địa, cần có những quy trình chặt chẽ hơn trong việc
xây dựng hành lang pháp lý để bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ cộng đồng, bảo vệ thương hiệu các sản
phẩm thuộc về cộng đồng, hay được sản xuất từ
nguồn vốn văn hoá của cộng đồng bản địa trước sự
xâm lấn của các doanh nghiệp. Điều này sẽ vô cùng
phức tạp khi mà hai chữ “cộng đồng” là một khái
niệm trừu tượng nên việc xác định quyền bảo hộ
cũng sẽ khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa
là không làm được mà cần phải làm chặt chẽ, cụ
thể và nghiêm túc hơn. Dù mất nhiều thời gian và
công sức hơn nhưng sẽ giúp chúng ta tránh được
những cuộc xung đột lợi ích và xung đột xã hội mà
hệ quả của nó thì vô cùng tận.
3. Quyền của người bản địa trong quá trình
sản xuất tri thức về họ
Người bản địa vốn trở thành một đối tượng
nghiên cứu trong khoa học xã hội từ nhiều năm
trước. Nó bắt nguồn từ chủ nghĩa thực dân châu Âu
sau các cuộc phát kiến địa lý. Ban đầu, nghiên cứu
về người bản địa để phục vụ mục đích cai trị và
khai thác thuộc địa, vốn được gắn với tư tưởng xem
người bản địa là lạc hậu, kém phát triển và chủ
nghĩa thực dân đến khai hóa để giúp họ phát triển,
giúp họ hiện đại hơn. Quá trình giải phóng dân tộc
cũng là một quá trình giải phóng các cư dân bản
địa khỏi chủ nghĩa thực dân. Nhưng tư tưởng xem
người bản địa là lạc hậu và cần giúp đỡ vẫn tồn
tại và nhiều khi là thống trị trong quá trình sản
xuất tri thức liên quan đến họ. Cho đến hiện nay,
các nhà nghiên cứu khoa học vẫn coi người bản
địa là một đối tượng nghiên cứu mà họ sản xuất
tri thức để phục vụ cho các mục tiêu của họ. Hiện
nay, tri thức trở thành một nguồn lực, một của cải
nhưng cũng là một sợi dây liên kết con người với
các nhóm khác. Vậy nên, trong quá trình phát
triển kinh tế thị trường cần tăng quyền và trao
quyền cho người bản địa trong quá trình sản xuất
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Người bản địa cần được thẩm định và tham gia trong quá trình sản xuất các tri thức về họ

tri thức liên quan đến họ. Trong đó, có ít nhất các
quyền cơ bản sau cần được quan tâm.
3.1. Quyền được tham gia vào quá trình sản xuất
tri thức
Trong quá trình toàn cầu hóa, các viện nghiên cứu,
các trường đại học đang tham gia vào cuộc chạy đua
xếp hạng quốc tế, các nhà nghiên cứu cũng ngày càng
tham gia sâu rộng hơn vào cuộc chơi công bố quốc tế.
Họ sản xuất tri thức về người bản địa để tập trung cho
công việc mà họ gọi là “nghiên cứu” mà mục tiêu là
hoàn thành các đề tài, luận án, bài luận để công bố quốc
tế. Những điều đó giúp họ tăng thêm thu nhập, có thể
thăng tiến, trở thành các chuyên gia quốc tế có quyền
uy trong giới học thuật. Nhưng người bản địa, vốn là
đối tượng nghiên cứu của họ nhận được gì từ các nghiên
cứu của họ lại là một vấn đề khác. Thậm chí, trong lịch
sử, nhiều cộng đồng đã phải hứng chịu những nỗi đau
đớn, tủi nhục chứ không phải là lợi ích từ những tri thức
mà các nhà nghiên cứu sản xuất ra liên quan đến họ. Bởi
người bản địa đã đứng ngoài quá trình sản xuất tri thức
liên quan đến họ.
Để có sự bình đẳng trong quá trình sản xuất tri thức
liên quan đến cuộc sống của người bản địa thì cần phải
nâng cao năng lực và tạo điều kiện để người bản địa
tham gia nhiều hơn vào quá trình sản xuất tri thức. Điều
này hoàn toàn có thể vì nhận thức của người bản địa
đang ngày càng thay đổi. Họ đang hướng đến làm chủ
quá trình sản xuất tri thức về mình nếu được hỗ trợ, chia
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sẻ về phương pháp. Vậy nên, cần phải
phát triển các phương pháp nghiên cứu
mới để tăng quyền và trao quyền sản
xuất tri thức liên quan cho người bản địa
như nghiên cứu hợp tác, nghiên cứu
chia sẻ, câu chuyện cuộc đời… Về cơ
bản, việc thực hiện các phương pháp
này là quá trình các chuyên gia nghiên
cứu chuyên nghiệp hợp tác với những
người bản địa để sản xuất tri thức liên
quan đến họ và họ cũng được chia sẻ
những giá trị của những tri thức đó,
nhiều khi bao gồm cả bản quyền sáng
tạo. Bắt đầu từ việc các chuyên gia chia
sẻ, tập huấn và giúp đỡ về phương pháp
cho người bản địa để họ tham gia vào
quá trình sản xuất tri thức. Sau đó, dần
để cho người dân tự chủ động trong quá
trình sản xuất tri thức liên quan đến họ.
3.2. Quyền được thẩm định các tri
thức liên quan đến họ
Từ trước đến nay, việc sản xuất tri
thức khoa học vẫn thuộc lĩnh vực độc
quyền của các nhà nghiên cứu, các
chuyên gia. Họ sản xuất tri thức về
người bản địa và lưu hành nó thông qua
nhiều hình thức khác nhau từ bài luận,
luận văn, luận án, sách, rồi nhiều dạng
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tài liệu khác. Việc thẩm định chất lượng của
những tri thức đó cũng do các chuyên gia, các
hội đồng khoa học trong lĩnh vực đó. Người
bản địa không có quyền tham gia vào quá trình
thẩm định đó. Trong bối cảnh xã hội trước đây,
những người bản địa có thể không biết đến sự
tồn tại của những sản phẩm của quá trình sản
xuất tri thức nên họ cũng không quan tâm.
Nhưng trong bối cảnh hiện nay, ít nhiều người
bản địa cũng có thể tìm thấy những sản phẩm
đã công bố rộng rãi liên quan đến cuộc sống
của họ. Vậy nên cần tăng quyền cho người bản
địa để họ tham gia thẩm định các sản phẩm
của quá trình sản xuất tri thức liên quan đến
họ. Họ có quyền được biết, được bàn luận,
thảo luận về những tri thức liên quan đến họ,
vừa giúp họ hiểu hơn về quá trình nghiên cứu,
về bản thân mình, vừa giúp các nhà nghiên
cứu có thể đối thoại, chia sẻ và thảo luận thêm
về quan điểm của mình với những người bản
địa là đối tượng nghiên cứu của họ.
Dù phân chia thành hai quyền khác nhau là
quyền tham gia vào quá trình sản xuất tri thức
và quyền tham gia vào quá trình thẩm định tri
thức liên quan đến người bản địa nhưng cũng
phải nói rằng cần thiết phải thực hiện hai quyền
này song song với nhau. Khi người bản địa
được tham gia nhiều vào quá trình sản xuất tri
thức liên quan đến họ thì họ cũng được nâng
cao năng lực để thẩm định những tri thức liên
quan đến họ được sản xuất ra. Còn việc tổ chức
cho người bản địa tham gia thẩm định như thế
nào cho phù hợp thì cần linh động trong những
trường hợp cụ thể. Quan điểm cốt lõi là phải
tôn trọng ý kiến của người bản địa và đưa nó
thành tiêu chí để đánh giá, thẩm định.
3.3. Quyền được thể hiện tiếng nói cá
nhân và cộng đồng trong quá trình phát triển
Xét cho cùng thì đây là tổng hợp tất cả các
quyền trên lại. Nhưng trên phương diện bản
thể luận thì vẫn cần tách bạch ra. Ý kiến cá
nhân và ý kiến cộng đồng rất cần thiết, quan
trọng trong quá trình phát triển của các cá nhân
và cộng đồng đó. Những định kiến vốn tồn tại
lâu năm vô hình trung đã giết chết tiếng nói cả
cá nhân lẫn tập thể về những vấn đề liên quan
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đến họ. Người ta vẫn cho rằng người bản địa lạc
hậu, dân trí thấp nên chưa nhận thức được nhiều
vấn đề và cần phải giúp đỡ để phát triển, bao gồm
luôn cả việc giúp đỡ phát biểu ý kiến. Sau đó, trên
nhiều phương diện khác nhau, người ta đã sửa sai
những định kiến đó theo từng mức độ. Tuy nhiên,
trong giai đoạn hiện nay, cần phải trân trọng ý kiến
của họ và xem đó là cơ sở quan trọng để xây dựng
những chính sách liên quan đến quá trình phát triển
của họ.
Người bản địa có quyền thể hiện ý chí của mình,
thể hiện tiếng nói của mình theo cách nghĩ của họ,
theo quan điểm của họ. Và chính quyền cần trân
trọng những ý kiến đó để xử lý sao cho phù hợp
chứ không lấy các thước đo bên ngoài vào đánh giá
các ý kiến của người dân. Xử lý các việc liên quan
đến người bản địa cần xem xét trong bối cảnh văn
hoá xã hội trong các “trường” của họ thì mới tìm
thấy sự phù hợp. Muốn vậy cần phải hiểu họ, lắng
nghe họ thật sự, chứ không phải làm theo hình thức,
lấy ý kiến cơ sở nhưng toàn cán bộ nói và theo quan
điểm của cán bộ. Đương nhiên, người dân cũng là
một khái niệm không rõ ràng, nên cũng trăm ngàn
ý kiến. Nói vậy không phải để bỏ qua ý kiến của
họ mà phải tìm ra phương pháp phù hợp để họ thể
hiện ý kiến của mình. Ví dụ tham vấn cộng đồng
để người dân tham gia làm chủ nhằm xử lý các vấn
đề xã hội liên quan đến họ được giới nghiên cứu
phát triển sử dụng trong nhiều năm qua đã chứng
minh được tính hiệu quả của nó dựa trên nguyên
tắc thể hiện ý kiến cá nhân và tổng kết dựa trên ý
kiến chung của cộng đồng nhưng các cá nhân tham
gia đều đồng ý chấp thuận.
Nói tóm lại, trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam
đã quan tâm nhiều đến cuộc sống của người dân tộc
thiểu số, của người bản địa. Từ pháp luật đến hệ
thống chính sách phát triển đều coi trọng điều đó và
hướng đến mục tiêu là làm cho người dân tộc thiểu
số được bình đẳng, phát triển và ngày thêm ấm no.
Nhưng trong bối cảnh hiện nay, quá trình phát triển
đòi hỏi phải nhận thức sâu hơn, nhất là trong quá
trình hội nhập với thế giới bên ngoài, cần phải làm
rõ hơn về các quyền cơ bản của người bản địa. Từ
đó có những phương pháp tăng quyền và trao quyền
cho người dân một cách hợp lý để giúp họ làm chủ
quá trình phát triển của chính mình hơn nữa./.
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