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1

Giới thiệu

Sổ tay tập huấn này dựa trên một loạt các hội thảo về giới và biến đổi khí hậu được tổ chức tại Cam-pu-chia, Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào và Việt Nam trong phạm vi chương trình hỗ trợ kỹ thuật khu vực (RETA) Khai thác các sáng kiến 
giảm thiểu biến đổi khí hậu nhằm mang lại lợi ích cho phụ nữ (Harnessing Climate Change Mitigation Initiatives to Benefit 
Women) (RETA 7914)1 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Sổ tay tập huấn này cung cấp cho các nhà đào tạo, nhà 
hoạch định chính sách và người thực hiện những thông tin cơ bản trong quá trình xây dựng các biện pháp giảm thiểu nhạy 
cảm giới và cũng bao gồm cả những tài liệu để tiến hành tập huấn về giới và biến đổi khí hậu. Chương tiếp theo đây giới 
thiệu về mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu, trình bày về các mục tiêu của khóa đào tạo, hướng dẫn cách thức vận 
dụng cuốn Sổ tay này đồng thời khuyến nghị về một chương trình tập huấn.

Các khái niệm Chính yếu

Thích nghi là “quá trình điều chỉnh theo tình hình khí hậu và những tác động thực tế hoặc dự kiến của nó, nhằm 
trung hòa tác hại hoặc khai thác các cơ hội có lợi”.2

Biến đổi khí hậu nghĩa là “sự thay đổi của khí hậu do tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của hoạt động của con người 
khiến thành phần của bầu khí quyển toàn cầu biến đổi và làm tăng tính biến động của khí hậu tự nhiên được quan 
sát trong các khoảng thời gian so sánh”.3

Giới là “những khác biệt về mặt xã hội giữa phụ nữ và nam giới […], hình thành do được dạy và học, có thể thay đổi 
theo thời gian và có sự khác nhau đáng kể cả trong và giữa các nền văn hóa”.4 Giới định hình các vai trò, quyền hạn, 
mối quan hệ và trách nhiệm được gán cho phụ nữ và nam giới trong một xã hội và bối cảnh văn hóa cụ thể. Giới 
hàm ý cả nam giới và phụ nữ.

Phân tích giới là “việc nghiên cứu những khác biệt trong các điều kiện, nhu cầu, tỷ lệ tham gia, tiếp cận các nguồn 
lực và phát triển, kiểm soát tài sản, thẩm quyền ra quyết định, v.v., giữa phụ nữ và nam giới trong vai trò giới được 
phân công của mình” (chú thích 4).

Bình đẳng giới hàm ý các quyền, trách nhiệm và cơ hội bình đẳng của phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái. 
Nó là “khái niệm rằng tất cả mọi người đều được tự do phát triển năng lực cá nhân và đưa ra lựa chọn mà không có 
sự hạn chế nào bị ấn định bởi các vai trò giới khắt khe; rằng hành vi, các khao khát và nhu cầu khác nhau của phụ 
nữ và nam giới được xem xét, coi trọng và ủng hộ như nhau” (chú thích 4). “Bình đẳng giới không có nghĩa là phụ 
nữ và nam giới phải trở nên giống nhau, mà có nghĩa là không có sự khác biệt nào trong các quyền, trách nhiệm và 
cơ hội của các cá nhân”.5

1 ADB. 2011. Hỗ trợ kỹ thuật Khai thác các sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu để làm lợi cho phụ nữ (Technical Assistance for Harnessing Climate Change 
Mitigation Initiatives to Benefit Women). Manila (TA 7914-REG). Xem thêm thông tin tại địa chỉ: http://www.adb.org/projects/45039-001/main

2 J.M. Allwood, V. Bosetti, N.K. Dubash, L. Gómez-Echeverri, và C. von Stechow. 2014. Glossary. Trong tài liệu của O. Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. 
Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel, 
và J.C. Minx, chủ biên. Biến đổi khí hậu 2014: Giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Đóng góp cho Nhóm làm việc III trong Báo cáo đánh giá lần thứ năm của Ủy ban Liên 
chính phủ về Biến đổi Khí hậu (Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change). Cambridge, United Kingdom và New York: Cambridge University Press. 

3 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). 1992. Đại hội đồng, Art. 1.2. New York: Liên Hợp Quốc. 
4 Ủy ban Châu Âu. 1998. Một trăm từ về bình đẳng: Bảng chú giải thuật ngữ về bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới (One Hundred Words for Equality: A 

Glossary of Terms on Equality between Women and Men). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 
5 Tổ chức United Network for Young Peacebuilders (UNOY). 2011. Tài liệu Peacebag for Euromed Youth. http://peacebag.org/files/

PeaceBagforEuromed14032012.pdf



Sổ tay Tập huấn Nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi Khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia2

Công bằng giới “là quá trình đối xử công bằng với nam giới và phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái. Nó hàm ý sự đối xử khác biệt 
nhưng công bằng và giúp giải quyết xoá bỏ sự thiên vị hoặc bất lợi do các vai trò giới hay các chuẩn mực hoặc sự khác biệt 
giữa hai giới gây ra”.6 Để bảo đảm công bằng, các chính sách thường phải bù đắp cho sự phân biệt mang tính xã hội và lịch 
sử gây bất lợi cho phụ nữ trong tiếp cận thu nhập và nguồn lực. Công bằng giới bao gồm “sự công bằng trong tiếp cận các 
nguồn lực kinh tế–xã hội của phụ nữ và nam giới”.7 Công bằng giới dẫn tới bình đẳng giới.8

Lồng ghép giới “là quá trình đánh giá những tác động có thể xảy ra đối với phụ nữ và nam giới của bất kỳ hành động 
có kế hoạch nào, bao gồm luật pháp, các chính sách hoặc chương trình, trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ. Nó là 
một chiến lược lồng ghép những quan tâm và kinh nghiệm của phụ nữ cũng như nam giới thành một phần không 
thể tách rời vào trong thiết kế, thực thi, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình trong mọi lĩnh vực chính 
trị, kinh tế và xã hội, sao cho phụ nữ và nam giới đều được hưởng lợi như nhau và sự bất bình đẳng không bị lặp lại. 
Mục tiêu cuối cùng là đạt được bình đẳng giới”.9

Khí nhà kính ám chỉ “những thành phần khí của khí quyền, gồm cả các khí trong tự nhiên và khí sinh ra do hoạt động 
của con người, hấp thụ và phát xạ bức xạ hồng ngoại” (chú thích 3). Những khí này bao gồm khí các-bon (CO2), 
mê-tan (CH4), và ô-xít ni-tơ (N2O).

Giảm thiểu hàm ý “sự can thiệp của con người để giảm các nguồn phát sinh hoặc tăng các nguồn hấp thụ [khí nhà 
kính]” (chú thích 2). Các biện pháp hoặc chính sách giảm thiểu nhằm mục đích - nhưng không giới hạn trong - giảm 
thiểu phát thải khí nhà kính.

Dữ liệu phân tách theo giới là việc thu thập và tách biệt thông tin về nam giới và phụ nữ để xác định sự bất bình 
đẳng nhằm phân tích giới hiệu quả.

Giới tính đối lập với giới hàm ý “những đặc điểm sinh học phân biệt con người là nữ hay nam” (chú thích 4).

Phát triển bền vững là “sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại tới năng lực của các thế hệ tương 
lai trong việc đáp ứng nhu cầu của riêng họ”.10 “Phát triển bền vững kêu gọi cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi 
người trên thế giới mà không gia tăng sử dụng tài nguyên thiên nhiên vượt ngoài năng lực đảm nhận của trái đất… Nỗ lực 
để xây dựng một lối sống thực sự bền vững đòi hỏi sự tích hợp hành động trong ba lĩnh vực then chốt.”11 Đó là tăng trưởng 
kinh tế và công bằng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, và phát triển xã hội.

Trao quyền cho phụ nữ  là yếu tố trung tâm để đạt được bình đẳng. Trao quyền nghĩa là xóa bỏ những sự mất cân 
bằng trong quyền lực và trao cho phụ nữ năng lực lớn hơn để tiếp cận các nguồn lực và quản lý cuộc sống của mình 
mà không bị hạn chế bởi giới tính/giới. “Để đạt được bình đẳng giới [thường] đòi hỏi trao quyền cho phụ nữ để bảo 
đảm việc ra quyết định ở cấp độ cá nhân và công cộng cũng như tiếp cận các nguồn lực không còn nghiêng về phía 

6 Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO). 2014. Hướng dẫn về Lồng ghép giới: Các dự án năng lượng và biến đổi khí hậu (Guide 
on Gender Mainstreaming: Energy and Climate Change Projects). https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/What_we_do/Topics/
Women_and_Youth/Guide_on_Gender_Mainstreaming_ECC.pdf 

7 Ủy ban Châu Âu. 2004. Bộ công cụ về lồng ghép bình đẳng giới trong hợp tác phát triển của cộng đồng châu Âu (Toolkit on Mainstreaming Gender 
Equality in EC Development Cooperation). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Phần 3. Chú giải từ vựng về 
giới và phát triển.

8 So sánh giữa công bằng giới và bình đẳng giới, xem tài liệu của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA). Thúc đẩy bình đằng giới. Những câu hỏi 
thường gặp về giới (Promoting Gender Equality. Frequently Asked Questions about Gender). https://www.unfpa.org/gender/resources_faq.htm#2 

9 Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC). Quyết định số 2. 1997. http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.pdf
10 Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới (WCED). 1987. Tương lai chung của chúng ta (Our Common Future). Oxford: Oxford University Press.
11 Liên Hợp Quốc. 2002. Báo cáo của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững, Johannesburg, Nam Phi, 26/8 – 4/9/2002. New York.
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có lợi cho nam giới, sao cho cả phụ nữ và nam giới đều được tham gia đầy đủ như những đối tác bình đẳng trong đời 
sống sản xuất và tái sản xuất”.12

Bối cảnh: Giới và Biến đổi Khí hậu
Biến đổi khí hậu là một hiện tượng toàn cầu, tác động tới tất cả các quốc gia và dân tộc vượt qua mọi biên giới. Tuy nhiên, 
các hệ thống văn hóa và xã hội có ảnh hưởng tới cả cách thức mà áp lực môi trường tác động tới các nhóm xã hội cũng 
như cách thức họ có thể đóng góp để giảm sự phát thải có hại. Vai trò và trách nhiệm được gán cho phụ nữ và nam giới 
trong một xã hội có tác động tới sự phụ thuộc của họ vào môi trường tự nhiên, định hình năng lực thích nghi của họ với 
khí hậu đang thay đổi, và dẫn tới những kiến thức cụ thể về cách thức gây ảnh hưởng tới môi trường. Khi những sự bất 
bình đẳng này giữa nam giới và phụ nữ được xóa bỏ, khi năng lực và tri thức cụ thể được thúc đẩy, tiềm năng toàn diện 
để đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của họ có thể được khai mở. Đặc biệt là vai trò của phụ nữ đã bị bỏ 
qua một cách đáng tiếc trong các biện pháp giảm thiểu trong quá khứ. Có sự thừa nhận ngày càng tăng rằng với việc trao 
quyền cho phụ nữ tham gia tích cực vào quá trình giảm phát thải và tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng, các 
dự án biến đổi khí hậu trở nên thành công, bền vững và công bằng hơn.

Mỗi ngày trên khắp thế giới, phụ nữ đang tham gia giúp đỡ các cộng đồng và gia đình của họ thích nghi với biến đổi 
môi trường, nhưng tiềm năng của họ trong việc góp phần giảm phát thải khí nhà kính thường bị bỏ qua. Trong quá 
khứ, hoạt động nghiên cứu và hợp tác phát triển chỉ tập trung chủ yếu vào vai trò của phụ nữ trong thích nghi, và 
gần đây mới chuyển sang vai trò của phụ nữ trong ngăn chặn những tác động của biến đổi khí hậu. Sổ tay tập huấn 
này bao gồm những ví dụ từ việc thích nghi, nhưng tập trung vào việc hỗ trợ thiết kế giảm thiểu biến đổi khí hậu có 
sự tham gia toàn diện.

Ví dụ, các biện pháp giảm thiểu hướng tới phụ nữ ở cấp độ gia đình và cộng đồng, cho họ tiếp cận các công nghệ tiết 
kiệm năng lượng như bếp lò cải tiến có thể giúp giảm đáng kể phát thải khí nhà kính và mang lại những đồng lợi ích 
phát triển quan trọng như cải thiện sức khỏe và giảm thời gian thu thập vật liệu sinh khối để tạo ra nhiên liệu. Tính 
hiệu quả và công bằng của những biện pháp như vậy được tăng cường nếu phụ nữ được trao quyền để tự sản xuất 
và bán các bếp lò này, cũng như được tham gia hoạt động giáo dục hoặc đào tạo thường xuyên theo những cách 
thức giúp tạo ra thu nhập và thích nghi với biến đổi môi trường. Tóm lại, các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu có 
cân nhắc những yếu tố xã hội sẽ tạo ra những kết quả bền vững hơn.

Hành động chống biến đổi khí hậu có sự tham gia toàn diện là một cách tiếp cận xuyên suốt để đạt được bình đẳng 
giới, giảm phát thải và các mục tiêu xã hội như được nêu trong các chiến lược phát triển quốc gia và chính sách của 
ngành. Để giúp các chính sách và dự án về khí hậu có hiệu quả, hiệu suất và công bằng hơn, các nhà hoạch định 
chính sách và người thực hiện cần phải tham gia đối thoại chính sách để thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn về 
biến đổi khí hậu và chuyên môn về giới. Khả năng tiếp cận nguồn tài chính phù hợp là một phần không thể tách rời 
của việc lập kế hoạch và thực thi các biện pháp chống biến đổi khí hậu nhằm mang lại lợi ích cho phụ nữ, giảm phát 
thải và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Dự án Khai thác các sáng kiến giảm thiểu biến đổi khí hậu để mang lại lợi ích cho phụ nữ (Harnessing Climate Change Mitigation 
Initiatives to Benefit Women) của ADB minh họa một cách tiếp cận để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chuẩn bị sẵn 
sàng cho các biện pháp giảm thiểu toàn diện tại Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Việt Nam. Dự án đa 
tầng này nhằm mục tiêu tạo ra một môi trường thuận lợi nhạy cảm về giới thông qua

12 Văn phòng Cố vấn đặc biệt về các vấn đề giới và tiến bộ phụ nữ của Liên Hợp Quốc. Lồng ghép giới - Các khái niệm và định nghĩa. http://www.
un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm  
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1) thiết lập quan hệ đối tác giữa các nhà hoạch định chính sách đang đối mặt với các vấn đề biến đổi 
khí hậu và các tổ chức của phụ nữ đang đảm nhiệm việc lồng ghép giới,

2) xây dựng năng lực cho các bên hữu quan chủ chốt để lồng ghép giới vào các chính sách về khí hậu 
và tiếp cận tài chính khí hậu, và 

3) chủ động gây ảnh hưởng tới các dự án đề xuất ở cấp độ quốc gia và hỗ trợ việc nhân rộng và mở 
rộng quy mô các dự án tài chính khí hậu có tính tới yếu tố giới.

Sổ tay tập huấn này hỗ trợ các quốc gia đang phát triển xây dựng khả năng sẵn sàng cho các chính sách và dự án về 
khí hậu hiệu quả, hiệu suất và công bằng.

Mục tiêu của Khóa Tập huấn

Nội dung của cuốn sổ tay tập huấn này cung cấp cho đại biểu tham dự một tổng quan về các mối liên hệ giữa giới và 
biến đổi khí hậu cũng như chính sách giới và bối cảnh tài chính, đồng thời cung cấp thông tin về cách thức lồng ghép 
giới trong các chính sách và dự án về khí hậu. Bằng việc xây dựng hiểu biết về các vấn đề giới và biến đổi khí hậu và mời 
một nhóm các đại biểu đa dạng tham dự để chia sẻ tri thức và kinh nghiệm chuyên môn, mục tiêu của hoạt động tập 
huấn là xây dựng năng lực và quan hệ đối tác liên ngành ở nhiều cấp độ, cho phép các nhà hoạch định chính sách xác 
định, xây dựng những dự án công bằng hơn và tiếp cận nguồn tài chính khí hậu. Sổ tay tập huấn này giúp hỗ trợ hoạt 
động tập huấn như một mô hình tiến bộ để áp dụng ở các quốc gia khác.

Khóa tập huấn về giới, biến đổi khí hậu và tài trợ giảm thiểu tác động có những mục tiêu sau:

 » Xây dựng nhận thức về lợi ích và sự cần thiết của hành động giảm thiểu nhạy cảm giới

 » Xây dựng năng lực cho các đại biểu tham gia để lồng ghép giới trong các chính sách và dự án về khí hậu

 » Khuyến khích đối thoại chính sách và trao đổi hiểu biết giữa các nhà hoạch định chính sách, nhất là các đại 
biểu từ các bộ ngành về môi trường, với đại diện của các tổ chức và nhóm phụ nữ

 » Hỗ trợ khả năng sẵn sàng của quốc gia cho các cơ chế tài chính khí hậu nhạy cảm giới mới xuất hiện.

 » Tạo cơ sở cho các chính sách và dự án khí hậu nhạy cảm giới, cho phép tiếp cận các công nghệ và phân bổ 
nguồn tài chính khí hậu một cách công bằng.

 » Xây dựng hiểu biết của các đại biểu tham gia về khái niệm giới, các vấn đề và chính sách về biến đổi khí hậu, 
mối quan hệ giữa giới và biến đổi khí hậu, và bối cảnh tài chính khí hậu.

 » Trao quyền cho các bên hữu quan bị thiệt thòi tham gia quá trình ra quyết định để hỗ trợ quan hệ đối tác 
giữa các đại diện làm việc trong các vấn đề giới và biến đổi khí hậu

Cách thức Sử dụng Sổ tay Tập huấn

Sổ tay tập huấn này là cẩm nang cho giảng viên trong các hội thảo về giới và biến đổi khí hậu và tài chính khí hậu, đặc 
biệt ở các quốc gia đang phát triển tại Đông Nam Á. Sổ tay tập huấn này cung cấp định hướng về cách thức xây dựng 
các khóa đào tạo cho những nhà hoạch định chính sách và người thực hiện đang phải thiết kế và thực thi các chính 
sách và giải pháp về biến đổi khí hậu. Sổ tay này cũng đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn bổ sung cho các phần trình bày 
và cung cấp tài liệu đọc thêm cho các đại biểu tham gia hội thảo. Mỗi chương bao gồm khuyến nghị cho việc tiến hành 
các phiên tập huấn. Ví dụ và các nghiên cứu điển hình sử dụng trong các phần có thể được điều chỉnh cho phù hợp bối 
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cảnh quốc gia và đối tượng học viên, và có thể được bổ sung bằng các tài liệu minh họa thêm. Thông tin cung cấp trong 
sổ tay tập huấn này được trình bày theo cách thức phù hợp với các độc giả và học viên tham gia tập huấn chưa hoàn 
toàn quen thuộc các vấn đề về biến đổi khí hậu hoặc các khái niệm giới. Giảng viên cần phải tạo điều kiện cho các học 
viên làm quen với các từ chuyên môn và thuật ngữ được sử dụng trong cả hai lĩnh vực chính sách. 

Sổ tay tập huấn được chia thành một số phần để bảo đảm rằng tất cả các học viên có các chuyên môn khác nhau 
đều đạt được hiểu biết chung về những vấn đề sau:

 » Các khái niệm chính về giới và bình đẳng giới

 » Những mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu

 » Biến đổi khí hậu và giảm thiểu khí hậu là gì

 » Những diễn biến chính trong chính sách và các cuộc đàm phán về khí hậu

 » Bối cảnh tài trợ khí hậu

 » Cách thức thiết kế các chính sách và dự án về khí hậu có tính tới yếu tố giới

Có thể lựa chọn các phần cho các buổi tập huấn tùy thuộc vào trình độ hiểu biết cơ bản của học viên. Nội dung 
của từng phần có thể được sử dụng để xây dựng nội dung trình bày và tài liệu tập huấn bổ sung. Các bài trình bày 
PowerPoint mẫu có thể được tiếp cận trực tuyến và được điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng tập huấn và bối 
cảnh quốc gia tại các đường dẫn trong sổ tay tập huấn.

Các giảng viên cần ghi nhớ rằng không có một giải pháp phù hợp cho tất cả trong lồng ghép giới, và nội dung của sổ 
tay tập huấn này cần được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh chính trị và xã hội của nước chủ nhà. Các giảng viên cần 
lưu ý tới những giới hạn và quy tắc ứng xử trong hệ thống chính trị - xã hội của nước chủ nhà, ví dụ như liên quan tới 
vai trò của các nhân tố xã hội dân sự, cũng như các truyền thống tôn giáo và văn hóa. Ngôn ngữ sử dụng trong sổ 
tay tập huấn này cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Mục tiêu chủ yếu của sổ tay tập huấn là tạo ra cuộc đối thoại, 
chia sẻ tri thức và xây dựng năng lực. Để bảo đảm rằng các thông điệp trong sổ tay tập huấn này được tiếp nhận 
đúng như dự định, các giảng viên có thể cần tới sự hỗ trợ của các phiên dịch phù hợp, những người quen thuộc với 
các vấn đề giới và khí hậu cũng như đối tượng tập huấn. Nội dung có thể sẽ cần được điều chỉnh phù hợp với mức 
độ kinh nghiệm của các học viên ở cả hai lĩnh vực chủ đề. Phải cập nhật thông tin trình bày theo các diễn biến gần 
đây, nhất là về hoạt động đàm phán và tài chính khí hậu.

Sổ tay tập huấn này cũng bao gồm các đề xuất về những trò chơi “làm quen” và “khởi động” có thể được thực hiện vào 
đầu mỗi phiên tập huấn. Các giảng viên cần lựa chọn trò chơi phù hợp với bối cảnh chính trị và xã hội của các hội thảo.

Các biểu tượng dưới đây được sử dụng xuyên suốt sổ tay tập huấn để nhấn mạnh những thông tin cụ thể:

Khung thời gian của một phần trình bày hoặc bài tập

Ví dụ được trình bày bởi giảng viên và được thảo luận với các học viên, hoặc các câu hỏi và khái niệm để 
thảo luận trong nhóm

Những thông điệp chính cần được giảng viên nhấn mạnh

Bài tập hoặc các hoạt động nhóm 



Sổ tay Tập huấn Nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi Khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia6

Chương trình Tập huấn

Hoạt động tập huấn được chia thành nhiều phiên khác nhau theo bốn phần và có thể diễn ra trong 2-3 ngày liên 
tiếp. Hội thảo cần bắt đầu với một phần giới thiệu tổng quan về kế hoạch khóa học, cơ sở và các mục tiêu của khóa 
đào tạo như được nêu trong phần giới thiệu của Sổ tay đào tạo này. Có thể kết thúc hoạt động đào tạo bằng một 
chuyến thăm quan thực địa tới một địa điểm dự án. Ngày hội thảo cuối cùng cần kết thúc bằng một phiên toàn thể 
để tóm tắt các bài học rút ra và cho phép việc đánh giá ẩn danh về khóa tập huấn.

Mỗi buổi tập huấn bắt đầu bằng phần trình bày của giảng viên trong tối đa 60 phút, tiếp đó là phần câu hỏi và trả lời 
của toàn thể học viên tham gia. Các buổi tập huấn có thể bao gồm các hoạt động như trò chơi đóng vai, nghiên cứu 
tình huống, hoặc câu đố để giúp hiểu sâu hơn vấn đề được thảo luận. Giảng viên cần phải cho phép các đợt nghỉ giải 
lao và đưa vào các bài tập làm quen và khởi động để thu hút và duy trì sự chú ý của học viên.

Chủ đề/Hoạt động Thời gian
Ngày 1 Giới thiệu và Tổng quan về hội thảo

Vẽ sơ đồ những Kỳ vọng của Học viên

30 phút

15 phút

Phần 1: Giới và biến đổi khí hậu
Ngày 1 Phiên A: Tổng quan Các vấn đề và Khái niệm về Giới

Bài tập Làm quen

Trình bày

Hỏi và Đáp

Bài tập Tương tác

15 phút

60 phút

30 phút

30 phút

Ngày 1 Phiên B: Mối liên hệ giữa Giới và Biến đổi Khí hậu

Trình bày

Hỏi và Đáp

Nghiên cứu Điển hình

60 phút

30 phút

60 phút

Phần 2: Bối cảnh Chính sách Khí hậu
Ngày 1 Phiên A: Giải thích về Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu

Bài tập Khởi động

Trình bày

Hỏi và Đáp

Kiểm tra

15 phút

60 phút

30 phút

20 phút

Ngày 2 Phiên B: Những diễn biến Chính trong Chính sách Khí hậu Quốc tế

Trình bày

Hỏi và Đáp

Bài tập Tương tác: Đàm phán Chương trình Hành động Giảm thiểu Lồng ghép Giới 

60 phút

30 phút

30 phút
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Phần 3: Để tài trợ Khí hậu Mang lại Hiệu quả cho Giảm thiểu Toàn diện
Ngày 2 Những công cụ Tài chính Khí hậu Chọn lọc và Các cơ hội

Trình bày

Hỏi và Đáp

Nghiên cứu Điển hình

60 phút

30 phút

30 phút

Phần 4: Lồng ghép Giới - Từ Chính sách tới Dự án
Ngày 2 Nâng cao tính Hiệu suất, Hiệu quả và Công bằng của Hành động Giảm thiểu

Trình bày

Hỏi và Đáp

Bài tập Tương tác: Một kế hoạch Giảm thiểu Phù hợp Bối cảnh Quốc gia mang tính 
Nhạy cảm Giới

60 phút

30 phút

60 phút

Ngày 2 Phiên bế mạc Toàn thể

Đánh giá

30 phút

15 phút
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Phần 1: Giới và Biến đổi Khí hậu

Phần này được chia thành hai buổi và có thể được bắt đầu bằng một trò chơi làm quen. Mức độ chi tiết trong nội 
dung thảo luận các vấn đề về giới có thể được điều chỉnh phù hợp với kiến thức trước đó của các học viên. Giảng 
viên cần hiểu rõ tính đa dạng của nhóm đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có thể bao gồm cả đại diện của các tổ 
chức phụ nữ tham gia sâu vào những vấn đề trao quyền cho phụ nữ và các nhà hoạch định chính sách từ các bộ về 
môi trường thiếu kiến thức cơ bản về những vấn đề này.

Mục tiêu của Phần này

Trong bước đầu tiên, phần này giải quyết những khái niệm cơ bản về giới và bình đẳng giới trước khi thiết lập các 
mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu. Phần này đặt nền tảng cho sự hiểu biết chung về các vấn đề giới và tầm 
quan trọng của việc lồng ghép giới vào trong các chính sách và dự án về khí hậu. Năng lực xác định các vấn đề bất 
bình đẳng giới và nhận thức về ưu điểm của cách tiếp cận toàn diện là tiền đề cho việc thiết kế các biện pháp giảm 
thiểu công bằng và thành công.

Phiên A nhằm:
 » Giúp các nhà hoạch định chính sách và đại diện từ các bộ ngành về môi trường và các cơ quan khác làm 

quen với những vấn đề và khái niệm cơ bản về giới

 » Tạo ra sự hiểu biết chung về tầm quan trọng của bình đẳng giới và sự cần thiết phải trao quyền cho phụ nữ

 » Đặt cơ sở cho cách tiếp cận đối tác trong hoạch định chính sách, cho phép những người bị gạt ra bên lề đến 
từ các tổ chức phụ nữ chia sẻ vốn hiểu biết và trải nghiệm của mình

 » Làm sáng tỏ những định kiến và khái niệm sai lầm xung quanh các vấn đề giới

Phiên B nhằm:
 » Giới thiệu các mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu

 » Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ mối liên hệ giới - khí hậu trong việc thiết kế và thực thi các 
chính sách và dự án

 » Khuyến khích chuyển biến nhận thức, từ coi phụ nữ như nạn nhân tới thừa nhận tiềm năng của phụ nữ 
trong việc đóng góp và hưởng lợi từ chống biến đổi khí hậu

 » Giúp học viên lĩnh hội đầy đủ những lợi ích về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của các biện pháp giảm 
thiểu có sự tham gia toàn diện

 » Phác họa cách tiếp cận đối tác giúp lồng ghép giới trong các chính sách và dự án về khí hậu
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Phiên A: Tổng quan Các vấn đề và Khái niệm về Giới

Vào cuối buổi này, các học viên sẽ có thể hiểu được và giải thích khái niệm về giới 
và các vấn đề liên quan như bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, phân tích giới, 
và lồng ghép giới. Tất cả học viên với những mức độ kiến thức có trước khác nhau 

đều có thể tham gia vào các cuộc thảo luận giàu thông tin về những cân nhắc giới.

Phần trình bày cần khái quát về các mục tiêu và nội dung của buổi làm việc trước khi giới thiệu các khái niệm then 
chốt về giới.

Nội dung 
Phần trình bày cần bao gồm các khái niệm then chốt về giới và phải trả lời những câu hỏi sau:

 » Giới là gì?

 » Các mối quan hệ giới là gì?

 » Tại sao giới cần được xem xét?

 » Công bằng giới và bình đẳng giới là gì?

 » Lồng ghép giới là gì?

 » Phân tích giới là gì?

Giới là gì?
Giới không dùng để nói tới sự khác biệt về mặt sinh học (được gọi là “giới tính”), mà hàm ý những sự khác biệt về mặt 
xã hội giữa phụ nữ và nam giới. Giới ám chỉ các vai trò, quyền hạn, mối quan hệ, và trách nhiệm được gán cho phụ nữ 
và nam giới trong một xã hội và bối cảnh văn hóa cụ thể. Ý niệm nam và nữ là như thế nào được (tái) tạo ra và học 
hỏi trong đời sống hằng ngày trong các gia đình và xã hội của chúng ta. Những vai trò và trách nhiệm giới của nam 
giới và phụ nữ không cố định, mà có thể thay đổi theo thời gian.

Thảo luận: Là một nam giới hay phụ nữ nghĩa là như thế nào trong xã hội và nền văn hóa của bạn? Vai 
trò của phụ nữ và nam giới được nhìn nhận là gì? Hãy nêu ví dụ về những trách nhiệm và công việc của 
nam hoặc nữ theo quan niệm của bạn.

Thảo luận về vai trò giới theo nhận thức: Nhấn mạnh rằng các vai trò và trách nhiệm thường được 
quy cho những khác biệt giả định về mặt sinh học giữa nam và nữ hoặc các khuynh hướng cảm xúc của 
họ, nhưng chúng được xã hội hình thành nên và có thể thay đổi. Ví dụ, khả năng và trách nhiệm nấu 
nướng được liên hệ như thế nào tới năng lực sinh con? Nếu phụ nữ chịu trách nhiệm và giỏi hơn trong 
việc nấu ăn, tại sao các đầu bếp nổi tiếng trên tivi hầu hết đều là nam giới?

trình bày tối đa 
60 phút



Sổ tay Tập huấn Nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi Khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia10

Các mối quan hệ giới là gì?
Các mối quan hệ giới định nghĩa cách thức trong đó các vai trò, trách nhiệm, quyền tiếp cận và kiểm soát nguồn 
lực được phân bổ giữa nam giới và phụ nữ. Ví dụ, các vai trò giới có thể xác định nam giới là người chịu trách nhiệm 
nuôi sống gia đình và tạo ra thu nhập, trong khi mô tả phụ nữ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ sinh sản như nuôi 
con. Sự phân công vai trò, trách nhiệm, quyền tiếp cận và kiểm soát nguồn lực như thế này có thể hàm ý rằng phụ 
nữ thường trở nên phụ thuộc vào thu nhập của người chồng và rằng họ không thể tham dự vào việc ra quyết định 
ở cấp độ cộng đồng.

Như vậy, các mối quan hệ giới nói tới sự phân bổ quyền lực giữa phụ nữ và nam giới. Sự phân bổ quyền lực này có 
thể là không công bằng, khiến mối quan hệ giữa nam giới và phụ nữ trở nên bất bình đẳng.

Các vai trò và mối quan hệ giới cũng thay đổi theo thời gian, do chúng không nằm trong sự khác biệt về mặt sinh 
học, mà do các xã hội tạo ra.

Ví dụ thảo luận: Trong rất nhiều xã hội, phụ nữ chịu trách nhiệm về an ninh lương thực và chăm sóc 
con cái. Họ có thể dành nhiều giờ trong ngày để lấy nước, thu gom nhiên liệu cho việc nấu nướng và 
làm việc trên cánh đồng, và phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị đe dọa bởi biến 
đổi khí hậu. Phụ nữ cũng có thể phải tiếp xúc với khói từ việc nấu nướng, phải mang vác nặng mỗi ngày, 
và có ít thời gian cho việc giải trí, giáo dục, hoặc việc làm. Vai trò người chăm sóc của phụ nữ có thể 
ngăn cản họ tham gia quá trình ra quyết định công cộng và tạo thu nhập. Ví dụ, các cuộc họp của làng 
xã có thể được lên kế hoạch diễn ra vào các buổi tối, khi phụ nữ phải cho con đi ngủ và nấu nướng. Như 
vậy, họ phụ thuộc vào thu nhập của người chồng và thường bị hạn chế trong việc ra quyết định trong 
lĩnh vực công cộng. Điều này củng cố thêm mối quan hệ quyền lực bất bình đẳng trong mỗi gia đình.

Tại sao giới cần được xem xét?
Thực tiễn: Sự khác biệt trong vai trò, nhu cầu và mối quan tâm của nam giới và phụ nữ đòi hỏi những cách tiếp cận 
chính sách và dự án khác nhau.

Kinh tế học thông minh: Phụ nữ vẫn phải đối mặt với sự bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội, tham gia, và 
ra quyết định, khiến họ bị hạn chế trong việc phát huy tối đa tiềm năng. Nếu bất bình đẳng không được giải quyết, 
tiềm năng đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của một nửa dân số sẽ bị mất đi một cách uổng phí.

Tính bền vững: Phát triển trong dài hạn sẽ chỉ khả thi nếu tất cả mọi bộ phận trong xã hội đều được trao quyền để 
cải thiện sinh kế của mình. Phụ nữ là trung tâm của xã hội hóa - có nghĩa rằng họ dạy dỗ các thế hệ tương lai về tầm 
quan trọng của việc bảo vệ môi trường và đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái để có một tương 
lai tốt đẹp hơn. Bình đẳng giới là trọng tâm của phát triển bền vững (điều này cũng được thừa nhận trong Các mục 
tiêu phát triển thiên niên kỷ13).

Công lý: Công bằng cho tất cả các nhóm xã hội bất kể giới tính, tuổi tác, hoặc của cải là một mục tiêu phát triển tự 
thân và là tiền đề cho một xã hội thịnh vượng và hạnh phúc. 

13 Các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) là một tập hợp gồm tám mục tiêu tổng quát cùng các mục tiêu cụ thể đi kèm; đây được coi là kết 
quả hoạt động cao nhất của Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc năm 2000. Những mục tiêu này cung cấp cho các chính phủ 
quốc gia và các đối tác phát triển một tập hợp ưu tiên tương đối súc tích, giúp định hướng việc lập kế hoạch và ngân sách cho phát triển từ năm 
2000 tới năm 2015. Mới đây, các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đã được tiếp nối bởi Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 và tập hợp 17 
Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).
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Thảo luận: Tại sao giới lại quan trọng? Có các nhân tố xã hội nào khác cũng có tầm quan trọng như 
vậy?

Công bằng giới và bình đẳng giới là gì?
Công bằng giới là quá trình tạo ra một sân chơi ngang bằng cho phụ nữ và nam giới, có nghĩa là công bằng trong đối 
xử với nam giới và phụ nữ, theo nhu cầu tương ứng của họ. Nó có thể bao gồm đối xử bình đẳng hoặc đối xử khác 
biệt nhưng được xem là tạo ra sự tương đương xét về quyền, lợi ích, nghĩa vụ và cơ hội (chú thích 5). Để bảo đảm 
công bằng, các chính sách thường phải đền bù cho sự phân biệt mang tính xã hội và lịch sử bất lợi cho phụ nữ trong 
tiếp cận thu nhập và nguồn lực. Như vậy, công bằng giới bao gồm công bằng trong tiếp cận các nguồn lực kinh tế - 
xã hội của nam và nữ (chú thích 7). Công bằng giới dẫn tới bình đẳng giới (chú thích 6).

Bình đẳng giới hàm ý các quyền, trách nhiệm và cơ hội bình đẳng của phụ nữ và nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái. 
Khái niệm này có nghĩa rằng tất cả mọi người đều được tự do phát triển năng lực cá nhân và đưa ra lựa chọn mà 
không có sự hạn chế nào bị ấn định bởi các vai trò giới khắt khe; rằng hành vi, các khao khát và nhu cầu khác nhau 
của phụ nữ và nam giới được xem xét, coi trọng và đối xử như nhau (chú thích 4). Bình đẳng giới không có nghĩa 
là phụ nữ và nam giới phải trở nên giống nhau, mà nghĩa là các quyền, trách nhiệm và cơ hội của họ sẽ không phụ 
thuộc vào việc họ sinh ra là nam hay nữ (chú thích 5).

Giải quyết bất bình đẳng giới trong phát triển và chính sách khí hậu nhằm mục đích nâng cao phúc lợi tập thể của 
các xã hội và mang lại lợi ích cho nam giới và phụ nữ. Tuy nhiên, ở hầu hết các xã hội, phụ nữ trong lịch sử thường 
là đối tượng bị loại bỏ hoặc đối xử bất lợi trong quá trình ra quyết định và tiếp cận các nguồn lực kinh tế và xã hội. 
Để bảo đảm rằng cả nam giới và phụ nữ đều được hưởng lợi như nhau từ phát triển bền vững, các chính sách cần 
giải quyết tình trạng bất bình đẳng vốn thường bất lợi cho phụ nữ.14 Một trong những cách để tạo ra sân chơi công 
bằng là thiết kế các biện pháp hướng tới phụ nữ và hỗ trợ họ vượt qua các rào cản kinh tế - xã hội trong hoạt động 
cải thiện sinh kế. Các chính sách và dự án tập trung trao quyền cho phụ nữ là những phương tiện quan trọng để đạt 
được công bằng và cho phép sự bình đẳng. Trao quyền có nghĩa là xóa bỏ sự bất cân bằng quyền lực và trao cho 
phụ nữ năng lực lớn hơn để tiếp cận các nguồn lực và quản lý đời sống của mình mà không bị hạn chế do giới tính.

Điều này không có nghĩa phụ nữ bẩm sinh phần nào đó yếu hơn hoặc kém năng lực hơn nam giới. Thay vào đó, họ 
bị hạn chế bởi các vai trò giới và những rào cản xã hội và văn hóa ngăn cản họ sở hữu đất đai, tạo ra thu nhập ngang 
bằng với nam giới, hoặc tham gia đời sống cộng đồng và ra quyết định. Bản thân phụ nữ thường học, chấp nhận, và 
tái tạo những vai trò hạn chế mà họ được kỳ vọng đảm nhiệm với tư cách là phụ nữ.

14 L. Aguilar Revelo. 2009. Sổ tay hướng dẫn đào tạo về Giới và Biến đổi khí hậu (Training Manual on Gender and Climate Change). San José, Costa Rica: 
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, và Liên minh Khí hậu và Giới Toàn cầu.



Sổ tay Tập huấn Nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi Khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia12

Thảo luận: Giới có phải là một vấn đề của phụ nữ hay không? Nhấn mạnh rằng bình đẳng giới có nghĩa 
là bình đẳng cho nam giới và phụ nữ. Nam giới cũng bị hạn chế bởi các vai trò giới của mình, ví dụ như 
họ thường phải đối mặt với những thành kiến từ các đồng nghiệp nếu muốn nghỉ làm để chăm sóc con 
cái, trong khi phụ nữ có thể nghỉ đẻ. Tuy nhiên, sự khác biệt trong các vai trò và trách nhiệm giới, cũng 
như các rào cản kinh tế–xã hội tương ứng thường bất lợi hơn đối với phụ nữ, như được thể hiện bằng 
các quyền tài sản và mức lương không bình đẳng. Để tạo ra một sân chơi ngang bằng, phụ nữ phải được 
hỗ trợ và trao quyền để xóa bỏ các rào cản kinh tế–xã hội này. Như vậy, giới không phải là một vấn đề 
của phụ nữ; thay vào đó, thiết lập sự bình đẳng thường đòi hỏi trao quyền cho phụ nữ, cụ thể là để đền 
bù cho sự phân biệt đối xử.

Lồng ghép giới là gì?
Lồng ghép giới là quá trình lồng ghép các cân nhắc giới vào mọi hành động có kế hoạch bất kỳ, bao gồm luật pháp, 
chính sách, chương trình và các dự án trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ để giải quyết và giảm tình trạng bất bình 
đẳng hiện thời. Nó là một chiến lược để khiến những quan ngại và trải nghiệm của phụ nữ cũng như nam giới trở 
thành một phần không thể tách rời của quá trình thiết kế, thực thi, giám sát và đánh giá các chính sách và chương 
trình trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, sao cho phụ nữ và nam giới đều được hưởng lợi như nhau 
và bất bình đẳng không còn được duy trì. Mục tiêu cuối cùng là đạt được bình đẳng giới (chú thích 8).

Bình đẳng giới là mục tiêu—lồng ghép giới là chiến lược hoặc phương tiện để đạt được mục tiêu. Do phân biệt xã 
hội thường cản trở phụ nữ, nhất là trong việc tham gia vào quá trình ra quyết định hoặc hưởng lợi từ các công nghệ 
hiệu quả, các biện pháp trao quyền cho phụ nữ có thể đạt được bình đẳng giới. Những cân nhắc giới như sự cần thiết 
phải trao quyền cho phụ nữ cần phải được lồng ghép trong các chính sách và dự án.

Những cân nhắc giới là cụ thể trong bối cảnh mà dự án và/hoặc chính sách sẽ được triển khai. Như vậy, cần phải 
tiến hành phân tích giới như bước đầu tiên để hướng tới lồng ghép giới; một phân tích giới được thực hiện đúng sẽ 
cho phép các bên hữu quan hiểu rõ những vai trò và mối quan hệ giới hiện thời tại địa phương, và hiểu được mức 
độ theo đó phụ nữ và nam giới có thể hưởng lợi như nhau từ một dự án cụ thể. Do vậy, bước đầu tiên của lồng ghép 
giới là tiến hành một phân tích giới để xác định các vai trò và mối quan hệ giới tại cơ sở. Nếu không có một phân tích 
trọng điểm, những bất bình đẳng hiện thời có thể sẽ không được nhận thấy hoặc thậm chí còn bị trầm trọng hơn 
bởi những chính sách và dự án không có đủ thông tin. Việc lồng ghép những cân nhắc giới trong quá trình lập chính 
sách có thể trung hòa sự mù giới này. Lồng ghép giới là một hoạt động rất thực tế nhằm đạt được bình đẳng và hiệu 
quả. Các bước khác nhau của lồng ghép giới sẽ được thảo luận chi tiết hơn ở Phần 4.

Phân tích giới là gì?
Phân tích giới là việc nghiên cứu phân tách theo giới những khác biệt trong nhu cầu, mối quan tâm, tỷ lệ tham gia, tiếp 
cận nguồn lực và lợi ích phát triển, kiểm soát tài sản, thẩm quyền ra quyết định, v.v., giữa nam và nữ. Mục tiêu ban đầu 
của phân tích giới là để xác định, tìm hiểu, và khắc phục những bất bình đẳng dựa trên vị thế, vai trò, trách nhiệm và 
mối quan hệ về giới.

Cần tiến hành phân tích giới như bước đầu tiên của lồng ghép giới để xác định các vai trò, nhu cầu, mối quan tâm và 
bất bình đẳng giới; tiếp đó là thiết kế các biện pháp theo cách giúp giảm bất bình đẳng và trao quyền cho cả nam giới 
và phụ nữ để tham gia và bảo đảm rằng các biện pháp này là bền vững và hiệu quả.
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Ví dụ thảo luận: Những nhu cầu và mối quan tâm khác nhau giữa nam giới và phụ nữ trong lĩnh vực giao 
thông vận tải là gì, và những nhu cầu nào cần được xem xét để bảo đảm nam giới và phụ nữ được hưởng 
lợi như nhau từ một hệ thống giao thông công cộng được cải thiện? Làm thế nào để hệ thống giao thông 
vận tải trở nên bền vững hơn và cũng bảo đảm rằng nó đáp ứng nhu cầu của mọi người như nhau?

Một dự án xây dựng hệ thống giao thông công cộng bền vững cần phải đánh giá các nhu cầu và mối quan tâm 
của dân cư theo cách phân tách theo giới. Phụ nữ và nam giới có thể cần đi lại theo những tuyến đường khác 
nhau và tại những thời điểm khác nhau; phụ nữ có thể cần một hệ thống giao thông cho phép họ đi làm, đi chợ, 
và đón con từ trường học trên cùng một chuyến. Ở rất nhiều xã hội, phụ nữ có thể cảm thấy không an toàn khi 
đi lại vào ban đêm nếu các nhà ga không được chiếu sáng đầy đủ hoặc không có nhân viên an ninh. Những nhu 
cầu và mối quan tâm này cần phải được lồng ghép trong thiết kế dự án, sao cho phụ nữ và nam giới, người cao 
tuổi và trẻ em đều có thể tiếp cận và được hưởng lợi như nhau từ phương tiện giao thông công cộng.

Có thể bổ sung thêm một trang trình bày để thảo luận về cơ cấu giới trong một quốc gia cụ thể. Có thể thu thập 
thông tin cụ thể của quốc gia từ các Báo cáo Đánh giá Giới15 của Ngân hàng Thế giới và các cơ sở dữ liệu khác.

Hỏi và Đáp
Thảo luận với các học viên về hiểu biết của họ đối với các khái niệm giới, bình đẳng 
giới, và lồng ghép giới. Đồng thời, cũng thảo luận về những sự bất bình đẳng giới 
đang hiện diện ở nước họ, và những thách thức lớn nhất trong việc lồng ghép giới 
ở cấp độ chính sách. Có phải vẫn còn có sự thiếu hiểu biết về “giới là gì” và “tại sao 
bình đẳng giới lại quan trọng” hay không? Có phải nhiệm vụ lồng ghép giới hiện vẫn 

đang được “giao thầu bên ngoài” cho các bộ ngành về phụ nữ và tổ chức của phụ nữ, là những cơ quan vốn bị gạt ra 
bên lề trong quy trình ra quyết định, thực hiện?

Tầm quan trọng của giới đối với một xã hội là gì? Vai trò và trách nhiệm của nam giới và phụ nữ là gì theo quan niểm 
của anh/chị? Anh/chị nhận thấy bất bình đẳng giới trong nước mình là ở lĩnh vực nào? Những thách thức đối với việc 
lồng ghép giới ở đất nước anh/chị là gì? Anh/chị gặp phải những định kiến nào ví dụ như trong các cuộc thảo luận 
hoạch định chính sách, nếu như anh/chị đề cập vấn đề giới?

15 Ngân hàng Thế giới. Dữ liệu và Số liệu Thống kê về Bình đẳng Giới. http://datatopics.worldbank.org/gender/

tối thiểu 30 
phút Hỏi - Đáp
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Bài tập: Bước đi Quyền lực

Trò chơi đóng vai này minh họa các vai trò giới và sự phân biệt xã hội. Bàn ghế sẽ được kê dẹp vào. Không 
cần giải thích rườm rà, tất cả các học viên sẽ nhận được một mẩu giấy nêu rõ vai mà họ sẽ đảm nhiệm 
(xem dưới đây)—các vai này không được thảo luận. Tất cả học viên đứng thành một hàng ở giữa phòng 
(lúc đầu tất cả đều đứng ngang bằng nhau). Trong thời gian thực hiện bài tập, có rất nhiều tuyên bố liên 
quan tới các hành động hoặc lựa chọn sẽ được đọc to lên (xem dưới đây) và các học viên được yêu cầu 
tiến lên phía trước một bước (nếu trong vai của mình họ đồng ý với tuyên bố đó) hoặc lùi một bước (nếu 
không đồng ý). Nếu họ không đồng ý cũng không phản đối, họ sẽ đứng nguyên tại chỗ. Sẽ không có thảo 
luận trong lúc thực hiện bài tập.

Sau khi tất cả các tuyên bố đã được đọc to lên và các học viên đã di chuyển xung quanh phòng, họ được 
yêu cầu đứng nguyên tại vị trí hiện tại. Đầu tiên, giảng viên hỏi cảm giác của các học viên đã tiến lên trước. 
Tiếp đó, họ được yêu cầu đứng đối diện với các học viên còn lại, tiết lộ vai của mình, và giải thích tại sao họ 
lại đứng lên phía trước. Tiếp đó, những người đứng ở hàng giữa được hỏi họ cảm thấy thế nào và họ nhìn 
nhận vai của mình ra sao. Cuối cùng, các học viên đứng ở phía sau được hỏi họ cảm thấy thế nào và tiếp 
đó là mô tả các vai mà họ đóng (Anh/chị cảm thấy thế nào khi những người khác vượt lên trước mình?).

Thảo luận mục đích của bài tập này: Nó cho thấy bất bình đẳng được tạo ra bên trong một xã hội, và rằng 
các vai trò giới thường quyết định những cơ hội và lựa chọn, và do vậy có thể tạo ra bất bình đẳng. Bài 
tập này cũng cho thấy giới tương tác với các vấn đề xã hội khác, như tiếp cận giáo dục hoặc nghèo khổ.

Ví dụ về các vai trong Bước đi Quyền lực: (điều chỉnh phù hợp với số học viên và bối cảnh quốc gia)

• Nữ lao động nông nghiệp, 17 tuổi, đến từ vùng quê lân cận
• Nam chủ cửa hàng, 32 tuổi, ở làng
• Nữ đã kết hôn, 35 tuổi, ở vùng nông thôn
• Nữ đang chăm sóc mẹ bị ốm và các em nhỏ, 16 tuổi
• Nữ đại biểu quốc hội, 45 tuổi, ở thành phố
• Nam công chức nhà nước cấp cao trong bộ tài chính, 45 tuổi, ở thành phố
• Nam thẩm phán tòa tối cao, 55 tuổi, ở thành phố
• Nữ thương nhân, 35 tuổi, chưa kết hôn
• Nam lái xe taxi, 40 tuổi, 3 con

Các tuyên bố trong Bước đi Quyền lực: (điều chỉnh phù hợp bối cảnh quốc gia)

• Tôi có thể tác động tới các quyết định trong cộng đồng/khu vực lân cận của mình.
• Tôi có thể bỏ phiếu/đã bỏ phiếu cho đại biểu của tôi trong quốc hội.
• Tôi có thời gian và cơ hội xem tivi, nghe đài hoặc đọc một tờ báo.
• Tôi được tiếp cận tín dụng vi mô hoặc các khoản vay nhỏ.
• Tôi có thể mua thức ăn mà tôi thích.

bài tập xấp xỉ 30 phút
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• Tôi có thể mua các phương tiện tránh thai.
• Tôi có thể đưa ra các quyết định về kế hoạch hóa gia đình/lựa chọn sử dụng biện pháp tránh 

thai.
• Tôi đang (đã) theo học trường trung học hoặc sẽ làm như vậy.
• Tôi có thể chi trả chi phí điều trị trong bệnh viện tư cho bản thân và gia đình.
• Các nhà hoạch định chính sách/lãnh đạo cộng đồng/người cao tuổi trong làng lắng nghe ý kiến 

của tôi.
• Tôi chưa từng bị bạo lực về thể chất hoặc tình dục.
• Tôi có thể ăn ít nhất hai bữa mỗi ngày.
• Tôi được bảo vệ trước các thảm họa thiên tai như bão lụt và hạn hán.
• Tôi sở hữu đất đai/nhà ở/công việc kinh doanh của mình.

Nguồn: Bài tập Bước đi quyền lực được phỏng theo một cuốn sách hướng dẫn đào tạo về giới của Cơ quan Phát triển 
Quốc tế Đức (GIZ).

Phiên B: Mối liên hệ giữa Giới và Biến đổi Khí hậu

Vào cuối phiên này, các học viên sẽ có khả năng mô tả mối liên hệ giữa giới và biến 
đổi khí hậu. Bài trình bày cần nhấn mạnh rằng các vai trò giới ảnh hưởng tới cách 
thức phụ nữ bị tác động bởi biến đổi khí hậu, rằng phụ nữ có tiềm năng duy nhất để 
góp phần vào việc giảm thiểu tác động và phát triển bền vững, và rằng các biện pháp 

chống biến đổi khí hậu cần mang tính nhạy cảm giới. Phần này đặt nền tảng mang tính khái niệm cho các đại biểu 
đến từ cả các bộ ngành và tổ chức của phụ nữ khi tham gia các cuộc thảo luận chính sách chung về cách thức tích 
hợp giới vào trong các chính sách và dự án khí hậu. Phần trình bày có thể được bổ sung bằng các nghiên cứu điển 
hình khác, và các ví dụ cần được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh quốc gia và nhóm học viên.

Nội dung
 » Tại sao là giới và biến đổi khí hậu?

 » Mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu là gì?

• Biến đổi khí hậu tác động tới phụ nữ như thế nào?

• Phụ nữ có thể đóng góp như thế nào vào hành động chống biến đổi khí hậu?

• Các biện pháp chống biến đổi khí hậu có tác động như thế nào tới phụ nữ?

 » Tại sao phải lồng ghép giới?

 » Làm thế nào để lồng ghép giới?

trình bày tối đa 
60 phút
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Tại sao cần quan tâm tới vấn đề giới và biến đổi khí hậu?
Tại sao giới nên là một vấn đề cần lưu ý trong các chính sách và dự án biến đổi khí hậu?

 » Giới là một nhân tố xuyên suốt rất nhiều lĩnh vực như độ tuổi và sự thịnh vượng kinh tế. Giống như các nhân 
tố xuyên suốt khác, giới phải được tính đến khi lập kế hoạch và thực thi các biện pháp chính sách. Những 
biện pháp này chỉ có thể đạt hiệu quả nếu chúng xác định các nhóm trọng điểm phù hợp - nam và nữ - và 
các nhu cầu cũng như mối quan tâm của họ.

 » Bình đẳng giới tự bản thân nó là một mục tiêu, đồng thời cũng là điều kiện để giúp đạt được các mục tiêu 
phát triển bền vững. Hơn nữa, cả giới và biến đổi khí hậu đều là các vấn đề xuyên suốt được thừa nhận trong 
các chiến lược phát triển quốc gia và các chính sách phát triển ngành.

 » Giới có mối liên hệ không thể tách rời với những tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và ảnh hưởng tới 
hiệu quả của các biện pháp chống biến đổi khí hậu. 

Mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu là gì?
Các mối liên hệ lẫn nhau giữa vai trò giới và biến đổi khí hậu, cũng như hành động tương ứng, có thể được tóm tắt như sau:

1) Biến đổi khí hậu tác động tới nam và nữ theo cách khác nhau.

2) Phụ nữ và nam giới thể hiện những cách khác nhau khi ứng phó với biến đổi khí hậu.

3) Các chính sách và biện pháp khí hậu tác động tới nam và nữ theo cách khác nhau.

Biến đổi khí hậu tác động tới nam và nữ theo cách khác nhau
Mặc dù biến đổi khí hậu là một thách thức toàn cầu, song nó ảnh hưởng tới một số nhóm xã hội và năng lực đáp ứng 
của họ khác hơn so với các nhóm khác. Các vai trò và trách nhiệm cụ thể theo giới được gán cho nam giới và phụ nữ 
trong một xã hội nhất định dẫn tới sự bất bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực bị tác động bởi biến đổi môi trường, 
tới các rào cản cho sự tham gia, và năng lực thích nghi không đồng đều.

Nói cách khác, phụ nữ bẩm sinh không yếu hơn nam giới. Họ, nhất là phụ nữ nghèo, phải đối mặt với sự phân biệt 
xã hội khiến họ dễ tổn thương hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu và làm giảm năng lực thích ứng của 
họ. Phụ nữ chịu ảnh hưởng không tương xứng của biến đổi khí hậu do các vai trò và vị thế khác nhau của họ trong xã 
hội. Đặc biệt là phụ nữ nghèo thường ít được tiếp cận các quyền sử dụng đất, giáo dục và các dịch vụ khuyến nông, 
thu nhập, v.v. hơn, điều này khiến họ dễ tổn thương hơn trước hạn hán, lũ lụt, mất mùa, và nguồn cung tài nguyên 
thiên nhiên ngày càng hạn chế, cùng các vấn đề khác. Sự tiếp cận hạn chế của họ tới các nguồn lực và an ninh kinh 
tế, cũng như trách nhiệm của họ đối với an ninh lương thực và năng lượng của gia đình thường hàm ý rằng họ có ít 
năng lực hơn để thích nghi với biến đổi khí hậu, phục hồi từ thảm họa, hoặc điều chỉnh cuộc sống theo những biến 
đổi của môi trường.

 »  Phụ nữ và nam giới không bị tổn thương hơn trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu do 
một số khác biệt về mặt sinh học hay các “điểm yếu bẩm sinh”.

 »  Các vai trò giới là do xã hội tạo nên và có tác động như một biến số can thiệp, khiến cho phụ 
nữ và nam giới bị ảnh hưởng khác nhau bởi biến đổi khí hậu.
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 »  Các chính sách và biện pháp chỉ tập trung vào tính dễ tổn thương theo giới sẽ có nguy cơ coi 
phụ nữ là nạn nhân.

 » Biến đổi khí hậu làm bất bình đẳng giới trầm trọng thêm.
 » Bất bình đẳng giới dẫn tới những tác động tiêu cực lớn hơn cho phụ nữ.

Ví dụ thảo luận—giới và nông nghiệp: Tại rất nhiều vùng nông thôn ở các nước đang phát triển, 
phụ nữ vẫn chịu trách nhiệm làm việc nhà và thu hoạch lương thực cho gia đình, trong khi nam giới 
thường theo đuổi các công việc được trả lương. Phụ nữ—những người chịu trách nhiệm kiếm củi 
và chăm nom mùa màng để bảo đảm an ninh lương thực cho gia đình—phụ thuộc đặc biệt vào các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên như rừng, nước và đất đai màu mỡ. Khi sự sẵn có của các nguồn tài 
nguyên này bị đe dọa do biến đổi khí hậu, phụ nữ có thể phải đi bộ xa hơn và dành nhiều thời gian 
hơn cho việc thu thập các nguồn lực và quản lý các nguồn lương thực. Hơn nữa, áp lực thời gian tăng 
lên làm giảm bớt khả năng của phụ nữ trong việc tìm kiếm việc làm được trả lương và tham gia đời 
sống cộng đồng, từ đó làm giảm sút hơn nữa năng lực của họ trong hành động (phản ứng), củng cố 
sự phụ thuộc và bất bình đẳng giới. Ngoài ra, các vai trò giới có thể ngăn cản phụ nữ chủ động tham 
gia quá trình ra quyết định ở hộ gia đình và cộng đồng, khiến họ khó nói lên các nhu cầu và ý kiến liên 
quan tới hành động về khí hậu cần thiết.

Ví dụ thảo luận—giới và quản lý rủi ro thảm họa: Lũ lụt và hạn hán phá hủy mùa màng và các 
nguồn lực, đặt gánh nặng lớn hơn lên vai những người phụ nữ lệ thuộc vào các nguồn lực này 
để bảo đảm an ninh lương thực, y tế và vệ sinh cho gia đình; và họ có khả năng mất đi sinh kế 
do các thảm họa thiên nhiên. Tác động của biến đổi khí hậu làm gia tăng gánh nặng thời gian và 
sức khỏe lên những người phụ nữ phải lấy nước, kiếm củi và trông coi mùa màng. Đồng thời, việc 
thiếu tiếp cận quyền sử dụng đất hoặc một khoản thu nhập có thể khiến phụ nữ gặp khó khăn 
lớn hơn trong việc thích nghi với những tác động này và phục hồi từ các thảm họa thiên nhiên. 
Đôi khi, những rào cản về văn hóa và nguy cơ về bạo lực giới làm tăng tính dễ tổn thương của 
phụ nữ. Ví dụ như ở Băng-la-đét, lũ lụt là một mối đe dọa đang gia tăng, nhưng đôi khi phụ nữ 
sợ hoặc bị cấm rời khỏi nhà một mình để tìm chỗ trú ngụ tránh bão nếu không có sự hiện diện 
của người chồng.

Phụ nữ có thể đóng góp như thế nào vào hành động chống biến đổi khí hậu?
Bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu tới nam 
và nữ, mối liên hệ thứ hai là nam giới và phụ nữ 
có thể tác động như thế nào tới biến đổi khí hậu.

Phụ nữ và nam giới thể hiện những cách thức 
khác nhau khi ứng phó và đương đầu với những 
tác động của biến đổi khí hậu. Rất nhiều phụ nữ 
có cách tiếp cận độc đáo trong việc quản lý các 
nguồn lực mà họ phụ thuộc vào, để bảo đảm 
an ninh lương thực và năng lượng cho gia đình. 

Các biện pháp giảm thiểu chủ yếu nhằm mục đích giảm 
phát thải có hại được tạo ra từ việc đốt nhiên liệu hóa 
thạch làm năng lượng, từ giao thông, hay trong sản xuất 
nông nghiệp.

Thích nghi hàm ý quá trình điều chỉnh theo biến đổi khí hậu và 
những tác động của chúng trên thực tế hoặc dự kiến.

Xem Phần 2 để biết phần thảo luận chi tiết về các vấn đề và 
nguyên nhân gây biến đổi khí hậu.
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Những nỗ lực của họ để vừa thích nghi với biến đổi khí hậu vừa quản lý các nguồn lực hầu như không được nhận ra 
và hỗ trợ.

Thật không may, tiềm năng chưa được khai mở của phụ nữ như “các tác nhân thay đổi” và vai trò người quản lý và tiêu 
thụ năng lượng của họ vẫn bị bỏ qua một cách đáng tiếc trên vũ đài khí hậu. Tuy nhiên, điều thiết yếu đối với hành động 
khí hậu hiệu quả và công bằng không chỉ là tính đến các nhu cầu cụ thể của cả nam và nữ liên quan tới cơ cấu giới, mà còn 
phải đánh giá tiềm năng đóng góp và định hình hành động khí hậu của họ. Cả nam giới và phụ nữ phải được tham gia vào 
quá trình ra quyết định, lập kế hoạch, và thực thi hành động khí hậu ở tất cả các cấp; các nhân tố cụ thể về giới phải được 
đưa vào khi xác định các bên hữu quan trong quá trình hoạch định các chính sách và biện pháp về khí hậu, cũng như xác 
định các nhóm đối tượng mục tiêu.

 » Phụ nữ có tiềm năng duy nhất để đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
 »  Phụ nữ có thể là tác nhân thay đổi quan trọng cần phải được trao quyền để có thể hưởng lợi 

từ việc bảo vệ môi trường.
 »  Do trách nhiệm và vai trò của mình, cũng như sự lệ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, phụ nữ thường có hiểu biết riêng có về môi trường tự nhiên của họ.
 »  Phụ nữ ở tuyến đầu của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và giúp đỡ cộng đồng mình thích 

nghi với những biến đổi môi trường.
 »  Các chính sách và dự án không công nhận tiềm năng của cả nam giới và phụ nữ trong đóng 

góp cho hành động khí hậu có thể làm gia tăng bất bình đẳng trong các vai trò giới.
 »  Hành động khí hậu nhạy cảm về giới không hạn chế ở các biện pháp thích nghi và giảm thiểu 

rủi ro thảm họa.

Ví dụ thảo luận—giới và năng lượng tái sinh: Phát thải từ việc sử dụng năng lượng của hộ gia đình (bếp 
đun, đốt nhiên liệu hóa thạch và sinh khối) và hoạt động nông nghiệp quy mô nhỏ (khí ga được tạo ra từ 
vật nuôi hoặc sử dụng phân bón) có thể được giảm bớt đáng kể nếu phụ nữ—những người đang quản lý 
việc sử dụng năng lượng của hộ gia đình, vật nuôi và mùa màng—được trang bị công nghệ hiệu suất hơn, 
được tập huấn về canh tác bền vững, được khen thưởng khi bảo tồn tài nguyên, và được trao quyền để 
dẫn các cộng đồng đi tới phát triển bền vững. Ví dụ, bể phân hủy sinh học16 là một công nghệ đơn giản để 
tận dụng các loại khí gas từ chất thải của vật nuôi để đun nấu hoặc tạo năng lượng. Bể phân hủy sinh học 
bao gồm một bể làm bằng sợi thủy tinh hoặc gạch vòm, là nơi chứa phân của động vật và các chất thải 
sinh khối khác. Cùng với nước, chất thải được phân hủy theo một quy trình tự nhiên, tạo ra khí dễ cháy. 
Các khí này được giữ lại trong bể và đưa vào một đường ống chứa khí mà có thể—ví dụ—cung cấp năng 
lượng cho bếp đun. Những phụ nữ được cung cấp các hệ thống bể phân hủy sinh học và được tập huấn 
để sử dụng hoặc sản xuất chúng có thể được hưởng lợi theo hai cách: từ các bếp đun sạch hơn, không tạo 
ra khói và giảm chi phí năng lượng hoặc thời gian dành cho việc thu thập sinh khối làm nhiên liệu, cũng 
như từ thu nhập tăng thêm do tự sản xuất bể phân hủy sinh học (các thợ xây, người quản lý chất lượng, 
doanh nghiệp, v.v.) hay tiến hành các hoạt động sản xuất bổ sung nhờ tiết kiệm được thời gian.

Biến đổi khí hậu tác động tới phụ nữ như thế nào?
Gắn với hai khía cạnh nêu trên, các vai trò giới ảnh hưởng tới cách thức mà những biện pháp và hành động chống 
biến đổi khí hậu tác động tới nam và nữ. Các hành động không tính tới mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu và 

16 SNV. Chương trình bể phân hủy sinh học quốc gia. Nghiên cứu điển hình 3 trong Mô-đun 3. http://www.snvworld.org/en/cambodia/our-work/
energy/NBP
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không xác định phụ nữ là một nhóm đối tượng mục tiêu cho các biện pháp cụ thể có thể sẽ phân bổ nguồn lực 
không thỏa đáng hoặc làm tăng bất bình đẳng giới. Điều quan trọng là phải tính tới những cân nhắc về giới trong 
các chính sách khí hậu và chiến lược khí hậu tiếp sau đó, và cuối cùng là trong thiết kế các dự án khí hậu. Các chính 
sách, chiến lược và dự án không tính tới vấn đề giới và không đáp ứng được các nhu cầu của một bộ phận đáng kể 
dân cư trong cộng đồng có thể làm sâu sắc và mở rộng thêm các vai trò bất bình đẳng giới; ngăn cản các hộ gia đình, 
cộng đồng và quốc gia trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.17 Không những phải xác định và tính tới các nhu cầu 
và năng lực cụ thể của cả nam và nữ trong quá trình lập kế hoạch, thực thi và giám sát các chính sách và biện pháp 
khí hậu, mà còn phải xem xét những tác động khả dĩ (ngoài dự kiến) của những hành động này.

Ví dụ thảo luận—giới và quản lý nguồn lực: Các chương trình bảo tồn với mục tiêu bảo vệ diện tích 
rừng khỏi bị tàn phá có thể khiến phụ nữ bản địa gặp khó khăn trong tiếp cận các khu bảo tồn để thu 
thập các sản vật rừng ngoài gỗ, vốn là nguồn cung cấp an ninh lương thực cho gia đình của họ. Với việc 
phớt lờ các nhu cầu và sự phụ thuộc vào sản vật rừng của các phụ nữ này, các chương trình như vậy có 
thể làm tăng gánh nặng thời gian đối với phụ nữ, những người phải đi xa hơn để tới các khu rừng không 
thuộc diện bảo tồn.

Tại sao phải lồng ghép giới?
Hành động khí hậu thừa nhận tri thức của phụ nữ về quản lý nguồn lực và tiềm năng ảnh hưởng của họ tới sự thay 
đổi trong dài hạn không chỉ hướng tới công bằng hơn, mà còn thành công và bền vững hơn. Giảm thiểu tác động 
toàn diện về giới được công nhận do nó hướng tới phụ nữ như là bên hữu quan thiết yếu, tận dụng tri thức và tiềm 
năng của họ, và trao quyền cho họ để đóng góp vào công cuộc giảm nghèo, phát triển bền vững, và ứng phó biến 
đổi khí hậu hiệu quả (Hình 1).

Hành động khí hậu toàn 
diện
• hiệu quả hơn

 » do nó xác định tất cả các 
nhóm đối tượng mục tiêu 
và các bên hữu quan có 
liên quan

• hiệu suất hơn
 » do nó đạt được các kết 

quả đầu ra cao hơn với 
nguồn lực được phân bổ

• công bằng hơn
 » do nó xác định và giảm 

sự bất bình đẳng

• bền vững hơn
 » do nó dẫn tới phát triển 

kinh tế–xã hội trong dài hạn

17 E. Skinner. 2011. Giới và biến đổi khí hậu: Báo cáo tổng quan (Gender and Climate Change: Overview Report). Brighton: BRIDGE Cutting Edge Pack on 
Gender and Climate Change, Institute of Development Studies.

Hình 1: Hành động Khí hậu Toàn diện

Nguồn: Các tác giả

hiệu quả

công bằng

hiệu suất

bền vững
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Ví dụ thảo luận—giới và quản lý chất thải: Tại rất nhiều đô thị ở Đông Nam Á, quản lý chất thải là 
một thách thức đáng kể. Việc quản lý chất thải không phù hợp tại các bãi rác lộ thiên hoặc dồn chất 
thải xuống dòng chảy của nước gây ra ô nhiễm, có thể làm nhiễm độc nguồn nước sạch và đất đai, tạo 
ra các loại khí có hại được thải vào bầu khí quyển của trái đất. Những nỗ lực nhằm chính thức hóa việc 
thu gom, tái chế và lưu trữ phù hợp chất thải hiếm khi tính tới các hệ thống quản lý chất thải phi chính 
thức chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các vai trò giới. Ở cấp độ hộ gia đình, phụ nữ hầu hết là người quyết 
định mua những thực phẩm nào và xử lý chất thải hộ gia đình ra sao. Chu trình quản lý có thể hiệu suất 
hơn nếu nam giới, phụ nữ và con cái họ được thông tin về cách thức phân loại chất thải và được cung 
cấp các thùng rác riêng ở hộ gia đình thông qua các kênh thích hợp (ví dụ như tivi, đài phát thanh, tạp 
chí dành cho cả hai giới, nhà trường, v.v.). Các đơn vị quản lý chất thải cộng đồng có thể cung cấp cho 
phụ nữ và gia đình họ thêm một khoản thu nhập nhỏ khi khuyến khích phân loại và tái chế rác thải. 
Ngược lại, những nỗ lực của phụ nữ để phân loại rác ở hộ gia đình sẽ bị lãng phí nếu chúng không được 
xem xét ở cấp độ đô thị. Chất thải đã được phân loại trước ở hộ gia đình có thể bị trộn lẫn trong quá 
trình vận chuyển tới điểm phân loại rác của thành phố hoặc các bãi rác, khiến cho việc quản lý chất thải 
kém hiệu quả hơn. Ngoài ra, những người nhặt rác tại các thành phố châu Á thường là phụ nữ nghèo và 
trẻ em, những người mà nỗ lực phân loại rác thải của họ không được ghi nhận và phải tiếp xúc với các 
điều kiện làm việc không an toàn.

Làm thế nào để lồng ghép giới?
Để bảo đảm rằng các biện pháp chống biến đổi khí hậu được thiết kế theo cách hiệu quả, hiệu suất và công bằng, 
giúp làm giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững, vấn đề giới phải được lồng ghép vào trong các chính sách, 
thể chế và dự án. Như đã giới thiệu trong phiên trước, điều này đòi hỏi phải tiến hành phân tích giới để xác định các 
vai trò và trách nhiệm của nam và nữ, từ đó hiểu được nhu cầu, mối quan tâm, và cả tri thức của họ. Phân tích này 
cần nêu rõ những sự bất bình đẳng, thừa nhận tiềm năng đóng góp của phụ nữ, và xác định những biện pháp cần 
thiết để trao quyền cho phụ nữ nhằm giảm phát thải và cải thiện sinh kế của họ.

Trong bước tiếp theo, phân tích này cần cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc thiết kế và thực thi các dự án. Những 
cân nhắc về giới cần phải được lồng ghép vào trong tất cả các giai đoạn và cấp độ của quá trình lập kế hoạch, thực 
thi và giám sát dự án để bảo đảm thành công và thúc đẩy bình đẳng.
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Bài tập: Dự án Bếp đun Sạch chuẩn bị 60 phút
trình bày 30 phút

Các học viên được chia thành các nhóm và được phân công chuẩn bị một phân tích giới cho dự án bếp đun 
cải thiện trong một cộng đồng địa phương ở nước họ.

Các học viên có 60 phút để chuẩn bị những nội dung sau:

 » Cần thu thập những thông tin nào (và nguồn ở đâu)?

 » Các (đồng) lợi ích tiềm tàng về kinh tế, xã hội và môi trường là gì?

 » Các bước tiếp theo là gì?

Sau đó, học viên được yêu cầu trình bày các kết quả và đề xuất của họ.

Ví dụ về kết quả:

Thông tin thu thập được (phân tách theo giới) Các (đồng) lợi ích kỳ vọng
Phân công lao động trong hộ gia đình Giảm phát thải

Thu nhập của hộ gia đình Cải thiện sức khỏe (ít khói hơn)

Trình độ học vấn Giảm gánh nặng thời gian

Thời gian dành cho việc thu thập sinh khối làm nhiên liệu Thu nhập từ việc sản xuất bếp đun

… …
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Phần 2: Bối cảnh Chính sách Khí hậu

Phần này được chia thành hai phiên và có thể được bắt đầu bằng một trò chơi khởi động. Cũng giống như phần 
trước, mức độ chi tiết trong nội dung thảo luận các vấn đề khí hậu có thể được điều chỉnh phù hợp với kiến thức 
trước đó của các học viên. Giảng viên cần hiểu rõ tính đa dạng của nhóm đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có thể 
bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách từ các bộ về môi trường có nhiều năm kinh nghiệm làm việc về các vấn 
đề khí hậu, và đại diện của các tổ chức phụ nữ mà có thể thiếu kiến thức cơ bản về chính sách và các vấn đề biến 
đổi khí hậu.

Mục tiêu của Phần này

Phần này giải quyết những khái niệm cơ bản về biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động; tiếp đó, nó sẽ giới thiệu 
những diễn biến chính trong chính sách và đàm phán khí hậu. Nó tạo cơ sở cho sự hiểu biết chung về các vấn đề 
biến đổi khí hậu và môi trường chính sách liên quan tới biến đổi khí hậu và giới ở cấp độ quốc tế. Năng lực hiểu biết 
các vấn đề biến đổi khí hậu và ngôn ngữ cụ thể của chính sách khí hậu, cũng như biết được các diễn biến trên vũ đài 
khí hậu quốc tế là những điều kiện tiên quyết cho sự tham gia có ý nghĩa vào các cuộc thảo luận chính trị. Đặc biệt, 
các nhóm phụ nữ bị gạt ra bên lề và các chuyên gia về giới cần phải hiểu được những nội dung căn bản của biến đổi 
khí hậu và chính sách khí hậu để tham gia cùng các nhà hoạch định chính sách đến từ các bộ ngành về môi trường, 
tại bàn hoạch định chính, khi thiết kế các biện pháp giảm thiểu tác động công bằng hơn.

Phiên A nhằm:
 » Giúp học viên biết được các nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu

 » Giới thiệu các khái niệm giảm thiểu tác động và thích nghi với khí hậu

 » Giới thiệu và nhấn mạnh tầm quan trọng của các đồng lợi ích từ việc giảm thiểu tác động

 » Đặt cơ sở cho cách tiếp cận ra quyết định mang tính hợp tác, cho phép các tổ chức phụ nữ tham gia các 
cuộc thảo luận chính sách

Phiên B nhằm:
 » Giới thiệu cơ cấu tổ chức biến đổi khí hậu và những diễn tiến chính trong các cuộc đàm phán khí hậu quốc 

tế

 » Nêu bật sự nhận thức ngày càng tăng về các vấn đề giới trên vũ đài khí hậu quốc tế

 » Đặt cơ sở cho cách tiếp cận đối tác, thể hiện rõ sự thừa nhận vấn đề giới trong hành động khí hậu

 » Khuyến khích các học viên chủ động và đáp ứng yêu cầu về các biện pháp chống biến đổi khí hậu 
toàn diện
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Phiên A: Giải thích về Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu

Vào cuối phiên này, học viên sẽ có khả năng hiểu được các nguyên nhân và hậu quả 
của biến đổi khí hậu, và đặc biệt là quen với khái niệm thích nghi và giảm thiểu tác động. 
Phần trình bày cần nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu như chúng ta đang trải qua hiện nay 
chủ yếu là do hoạt động của con người, và rằng hành động giảm thiểu tác động là trung 

tâm trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Giảng viên cần nhấn mạnh rằng các biện pháp giảm thiểu tác động có thể và 
cần phải tạo ra các đồng lợi ích bổ sung về kinh tế, xã hội và môi trường. Phiên này tạo cơ sở về mặt khái niệm cho các đại 
biểu tới từ cả các bộ ngành môi trường và các tổ chức phụ nữ để cùng tham gia các cuộc thảo luận chính sách chung về 
cách thức thiết kế những biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu nhạy cảm về giới. Phần trình bày cũng cần được điều chỉnh 
phù hợp với bối cảnh quốc gia và đối tượng tập huấn cụ thể, và cần được mở rộng để bao gồm các trang trình bày bổ sung 
về nguồn phát thải chính và các chính sách khí hậu hiện thời của các quốc gia mục tiêu.

Nội dung
 » Biến đổi khí hậu là gì?

 » Nguyên nhân của biến đổi khí hậu là gì?

 » Chu trình các-bon là gì?

 » Các nguồn phát thải khí nhà kính (GHG) là gì?

 » Những hậu quả của biến đổi khí hậu là gì?

 » Thích nghi và giảm thiểu biến đổi khí hậu là gì?

 » Những đồng lợi ích của giảm thiểu tác động là gì?

Biến đổi khí hậu là gì?
Trong suốt lịch sử thế giới, khí hậu được biết đã có sự thay đổi. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu trong phạm vi của hoạt 
động tập huấn này có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoạt động của con người, đối lập với sự biến động khí 
hậu tự nhiên quan sát được trong cùng các thời kỳ tương ứng (chú thích 3).

Mặc dù khí hậu của trái đất luôn có sự biến động tự nhiên với các thời kỳ lạnh hơn hoặc ấm hơn, song có sự đồng thuận 
to lớn trong giới khoa học rằng sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất hiện tại là do hoạt động của con người.

Báo cáo đánh giá gần đây nhất của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)—một nhóm các nhà khoa học 
toàn cầu, những người cứ 5–7 năm lại công bố một báo cáo có căn cứ xác đáng về biến đổi khí hậu—cho thấy rằng 
“mỗi trong số ba thập niên vừa qua, bề mặt trái đất đã ấm hơn so với bất kỳ thập niên nào trước đó kể từ năm 1850… 
Ở Bắc bán cầu, giai đoạn 1983-2012 có thể là giai đoạn 30 năm ấm nhất trong vòng 1.400 năm qua”18 Cả nhiệt độ 
của không khí trên bề mặt trái đất và các đại dương của thế giới đều tăng nhanh (Hình 2). 

18 IPCC. 2013. Biến đổi khí hậu 2013: Căn cứ khoa học vật lý. Đóng góp của Nhóm công tác I vào Báo cáo đánh giá lần thứ năm của Ủy ban Liên chính phủ về 
Biến đổi Khí hậu (Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change) (T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, and P.M. Midgley, chủ biên.) 
Cambridge, United Kingdom and New York: Cambridge University Press. tr. 3–29, Tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách.

trình bày tối đa 
60 phút
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Hình 2: Thay đổi trong Nhiệt độ Bề mặt Trung bình và Lượng mưa  
(1986–2005 to 2081–2100)

Thay đổi trong nhiệt độ bề mặt trung bình (1986-2005 đến 2081-2100)

Thay đổi trong lượng mưa trung bình (1986-2005 đến 2081-2100)

Nguồn: Qin, D., Plattner, G. K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., Nauels, A., & Midgley, P. M. (2014). Biến đổi khí hậu 
2013: Căn cứ khoa học vật lý (Climate Change 2013: The Physical Science Basis). T. Stocker (chủ biên). Cambridge, UK, và 
New York: Cambridge University Press.

Hình 3: Hiệu ứng Nhà kính

mặt trời bức xạ
nhìn thấy

hấp thụ một phần

bức xạ
tái phát

trái đất

các khí
nhà kính

Nguồn: Đài thiên văn Hồng Kông. 2014. Hiệu ứng nhà kính và tình trạng ấm lên toàn cầu (Greenhouse Effect and Global 
Warming). http://www.hko.gov.hk/climate_change/climate_change/human_activities_e.htma

a ADB công nhận “Hồng Kông” là chỉ Hồng Kông, Trung Quốc.
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Nguyên nhân của biến đổi khí hậu là gì?
Những nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu gồm đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng trên diện rộng. Khí phát thải 
vào bầu khí quyển do hoạt động của con người góp phần vào hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng nhà kính (Hình 
3). Hiệu ứng này mô tả quá trình theo đó bức xạ nhiệt được hành tinh hấp thụ sẽ được phát xạ vào bầu khí quyển và bị 
giữ lại bởi các khí nhà kính. Sự tập trung các loại khí nhà kính này trong bầu khí quyển trái đất có nghĩa rằng một phần 
của bức xạ này được phát xạ ngược lại vào bề mặt, dẫn tới sự gia tăng nhiệt độ của bề mặt, tương tự như hiệu ứng của 
nhiệt bị giữ lại trong nhà kính với trần bằng kính. Những khí nhà kính hấp thụ và tái phát xạ bức xạ bao gồm các-bon 
đi-ô-xít (CO2), mê-tan (CH4), và ô-xít ni-tơ (N2O).

Mặc dù các khí nhà kính xuất hiện tự nhiên trong khí quyển, song các mức độ cao, đặc biệt của khí CO2 và CH4, đã 
gia tăng đáng kể trong những thập niên gần đây. Những sự gia tăng này có liên quan - ít nhất là một phần - tới các hoạt 
động của con người như đã được đề cập ở trên, gồm đốt nhiên liệu hóa thạch và phá rừng.

Chu trình các-bon là gì?
Các-bon là gì?

 » Các-bon là một nguyên tố hóa học được ký hiệu là C.

 » Nó là nguyên tố phổ biến thứ 4 trong vũ trụ về khối lượng (sau hiđrô, hêli, và ôxy).

 » Nó là nền tảng hóa học cho mọi loại hình sự sống trên trái đất.

 » Cơ thể con người có 18% là các-bon.

 » Các-bon nguyên chất có thể được tìm thấy trong những vật liệu như kim cương và than chì.

Như Hình 4 đã minh họa, trái đất có một chu trình các-bon tự nhiên, giữ cho khí CO2 trong khí quyển chỉ vừa đủ 
để duy trình sự sống của con người. Nhưng kể từ cuộc cách mạng công nghiệp, các hoạt động của con người đã bắt 
đầu bổ sung thêm hàng tỉ tấn CO2 vào bầu khí quyển và phá vỡ chu trình các-bon tự nhiên.

Các nguồn phát thải khí nhà kính là gì?
Có hai nguồn phát thải khí nhà kính:

1) Phát thải trực tiếp:

 » Nông nghiệp: vật nuôi phát thải hàng tấn CH4 bằng việc xì hơi

 » Sử dụng đất: chặt cây lấy gỗ hoặc lấy đất làm nông nghiệp làm phát thải khí CO2 trữ trong sinh khối, 
canh tác lúa nước

 » Chất thải: chất hữu cơ tại các bãi rác hoặc ao hồ lộ thiên phát thải hàng tấn CH4

2) Phát thải liên quan tới nhiên liệu hóa thạch:

 » Đốt nhiên liệu hóa thạch (than đá, khí tự nhiên và dầu mỏ) ở các nhà máy điện, trong các ngành công 
nghiệp, khu dân cư và phương tiện giao thông
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Hình 4: Chu trình Các-bon

Lưu trữ
Tính bằng Tỉ tấn
Thải ra
Tính bằng Tỉ tấn/năm

Chu trình Các-bon

Khí quyển 750

CO2

Thực vật 610
Nhiên liệu Hóa thạch &

Sản xuất Xi-măng
4.000

Sông ngòi

Bề mặt Đại dương 1,020

Sinh vật Biển 3

Các-bon Hữu cơ
Hòa tan<700

Đất
1,580

Đáy Đại dương
38,100

Trầm tích 150

92

90

91.6

0.2

50
40 100

0.5 5.5

60

60
1.6

121.3

6
4

6

Ghi chú: Hình này cho thấy tổng khối lượng các-bon được lưu trữ tính bằng tỉ tấn (chữ màu đen) và lượng các-bon thải 
ra hằng năm tính bằng tỉ tấn các-bon/năm (chữ màu tím).

Nguồn: Đài thiên văn trái đất của NASA, được trích dẫn trong NASA Researcher News. 2007. Con người và chu trình 
các-bon toàn cầu: Một thỏa thuận kiểu Faust? (Humans and Global Carbon Cycle: A Faustian Bargain?) Ngày 12/4. 
http://www.nasa.gov/centers/langley/news/researchernews/rn_carboncycle.html

Những hậu quả của biến đổi khí hậu là gì?
Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của bão nhiệt đới, hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết 
cực đoan khác (gồm cả các đợt nắng nóng).

Sự gia tăng chỉ 2oC trong nhiệt độ trung bình vào năm 2050 sẽ không chỉ làm thay đổi các hình mẫu thời tiết mà còn 
thúc đẩy sự tan băng nhanh chóng ở biển băng Bắc Cực, dẫn tới mực nước biển dâng lên đáng kể. Nước biển dâng 
có thể buộc rất nhiều cộng đồng dân cư ven biển phải di dời và nhấn chìm một số các thành phố đông dân nhất trên 
thế giới. Hơn nữa, sự gia tăng phát thải đang khiến các đại dương có tính axit nhiều hơn, giết chết các rạn san hô vốn 
là nơi hỗ trợ cho sinh kế của khoảng 500 triệu người trên khắp thế giới. Các đại dương ấm lên nhanh chóng và các 
tảng băng tan góp phần làm tăng mực nước biển. 
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Hình 5 cho thấy rằng mực nước biển trung bình 
toàn cầu có thể tiếp tục dâng lên nhanh hơn so 
với dự kiến trong suốt thế kỷ 21, đe dọa tới rất 
nhiều cộng đồng ven biển.

Nếu chúng ta tiếp tục tạo ra phát thải theo cách 
thông thường hiện nay, điều này có thể dẫn tới 
kịch bản tồi tệ nhất với nhiệt độ toàn cầu tăng 
thêm hơn 4oC so với các mức trước giai đoạn 
công nghiệp hóa vào năm 2100. Trong kịch bản 
này, chúng ta sẽ không đạt được mức ấm lên 
“dưới 2oC” như đã được cộng đồng quốc tế nhất 
trí (được thảo luận trong phiên tiếp theo) để 
ngăn chặn những tác động khí hậu nguy hiểm 
nhất tới con người. Cần có hành động khẩn cấp 
để đạt được mục tiêu này: vào năm 2050, phát 
thải toàn cầu phải giảm trung bình 50% xuống 
dưới các mức của năm 1990.

Thích nghi và giảm thiểu biến đổi khí 
hậu là gì?

Để bảo đảm có một khí hậu an toàn, chúng ta 
phải giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thích 
nghi với những tác động của khí hậu.

Thích nghi khí hậu ám chỉ quá trình điều chỉnh 
theo những thay đổi khí hậu thực tế hoặc dự kiến 
cùng những tác động liên quan của chúng; thích 
nghi nhằm trung hòa những tổn hại hoặc khai 

thác các cơ hội có lợi từ khí hậu đang biến đổi (chú thích 2). Có vô số loại hình hành động thích nghi. Một ví dụ là bảo 
vệ các cộng đồng ven biển khỏi bão lũ bằng cách bảo tồn hệ thực vật ven biển và xây đập. Một ví dụ khác là điều chỉnh 
theo tình trạng xói mòn đất và hạn hán bằng cách gieo trồng các loại giống hoa màu có sức chịu đựng cao hơn và thay 
thế loại hoa màu. Những hoạt động này nhằm quản lý các vấn đề không thể tránh được.

Giảm thiểu hàm ý sự can thiệp của con người để giảm các nguồn phát thải hoặc tăng các nguồn hấp thụ khí nhà 
kính (chú thích 2). Các biện pháp hoặc chính sách giảm thiểu nhằm mục đích—nhưng không hạn chế ở—giảm phát 
thải khí nhà kính. 

Các hành động liên quan tới giảm thiểu được chia thành hai nhóm:

 » Giảm phát thải khí nhà kính

 » Thu giữ, chuyển hóa và cô lập các-bon

Thu giữ và cô lập các-bon mô tả việc lưu trữ dài hạn CO2 hoặc các hình thức khác của các-bon nhằm giảm thiểu hoặc 
ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu và tránh sự biến đổi khí hậu nguy hiểm. Nó được đề xuất như một cách thức để 
làm chậm lại quá trình tích tụ khí nhà kính phát thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch trong khí quyển và ở đại dương.

Hình 5: Mực Nước biển Dâng Trung bình 
Toàn cầu trong Thời kỳ 2081–2100

Nguồn: Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu. 2013. Biến đổi khí 
hậu 2013: Căn cứ khoa học vật lý. Đóng góp của Nhóm công tác I vào Báo 
cáo đánh giá lần thứ năm của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu 
(Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change) (T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. 
Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, và P.M. Midgley, chủ biên.) 
Cambridge, United Kingdom và New York: Cambridge University 
Press. tr. 3–29, Tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách.

Trung bình
trong thời kỳ
2081-2100

Năm
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Đối với hoạt động tập huấn này, nội dung thảo luận sẽ tập trung vào nhóm thứ nhất–những nỗ lực để giảm phát 
thải khí nhà kính.

Ví dụ về các hoạt động giảm thiểu
Trồng rừng: Đây là quá trình trồng lại cây cối trên đất không thích hợp cho hoa màu và các đồng cỏ để hấp thụ 
khí các-bon từ CO2 trong khí quyển vào sinh khối. Điều thiết yếu là không để các-bon quay trở lại khí quyển 
bằng việc đốt hoặc chặt các cây chết. Để đạt được mục tiêu này, cây phải được trồng lâu dài hoặc gỗ của chúng 
phải được cô lập (ví dụ, thành than sinh học, năng lượng sinh học với việc lưu trữ các-bon, hoặc bãi rác vệ sinh).

Cải tiến các thông lệ canh tác nông nghiệp: Đất đai có thể đóng vai trò là nguồn hấp thụ các-bon 
hiệu quả. Ví dụ về nông nghiệp cải tiến bao gồm thực hành canh tác không làm đất, tăng năng suất cây 
trồng, giảm tình trạng lạm dụng phân bón, giảm cày xới đất đai, cải thiện tưới tiêu, và gieo trồng các loại 
hoa màu dựa trên điều kiện thuận lợi của địa phương. Có thể giảm phát thải bằng cách:

 » che phủ hoa màu,

 »  tập trung vật nuôi trong bãi nhốt và che phủ các bãi nhốt không có mái bằng cỏ khô hoặc 
thực vật chết (bãi nhốt có mái che sẽ bảo vệ đất khỏi ánh mặt trời, cho phép đất giữ lại nước 
và trở nên hấp dẫn hơn đối với các vi sinh vật thu giữ các-bon), hoặc

 »  phục hồi đất thoái hóa để làm chậm việc phát thải các-bon trong khi đưa đất trở lại cho hoạt 
động nông nghiệp hoặc các mục đích sử dụng tự nhiên khác

Công nghệ tiết kiệm năng lượng: Đầu tư vào các nguồn năng lượng tái sinh để tạo ra điện năng (ví dụ như 
mặt trời, gió, hoặc nước), và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ các-bon thấp hiệu quả trong các lĩnh vực công 
nghiệp (sản xuất xi-măng có hiệu suất cao hơn), thương mại (các quy trình sưởi ấm hiệu quả hơn), giao 
thông (các hệ thống vận tải công cộng và xe ô tô có hiệu suất cao hơn), và dân cư (thiết bị điện gia đình tiết 
kiệm năng lượng hơn) có thể làm giảm hoặc ngăn ngừa phát thải trong khuôn khổ phát triển kinh tế.

Khôi phục đất ngập nước: Các vùng đất ngập nước là những bể chứa các-bon quan trọng; 14,5% lượng 
các-bon của thế giới được tìm thấy trong các vùng đất ngập nước, trong khi đất ngập nước chỉ chiếm 
6% đất đai trên toàn thế giới.

Các quy trình cô lập các-bon: Các bãi than bùn rất quan trọng vì chúng có thể lưu trữ các-bon. Tạo ra 
các bãi than bùn mới hoặc mở rộng các bãi hiện thời có thể giúp cô lập các-bon.

Phụ nữ và giảm thiểu tác động
 »  Liên quan tới các nguồn năng lượng sạch và công nghệ, vai trò của phụ nữ có thể bị đánh giá thấp 

do họ chủ yếu chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn cung và an ninh năng lượng ở cấp độ hộ gia đình.

 »  Về việc thu giữ, chuyển hóa hay cô lập các-bon, điều quan trọng là cần phải nhấn mạnh vai trò của 
phụ nữ trong lâm nghiệp và nông nghiệp.

 »  Tiêu dùng bền vững có mối liên hệ mạnh mẽ với giới do phụ nữ thường là người quyết định 
việc tiêu dùng trong hộ gia đình và có thể giáo dục con cái tái chế, tiết kiệm năng lượng, và 
đầu tư vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng.



Sổ tay Tập huấn Nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi Khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia30

Mối liên hệ giữa giới và giảm thiểu khí hậu nhận được ít sự chú ý hơn so với mối liên hệ giữa giới và thích 
nghi khí hậu. Có thể có một số nguyên nhân cho sự khác nhau này:

 »  Tính chất “khoa học” hoặc “kỹ thuật” của việc giảm thiểu được nhận thức là phù hợp với các vai 
trò giới của nam, trong khi các mục tiêu thích nghi “tập trung vào con người” nhiều hơn được nhận 
thức là phù hợp với các vai trò giới của nữ.

 »  Các dự án giảm thiểu khí hậu thường tập trung vào các công nghệ quy mô lớn để giảm phát 
thải, trong đó sự tham gia của các cá nhân (cụ thể là phụ nữ) không được tính đến. Các dự án 
tập trung vào những công nghệ các-bon thấp với quy mô nhỏ, được sử dụng chủ yếu bởi phụ 
nữ phải đối mặt với tình trạng chi phí ban đầu cao và có lẽ không dễ nhận thấy là các thông 
lệ hiệu quả.

 »  Phụ nữ chỉ được đại diện rất ít trong các quá trình lập kế hoạch và ra quyết định về chính sách 
khí hậu ở mọi cấp, làm hạn chế khả năng tham gia của họ trong các quyết định liên quan tới 
biến đổi khí hậu. Ví dụ, mặc dù tỷ lệ phụ nữ trong các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Các 
bên (COP) về Công ước Đa dạng Sinh học đã tăng nhẹ trong giai đoạn từ năm 1996 tới 2006 
(từ 20,5% lên tới 28%), tỷ lệ phụ nữ dẫn đầu các đoàn trên thực tế đã giảm trong cùng thời 
kỳ, từ 13,5% xuống còn 12,0%.19

Các đồng lợi ích của giảm thiểu là gì?
Thông thường, các hoạt động giảm thiểu khí hậu có những lợi ích đáng mong đợi khác về mặt xã hội, kinh tế hoặc 
môi trường. Những lợi ích phụ thêm này được gọi là đồng lợi ích. Đối với rất nhiều cộng đồng, có ba lĩnh vực đồng 
lợi ích trên thực tế là động lực chính đằng sau nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu: 

 » Các đồng lợi ích môi trường có thể bao gồm bảo tồn môi trường sống hoang dã và đa dạng sinh học nhờ việc 
trồng rừng, hoặc cải thiện không khí và chất lượng nước.

 » Các đồng lợi ích kinh tế có thể bao gồm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, và hỗ trợ phát triển 
thương mại và công nghiệp. 

 » Các đồng lợi ích xã hội có thể bao gồm tăng cơ hội giáo dục, cải thiện sức khỏe cộng đồng, hoặc giảm 
bất bình đẳng giới.

Các đồng lợi ích về giới, một loại hình của đồng lợi ích xã hội, hàm ý một loạt những lợi ích giúp cải thiện điều kiện 
và vị thế xã hội của phụ nữ. Như được minh họa trong Hình 6, thường thì các loại đồng lợi ích khác nhau có sự gắn 
kết với nhau và tài chính biến đổi khí hậu có thể giúp củng cố các mối liên hệ này.

Hỏi và Đáp
Cho phép một phần hỏi–đáp trong khoảng thời gian tối đa 30 phút trước khi bắt đầu phần câu đố.

19 M. Hemmati. 2008. Các quan điểm giới về biến đổi khí hậu (Gender Perspectives on Climate Change). Ủy ban chuyên gia tương tác về chủ đề này. 
Ủy ban Liên Hợp Quốc về vị thế của phụ nữ, kỳ họp thứ 52, New York. 25/2 tới 7/3. 
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Hình 6: Những Đồng Lợi ích Liên kết Với nhau trong Một Dự án Khí Sinh học

Bảo vệ khí hậu

Năng lực/kiến thức*

Cơ sở hạ tầng (nhà vệ sinh biogas)

Vệ sinh/ 
sức khỏe cộng đồng

Công bằng giới

Tiết kiệm 
thời gian

Tài chính khí hậu

* Nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu, tài chính khí hậu, hỗ trợ phát triển chính thức, giới, và tiếng Anh.

Nguồn: Các tác giả.
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Bài tập: Kiểm tra chuẩn bị 15 phút
thảo luận 20-30 phút

Các học viên được chia thành nhiều nhóm và được giao cho một bài kiểm tra về biến đổi khí hậu. Học viên có 
15 phút để quyết định những tuyên bố nêu trong tờ giấy được phát là đúng hay sai. Đáp án được nêu vào cuối 
bài tập và các câu trả lời được thảo luận.

Câu hỏi kiểm tra:

1) Đúng hay Sai: Loại khí nhà kính có nhiều nhất trong khí quyển trái đất là các-bon đi-ô-xít 
(CO2).

2) Đúng hay Sai: Mê-tan (CH4) được coi là một khí nhà kính.

3) Đúng hay Sai: Giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng giống như thích nghi biến đổi khí hậu.

4) Đúng hay Sai: Một trong những tác động có thể của biến đổi khí hậu là nước biển dâng.

5) Đúng hay Sai: Hàm lượng CO2 trong khí quyển đang ở mức cao hơn so với bất kỳ thời điểm 
nào khác trong vòng 650.000 năm qua.

6) Đúng hay Sai: Nguồn duy nhất phát thải khí nhà kính là đốt nhiêu liệu hóa thạch.

7) Đúng hay Sai: Lĩnh vực năng lượng là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất do con người.

8) Đúng hay Sai: Nhiệt bị giữ lại bởi khí nhà kính là một loại hình bức xạ.

9) Đúng hay Sai: Con người sẽ sống tốt hơn nếu không có CO2 trong khí quyển trái đất.

10) Đúng hay Sai: Bên cạnh việc giảm thiểu khí nhà kính, một số dự án khí hậu cũng có các lợi ích 
khác, được gọi là đồng lợi ích.

Trả lời:

1) Sai, khí nhà kính có nhiều nhất là hơi nước.

2) Đúng

3) Sai, giảm thiểu khí hậu hàm ý các hành động nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính trước khi 
chúng có tác động tới hệ khí hậu; còn thích nghi chỉ những hành động nhằm tránh tác động 
của biến đổi khí hậu khi các hệ thống này bắt đầu thay đổi.

4) Đúng

5) Đúng

6) Sai, có các nguồn tự nhiên cũng như nguồn nhân tạo từ việc thay đổi cách thức sử dụng đất và 
phá rừng.

7) Đúng

8) Đúng

9) Sai, trái đất có thể trở nên lạnh lẽo và không thể sống được.

10) Đúng
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Phiên B: Những diễn biến Chính trong Chính sách Khí hậu Quốc tế

Vào cuối phiên này, học viên cần nắm được những diễn biến chính trong các 
cuộc đàm phán khí hậu quốc tế. Phần trình bày cần nhấn mạnh rằng đã có sự 
dịch chuyển quan trọng trong các đàm phán khí hậu gần đây, hướng tới một 
cách tiếp cận từ dưới lên nhiều hơn. Sự dịch chuyển này đi kèm với sự thừa nhận 

ngày càng tăng đối với các vấn đề giới trên vũ đài khí hậu quốc tế. Giảng viên cần nêu bật cơ hội đối với các 
nhà hoạch định chính sách của các quốc gia đang phát triển để tận dụng sự dịch chuyển này và đi đầu trong 
việc thực thi các biện pháp giảm thiểu toàn diện trên thực tế. Phiên này đưa ra khung chính sách quốc tế, làm 
khuôn khổ cho các hành động giảm thiểu cấp quốc gia và địa phương. Một tiền đề quan trọng, đặc biệt đối với 
các tổ chức phụ nữ, là phải hiểu được động lực học của vũ đài khí hậu quốc tế, để có thể tham gia quá trình 
hoạch định chính sách một cách có ý nghĩa. Giảng viên cần cập nhật thông tin và các trang trình chiếu trước 
buổi hội thảo để đưa vào những diễn biến mới và kết quả của các cuộc đàm phán khí hậu từ năm 2014 trở đi. 
Các hộp 1 đến 3 cung cấp thông tin sâu hơn, có thể được đưa vào trong phần trình bày tùy theo nền tảng và 
hứng thú của học viên.

Nội dung
 » Đặt cơ sở cho cơ cấu tổ chức biến đổi khí hậu

 » UNFCCC và Nghị định thư Kyoto: một cách tiếp cận từ trên xuống

 » Từ Bali tới Paris: hướng tới cách tiếp cận từ dưới lên

 » Động lực thay đổi: giới trong COP

 » Con đường phía trước

Đặt cơ sở cho cơ cấu tổ chức biến đổi khí hậu
Các vấn đề môi trường có lịch sử lâu đời, nhưng các thỏa thuận môi trường quốc tế chỉ là một phần đương đại của 
lịch sử này. Thỏa thuận môi trường quốc tế cấp cao đầu tiên nảy sinh từ Hội nghị Liên Hợp Quốc về môi trường 
con người (UNCHE) vào năm 1972 tại Stockholm, Thụy Điển. Tuyên bố Stockholm của hội nghị này bao gồm điều 
khoản dẫn tới một loạt các thỏa thuận quốc tế về ô nhiễm không khí xuyên biên giới và mưa axit.

Khoảng gần một thập niên sau đó, các nhà đàm phán đã bắt đầu các cuộc thảo luận về một trong những tập hợp 
các thỏa ước môi trường quốc tế có ảnh hưởng to lớn hơn. Hai thỏa thuận bao gồm Công ước Vienna về bảo vệ tầng 
ôzôn và Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn của công ước này. Công ước Vienna và Nghị 
định thư Montreal của nó nhằm mục tiêu bảo vệ tầng ôzôn bằng cách giảm dần việc tạo ra các chất gây suy giảm 
tầng ôzôn, như chlorofluorocarbon (CFC), vốn thường được sử dụng trong điện lạnh và chất làm lạnh. Trong thập 
niên 1980, các thỏa ước này được đông đảo mọi người xem là thành công trong việc giảm sản xuất và tiêu thụ CFC. 
Có ít nhất bốn đặc điểm thiết kế quan trọng góp phần vào thành công này:

1) Quyết định đàm phán một Công ước Vienna rộng và sau đó đưa ra các điều khoản được định nghĩa 
hẹp hơn của Nghị định thư Montreal bên trong cấu trúc lớn hơn này

2) Quyết tâm tách biệt các cam kết của các quốc gia đã phát triển và đang phát triển

trình bày tối đa 
60 phút
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3) Sử dụng quy trình đàm phán bắt đầu từ Công ước Vienna để nhất trí về các mục tiêu và thời gian 
biểu quốc gia trong giảm sản xuất và tiêu thụ CFC từ các quốc gia phát triển.

4) Thiết lập một cơ chế tài chính để giúp các quốc gia đang phát triển mua sắm và vận hành những 
công nghệ sản xuất ra chất thay thế CFC.

Nhìn chung, các thỏa thuận về tầng ôzôn áp dụng một cách tiếp cận từ trên xuống, với các mục tiêu và thời gian 
biểu thực thi được đàm phán ở cấp quốc tế đối với một số quốc gia phát triển, cũng như một cơ chế tài chính khí 
hậu khiêm tốn để ngăn chặn sự gia tăng sản xuất và tiêu thụ CFC từ các quốc gia đang phát triển.

UNFCCC và Nghị định thư Kyoto: cách tiếp cận từ trên xuống
Vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đã được đưa vào chương trình nghị sự chính sách quốc tế ngay từ thập niên 1970. 
Ví dụ, Hội nghị khí hậu thế giới (WCC) lần thứ nhất diễn ra năm 1979. Trong khi đó, Ủy ban Liên chính phủ về Biến 
đổi Khí hậu (IPCC) được thành lập năm 1988 để rà soát và đánh giá các dữ liệu khoa học, kỹ thuật và kinh tế–xã hội 
của biến đổi khí hậu (xem thêm phần về các nguyên nhân của biến đổi khí hậu).

Tới cuối thập niên 1980, cộng đồng quốc tế đã được thúc giục mạnh mẽ để tiến hành nỗ lực tập thể nhằm giảm 
phát thải các khí nhà kính giữ nhiệt. Năm 1990, sự thúc giục này có được xung lực khi IPCC và WCC lần thứ hai kêu 
gọi một hiệp ước toàn cầu về biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) 
hay còn gọi là Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro, Braxin năm 1992—được tổ chức 20 năm sau hội nghị 
UNCHE ở Stockholm—cộng đồng quốc tế đã nhất trí thông qua Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi 
khí hậu (UNFCCC).

UNFCCC, cũng giống như Công ước Vienna về tầng ôzôn, tạo ra một siêu cấu trúc rộng rãi, cho phép tiến hành các 
cuộc đàm phán về rất nhiều thỏa thuận khí hậu khác nhau. Các cuộc đàm phán này chính thức diễn ra hằng năm 
tại Hội nghị các bên (COP). COP là cơ quan ra quyết định cao nhất của UNFCCC, chịu trách nhiệm duy trì các nỗ 
lực chống biến đổi khí hậu quốc tế đi theo đúng hướng. COP lần thứ nhất trong khuôn khổ UNFCCC được tổ chức 
năm 1995.

Ngay từ đầu, UNFCCC đã có một số đặc điểm khác biệt. Nó buộc các quốc gia thành viên phải hành động vì lợi ích 
an toàn của nhân loại toàn cầu khi đối mặt với tính chất không chắc chắn của khoa học. Nó có mục tiêu chủ yếu là 
ổn định hàm lượng khí nhà kính “ở mức giúp ngăn chặn sự can thiệp nhân tạo (do con người tạo ra) nguy hiểm vào 
các hệ thống khí hậu… trong một khung thời gian đủ để cho phép các hệ sinh thái thích nghi một cách tự nhiên với 
biến đổi khí hậu, để bảo đảm rằng việc sản xuất lương thực không bị đe dọa và cho phép phát triển kinh tế diễn ra 
theo cách thức bền vững” (chú thích 3). Nó đã thừa nhận tính dễ tổn thương đặc biệt của các quốc gia đang phát 
triển trước biến đổi khí hậu, và nhấn mạnh quyền của họ đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững (chú 
thích 3).

Có lẽ đóng góp quan trọng nhất của UNFCCC là ở chỗ nó đã tạo cơ sở cho việc đàm phán và thông qua Nghị định 
thư Kyoto (Hộp 1), được thông qua năm 1997 tại Hội nghị các bên lần thứ ba ở Kyoto và có hiệu lực năm 2005 sau 
một quy trình phê chuẩn phức tạp. Nói một cách ngắn gọn, Nghị định thư Kyoto hiện thực hóa UNFCCC.

Cùng với nhau, UNFCCC và Nghị định thư Kyoto có bốn đặc điểm thiết kế then chốt tương tự như Công ước Vienna 
và Nghị định thư Montreal:

1) Quyết định đàm phán UNFCCC và sau đó đưa ra các điều khoản hẹp hơn của Nghị định thư Kyoto 
trong khuôn khổ cấu trúc lớn hơn này.
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2) Phân biệt giữa các quốc gia phát triển (Phụ lục I) và các quốc gia đang phát triển (không thuộc Phụ 
lục I) dựa trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng khác biệt (CBDR)

3) Cam kết các quốc gia trong Phụ lục I với một loạt các mục tiêu và thời gian biểu thực thi nhằm giảm 
phát thải khí nhà kính toàn cầu 5% so với các mức của năm 1990 trong giai đoạn 2008-2012

4) Đưa vào một cơ chế tài chính, được gọi là Cơ chế phát triển sạch (CDM), để tài trợ cho các dự án 
giảm phát thải khí nhà kính tại chính các quốc gia đang phát triển (xem Hộp 1 để biết thêm chi tiết)

Nhưng trong khi các thỏa thuận về tầng ôzôn và biến đổi khí hậu thể hiện sự tương đồng quan trọng trong thiết 
kế, chúng lại đạt được những kết quả vô cùng khác biệt trên thực tế. Phát thải khí nhà kính xuất phát từ các nguồn 
đa dạng hơn nhiều, gắn với hầu hết mọi khía cạnh trong phát triển kinh tế hiện đại. Hơn nữa, trong khi có thể phân 
chia rạch ròi giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển trong trường hợp CFC, thì nhiệm vụ này trở nên hết sức 
khó khăn đối với khí nhà kính. Một trong những câu hỏi chính mà các nhà đàm phán về khí hậu phải đối mặt khi 
giai đoạn cam kết thứ nhất theo kế hoạch kết thúc vào năm 2012 là làm thế nào để thay đổi cấu trúc của các thỏa 
thuận về biến đổi khí hậu quốc tế sao cho có được sự tham gia của các quốc gia đang phát triển không thuộc Phụ 
lục I mà không ràng buộc họ vào các mục tiêu và thời gian biểu thực thi từ trên xuống, vốn có thể làm chậm sự phát 
triển của các quốc gia này.

Hộp 1: Nghị định thư Kyoto
Nghị định thư Kyoto biến các khí nhà kính (GHG), chủ yếu là các-bon đi-ô-xít, thành một hàng hóa có thể mua 
bán. Mặc dù các nước phải đạt được những mục tiêu cắt giảm chủ yếu thông qua các biện pháp quốc gia, Nghị 
định thư Kyoto đã giới thiệu ba cơ chế thị trường linh hoạt cho phép các quốc gia đạt được mục tiêu của mình 
bằng cách khuyến khích giảm bớt khí nhà kính khi đây là phương án tiết kiệm nhất, ví dụ đối với các quốc gia 
đang phát triển. Mục tiêu là giảm tổng phát thải từ khí quyển của hành tinh, trong khi thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế bền vững và chuyển giao công nghệ ở các quốc gia đang phát triển.

Ba cơ chế của Nghị định thư Kyoto bao gồm:

 » Mua bán phát thải

 » Cơ chế phát triển sạch (CDM)

 » Đồng thực thi (JI)

Ba cơ chế này là một phần của cái được gọi là thị trường các-bon. Mua bán phát thải cho phép các quốc gia 
có giấy phép phát thải chưa sử dụng bán công suất dư thừa này cho những quốc gia đã vượt mức chỉ tiêu của 
họ. Đồng thực thi và cơ chế phát triển sạch là các cơ chế dựa trên dự án để duy trì thị trường các-bon. Đồng 
thực thi cho phép các quốc gia công nghiệp hóa tiến hành những dự án chung với các nước phát triển khác, 
trong khi cơ chế phát triển sạch liên quan tới các dự án giảm thiểu ở những quốc gia đang phát triển. Có rất 
nhiều đơn vị mua bán các-bon tương đương với 1 tấn CO2, bao gồm:

 » một đơn vị dời đổi (RMU) dựa trên các hoạt động sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất lâm nghiệp 
(LULUCF) như trồng lại rừng;

 » một đơn vị khí thải cắt giảm (ERU) được tạo ra bởi một dự án đồng thực hiện; và

 » một đơn vị khí thải cắt giảm có chứng nhận (CER) được tạo ra bởi hoạt động dự án CDM.

tiếp theo trang sau
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Hình B1: Các mục tiêu Phát thải của Một số Quốc gia

Giảm phát thải CO2
Mục tiêu Phát thải của Một số Quốc gia (Nghị định thư Kyoto)

Đức - 21%

Vương quốc Anh - 12.5%

Tất cả các nước EU* - 8%

Hoa Kỳ** - 7%

Canada - 6%

Ba Lan - 6%

Nhật Bản - 6%

Liên bang Nga - 0%

Niu Dilân - 0%

Braxin +/−

Ấn Độ  +/−

CHND Trung Hoa +/−

Nam Phi +/−

+ 1% Na Uy

+ 8% Ôxtrâylia**

+ 10% Aixơlen

và Bungari, Monaco, Rumania, Thụy Sĩ

Không bị hạn chế theo Nghị định thư Kyoto.
* Các quốc gia EU đã tái phân bổ lại cam kết cắt giảm của mình trong cái gọi lại cam kết chia sẻ gánh nặng.

** Hoa Kỳ và Ôxtrâylia chưa phê chuẩn Nghị định thư.

CO2 = các-bon đi-ô-xít, EU = Liên minh Châu Âu

Nguồn: Allianz. 2014. Kiến thức mở. Các mục tiêu Phát thải của Một số Quốc gia (Nghị định thư Kyoto). http://www.
knowledge.allianz.com/en/media/graphics

Từ Bali tới Paris: hướng tới cách tiếp cận từ dưới lên
Câu trả lời cho câu hỏi trên nảy sinh từ các cuộc đàm phán tại COP13 ở Bali, In-đô-nê-xi-a. Kế hoạch hành động Bali 
(xem Hộp 2)—thỏa thuận then chốt của COP13—bao gồm các điều khoản kêu gọi các bên ký kết là quốc gia đang 
phát triển thực thi những hành động giảm thiểu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) trong bối cảnh phát triển bền 
vững để đổi lấy nguồn tài chính, công nghệ và xây dựng năng lực theo một cách thức có thể đo lường, có thể báo cáo 
và có thể thẩm tra. Cũng giống như phần lớn ngôn ngữ trong Kế hoạch hành động Bali, thuật ngữ NAMA vẫn còn gây 
nhiều tranh cãi, song nhiều người nhất trí rằng nó hàm ý các quốc gia đang phát triển có thể tự nguyện cam kết một số 
chính sách và biện pháp liên quan tới khí hậu của mình trong khuôn khổ UNFCCC để đổi lấy sự hỗ trợ xây dựng năng 
lực, công nghệ và tài chính. Hơn nữa, do các NAMA này sẽ được xem xét “trong bối cảnh phát triển bền vững”, chúng 
được kỳ vọng sẽ mang lại một số đồng lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường như đã đề cập trong phần trước.

Hộp 1: tiếp tục
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Hộp 2: Lộ trình Bali

Tại Hội nghị các bên lần thứ 13 (COP13) tại Bali năm 2007, các bên đã thông qua Lộ trình Bali để lên kế hoạch 
công việc theo rất nhiều hoạt động đàm phán khác nhau cần thiết để bảo đảm tương lai khí hậu an toàn. Kế 
hoạch hành động Bali gồm năm trụ cột:

 » Một tầm nhìn chung về hành động hợp tác trong dài hạn, bao gồm một mục tiêu toàn cầu về giảm 
phát thải

 » Tăng cường hành động giảm thiểu, bao gồm các hành động giảm thiểu phù hợp ở cấp độ quốc 
gia (NAMA) của các quốc gia đang phát triển

 » Tăng cường hành động thích nghi

 » Tăng cường hành động phát triển và chuyển giao công nghệ để hỗ trợ giảm thiểu và thích nghi

 » Tăng cường hành động cung cấp các nguồn lực tài chính và đầu tư để hỗ trợ hành động giảm 
thiểu và thích nghi và hợp tác công nghệ

Khái niệm mới được định nghĩa linh hoạt về NAMA nhằm mục đích hỗ trợ các biện pháp giảm thiểu tại các 
quốc gia đang phát triển trong bối cảnh phát triển bền vững, được tạo đà bởi hỗ trợ về công nghệ, tài chính 
và xây dựng năng lực.

Nguồn: Các tác giả.

Trong ba năm sau COP13, các cuộc đàm phán quốc tế đã tập trung vào việc vận hành cam kết từ dưới lên và hệ 
thống rà soát này. Quá trình này còn lâu mới trơn tru. Còn một vài thách thức mang tính địa chính trị trong bản 
chất. Tại COP15 ở Đan Mạch năm 2009, các cuộc đàm phán đã dẫn tới Hiệp ước Copenhagen. Mặc dù bị chỉ trích 
mạnh mẽ vì sự thiếu rõ ràng và tham vọng, song Hiệp ước Copenhagen đã lần đầu tiên nhắc tới Quỹ khí hậu xanh 
(GCF), nơi sẽ cung cấp 100 tỉ USD mỗi năm cho tới năm 2020 dành cho một số NAMA đã cam kết (Quỹ khí hậu 
xanh được thảo luận chi tiết hơn trong Phần 3). Các bên cũng thừa nhận nhu cầu phải hạn chế sự gia tăng nhiệt độ 
trung bình toàn cầu ở mức không quá 2oC so với các mức trước thời kỳ công nghiệp hóa, trong khi một số quốc gia 
đang phát triển yêu cầu giới hạn 1,5oC.

Một năm sau, vào năm 2010, tại COP16, các Hiệp định Cancun đã mô tả rõ hơn những quy tắc cho hệ thống rà soát 
và cam kết tài trợ cũng như GCF. Điều quan trọng là trong giai đoạn này, cả các quốc gia phát triển và đang phát 
triển đã cam kết một loạt các hành động khí hậu trong phạm vi UNFCCC, minh họa cho sự đa dạng lớn lao giữa các 
quốc gia. Thật không may, sự đa dạng này không đi kèm với các mức độ tham vọng tương ứng. Rất nhiều sự cắt giảm 
được cam kết còn tùy thuộc vào những cam kết tương đương được kỳ vọng từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, ngay 
cả với diễn giải lạc quan nhất về những cam kết đề xuất, mức phát thải dự kiến cũng vượt xa so với các mục tiêu 
2oC–mức được cho là dẫn tới nguy cơ về những biến đổi khí hậu nguy hiểm.20

20 Ecofys, Climate Analytics, và Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). 2014. Những cam kết hiện thời còn cách xa mục tiêu đã nhất trí 
(Current Pledges Far from Agreed Goal). Climate Action Tracker. http://climateactiontracker.org/
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Trong những năm tiếp theo, các bên tham gia Hội nghị đã nhất trí với một giai đoạn cam kết thứ hai của Nghị 
định thư Kyoto trong khi thiết lập một quy trình để thương lượng một hiệp định khí hậu toàn cầu. Các nỗ lực 
vẫn đang tiếp diễn để xây dựng cách tiếp cận NAMA và thành lập GCF. Rất nhiều người đề xuất rằng cơ chế 
khí hậu hiện thời đang chuyển sang một cấu trúc lai với cả các nhân tố từ trên xuống và từ dưới lên.21 Các mốc 
chính tại những COP gần đây cho thấy cách tiếp cận lai này (Hộp 3). Hội nghị khí hậu quan trọng kế tiếp, 
COP21 tại Paris vào năm 2015, sẽ có thể mang tới một thỏa thuận khung cho cơ chế khí hậu trong giai đoạn 
sau năm 2020.

21 D. Bodansky và E. Diringer. 2014. Xây dựng tính linh hoạt và tham vọng trong một Hiệp định khí hậu 2015 (Building Flexibility and Ambition into a 2015 
Climate Agreement). Arlington: Trung tâm giải pháp khí hậu và năng lượng (C2ES).

Hộp 3: Những mốc chính Gần đây trong Đàm phán Khí hậu

Hội nghị các bên lần thứ 17 (COP17): Durban

 » Các bên đã quyết định tiếp tục Nghị định thư Kyoto trong giai đoạn cam kết thứ hai từ năm 2013.

 » Nhóm công tác lâm thời cho Diễn đàn Durban về Hành động tăng cường đã được thành lập để 
giúp đưa ra một thỏa thuận mới, mang tính toàn cầu và có hiệu lực pháp lý về giảm khí nhà kính vào 
năm 2015 (tại COP ở Paris) cho giai đoạn từ sau năm 2020. Thỏa thuận này được dự kiến sẽ nâng 
mức tham vọng của tất cả các quốc gia trong việc giảm phát thải khí nhà kính. 

 » Các bên cũng nhất trí tiếp tục Cơ chế phát triển sạch (CDM) và bảo vệ rừng và sinh kế thông 
qua cơ chế Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+).

 » Các bên đã tăng cường khung giám sát, báo cáo và thẩm tra (MRV) cho cả các quốc gia phát triển 
và đang phát triển: các quốc gia đang phát triển không thuộc Phụ lục I sẽ được hỗ trợ để cung cấp 
báo cáo cập nhật hai năm một lần (BUR) đầu tiên về hành động giảm thiểu trong nước vào tháng 
12/2014.

 » Hoạt động đăng ký để lập hồ sơ những hành động giảm thiểu phù hợp ở cấp độ quốc gia (NAMA) 
đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế đã được bắt đầu. Hệ thống đăng ký NAMA sẽ cho phép kết nối 
hỗ trợ về tài chính, công nghệ và xây dựng năng lực cho các NAMA và ghi nhận các hành động 
giảm thiểu của các quốc gia đang phát triển.

Hội nghị các bên lần thứ 18 (COP18): Doha

 » Các bên đã nêu bật yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ công việc hướng tới một hiệp định biến đổi khí 
hậu toàn cầu, bao gồm tất cả các quốc gia kể từ năm 2020 và được thông qua từ năm 2015, và yêu 
cầu mở rộng các nỗ lực hiện thời.

 » Các bên đã mở màn giai đoạn cam kết mới của Nghị định thư Kyoto và hoàn thành hệ thống 
đăng ký NAMA trên website để ghi nhận các hành động giảm thiểu của các quốc gia đang phát 
triển để tìm kiếm sự công nhận hoặc hỗ trợ tài chính.

 » Các bên cũng đã nhất trí tìm hiểu thêm một cơ chế thị trường mới trong khuôn khổ Công ước 
khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.

tiếp theo trang sau
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Động lực thay đổi: giới trong COP
Trong khi có sự dịch chuyển thấy rõ trong định hướng của các cuộc đàm phán khí hậu kể từ COP13, có thể thấy 
cũng có cả mức độ tham gia ngày càng tăng của xã hội dân sự. Các tác nhân xã hội dân sự đã và đang thúc đẩy tầm 
quan trọng của bình đẳng giới đối với hành động chống biến đổi khí hậu tại các sự kiện bên lề của các cuộc đàm 
phán khí hậu trong nhiều năm qua. Một trong những tác nhân nổi bật nhất trên sân khấu giới và khí hậu là Liên minh 
Khí hậu và Giới Toàn cầu (GGCA), một mạng lưới gồm 13 cơ quan của Liên Hợp Quốc và hơn 25 tổ chức xã hội dân 
sự, dẫn đầu là Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), 
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), và Tổ chức Môi trường và Phát triển của Phụ nữ (WEDO). 
GGCA đặt mục tiêu bảo đảm rằng các chính sách, quá trình ra quyết định, và các sáng kiến về khí hậu ở cấp độ quốc 
gia, khu vực và toàn cầu đều tính đến yếu tố giới.22 Tổ chức này xuất bản các công cụ và thông tin về giới và biến đổi 
khí hậu và hoạt động rất tích cực trên vũ đài chính sách khí hậu để thúc đẩy tích hợp quan điểm giới trong việc xây 
dựng chính sách và ra quyết định.

GGCA cũng tham gia đáng kể trong việc đạt được sự công nhận đối với tầm quan trọng của những cân nhắc giới 
trong chính sách và hành động khí hậu tại các COP gần đây nhất. COP16 lần đầu tiên công nhận bình đẳng giới và 
sự tham gia của phụ nữ là một nhân tố trong tầm nhìn chung và hành động hợp tác dài hạn. Giới đã được đề cập 
trong các phần mở đầu, thích nghi, giảm thiểu, các hệ quả xã hội, tài chính, và trong thành phần của Ủy ban điều 
hành công nghệ. COP18 ở Doha đã thông qua quyết định thúc đẩy cân bằng giới và tăng cường sự tham gia của phụ 
nữ trong các cuộc đàm phán UNFCCC và trong thành phần đại diện các bên được thành lập để thực thi UNFCCC 
hoặc Nghị định thư Kyoto. Kể từ COP tại Doha, UNFCCC đã tiến hành theo dõi sự cân bằng giới trong các cơ quan 
và hội nghị của UNFCCC.

22 Để biết thêm về hoạt động của GGCA, ghé thăm trang http://www.gender-climate.org/

Hội nghị các bên lần thứ 19 (COP19): Warsaw

 » Các bên đã quyết định thúc đẩy hơn nữa những thỏa thuận đã đạt được trong các COP trước đó. Đã 
có những tiến triển trong việc hỗ trợ các nỗ lực thích nghi của các quốc gia đang phát triển và tăng 
cường bảo tồn rừng.

 » Một Cơ chế tổn thất và thiệt hại quốc tế để giải quyết những tổn hại không thể phục hồi liên 
quan tới tác động của biến đổi khí hậu tại các quốc gia đang phát triển đã được khởi động.

 » Các bên tuyên bố rằng Quỹ Khí hậu Xanh được thành lập tại Hàn Quốc sẽ được đưa vào hoạt 
động vào cuối năm 2014.

 » Các bên nhấn mạnh rằng việc giảm phát thải khí nhà kính cần ở mức cao nhất trong thập niên này, 
điều đó sẽ đòi hỏi hành động nhanh chóng và quyết liệt ở tất cả các cấp tại tất cả các quốc gia.

Nguồn: Các tác giả

Hộp 3: tiếp tục
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Warsaw là hội nghị COP đầu tiên công khai thừa nhận mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu trong chương trình 
đàm phán của mình. COP19 đã bao gồm các hội thảo về giới và biến đổi khí hậu, và một Ngày giới đầu tiên bao gồm 
một sự kiện cấp cao, các sự kiện bên lề và các hoạt động khác dành cho chủ đề giới.

GGCA và các tác nhân khác cũng tham gia tích cực vào việc vận động hành lang cho các công cụ tài chính khí hậu 
nhạy cảm giới hơn nữa, ví dụ như GCF (xem phần sau). Sự thừa nhận ngày càng tăng về các mối liên hệ giữa giới và 
khí hậu được chứng tỏ rõ ràng hơn thông qua sự tham gia của Thư ký điều hành UNFCCC Christiana Figueres trong 
việc tích cực thúc đẩy những cân nhắc về giới trong chính sách và các biện pháp khí hậu. Người đứng đầu các cuộc 
đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc đã khai mạc diễn đàn “Động lực thay đổi”23 trong khuôn khổ UNFCCC để 
minh họa cho các sáng kiến thực hành hiệu quả về hành động khí hậu có tính tới yếu tố giới.

Con đường phía trước
UNFCCC và Nghị định thư Kyoto đã tạo ra khuôn khổ cho chính sách khí hậu quốc tế. Tại các COP trước đây, các 
quốc gia trên khắp thế giới liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tham vọng để giảm phát thải khí nhà 
kính và xây dựng tính thích ứng. Qua nhiều năm, các vấn đề như hỗ trợ cho phát triển bền vững hay giới và biến đổi 
khí hậu đã nhận được sự quan tâm ngày càng tăng trong các cuộc đàm phán khí hậu. Trong một bước đi lớn tiếp 
theo, các quốc gia phát triển và đang phát triển được kỳ vọng cam kết với thỏa thuận khí hậu toàn cầu sau năm 
2020, và chính sách khí hậu có thể chứng kiến sự dịch chuyển từ nguyên tắc “trách nhiệm chung nhưng khác biệt” 
sang “tiếp cận công bằng tới phát triển bền vững”. Có một nhu cầu cấp bách về hành động giảm thiểu toàn diện 
trên thực tế, và môi trường chính sách là thích hợp cho các quốc gia đang phát triển vươn lên dẫn đầu và chứng tỏ 
những ưu điểm về mặt xã hội, kinh tế và môi trường của hành động khí hậu công bằng.

Hỏi và Đáp
Cho phép phần hỏi–đáp ít nhất 30 phút trước khi bắt đầu bài tập.

23 Để biết thêm thông tin về sáng kiến Động lực thay đổi, ghé thăm trang http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6214.php

Các học viên được chia thành những nhóm nhỏ và được yêu cầu chuẩn bị một buổi họp tưởng tượng với một 
lãnh đạo cấp vụ và các đồng nghiệp trong bộ môi trường (hoặc lãnh đạo bộ tương đương chịu trách nhiệm 
hoạch định chính sách khí hậu). Các nhóm có 45 phút chuẩn bị các lập luận nhằm thuyết phục lãnh đạo bộ 
về tầm quan trọng của việc lập kế hoạch về các biện pháp giảm thiểu có tính tới yếu tố giới. Sau đó, các nhóm 
được yêu cầu tiến hành cuộc họp trong 5-10 phút. Các học viên vừa đóng vai lãnh đạo bộ và các nhà hoạch 
định chính sách. Giảng viên có thể yêu cầu đại diện của bộ ngành môi trường và các nhóm phụ nữ hình thành 
các nhóm pha trộn để khuyến khích cách tiếp cận đối tác. Sau khi mỗi nhóm đã tiến hành cuộc họp của mình, 
tất cả mọi người sẽ thảo luận những gì họ đã nhận thấy và học hỏi được, v.v..

45 phút chuẩn bị
30 phút trình bày
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Bài tập: Đàm phán Chương trình Hành động Giảm thiểu Lồng ghép Giới
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Về các ấn phẩm và thông tin về NAMAs, MRV, và các chiến lược phát triển với phát thải thấp (LEDS), truy cập trang 
web của Quỹ Đối tác Quốc tế về Giảm thiểu và trang web của MRV tại http://www.mitigationpartnership.net

Về các ấn phẩm, số liệu, và báo cáo đánh giá về khoa học biến đổi khí hậu, truy cập trang web của Ủy ban Liên chính 
phủ về Biến đổi Khí hậu tại trang http://www.ipcc.ch/

Để biết thông tin bối cảnh quan trọng về UNFCCC, các kỳ COP trước, và các thỏa thuận về khí hậu, truy cập trang 
web https://unfccc.int/essential_background/items/6031.php

Để biết thông tin về giới trong quy trình UNFCCC và các sáng kiến và cơ hội vận động mới nhất, truy cập trang 
http://womengenderclimate.org/
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Phần này giới thiệu đến học viên một số cơ chế tài trợ khí hậu chọn lọc và thảo luận về cơ hội cho hành động toàn 
diện. Ngay trước phiên tập huấn có thể là một trò chơi khởi động. Như với các phần trước, mức độ chi tiết trong 
thảo luận các vấn đề cần được điều chỉnh cho phù hợp với kiến thức có từ trước của học viên. Giảng viên cần hiểu 
rõ tính đa dạng của nhóm đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có thể bao gồm các nhà hoạch định chính sách đến 
từ các bộ môi trường với nhiều năm kinh nghiệm làm việc về các vấn đề khí hậu cũng như đại diện của các tổ chức 
phụ nữ, những người có thể thiếu kiến thức chuyên sâu về tài trợ khí hậu.

Mục tiêu của Phần này

Hiểu biết về cơ cấu và các công cụ có sẵn của tài trợ khí hậu là điều kiện tiên quyết để tiếp cận vấn đề tài trợ cho hoạt 
động giảm thiểu toàn diện. Cụ thể là các nhóm đại diện cho phụ nữ bị gạt ra bên lề và chuyên gia về giới cần phải hiểu 
được những nguyên tắc cơ bản của tài trợ khí hậu mới có thể cải thiện được vị thế và tham gia bình đẳng cùng với các 
nhà hoạch định chính sách từ các bộ môi trường tại bàn thảo luận để chung tay thiết kế các biện pháp giảm thiểu có 
sự tham gia toàn diện hơn. Cần khuyến khích đại diện của các bộ môi trường và cán bộ chuyên ngành xác định những 
công cụ tài chính hướng tới tạo ra đồng lợi ích và thích hợp để tài trợ cho hoạt động giảm thiểu có tính đến yếu tố giới.

Phiên này hướng tới:
 » Giới thiệu tổng quan tình hình tài trợ khí hậu

 » Giới thiệu một số công cụ tài chính lựa chọn

 » Xác định những phương án tài trợ khí hậu nhạy cảm giới

 » Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập những công cụ tài chính khí hậu nhạy cảm giới

 » Xây dựng khả năng sẵn sàng của học viên trong việc xác định và tiếp cận các nguồn tài trợ khí hậu

Những Công cụ Tài chính Khí hậu Chọn lọc và Các Cơ hội

Khi kết thúc phiên tập huấn, học viên cần phải nắm được kiến thức tổng quan về lĩnh 
vực tài trợ khí hậu và hiểu rõ các phương pháp tiếp cận và công cụ tài chính khác nhau. 
Phần trình bày cần nhấn mạnh sự cần thiết phải có các nguồn ngân sách khí hậu có 
tính nhạy cảm giới hơn. Giảng viên cần nêu rõ rằng để vấn đề tài trợ khí hậu và dự án 

thực sự tính đến yếu tố giới và hướng tới tạo đồng lợi ích trong phát triển, họ phải vượt ra ngoài phạm vi những hiểu biết 
sáo rỗng về giới và công nhận phụ nữ là những bên liên quan và đối tượng hưởng lợi quan trọng, cũng như hỗ trợ những 
hoạt động hướng tới nhu cầu và thế mạnh của phụ nữ. Đại diện các bộ ngành môi trường và chuyên ngành liên quan 
cũng như các tổ chức phụ nữ cần phải đủ khả năng tham gia thảo luận để đánh giá những công cụ tài chính trong nước 
và quốc tế thích hợp cho hoạt động giảm thiểu có sự tham gia toàn diện. Cần điều chỉnh phần trình bày cho phù hợp 
với bối cảnh quốc gia và đối tượng dự thính. Sổ tay tập huấn này chỉ có thể mang đến kiến thức tổng quan về những 
cơ chế tài trợ khí hậu chọn lọc. Giảng viên có thể đề nghị học viên tham gia vào các hội thảo chuyên sâu, đặc biệt là về 
công tác xây dựng những hành động giảm thiểu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA).

trình bày tối đa 
60 phút
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Nội dung
 » Tài trợ khí hậu là gì?

 » Tại sao cần xem xét giới và tài trợ khí hậu?

 » Đâu là những thách thức?

 » Tình hình tài trợ khí hậu

 » Giới trong tài trợ khí hậu

 » Lồng ghép nhạy cảm giới trong Tài trợ khí hậu

Tài trợ khí hậu là gì?
Biến đổi khí hậu và các điều kiện thời tiết cực đoan đi kèm ngày càng gây nguy hiểm cho mọi người trên khắp toàn 
cầu—các nước đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương phải chứng kiến mực nước biển dâng, gia tăng hạn hán 
và mưa dồn dữ dội, lũ lụt và lốc xoáy nhiệt đới. Các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng gia tăng nhiệt độ trung bình 
toàn cầu và xây dựng khả năng chống chịu trước với những thay đổi điều kiện khí hậu là rất tốn kém và cần phải có 
đủ nguồn tài chính để thực hiện. Các quốc gia đang phát triển thường dễ bị tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu, 
thiếu năng lực tài chính và kỹ thuật để giảm lượng phát thải hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dù không có một định nghĩa được nhất trí rộng rãi về tài trợ khí hậu, song có thể hiểu đây là các dòng tài chính chảy từ các 
nước công nghiệp sang các nước đang phát triển để cấp tài chính cho hành động thích nghi và giảm thiểu. Tài chính cần phải 
đầy đủ và phù hợp với bối cảnh phát triển có hàm lượng các-bon thấp và nhu cầu của nước sở tại nhận tài trợ. Nguồn tài chính 
này cần nằm ngoài khuôn khổ hỗ trợ phát triển chính thức và tuân theo nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có khác biệt. 

Tại sao cần xem xét giới và tài trợ khí hậu?
Như được đề cập chi tiết trong Phần 1, có những mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu có thể giúp tăng cường khả năng 
ứng phó thích hợp. Phụ nữ từ trước tới nay luôn phải đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử xã hội và bị giới hạn khả năng 
tiếp cận các nguồn lực xã hội và kinh tế. Hơn nữa, phụ nữ thường phụ thuộc vào những nguồn lực tự nhiên để đảm đương 
trách nhiệm giới của mình. Tình trạng bất bình đẳng giới trong xã hội khiến cho phụ nữ (nghèo) dễ bị tổn thương hơn 
trước biến đổi khí hậu và hạn chế năng lực thích ứng của họ. Biến đổi khí hậu gây sức ép lên môi trường sinh kế của người 
dân và đe dọa an ninh sinh kế bằng những điều kiện thời tiết cực đoan. Do đó, biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm 
tình trạng bất bình đẳng xã hội và giới, đồng thời làm sâu sắc thêm tình trạng đói nghèo. Các biện pháp ứng phó biến đổi 
khí hậu và tài trợ khí hậu cần được thiết kế sao cho tính hết được những yếu tố dễ bị ảnh hưởng này.

Những kỹ năng và kinh nghiệm (ví dụ, trong quản lý nguồn lực) của phụ nữ có thể đóng góp cho tính hiệu quả và 
bền vững của hành động giảm thiểu và thích nghi, và cần phải được ghi nhận trong quá trình thiết kế và thực hiện 
kế hoạch tài chính, các chính sách và dự án. Các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu có thể trở nên thành công và 
bền vững hơn nếu chúng tiên liệu được những rào cản xã hội và kinh tế mà phụ nữ phải đối mặt. Hoạt động tài chính 
phải nhắm tới giúp người phụ nữ nâng cao khả năng tiếp cận những khoản vay và công nghệ hiệu quả cũng như trao 
quyền cho họ được hưởng lợi từ hành động bảo vệ môi trường của mình.

Tài trợ khí hậu có tính đến yếu tố giới có thể giải quyết các vấn đề khí hậu và đồng thời giảm bớt tình trạng bất bình 
đẳng xã hội và kinh tế. Điều này mang đến những lợi ích vượt ra ngoài phạm vi những cắt giảm khí thải, hướng tới 
phát triển bền vững, giảm nghèo và bình đẳng giới.
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Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ giúp nâng cao kết quả và mức độ cam kết trong hành động ứng phó biến đổi khí hậu và 
đòi hỏi phải có đầy đủ các cơ chế tài chính. Tài trợ khí hậu cần giải quyết các vấn đề về bình đẳng và tài trợ cho các hành động 
được thiết kế sao cho nó có thể thúc đẩy sự bình đẳng, công bằng và bền vững. Do đó, cần tích hợp những cân nhắc giới vào quy 
trình lập kế hoạch, thực hiện, cũng như giám sát và đánh giá đối với các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu và tài trợ khí hậu.

Ví dụ thảo luận—giới và công nghệ quy mô nhỏ (xem ví dụ thảo luận trong Phần 1 Phiên B để biết 
thêm chi tiết): Lượng phát thải từ hoạt động sử dụng năng lượng hộ gia đình và nông nghiệp nhỏ có thể 
được giảm đáng kể nếu phụ nữ, những người đang quản lý hoạt động sử dụng các nguồn năng lượng và 
thực phẩm hộ gia đình, được trang bị công nghệ hiệu quả hơn. Những dự án tập trung vào việc cung 
cấp các công nghệ sạch quy mô nhỏ cho phụ nữ, chẳng hạn như bếp đun và bể phân hủy sinh học, có 
thể có tác động to lớn đến việc giảm lượng phát thải và tạo ra những đồng lợi ích. Có thể kết hợp những 
biện pháp như vậy với hoạt động tập huấn cho phụ nữ về công tác bảo dưỡng và tạo lập/lắp đặt các 
công nghệ hoặc về hoạt động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều công cụ tài trợ khí 
hậu lại quá thiên về những công nghệ tập trung quy mô lớn, như nhà máy thủy điện.

Đâu là những thách thức?
Do biến đổi khí hậu gây tốn kém và có tác động lớn hơn cho những người dễ bị tổn thương (gồm cả phụ nữ và các hộ nghèo) 
tại các quốc gia đang phát triển, nên cần bảo đảm các nguồn tài chính khí hậu được tiếp cận dễ dàng, công bằng và minh bạch. 
Các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với thách thức cả trong việc tiếp cận nguồn tài chính lẫn triển khai hoạt động tài 
chính công bằng và hiệu quả. Lĩnh vực tài trợ khí hậu rất rộng lớn và phức tạp trong khi các quốc gia đang phát triển thường 
thiếu những nguồn lực tài chính, kỹ thuật và con người để xác định và tiếp cận các nguồn quỹ. Công tác phát triển năng lực cần 
tập trung vào xây dựng khả năng sẵn sàng về tài chính khí hậu cho các quốc gia, nghĩa là, xây dựng năng lực “lập kế hoạch, tiếp 
cận, thực hiện cũng như giám sát và báo cáo về hoạt động tài trợ khí hậu quốc tế và trong nước theo cách thức có thể tạo khả 
năng xúc tác và được tích hợp toàn diện với các ưu tiên phát triển quốc gia và đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.”24

Cần lồng ghép những cân nhắc giới vào tất cả mọi giai đoạn xây dựng dự án và chính sách - từ giai đoạn chuẩn bị 
đến giai đoạn thực hiện và giám sát.

Kiến nghị
 »  Hỗ trợ xây dựng khả năng sẵn sàng của các quốc gia đang phát triển cho hoạt động tài trợ khí hậu: 

xây dựng năng lực xác định các kênh tài trợ thích hợp, soạn thảo các đề xuất tài chính và thực hiện 
theo các quy trình ứng dụng.

 »  Thúc đẩy thực hiện hoạt động tài chính khí hậu công bằng: cần coi những khái niệm và cân 
nhắc giới là yếu tố chủ đạo trong nỗ lực xây dựng năng lực nhằm đảm bảo rằng các biện pháp 
ứng phó biến đổi khí hậu quốc gia đang tìm kiếm nguồn tài trợ có xem xét đến nhu cầu và 
năng lực của phụ nữ.

 »  Hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia đang phát triển trong xây dựng khung giám sát, báo cáo và 
thẩm tra (MRV) có lồng ghép các chỉ số có tính đến yếu tố giới và theo dõi tác động đối với 
bình đẳng giới: giám sát và đánh giá các dòng tài chính và thực hiện các biện pháp ứng phó 
biến đổi khí hậu giúp làm tăng tính minh bạch, hiệu quả và bảo đảm lòng tin của nhà tài trợ.

24 V. Vandeweerd, Y. Glemarec, and S. Billett. 2012. Readiness for Climate Finance: A Framework for Understanding What It Means to Be Ready to Use 
Climate Finance. New York: United Nations Development Programme. http://www.mitigationpartnership.net/undp-2012-readiness-climate-finance
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Tình hình biến đổi khí hậu
Sáng kiến Chính sách sạch (CPI) nhận thấy rằng các dòng tài chính khí hậu toàn cầu luôn ổn định ở mức 359 tỷ đôla, 
thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu đầu tư ước tính.25 Năm 2012, 337 tỷ đôla được đầu tư cho lĩnh vực giảm thiểu, 
trong khi trung bình 22 tỷ đôla được dành cho các biện pháp can thiệp thích ứng (chú thích 23). Khoảng 76% (273 
tỷ đôla) lượng tài chính khí hậu được chi tiêu ngay tại nước xuất xứ và 24% (86 tỷ đôla) lượng tài chính chảy qua lại 
giữa các quốc gia. Khoảng 29% lượng tài chính khí hậu chảy đến khu vực Đông Á, Trung Quốc và Thái Bình Dương. 
Trong khi phần nhiều lượng tiền chảy qua lại giữa các nước phát triển là tiền tư nhân, thì đại đa số tiền chảy từ các 
nước phát triển đến các nước đang phát triển là tiền công quỹ.26

25 B. Buchner, M. Herve-Mignucci, C. Trabacchi, J. Wilkinson, M. Stadelmann, R. Boyd, F. Mazza, A. Falconer, và V. Micale. 2013. Tình hình tài trợ khí hậu 
toàn cầu năm 2013: Báo cáo CPI (The Global Landscape of Climate Finance 2013: A CPI Report). Venice: Sáng kiến chính sách khí hậu (CPI), tr. 1.

26 Sáng kiến chính sách khí hậu. Nguồn tài trợ khí hậu chảy đi đâu? Tình hình tài trợ khí hậu. http://www.climatefinancelandscape.org/#where-is-
climate-finance-going

Hình 7: Các dòng Tài chính Khí hậu

Ngân sách 
chính phủ

Các cơ quan 
hợp tác 

phát triển

Hỗ trợ 
phát triển 
chính thức

Tài trợ khí hậu 
“mới và  

bổ sung”

Tổng nguồn tài trợ có sẵn cho các sáng kiến giảm thiểu và thích nghi với biến đổi khí hậu

Các thị trường 
các-bon

Cam kết ODA 
của các nước 

công nghiệp hóa

Cam kết tài 
trợ “mới và bổ 
sung” cho biến 
đổi khí hậu của 
các nước công 

nghiệp hóa

Nghĩa vụ giảm 
phát thải của 

các nước công 
nghiệp hóa

Đầu tư 
trực tiếp 

nước ngoài

Thuế CDM 
tài trợ cho 
Quỹ thích 

nghi

Các thể chế 
tài trợ 

song phương

Các thể chế 
tài trợ 

đa phương

Khu vực tư 
nhân

Ngân sách 
trong nướcUNFCCC

Các thị trường 
vốn

CDM = Cơ chế Phát triển Sạch, ODA = Hỗ trợ Phát triển Chính thức, UNFCCC = Công ước Khung của Liên Hợp Quốc 
về Biến đổi Khí hậu.

Nguồn: A. Atteridge, C. Kehler Siebert, R.J.T. Klein, C. Butler, và P. Tella. 2009. Các thể chế tài chính song phương và Biến 
đổi khí hậu: Sơ đồ danh mục đầu tư cho lĩnh vực khí hậu (Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of 
Climate Portfolios). Stockholm: Viện Môi trường Stockholm.
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Bức tranh tài trợ khí hậu vô cùng phức tạp và linh động. Các dòng tài chính khí hậu chảy qua nhiều kênh quốc tế, kênh 
song phương và kênh trong nước; bao gồm cả các nguồn quỹ của khu vực công và khu vực tư nhân; và được nhắm vào 
thực hiện các biện pháp giảm thiểu và thích nghi thông qua vô số đối tượng và tổ chức tham gia (xem Hình 7 và Bảng 1).

Bảng 1: Các Loại hình và Kênh Tài chính Khí hậu
Kênh/Biện pháp tiếp cận tài chính Miêu tả Đơn vị tham gia và công cụ
Tài chính công Quỹ công được rót qua các quy trình song 

phương và đa phương và cơ chế định hướng 
thị trường chuyên môn hóa.

Hỗ trợ phát triển chính thức là một nguồn tài 
chính quan trọng cho các biện pháp ứng phó 
biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển.

Các nhà tài trợ song phương, các cơ 
quan phát triển, các tổ chức tài chính 
đa phương, các tổ chức Liên Hợp Quốc, 
Ngân hàng Thế giới, các quỹ đa phương/
song phương/khu vực (ví dụ, Quỹ Đầu tư 
khí hậu, Quỹ Khí hậu xanh)

Tài chính tư nhân Các nguồn quỹ tư nhân hoạt động tương tự 
như các công cụ thị trường tài chính thông 
thường. Vốn tư nhân có thể có tầm quan trọng 
ngày một lớn đối với hoạt động tài chính khí 
hậu trong tương lai.

Các công ty, tổ chức trung gian tài chính, 
quỹ hoạt động, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ 
các-bon tư nhân, trái phiếu xanh, đầu tư 
trực tiếp nước ngoài, v.v.. 

Tài chính trong nước Các công cụ tài chính và quỹ quốc gia trong 
nước để thu thập tài chính, bao gồm cả thu 
thuế 

Các chính phủ quốc gia (thường là hỗ trợ 
quốc tế hoặc song phương trong bối cảnh 
thể chế) 

Tài chính dựa vào thị trường Các cơ chế thị trường liên quan đến những 
đơn vị tư nhân tham gia đầu tư khí hậu.

Hoạt động tài chính dựa vào thị trường có thể 
là sự kết hợp của tài chính công và tài chính tư 
nhân, thường do các đơn vị tham gia khu vực 
công và tư nhân liên quan khởi xướng.

Các đơn vị tham gia của khu vực công có thể 
sẽ tham gia sâu hơn vào hoạt động tài chính 
khí hậu dựa vào thị trường.

Các cơ chế linh hoạt của Nghị định thư 
Kyoto: Cơ chế phát triển sạch (CDM), Cơ 
chế đồng thực hiện (JI) và cơ chế trao đổi 
hạn mức phát thải

Quỹ Đối tác các-bon rừng và Quỹ Đối tác 
các-bon của Ngân hàng Thế giới

Tiêu chuẩn vàng, kế hoạch trao đổi hạn 
mức các-bon

Nguồn: Các tác giả

Giới trong tài chính khí hậu
Các cơ chế và nguồn ngân sách tài chính khí hậu hiện tại thể hiện những mức độ nhạy cảm giới khác nhau. Thật 
không may, không hề có cách tiếp cận có hệ thống nào đối với hoạt động tài chính khí hậu công bằng; tuy nhiên, đã 
có một số tiến bộ nhất định trong việc công nhận mối liên kết giữa giới và biến đổi khí hậu trong những cơ chế tài trợ 
khí hậu. Các phần sau đây giới thiệu một số công cụ tài chính khí hậu lựa chọn và đánh giá khả năng thích ứng của 
chúng với những cân nhắc giới. Ví dụ từ những quốc gia khác nhau được minh họa trong các nghiên cứu điển hình.

Kiến nghị
 »  Cần tham vọng hơn nữa trong việc thừa nhận phụ nữ là bên liên quan và đối tượng hưởng lợi trong 

các cơ chế tài trợ khí hậu, chứ không chỉ là “nạn nhân” dễ bị tổn thương của biến đổi khí hậu.

 »  Ở mức tối thiểu, hoạt động đầu tư cần dựa vào phân tích tác động giới và lồng ghép các biện 
pháp bảo đảm bình đẳng giới.
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 »  Ở mức cao nhất, tài chính khí hậu cần phải luôn sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho những sáng 
kiến cấp độ cộng đồng quy mô nhỏ giúp phụ nữ tiếp cận được công nghệ hiệu quả năng 
lượng, thúc đẩy phân phối lợi ích công bằng, tạo điều kiện giúp phụ nữ tham gia vào quy trình 
ra quyết định và tài trợ cho công tác trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới.

 »  Những nguồn lực phân bổ cho hoạt động thích nghi và giảm thiểu cần phải “chảy xuống” và 
cũng tạo điều kiện giúp phụ nữ tham gia vào quy trình ra quyết định từ lập kế hoạch đến thực 
hiện phân bổ nguồn lực.

 »  Các chính sách quốc gia cũng như cơ chế tài chính trong nước và quốc tế cần phải kết hợp 
các cơ chế tương ứng nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng, tinh thần trách nhiệm và 
tính minh bạch.

Cơ chế Phát triển Sạch
Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một trong những cơ chế linh hoạt được thành lập theo Nghị định thư Kyoto. Cơ 
chế này cho phép các dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu tại các quốc gia đang phát triển thu được tín dụng giảm phát 
thải có chứng nhận (CER) mà có thể được mua bán với các quốc gia công nghiệp hóa nhằm đáp ứng một phần chỉ 
tiêu giảm lượng phát thải của các quốc gia này (đền bù theo dự án). Dựa trên giả định rằng việc thực hiện cắt giảm 
lượng phát thải thường rẻ hơn ở những quốc gia có thị trường mới nổi, cơ chế CDM cung cấp một kênh thu hút quỹ 
công cộng và tư nhân cho dự án giảm thiểu ở các quốc gia đang phát triển.

Cơ chế CDM theo đuổi hai mục tiêu: giảm lượng phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển bền vững ở quốc gia 
sở tại. Các dự án được hình dung sẽ giảm lượng phát thải và tạo ra các đồng lợi ích về xã hội, kinh tế và môi trường. 
Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án CDM thể hiện sự thiên lệch về hướng những khoản đầu tư công nghệ quy mô lớn 
và tập trung về mặt địa lý vào Ấn Độ và Trung Quốc, nơi hoạt động cắt giảm lượng phát thải có tiềm năng thực hiện 
rẻ nhất. Mặc dù một số dự án mang lại những lợi ích (gián tiếp) cho phụ nữ (xem Nghiên cứu điển hình 1 và 2 để có 
ví dụ), song bình đẳng giới hiếm khi được coi là một mục tiêu dự án cốt lõi. Tính đến hết tháng 6 năm 2012, chỉ có 5 
trong số 3.864 dự án đưa các vấn đề giới vào hồ sơ dự án.27 Những hoạt động điển hình của phụ nữ mà có thể được 
tính như hoạt động thích ứng và giảm thiểu (chẳng hạn như trồng lại rừng) thường dễ bị bỏ qua.

Chương trình Hoạt động, một sáng kiến tương đối mới, cho phép một số dự án quy mô nhỏ được cụm lại với nhau 
và nhận được hỗ trợ chung như một nỗ lực tạo điều kiện cho các dự án tập trung mạnh hơn cho mục tiêu tạo lợi 
ích xã hội.

27 Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). 2012. Lợi ích của Cơ chế phát triển sạch. http://cdm.unfccc. int/about/
dev_ben/index.html
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Nghiên cứu Điển hình 1: Dự án Thủy điện Allain Duhangan

Đưa các bên liên quan là phụ nữ tham gia vào lập kế hoạch dự án
Việc thiết kế hành động giảm thiểu công bằng hơn về giới đòi hỏi phải tích hợp những cân nhắc giới vào tất cả 
các giai đoạn của dự án - từ chuẩn bị đến thiết kế, triển khai thực hiện và giám sát. Đưa đối tượng liên quan 
gồm cả nam và nữ tham gia vào quy trình lập kế hoạch là yếu tố rất quan trọng để nhận biết các nhu cầu và 
lợi ích đặc thù giới có liên quan.

Quy định của Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) yêu cầu tham vấn với các đối tượng bên liên quan địa phương 
trước khi đăng ký dự án; tuy nhiên, việc thiếu các hướng dẫn phương pháp tương ứng có thể dẫn đến tình trạng 
loại trừ những cá nhân hoặc nhóm, như các tổ chức phụ nữ, khỏi quy trình tham vấn như vậy. Thật không may, 
có rất ít hồ sơ dự án CDM cho thấy sự tham gia tích cực của phụ nữ vào quy trình lập kế hoạch, có nghĩa là 
những tác động dự án mang yếu tố giới thường bị bỏ qua.a 

Dự án Thủy điện Allain Duhangan (ADHP) ở Ấn Độ là một ví dụ tích cực về sự tham gia của các bên liên quan 
có tính tới yếu tố giới vào một dự án do CDM tài trợ. Nhà máy thủy điện này sử dụng dòng nước từ băng tan 
chảy và mưa theo mùa tại hai con suối thuộc quận Kullu thuộc bang Himachal Pradesh và bắt đầu sản xuất 
điện vào năm 2010. Dự án đặt mục tiêu giảm lượng phát thải từ hoạt động sản xuất năng lượng bằng cách sử 
dụng một nguồn năng lượng tái tạo. Các đồng lợi ích dự kiến bao gồm việc tạo ra cơ hội việc làm cho cộng 
đồng địa phương và phát triển cơ sở hạ tầng trong vùng.

Trong quá trình lập kế hoạch dự án, các chuyên gia được thuê để tiến hành một cuộc khảo sát tác động xã 
hội tại những làng bị ảnh hưởng, bao gồm họp với người cao tuổi trong làng, khảo sát hộ gia đình, phỏng vấn 
và thảo luận nhóm trọng điểm với phụ nữ và “những người sống dưới mức nghèo khổ”. Một loạt các bên liên 
quan, bao gồm phụ nữ và các nhóm hội của phụ nữ, đã được mời tham gia chia sẻ ý kiến về hoạt động dự án. 
Thông tin thu thập được tập trung vào các vấn đề kinh tế–xã hội, y tế, tôn giáo và giới tính. Đặc biệt, các cuộc 
khảo sát này thu thập thông tin về vai trò và vị thế của phụ nữ trong cộng đồng, sự phân chia lao động trong 
các hộ gia đình và tác động tiềm tàng của dự án đối với phụ nữ.

Hoạt động tham vấn với các nhóm hội phụ nữ đã đi đến kết luận rằng một số phụ nữ lo ngại sự hiện diện của 
người lao động di cư từ bên ngoài đến có thể dẫn đến tình trạng mất tự do và hạn chế việc đi lại của họ trong 
làng. Phụ nữ quan ngại về tác động đối với điều kiện văn hóa - xã hội và phong tục của họ. Để giải quyết mối 
quan ngại của các cộng đồng địa phương, bao gồm cả điều kiện an ninh của phụ nữ, những người xây dựng dự 
án đã quyết định tài trợ thành lập một đồn cảnh sát làng, tăng cường thêm nhân viên an ninh và yêu cầu chính 
quyền cử nhân viên cảnh sát nữ đi tập hợp những khiếu nại liên quan đến phụ nữ tại địa phương.b

Dù có thể lập luận rằng việc chú trọng bảo đảm an ninh cho phụ nữ chỉ là một biện pháp không đáng kể, song 
hoạt động tham vấn bên liên quan gồm cả nam và nữ có thể ngăn chặn những tác động xã hội tiêu cực và 
giúp đảm bảo rằng các nhu cầu và mối quan tâm của cả nam giới và phụ nữ được xem xét giải quyết trong quy 
trình lập kế hoạch dự án.

a  S. Alboher. 2010. Cơ chế phát triển sạch: Tìm hiểu những khía cạnh giới của các cơ chế tài chính khí hậu 
(Clean Development Mechanism: Exploring the Gender Dimensions of Climate Finance Mechanisms).  
New York: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc.

b  Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). Ban Điều hành Cơ chế Phát triển Sạch. Dự án 
Thủy điện Allain Duhangan. http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1169040011.34
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Nghiên cứu Điển hình 2: Chương trình Khí sinh học Bagepalli của Ấn Độ

Trang bị công nghệ hiệu quả cho phụ nữ và các cộng đồng địa phương
Chương trình Khí sinh học theo Cơ chế phát triển sạch cho Bagepalli, Ấn Độ (đăng ký năm 2005) cung cấp 
bếp đun sạch và giới thiệu 5.500 bể/bình khí sinh học chuyển đổi phân bò thành nhiên liệu đun nấu tại các 
hộ nghèo. Phụ nữ và các cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ khoản thu nhập có được nhờ bán điểm tín 
dụng phát thải. Dự án đặt mục tiêu giảm mức độ chặt lượm gỗ làm củi và lượng khí thải từ việc đốt nhiên liệu 
sinh khối. Đồng lợi ích bao gồm cải thiện sức khỏe gia đình và đặc biệt là sức khỏe phụ nữ thông qua việc giảm 
lượng khói từ hoạt động đun nấu. Việc bảo đảm đủ khí sinh học cho các bếp đun cũng giúp giảm thời gian mà 
phụ nữ và trẻ em dành cho hoạt động kiếm củi, cho phép phụ nữ tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập.a

a  Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). Ban Điều hành Cơ chế Phát triển Sạch Chương 
trình Khí sinh học theo Cơ chế CDM cho Bagepalli. https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1131002343.1/view

Công nghệ năng lượng tái tạo mang lại lợi ích cho phụ nữa

Có đến 94% người dân nông thôn Cam-pu-chia dựa vào gỗ và than củi để nấu nướng và dựa vào dầu lửa hoặc 
dầu diesel để chiếu sáng. Thực trạng này đặt một gánh nặng đáng kể lên thu nhập hộ gia đình và cũng có những 
tác động môi trường nghiêm trọng.

Chương trình Bể phân hủy sinh học quốc gia (NBP) là một chương trình của chính phủ do Bộ Nông–Lâm–
Ngư nghiệp Cam-pu-chia phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) khởi xướng. NBP đặt mục tiêu 
thành lập một lĩnh vực sử dụng bể phân hủy sinh học hộ gia đình trên toàn quốc có khả năng tự duy trì, định 
hướng thị trường tại Cam-pu-chia bằng cách tiếp thị loại bể phân hủy sinh học sản xuất tại địa phương đến 
người dân nông thôn. Khoảng 25% trong số xấp xỉ 2 triệu hộ nông thôn Cam-pu-chia có thể hưởng lợi từ khí 

Các biện pháp thị trường khác
Đề án chứng nhận “Tiêu chuẩn Vàng” cho phép những dự án đáp ứng được các tiêu chí bền vững nhận được chứng 
nhận và chứng nhận này giúp tăng mạnh mức giá điểm tín dụng. Tiêu chí bền vững có thể bao gồm những lợi ích đặc 
thù giới như cải thiện điều kiện sinh kế và giáo dục của phụ nữ (xem Nghiên cứu điển hình 3 để có ví dụ). Các đề 
án trao đổi các-bon và phương pháp tiếp cận thị trường có tiềm năng hỗ trợ hành động phối hợp giảm thiểu nhưng 
cũng phải đối mặt với nhiều thách thức:

 » Quy trình phức tạp và quan liêu dẫn đến chi phí giao dịch cao

 » Chi phí triển khai cao cho công nghệ hiệu quả, đòi hỏi sự hỗ trợ của khu vực công

 » Mức độ không chắc chắn cao xung quanh nhu cầu thị trường tín dụng các-bon

 » Sự cần thiết phải tạo ra một môi trường thuận lợi với sự giúp đỡ của các nguồn công quỹ để tạo động 
lực thu hút khu vực tư nhân tham gia vào những dự án có lợi ích phát triển cao.

Nghiên cứu Điển hình 3: Chương trình Bể Phân hủy Sinh học Quốc gia của 
Cam-pu-chia

tiếp theo trang sau
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Nghiên cứu Điển hình 3: tiếp theo trang trước

sinh học trong vài thập kỷ tới.b Các nhà máy khí sinh học xây dựng tại địa phương chuyển đổi chất thải của 
động vật và con người thành khí methane dễ cháy, có thể được sử dụng trong các bếp đun dùng gas đơn giản, 
nồi nấu cơm và đèn thắp sáng.

NBP đã lần thứ ba liên tục nhận được chứng chỉ tín dụng các-bon Tiêu chuẩn Vàng trao đổi được nhờ thực 
hiện chương trình trên phạm vi toàn quốc và chương trình này đã giảm lượng phát thải khí nhà kính và cải 
thiện sinh kế cho người dân địa phương thông qua xây dựng gần 20.000 đơn vị bể phân hủy sinh học hộ gia 
đình. Các khoản tín dụng các-bon được bán tại thị trường các-bon quốc tế cho những người muốn đền bù 
cho những tác động môi trường của mình. Quy trình cấp giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Vàng được thiết kế sao 
cho có thể đảm bảo rằng các khoản tín dụng các-bon không chỉ có thực và có thể kiểm chứng, mà chúng còn 
có những đóng góp đo đếm được cho công cuộc phát triển bền vững trên toàn thế giới. NBP là ví dụ minh hoạ 
cho cách mà việc trao đổi các-bon có thể giúp xây dựng một lĩnh vực khí sinh học bền vững có thể hỗ trợ việc 
phổ biến rộng rãi công nghệ bền vững, sạch và giúp cải thiện cuộc sống ở các vùng nông thôn.b

Mặc dù chi phí ban đầu cho một bể phân hủy sinh học có thể khá cao, song khoản đầu tư này thường cho phép 
hoàn lại vốn chỉ sau 2 năm. Đồng lợi ích từ bể phân hủy sinh học bao gồm: Chi phí thấp cho nhu cầu chiếu sáng 
và điện giúp cải thiện đáng kể đời sống người dân và mang đến cho họ cơ hội tạo thêm thu nhập từ các hoạt 
động khác ngoài trồng trọt. Sản phẩm phụ của quá trình tiêu thụ sinh khối, được gọi là bùn sinh học, có thể được 
thu thập dễ dàng và sử dụng làm phân bón hữu cơ. Nông dân sử dụng bùn sinh học có thể thu hoạch được sản 
lượng gạo cao hơn đến 30% so với không sử dụng và còn cải thiện được điều kiện đất nữa. Bể phân hủy sinh học 
không chỉ giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng mà còn cải thiện điều kiện vệ sinh làng xã bằng cách cung cấp 
một phương án xử lý cho chất thải của con người và động vật và bằng cách loại bỏ lượng phát thải hộ gia đình 
độc hại.c Có được khí sinh học từ bể phân hủy sinh học có nghĩa là người nông dân trồng lúa (đặc biệt là phụ nữ) 
tiết kiệm được thời gian và khoản tiền trước đây dành cho việc kiếm hoặc mua củi để nấu ăn và đun nước uống 
cho gia đình. Việc đổi từ sinh khối thành bếp đun dùng khí methane cũng giúp loại bỏ khói độc hại trong nhà và 
giảm mức độ phụ thuộc của phụ nữ vào những nguồn tài nguyên thiên nhiên như gỗ.

Dù chương trình không hướng mục tiêu cụ thể vào phụ nữ, song xét đến trách nhiệm của họ đối với an ninh 
lương thực, quản lý hộ gia đình và tham gia quản lý chăn nuôi thì có thể nói rằng người phụ nữ được hưởng lợi 
nhiều từ việc có khả năng tiếp cận công nghệ bể phân hủy sinh học. Hơn nữa, chương trình được thiết kế hướng 
tới tính bền vững và thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan trải khắp toàn bộ chuỗi giá trị của bể phân hủy 
sinh học, từ các doanh nghiệp tư nhân, cơ sở đào tạo nghề xây dựng nhà nước đến các bên thuộc xã hội dân sự 
và người sử dụng bể phân hủy sinh học. Phạm vi tham gia rộng rãi của các bên liên quan và hoạt động đào tạo 
sản xuất và sử dụng bể phân hủy sinh học cho phép cả nam giới và phụ nữ tham gia và hưởng lợi từ việc phổ biến 
công nghệ năng lượng tái tạo này.

a  SNV World. Chương trình Bể phân hủy Sinh học Quốc gia. http://www.snvworld.org/en/cambodia/our-work/energy/
NBP

b  SNV World. Tiêu chuẩn Vàng xứng đáng cho Chương trình Bể phân hủy Sinh học Quốc gia của Campuchia. http://
www.snvworld.org/en/sectors/renewable-energy/news/nothing-but-the-gold-standard-for-cambodias-national-
biodigester

c  SNV World. Nhiều lợi ích của Bể phân hủy Sinh học. http://www.snvworld.org/en/cambodia/ourwork/energy/NBP2
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Nghiên cứu Điển hình 4: Quỹ cho Bếp đun Sạch

Quỹ Đầu tư Khí hậu
Phần lớn nguồn tài chính cho dự án biến đổi khí hậu của các ngân hàng phát triển đa phương đến từ các quỹ tài trợ, 
cơ quan phát triển song phương và đa phương, hoặc từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF). Các Quỹ Đầu tư khí hậu 
(CIF) là nguồn tài trợ khí hậu lớn nhất cho đến nay. Chúng được thiết kế để lấp vào khoảng trống tài trợ trước mắt, 
tạo ra một thể chế để đầu tư vào các dự án biểu trưng quy mô lớn và giúp các quốc gia đang phát triển đi theo con 
đường phát triển sạch bằng cách phối hợp với các đối tác phát triển. CIF bao gồm hai quỹ chính:

1) Quỹ Công nghệ Sạch (CTF) nhắm tới những công nghệ quy mô lớn

2) Quỹ Khí hậu Chiến lược (SCF) dành nguồn tài chính cho

 » những công nghệ năng lượng nhỏ thông qua Chương trình Năng lượng Tái tạo Mở rộng (SREP),

 » lâm nghiệp thông qua Chương trình Đầu tư Rừng (FIP), và

 » hoạt động thích ứng thông qua Dự án Thí điểm về Khả năng Thích ứng Khí hậu (PPCR).

CTF và SCF, mỗi quỹ được quản lý bởi một Ủy ban Quỹ tín thác riêng, có tỷ lệ đại diện ngang bằng nhau từ các quốc 
gia đóng góp và quốc gia nhận trợ giúp trong số những ủy viên có quyền ra quyết định.28

Một cuộc khảo sát giới của CIF vào năm 2012 cho thấy những khác biệt to lớn về mức độ mà vấn đề giới được lồng 
ghép vào các kế hoạch đầu tư của CIF.29 Dù có đến 70% lượng hồ sơ chương trình đề cập vấn đề giới, song chỉ có 
27% nói đến phụ nữ như các bên liên quan và tác nhân thay đổi thực sự.30

CTF thường thiên về hướng công nghệ năng lượng và giao thông quy mô lớn và có thể không tính đến những đóng 
góp của phụ nữ. Cuộc khảo sát giới này thấy rằng, trong số những kế hoạch đầu tư được đánh giá tại thời điểm đó, 
chỉ có 25% số chương trình CTF đề cập yếu tố giới (Hình 8). Dù tất cả những tài liệu dự án được đánh giá thuộc các 
quỹ khác đều đề cập yếu tố giới, song ngay cả chúng cũng hiếm khi thừa nhận tiềm năng của phụ nữ như là tác nhân 
thay đổi và do vậy rất hiếm khi xây dựng được cách tiếp cận nào thực sự nhạy cảm về giới. 

28 Quỹ Đầu tư Khí hậu. Ủy ban Quỹ tín thác. https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/150
29 Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). 2012. Đánh giá giới của CIF (Gender Review of the CIF), New York
30 UNFCCC. Ban Điều hành Cơ chế Phát triển Sạch. Dự án Thủy điện Allain Duhangan. http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1169040011.34

Hướng đầu tư tư nhân vào các dự án có sự tham gia toàn diện
Năm 2014, Liên minh Toàn cầu về Bếp đun sạch (GACC), Quỹ Tiêu chuẩn vàng (GSF) và Mạng lưới Các-
bon cho Phát triển (NCD) đã hợp lực thành lập một quỹ để giải quyết những rào cản đối với nguồn tài chính 
thương mại đã ngăn trở các doanh nghiệp và nhà đầu tư tư nhân phát triển một thị trường lớn mạnh các công 
nghệ dành cho bếp đun sạch và nhiên liệu sạch. Cần có thêm thời gian để nắm rõ các chi tiết của phương thức 
tiếp cận này và tác động của nó.

Nguồn: Các tác giả
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Những quỹ hỗ trợ giảm thiểu thông qua công nghệ hiệu quả hơn (CTF) và các dự án năng lượng tái tạo mở rộng 
(SREP) thường hiếm khi đưa các tổ chức của phụ nữ tham gia vào quy trình xây dựng dự án và xác định các bên liên 
quan, phân bổ ngân sách giới hoặc lưu ý đến các khung chính sách giới (Hình 9). Tuy nhiên, những kế hoạch đầu tư 
gần đây do các quốc gia trình gửi để nhận được hỗ trợ có thể có tần suất nêu ra các cân nhắc giới thường xuyên hơn.

Dù có rất nhiều tiềm năng đạt được những đồng lợi ích về xã hội và giới từ các dự án CTF, song những kế hoạch đầu tư được 
đánh giá của Quỹ lại thường không thảo luận chi tiết về lợi ích giới. Để tối đa hóa đồng lợi ích về phát triển cho phụ nữ và 
nam giới, những CTF quy mô lớn như các dự án giao thông công cộng hoặc điện khí hóa sẽ đòi hỏi có sự tập trung thảo luận 
về giới rõ ràng.31 Tương tự, các dự án năng lượng tái tạo theo SREP cần phải được thiết kế theo hướng hỗ trợ người nghèo để 
từ đó tối đa hóa các đồng lợi ích về xã hội và giới, những yếu tố sẽ bị bỏ qua nếu không có cách tiếp cận này.32 

Như một kế hoạch đáp ứng theo báo cáo và những kiến nghị của đánh giá về giới, một vị trí cán bộ đầu mối về giới 
được tạo ra trong ban quản lý của quỹ, và một kế hoạch hành động giới CIF đã được soạn thảo và phê duyệt. Kế 
hoạch hành động này hướng tới lồng ghép giới trong chính sách và công tác xây dựng chương trình của CIF để hỗ 
trợ các mục tiêu bình đẳng giới thông qua (i) chính sách, (ii) hỗ trợ chương trình, (iii) công tác phân tích, (iv) giám 
sát và báo cáo, và (v) kiến thức và học tập. Việc này sẽ giúp đảm bảo những cân nhắc giới được chú trọng nhiều hơn 
trong những dự án đang được xây dựng trong danh mục đầu tư của quỹ. 

31 Ủy ban Quỹ tín thác của Quỹ Công nghệ sạch (CTF). 2010. Đánh giá chiến lược về môi trường, xã hội và giới của các Quỹ Đầu tư khí hậu, Hội nghị 
của Ủy ban Quỹ tín thác CTF (Strategic Environment, Social and Gender Assessment of the Climate Investment Funds, Meeting of the CTF Trust Fund 
Committee, CTF/TFC.6/Inf.3). Washington DC.

32 UNFCCC. Ban Điều hành Cơ chế Phát triển Sạch. Chương trình Khí sinh học theo Cơ chế CDM cho Bagepalli. https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/
DNV-CUK1131002343.1/view

Hình 8: Phụ nữ được Mô tả Như thế nào trong các Quỹ đầu tư Khí hậu

CTF = Quỹ Công nghệ Sạch, FIP = Chương trình Đầu tư Rừng, IP = kế hoạch đầu tư, PPCR = Dự án thí điểm về thích ứng 
khí hậu, SREP = Chương trình Năng lượng Tái sinh Mở rộng.

Nguồn: Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. 2012. Đánh giá giới của CIF (Gender Review of the CIF). New York.
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Mặc dù nguồn quỹ mới bổ sung cho CIF dự kiến sẽ không đáng kể trong những năm tới, song có thể có cơ hội để 
phát triển các dự án khu vực tư nhân có các hợp phần giới mạnh hơn từ nguồn ngân sách dành riêng cho khu vực 
tư nhân của SCF. SCF đang thu hút khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào các chương trình chiến lược của quỹ 
này tại những quốc gia và khu vực thí điểm. Mỗi chương trình đều có các nguồn lực ưu đãi “dành riêng” được phân 
bổ thông qua một quá trình cạnh tranh cho những dự án và chương trình bổ sung có khả năng đẩy mạnh các mục 
tiêu của kế hoạch đầu tư của FIP và SREP cũng như của PPCR. Chỉ có thể tiếp cận nguồn đầu tư của CIF thông qua 
các ngân hàng phát triển đa phương.

Nghiên cứu Điển hình 5: Hệ thống Vận tải Công cộng Cao tốc của Thành 
phố Hồ Chí Minh

Hình 9: Mức độ Lồng ghép Giới trong các Quỹ đầu tư Khí hậu
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CTF = Quỹ Công nghệ Sạch, FIP = Chương trình Đầu tư Rừng, PPCR = Dự án Thí điểm về Thích ứng Khí hậu, SREP = 
Chương trình Năng lượng Tái sinh Mở rộng.

Nguồn: Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. 2012. Đánh giá giới của CIF (Gender Review of the CIF). New York.

Hướng đầu tư tư nhân vào các dự án có sự tham gia toàn diện
Một dự án Quỹ Công nghệ sạch của Ngân hàng Phát triển Châu Á đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng 
cao tốc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam có chuẩn bị một kế hoạch hành động về giới để tạo việc 
làm cho phụ nữ, cân nhắc áp dụng những đặc điểm thiết kế của cơ sở hạ tầng có tính đến yếu tố giới, và nhắm 
tới mục tiêu thúc đẩy sự tham gia và phát triển năng lực cho phụ nữ.

a  Có thể tìm hiểu hồ sơ dự án và kế hoạch hành động giới tại http://www.adb.org/projects/documents/ sustainable-
urban-transport-ho-chi-minh-city-mrt-line-2-project-rrp
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Hành động giảm thiểu phù hợp bối cảnh quốc gia (NAMA)
Kế hoạch Hành động Bali (xem Phần 2 Phiên B) định nghĩa NAMA căn bản là “hành động giảm thiểu của các bên là 
quốc gia đang phát triển trong bối cảnh phát triển bền vững, được hỗ trợ và tạo điều kiện bằng công nghệ, tài chính và 
xây dựng năng lực, theo cách có thể đo lường, báo cáo và thẩm tra.”33 NAMA là những đóng góp giảm thiểu tự nguyện 
của các quốc gia được lồng ghép vào kế hoạch phát triển của quốc gia sở tại. Hỗ trợ quốc tế cho hạng mục các NAMA 
được hỗ trợ có thể dao động từ hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ đến nâng cao năng lực. Các NAMA có thể được 
hỗ trợ tài chính và thực hiện đơn phương trong phạm vi quốc gia sở tại hoặc có thể tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế hoặc song 
phương. Trong tương lai, có thể có một hình thức công tư kết hợp cho những NAMA có uy tín. Các nguồn tài chính công 
quốc tế để thực hiện NAMA bao gồm Quỹ NAMA Vương quốc Anh - Đức,34 Quỹ Tín thác thuộc Quỹ Môi trường Toàn 
cầu và có thể là GCF. UNFCCC NAMA Registry có vai trò như một cổng thông tin khớp kế hoạch để hỗ trợ giúp những 
đề xuất NAMA của các quốc gia đang phát triển tìm được nguồn tài trợ thích hợp. Trong ngắn hạn và trung hạn, các 
NAMA dự kiến có thể tiếp cận nguồn tài trợ song phương thông qua các kênh hợp tác hiện có (Hình 10).

Các NAMA có thể bao gồm một tập hợp những hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, các dự án quy mô từ nhỏ 
đến lớn, các biện pháp hoặc chính sách hướng tới giảm lượng phát thải và tạo ra những đồng lợi ích về xã hội, kinh 
tế, thể chế, hoặc các lợi ích môi trường khác (Hình 10).

Điều khiến các NAMA khác biệt và hấp dẫn đối 
với hành động giảm thiểu nhạy cảm giới chính là 
phạm vi thực hiện, khả năng tương hợp với những 
chính sách (phát triển) hiện có, nội dung hỗ trợ 
xây dựng năng lực, cũng như các quy tắc sử dụng 
tài chính của chúng. Định nghĩa linh hoạt này cho 
phép các quốc gia thiết kế hành động giảm thiểu 
của mình theo định hướng quốc gia, phù hợp với 
mục tiêu phát triển bền vững, mang đến kết quả 
trong giảm thiểu khí nhà kính, và có một tác động 
có thể đo lường, báo cáo và thẩm tra được.

Các NAMA mang đến một cơ hội mới cho việc 
thiết kế hành động giảm thiểu công bằng có khả 
năng tập trung mạnh mẽ vào những đồng lợi ích 
về xã hội, chẳng hạn như trao quyền cho phụ 
nữ. Định nghĩa linh hoạt về NAMA và phương 
pháp tiếp cận khép kín của chúng có nghĩa là 
các quốc gia đang phát triển sẽ yêu cầu hỗ trợ 
về cách thức thiết kế NAMA sao cho có thể tạo 
ra những đồng lợi ích về phát triển và cách thức 
xây dựng các đề xuất NAMA sao cho có thể 

tiếp cận được nguồn tài trợ. Đồng thời, các quốc gia sở tại có thể thiết kế linh hoạt những hành động giảm thiểu mà 
họ cho là thích hợp. Quá sớm để nói liệu những từ ngữ trong phương pháp tiếp cận này có chuyển thành hiện thực 

33 UUNFCCC. 2008, Báo cáo của Hội nghị Các bên Lần thứ 13, Tổ chức tại Bali từ ngày 3 - 15/12/2007, Addlendum, Phần hai, Kế hoạch Hành động Bali, 
Quyết định 1/CP.13, FCCC/CP/2007/6/A. Bonn. Điều 1(b)(ii)

34 Tại vòng đàm phán Doha về khí hậu vào năm 2012, Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân liên bang Đức (BMUB) và 
Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Vương quốc Anh (DECC) đã phối hợp thành lập Quỹ NAMA. Quỹ này đã đóng góp một khoản ban đầu là 70 
triệu euro để hỗ trợ thực hiện các NAMA đặc thù quốc gia đầy tham vọng. Để được hỗ trợ, các NAMA phải đáp ứng một bộ tiêu chí về điều kiện 
hợp lệ và tham vọng tính đến những đồng lợi ích như thúc đẩy bình đẳng giới. Để có thêm thông tin, vào trang http:// www.nama-facility.org/

Hình 10: Phạm vi Hoạt động của NAMA

NAMA = Hành động giảm thiểu phù hợp bối cảnh quốc gia

Nguồn: Cơ quan Phát triển Quốc tế Đức. 2013. Hành động Giảm 
thiểu Phù hợp Bối cảnh Quốc gia (NAMA). Eschborn. tr. 2. http://
mitigationpartnership.net/sites/default/files/giz2013-en-climate-
nama.pdf

NAMA

Dự án

Tiếp cận  
theo Lĩnh vực Chính sách và

Chiến lược

Nghiên cứu và 
Phát triển
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hay không. Khi thiết kế hành động cho NAMA, quốc gia đang phát triển có thể không chỉ nhắm tới những cơ sở phát 
thải khí nhà kính quy mô lớn như nhà máy xi măng, mà có thể còn nhận được sự hỗ trợ tiến hành những NAMA đa 
lĩnh vực có thể giảm lượng phát thải từ hoạt động sử dụng năng lượng và nông nghiệp dựa vào hộ gia đình và cộng 
đồng. Các nhà hoạch định chính sách có thể đề xuất xây dựng những NAMA có thể trao cho phụ nữ những công cụ 
để giảm thiểu có hiệu quả lượng phát thải của các hộ gia đình và cộng đồng ở quy mô rộng. Các quốc gia đang phát 
triển cần nắm bắt cơ hội này để xây dựng và thu hút sự ủng hộ cho hành động giảm thiểu có sự tham toàn diện đúng 
nghĩa theo hướng phát triển bền vững.

Để tránh tình trạng rườm rà tốn kém, các NAMA nên được thiết kế theo cách nhìn về phía trước để đáp ứng các tiêu 
chí đồng lợi ích và yêu cầu về bình đẳng giới, những yếu tố sẽ trở nên ngày càng quan trọng trong việc thu hút tài 
chính khí hậu từ các nguồn đa phương hoặc quốc tế như Quỹ NAMA và GCF. Cần nâng cao năng lực để hỗ trợ các 
quốc gia sẵn sàng cho việc thực sự tối đa hóa lợi ích của các NAMA đặc thù quốc gia. Đặc biệt, yêu cầu giám sát, báo 
cáo và thẩm tra các hoạt động giảm thiểu sẽ đòi hỏi phải có những thay đổi thể chế và hỗ trợ mạnh mẽ. Tại thời điểm 
này, không có nguồn tài chính lâu dài đáng tin cậy nào cho các NAMA vượt ngoài phạm vi hợp tác song phương, 
song GCF có thể đóng một vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn tài chính cho NAMA trong tương lai gần.

Nghiên cứu Điển hình 6: Chương trình Xây dựng Năng lực Giảm Phát thải 
của Bu-tan

Lồng ghép các chỉ số giới vào trong chiến lược phát triển phát thải thấp (LEDS) 
và hành động giảm thiểu phù hợp bối cảnh quốc gia (NAMA)
Tại Bu-tan, Chương trình Xây dựng Năng lực Giảm phát thải (LECB) thuộc Chương trình Phát triển Liên Hợp 
Quốc (UNDP) đã tiến hành một đánh giá giới để xác định các điểm khởi đầu và chỉ tiêu để phụ nữ tham gia 
thiết kế LEDS và NAMA. Năm 2012, Bu-tan khởi động Chiến lược trung hòa các-bon và bắt đầu xây dựng 
các NAMA, LEDS, và cơ chế giám sát, báo cáo và thẩm tra (MRV) trên một số lĩnh vực chính, bao gồm giao 
thông, rác thải, nhà ở, và công nghiệp, với sự hỗ trợ của LECB. Để giúp lồng ghép cân bằng giới trong quy trình 
thiết kế, một đánh giá nhanh về nhu cầu năng lực giới được thực hiện. Những kiến nghị của đánh giá này dự 
kiến sẽ cho phép lồng ghép có hiệu quả hơn nội dung cân bằng giới vào các chiến lược quốc gia của Bu-tan 
và thực hiện các NAMA và LEDS của quốc gia này.

Đánh giá giới được xây dựng nhằm xác định và phát triển năng lực tăng cường hành động giảm thiểu quy mô 
lớn, lồng ghép các vấn đề giới vào quá trình xây dựng chính sách khí hậu và cung cấp dữ liệu phân tách theo 
giới cho chính phủ để cải thiện công tác xây dựng chính sách.

Đánh giá chủ yếu tập trung vào cấp quốc gia, nhưng cũng hướng tới thu hút sự tham gia của các bên liên quan 
là chính quyền địa phương, xã hội dân sự và khu vực công nghiệp. Đánh giá đã giúp xây dựng năng lực và đưa 
ra những kiến nghị quan trọng và điểm khởi đầu cho việc lồng ghép giới trong các chiến lược quốc gia. Những 
kiến nghị nêu ra sẽ được tích hợp vào mục tiêu dài hạn là phát triển các NAMA và LEDS tại Bu-tan.

Chương trình này đặt mục tiêu vượt qua những thách thức về năng lực, thể chế, thông tin, và văn hóa - xã hội 
bằng cách tiến hành tập huấn về các vấn đề giới, hỗ trợ cán bộ chuyên trách về giới trong các bộ ngành quốc 
gia, tham gia chia sẻ kiến thức, và khuyến khích phụ nữ tham gia vào quy trình ra quyết định.

tiếp theo trang sau
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Quỹ Khí hậu Xanh (GCF)
GCF là cơ chế tài chính khí hậu toàn cầu đầu tiên đưa những cân nhắc bình đẳng giới vào sứ mệnh hoạt động, cam 
kết “phấn đấu tối đa hóa tác động của nguồn quỹ cho công tác thích ứng và giảm thiểu, [...] trong khi thúc đẩy các 
đồng lợi ích về môi trường, xã hội, kinh tế và phát triển, và thực hiện một tiếp cận nhạy cảm giới.”35 GCF tuyên bố 
đặt hành động biến đổi khí hậu vào bối cảnh phát triển bền vững và các-bon thấp đồng thời nhấn mạnh vai trò của 
mình trong việc tăng cường khả năng tiếp cận nguồn ngân quỹ, thúc đẩy biện pháp tiếp cận đặc thù quốc gia và 
khuyến khích “sự tham gia của các bên liên quan thích hợp, bao gồm các nhóm dễ bị ảnh hưởng và xử lý các khía 
cạnh giới” (chú thích 35).

Quản lý GCF là một ban điều hành gồm 24 thành viên với số lượng thành viên đến từ các quốc gia phát triển và đang 
phát triển ngang bằng nhau. Ban điều hành vẫn đang trong quá trình xây dựng phương án quỹ và nhận được sự hỗ 
trợ tích cực của xã hội dân sự trong việc xây dựng các phương án cho một cách tiếp cận nhạy cảm giới có ý nghĩa và 
thông qua một kế hoạch hành động giới toàn diện.

Một khía cạnh quan trọng của việc đảm bảo GCF sẽ hoạt động đúng với tôn chỉ mục đích là việc lồng ghép giới và 
các chỉ báo đồng lợi ích vào khung quản lý kết quả, khung sẽ đo lường mức độ chuyển hóa mà quỹ có kế hoạch đạt 
tới. GCF yêu cầu những thông số giảm thiểu không chỉ đo lường mức giảm phát thải, chi phí và các dòng tài chính, 

35 Quỹ Khí hậu Xanh. 2011. Công cụ quản lý cho GCF. Bonn: Ban Thư ký lâm thời của Quỹ Khí hậu Xanh, mục 3. http://gcfund.net/ fileadmin/00_
customer/documents/pdf/GCF-governing_instrument-120521-block-LY.pdf 

Việc lồng ghép những cân nhắc giới vào thiết kế NAMA bao gồm:

 » Ưu tiên các lĩnh vực cho NAMA và LEDS có thể bảo đảm sự tham gia của phụ nữ hiệu quả nhất và 
tối đa hóa lợi ích cho phụ nữ.

 » Tiến hành các đánh giá nhanh về giới trong giai đoạn khởi đầu chương trình nhằm xác định 
những khoảng trống, điểm khởi đầu và cơ hội cụ thể. Ví dụ, trong lĩnh vực quản lý rác thải, các 
trạm chuyển chất thải đã được xác định là một thành tố quan trọng có thể đạt được mục tiêu 
tăng cường sự tham gia của phụ nữ. Mục tiêu này được chỉ được lồng ghép vào thiết kế NAMA 
sau khi đánh giá nhanh được tiến hành.

 » Áp dụng một cách tiếp cận thực tế và dễ thực hiện phù hợp với các nhu cầu năng lực thể chế.

 » Nhắm tới những cán bộ đầu mối giới trong mỗi lĩnh vực, cơ quan, ban, bộ, ngành và nâng cao năng 
lực tại mỗi cấp để thúc đẩy việc lồng ghép giới vào các kế hoạch và chia sẻ kiến thức.

Chương trình này minh họa cách thức lồng ghép những cân nhắc giới vào các chiến lược khí hậu và phát triển quốc 
gia bằng cách áp dụng một cách tiếp cận NAMA có sự tham gia toàn diện. Vì việc xây dựng và thực hiện NAMA mới 
chỉ ở giai đoạn đầu, nên thành công và những tác động của cách tiếp cận này là điều vẫn còn phải chờ để đánh giá.

Nguồn: S. Agarwal và M.K. Shrivastava. 2013. Bu-tan: Tích hợp Chỉ tiêu Giới vào các LEDS và NAMA. Phân tích Thông 
lệ tốt Toàn cầu về LEDS, NAMA và MRV. Tài liệu chi tiết có tại http://www.mitigationpartnership.net/gpa/ integrating-
gender-targets-leds-and-namas.

Nghiên cứu Điển hình 6: tiếp theo trang trước
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mà còn giám sát được mức độ phát triển bền vững và những tác động bình đẳng giới. GCF sẽ cần đưa các yêu cầu 
về bình đẳng giới vào kế hoạch phân bổ quỹ để thúc đẩy hành động giảm thiểu có sự tham gia toàn diện. Các chỉ 
báo giới mạnh sẽ là điều kiện tiên quyết trong việc phân bổ quỹ cho các dự án khí hậu đồng thời đo lường tác động 
xã hội cần phải là một phần trung tâm của khung giám sát kết quả. Quỹ cũng có thể trở thành một nguồn tài chính 
cho NAMA.

Theo thời gian, GCF dự kiến sẽ trở thành cơ chế tài chính đa phương chính để hỗ trợ cho hành động về khí hậu ở 
các quốc gia đang phát triển, và quỹ sẽ là công cụ tài chính khí hậu đầu tiên theo đuổi cách tiếp cận nhạy cảm giới 
ngay khi mới bắt tay hành động. 

Lồng ghép nhạy cảm giới trong tài trợ khí hậu
Lồng ghép những cân nhắc giới vào các tiêu chí tài chính khí hậu sẽ mở rộng tầm với của nguồn tài chính đến người 
phụ nữ ở cấp độ địa phương. Để tiếp cận nguồn tài chính khí hậu cho hành động giảm thiểu có sự tham gia toàn 
diện, các quốc gia đang phát triển cần phải cải thiện khả năng sẵn sàng cho tài chính khí hậu. Để phân bổ tài chính 
khí hậu bình đẳng hơn, cần bảo đảm các yếu tố sau:

 » Lồng ghép những cân nhắc giới trong các thể chế, chính sách, dự án và quy trình giám sát

 » Dành riêng một ngân sách giới cho các hoạt động chính thống của dự án

 » Đưa phụ nữ và các tổ chức phụ nữ tham gia vào quy trình chính sách

 » Nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên cấp bộ về các nguyên tắc bình đẳng giới và phát triển năng 
lực xác định và lựa chọn kênh tài chính thích hợp

 » Thiết lập các tiêu chí đồng hưởng lợi dựa trên giới và các hoạt động an toàn dựa vào giới trong phân 
bổ ngân sách và thiết kế dự án

 » Lồng ghép phân tích giới vào thiết kế và thực hiện chương trình.

Các quốc gia đang phát triển có thể và đã đi đầu trong việc chứng minh hành động ứng phó biến đổi khí hậu có thể 
toàn diện và thành công hơn như thế nào.

Hỏi và Đáp
Dành ít nhất 30 phút cho phần hỏi và đáp.

Bài tập: Một NAMA nhạy cảm Giới

Chia học viên thành các nhóm (ví dụ, theo bộ ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn) và yêu cầu họ đặt mức ưu 
tiên cho các hành động để xây dựng một đề xuất NAMA.

Trong nhóm, học viên cần thảo luận về những lợi ích, chi phí của việc giảm lượng phát thải, cũng như những đồng 
lợi ích về xã hội, kinh tế và môi trường của các NAMA tiềm tàng và đặt ưu tiên cho một biện pháp, dự án hoặc chính 
sách hướng tới giảm lượng phát thải và tạo ra những đồng lợi ích bao gồm cả bình đẳng giới. Biện pháp NAMA có 
thể là hoạt động từ các lĩnh vực có liên quan, bao gồm giao thông, năng lượng, rác thải, nông nghiệp, v.v..

chuẩn bị 60 phút
trình bày 30 phút
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Phần 4: Lồng ghép Giới - Từ Chính sách tới 
Dự án

Phần này kết thúc chương trình tập huấn bằng việc trang bị cho học viên những công cụ lồng ghép giới trong các 
chính sách và dự án về khí hậu. Ngay trước phiên thảo luận có thể là một trò chơi khởi động. Mức độ chi tiết trong 
thảo luận các vấn đề cần được điều chỉnh cho phù hợp với kiến thức trước đó của học viên. Giảng viên cần nắm bắt 
thực tế về sự đa dạng của những người tham gia hội thảo và khuyến khích một phiên giao tiếp tương tác và trao đổi 
kiến thức giữa đại diện đến từ các tổ chức phụ nữ và các bộ của phụ nữ, những người có thể có nhiều kinh nghiệm 
về các bước tiến hành và thách thức của hành động lồng ghép giới.

Mục tiêu của Phần này

Phần này xây dựng trên nền tảng mà các phần trước đặt ra và biến kiến thức có được về các khái niệm giới, biến đổi 
khí hậu và công cụ tài chính khí hậu thành hành động. Phiên này có vai trò như một hướng dẫn từng bước cho các 
nhà hoạch định chính sách về môi trường và các bộ ngành chuyên môn trong hoạt động lồng ghép giới trong các 
quy trình ra quyết định liên quan đến việc thiết kế, triển khai thực hiện và giám sát các chính sách và dự án khí hậu. 
Thực hành lồng ghép giới là mục tiêu chính của hoạt động tập huấn. Phiên này đặt mục đích đưa các nhà xây dựng 
chính sách thuộc các bộ ngành môi trường và đại diện của các tổ chức phụ nữ đến bàn hoạch định chính sách để 
chung tay thiết kế các biện pháp giảm thiểu công bằng hơn. Giảng viên cần tích cực khuyến khích một cách tiếp cận 
hợp tác. Giảng viên cần nhấn mạnh rằng phần này nhằm mang đến một hướng dẫn về lồng ghép giới, nhưng sẽ cần 
phải tham khảo ý kiến với các chuyên gia về giới (và biến đổi khí hậu) để tiến hành thành công các phân tích giới và 
lồng ghép giới trong các chính sách và dự án.

Phiên này hướng tới:
 » Đào sâu hiểu biết về những thông tin thảo luận trong các phần trước

 » Áp dụng kiến thức về giới và biến đổi khí hậu vào hoạt động lồng ghép giới

 » Xây dựng một hướng dẫn từng bước cho hoạt động lồng ghép giới

 » Tăng cường phương pháp tiếp cận hợp tác giữa những người chuyên trách giới và khí hậu.

Nâng cao tính Hiệu suất, Hiệu quả và Công bằng của Hành động Giảm thiểu

Khi kết thúc phiên này, học viên cần phải nắm được các bước lồng ghép giới và có 
khả năng tham gia vào hoạt động hợp tác xây dựng chính sách. Đại diện các bộ 
ngành môi trường và chuyên ngành liên quan cũng như các tổ chức phụ nữ cần phải 
đủ khả năng tham gia thảo luận để nhận diện và giải quyết những yếu tố bất bình 

đẳng giới ở cấp độ dự án, chính sách và thể chế. Học viên cần phải nắm rõ quy trình tiến hành một phân tích giới và 
có thể thể hiện lại các bước lồng ghép giới.

Cần điều chỉnh phần trình bày cho phù hợp với bối cảnh quốc gia và đối tượng dự thính. Giảng viên cần nghiên cứu 
các chính sách lồng ghép giới, phát triển và khí hậu hiện có ở quốc gia sở tại; xác định được các bộ ngành liên quan 
đến việc xây dựng quyết định về biến đổi khí hậu; cũng như áp dụng các bước lồng ghép giới vào khung thể chế và 

trình bày tối đa 
60 phút
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chính sách. Giảng viên cần làm rõ rằng không có mô hình cố định nào cho việc lồng ghép những cân nhắc giới vào 
chính sách và hành động khí hậu, nhưng phần này giới thiệu một lộ trình mẫu có thể mang đến những hiểu biết căn 
bản cho quy trình lồng ghép giới của một quốc gia. 

Nội dung
• Bài học rút ra

• Mục tiêu lồng ghép giới

• Điểm khởi đầu cho công tác lồng ghép giới

• Hướng dẫn từng bước

• Thông điệp chính

Đến đây, chúng ta đã học được
 » Vai trò và các mối quan hệ giới được tạo lập bên trong một bối cảnh văn hóa và xã hội.

 »  Vai trò giới ảnh hưởng tới sự phân chia lao động và quyền tiếp cận cũng như kiểm soát các 
nguồn lực của phụ nữ và nam giới.

 »  Mặc dù các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đặt mục tiêu cải thiện 
cuộc sống của cả nam giới và phụ nữ, song phụ nữ thường phải đối mặt với tình trạng phân 
biệt đối xử về xã hội và kinh tế, đòi hỏi phải được quan tâm để tạo ra một sân chơi công bằng.

 »  Bất bình đẳng và vai trò, trách nhiệm đặc thù giới làm tăng mức độ dễ bị ảnh hưởng của phụ 
nữ trước tác động của biến đổi khí hậu.

 » Biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới.

 »  Cả phụ nữ và nam giới đều có kiến thức đặc thù giới và tiềm năng đóng góp vào hành động 
thích nghi và giảm thiểu.

 »  Các biện pháp biến đổi khí hậu cần trao quyền cho phụ nữ để họ vượt qua các rào cản xã hội 
và kinh tế.

 »  Các biện pháp biến đổi khí hậu cần được thiết kế theo hướng nhạy cảm giới để khai thác tiềm 
năng của phụ nữ và cho phép họ được hưởng lợi từ hành động bảo vệ môi trường của mình.

 »  Các chính sách và dự án có sự tham gia toàn diện thường hiệu quả, hiệu suất, công bằng và 
bền vững hơn trong dài hạn.

Các mục tiêu lồng ghép giới
Như được thảo luận trong Phần 1, lồng ghép giới là quy trình lồng ghép những cân nhắc giới vào bất kỳ hoạt động 
kế hoạch nào, bao gồm lập pháp, chính sách, chương trình và dự án trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp để giải quyết và 
giảm tình trạng bất bình đẳng hiện thời. Mục tiêu không phải là bản thân quy trình, mà là để đạt được bình đẳng giới 
trong khi đồng thời đạt được những lợi ích về thích nghi hoặc giảm lượng phát thải.
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Bình đẳng giới là mục tiêu–lồng ghép giới là chiến lược hoặc phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Những dự án 
trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ có thể giảm bớt các rào cản xã hội và kinh tế và cho phép họ đóng góp vào hành 
động giảm thiểu và thích ứng trong khi cũng cải thiện sinh kế của mình. Lồng ghép giới có thể bao gồm hoặc được 
bổ sung bởi các dự án định hướng giới rõ ràng nhắm mục tiêu cụ thể vào người phụ nữ hoặc nam giới. Khi mà tình 
trạng phân biệt đối xử về xã hội thường gây cản trở người phụ nữ tham gia vào hoạt động ra quyết định hoặc hưởng 
lợi từ những công nghệ hiệu quả, thì các biện pháp trao quyền cho phụ nữ có thể đạt được mục tiêu bình đẳng giới. 
Những cân nhắc giới, chẳng hạn như sự cần thiết phải trao quyền cho phụ nữ, cần phải được lồng ghép vào các 
chính sách và dự án.

Lồng ghép giới

 » giúp cải thiện quản trị nhà nước và là thành tố trung tâm của phát triển bền vững,

 » cho phép tất cả mọi thành viên của xã hội được hưởng lợi từ phát triển,

 » tận dụng tối đa nguồn nhân lực của một quốc gia và khai thác tiềm năng còn tiềm ẩn (của phụ nữ), và

 » tăng cường công bằng và bình đẳng.

Cần xác định mục đích chính của lồng ghép giới là cho phép và khuyến khích cả nam giới và phụ nữ được có tiếng 
nói ở mọi cấp độ, trở thành một tác nhân thay đổi và cải thiện sinh kế (Hình 11).

Hình 11: Chỉ tiêu Lồng ghép Giới

Sinh kế

Cơ hội 
Kinh tế

Tác nhân

Tiếng nói

Giải quyết các rào cản xã hội kinh tế bao gồm khả năng 
tiếp cận thu nhập, giáo dục, y tế, quyền sở hữu đất và 
các nguồn lực khác

Cho phép phụ nữ tiếp cận được những công nghệ các-bon 
thấp và cho phép họ hưởng lợi từ hành động giảm lượng 
phát thải, bao gồm cả những cơ hội tạo thu nhập

Trao quyền và khuyến khích phụ nữ để ra quyết định và 
giành khả năng kiểm soát các nguồn lực để đáp ứng nhu 
cầu và lợi ích của họ

Cho phép các bên liên quan là phụ nữ và các tổ chức 
phụ nữ tham gia vào hoạt động ra quyết định và thảo 
luận chính sách ở tất cả các cấp

Nguồn: Các tác giả
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Điểm khởi đầu cho công tác lồng ghép giới
Lồng ghép giới là một quá trình cần được xem xét ở mọi cấp độ: thể chế, chính sách, chương trình và dự án. Những cân 
nhắc giới cần hỗ trợ thông tin cho công tác lập kế hoạch, đặt ưu tiên và thiết kế các dự án và chương trình. Các chương 
trình này cần được lồng ghép vào một chiến lược về biến đổi khí hậu và phát triển bình đẳng đưa vào những cân nhắc giới. 
Các cơ chế này và quy trình trao quyền giới cần được thể chế hóa, ví dụ, thông qua các nhóm công tác liên bộ. Mỗi điểm 
khởi đầu đòi hỏi một chiến lược khác nhau được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh và đối tượng liên quan (Hình 12).

Thảo luận: Tình hình chính sách và khung thể chế ở quốc gia hoặc cơ quan bộ của bạn là thế nào? Có một chính 
sách hay chiến lược lồng ghép giới rõ ràng cho các bộ hoặc các chiến lược biến đổi khí hậu hay không? Một bộ hoặc 

cơ quan cụ thể nào được giao nhiệm vụ lồng ghép giới hay không (ví dụ: Bộ Các vấn đề phụ nữ) và nếu 
có, mức độ phối hợp của các bộ môi trường và bộ chuyên ngành khác với cơ quan này là thế nào? Có 
kế hoạch hành động giới nào hiện đang được thực hiện, ví dụ, trong bộ môi trường? Bạn có biết cơ chế 
hoặc nỗ lực nào đưa các bên liên quan là phụ nữ vào hoạt động thảo luận chính sách không? Các tổ 
chức phụ nữ, cơ quan bộ hoặc nhóm xã hội dân sự có được tham gia không?

Bảy bước lồng ghép giới
Các bước sau đây minh họa cho công tác chuẩn bị các dự án, chương trình và kế hoạch hành động nhạy cảm giới 
(Hình 13). Chúng mang đến một hướng dẫn tổng quát có thể trợ giúp thông tin quy trình lồng ghép giới. Tuy nhiên, 
từng bước trong quá trình lồng ghép những cân nhắc giới vào quy trình chính sách và xây dựng dự án phải được thiết 
kế đặc biệt cho phù hợp với bối cảnh quốc gia, các chính sách phát triển và chỉ tiêu khí hậu hiện hành, phù hợp với 
khung pháp lý, ngành và cấp độ mục tiêu của các biện pháp biến đổi khí hậu theo kế hoạch. Sổ tay tập huấn này chỉ 
có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan mẫu về quá trình lồng ghép giới. Đi kèm theo các hội thảo cần phải có hoạt 
động tập huấn chiều sâu bổ sung về xây dựng các chính sách và dự án nhạy cảm giới phù hợp với bối cảnh quốc gia 
và đặc thù ngành.

Hình 12: Điểm Khởi đầu Lồng ghép Giới

Cấp 
Thể chế

Mỗi điểm khởi đầu đòi hỏi một chiến lược khác nhau

Cấp 
Chính sách

Cấp Chương trình 
và Dự án

Nguồn: Các tác giả
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Thể chế hóa các mối quan tâm về giới và cơ hội là một phần quan trọng của công tác lồng ghép giới. Nếu không có 
một khung thuận lợi, trách nhiệm rõ ràng và hành động cụ thể, công tác lồng ghép giới sẽ khó có được thành công.36

Bước 1: Chuẩn bị
• Hãy xem xét cơ sở chính trị, tổ chức và thể chế để lồng ghép giới vào các chính sách, chương trình và 

dự án về khí hậu.

• Chuẩn bị và tìm kiếm sự chấp thuận cho một bản phác thảo ý tưởng có nêu rõ lý do, mục tiêu, phạm 
vi, giải pháp đề xuất, kết quả, hệ quả, chứng minh, trách nhiệm thực hiện và ngân sách biểu thị.

36 E. Cecelski và S. Dutta. 2011. Lồng ghép giới trong các dự án năng lượng: Sổ tay thực hành (Mainstreaming Gender in Energy Projects: A Practical 
Handbook). Kathmandu: Hành động thiết thực (Sri Lanka, India, Pakistan Programme) cho ENERGIA.

Hình 13: Bảy bước Lồng ghép Giới

Bước 1
Chuẩn bị

Bước 5
Thiết kế

Bước 6
Thực hiện

Bước 2
Phân tích 

Giới

Bước 7
Giám sát và  

Đánh giá

Bước 3
Phân tích 

Vấn đề

Bước 4
Phân tích 
Giải pháp

Nguồn: Dựa theo chương trình hỗ trợ kỹ thuật vùng cho tập huấn về biến đổi khí hậu.
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• Xây dựng các cơ chế thể chế, đối tác và nhóm dự án chủ chốt thích hợp—xác định đối tượng thực 
hiện và đối tượng liên quan của kế hoạch.

• Xác định thể loại thông tin yêu cầu—thông tin kỹ thuật và/hoặc xã hội?

• Xác định cấp độ tăng cường vai trò mong muốn, ví dụ, cấp chính sách, chương trình và dự án cũng 
như biện pháp, lĩnh vực và mục tiêu nhắm tới—khi nào, cái gì và ở đâu?

• Thiết lập quy trình ra quyết định.

• Nâng cao nhận thức trong các đối tác thể chế và xã hội dân sự.

Bước 2: Phân tích giới
Phân tích giới là nghiên cứu tách biệt theo giới về những khác biệt giữa phụ nữ và nam giới xét theo nhu cầu, mối 
quan tâm, tỷ lệ tham gia, khả năng tiếp cận các nguồn lực và lợi ích phát triển, khả năng kiểm soát tài sản và quy trình 
ra quyết định. Mục đích ở đây là xác định, tìm hiểu và khắc phục những yếu tố bất bình đẳng dựa trên địa vị, vai trò, 
trách nhiệm và mối quan hệ giới.

Phân tích giới cần được coi là một trong những bước đầu tiên của công tác lồng ghép giới để xác định vai trò, nhu 
cầu, lợi ích và yếu tố bất bình đẳng giới. Phân tích giới sau đó hỗ trợ thông tin cho các biện pháp thiết kế theo hướng 
giảm tình trạng bất bình đẳng và trao quyền cho cả nam giới và phụ nữ tham gia và bảo đảm biện pháp đó có hiệu 
quả và bền vững. Phân tích các mối quan hệ và yếu tố bất bình đẳng giới cũng nên được thực hiện ở các giai đoạn 
muộn hơn của chu trình chính sách, chương trình hoặc dự án để đánh giá được tác động đối với nam giới và phụ nữ.

Một phân tích giới bao gồm việc thu thập các dữ liệu liên quan phân tách theo giới, xác định các vấn đề giới phù hợp 
liên quan tới vai trò của nam và nữ và vị thế, năng lực và tình trạng bất bình đẳng của họ. Những mối quan tâm và 
cân nhắc giới này được lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện một biện pháp can thiệp được đề 
xuất vào các chính sách, chương trình và dự án.

Một phân tích giới phải đặt ra những câu hỏi sau:

 » Ai làm gì? Vai trò, trách nhiệm và ưu tiên của nam giới và phụ nữ trong khu vực công và tư có khác nhau 
không? Trách nhiệm, nhu cầu, lợi ích và năng lực của cả phụ nữ và nam giới là gì (trong bối cảnh của dự án 
khí hậu, ví dụ, sử dụng năng lượng trong các hộ gia đình)?

 » Ai sở hữu gì? Ai kiểm soát gì? Ai có quyền tiếp cận cái gì? Có sự khác biệt giữa nam giới và phụ nữ không?

 » Nếu có những khác biệt trong các lĩnh vực trên, đâu là những yếu tố thể chế, kinh tế và xã hội làm cơ 
sở, hỗ trợ và tác động đến chúng?

 » Có phải việc không tính đến những khác biệt này trong khi xây dựng chính sách phát triển hoặc thiết 
kế các biện pháp can thiệp và thực hiện chương trình và dự án sẽ tác động tiêu cực gây ra những hệ 
quả không mong muốn cho nam giới và phụ nữ? Nếu đúng, tác động như thế nào? Và biện pháp ứng 
phó thích hợp là gì?

Phân tích giới phải nêu thật cụ thể biện pháp mục tiêu và cần phải do các chuyên gia thực hiện nhằm đảm bảo tiêu 
chuẩn cao của bằng chứng thực nghiệm. Phân tích giới thường bao gồm hai phần:

 » Một nghiên cứu tư liệu về các khung pháp lý, xã hội và văn hóa
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 » Một nghiên cứu thực địa xác định các vai trò, mối quan hệ và yếu tố bất bình đẳng giới liên quan cụ 
thể đến dự án hay chính sách mục tiêu. Nghiên cứu tại hiện trường có thể bao gồm khảo sát (trong 
các hộ gia đình, bộ ngành...) và thảo luận nhóm trọng điểm (nam giới, phụ nữ, hoặc hỗn hợp nam nữ 
trong các cộng đồng mục tiêu...)

Bước 3: Phân tích vấn đề
Để truy lại nguyên nhân của các yếu tố bất bình đẳng giới có thể có, sau khi tiến hành phân tích giới cần vẽ một cây 
vấn đề để biểu thị những nguyên nhân gốc rễ và tác động của các vấn đề giới. Cây vấn đề cần “hình ảnh hóa” những 
thông tin thu thập được để xác định những rào cản về xã hội, kinh tế hoặc môi trường trong quá trình đạt được các 
mục tiêu giảm thiểu hoặc thích ứng (Hình 14):

 » Liệu có phải bất bình đẳng bắt nguồn từ tình trạng thiếu khả năng tiếp cận với các nguồn lực xã hội hoặc 
kinh tế của nam giới và phụ nữ?

 » Liệu có phải bất bình đẳng bắt nguồn từ tình trạng phân biệt đối xử đối với nam giới hoặc phụ nữ khi 
tham gia vào việc ra quyết định ở cấp độ hộ gia đình và/hoặc cộng đồng?

 » Liệu vai trò và trách nhiệm của nam giới và phụ nữ có làm tăng mức độ phụ thuộc của họ vào các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên hay không và các nguồn tài nguyên này bị đe dọa ra sao?

 » Vai trò giới có ngăn cản phụ nữ hoặc nam giới trong việc nâng cao khả năng thích ứng với một vấn đề 
biến đổi khí hậu cụ thể, góp phần giảm lượng phát thải, được giáo dục hoặc đào tạo, hoặc cải thiện thu 
nhập của họ hay không?

Hình 14: Ví dụ về Cây vấn đề của một Dự án Cơ sở Hạ tầng ô thị

Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

TÁC ĐỘNG
Một tỷ lệ lớn Thu 

nhập bị Chuyển sang 
Nước ngoài để Chi 
trả cho Nhiên liệu

Hoạt động Kinh tế bị Hạn 
chế do Phụ thuộc nhiều vào 

Nhiên liệu Nhập khẩu

Sản xuất Không đạt 
Hiệu suất trong những 
Giai đoạn Thấp điểm

Các động cơ Dielsel Hiện 
thời có Công suất Lớn 

hơn So với Tải trọng của 
Giai đoạn Thấp điểm

Thay đổi trong Điều 
kiện Kinh tế của Địa 
phương Khiến cho 

Nhu cầu Sụt giảm vào 
đầu Thập niên 2000

Giảm cơ hội Kinh tế 
cho Đầu tư và Tăng 

trưởng Việc làm

Thu nhập Khả dụng bị 
Hạn chế cho Các sản 

phẩm khác (như lương 
thực, giao thông v.v..)

Hệ thống Điện có Chi phí cao 
và Dòng tiền Yếu kém cho 
Các nhà Cung cấp Dịch vụ

Cắt giảm Chi tiêu cho Hoạt 
động Bảo dưỡng Dự phòng

Việc thu hồi Chi phí Nhiên 
liệu bị Hạn chế Dưới mức 

Chi phí Thực tế do Các yếu 
tố Chính trị

Các chi phí Nhiên liệu Cao 
cho Hệ thống Diesel Không 
được Sự ủng hộ Mạnh mẽ 

của Chính giới và Công chúng

Hệ thống Sản xuất Điện 
Hoàn toàn bằng Diesel 

ở Yap Proper (phụ thuộc 
100% vào Nhiên liệu Nhập 

khẩu để Sản xuất Điện)

Không có đủ Nguồn tài 
chính để Đầu tư cho 

Ngành điện nhằm Đa 
dạng hóa việc Sản xuất

VẤN ĐỀ 
CỐT LÕI

NGUYÊN 
NHÂN
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Bước 4: Phân tích giải pháp
Thực hiện một phân tích giải pháp hướng tới những giải pháp thay thế có thể bảo đảm tốt nhất những kết quả và 
tác động kỳ vọng:

 » Sử dụng một cây giải pháp.

 » Xác định những kết quả và tác động kỳ vọng.

 » Chuyển đổi những tác động và kết quả thành mục tiêu.

 » Xác định những chiến lược và hoạt động (biện pháp can thiệp và chỉ tiêu trong thiết kế giới) cần thiết 
để đạt được các mục tiêu này.

 » Xác định ai sẽ là người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược và hoạt động được xác 
định ở trên.

 » Đánh giá (các) giải pháp thay thế tốt nhất.

 » Xác định các mục tiêu định lượng và định tính và các chỉ số có tính yếu tố giới cho những giải pháp có 
tính chất ràng buộc thời gian.

 » Đâu là những rủi ro (bên ngoài và nội tại)?

 » Cần có những nguồn lực nào để hỗ trợ các hoạt động này?

Ví dụ về cây giải pháp:

KẾT QUẢ

MỤC TIÊU

GIẢI PHÁP

Giảm đáng kể Nhập khẩu Nhiên liệu để Sản 
xuất Điện

Tăng các Nguồn lực 
Kinh tế Sẵn sàng để Nhà 

nước Đầu tư cho Việc 
làm và Tăng trưởng

Tăng tính Đa dạng và 
Sức sống, Góp phần tăng 
Khả năng Thích ứng của 
Nền kinh tế Nhà nước

Giảm mức độ dễ bị Ảnh hưởng 
của Nền kinh tế Nhà nước 

trước những Cú sốc Bên ngoài 
do Giá Nhiên liệu Biến động

Cải thiện Hiệu quả Nhiên liệu và 
Tăng mức độ Đa dạng trong Sản 
xuất Điện thông qua Năng lượng 

Tái tạo Bền vững

Xã hội Chấp nhận và 
Hiểu biết về những 

Cải cách YSPSC

Chi phí Nhiên liệu 
Diesel được Thu hồi 

Bền vững

Nhiên liệu Diesel Hiệu 
quả cao được Đưa vào Sản 
xuất Điện trong những Giai 

đoạn Thấp điểm

Các phương án 
Sản xuất Điện Đa 

dạng, Hiệu quả

Thêm Năng lượng Mặt 
trời vào Các phương 

án Sản xuất Điện

Thêm Năng lượng Gió 
vào Các phương án 

Sản xuất Điện

Chương trình Cải cách 
Thuế năm 2012 được 

Thực hiện Đầy đủ

Sự tham gia của 
Cộng đồng Liên 
quan đến Hiệu 
quả Sản xuất 
Điện, Chi phí 

và Năng lượng 
Tái tạo
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Bước 5: Thiết kế
Mục đích của bước này là xây dựng một tài liệu thiết kế chi tiết nhằm hướng dẫn chính sách, chương trình hoặc công 
tác triển khai thực hiện chính sách:

 » Dạng thức được sử dụng phụ thuộc vào yêu cầu thiết kế của cơ quan phê duyệt, ví dụ như, các đề xuất 
NAMA hay sự hỗ trợ của ngân hàng phát triển đa phương.

 » Hồ sơ thiết kế dự án tiêu chuẩn cần bao gồm mục tiêu, lý do, mô tả, kết quả đầu ra, tác động và hệ 
quả, kế hoạch đầu tư và tài chính, cơ chế thực hiện, thẩm định (kỹ thuật, kinh tế, xã hội và rủi ro) và 
giám sát.

 » Thiết kế dự án cần bao gồm việc xác định những cá nhân hoặc nhóm chịu trách nhiệm thực hiện các 
hoạt động có tính yếu tố giới.

 » Các mục tiêu, chỉ tiêu kết quả và các chỉ số có tính yếu tố giới ở mọi cấp độ cần được đưa vào một kế 
hoạch giám sát và đánh giá.

 » Cũng cần đưa vào những hoạt động cụ thể trợ giúp cho việc đạt được các mục tiêu về giới và kết quả 
chỉ tiêu.

 » Kế hoạch giám sát và đánh giá nên được chuẩn bị.

Bước 6: Thực hiện
Bước này liên quan đến việc thực hiện hoạt động phù hợp với mục tiêu, thiết kế, phân bổ nguồn lực, cơ chế thực 
hiện và chỉ tiêu của kế hoạch:

 » Cơ quan thực hiện phải có năng lực và nguồn lực, bao gồm cả kiến thức chuyên môn về giới và/hoặc cán 
bộ đầu mối về giới.

 » Dành nguồn lực cho các biện pháp can thiệp giới, giám sát quá trình thực hiện và báo cáo tiến độ thực 
hiện như là một phần của các hoạt động dự án thường kỳ.

 » Duy trì quan hệ đối tác hiệu quả với tất cả các bên liên quan chủ chốt để đảm bảo “khả năng làm chủ”.

 » Thu hút sự tham gia thực chất của cả nam giới và phụ nữ.

Bước 7: Giám sát và đánh giá
Chuẩn bị một kế hoạch giám sát và đánh giá:

 » Xác định người chịu trách nhiệm giám sát và phân bổ thời gian.

 » Xác định đối tượng cần giám sát: hoạt động của các bên liên quan, kết quả của mối quan hệ giới, hiệu 
năng và hiệu quả của quy trình lồng ghép giới, v.v..

 » Chọn kỹ thuật và các công cụ giám sát, xây dựng các chỉ số bao gồm cả chỉ tiêu giới.

 » Thu thập và sử dụng các số liệu phân tách theo giới để theo dõi kết quả thực hiện và hệ quả về giới.

 » Bám sát và thực hiện hành động dựa trên các kết quả của báo cáo.
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 » Công tác đánh giá sẽ trở nên hiệu quả nhất nếu do một cơ quan độc lập thực hiện.

 » Bảo đảm sự cân bằng giới trong nhân sự thuộc nhóm đánh giá.

 » Bảo đảm đánh giá về kết quả giới được đưa vào Tham chiếu nhiệm vụ của đoàn đánh giá.

 » Chỉ rõ những bài học áp dụng cho đối thoại chính sách và chia sẻ kiến thức.

Thông điệp cần ghi nhớ
 »  Bảo đảm những lợi ích của tài chính khí hậu cho phụ nữ đòi hỏi không chỉ kết nối vấn đề khí hậu 

và giới trong các chính sách, chương trình và các dự án, mà còn phải trang bị cho các cơ quan thực 
hiện và đối tượng thụ hưởng những công cụ và vị thế để thực hiện kết nối.

 » Lồng ghép giới là một chiến lược nhằm đạt được bình đẳng giới.

 »  Lồng ghép giới không phải là một hoạt động tách biệt, mà là một phần của chính sách, chương 
trình cũng như quy trình lập kế hoạch và thực hiện dự án về khí hậu.

 » Cam kết ở cấp độ cao là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm thành công.

Tài liệu Đọc thêm
L. Aguilar Revelo. 2009. Sổ tay Tập huấn về Giới và Biến đổi Khí hậu (Training Manual on Gender and Climate Change). 

San José, Costa Rica: Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, và Liên 
minh Giới và Khí hậu Toàn cầu.

Để tìm các ấn phẩm, thông tin dữ liệu và tài liệu tập huấn, hãy truy cập vào cơ sở dữ liệu GGCA tại http://www.
gender- climate.org/Publications/
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Phụ lục: Các trò chơi Làm quen và Khởi động

Trước và giữa các phiên, giảng viên cần xem xét đưa vào các trò chơi làm quen hoặc khởi động để giới thiệu các học 
viên trong nhóm và khuyến khích tham gia. Giảng viên cần chọn trò chơi phù hợp với bối cảnh xã hội, văn hóa và 
chính trị cụ thể của hội thảo.

Bingo người
Thể loại trò chơi: Giới thiệu/làm quen

Thời gian yêu cầu: 15-20 phút

Vật dụng yêu cầu: Tấm bingo in và bút

Bingo người là một trò chơi phá băng, giúp mọi người rút ra những thông tin thực tế thú vị về nhau. Mọi người 
bước quanh phòng và hòa lẫn cho đến khi họ tìm thấy những người phù hợp với những thông tin thực tế được 
liệt kê trên một tấm bingo.

Mục tiêu của trò chơi này là để mọi người đi quanh phòng và nhận chữ ký của những người có thông tin thực 
tế được liệt kê trên tấm bingo. Sau khi một người đã thu thập được đủ một dãy (5 chữ ký một dãy), cho dù 
theo chiều ngang, chiều dọc hoặc theo đường chéo, người đó kêu lên “BINGO!” và giành chiến thắng.

Chuẩn bị một tấm bảng kích thước 5 x 5, với các đặc điểm thực tế thú vị được viết bên trong các khung. 
Những đặc điểm thực tế này có thể bao gồm những điều buồn cười hoặc kỳ quặc liên quan đến chủ đề hội 
thảo. In đủ số bản cho số lượng người bạn dự kiến áp dụng.

Ví dụ:

Thích cá trống Thuận tay trái Đã đến Hawaii 
Nói được hơn hai thứ 

tiếng
Chưa bao giờ lên máy 

bay

Có trên bốn anh em Đã kết hôn Có mắt nâu
Làm việc tại bộ môi 

trường …

Chuyển cho mỗi người một tấm, cùng với một cây bút. Giải thích mục đích của trò chơi và luật chơi như sau:

1) Mỗi người bạn bắt chuyện chỉ có thể ký một lần vào tấm bingo của bạn.

2) Để giành chiến thắng, bạn phải có đủ số chữ ký để hình thành một dãy 5 chữ ký theo chiều 
ngang, chiều dọc hoặc theo đường chéo.

Yêu cầu người tham gia bắt đầu chơi. Khi ai đó kêu lên “Bingo!”, tất cả mọi người trở về vị trí cũ và người đó 
phải giới thiệu những người đã ký vào tấm bingo của mình. Nếu muốn, bạn có thể yêu cầu từng người giải 
thích về một thông tin thực tế về họ.
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Chia sẻ kỳ vọng
Thể loại trò chơi: Giới thiệu/làm quen

Thời gian yêu cầu: 15-20 phút

Vật dụng yêu cầu: Một tấm bảng flipchart/bảng trắng và/hoặc tấm thẻ, tập giấy ghi

Trò chơi này có thể được sử dụng để giới thiệu người tham gia với cả nhóm và hiểu được người tham gia đang 
kỳ vọng gì từ hoạt động tập huấn này.

Viết “những kỳ vọng” vào phía trên bảng flipchart hoặc bảng trắng và yêu cầu người tham gia

1) giới thiệu bản thân,

2) chia sẻ những kỳ vọng (hoặc lo ngại) của họ về hoạt động tập huấn, và

3) bổ sung một dự đoán kết quả khả dĩ nhất nếu kỳ vọng của họ được đáp ứng. Yêu cầu họ càng 
nêu cụ thể càng tốt và khuyến khích đưa ra câu trả lời vui vẻ.

Hoặc là, phát cho họ tấm thẻ hoặc mảnh giấy và yêu cầu người tham gia ghi họ tên và những kỳ vọng (hoặc lo 
ngại) của họ. Thu lại tất cả các thẻ và ghim chúng lên một bảng flipchart hoặc thứ gì đó tương tự, đọc to nội 
dung từng thẻ một và yêu cầu người tham gia tương ứng giới thiệu về mình và giải thích những kỳ vọng của họ.

Sau đó, nêu rõ các mục tiêu của bạn về khóa tập huấn, đánh giá lại danh sách những kỳ vọng mà nhóm nêu ra, 
và giải thích những kỳ vọng của họ có được đề cập trong khóa tập huấn hay không, và nếu không thì tại sao.

Viết một bức thư cho con bạn*

Thể loại trò chơi: Làm quen hoặc khởi động (chủ đề giới)

Thời gian yêu cầu: 30 phút

Vật dụng yêu cầu: Giấy và bút

Trò chơi này có thể được sử dụng để khởi động cho người tham gia và tìm hiểu ý kiến của họ về các khuôn 
mẫu giới. Đây có thể là một bài tập hữu ích trước khi thảo luận sâu về những khái niệm giới.

1) Yêu cầu các thành viên của nhóm tưởng tượng rằng họ có một con gái hoặc con trai.

2) Phát giấy và bút.

3) Yêu cầu người tham gia viết một bức thư cho con gái hay con trai (tương lai) của họ. Trong thư, họ cần 
giải thích cho con gái hay con trai đôi điều về giới và những khuôn mẫu giới mà chúng có thể tình cờ 
gặp hoặc phải tuân theo. Yêu cầu họ nghĩ việc các khuôn mẫu này có thể ảnh hưởng ra sao đến họ.

4) Yêu cầu người tham gia chia sẻ cảm nhận khi viết bức thư này và những gì họ đã học được trong quá 
trình viết thư.

*  Đối tác trao quyền cho thanh niên. Các ý kiến trong hội thảo về giới: Viết một bức thư cho con gái bạn. http://www.
pyeglobal. org/2013/09/20/gender-workshop-ideas-letter-to-your-daughter/



71Phụ lục: Các trò chơi Làm quen và Khởi động

Ngước lên, nhìn xuống
Thể loại trò chơi: Khởi động thể chất

Thời gian yêu cầu: 10 phút

Vật dụng yêu cầu: Không cần

Trò chơi này cho phép người tham gia được hoạt động thể chất sau một phiên tập huấn dài luôn phải ngồi và 
giúp khởi động cho nhóm.

1) Yêu cầu người tham gia đứng trong một vòng tròn nhỏ chật, áp sát nhau, mặt hướng vào nhau.

2) Giải thích rằng khi bạn nói “nhìn xuống” thì tất cả mọi người phải nhìn xuống đất và khi bạn nói 
“ngước lên” thì tất cả mọi người phải nhìn lên và nhìn chằm chằm thẳng vào mặt của một người 
khác trong vòng tròn. Nếu hai người nhìn lên và nhìn chằm chằm vào nhau, họ phải kêu lên “ra” và 
bước ra khỏi vòng tròn. Những người tham gia còn lại không có tiếp xúc bằng mắt với một người 
khác sẽ tiếp tục phải nhìn chằm chằm cho đến khi người chủ trò nói “nhìn xuống” một lần nữa.

3) Chơi tiếp tục cho đến khi có chỉ còn 2-3 người.

Liên kết từ
Thể loại trò chơi: Khởi động thể chất

Thời gian yêu cầu: 10 phút

Vật dụng yêu cầu: Không cần

Trò chơi này cho phép người tham gia được hoạt động thể chất sau một phiên tập huấn dài luôn phải ngồi và 
giúp tạo hứngkhởi cho nhóm.

1) Yêu cầu người tham gia đứng trong một vòng tròn, mặt hướng vào nhau.

2) Giải thích rằng một người (ví dụ, người giảng viên) bắt đầu trò chơi liên kết từ bằng cách nói to 
bất kỳ từ gì (ví dụ: táo) đồng thời nháy mắt với một người trong vòng tròn (hoặc là, họ cũng có 
thể chỉ tay).

3) Người đó sau đó cần nhanh chóng nói to một từ khác chợt nảy ra trong đầu mình, mà không cần 
nhiều thời gian để suy nghĩ (ví dụ: cam) đồng thời nháy mắt hay chỉ tay vào người khác trong 
vòng tròn.

4) Khuyến khích người tham gia truyền lại từ càng nhanh càng tốt, chỉ đơn thuần bằng việc liên 
kết từ.

5) Kết thúc trò chơi sau khoảng 10 phút.
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Có thể tìm thêm các trò chơi làm quen và khởi động trực tuyến tại http://www.icebreakers.ws/

Bên trái - Bên phải
Thể loại trò chơi: Khởi động thể chất

Thời gian yêu cầu: 10 phút

Vật dụng yêu cầu: Không cần

Trò chơi này cho phép người tham gia được hoạt động thể chất sau một phiên tập huấn dài luôn phải ngồi và 
giúp tạo hứng khởi cho nhóm.

1) Yêu cầu người tham gia đứng trong một vòng tròn, mặt hướng vào nhau.

2) Chọn hai từ ngẫu nhiên có thể khó nói khi phải nói nhanh như “mù tạt” và “con sóc”.

3) Giải thích rằng “mù tạt” có nghĩa là bên trái và “con sóc” có nghĩa là bên phải.

4) Một người (ví dụ: người giảng viên) bắt đầu trò chơi bằng cách hướng mặt vào người phía bên trái 
mình và nói “mù tạt” (hoặc hướng mặt vào người phía bên phải và nói “con sóc”).

5) Người phía bên trái bây giờ phải quay sang bên trái và nói “mù tạt” hoặc quay sang bên phải và 
nói “con sóc” qua đó chuyển lượt chơi cho người bên trái hoặc bên phải mình.

6) Người tham gia có thể thay đổi hướng bất cứ lúc nào và được khuyến khích chuyển lượt chơi 
càng nhanh càng tốt.

7) Nếu một người tham gia nói nhầm “mù tạt” trong khi hướng mặt về bên phải, hoặc nói “con 
sóc” trong khi hướng mặt về trái, người đó phải rời khỏi vòng tròn.

8) Chơi tiếp cho đến khi chỉ còn lại 2-3 người.
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Ngân hàng Phát triển Châu Á

Sổ tay Tập huấn nhằm Hỗ trợ Giới và Biến đổi Khí hậu theo Mục tiêu Quốc gia
Chính sách, Chiến lược và Xây dựng Chương trình

Ấn phẩm này nhằm trang bị cho các nhà đào tạo, nhà thực hành và nhà hoạch định chính sách của các cơ 
quan môi trường và lồng ghép giới sự hiểu biết về những khái niệm cơ bản và cách tiếp cận các chính sách, 
chiến lược và biện pháp giảm thiểu có tính tới yếu tố giới. Ấn phẩm này bao quát những khái niệm then chốt về 
giới và biến đổi khí hậu, và kết thúc với những hướng dẫn từng bước cho các nhà hoạch định chính sách và ra 
quyết định để lồng ghép giới vào trong các chính sách và dự án khí hậu, với những công cụ và bài tập thực hành 
để hỗ trợ tập huấn về giới và biến đổi khí hậu. Sổ tay tập huấn này dựa trên một loạt các hội thảo được tiến 
hành tại Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Việt Nam, mô phỏng cách tiếp cận hoạt động của 
Ngân hàng Phát triển Châu Á về ứng phó biến đổi khí hậu tổng hợp định hướng quốc gia để cho phép hành 
động khí hậu có tính tới yếu tố giới. Ấn phẩm này phù hợp với những độc giả và học viên chưa quen thuộc với 
các vấn đề biến đổi khí hậu hay khái niệm giới, và các nghiên cứu điển hình trong ấn phẩm có thể được điều 
chỉnh phù hợp với bối cảnh quốc gia.       

Tầm nhìn của ADB là một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương không có đói nghèo. Sứ mệnh của ADB là hỗ 
trợ các nước thành viên đang phát triển của mình giảm đói nghèo và cải thiện chất lượng sống của người dân. 
ADB cam kết giảm đói nghèo thông qua tăng trưởng kinh tế toàn diện, phát triển bền vững với môi trường và 
hội nhập khu vực.

Có trụ sở chính tại Manila, ADB thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. Các 
công cụ chính của ADB trợ giúp cho các nước thành viên đang phát triển của mình là đối thoại chính sách, cho 
vay, đầu tư cổ phần, bảo lãnh, viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật.




