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BÌNH ĐẲNG – LÝ TƯỞNG CHUNG CỦA MỌI XÃ HỘI 

Ngay trong câu đầu tiên của Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam "Tất cả mọi người sinh 
ra đều có quyền bình đẳng", chúng ta đã gặp ngay hai chữ “bình đẳng”. Ý tưởng về sự 
bình đẳng này được trích dẫn từ tuyên ngôn độc lập của Mỹ, và cũng được nhắc đến 
trong Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp, cho thấy “bình 
đẳng” là một nguyên lý căn bản được chấp nhận bởi mọi quốc gia, mọi dân tộc. Như 
vậy, “bình đẳng” là một khái niệm chung của cả nhân loại, nó hướng đến việc khẳng 
định quyền lợi ngang nhau của mọi người, mọi đối tượng, mọi nhóm người trong xã hội. 
Nó chính là mục tiêu phấn đấu của mọi dân tộc, mọi xã hội tiến bộ, và là lý tưởng chung 
của mọi cuộc cách mạng trên thế giới.  

Trong lịch sử loài người, sau mỗi cuộc cách mạng thì xã hội trở nên bình đẳng hơn về 
một phương diện nào đó. Chẳng hạn, cách mạng giải phóng nô lệ xóa bỏ sự bất bình 
đẳng giữa chủ và nô lệ, cách mạng công nghiệp và nền cộng hòa xóa bỏ sự bất bình 
đẳng giữa tầng lớp vua chúa và thường dân, cách mạng thuộc địa xóa bỏ sự bất bình 
đẳng giữa các nước thuộc địa và thực dânS Bên cạnh những thay đổi lớn mang tính 
cách mạng đó, trong suốt quá trình phát triển xã hội, cũng có rất nhiều những phong 
trào nhỏ hơn đóng góp vào mục tiêu làm cho xã hội trở nên bình đẳng hơn, tiến bộ hơn, 
như : phong trào nam nữ bình quyền ; đòi bình đẳng trong việc bỏ phiếu, tranh cử ; bảo 
vệ quyền lợi của những người thiểu số, khuyết tật ; tranh đòi bình đẳng trong lập hội, 
làm báo, truyền tinS ; thúc đẩy giảm bớt khoảng cách giữa người giàu - người nghèo, 
chủ - thợ, nước giàu – nước nghèo, nông thôn – thành thịS       

Tuy nhiên, để thực hiện được lý tưởng bình đẳng xã hội, điều đầu tiên là chúng ta phải 
hiểu đúng khái niệm này. Nhiều người hiểu lầm bình đẳng là san bằng, làm cho ai cũng 
như ai, nên dẫn đến những chính sách xã hội sai lầm, mang tính quá khích, mà chúng 
ta đã từng thấy trong quá khứ. Điều đầu tiên cần phải khẳng định, bình đẳng ở đây có 
nghĩa là bình đẳng về cơ hội, nghĩa là mọi người đều được tạo một cơ hội như nhau để 
phấn đấu và vươn lên trong xã hội, nếu ai nổ lực nhiều hơn, học giỏi hơn, làm việc hiệu 
quả hơn, tất nhiên sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích hơn. Chẳng hạn, như xã hội Mỹ đã 
tạo được điều kiện bình đẳng để một người da đen, nếu có tài năng, cũng có thể được 
bầu làm tổng thống, như trường hợp của tổng thống Obama hiện tại. Hơn nữa, bình 
đẳng cũng nhắm đến việc chiếu cố cho những nhóm người có điều kiện khó khăn hơn 
những người khác, chẳng hạn: người nghèo, người già, trẻ em, người tàn tật, dân tộc 
thiểu số, người ở vùng sâu vùng xaS sao cho giảm bớt những khó khăn của họ. 

Lý tưởng bình đẳng dựa trên nguyên lý căn bản là con người sinh ra đều như nhau, 
đều có chung dòng máu đỏ và nước mắt mặn, và đều xứng đáng được hưởng quyền 
lợi như nhau. Mọi ranh giới như: giai cấp, màu da, chủng tộc, giới tính, trình độ, địa vịS 
không thể quyết định và thay đổi bản chất bình đẳng giữa mọi người.  
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Từ nguyên lý này, mọi quy định, luật lệ, thiết chế xã hội đều nhằm mục tiêu đảm bảo sự 
bình đẳng giữa mọi người trong xã hội. Xã hội càng tiến bộ thì tính bình đẳng giữa mọi 
công dân càng cao. Chẳng hạn, trong một xã hội dân chủ pháp trị, mọi công dân đều 
bình đẳng trước pháp luật, kể cả tổng thống, nếu vi phạm pháp luật cũng phải ra tòa 
như một thường dân. Chính vì vậy, trong xã hội hiện đại ngày nay, vai trò của quốc hội, 
cơ quan lập pháp, thường trở nên rất quan trọng, bởi nhiệm vụ chính của nó là thiết lập 
nên những quy định, điều luật nhằm đảm bảo sự bình đẳng, công bằng trong xã hội. Ở 
đó, phải tập hợp những người đại diện cho đủ mọi thành phần trong xã hội, họ có 
nhiệm vụ đề xuất và bỏ phiếu thông qua những điều luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho 
địa phương hoặc thành phần mà họ đại diện. Hiện nay, ở nước ta, đại biểu quốc hội đa 
phần là đảng viên cộng sản, vì vậy chưa thể đảm bảo được sự bình đẳng giữa những 
đảng viên đảng cộng sản và những người ngoài đảng. Điều này cần phải được điều 
chỉnh để lý tưởng bình đẳng ở nước ta được thực hiện tốt hơn.     

Trong xã hội Việt Nam ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, sự bất bình đẳng giữa 
người giàu - người nghèo đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, cần phải sớm khắc 
phục để đảm bảo xã hội phát triển bền vững và ổn định. Hơn nữa, một số quan niệm 
phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại, như: giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, quan 
chức chính phủ và thường dân, đảng viên và người ngoài đảngS cũng làm gia tăng 
tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Để khắc phục điều này, cần phải xây dựng một 
nền tảng dân chủ pháp trị vững mạnh, dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Đặt 
quốc hội, cơ quan lập pháp lên vị trí cao nhất, xây dựng cơ chế bầu cử quốc hội sao 
cho tập hợp được tiếng nói của tất cả mọi thành phần của đất nước. Mọi công dân, tổ 
chức nhà nước hay tư nhân đều phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và hiến 
pháp do quốc hội xây dựng. Tăng cường vai trò của báo chí trong việc phản ánh các sự 
việc bất công. Phải có cơ chế kiểm tra, giám sát và đảm bảo minh bạch thông tin. 
Người dân thuộc mọi thành phần phải được quyền biết và góp phần vào việc ra những 
quyết định quan trọng liên quan đến đất nước và quyền lợi của mình.  

Ngoài ra, cũng cần xây dựng chế độ bảo hiểm, phúc lợi, an sinh xã hội hiệu quả, sao 
cho đảm bảo được quyền lợi của mọi người dân, góp phần vào công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo, đảm bảo ổn định cuộc sống của những nhóm người dễ bị tổn thương, 
như: người già, trẻ em, tàn tật, dân tộc thiểu số, người thất nghiệpS  

Nói tóm lại, bình đẳng là mục tiêu ban đầu và lâu dài của mọi nổ lực xây dựng xã hội. 
Nó chính là thước đo trình độ văn minh và tiến bộ của một đất nước. Trong công cuộc 
xây dựng đất nước Việt Nam ngày nay, mục tiêu bình đẳng cũng cần đặt lên hàng đầu, 
bởi xét cho cùng, việc phát triển đất nước là nhằm mang lại cuộc sống ấm no, hạnh 
phúc cho toàn dân, và điều này sẽ không thể nào đạt được nếu thiếu sự bình đẳng. 
Mong rằng, lý tưởng bình đẳng sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng cho các chính sách phát 
triển đất nước và xã hội bình đẳng sớm trở thành hiện thực trên quê hương Việt Nam.  


