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Chào mừng đến với Bản tin Công 
bằng cho người dân

Về Chương trình GREEN 
Mekong
Bản 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 do Văn 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.
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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.
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Các đối tác của Chương trình 
tham gia vào Diễn Đàn CSO 
lần thứ ba tại Malaysia
Diễn đàn Các Tổ chức Xã hội Dân Sự Mạng lưới Lâm nghiệp Xã hội 
ASEAN (ASFN CSO) đóng vai trò như một một cơ chế để chắt lọc, 
tập hợp và truyền những thông điệp từ các CSO và các cộng đồng 
thuộc ASEAN, làm việc cùng nhau với tinh thần xây dựng để thúc 
đẩy lâm nghiệp cộng đồng trong các nước ASEAN. Diễn đàn CSO 
năm nay được tổ chức bởi Chương trình Trao đổi Lâm sản Ngoài 
Gỗ (NTFP-EP), tổ chức Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS), 
và tổ chức Hiệp ước các Dân tộc Bản địa Châu Á (AIPP), với sự hỗ 
trợ từ Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thuỵ Sỹ.

Chương trình tài trợ và tạo điều kiện cho sự tham gia của bảy đại 
diện CSO từ Campuchia, Lào và Việt Nam tại Diễn đàn Xã hội Dân 
sự thường niên lần thứ 3. Với chủ đề “Dọn đường cho các hành 
động tương lai để thu hút ASEAN tham gia vào Lâm nghiệp Xã hội 
& Biến đổi Khí hậu”, tổ chức từ ngày 22-23 tháng 5 năm 2014 tại 
Kota Kinabalu, Malaysia, ngay tiếp theo đó là hội nghị ASFN lần 
thứ 5 từ 24 đến 26 tháng 5. 

“Tài liệu nghiên cứu tại Diễn đàn [các biện pháp bảo vệ 
trong lâm nghiệp xã hội và/trong REDD+] sẽ giúp chúng 
tôi xác định được các hoạt động cần ưu tiên mà chúng tôi 
cần cân nhắc trong khi thực hiện công việc của mình cũng 
như trong hoạt động của Quỹ GREEN Mekong Challenge” 
– Palikone Thalongsengchanh, Hiệp hội Yêu Tài 
nguyên Thiên nhiên, Lào

Lần đầu tiên công bằng xã hội được công nhận là khía cạnh quan 
trọng của quản lý tài nguyên thiên nhiên, lâm nghiệp xã hội và 
quyền lợi người dân bản địa. Ngoài ra, các thành viên tham dự 
cũng xem xét việc thực hiện lộ trình cấp quốc gia, chia sẻ các 
chiến lược hỗ trợ, và phát triển các dự thảo về kinh tế và sinh kế 
cộng đồng, quyền sở hữu và tiếp cận rừng, các biện pháp bảo vệ, 
và các cơ chế quản trị để chuẩn bị cho sự tham gia của CSO trong 
hội nghị Mạng lưới Lâm nghiệp Xã hội ASEAN lần thứ 5 tiếp theo 
sau vào ngày 24-25 tháng Năm.

“Thảo luận nhóm quốc gia đã cho phép chúng tôi hiểu 
nhau hơn và biết cách làm việc cùng nhau để giải quyết 
những vấn đề ở nước của mình. Chúng tôi phải đưa ra một 
số cam kết và hành động ví dụ như phát triển các chính 
sách, hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ; nâng cao vị 
thế của đại diện lâm nghiệp xã hội ở cấp quốc gia và cơ 
sở; phát triển Ban Quản lý Đất Nông nghiệp Trung tâm 
(CFMB); quyền sở hữu đất; phát triển hệ thống và tiêu 
chuẩn thông tin về các biện pháp bảo vệ. Điều này đã 
giúp chúng tôi tập trung vào những hoạt động mà chúng 
tôi nên xem xét ở từng tổ chức riêng của mình.” – Teng 
Rithiny, Diễn đàn CSO Quốc gia, Campuchia

‘Công bằng cho người dân’ 
được đưa lên hàng đầu trong 
chương trình nghị sự tại Hội 
nghị ASEAN về Lâm nghiệp 
Xã hội 
Chương trình Công bằng cho Người dân và Tăng cường Mạng lưới 
khu vực Mekong (GREEN Mekong) do USAID tài trợ đã dẫn dắt 
trọn vẹn một phiên họp nửa ngày về công bằng xã hội và sự tham 
gia của địa phương. Sau các bài thuyết trình của các đại biểu 
đến từ cơ sở và trao đổi giữa nhiều bên liên quan, phiên họp đã 
dẫn đến một loạt các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy sự 
chuyển biến trong thái độ, hướng đến một nền quản trị rừng công 
bằng hơn và kêu gọi tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong 
việc đồng quản lý rừng. Các khuyến nghị do hội nghị đề xuất đã 
được trình lên cuộc họp thường niên của Các Quan chức Cấp cao 
ASEAN về Lâm nghiệp (ASOF) 

“Trong hội nghị, tôi đã học được rất nhiều bài học và kinh 
nghiệm từ các đại biểu khác và các nước khác, tất cả đều 
có thể áp dụng được trong công việc của tôi và trong cả 
việc thực hiện Quỹ GREEN Mekong Challenge nữa. Các 
nội dung của hội nghị đều rất quan trọng cho công việc 
của tôi, bởi vì lâm nghiệp xã hội là một vấn đề liên quan 
đến rất nhiều người, tổ chức và quốc gia.” - Đặng Đức 
Nghĩa, Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững Miền 
núi(CSDM), Việt Nam

Chương trình đã hỗ trợ 14 cán bộ lâm nghiệp và đại diện khối xã 
hội dân sự đến từ các nước khu vực hạ lưu sông Mekong tham gia 
cùng hơn 200 đại biểu đến từ các chính phủ, các tổ chức xã hội 
dân sự (CSO) và các bên liên quan khác tại hội nghị thường niên 
Mạng lưới Lâm nghiệp Xã hội ASEAN (ASFN) ở Kota Kinabalu, 
Malaysia vào ngày 24-26 tháng 5.  

“Trong hội nghị này tôi được biết rằng đại diện từ các cộng 
đồng và tổ chức xã hội dân sự trong cơ cấu chương trình 
REDD+ cấp quốc gia và cơ chế lâm nghiệp vẫn còn rất hạn 
chế trong khả năng đóng góp và cho ý kiến về chính sách 
và các thực hành. Cần phải có hỗ trợ tài chính cho việc xây 
dựng năng lực và các buổi gặp gỡ, học hỏi trao đổi giữa 
các cộng đồng và các chuyên gia từ Đông Nam Á và các 
nước khác để chia sẻ kiến thức chuyên môn về lâm nghiệp 
xã hội và biến đổi khí hậu.” – Teng Rithiny, Diễn đàn 
Phi Chính phủ NGO, Campuchia

Hội nghị hướng tới chia sẻ kinh nghiệm và bài học về vai trò và 
đóng góp của lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) trong việc giải quyết 
biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và phát triển nền kinh tế 
xanh, và cũng để thúc đẩy những chính sách và thực hành lâm 
nghiệp xã hội có liên quan. 

Hình 1: Đại biểu Diễn đàn NGO Campuchia và đối tác 
của chương  trình GREEN Mekong, Teng Rithiny, tại Diễn 
đàn CSO ở Malaysia
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Thành lập Nhóm Học hỏi Khu 
vực Sáng tạo về Công bằng 
trong Quản trị Rừng 
Chương trình phát động Nhóm Học hỏi Khu vực (RLG) về Công 
bằng trong Quản trị Rừng đánh dấu một cột mốc quan trọng. 
Nhóm học hỏi sẽ thúc đẩy quá trình cùng học tập về các cách 
tiếp cận và các cơ sở hợp lý để tăng cường sự tham gia của cộng 
đồng vào việc quản trị rừng và các chính sách biến đổi khí hậu 
có liên quan.

“Thành viên tham dự ở đây thực sự rất đúng đối tượng, 
bởi vì các cán bộ cấp cơ sở là những người trực tiếp trao 
đổi với các cộng đồng địa phương” – Ông Try Sopheak, 
Phó Chi cục trưởng lâm nghiệp Cantonment, Tỉnh Kratie, 
Campuchia

Nhóm bên liên quan này đặc biệt quan trọng bởi các cán bộ địa 
phương thường ít được dành cho các cơ hội học tập trong khu 
vực hơn so với các cán bộ cấp quốc gia mặc dù họ chính là những 
người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp nhất với cộng đồng địa 
phương.

Hai mươi hai cán bộ lâm nghiệp chính quyền cơ sở đến từ các 
nước Hạ lưu sông Mekong, bao gồm Campuchia, Lào và Việt Nam, 
đã tham gia vào sự kiện kéo dài 5 ngày. Nhờ có phiên dịch đồng 
thời tất cả các ngôn ngữ bản xứ, các thành viên tham dự có thể 
chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình với nhóm. 

“Trước khi đến đây thì vấn đề công bằng xã hội trong 
quản trị rừng cũng không có gì mới mẻ đối với tôi; nhưng 
khi đến đây tôi mới biết mình đã chưa hiểu hoàn toàn 
thấu đáo những chủ đề này, và trong những ngày vừa qua 
chúng tôi đã thảo luận, chia sẻ cách nhìn và thăm quan 
thực địa. Giờ thì tôi đã hiểu những khái niệm này rõ hơn 
rất rất nhiều” – Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Chi 
cục Lâm nghiệp, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Các tổ chức xã hội dân sự 
(CSO) ở khu vực Hạ lưu sông 
Mekong thu nhận thêm các 
kỹ năng thúc đẩy công bằng 
cho người dân
Đầu năm nay, nhóm GREEN Mekong đã gặp gỡ với các đối tác 
CSO để thảo luận về nhu cầu phát triển năng lực. Dựa trên đánh 
giá này, hội thảo khu vực thứ hai đã được tổ chức vào tháng 5 
năm nay. Đại diện từ 20 tổ chức dân sự đã đến để cùng tham gia 
vào các hội thảo, trong đó tập trung vào nâng cao các kỹ năng 
giám sát và đánh giá, viết đề xuất và truyền thông.

Hội thảo kéo dài ba ngày là một phần mục tiêu của chương trình 
nhằm hỗ trợ và phát triển năng lực của các CSO tại các nước 
Mekong và Myanmar. Các CSO này đã trở thành đối tác của 
chương trình kể từ tháng 10 năm 2013, khi họ tham gia tập huấn 
về các quy trình tham gia hiệu quả để cải thiện công bằng giữa 
các cộng đồng địa phương.

Các thành viên tham dự đã phát triển kế hoạch hành động riêng 
của mình trong sáu tháng tới, trong đó phác thảo các hoạt động 
chính để giải quyết các vấn đề công bằng. Các kế hoạch hành 
động cũng sẽ giúp nhóm GREEN Mekong cung cấp sự hỗ trợ kịp 
thời và các phương án dự phòng cho các CSO khi họ gửi các đề 
xuất cho vòng 2 của Quỹ GREEN Mekong Challenge và bắt đầu 
sử dụng Cổng Thông tin Công bằng. Tìm hiểu thêm thông tin tại 
http://bit.ly/capacity-development-workshop

“[Giờ đây] tôi đã biết cách viết những đề xuất tốt, tất cả 
đều phải bắt đầu từ nền tảng là các khía cạnh khác nhau 
của công bằng, và tôi sẽ chia sẻ kỹ năng này với các đồng 
nghiệp trong tổ chức của mình.” - Patricia Hlaing, Dịch vụ 
Xã hội Karuna Myanmar – Caritas, Myanmar

“Tôi sẽ kết hợp việc theo dõi và đánh giá kiến thức vào 
các dự án sinh kế của CDRT liên quan với bảo tồn rừng.” 
– Meas Vipou, Nhóm Phát triển Nông thôn Campuchia, 
Campuchia

Hình 2: Các quan chức cấp cơ sở tại sự kiện RLG đang 
chia sẻ kinh nghiệm của mình 

Hình 3: Đại 
diện CSO 
Hạ lưu sông 
Mekong thảo 
luận về công 
bằng trong 
hội thảo phát 
triển năng lực 
lần thứ 2.

Hình 4: Các đại diện CSO làm việc cùng nhau tại hội 
thảo phát triển năng lực lần thứ 2

“Về nhóm bên liên quan [ở đây] và quá trình học hỏi; chúng 
tôi đang thí điểm một quá trình có tác động lớn với Nhóm Học 
hỏi Khu vực (RLG). Chúng tôi đã thấy những mức độ nhiệt tình, 
trợ giúp và tham gia rất đáng ngạc nhiên và thú vị từ phía các 
quan chức chính phủ trong suốt sự kiện này” - Bà Regan Suzuki 
Pairojmahakij, RECOFTC - Trung tâm Vì Con người và Rừng

Sự kiện RLG lần hai sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Tìm hiểu 
thêm hoặc xem video từ sự kiện tại http://bit.ly/RLG-launch
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Cập nhật từ Quỹ GREEN 
Mekong Challenge
Chương trình đã thành lập một quỹ thách thức nhỏ - Quỹ GREEN 
Mekong Challenge (GMCF) - để hỗ trợ các thành viên CSO tham 
gia trong việc thực thi kế hoạch hành động đề ra trong hội thảo 
khu vực. Năm CSO đoạt tài trợ năm nay - Nhóm các Hoạt động 
Mạng lưới (Myanmar), Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững 
Miền núi (Việt Nam), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Việt 
Nam), Quỹ Phát triển Bền vững (Thái Lan) và Diễn đàn NGO 
(Campuchia).

Các kế hoạch của dự án GMCF bao gồm tiến hành khảo sát ở cấp 
cộng đồng để điều tra và phát triển các quy tắc và quy định về 
quản lý và quản trị tài nguyên, và tiến hành các hoạt động nâng 
cao nhận thức với các nhà báo dân tộc thiểu số để họ có sự hiểu 
biết tốt hơn và kiến thức mới về công bằng trong đất rừng và có 
thể lồng ghép các vấn đề này vào công việc của họ.

Các dự án sẽ kết thúc vào tháng 12 năm nay. Vòng thứ hai của 
giải thưởng sẽ bắt đầu vào năm tới.

Hai mươi CSO tham gia vào 
Cổng Thông tin Công bằng 
cho Người dân
Cổng thông tin trực tuyến cho các CSO tham gia vào chương 
trình đã sẵn sàng đi vào sử dụng trên trang mạng của RECOFTC; 
các đóng góp được trưng cầu từ tất cả các đối tác tham gia vào 
chương trình cho đến nay. Cổng thông tin, mở cho cả những nhà 
thực hành biến đổi khí hậu và lâm nghiệp cộng đồng, sẽ cập 
nhật những tin tức từ các CSO đang thực hiện GMCF và trưng 
bày những nguồn tài liệu về công bằng trên toàn cầu. Mục đích 
của cổng thông tin là nhằm hỗ trợ việc học tập và đóng góp vào 
những thảo luận về công bằng trong quản lý, quản trị rừng và 
các chương trình biến đổi khí hậu ở khu vực Hạ lưu sông Mekong.
 

Cổng thông tin hiển thị trên 5 ngôn ngữ khu vực. Cổng thông 
tin sẽ được ra mắt cùng lúc với trang web mới nâng cấp của 
RECOFTC vào tháng 8 năm2014.  

“Tôi sẽ sử dụng Cổng thông tin Công bằng cho Người dân 
để chia sẻ công việc của tôi với cộng đồng và cũng để 
kết nối và tiếp cận các tổ chức đối tác CSO của RECOFTC 
và GREEN Mekong để tìm kiếm thông tin, tài nguyên và 
công cụ.” - Phanmaly Kingmala, Công ty TNHH Tư vấn 
Phát triển Nông-Lâm nghiệp, Lào

“Tôi sẽ sử dụng Cổng thông tin Công bằng cho Người dân 
để chia sẻ các ý tưởng, kinh nghiệm, quy trình và tình hình 
về công bằng ở cấp độ hành động, tức là cấp địa phương.” 
- Olarn Ongla, Quỹ Phát triển Bền vững, Thái Lan

Hình 5: Cán 
bộGREEN 
Mekong đang hỗ 
trợ các đại diện 
CSO truy cập vào 
Cổng thông tin 
Công bằng cho 
Người dân 

Tài liệu tập huấn về thúc 
đẩy công bằng cho người 
dân

Các nguồn Tài liệu về Công 
bằng
Nhóm Làm việc Mở thảo luận về Đại dương, rừng, đa dạng 
sinh học và công bằng xã hội 

Cập nhật tiến độ của Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 
vềrừng. Phiên thứ 8 của Nhóm Làm việc Mở (OWG8) về SDG đã 
diễn ra vào ngày 3-7 tháng 2 năm 2014 tại trụ sở Liên Hợp Quốc. 
Tìm hiểu thêm chi tiết về các buổi làm việc về công bằng xã hội 
và các vấn đề khác tại http://bit.ly/SDG-social-equity

Tại Hội nghị thượng đỉnh Rừng Châu Á, các chuyên gia hối 
thúc đưa vấn đề công bằng trở thành một cột trụ của nền 
kinh tế xanh.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Rừng Châu Á, tổ chức tại Jakarta, các 
bộ trưởng từ khắp Đông Nam Á đã cùng các CEO, lãnh đạo xã hội 
dân sự, các chuyên gia về phát triển và các nhà khoa học hàng 
đầu thế giới chia sẻ kiến thức để hướng đến một nền kinh tế xanh 
thông qua việc quản lý rừng và cảnh quan tốt hơn. Trong suốt 2 
ngày hội nghị, các đại biểu tham dự kêu gọi nỗ lực phát triển và 
nghiên cứu phải bao gồm cả các cộng đồng địa phương và chủ sở 
hữu nhỏ, những người có sinh kế phụ thuộc vào tài nguyên rừng 
- và cũng là những người dễ bị ảnh hưởng nhất trước những thay 
đổi quyết liệt đang diễn ra trên toàn cảnh. Tìm hiểu thêm về hội 
nghị tại http://bit.ly/Forest-Asia-Summit

Đọc trang blog của CIFOR về tầm quan trọng của công bằng tại  
http://bit.ly/equity-pillar-of-economy

Thiết kế chương trình REDD+ để thúc đẩy phát triển bền 
vững và giảm nghèo

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan 
(SNV) đã đánh giá về những lựa chọn lợi ích của người dân đối với 
các gói chi trả REDD+ tại tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Báo cáo có 
thể được truy cập tại http://bit.ly/REDD-compensation-Vietnam

Một nghiên cứu bổ sung từ Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế 
(IIED) vạch ra những hàm ý về chi phí cho chương trình vì người 
nghèo REDD + ở Lâm Đồng. Báo cáo xem xét một số các chi 
phí cho việc thực hiện các hệ thống phân phối lợi ích cho người 
nghèo. Báo cáo hiện có tại http://bit.ly/REDD-cost-implications-
Vietnam

Nâng cao công bằng cho người dân 
trong bối cảnh rừng và biến đổi khí hậu: 
Tài liệu tập huấn đã được hoàn tác và 
có thể truy cập trực tuyến. Tài liệu này 
do RECOFTC  xây dựng và được chương 
trình GREEN Mekong của USAID và 
chương trình Xây dựng Năng lực Người 
dân cho dự án REDD+ của NORAD tài 
trợ. 

Tài liệu tập huấn sẽ giúp thúc đẩy viên 
địa phương thiết kế và thực thi các 
quá trình tham gia hiệu quả dựa trên 
những nguyên tắc của công bằng trong 
bối cảnh rừng và biến đổi khí hậu, đặc 
biệt là cho REDD+. Đọc thêm và tải bản 
hướng dẫn tại http://bit.ly/improving-
grassroots-equity
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Ống kính giới
Ra mắt thước phim đào tạo về bình đẳng giới 

Chương trình GREEN Mekong và USAID-LEAF Châu Á do USAID 
tài trợ đã sản xuất một thước phim đào tạo để bổ trợ cho các 
chương trình phát triển năng lực về giới trong bối cảnh rừng ở Hạ 
lưu sông Mekong. Thước phim mang tên“Môi trường bình đẳng: 
Công bằng giới trong lâm nghiệp và REDD+”, giải thích khái niệm 
bình đẳng giới và chia sẻ ba thực hành tốt nhất dựa trên nghiên 
cứu phạm vi của USAID-LEAF, WOCAN và UN-REDD. Đoạn phim 
giới thiệu quan điểm của các cán bộ lâm nghiệp từ Lào và những 
bài học từ người dân liên quan ở Thái Lan. Xem đoạn phim tại 
http://bit.ly/gender-equity-video

USAID và IUCN tổ chức trao đổi về Giới và REDD+ 

Đầu năm nay, một hội thảo trao đổi học tập kỹ thuật về Giới 
và REDD + đã được tổ chức bởi IUCN và USAID, cùng với Tổ 
chức Môi trường và Phát triển của Phụ nữ (WEDO), Chương trình 
UN-REDD toàn cầu, và Tiêu chuẩn Xã hội và Môi trường REDD+ 
(SES), vào tháng 5 ở Washington, DC. Hội thảo đã quy tụ 52 nhà 
hoạch định chính sách và các nhà thực hành đến từ hơn 20 quốc 
gia cùng tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi, xác định những 
bài học kinh nghiệm, những thực hành tốt nhất, các thách thức, 
những khoảng trống và những nhu cầu giữa các nước khác nhau, 
nơi mà các động thái về giới và REDD+ đã được phát triển hoặc 
đang trong giai đoạn sơ khai.

Kết quả hội thảo gồm danh sách ưu tiên các hành động cần thiết 
ở nhiều cấp độ để tăng cường lồng ghép các cân nhắc về giới 
hướng tới giai đoạn thực thi REDD+. Các hành động này bao gồm 
phát triển các chiến lược đàm phán về những phức tạp trong vấn 
đề về quyền sử dụng đất, theo đuổi cơ chế chia sẻ lợi ích dựa trên 
vai trò và trách nhiệm riêng biệt của từng giới, và thiết kế các chỉ 
số giới cụ thể trong hệ thống thông tin về các biện pháp bảo vệ. 
Theo đuổi REDD+ như một cơ hội cải cách cũng là một chủ đề 
quan trọng nổi lên, bổ sung cho và làm tăng sức mạnh tổng hợp 
với các mục tiêu và nguyên tắc phát triển bền vững khác. Báo cáo 
tóm tắt hội thảo sẽ được hoàn thiện vào cuối năm nay. 

Tìm Chỉ số Bình đằng Giới cho nước của bạn

Chỉ số Bình đằng giới (GEI) đo khoảng cách giữa phụ nữ và nam 
giới trong giáo dục, kinh tế và tham chính. Chỉ số có thể được 
xem tại  http://bit.ly/Gender-equity-index

Hình 6: Đoàn làm phim đi theo Bà Rawiwan và nhóm 
thanh niên ở Baan Thung Yao trong chuyến tuần tra hàng 
ngày của họ xuyên cánh rừng cộng đồng

Hình 7: Một cảnh trong đoạn phim. Đoạn phim giải thích 
về vấn đề bình đằng giới trong bối cảnh rừng cộng đồng 
thông qua hoạt hình. 

Bản tin này được xuất bản bởi: 

Chương trình GREEN Mekong 

RECOFTC – Trung tâm Vì Con người và Rừng
P.O. Box 1111
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903,Thailand
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 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
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