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1. Nguồn gốc, ý nghĩa ngày Dân số thế giới  

Ngày 11/7/1987, lúc 6h35 (giờ Anh), cậu bé người Nam Tư Matej Gašpar 

ra đời tại Thành phố Zagreb (nay là Thủ đô của Croatia) và đây cũng là công 

dân thứ 5 tỷ của Thế giới. Lúc đó, nhiều nước trên thế giới đã tổ chức lễ kỷ niệm 

vì coi đó là một chiến thắng mà loài người đã đạt được trong cuộc đấu tranh 

chống lại những thế lực đã kìm hãm sự sinh trưởng trong lịch sử. Nhưng với dân 

số 5 tỷ người lúc đó, loài người cũng nhận thức được hiểm họa lớn xảy ra do 

bùng nổ dân số đưa đến. Do đó ngày thế giới 5 tỷ người được coi là tiếng 

chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở mọi người trên trái đất về sự cạn kiệt tài nguyên, 

môi trường sống bị ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái và các quyền của con người 

không đủ điều kiện để thực hiện. 

Trước hiểm họa của “Bùng nổ dân số”, Diễn đàn Dân số Thế giới do Quỹ 

Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức tại Amrterdam (Thủ đô Hà Lan) tháng 

11 năm 1989 đã quyết định lấy ngày sinh của bé Matej Gašpar 11/7 hàng năm là 

Ngày Dân số Thế giới, để nhắc nhở các quốc gia và mỗi người trên trái đất về 

nguy cơ dân số tǎng quá nhanh, con người không đủ điều kiện sống với đầy đủ 

quyền chính đáng như: quyền học hành, có việc làm, đủ dinh dưỡng, nhà ở, bảo 

vệ sức khỏe… 

Trên cơ sở đó, mỗi quốc gia, mỗi người tự liên hệ với dân số của địa 

phương mình để có suy nghĩ và hành động đúng trong hành vi dân số mà tìm 

mọi biện pháp tích cực, góp phần giảm sự gia tăng dân số, không ngừng nâng 

cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân trí và cải tạo môi trường sinh thái. 

 2. Diễn giải nội dung ngày Dân số Thế giới 11/7/2022 

Ngày Dân số Thế giới năm 2022 với chủ đề: “Thế giới 8 tỷ người: Để 

hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người cần khai thác cơ hội 

và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người”. 

Năm 2011, dân số thế giới đạt 7 tỷ người. Năm nay, con số sẽ là 8 tỷ. Một 

số người sẽ ngạc nhiên về những tiến bộ trong y tế đã giúp kéo dài tuổi thọ, 

giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và tỷ lệ tử vong ở trẻ em và phát triển vắc-xin trong 

thời gian ngắn kỷ lục. Những người khác cũng sẽ vui mừng chào đón những đổi 
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mới công nghệ đã giúp cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn và kết nối chúng  

ta hơn bao giờ hết. Những tiến bộ trong bình đẳng giới cũng đạt được. 

Nhưng những tiến bộ đạt được đó không phải tất cả mọi người đều được 

hưởng. Vẫn còn có phụ nữ chết trong khi sinh nở. Bất bình đẳng giới vẫn còn 

tồn tại. Công nghệ kỹ thuật số càng làm cho nhiều phụ nữ và người dân ở các 

nước đang phát triển bị tụt hậu. Thời gian qua, vắc xin COVID-19 vẫn không 

được phân phối đồng đều. Những mối quan ngại, thách thức như vậy đã được 

chỉ ra cách đây 11 năm hiện vẫn còn đó hoặc thậm chí trở nên tồi tệ hơn như: 

Biến đổi khí hậu, bạo lực, phân biệt đối xử. Thế giới đã đạt đến một cột mốc đặc 

biệt nghiệt ngã vào tháng 5 năm nay: Trên toàn thế giới có hơn 100 triệu người 

buộc phải dời bỏ chỗ ở. 

Cũng có những quan ngại là thế giới đang ở bên bờ vực của tình trạng dân 

số quá tải khung khiếp hoặc dân số suy giảm nhanh chóng. Cả hai thái cực này 

đều cần các biện pháp để giảm bớt hoặc kích thích gia tăng dân số. Nhưng tác 

động về số lượng dân số trước đây đã cho thấy không thành công mà thay vào 

đó nó chỉ làm suy yếu các quyền con người, bao gồm cả quyền sinh sản khi phụ 

nữ bị buộc phải có nhiều hay ít con hơn trái với mong muốn của họ hoặc vì họ 

không được tiếp cận thông tin và dịch vụ để giúp họ đưa ra quyết định đó. 

Những điều này vốn đi ngược lại tinh thần của Chương trình Hành động của Hội 

nghị Quốc tế Dân số và Phát triển (ICPD). 

Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta chứng kiến sự khác biệt lớn về tuổi 

trung bình và tỷ lệ sinh giữa các quốc gia. Trong khi dân số của một số quốc gia 

đang già đi và có khoảng 60% dân số thế giới sống ở các quốc gia có mức 

sinh dưới mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ, thì các quốc gia khác có dân số 

trẻ rất lớn và không ngừng tăng lên. 

Nhưng trọng tâm cần tập trung vào con người chứ không phải dân số. Giảm 

bớt số lượng dân số làm mất đi tính nhân văn. Thay vì làm cho số lượng phục vụ 

cho hệ thống thì cần làm cho hệ thống phục vụ cho số lượng dân số bằng cách 

tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của con người. 

Theo Ban Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc: “Mặc dù tốc độ gia  tăng 

dân số toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong những thập kỷ tới, nhưng dân số thế giới 

có thể sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 20%-30% vào năm 2050 so với năm 2020. 

Việc có những ước tính chính xác về xu hướng dân số và dự báo đáng tin cậy về 

những thay đổi trong tương lai, bao gồm quy mô dân số và cơ cấu dân số theo 

độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý là cần thiết cho việc xây dựng và thực hiện 

chính sách và là hướng dẫn để hỗ trợ các quốc gia đi theo con đường bền vững 

sự phát triển". Ví dụ, khi mức sinh giảm phải chăng là do các bậc cha mẹ tương 

lai lo lắng về cách họ sẽ chu cấp cho một gia đình, tìm chỗ ở hợp túi tiền hay 

việc nghỉ sinh có thể cản trở con đường sự nghiệp của một người mẹ. Khi mức 

sinh tăng phải chăng là do sự lựa chọn của họ hoặc do phụ nữ không có kiến 

thức hay không được tiếp cận với các biện pháp tránh thai hiện đại. Việc đảm 

bảo tất cả mọi người đều được quan tâm có thể cho phép các chính phủ đánh giá 
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tốt hơn nhu cầu của dân số đang thay đổi và vạch ra một con đường chắc chắn 

hơn để giải quyết những nhu cầu đó về khả năng phục hồi nhân khẩu học. 

Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho một xã 

hội lành mạnh hơn được củng cố bởi các quyền và lựa chọn. Nhưng sân chơi 

không và chưa bao giờ bình đẳng. Vì giới tính, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, 

khuynh hướng tình dục, khuyết tật và nguồn gốc, cùng với các yếu tố khác, vẫn 

còn quá nhiều người bị phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực. Sẽ chẳng có ý 

nghĩa gì nếu chúng ta không quan tâm đến những người bị bỏ lại phía sau. 

Cần đầu tư cho nhân lực và vật lực vì một xã hội hòa nhập, hiệu quả đảm 

bảo quyền con người và quyền sinh sản. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giải 

quyết những thách thức to lớn mà hành tinh của chúng ta phải đối mặt và xây 

dựng một thế giới nơi sức khỏe, nhân phẩm và giáo dục là quyền và thực tế phải 

diễn ra, không phải là đặc quyền và những lời hứa suông. Trong một thế giới 8 

tỷ người phải luôn có không gian cho các cơ hội. 

 

Lê Minh Cảnh 

(Theo Tài liệu của Vụ Truyền thông - Giáo dục - Tổng cục Dân số - KHHGĐ) 
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