BẢN TIN
Phụ nữ và Biến đổi khí hậu
Số 06 I 09/2021

Nguồn ảnh: baobinhthuan.com

TRUNG
TRUNGTÂM
TÂMNGHIÊN
NGHIÊNCỨU
CỨUMÔI
MÔITRƯỜNG
TRƯỜNGVÀ
VÀCỘNG
CỘNGĐỒNG
ĐỒNG(CECR)
(CECR)

Bản tin này được xây dựng
trong khuôn khổ dự án
“Tăng cường sự tham gia và
nâng cao năng lực quản lý
của tổ chức phụ nữ trong
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Quỹ tài trợ nhỏ về Bình đẳng Giới và
Bảo tồn Nguồn Nước Thích ứng với
Biến đổi Khí hậu
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Ích lợi bất ngờ từ đại dịch: Tầng Ô-dôn
hồi phục nhanh hơn dự kiến 15 năm

giảm thiểu rủi ro thiên tai”
do UN Women hỗ trợ.

Lời giới thiệu
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là thách thức to lớn, toàn cầu đối
với quá trình phát triển bền vững của nhiều quốc gia trên thế giới,
trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu
ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của BĐKH. Dưới sự tác động của
BĐKH, trong 10 năm trở lại đây, các hiện tượng thiên tai như:
bão, lũ, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn… đã gây ra
thiệt hại nặng nề lên kinh tế và xã hội: Số người thiệt mạng và mất
tích hơn 9.500 người, thiệt hại về tài sản ước tính 1,5% GDP/năm
(Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, 2019).
Tại Việt Nam, phụ nữ vừa là đối tượng chịu tác động, vừa là
chủ thể có những đóng góp đáng kể trong công tác chuẩn bị,
phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng BĐKH. Tuy
nhiên, vai trò và năng lực của phụ nữ chưa được nhìn nhận đầy
đủ, tiếng nói và tầm ảnh hưởng của họ trong quá trình ra quyết
định về thích ứng với BĐKH và giảm thiểu rủi ro thiên tai vẫn còn
hạn chế.

Nguồn ảnh: suckhoedoisong.vn

Được sự tài trợ của UN Women, trong khuôn khổ dự án
“Tăng cường sự tham gia và nâng cao năng lực quản lý của các tổ
chức phụ nữ trong xây dựng chính sách ứng phó biến đổi khí hậu
và giảm thiểu rủi ro thiên tai”, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
và Cộng đồng (CECR) tổng hợp và biên soạn Bản tin Phụ nữ và
biến đổi khí hậu với mục tiêu chia sẻ, cập nhật kiến thức, thông
tin, kinh nghiệm và các thực hành tốt về lồng ghép giới trong các
hoạt động thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Tiếp nối bốn số bản tin đã đăng tải, bản tin Phụ nữ và Biến
đổi khí hậu số 06, quý III năm 2021 sẽ chia sẻ các hoạt động của
thành viên Mạng lưới Phụ nữ tiên phong Thích ứng Biến đổi Khí
hậu Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 đang diễn biến
phức tạp tại Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu
Bản tin Phụ nữ và Biến đổi khí hậu Số 06 tới quý đồng nghiệp.
THAY MẶT TRUNG TÂM CECR
Giám đốc
Đinh Thu Hằng

Nguồn ảnh: ddc.gov.vn

Phụ nữ hành động – Thích ứng thông minh

HƯỞNG ỨNG “NGÀY QUỐC TẾ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN”
16-9-2021
Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn
được tổ chức vào ngày 16-9 hằng
năm nhằm tăng cường sự hiểu biết
về Nghị định thư Montreal, nâng cao
nhận thức và truyền tải các thông
điệp về bảo vệ tầng ô-dôn tới các
cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã
hội.
Năm 16/9/2021, đánh dấu 35 năm thế

Nguồn ảnh: Wikipedia

giới trên hành trình phục hồi tầng ôdôn trong bối cảnh đại dịch Covid-19
vẫn đang diễn ra phức tạp trên toàn
cầu mang đến những khó khăn về kinh
tế và xã hội. Thông điệp “Bảo vệ tầng
ô-dôn vì sự sống” nhắc nhở chúng ta về
tầm quan trọng của tầng ô-dôn đối với
sự sống trên Trái đất và chúng ta phải
tiếp tục bảo vệ tầng ô-dôn cho các thế
hệ tương lai.
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Trong điều kiện của một nước đang
phát triển và chịu nhiều tác động của
biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang
thể hiện nỗ lực cao của quốc gia trong
các hoạt động bảo vệ tầng ô-dôn và
góp phần giảm nhẹ tác động của biến
đổi khí hậu.

Nguồn ảnh: laodong.vn

Trang 2 | Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Phụ nữ hành động – Thích ứng thông minh
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Hưởng ứng ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2021
với chủ đề 'Nghị định thư Montreal: Làm mát thế giới,
bảo quản thực phẩm và vaccine', Bộ Tài nguyên và
Môi trường phối hợp với các bên liên quan tổ chức
một số hoạt động hưởng ứng để nêu bật tầm quan
trọng của việc bảo vệ tầng ô-dôn, giúp làm chậm lại
quá trình Biến đổi khí hậu. Đồng thời, nâng cao hiệu
quả năng lượng trong lĩnh vực làm mát, đảm bảo an
ninh lương thực và bảo quản vaccine.
V i ệ t N a m đ ã t r i ể n k h a i k ế h o ạ c h q u ả n l ý l o ạ i t r ừ c á c
c h ấ t H F C t h e o l ộ t r ì n h g i ả m d ầ n l ư ợ n g t i ê u t h ụ c ơ s ở
trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2045. Thời gian
tới, việc triển khai Nghị định thư Montreal tại Việt
Nam sẽ đồng bộ, hiệu quả hơn khi bảo vệ tầng ô-dôn
đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm
2020. Hi vọng trong tương lai những nghị định quy
định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ
tầng ô-dôn được ban hành sẽ đi vào cuộc sống.
Trang 3 | Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
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Nguồn tham
khảo: Cục Biến
đổi Khí hậu –
Bộ TN-MT

Phụ nữ hành động – Thích ứng thông minh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VỀ
GIỚI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tiếp nối các hoạt động của mạng lưới Phụ nữ tiên phong thích ứng Biến đổi Khí
hậu, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức
“Chương trình đào tạo trực tuyến: Tăng cường Năng lực về Giới và Biến đổi Khí
hậu cho các giảng viên nòng cốt với sự hỗ trợ của UN Women cấp vùng trong
hoạt động của dự án EMPOWER. Mục tiêu của chương trình chia sẻ về mối quan
hệ phức tạp của Giới và Biến đổi Khí hậu; xây dựng các kỹ năng Phân tích Giới,
Lồng ghép Giới trong các chính sách về Biến đổi Khí hậu và thúc đẩy quá trình
ra quyết định trong các chính sách về Biến đổi Khí hậu.

"Biến đổi Khí hậu (BĐKH) là thách thức toàn cầu
đối với quá trình phát triển bền vững của nhiều
quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo Công ước
khung của Liên Hiệp Quốc về BĐKH, BĐKH tác
động lên nam giới và nữ giới khác nhau, trong đó
nữ giới cũng như các nhóm bị tổn thương bị ảnh
hưởng bởi BĐKH nhiều nhất."
Bà El i sa Fernandez Saenz, Trưởng đại di ện Cơ quan LHQ về
bì nh đằng gi ới và trao quyền cho phụ nữ ( UN Women) tại Vi ệt
Nam

Trang 4 | Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Phụ nữ hành động – Thích ứng thông minh
Từ ngày 01 đến 03 tháng 06, “Chương trình đào tạo trực tuyến: Tăng cường
Năng lực về Giới và Biến đổi Khí hậu” được tổ chức với sự tham gia của hơn 40
đại diện, khách quý như: Bà Elisa Fernandez Seanz – Trưởng đại diện Cơ quan
Liên hợp quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại
Việt Nam; bà Biplabi Shrestha và bà Prakriti Naswa – đại diện tổ chức ARROW;
bà Chu Thị Thanh Hương – đại diện Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ TN&MT và đại
biểu đến từ các tổ chức khác nhau từ Yên Bái, Đà Nẵng, Bến Tre, Thừa thiên
Huế, Hồ Chí Minh, Hà Nội,..

Ngày 1

Các học viên được tìm hiểu về bình đẳng giới và khả năng
thích ứng với Biến đổi Khí hậu, đồng thời được giới thiệu về
lồng ghép giới trong các chính sách, tình trạng bình đẳng
giới và biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

"Trong thời gian qua, cục Biến đổi Khí hậu
đã và đang phối hợp với UN Women, GIZ,
CCWG thực hiện các nghiên cứu để lồng
ghép giới vào các chương trình và kế hoạch"
Bà Chu Thị Thanh Hương - đại diện Cục Biến đổi Khí
hậu, Bộ TN&MT

Ngày 2

Các học viên được tìm hiểu về các công cụ về lồng ghép Giới
trong thực hiện, giám sát và đánh giá; cách tiếp cận thích
ứng và hành động đáp ứng về Giới và Tài chính khí hậu cho
hành động có trách nhiệm Giới.

"Chúng tôi hi vọng rằng khoá tập huấn này sẽ
giúp trang bị cho các tổ chức kiến thức, kỹ
năng trong các khuyến nghị vận động chính
sách của mình.
Bà Biplabi Shrestha - đại diện Trung tâm Nghiên cứu
Nguồn lực dành cho Phụ nữ Châu Á - Thái Bình Dương
(ARROW)

Ngày 3

Các học viên đã có cơ hội áp dụng những kiến thức về Giới
để đề xuất những sáng kiến thúc đẩy bình đẳng Giới trong
các hoạt ứng phó với Biến đổi Khí hậu. Sau đó, các học viên
đã chia sẻ cảm nhận cá nhân về những bài giảng bổ ích và
những dự định sau khóa học này.
Nguồn: CECR

Trang 5 | Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Phụ nữ hành động – Thích ứng thông minh
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN: NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ
LỒNG GHÉP GIỚI VÀ HÒA NHẬP XÃ HỘI TRONG CÁC DỰ ÁN
QUẢN TRỊ RỪNG
Chương trình đào tạo trực tuyến “Nâng
cao Năng lực về Lồng ghép Giới và Hòa
nhập xã hội trong các dự án Quản trị
rừng” do Trung tâm Nghiên cứu Môi
trường và Cộng đồng phối hợp với
Trung tâm Phát triển Nông thôn bền
vững (SRD). Hội thảo được tổ chức vào
29 - 30 tháng 07 năm 2021 qua hình
thức trực tuyến.

Chương trình có sự tham gia của hơn 40 đại
diện cơ quan nhà nước, các nhà nghiên cứu,
thực hành về phân tích giới, nhạy cảm giới,
hòa nhập xã hội và áp dụng vào các hoạt
động dự án cụ thể về quản trị Rừng, ứng phó
với BĐKH và giảm nhẹ RRTT.
Chương trình thành công rực rỡ với sự tham
gia của gần 30 đại biểu đến từ các tổ chức
hoạt động trong lĩnh vực quản trị Rừng.

Bà Vũ Phương Ly – Chuyên gia chương trình cao cấp của UN Women
tại Việt Namn: “Lớp tập huấn đã đưa ra lý thuyết về bình đẳng giới, công
cụ về phân tích giới, lồng ghép giới trong quản trị rừng để giúp các tổ chức
NGO thảo luận để tìm ra các khoảng trống và mối quan tâm về lồng ghép
giới cho các hoạt động vận động chính sách và tạo ra sự lan toả về tầm
quan trọng của Bình đẳng Giới trong Biến đổi Khí hậu”.

Ông Phạm Văn Điển – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Hướng tới phát triển hoà
nhập trong Lâm nghiệp, Giới, Hoà nhập xã hội, lấy con người làm gốc và
tập trung vào phát triển với triết lý không ai bị bỏ lại phía sau trong mọi
sự phát triển đó có phát triển rừng và ngành lâm nghiệp.”

Bà Vũ Thị Bích Hợp – Chủ tịch mạng lưới VNGO-CC: “Tôi hi vọng tập
huấn mang lại kiến thức cho mạng lưới phi chính phủ VN và thúc đẩy Bình
đẳng Giới trong bảo vệ Rừng và giảm Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam, thực sự
hữu ích để các bạn xây dựng dự án trong phát triển Lâm nghiệp.”

Bà Đinh Thu Hằng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
và Cộng đồng (CECR): “Các tổ chức đều đồng thuận phải thực hiện lồng
ghép Giới trong quản trị Rừng, giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai, chống Biến đổi
Khi hậu có vai trò của các tổ chức NGO, vai trò tổ chức ở dịa phương đã
đưa ra bằng chứng để chứng minh sự hiệu quả trong công tác này”

Trang 6 | Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Phụ nữ hành động – Thích ứng thông minh

Ngày đầu tiên của chương trình, các tổ chức đã được giới thiệu về chính sách về Giới và
Biến đổi Khí hậu, một số chính sách phát triển Rừng bền vững, các khái niệm cơ bản của
giới, bình đẳng giới và kỹ năng phân tích giới trong các dự án phát triển.
Tiếp nối những bài học từ ngày đầu tiên về các khái niệm cơ bản của giới, bình đẳng giới
và kỹ năng phân tích giới trong các dự án phát triển. Ngày thứ hai, các tổ chức đã có cơ
hội chia sẻ, thảo luận nhóm để xác định vấn đề Giới và thúc đấy sự tham gia bình đẳng,
vận động chính sách có lồng ghép Giới và Hòa nhập xã hội trong lĩnh vực quản trị Rừng.
Ngoài ra, các diễn giả thông qua chương trình tập huấn lần này đã giới thiệu và chia sẻ
những kinh nghiệm quý báu về các dự án và cách vận động chính sách có lồng ghép Giới
và Hòa nhập xã hội trong lĩnh vực quản trị Rừng. Đồng thời, các tổ chức còn có cơ hội
được tìm hiểu các thông tin về hoạt động của Mạng lưới Phụ nữ Tiên phong Thích ứng với
Biến đổi Khí hậu.

Nguồn: CECR

Trang 7 | Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Phụ nữ hành động – Thích ứng thông minh

TÓM TẮT CHÍNH SÁCH VỀ NÂNG CAO VAI
TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ TRONG LĨNH
VỰC QUẢN LÝ RÁC THẢI VÀ BẢO VỆ NGUỒN
NƯỚC THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Sự tham gia của phụ nữ vào quá trình ra
quyết định và tiếng nói của họ trong các
chính sách về Biến đổi Khí hậu vẫn còn rất
hạn chế, một phần là do định kiến giới và bất
bình đẳng giới vẫn là vấn đề gốc rễ ở Việt
Nam. Đồng thời, việc thiếu những công trình
nghiên cứu, thiếu số liệu chứng minh về
những đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh
vực về bảo tồn nguồn nước và quản lý rác

Bà Trần Thị Thùy Anh
Chuyên gia về giới
Cán bộ Chương trình –
UN Women

thải khiến cho việc xã hội công nhận những

Bà Nguyễn Ngọc Lý
Cố vấn cao cấp – Chủ tịch
Hội đồng Quản lý Trung
tâm Nghiên cứu Môi
trường và Cộng đồng
(CECR)

Bà Đoàn Vũ Thảo Ly
Chuyên gia về Giới – Phó
giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu Môi trường
và Cộng đồng (CECR)

nỗ lực của người phụ nữ là vô cùng khó khăn.
Trong khuôn khổ hoạt động của mạng

Nhóm cố vấn và chuyên gia
xây dựng 02 bản khuyến
nghị chính sách

lưới Phụ nữ tiên phong Thích ứng với Biến
đổi Khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Môi
trường và Cộng đồng (CECR) khởi xướng
cùng với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh
vực Giới và Biến đổi khí hậu đã tiến hành xây
dựng các bản tóm tắt chính sách về “Đóng
góp của Phụ nữ trong Giảm khí nhà kính
thông qua lĩnh vực rác thải” và “Đóng góp của
Phụ nữ trong Quản lý và Bảo vệ nguồn
nước”.
Những nội dung trong các bản tóm tắt
chính sách sẽ là cơ sở quan trọng để cung cấp
các bằng chứng về sự đóng góp của phụ nữ

Ông Nguyễn Sỹ Linh
Phó trưởng Ban phụ
trách Ban Biến đổi khí
hậu và các vấn đề toàn
cầu - ISPONRE

Ông Lê Anh Tuấn
Bà Lê Thị Thanh Huyền
Phó viện trưởng
Chuyên gia về
Viện Nghiên cứu Biến đổi
Biến đổi Khí hậu và
khí hậu, trường Đại học
Quản lý Rác thải
Cần Thơ

và khuyến nghị về việc tích hợp vấn đề về
giới trong quản lý nguồn nước và rác thải tại
Việt Nam.
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Nguồn: CECR
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Quỹ tài trợ nhỏ về
Bình đẳng Giới và
Bảo tồn Nguồn Nước
Thích ứng với Biến đổi
Khí hậu
Nguồn ảnh: khoinghiepxanh.vn

Quỹ tài trợ nhỏ về Bình đẳng Giới và Bảo tồn Nguồn Nước Thích ứng
với Biến đổi Khí hậu được thông báo vào ngày 02 tháng 06 năm 2021,
thông qua chương trình đào tạo trực tuyến: “Tăng cường Năng lực về
Giới và Biến đổi Khí hậu” được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Môi
trường và Cộng đồng (CECR). Quỹ được sự tài trợ của UN Women và
Cơ Quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
Thông qua đó, đại diện các tổ chức gửi những sáng kiến của mình về
ban điều phối các sáng kiến của CECR.

Bà Trần Thị Thùy Anh – Đại diện UN Women
và Bà Đinh Thu Hằng – Giám đốc CECR phát
động kêu gọi sáng kiến cho Quỹ tài trợ nhỏ về
Bình đẳng Giới và Bảo tồn Nguồn Nước Thích ứng Biến đổi Khí hậu
Nguồn: CECR
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08 Sáng kiến xuất sắc được lựa chọn

Tỉnh Yên Bái

TP. Hà Nội

Sáng kiến: Hỗ trợ thực hiện
buổi văn nghệ truyền thông
tại cộng đồng về chủ đề “Phụ
nữ tham gia bảo vệ nguồn
nước và ứng phó với biến đổi
khí hậu”

Sáng kiến: Mô hình phụ nữ
tiên phong tham gia giám sát
ô nhiễm nước mặt trên địa
bàn phường Mễ Trì, quận
Nam Từ Liêm
CeCOD

YEN BAI CDSH

Tỉnh Thái Bình
Sáng kiến: Tăng cường sự
tham gia của nam và nữ
trong quá trình ra quyết định
đầu tư phát triển sản xuất
ứng dụng mô hình trồng
khoai tây thích ứng BĐKH

Tỉnh Nghệ An
Sáng kiến: Tăng cường năng
lực phụ nữ nông thôn ven
biển huyện Diễn Châu, Nghệ
An tiếp cận các nguồn vốn
đầu tư phát triển sinh kế

KCT

ECODE

Tỉnh Quảng Trị
Sáng kiến: Nâng cao nhận thức
cho đồng bào Vân Kiều tại 2 xã
huyện Hướng Hóa, Quảng Trị
về Bình đẳng giới & BĐKH
trong sản xuất nông nghiệp

Tỉnh Hà Tĩnh
Sáng kiến: Xây dựng mô hình
thí điểm Tổ liên gia - Hộ dânHTX môi trường phối hợp
phân loại, thu gom và xử lý
rác thải tại nguồn

S-CODE

CRDR

TP. Đà Nẵng
Nguồn ảnh: giasutienbo.com

Sáng kiến: Thành lập, trang bị
và nâng cao năng lực cho đội
quản lý rủi ro thiên tai và ứng
phó với biến đổi khí hậu tại 3
thôn thuộc huyện Hòa Vang
có Lồng ghép yếu tố giới

Tỉnh Bến Tre
Sáng kiến: Chuyển giao công
nghệ lọc nước sạch cho phụ
nữ và thúc đẩy sự chia sẻ việc
nhà của nam giới trong hộ
gia đình

C&E

Nhóm STT Bến Tre

Thông tin chi tiết về các sáng kiến sẽ đươc cập nhật
trong các số bản tin Phụ nữ và Biến đổi khí hậu tiếp theo.
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ÍCH LỢI BẤT NGỜ TỪ ĐẠI DỊCH:
TẦNG Ô-DÔN HỒI PHỤC NHANH
HƠN DỰ KIẾN 15 NĂM

Ngu ồ n ả nh: CNN

“Tôi thấy bất ngờ
trước tác động về
môi trường đến từ
đại dịch này”
Jessica Neu, nghiên c ứ u viên
v ề thành ph ầ n khí quy ể n t ạ i
phòng thí nghi ệ m tên l ử a đ ẩ y
c ủ a NASA.

Các ước tính mới của NASA cho
thấy mức độ ô nhiễm tầng ô-dôn
trong tháng 5 và 6 năm 2020 giảm
2%, phần lớn do giảm khí thải tại
khu vực Châu Á và Mỹ. Con số này
tuy không nhiều, nhưng các chuyên
gia cho biết mức độ giảm thiểu này
tương đương ít nhất 15 năm áp
dụng các chính sách giảm thải tốt
nhất được đưa ra bởi Ban liên chính
phủ về Biến đổi Khí hậu.
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Phụ nữ hành động – Thích ứng thông minh
Chiến dịch giãn cách xã hội trong năm vừa qua là một tình huống cơ hội để quan
sát điều gì sẽ xảy ra với bầu khí quyển nếu như hoạt động của loài người và lượng
chất thải sinh ra từ các hoạt động đó giảm mạnh. Các nhà khoa học nhận ra rằng
các nước có chính sách cách ly gắt gao nhất rõ ràng có lượng giảm thải cao nhất.
Ví dụ, ở Trung Quốc, lệnh cách ly ban hành từ đầu năm đã giúp quốc gia này giảm
tới 50% lượng khí thải. Ở các khu vực áp dụng chính sách cách ly sau đó như Mỹ,
châu Âu, Trung Đông, Tây Á , lượng khí thải NOx giảm khoảng 18% đến 25%
trong tháng bốn và năm.
Tác động tới bầu khí quyển xảy ra trên diện rộng và nhanh chóng đến bất ngờ.
Sau cách ly, dữ liệu cho thấy sự giảm thiểu ô-dôn mạnh mẽ toàn cầu, thanh lọc
không khí ở độ cao lên đến 10km. Tại tầng đối lưu, ô-dôn không chỉ làm giảm chất
lượng không khí mà còn đóng vai trò giữ nhiệt và gia tăng sự nóng lên của Trái
Đất. Các nhà khoa học cho rằng đại dịch năm vừa rồi đã đem lại nhiều lợi ích cho
chất lượng không khí cũng như quá trình Biến đổi Khí hậu.
Trong thời kì khủng hoảng về khí hậu hiện nay khi mà sự ô nhiễm không khí trở
nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, chúng ta cần hiểu rõ tác động của khí thải tới
bầu khí quyển. Theo báo cáo từ WHO, ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của
7 triệu người mỗi năm. Đây được coi là một đại dịch “thầm lặng”, thậm chí còn
đem lại nhiều thương vong hơn cả chiến tranh hay bệnh tật khác. Trong tháng 3
năm vừa qua, các số liệu từ Trung Quốc cho thấy chỉ nhờ hai tháng cách ly, hơn
4.000 trẻ em và 73.000 người lớn đã thoát
khỏi nguy cơ bệnh tật từ ô nhiễm môi trường.
Tại thời điểm đó, con số này vượt cao hơn số
người tử vong vì COVID-19.
Đại dịch vừa qua đã cho chúng ta thấy cách
mà con người có thể nhanh chóng phục hồi
bầu khí quyển cũng như chất lượng sức khỏe
cho chính mình. Nhân loại nên tiếp tục duy trì
các biện pháp khác nhau như tăng cường tiết
kiệm các nguồn tài nguyên, hạn chế lãng phí
tài nguyên không cần thiết để cùng chung tay
giảm thiểu khí thải nhà kính, bảo vệ Trái đất
khi trở lại cuộc sống bình thường mới.

Nguồn tham khảo: Cục Biến đổi Khí hậu –
Bộ TN-M
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Ngu ồ n ả nh: s-ge.com

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ
có tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng, đặc biệt tập

trung vào trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.
Với vai trò là thành viên của Mạng lưới các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Biến đổi khí hậu
(VNGO&CC), và là đơn vị tiên phong trong các hoạt động liên quan đến lồng ghép giới trong biến
đổi khí hậu, CECR luôn quan tâm đến sự đóng góp của phụ nữ trong công tác giảm thiểu rủi ro
thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, mong muốn nâng cao năng lực và tiếng nói của phụ
nữ trong quá trình ra quyết định về thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (CECR)
Địa chỉ: Phòng 501 – 502, nhà E1, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự,
số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0243 972 8063
Email: cecr.vn@gmail.com

Fax: 024 39727954
Website: http://cecr.vn

