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• Các bên liên quan tại địa phương ở Campuchia, Thái Lan 
và Việt Nam chia sẻ những cách nhìn nhận về cải thiện 
công bằng 

• Phát triển năng lực của các tổ chức dân sự xã hội để thúc 
đẩy công bằng một cách hiệu quảtrong các sáng kiến giảm 
thiểu biến đổi khí hậu dựa vào rừng. 
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Số 2 • Tháng 2 Năm 2014

Hợp tác cùng người dân địa 
phương khu vực Mekong nhằm 
thúc đẩy các sáng kiến hiệu 
quả cho công bằng trong giảm 
thiểu biến đổi khí hậu.

Chào mừng đến với Bản tin Công 
bằng cho người dânBản tin này được thực hiện bởi Chương 

trình Công bằng cho người dân và tăng 
cường mạng lưới ở khu vực Mekong 
(GREEN Mekong), với mục tiêu tăng 
cường năng lực cho các bên liên quan tại 
cấp cơ sở và các nhà hoạch định chính 
sách ở vùng hạ lưu sông Mekong nhằm 
thúc đẩy công bằng trong các chính sách 
và thực hành về giảm thiểu biến đổi khí 
hậu từ rừng. 

Chương trình được xây dựng từ một thực 
tế là đã có nhiều thất bại trong công tác 
bảo vệ rừng bởi nhu cầu, mong muốn, 
kiến thức và sự tham gia của những 
người dân địa phương đã không được cân 
nhắc và xem xét trong các quá trình ra 
quyết định. Ở khu vực hạ lưu sông 
Mekong, nơi hàng triệu người vẫn sống 
phụ thuộc lớn vào nguồn tài nguyên 
rừng, những chiến lược và chính sách 
được xây dựng để bảo vệ rừng, giảm 
phát thải cac-bon và giảm thiểu biến đổi 
khí hậu sẽ chỉ thành công nếu có sự 
tham gia tích cực của các cộng đồng địa 
phương.

Chương trình GREEN Mekong doVăn 
phòng khu vực châu Á (RDMA ) thuộc Cơ 
quan Phát triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) 
tài trợ và được thực hiện bởi RECOFTC – 
Trung tâm Vì Con người và Rừng.

Về Chương trình 
GREEN Mekong  
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Các bên liên quan tại địa phương ở 
Campuchia, Thái Lan và Việt Nam chia sẻ 
những cách nhìn nhận về cải thiện công 

bằng

Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2013, chương trình đã tổ chức 7 
cuộc tham vấn tại Campuchia, Thái Lan và Việt Nam với khoảng 
200 đại biểu đến từ các tổ chức dân sự xã hội(CSO), thành viên 
mạng lưới lâm nghiệp cộng đồng và các bên liên quan cấp địa 
phương. Các cuộc tham vấn bao gồm tham vấn cấp quốc gia và 
thảo luận nhóm trọng tâm ở cấp địa phương; cả hai hình thức 
này đều có mục đích nhằm xác định và xếp hạng ưu tiên những 
vấn đề chính có liên quan đến công bằng trong bối cảnh quản trị 
rừng theo vùng, nhằm đánh giá những cơ chế thích hợp đang có, 
những điểm mạnh trong hệ thống quốc gia và tập hợp các 
khuyến nghị để thực hiện các vấn đề công bằng trong quản lý 
rừng hướng tới giảm thiểu biến đổi khí hậu.

“Người dân địa phương phải được đặt vào vị trí trung tâm của 
tiến trình. Chúng tôi phải được tham dự vào các quá trình ra 
quyết định từ đầu đến suốt quá trình thực thi,” một thành viên 

cộng đồng địa phương tại Hà Nội, Việt Nam phát biểu. 
Tại Preah Vihear, Campuchia, sau một bài tập đánh giá động lực 
kinh tế - xã hội của cộng đồng, những thành viên của cộng đồng 
đã chia sẻ những hiểu biết của họ về công bằng như sau: “Công 
bằng trong chia sẻ lợi ích phụ thuộc vào sự đóng góp mà mỗi 
người dành cho các hoạt động lâm nghiệp cộng đồng có sinh lợi 
ích. Điều này đòi hỏi tất cả đối tượng hưởng lợi phải thảo luận 
với nhau và thống nhất cách chia sẻ lợi ích.”

Tại cả ba nước, các đại biểu đều nêu bật nhiều lĩnh vực quan 
tâm chung, nhưng có khác nhau về thứ tự ưu tiên. Các lĩnh vực 
này bao gồm: chia sẻ lợi ích, quyền hưởng dụng, chính sách, quy 
định pháp luật, tiếp cận thông tin, quản trị tốt, sự tham gia và 
các quá trình tham vấn, cơ chế giải quyết khiếu nại, giới, động 
cơ mất rừng và sinh kế. 

Các kiến nghị từ những đại biểu tham gia nhằm giải quyết những 
mối quan ngại này bao gồm sự cấp thiết phải có những chương 
trình tham vấn cộng đồng hiệu quả và kêu gọi được tham gia 
của người dân địa phương trong các quá trình ra quyết định. 
Những vấn đề nêu ra trong quá trình tham vấn phải được tài liệu 

hóa, được giải quyết, được theo dõi và đánh giá.

Phát triển năng lực của các tổ chức xã hội 
dân sự để thúc đẩy công bằng một cách 
hiệu quả trong các sáng kiến giảm thiểu 
biến đổi khí hậu từ rừng 

Hai mươi mốt tập huấn viên cơ sở từ Campuchia, Lào, Myanmar, 
Thái Lan và Việt Nam đã cùng tham dự một chương trình tập 
huấn vào tháng 10 ở Bangkok về “Cải thiện công bằng cho người 
dân về Rừng và Biến đổi khí hậu”. Khóa đào tạo nhằm phát triển 
năng lực cho các tập huấn viên cấp cơ sở giúp họ xác định được 
các vấn đề và các cơ hội về công bằng cũng như giúp họ học 
thêm các phương pháp mới để giải quyết các vấn đề liên quan 
đến công bằng trong các quá trình có sự tham gia của các bên 
liên quan.  

Các đại biểu được học về các phương pháp thuyết trình mới mẻ 
và có sự tham gia, những cách tiếp cận lôi cuốn, được thiết kế 

để tạo ra những chuyển đổi trong tập huấn của chính họ. Đối với 
nhiều người, những phương pháp trực quan sinh động để diễn 
đạt công bằng trong các quá trình lôi cuốn sự tham gia ở cơ sở 
thật sự mới, nhất là trong hoàn cảnh lâu nay các cách tiếp cận 
phát triển năng lực trong lĩnh vực lâm nghiệp thường theo lối cổ 
điển. Một học viên đã chia sẻ: “khóa đào tạo này rất đặc biệt bởi 
nó tập trung vào cách “làm thế nào” để cải thiện công bằng ngay 
tại cơ sở - làm thế nào để thiết kế các quá trình tham gia một 
cách sáng tạo và tổ chức được các tiến trình thúc đẩy tạo công 
bằng.

Các phương pháp phi truyền thống được sử dụng trong khóa đào 
tạo Tập huấn cho tập huấn viên này bao gồm các bài tập tư duy 
dựa trên tài sản, âm nhạc, hình ảnh và kể chuyện như là một 
phần của cách tiếp cận của khóa học. Kết thúc khóa học, một 
học viên đã nói bây giờ họ “đã hiểu vai trò chính của tập huấn 
viên cơ sở trong việc xử lý các vấn đề về công bằng và mối quan 
hệ giữa công bằng và sự tham gia của cộng đồng”.
 
Các khóa tập huấn tiếp theo và tài liệu tập huấn sẽ được cung 

cấp trong năm 2014. 

Các học viên tìm hiểu 

động lực của các bên 

liên quan cấp cơ sở về 

công bằng trong ‘bài tập 

Trò chơi quyền lực’.

Các đại biểu ở buổi tham vấn ở cấp cơ sở tại Preah Vihear, Campuchia, thực hiện một 
bài tập để xây dựng hiểu biết chung về công bằng. Trong bài tập này, các đại biểu nam 
và nữ được chia thành hai nhóm và được yêu cầu xem xét phân phối các nguồn lực 
trong hoàn cảnh khác nhau về năng lực và sự giàu có. Các nhóm sau đó thảo luận 
những cơ sở phân chia và các cách phân phối lợi ích khác nhau.  Ảnh chụp của Regan 
Suzuki.

mới mẻ để thúc đẩy công bằng cho người dân trong biến 

đổi khí hậu và rừng. 

Các tập huấn viên cơ 

sở đến từ 

Campuchia, Lào, 

Myanmar, Thái Lan 

và Việt Nam tập 

trung ở Bangkok để 

học các cách tiếp cận 
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Ống kính giới

Ống kính giới phản ánh các nhận định của các bên liên quan về 
bình đẳng giới.

Bhawana Upadhyay, Cán bộ chương trình về Quyền và Giới, 
RECOFTC, chia sẻ nhìn nhận của mình về công bằng như  một 
cách tiếp cận cơ bản để đạt được các kết quả đầu ra bền vững 
trong lâm nghiệp cộng đồng: 

“Điều vô cùng quan trọng lànhận ra rằng các chính sách và quy 
hoạch rừng sẽ không đạt được kết quả nếu những nhu cầu, ưu 
tiên và vướng mắc của cả nam giới và nữ giới không được xem 
xét cụ thể.

Những cân nhắc về bình đẳng giới phải được đề cập trong những 
giai đoạn thiết kế và thực hiện các can thiệp và các chính sách 
lâm nghiệp, thiếu đi điều này thì sẽ vẫn còn đó nguy cơ đẩy phụ 
nữ sâu hơn vào đói nghèo, bất ổn, mâu thuẫn và tuyệt vọng. 

Các nỗ lực nhằm thúc đẩy các chính sách lâm nghiệp có tính đến 
giới, các khung đầu tư và chương trình sẽ tối đa hóa sự đồng bộ 
giữa an toàn lương thực và lĩnh vực lâm nghiệp, và giúp cho các 
cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng thích ứng tốt hơn với những 
tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trao quyền cho phụ nữ có 
thể tạo ra những lợi ích đảo ngược quan trọng cho gia đình họ, 
cho cộng đồng và nền kinh tế quốc gia.” 

Các nguồn lực về công bằng

Phần ‘Các nguồn lực về công bằng’ nêu bật những nguồn lực 
chính về công bằng trong bối cảnh quản lý rừng và biến đổi khí 
hậu. 

Liệu có thể thực hiện được một chương trình 
REDD+hay không? Vai trò của các biện pháp đảm 
bảo an toàn xã hội, các tiêu chuẩn, và đánh giá tác 
động trong giảm thiểu rủi ro và gia tăng kết quả 
đầu ra. 

Bản tin sau của Forest Trends đánh giá các ảnh hưởng của 
REDD+ lên công bằng xã hội. Bản tin mô tả phản hồi quốc tế 
chính về những rủi ro xã hội của chương trình REDD+ dưới góc 
độ các biện pháp an toàn và tiêu chuẩn và lập luận rằng một 
REDD+ công bằng là vấn đề sống còn cho một chương trình 
REDD+ hiệu quả. Bài viết có thể tìm thấy tại http://ow.ly/rYyo1

Sẵn sàng để tham gia: Kinh nghiệm tham gia của 
các bên liên quan trong chương trình REDD+

Báo cáo này được thực hiện bởi chương trình Cacbon rừng, Thị 
trường và Cộng đồng do USAID tài trợ. Nghiên cứu tập hợp các 
kinh nghiệm, rút ra các bài học và thực hành tốt từ các cấp, địa 
phương và quốc gia về sự tham gia của các bên liên quan. 
Nghiên cứu đặc biệt thích hợp trong thời điểm này bởi gói 
REDD+ toàn diện vừa được đồng ý thông qua tại COP 19. Báo 
cáo có thể tìm thấy tại đây: http://ow.ly/ryym8 

W+: Trao quyền cho phụ nữ và sự tham gia của nữ 
giới trong các dự án giảm thiểu cacbon. 

Vào tháng 4 năm 2013, Tổ chức Phụ nữ tạo ra thay đổi trong 
Nông nghiệp và Quản lý tài nguyên thiên nhiên (WOCAN) ra mắt 
tiêu chuẩn W+ đặt ra bộ yêu cầu trong thiết kế và thực hiện dự 
án, bổ sung cho những tuân thủ bắt buộc đang có hay các tiêu 
chuẩn cacbon tự nguyện. W+ đề ra cụ thể những cách lồng ghép 
và đo lường sự tham gia và trao quyền của phụ nữ trong các dự 
án giảm thiểu cacbon. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: 
www.wplus.org

Hộp Giới
Phương pháp Hộp Giới được phát triển bởi Carol J. Pierce Colfer 
thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) nhằm 
hỗ trợ các chuyên gia lâm nghiệp và những nhà quản lý tài 
nguyên thiên nhiên khác lồng ghép giới một cách hiệu quả trong 
quảnlý rừng (chủ yếu rừng nhiệt đới). Bài viết về phương pháp 
này được đăng tải tại: http://ow.ly/rYxRT 

Công bằng là gì?

Công bằng là cách đối xử bình đẳng dành cho tất cả các 
bên liên quan trong các thủ tục thiết lập và thực hành 
chính sách và trong phân phối chi phí cũng như nguồn lực, 
tuân theo một loạt những nguyên tắc đã được thống nhất. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảoBản tin Số 1, 
tại http://ow.ly/t66Xg
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Các tổ chức xã hội dân sự đăng ký các khoản tài trợ 
nhỏ nhằm thực hiện các dự án cộng đồng để thúc 
đẩy công bằng trong biến đổi khí hậu và rừng 

Các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào khóa tập huấn được tổ 
chức vào tháng 10/2013 đã nộp đề xuất cho các khoản tài trợ 
nhỏ để thực hiện các dự án nhằm thúc đẩy công bằng trong biến 
đổi khí hậu và rừng. Quỹ GREEN Mekong Challenge tạo cơ hội 
cho các tổ chức được chọn thúc đẩy công bằng ở cấp địa phương 
và sử dụng các kiến thức và kỹ năng có được từ khóa tập huấn. 
Các dự án tài trợ nhỏ được bắt đầu từ tháng 4 năm 2014; chi tiết 
về các dự án được chọn sẽ được đăng trên trang web của chương 
trình. 

Các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào các diễn 
đàn quốc gia về lâm nghiệp cộng đồng ở 
Camphuchia, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam 

Các đối tác của chương trình GREEN Mekong sẽ tham gia vào các 
diễn đàn quốc gia ở Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt 
Nam được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2014. Các diễn 
đàn quốc gia này được RECOFTC và các đối tác thực hiện nhằm 
mở rộng sự tham gia và thúc đẩy tính tự chủ của các bên liên 
quan địa phương trong phát triển và thực hiện các kế hoạch 
hành động và các ưu tiên về lâm nghiệp cộng đồng. Diễn đàn 
cũng tạo cho các bên liên quan một nơi để đánh giá những tiến 
độ của lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ), phát triển chiến lược và 
tăng cường cam kết cải thiện sinh kế và quản lý LNCĐ trong 
vùng.

Ấn phẩm sẽ ra mắt: Tài liệu tập huấn: Cải thiện 
Công bằng cho người dân trong bối cảnh rừng và 
biến đổi khí hậu 

Một tài liệu tập huấn mới với mục đích cải thiện sự tham gia của 
các bên liên quan cấp cơ sở trong các quá trình giảm thiểu biến 
đổi khí hậu dựa vào rừng. Tài liệu sẽ giúp các tập huấn viên cơ 
sở thiết kế và thực hiện các quá trình tham gia hiệu quả dựa vào 
các nguyên tắc trong bối cảnh rừng và biến đổi khí hậu, đặc biệt 
liên quan đến REDD+. Tài liệu này cũng cấp các phương pháp và 
công cụ thực tế và giúp phát triển các kỹ năng cho tập huấn viên 
cấp cơ sở nhằm thúc đẩy công bằng thông qua các quá trình 
tham gia hiệu quả trong các dự án/ chương trình giảm thiểu biến 
đổi khí hậu. Tài liệu tập huấn sẽ được cung cấp trực tuyến vào 
tháng 4 năm 2014. 

Cổng thông tin điện tử tương tác mới nhằm đẩy 
mạnh chia sẻ kiến thức về công bằng giữa các tổ 
chức xã hội dân sự trong khu vực Mekong

Một ổng thông tin điện tử trực tuyến cho các tổ chức xã hội dân 
sự tham gia vào chương trình sẽ được đưa lên trên trang chủ của 
RECOFTC. Cổng thông tin này cũng dành cho các nhà thực hành 
LNCĐ và biến đổi khí hậu. Cổng thông tin sẽ cập nhật các thông 
tin từ các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình thực hiện dự án 
tài trợ bởi Quỹ GMCF và cung cấp các nguồn tham khảo về công 
bằng trên thế giới. Mục đích của cổng thông tin này là để thúc 
đẩy học hỏi và thảo luận về công bằng các dự án/ chương trình 
biến đổi khí hậu và quản lý rừng ở vùng hạ lưu sông Mekong. 
Cổng thông tin này sẽ được thực hiện bằng 5 ngôn ngữ khu vực. 

Bản tin này được xuất bản bởi: 
Chương trình GREEN Mekong 
RECOFTC –  Trung tâm vì Rừng và Con người 
Hộp thư P.O.Box1111
Bưu điện Kasetsart 
Bangkok10903,Thái Lan
green.mekong@recoftc.org
www.recoftc.org/site/about-green-mekong

Những nhận định trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của RECOFTC – Trung tâm vì Rừng và Con người và của USAID. Chúng tôi 
miễn giải trừ trách nhiệm do những lỗi hay sai sót trong việc biên dịch tài liệu từ văn bản gốc tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác. 

Chúng tôi mời bạn đọc chia sẻ các ý kiến phản hồi về bản tin này hoặc đóng góp cho bản tin những kết quả hoặc công việc của quý vị về công bằng.

Hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ green.mekong@recoftc.org

Hãy gửi chúng tôi lời tựa cho bức ảnh này. Chúng tôi 

sẽ lựa chọn một số lời tựa nhận được để đăng trong 

bản tin số tới (Tháng 6, 2014). 

Hãy gửi lời tựa cho bức ảnh tới địa chỉ emailgreen.

mekong@recoftc.org 

 “Bạn thấy điều gì?”

Chương trình GREEN Mekong được tài trợ bởi USAID và do RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng  thực hiện. •Tháng 2 năm 2014• 

Các hoạt động sắp tới


