29. Community Development Experience in Climate Change Impacts and Adaptation

Kinh nghiệm của NGO từ
công tác thích ứng dựa vào
cộng
ộ g đồng
g ở ĐBSCL

Nhóm Công tác BĐKH NGO (CCWG)
Diễn đàn Biến đổi Khí hậu ĐBSCL, 12 – 13 tháng 11 năm 2009

Người nghèo
ở Việt Nam
N
phải chịu
đựng nhiều
nhất do tác
động của
BĐKH

Các hoạt động đang tiến hành của
CCWG
{
{

CCWG hỗ trợ điều phối NGO, tuyên
t
truyền
ề và
à xây
â dựng
dự
năng
ă
lực
lự
Chia sẻ và học hỏi các phương pháp VCA và cơ hội
đào tạo về BĐKH
z
z

{
{
{

Chứng minh mối liên hệ giữa CCA, DRR và sinh kế
Tiếp cận kiến thức chuyên môn khu vực và quốc tế và
điều phối

Đại diện của các tổ chức NGO quốc tế và Việt
p
Nam ở các diễn đàn BĐKH các cấp
Chương trình xây dựng năng lực cho NGO về
thích ứng và giảm nhẹ ở mọi khu vực
Xây dựng Hướng dẫn Lồng ghép CCA cho các tổ
chức NGOs cùng với Bộ NN&PTNT và Bộ KH-ĐT
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Ví dụ về can thiệp thích
ứng với BĐKH của NGO
ở ĐBSCL
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Đánh giá Năng lực và Tổn thương
Khí hậu dựa vào Cộng đồng
•

Quy hoạch Thích ứng Dựa vào Cộng
đồng

Công cụ CVCA:

Các cuộc họp và đánh giá có sự tham gia cấp thôn làng ở
Đồ
Đồng
Thá
Tháp// An
A Giang
Gi
Lập bản đồ nguy cơ, lịch mùa, mốc thời gian lịch sử, ma trận
tổn thương liên quan tới BĐKH
Tổn thương BĐKH và năng lực được xác định

{

{

{

Các giải pháp chống chọi với khí hậu đã được
xác định từ kiến thức và sáng kiến sinh kế hiện có
của cộng đồng
Xây dựng, lập kế hoạch dự án và ra quyết định có
lấy thông tin từ năng lực thích ứng và thách thức địa
phương
Giá trị của sự thích ứng dựa vào cộng đồng:
z

{

Ki h nghiệm
Kinh
hiệ cộng
ộ
đồng:
đồ
z
z
z
z

z

Không có đất, ô nhiễm nước, nhà cửa tạm bợ xuống cấp
Lo lắng nhiều, nhưng thiếu thông tin về BĐKH để có chiến lược
đối phó
Mô hình sinh kế đã biến đổi do phát triển và biến thiên BĐKH
Đã có nhiều sáng kiến mới của nông dân (như gieo sạ, đắp bờ
kè, bảo vệ mái) nhưng chưa được biết đến hoặc đánh giá

Công tác thích ứng có được thông tin từ kinh nghiệm thành
công về giảm nguy cơ thiên tai dựa vào cộng đồng
Dự án Quản lý Thiên tai Có sự tham gia ở tỉnh Tiền Giang và
Đồng Tháp, ĐBSCL
Tác động tới nam
giới và phụ nữ:
+ Hiểu rõ hơn về
nguy cơ lũ lụt và các
thiên tai khác
+ Nâng cao nhận
thức nhân dân về
quản lý thiên tai
+ Đường sơ tán an
toàn hơn

+ Nâng cao năng lực
và kỹ năng lãnh đạo
+ Hiểu rõ về lồng
ghép giới trong công
tác nhân đạo

z

Khía cạnh xã hội và sự tham gia là tối thiết cho công
tác thích ứng với BĐKH thành công, được địa phương
làm chủ và có thông tin
Phối hợp nhiều bên liên quan từ cơ sở lên trên
Hành động thích ứng của hộ gia đình góp phần đảm
bảo an ninh sinh kế và phát triển kinh tế

Quản lý nguy cơ thiên tai và khí hậu thông qua đa
dạng hóa sinh kế ở vùng ven biển
Phương thức tiếp
+ Nghiên cứu đa dạng
cận dự án:
hóa cây trồng
+ Công cụ PVCA và
CCA tích hợp nhiều
nguồn thông tin vào
Kế hoạch Phát triển
KT-XH

+ Nông sản/ cách làm
mới trong nông nghiệp
chống chọi với xâm
nhập nước mặn và
lượng mưa bất thường

+Hội
ộ nghị
g ị tập
ập huấn

đầu bờ cho nông
dân để nâng cao
nhận thức về BĐKH,
chia sẻ, và lập kế
hoạch hành động về
CA
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Ví dụ về công tác phục hồi dựa vào
hệ sinh thái chứng tỏ nhiều lợi ích
Dự án Phục hồi Đất ngập nước vùng Bãi
Sậy(?), Vườn Quốc gia Tràm Chim, VN
{

Phá bỏ đê và tái lập sinh thái tự nhiên ở
vùng Bãi Sậy(?) đã cải thiện sinh cảnh,
tăng cường các loài bản địa và tạo cơ hội
cho các nhóm sử dụng ở cộng đồng

27% GDP và sinh kế của 18 triệu người
phục thuộc vào các dịch vụ của hệ sinh
thái
{

{

Bảo tồn và phục hồi các sinh cảnh và quy
trình sinh thái vùng
g ĐBSCL làm tăng
g năng
g
lực ứng
ứ
phó
ó với
ớ BĐKH của
ủ cộng
ộ
đồng
ồ
Mạng lưới sông ngòi chảy tự do và đất ngập
nước cho phép các loài di chuyển, ứng phó
với BĐKH và cung cấp nhiều dòng nước
ngọt, dinh dưỡng và phù sa rất cần cho các
loài thuỷ sản và nông nghiệp.

Hệ sinh thái lành mạnh
Đánh giá Tác động của BĐKH ở cấp tỉnh: Tỉnh Cà
Mau
{
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm giúp chính
quyền
ề đị
địa phương
h
đá
đánh
h giá
iá tổn
ổ thương
h
d
do BĐKH và
à
hiểu rõ ý nghĩa, tác động tới phát triển KT-XH trong
tương lai.
Nghiên cứu cho thấy:
{
Tất cả các ngành sẽ chịu tác động của BĐKH
{
Lồng ghép các biện pháp thích ứng vào quy
hoạch là việc rất cần thiết
{
Phương thức tiếp cận hứa hẹn nhất là sử dụng
những biện pháp phòng vệ của hệ sinh thái tự
nhiên để bảo vệ công trình và sinh kế: sinh cảnh
tự nhiên làm giảm nhẹ các sự kiện thời tiết bất
thường, đất ngập nước trữ nước, làm giảm nguy cơ lũ
lụt và hạn hán, rừng ven biển giảm xói lở bờ, thảm
thực vật bản địa giảm xói mòn đất và làm chậm lại
quá trình thoát nước mưa.

Khuyến nghị biện pháp thích
ứng ở ĐBSCL:

Khuyến nghị chính:
Thích ứng
g dựa
ự vào hệ
ệ sinh thái và cộng
ộ g đồng
gp
phải
bắt đầu ngay từ bây giờ
Quy hoạch và Phân tích năng lực và tổn thương có sự tham
gia
z Các hệ thống canh tác tích hợp bền vững và bảo trợ xã
hội cho người nghèo
z Hành động vì người nghèo đa lợi ích hỗ trợ cho DRR,
hệ sinh thái và sinh kế bền vững
z Bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái chính yếu nhằm
tạo dựng sức chống chọi và giảm tác động
z Phát huy tri thức bản địa và các sáng kiến thích ứng
hiện có

{

{

{

{
{
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Kế hoạch
ạ
và hành động
ộ g DRR ứng
gp
phó với
tác động của BĐKH– ở tất cả mọi cấp
Lồng ghép CCA vào quy hoạch phát triển
và hành động, kể cả Kế hoạch Phát triển KTXH, DRR và bảo vệ môi trường. Tránh hoạt
động trùng lắp, chồng chéo giữa các ngành
khác nhau.
Giảm áp lực phi khí hậu
Dữ liệu tác động BĐKH thuận tiện cho
người sử dụng có căn cứ khoa học và tri
thức địa phương được phát huy và chia sẻ
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Khuyến nghị ứng phó với BĐKH nói chung:
{

{

{

{

XH dân sự là một nguồn lực quan trọng (các
nhóm
hó cộng
ộ
đồng,
đồ
tổ
ổ chức
hứ đoàn
đ à thể
hể quần
ầ chúng
hú
và
à
NGO)
Xây dựng năng lực hành động cho tất cả các
bên liên quan ở các cấp dưới quốc gia
Ưu tiên và cấp kinh phí cho các hành động thích
ứng dựa vào cộng đồng
Hợp tác với các nước tiểu vùng Sông Mê Kông
để xử lý các tác động của BĐKH ở quy mô khu vực

Khuyến nghị về vai trò của NGO trong các
ứng phó đồng bộ với BĐKH
{
{

{

{

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ứng phó với
BĐKH địa
ị p
phương
g
Thúc đẩy thích ứng với BĐKH tích hợp
z Bố trí sẵn các công cụ, phương pháp và chuyên gia
liên quan
z Thí điểm các quy trình lập kế hoạch tích hợp và thích
ứng
z Chứng minh giá trị của các phương thức có sự tham
gia và điều phối nhiều bên liên quan
z Thực hiện các sáng kiến phục hồi hệ sinh thái
Lồng ghép hướng dẫn
ẫ có điều chỉnh cụ thể
ể cho
ĐBSCL với các bên liên quan khác
z để lồng ghép và CCA, DRR, sinh kế và phục hồi hệ
sinh thái vào quá trình quy hoạch địa phương
Chia sẻ và học hỏi các phương pháp và cơ hội đào tạo
về BĐKH

Xem thêm CCWG tại địa chỉ:
WWW.ngocentre.org.vn/node/5457

Xin cảm ơn
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