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Lời giới thiệu
Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ phải gánh chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là khu
vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được dự báo có gần 50% diện tích canh tác và hàng triệu cư dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm
trọng do mất nơi ở, mất kế sinh nhai hoặc phải di cư. Việt Nam đã ban hành Chương trình Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH
nhằm thống nhất chỉ đạo các giải pháp ứng phó tại Việt Nam trước mắt và lâu dài. Những tư duy mới về mất chỗ ở và di dân
do tác động môi trường và BĐKH cần được xem như là những dòng chính trong chính sách và can thiệp giảm thiểu và ứng phó
của Việt Nam và các nước trong khu vực.
Nhận thức được ý nghĩa của vấn đề mất nơi ở và di dân, đặc biệt đối với các cộng đồng nghèo do tác động của BĐKH, Trung tâm
Con người và Thiên nhiên (PanNature) tiến hành biên dịch và giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm “Tìm kiếm nơi trú ẩn: Ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu lên tình trạng di cư và mất chỗ ở của con người”. Tài liệu này kết quả nghiên cứu mới do Tổ chức CARE Quốc tế
chủ trì thực hiện trên toàn cầu, cung cấp những thông tin, hiểu biết thực tế cho công chúng và các nhà hoạch định chính sách
về một khía cạnh quan trọng của tác động BĐKH lên đời sống con người.
Bản tiếng Việt của ấn phẩm này được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực giám sát chính
sách và pháp luật môi trường Việt Nam, 2008-2010”do Quỹ Ford (Hoa Kỳ) tài trợ. Mọi ý kiến đóng góp cho ấn phẩm tiếng Việt
xin gửi về địa chỉ email: contact@nature.org.vn.
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Tóm tắt
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã và đang gây ra tình trạng di cư
và mất chỗ ở của loài người. Mặc dù chưa có con số dự báo chính
xác về lượng người phải di cư trong vòng nửa thế kỷ tới, song phạm
vi và mức độ của tình trạng này có thể sẽ lớn chưa từng có. Người
dân ở các quốc gia và quốc đảo kém phát triển nhất sẽ bị ảnh hưởng
đầu tiên và nặng nề hơn cả.

•

các bản đồ gốc minh họa cách thức và địa điểm mà ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu có thể dẫn đến tình trạng mất chỗ ở và di
cư nghiêm trọng;

•

các khuyến nghị chính sách phản ánh tư duy tập thể của các cơ
quan đa ngành và các viện nghiên cứu, cũng như các tổ chức
phi chính phủ làm việc trực tiếp với những cộng đồng bị thiệt
thòi nhất trên thế giới.

Hậu quả của tình trạng di dân và mất chỗ ở xét trên hầu hết mọi
khía cạnh của phát triển và an ninh con người có thể mang tính hủy
hoại nghiêm trọng. Thậm chí có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến
sự ổn định chính trị.
Hầu hết những người buộc phải di cư đều tìm kiếm nơi trú ẩn ngay
trên đất nước mình, trong khi một số khác sẽ tìm kiếm nơi nương
náu tốt hơn bên ngoài biên giới. Có thể ngăn chặn một số trường
hợp mất chỗ ở và di cư bằng cách triển khai các biện pháp thích
nghi. Tuy nhiên, các nước nghèo không được trang bị đầy đủ để
hỗ trợ thích nghi trên diện rộng. Kết quả là các cộng đồng chịu ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu như bị nhốt trong vòng xoáy trôn ốc
của sự hủy hoại sinh thái mà ở dưới đáy, các mạng lưới an sinh xã
hội sẽ sụp đổ khi những căng thẳng và bạo lực gia tăng. Trong kịch
bản xấu nhất nhưng hoàn toàn có thể xảy ra này, các cộng đồng lớn
sẽ buộc phải lựa chọn di cư như một cách thức để tồn tại.
Tình trạng di cư và mất chỗ ở liên quan đến khí hậu chỉ có thể giải
quyết thành công khi nó được nhìn nhận như một tiến trình mang
tính toàn cầu chứ không chỉ là sự khủng hoảng địa phương. Nguyên
tắc trách nhiệm chung song cũng có sự khác biệt – cả theo hướng
giảm tối thiểu sự mất chỗ ở và cả theo hướng hỗ trợ các trường hợp
bắt buộc phải di cư – sẽ là nền tảng cho đàm phán về chính sách
và những kết quả tiếp sau đó. Trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ những
cộng đồng bị mất chỗ ở không thể chỉ đặt lên vai những quốc gia
bị ảnh hưởng.

Bản chất và mục đích của báo cáo
Báo cáo này tìm hiểu cách thức mà những cú sốc và sức ép môi
trường, đặc biệt là những biến cố liên quan đến biến đổi khí hậu, có
thể đẩy con người tới chỗ phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm “những
cánh đồng xanh hơn”… hoặc chỉ để tồn tại. Để có những quyết định
sáng suốt, các nhà hoạch định chính sách và các nhà hoạt động xã
hội cần hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa sự thay đổi môi trường và tình
trạng mất chỗ ở, di cư. Báo cáo này do vậy xin đưa ra:
•

iv

bằng chứng thực tế từ cuộc điều tra xuyên lục địa đầu tiên về sự
thay đổi môi trường và di cư;

Các quyết định về chính sách hiện nay sẽ xác định
xem di cư có trở thành một lựa chọn trong số các
phương án thích nghi hay không, hay chỉ là một
vấn đề sinh tồn nảy sinh do sự thất bại tập thể
của cộng đồng quốc tế trong việc tìm ra một giải
pháp tốt hơn.

•

Di cư theo mùa đã đóng vai trò quan trọng đối với nhiều gia
đình, như một cách chống lại sự thay đổi của môi trường. Điều
này dường như đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, khi
người dân nông thôn phải di cư từ nơi này sang nơi khác để tìm
kiếm những hệ sinh thái phù hợp có thể hỗ trợ sinh kế.

•

Băng tan sẽ ảnh hưởng lớn tới các hệ thống nông nghiệp ở châu
Á. Khi lượng nước tích trữ ở các dòng sông băng giảm xuống,
nguy cơ lũ lụt ngắn hạn sẽ tăng lên. Điều này sẽ khiến lưu lượng
nước giảm về trung hạn và dài hạn. Cả hai hệ quả này của hiện
tượng băng tan đều đe dọa sản xuất lương thực ở một số vùng
có mật độ dân cư cao nhất thế giới.

•

Nước biển dâng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng xâm mặn,
ngập lụt, sóng thần, xói mòn và các thảm họa khác. Nguy cơ
này đặc biệt nghiêm trọng với những cộng đồng sống trên đảo.
Thực tế đã chứng tỏ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu sẽ phá hủy
sinh kế và nền nông nghiệp thương mại ở nhiều hòn đảo nhỏ.

•

Tại những vùng đồng bằng đông đúc dân cư như đồng bằng
sông Hằng, sông Mê Kông và sông Nile, nước biển dâng cao 1m
có thể ảnh hưởng tới 23,5 triệu người và làm giảm diện tích đất
nông nghiệp chính hiện nay ở mức ít nhất là 1,5 triệu ha. Nước
biển dâng cao 2m sẽ ảnh hưởng thêm tới 10,8 triệu người và
hủy hoại thêm ít nhất 969.000 ha đất nông nghiệp.

•

Nhiều người sẽ không thể di chuyển đủ xa để tránh những ảnh
hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, trừ khi họ nhận được hỗ
trợ. Để di cư cần có nhiều nguồn lực (bao gồm tài chính, vốn xã
hội và vốn chính trị), điều kiện mà những cộng đồng thiệt thòi
nhất thường không có. Các nghiên cứu tình huống điển hình
cho thấy những người di cư vì lý do môi trường có thể lại tìm
đến những nơi có điều kiện sống bấp bênh y như những vùng
đất mà họ buộc phải rời đi.

Những phát hiện chính
•

Biến đổi khí hậu đã và đang dẫn tới tình trạng mất chỗ ở và di
cư. Mặc dù kinh tế và chính trị là những nhân tố chính dẫn đến
tình trạng mất chỗ ở và di cư như hiện nay, song biến đổi khí
hậu đã và đang có những ảnh hưởng rõ rệt.

•

Sự sụp đổ của các dạng sinh kế phụ thuộc vào hệ sinh thái có lẽ
sẽ còn là một nhân tố chính của tình trạng di cư dài hạn trong
vòng hai đến ba thập kỷ tới. Biến đổi khí hậu sẽ càng làm tình
hình xấu đi trừ phi những cộng đồng bị thiệt thòi, đặc biệt là
các nhóm nghèo nhất, được hỗ trợ để tạo dựng sinh kế thích
nghi với biến đổi khí hậu.

•

Các thảm họa tự nhiên sẽ tiếp tục là nhân tố chủ yếu dẫn đến
tình trạng mất chỗ ở và di cư tạm thời. Khi biến đổi khí hậu làm
tăng tần suất và cường độ của các thảm họa tự nhiên như lốc
xoáy, lũ lụt và hạn hán, số lượng người bị mất chỗ ở tạm thời sẽ
tăng lên. Điều này đặc biệt đúng với các quốc gia thất bại trong
việc đầu tư vào chiến lược giảm thiểu nguy cơ thiên tai và với
các cộng đồng mà khả năng ứng phó với thảm họa thiên nhiên
có hạn.

Khuyến nghị chính sách
Một tư duy mới và một cách tiếp cận thực tế là rất cần thiết để đối
phó với những nguy cơ mà tình trạng di cư do biến đổi khí hậu gây
ra đối với an ninh con người. Trong đó, những nguyên tắc và những
cam kết hành động sau đây cần được thực hiện bởi các bên liên
quan ở tất cả các cấp:

Tránh biến đổi khí hậu nguy hiểm

•

các kế hoạch thích nghi toàn diện, minh bạch và có trách nhiệm với
sự tham gia có hiệu quả của những cộng đồng đặc biệt thiệt thòi.

Ưu tiên những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất thế giới
Thiết lập những cơ chế và cam kết chặt chẽ để đảm bảo ngân sách hỗ
trợ thích nghi đến được với người cần nó nhất.

Cho đến tháng 12 năm 2009, thời điểm diễn ra Hội nghị giữa các
bên liên quan trong Hiệp định Khung về Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp
Quốc (UNFCCC), cộng đồng quốc tế sẽ phải đồng thuận về một giải
pháp cho tương lai. Nếu không có sự đồng thuận nào vào thời điểm
ấy, chúng ta gần như chắc chắn sẽ bỏ qua mọi kịch bản về mức
phát thải an toàn và sẽ đẩy thế hệ tương lai vào một thế giới nguy
hiểm hơn, nơi mà tình trạng di cư và mất chỗ ở do biến đổi khí hậu
trên diện rộng thực sự là không thể tránh khỏi.

Các thảo luận trong Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên
Hiệp Quốc (UNFCCC) hiện nay đang tập trung vào cách thức tạo
ra nguồn ngân sách đủ để hỗ trợ thích nghi ở các nước đang phát
triển và phương thức quản lý các nguồn ngân sách này. Đây là vấn
đề quan trọng. Tuy nhiên, phương thức luân chuyển nguồn quỹ để
nó đến được với những người cần nhất cũng là việc quan trọng
không kém. Chính vì thế xây dựng những tiêu chuẩn khách quan
để đánh giá mức độ tổn thương trước những ảnh hưởng tiêu cực
của biến đổi khí hậu, bao gồm cả nguy cơ mất chỗ ở của con người,
để đưa ra hướng dẫn cho hỗ trợ ưu tiên là rất cần thiết.

Tập trung vào vấn đề an ninh con người

Lồng ghép di cư vào các chiến lược thích nghi

Bảo vệ chân giá trị và quyền cơ bản của những người bị mất chỗ ở do
biến đổi khí hậu.

Thừa nhận và thúc đẩy vai trò không thể phủ nhận của di cư trong các
chiến lược thích nghi của cá nhân, hộ gia đình và quốc gia.

Tình trạng mất chỗ ở và di cư liên quan đến khí hậu nên được giải quyết
trước hết như một vấn đề “an ninh con người”. Không nên để những
cảnh báo mang tính duy cảm châm ngòi cho những chính sách tiêu cực
chỉ nhằm ngăn cản luồng di cư của “những người tị nạn môi trường” mà
không thực sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống của họ.

Hàng thiên niên kỷ qua, con người đã tiến hành di cư cả ngắn hạn
và dài hạn như một cách ứng phó mang tính thích nghi với những
sức ép từ khí hậu. Ngày nay, hàng triệu cá nhân và gia đình cũng
đang trải qua tình trạng này dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự di
chuyển của loài người – cả vĩnh viễn và tạm thời, cả bên trong biên
giới và xuyên biên giới – phải được tính đến trong các kế hoạch
thích nghi của mỗi quốc gia và toàn thế giới. Việc này có thể được
thực hiện bằng nhiều cách, ở nhiều cấp và có thể bao gồm các biện
pháp như:

Giảm phát thải khí nhà kính đến mức an toàn.

Đầu tư để tăng khả năng thích nghi
Tăng cường khả năng thích nghi của con người trước ảnh hưởng của
biến đổi khí hậu để giảm số người buộc phải di cư.
Sự sụp đổ của các dạng sinh kế phụ thuộc vào nguồn tài nguyên
thiên nhiên có lẽ sẽ còn là nguyên do chính của tình trạng di cư dài
hạn trong vòng hai đến ba thập kỷ tới. Biến đổi khí hậu sẽ càng làm
tình hình xấu đi trừ phi những cộng đồng bị thiệt thòi, đặc biệt là
những nhóm nghèo nhất, được hỗ trợ để tạo lập sinh kế thích nghi
với biến đổi khí hậu. Việc này sẽ đòi hỏi đầu tư cơ bản vào:
•

các phương thức thích nghi tại chỗ như hệ thống tưới tiêu nước
thông minh, tập quán canh tác ít/không cày xới, đa dạng hóa
nguồn thu nhập và quản lý rủi ro;

•

trao quyền cho phụ nữ và các nhóm xã hội thiệt thòi khác để
giúp họ vượt qua những rào cản khác mà họ phải đối mặt trong
quá trình thích nghi;

•

tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường lợi ích của các khoản chi
phí hỗ trợ di cư;

•

tái định cư hợp pháp cho những cộng đồng sống tại những
vùng duyên hải thấp và các quốc đảo nhỏ.1

Việc tái định cư một cách bền vững về môi trường, xã hội và kinh
tế theo đúng các tiêu chuẩn về quyền con người (nêu rõ trong Các
Nguyên tắc Hướng dẫn về Di dân Trong nước và các tài liệu khác)
có thể đòi hỏi chi phí lớn; những thỏa thuận quốc tế cần đảm bảo
những tiêu chuẩn này và đáp ứng các nhu cầu khác liên quan.
Cơ chế hiện tại cho quỹ hỗ trợ thích nghi, vốn dựa trên sự đóng
góp tự nguyện, đã bộc lộ những thất bại khi vận hành. Do vậy,
các thỏa thuận tương lai trong khuôn khổ Công ước Khung về

Biến đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc phải thiết lập những cam
kết ràng buộc đối với các quốc gia có mức phát thải cao kéo dài.
Các nguồn ngân sách này phải là các nguồn mới bổ sung vào
những nguồn cam kết hiện có như vốn ODA (Vốn Hỗ trợ Phát
triển Chính thức).

Lấp đầy lỗ hổng trong chiến lược bảo vệ
Lồng ghép biến đổi khí hậu vào trong các khung chương trình đối phó
với tình trạng mất chỗ ở và di cư ở tầm quốc gia và quốc tế hiện có.
Những thách thức đặc biệt do biến đổi khí hậu đem lại phải được
đưa vào trong các quy chuẩn và các công cụ pháp luật ứng phó với
tình trạng mất chỗ ở và di cư. Những khó khăn đặc biệt nghiêm
trọng gồm có:
•

các quốc gia biến mất và những xứ sở không thể sinh tồn. Không
giống những người bị mất chỗ ở do xung đột hoặc khủng bố, vì
họ vẫn có hy vọng trở lại quê hương một ngày nào đó, những
người bị mất chỗ ở do ảnh hưởng liên tục và thường xuyên
của biến đổi khí hậu (như thiếu mưa hoặc nước biển dâng) cần
được tái định cư vĩnh viễn ở một vùng đất khác.

•

điều kiện sống bị hủy hoại không thể phục hồi. Biến đổi khí hậu
sẽ dẫn tới những trường hợp khó có thể phân biệt là di cư tự
nguyện hay di cư bắt buộc. Hiện nay, những người di cư do điều
kiện sống dần xấu đi có thể được xếp vào nhóm di cư tự nguyện
vì lý do kinh tế, và do vậy nhu cầu được bảo vệ đặc biệt của họ
bị phủ nhận.

Để đáp ứng một cách hợp lý các thách thức này, những người có
trách nhiệm cần những hướng dẫn rõ ràng để bảo vệ quyền lợi cho
người di cư do môi trường.
Tăng cường nguồn lực của các cơ quan nhà nước và quốc tế để bảo vệ
quyền của những người bị mất chỗ ở do biến đổi khí hậu.
Các cơ quan bảo vệ quyền lợi cơ bản của dân di cư và người bị mất
chỗ ở hiện đang thiếu ngân sách và bị dàn trải quá mức. Biến đổi
khí hậu sẽ càng gây thêm sức ép, khiến cho các hoạt động bảo
vệ trở nên khó khăn hơn. Do đó, cộng đồng quốc tế phải bắt đầu
những thảo luận nghiêm túc về cách thức thực hiện bổn phận của
mình trong việc bảo vệ người di cư và mất chỗ ở do sự thay đổi
mạnh mẽ của môi trường.
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1. Giới thiệu
Cho tới gần đây, các nghiên cứu và các vòng đàm phán về biến đổi khí
hậu hầu như đã và đang chỉ tập trung vào yêu cầu giảm phát thải khí
nhà kính. Tuy nhiên, rõ ràng là hiện nay các nỗ lực nhằm giảm phát thải
đã trở nên quá nhỏ bé và chậm trễ.2 Do đó, những thách thức và quan
điểm chính trị phức tạp của chiến lược thích nghi và giảm nhẹ đang
gặp nhau tại trung tâm của các cuộc tranh luận về chính sách.
Điều cấp thiết đối với cộng đồng quốc tế hiện nay là phải đẩy nhanh
tiến trình tìm kiếm một chiến lược thích nghi hiệu quả. Một trong
những nhiệm vụ quan trọng nhất là nâng cao hiểu biết về ảnh
hưởng của môi trường đến tình trạng di cư của con người. Tại bất
kỳ nơi nào, di cư cũng có thể là một chiến lược thích nghi. Nhưng di
cư cưỡng bức và tình trạng mất chỗ ở cũng có thể là những chỉ số
cho thấy năng lực thích nghi yếu kém một cách đáng tiếc.

Di cư và sự biến đổi môi trường toàn cầu
Thế giới của chúng ta trước đây từng trải qua những biến đổi lớn về
khí hậu. Điều khác biệt lần này là loài người đang góp phần trong
sự thay đổi ấy và biến đổi khí hậu đang tác động vào các hệ sinh
thái mà chính nó đang phụ thuộc.
Tình trạng mất chỗ ở và di cư do môi trường có khả năng trở thành
một hiện tượng xưa nay chưa từng có, xét về cả phạm vi và mức
độ. Những ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế toàn cầu, lên sự phát
triển quốc tế và ngân sách quốc gia có thể tác động nghiêm trọng
tới hầu hết mọi khía cạnh của an ninh, sức khỏe tinh thần của con
người, cũng như an ninh quốc gia và ổn định chính trị.
Di cư, dù là vĩnh viễn hay tạm thời, trong nước hay quốc tế, vẫn luôn
là một chiến lược thích nghi khả thi mà con người dùng để ứng phó
với những biến động của môi trường. Lịch sử từ thời kỳ sơ khai nhất
đã được đánh dấu bằng sự di cư và thay đổi chỗ ở của con người từ
vùng khí hậu này sang vùng khí hậu khác nhằm tìm kiếm những môi
trường có thể cung cấp nguồn sống và tạo điều kiện cho con người
có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số làn sóng di cư và thay đổi chỗ
ở có liên quan đến sự sụp đổ của nền văn hóa khi sinh cảnh quen
thuộc không còn cung cấp cho con người một môi trường sống an
toàn và thuận lợi với những dạng sinh kế phù hợp để tồn tại.
Ngày nay, biến động của môi trường, trong đó có biến đổi khí hậu,
mang lại một nguy cơ mới đối với an ninh con người và một bối
cảnh mới cho sự di cư của con người.

Ước tính đến năm 2050, khi dân số thế giới đạt đến đỉnh, sẽ có
khoảng 9 tỷ người sống trên Trái đất. Phần lớn sẽ sống ở các khu đô
thị với những dấu chân môi trường tan hoang. Nhiều thành phố lớn
nằm trong các khu vực dễ bị ảnh hưởng của hiện tượng nước biển
dâng. Biến đổi khí hậu sẽ diễn ra ở cả khu vực nông thôn và thành
thị với những thiên tai diễn ra ngày càng nặng nề và thường xuyên
hơn. Lũ, bão lớn, hạn hán, hoặc những biến đổi về khí hậu xảy ra từ
từ nhưng vô cùng nghiêm trọng trong khu vực sẽ gây sức ép lớn lên
các hệ thống sinh kế. Những sức ép này cùng với vô số các nhân tố
khác sẽ góp phần vào tình trạng di cư và mất chỗ ở của con người.
Trong những thập kỷ tới đây, biến đổi khí hậu sẽ khiến hoặc buộc
hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn và
nguồn sinh kế giúp họ tồn tại. Mặc dù con số chính xác người di cư
và mất chỗ ở đôi khi có thể vượt quá khả năng tính toán của khoa
học, thì số người phải di chuyển có lẽ sẽ còn dao động và vượt quá
mọi biến cố tương tự từng xảy ra trong lịch sử.
Hầu hết mọi người sẽ tìm kiếm nơi trú ẩn ngay trên đất nước mình
trong khi một số khác sẽ tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở bên ngoài biên
giới. Một số trường hợp bị mất chỗ ở và di cư có thể được ngăn chặn
bằng các biện pháp thích nghi, bao gồm cải tiến năng suất nông
nghiệp và quản lý nước tổng thể. Tuy nhiên, các nước nghèo hơn sẽ
không được trang bị đủ để hỗ trợ thích nghi trên diện rộng; và di cư
sẽ trở thành lựa chọn duy nhất của nhiều người dân phía Nam bán
cầu. Những ứng phó của chúng ta với biến đổi khí hậu ngày hôm
nay sẽ giúp xác định liệu di cư có trở thành một lựa chọn trong số
các phương án thích nghi hay không, hay chỉ là một vấn đề sinh tồn
nảy sinh do sự thất bại tập thể của cộng đồng quốc tế khi không
đưa ra được những lựa chọn tốt hơn.

Tư duy mới và đóng góp của báo cáo
Một tư duy mới và những cách tiếp cận thiết thực là rất cần thiết để
đối phó với những nguy cơ mà biến động môi trường, bao gồm cả
biến đổi khí hậu, đặt ra đối với tình trạng di cư và mất chỗ ở. Di cư
là một cách ứng phó quan trọng và đang ngày càng gia tăng trước
biến đổi khí hậu, tuy nhiên các nghiên cứu về biến đổi khí hậu cũng
như về sự di cư của loài người đều chưa phản ánh đầy đủ lựa chọn
thích nghi này, về tác động của nó hoặc các giải pháp thay thế về
chính sách. Các nhà hoạch định chính sách cần có các thông tin, các
dữ liệu thực tiễn và phân tích tốt hơn về cả những nguy cơ và các

giải pháp tiềm năng. Báo cáo này được tạo ra nhằm đáp ứng nhu
cầu đó và giúp lấp đầy khoảng trống bằng cách cung cấp:
•

bằng chứng thực nghiệm từ một cuộc điều tra xuyên lục địa đầu
tiên về sự thay đổi môi trường và di cư;3

•

các bản đồ gốc về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và sự phân bố
dân cư, mô tả một số quá trình chủ yếu liên quan đến biến đổi
khí hậu và một số hệ sinh thái - nhân văn, nơi những thay đổi
này có thể dẫn tới tình trạng di cư và mất chỗ ở. Bằng cách đưa
ra một số nghiên cứu tình huống gần đây ở các quốc gia, báo
cáo nhìn vào xu hướng hiện nay của biến đổi khí hậu và di cư
như hiện tượng băng tan đối với các hệ thống sông chính ở
châu Á, xu hướng khô hóa ở Trung Mỹ và Tây Phi, lụt lội và nước
biển dâng ở các châu thổ lớn trên thế giới cũng như ở các quốc
đảo đang phát triển nằm ở vị trí thấp (về chi tiết, xin xem thêm
Phụ lục kỹ thuật: Dữ liệu và phương pháp);

•

các khuyến nghị chính sách phản ánh tư duy tập thể của các cơ
quan đa ngành và viện nghiên cứu chính, cũng như các tổ chức
phi chính phủ làm việc trực tiếp với những cộng đồng bị thiệt
thòi nhất trên thế giới.

Giới hạn của báo cáo
Báo cáo này không đặt mục tiêu đưa ra những ước tính về số người
có thể di cư hoặc buộc phải di cư để ứng phó với các tác nhân môi
trường, bao gồm cả biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng không đưa ra
những điểm đến cụ thể cho người di cư trong tương lai. Báo cáo
cũng không có ý định chỉ ra những mối quan hệ nhân quả giữa
biến đổi khí hậu và tình trạng di cư hay mất chỗ ở, mà chỉ dựa trên
những hiểu biết khoa học hiện tại về các tiến trình môi trường và
ảnh hưởng của những tiến trình này đến sự di cư của con người.
Các tác giả hy vọng rằng báo cáo này sẽ hữu ích cho các cuộc thảo
luận về khu vực hiện đang chịu sức ép của tình trạng di cư và mất
chỗ ở, cũng như những khu vực mà tình trạng này có thể trầm
trọng thêm trong tương lai do ảnh hưởng của các hiện tượng như
băng tan, xu thế khô hóa, lũ lụt và nước biển dâng. Báo cáo cũng
mong muốn trình bày những phương án phát triển khả thi trong
tương lai, có khả năng cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách
một nền tảng để họ tập trung thảo luận về vai trò của di cư trong
thích nghi.



2. Thích nghi hay thất bại trong thích nghi?
Các tác nhân gây ảnh hưởng

hưởng khác của biến đổi khí hậu sẽ làm tăng cả sức ép di dân lẫn
hủy hoại môi trường.10

Ngày nay, sự thay đổi môi trường bao gồm cả biến đổi khí hậu đã
góp phần vào việc đẩy mạnh tình trạng di cư của con người, một
hiện tượng vốn gắn bó chặt chẽ với các quá trình môi trường và xã
hội liên quan khác.4 Các đặc thù của hệ thống xã hội, bao gồm các
mạng lưới xã hội, đang đóng vai trò điều hòa những ảnh hưởng
của thay đổi môi trường đối với quyết định di cư hay ở lại của người
dân.5 Di dân có thể là một phản ứng với điều kiện kinh tế và môi
trường, ví dụ, một người nông dân có thể lựa chọn di chuyển tới nơi
khác vì mùa màng thất thu và nguy cơ sinh kế không đảm bảo cuộc
sống. Di dân cũng có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về kinh tế
và môi trường ở những nơi tiếp nhận luồng di cư như các khu vực
thành thị, vốn luôn thu hút những người tìm kiếm một cuộc sống
tốt đẹp hơn. Tỉ lệ di cư cao sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về mật độ dân
số, môi trường và vệ sinh tại những khu dân cư nghèo.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quá
trình đô thị hóa là một tác nhân dẫn đến
sự nóng lên trong khu vực (nóng cục
bộ), một nhân tố có thể làm trầm trọng
thêm xu thế khô hóa, bên cạnh các vấn
đề khác.6
Một số thành phố như Dhaka, Buenos
Aires, Rio de Janeiro, Thượng Hải, Thiên
Tân, Alexandria, Cairo, Mumbai, Kolkata,
Jakarta, Tokyo, Osaka-Kobe, Lagos, Bangkok, New York và Los Angeles đều nằm ở
những khu vực chịu ảnh hưởng khi mực
nước biển dâng. Mực nước biển dâng có
thể đẩy mạnh tình trạng tái định cư, di
dân bắt buộc và các hình thức di cư khác
của con người.7
Thay đổi môi trường có ảnh hưởng đa
tầng đối với các nhân tố di dân khác.8 Ví
dụ, thoái hóa đất ở Niger làm hao mòn
khả năng phục hồi của nông dân trước
hạn hán liên tiếp.9 Thời tiết thất thường,
mực nước biển dâng cao và các ảnh


Các nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về di cư do môi trường cho
thấy một điều chắc chắn rằng biến đổi môi trường là một trong số
vô vàn nhân tố ảnh hưởng.

Biến đổi khí hậu & di cư: xác định vấn đề

Các thuật ngữ và khái niệm như: di dân do biến đổi môi trường hay
biến đổi khí hậu, di dân liên quan tới môi trường hay di dân cưỡng
bức, tị nạn sinh thái hay tị nạn môi trường và người tị nạn do biến
đổi khí hậu được sử dụng ngày càng nhiều mà không có một sự
thống nhất nào cho một định nghĩa xác đáng.16 Lý do chính của
việc thiếu những định nghĩa về di cư một phần bởi sự thay đổi và
suy thoái của môi trường liên quan đến hai vấn đề: thứ nhất là thách
thức của việc tách rời các tác nhân môi
trường ra khỏi các tác nhân khác dẫn
đến di dân; thứ hai là định hướng của
Bao nhiêu người sẽ buộc phải rời bỏ quê
chính phủ trong việc việc định nghĩa
hương do thay đổi môi trường?
phạm vi của di dân liên quan đến môi
trường.17
Các ước tính về số người di cư hiện tại và
dự đoán về con số này trong tương lai hiện
Báo cáo này dựa trên một định nghĩa
còn khác nhau và gây nhiều tranh cãi trong
do Tổ chức Di cư Thế giới (IOM) đưa ra
khoảng từ 25 tới 50 triệu người vào năm
cho “người di cư do môi trường”, bao
11
12
2010 cho tới gần 700 triệu vào năm 2050.
gồm những người buộc phải di cư một
IOM đưa ra con số ở khoảng giữa, với ước
phần là do biến đổi khí hậu: “Người di
tính chừng 200 triệu người sẽ di cư do môi
cư do môi trường là những người hoặc
trường vào năm 2050.13 Bất đồng đầu tiên
nhóm người, vì nguyên do chính đáng
liên quan đến việc phân loại người di cư do
xuất phát từ những thay đổi đột ngột
các tác nhân môi trường trong đó có biến
hoặc có tiến trình của môi trường ảnh
đổi khí hậu. Một số tổ chức tính đến “người
hưởng xấu đến cuộc sống hoặc tới điều
tị nạn môi trường” trong khi một số tổ chức
kiện sống của họ, buộc họ hoặc khiến
khác, dựa vào quan điểm vững chắc của Cao
họ phải lựa chọn rời khỏi nơi thường
ủy Liên hiệp quốc về Người Tị nạn (UNHCR),
trú của mình tạm thời hoặc vĩnh viễn
nhấn mạnh rằng từ “người tị nạn” có một ý
tới vùng khác, trên đất nước mình hoặc
nghĩa pháp lý riêng trong Công ước Geneva
sang một nước khác.”18
14
1951 liên quan đến Quy chế Người tị nạn.
Các thuật ngữ như “người di cư môi trường”
và “người bị thúc đẩy di cư do môi trường”
do vậy được đưa ra với nhiều cách hiểu khác
nhau.15

Nhà ở cứu nạn cho những người bị mất chỗ ở tại
nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô.

3. Biến đổi khí hậu và tình trạng
di cư của con người
Phần này tìm hiểu những động lực khu vực đối với quá trình biến
đổi khí hậu và sự di cư của con người trên bối cảnh băng tan, xu
hướng khô hóa, lũ lụt và nước biển dâng cao ở một số điểm nóng
trên thế giới. Đóng góp quan trọng của báo cáo là việc kết hợp
những bản đồ đặc biệt giá trị về các xu hướng liên quan đến biến
đổi khí hậu với các mô hình phân bố dân cư và những nghiên cứu
thực địa về tác động của thay đổi môi trường lên tình trạng di cư,
đặc biệt là dự án EACH-FOR.
Xuất phát điểm của báo cáo này là giả thuyết cho rằng thay đổi
môi trường ảnh hưởng đến sự di trú của con người trực tiếp nhất là
qua các dạng sinh kế phụ thuộc vào hệ sinh thái, như nông nghiệp,
chăn nuôi và đánh bắt cá. Giả thuyết này được hình thành sau một
chuỗi điều tra thực địa, nơi các nhà nghiên cứu đánh giá bản chất
của những mối liên quan giữa các nhân tố gây sức ép môi trường
và vấn đề di cư. Trong dự án EACH-FOR, phần lớn những người di
cư được phỏng vấn đều cho biết, nếu môi trường có ảnh hưởng
đến quyết định di cư, thì cũng phần lớn là bởi những thay đổi môi
trường khiến cho cá nhân họ hoặc gia đình họ kiếm sống khó khăn.
Những nhận xét này dẫn đến giả thuyết như đã đề cập ở trên.
Trong phần này, người đọc sẽ đi theo hành trình từ những tháp
nước ở châu Á, qua những dòng sông băng vùng Hymalaya tới
những vùng đất khô hạn ở Trung Mỹ và Tây Phi (khu Sahel) và sau
đó tới ba vùng châu thổ quan trọng nhất thế giới (châu thổ sông
Hằng, sông Mê Kông và sông Nile). Cuộc hành trình sẽ kết thúc với
các quốc đảo nằm ở vùng thấp là Tuvalu và quần đảo Maldive. Mỗi
vùng được mô tả trong phần này đều có bản đồ kèm theo hộp chú
giải những thông điệp quan trọng, kế đó là những phát hiện tại
thực địa về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, tình trạng di cư và
mất chỗ ở.



Sông băng



Sông

Lưu vực

Khu vực được tưới tiêu

Thành thị

Độ dâng của mực nước biển (mét)
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500 - 1000

1000 - 2000
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3.1 Châu Á: Băng tan và các hệ thống nông nghiệp được tưới tiêu
Các sông băng trên toàn cầu đang tan ở mức báo động.19 Sông
băng là những khối nước đá trôi chậm rãi, tích trữ tuyết qua hàng
thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ. Sông băng chảy xuôi xuống núi,
tan ra ở những đoạn thấp hơn trong khi tuyết vẫn tiếp tục tích tụ
phía trên. Do có sự tái tích tụ liên tục này thông qua tích trữ tuyết
vào mùa đông, sông băng giữ được nước trong suốt những tháng
mùa đông và cung cấp nước cho sông ngòi trong suốt những tháng
mùa hè, giúp điều hòa các dòng chảy.20
Các khối sông băng đang thu nhỏ lại tạo thêm một lần cung cấp
nước “phụ trội” cho các vùng hạ lưu.21 Vì khả năng tích trữ của sông
băng mất đi, nguy cơ lũ lụt sẽ tăng về trung hạn. Điều này có thể
ảnh hưởng đến nền nông nghiệp nông thôn và những khu vực đô
thị nằm trong vùng châu thổ. Một khi sông băng biến mất, nó sẽ
không thể cung cấp nước trong những tháng hè nữa. Sự biến mất
của sông băng đồng nghĩa với lượng cung cấp nước giảm và dòng
chảy sẽ không đến đúng thời gian thích hợp, nghĩa là, nước sẽ đến
không đến đúng mùa trồng trọt. Giải pháp thay thế duy nhất để
tích trữ nước theo mùa là các con đập, song việc xây dựng chúng rất
tốn kém, chưa kể tới những tác động nghiêm trọng về môi trường
và xã hội có thể phải trả giá bằng sự mất chỗ ở của hàng ngàn và
trong một số ít trường hợp là hàng triệu người.22
Dãy Himalaya vốn được biết đến như một Tháp Nước của châu Á.
Trong các dòng sông được tiếp nước bởi sông băng bắt nguồn từ
dãy Himalaya bao quanh Cao nguyên Tây Tạng có cả những dòng
sông lớn nhất chảy đi khắp nơi trên thế giới.23 Các dòng sông lấy
nước từ dãy núi này chảy qua những khu vực đông dân nhất trên
thế giới. Năm 2000, lưu vực các sông Ấn, Hằng, Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Mê Kông, Dương Tử và Hoàng Hà cung cấp nước
cho khoảng 1,4 tỉ người, tức là gần một phần tư dân số thế giới.
Các dòng sông băng ở Himalaya đang trong tình trạng tan chảy.24
Những cộng đồng hạ lưu phụ thuộc vào dòng sông băng này đặc

biệt dễ bị tổn thương bởi hệ quả đó. Thung lũng sông Ấn cung cấp
nước cho một trong những hệ thống tưới tiêu lớn nhất thế giới
(16,2 triệu ha). Xấp xỉ 90% mùa vụ ở Pakistan sử dụng hệ thống tưới
tiêu này và toàn bộ lượng nước được lấy từ những con đập chạy dọc
dòng sông Ấn. Các con sông Hằng, Dương Tử và Hoàng Hà cũng
cung cấp nước tưới tiêu cho nhiều vùng rộng lớn với diện tích lần
lượt là 17,9 triệu ha, 5,4 triệu ha và 2 triệu ha.
Hệ thống thủy điện dọc theo sông Mê Kông và sông Dương Tử là
nguồn cung cấp điện quan trọng cho các khu vực đô thị. Đập Tam
Hiệp trên sông Dương Tử mới được hoàn thành gần đây, công trình
thủy điện lớn nhất thế giới, sẽ có khả năng cung cấp 22.500 MW
khi tất cả các máy phát đi vào hoạt động, gấp hơn 20 lần một nhà
máy nhiệt điện hoặc điện hạt nhân cỡ trung bình. Tuy nhiên, dự án
này cũng khiến 1-2 triệu người bị mất chỗ ở.25 Các dự án khác cũng
đang được triển khai để tăng cường năng lực cung cấp thủy điện
của dòng Mê Kông trong những thập kỷ tới. Kịch bản sông băng
tan nhanh có lẽ sẽ khiến hàng trăm đập giữ nước nữa sẽ được xây
dựng. Kết hợp lại, điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm
trọng đến các khu vực đồng bằng hạ lưu, nơi vốn đã thiếu nước và
phù sa bồi đắp.26 Sự mất chỗ ở và tái định cư của người dân nơi đây
sẽ trở thành vấn đề lớn hơn, trên một quy mô rộng.
Kết quả của việc tăng cường canh tác trên những vùng đất được
cấp nước và phát triển điện năng là có nhiều triệu người hiện đang
phải phụ thuộc một cách gián tiếp vào lương thực và các nguồn
năng lượng mà những con sông lớn này cung cấp. Nhưng những
dòng sông này cũng đồng thời cung cấp các nguồn sinh kế trực
tiếp cho người làm nông nghiệp cần tưới tiêu, đánh bắt cá quy mô
nhỏ, nuôi trồng thủy sản – những đối tượng trung tâm của truyền
thống văn hóa. Ví dụ, đối với những người theo đạo Hindu, dòng
sông Hằng rất thiêng liêng và được họ nhân cách hóa gọi là Mẹ
Hằng (Gangā Mātā), biểu tượng của nguồn nước từ người mẹ mang
đến sự sống.27 Những thay đổi của các dòng sông như vậy cùng các

Bản đồ này cho ta biết điều gì?
Bản đồ này phác họa những khối sông băng (màu trắng viền xanh) ở dãy Himalaya và những con sông chính bắt nguồn từ đó. Những
con sông này cung cấp nước cho các khu vực rộng lớn (màu xanh sẫm) và các trung tâm dân cư chính (màu đỏ). Tuy nhiên, những khối
sông băng nuôi dưỡng chúng đang bị thu nhỏ lại. Sự giảm dòng chảy sẽ ảnh hưởng đến những khu vực được cấp nước, nhưng khả năng
di cư khỏi khu vực nông nghiệp vẫn là khó dự đoán và còn phụ thuộc vào các ứng phó mang tính thích nghi như xây đập và áp dụng các
kỹ thuật tưới tiêu hiệu quả. Những ảnh hưởng rộng hơn về an ninh lương thực ở vùng đông dân này có thể là nghiêm trọng. Khi thiếu
sự đa dạng hóa các phương thức thích nghi/giảm nhẹ, nguồn nước sẽ dần dần cạn kiệt, các dạng sinh kế nông nghiệp sẽ không còn bền
vững và con người buộc phải di cư. Nghịch lý là ở chỗ, các biện pháp để trữ nước và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nước liên quan
đến hiện tượng tan băng lại có thể dẫn đến tình trạng mất chỗ ở và tái định cư.

dạng sinh kế phụ thuộc vào chúng có thể gây ra những ảnh hưởng
sâu sắc về kinh tế, văn hóa và nhân khẩu học.
Nếu sự giảm lưu lượng dòng chảy trở nên nguy cấp, khả năng di cư
khỏi những khu vực được cấp nước có thể trở nên nghiêm trọng.28
Mặc dù những địa điểm di cư tới sẽ khó dự đoán, có vẻ như hầu hết
người bị mất chỗ ở và di cư sẽ chuyển đến những thành phố nhỏ
và trung bình ở sâu trong lục địa, còn một số ít hơn sẽ chuyển đến
những thành phố lớn dọc bờ biển hoặc quanh nhánh chính của các
hệ thống sông ngòi (ví dụ Delhi).29 Dòng dịch chuyển từ sâu trong
nội địa ra khu vực duyên hải – một xu thế phổ biến ở Trung Quốc
từ những năm đầu của thập niên 1980 — sẽ dẫn đến hậu quả có
nhiều người bị tổn thương bởi hiện tượng nước biển dâng hơn và
có thể cả lũ lụt lớn đổ xuống từ vùng thượng lưu, như một hệ quả
tất yếu khi sông băng bị thu nhỏ.30 Tuy nhiên, nhiều thành phố ở
Nam Á không đủ khả năng tiếp nhận các dòng người di cư lớn. Chỉ
khi việc trữ nước ở những vùng đang được cấp nước của Châu Á
được thực hiện hiệu quả và hợp lý, tình trạng mất chỗ ở của nông
dân mới có thể được ngăn chặn.31
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3.2 Mexico và Trung Mỹ: Di cư để ứng phó với hạn hán và các thảm họa thiên nhiên
Mexico và Trung Mỹ đang đứng trước sự đe dọa của nhiều hiểm
họa liên quan đến khí hậu. Khu vực này được biết đến với nhiều cơn
lốc xoáy nghiêm trọng, như cơn bão Mitch năm 1998 đã tàn phá
Honduras và Nicaragua, cũng như cơn bão Stan năm 2005 đã ảnh
hưởng đến Mexico và Guatemala. Cơn bão nhiệt đới Noel năm 2007
đã gây ra lụt nặng ở bang Tabasco, khiến 80% diện tích bị nhấn
chìm trong nước. Một số khu vực duyên hải của Mexico sẽ phải đối
mặt với hiện tượng nước biển dâng, đặc biệt là những vùng thấp ở
vùng vịnh Gulf Coast và vùng Caribbe. 32
Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là dường như khu vực này sẽ phải
chứng kiến sự giảm liên tục lượng mưa trong suốt thế kỷ này. Bản
đồ phía bên trái cho thấy lượng nước bề mặt ở khu vực này đang
giảm ít nhất 5% và có thể xuống tới 50%, với độ giảm ngày càng
lớn ở những vùng bán khô hạn và khô hạn phía bắc.33 Với địa hình
đồi núi, việc tưới tiêu quảng canh chỉ khả thi ở vùng đồng bằng
ven biển và chỉ với những chủ đất khá giả. Hầu hết tá điền nhỏ sẽ
phụ thuộc nhiều vào hình thức canh tác dùng nước mưa. Tuy nhiên,
kể cả những vùng được cấp nước rộng lớn như ở hai bang Sonora
và Sinaloa, các vựa lúa mì của Mexico, cũng sẽ bị ảnh hưởng khi
mực nước hồ chứa trung bình giảm xuống. Hạn hán mùa hè do các
hiện tượng El Niño và La Niña có thể dẫn đến sụt giảm mực nước
hồ chứa nghiêm trọng, như đã từng thấy trong quá khứ.34 Trong
trường hợp của Guatemala, những thời kỳ hạn hán khắc nghiệt và
kéo dài hơn giữa mùa hè còn liên quan tới sự sụt giảm lượng mưa
trong một giai đoạn dài từ những năm 1970.35 Chính những trận
hạn hán này quyết định sự thành công hay thất bại của lối canh tác
dùng nước mưa.
Các quá trình gây thoái hóa chậm của đất bao gồm phá rừng, xói
mòn đất và sa mạc hóa đã ảnh hưởng lớn đến nhiều vùng ở Mexico

và Trung Mỹ. Trong các hệ sinh thái khô hạn và bán khô hạn dễ bị
tổn thương ở khu vực phía bắc và tây bắc Mexico, hơn 60% diện
tích đất bị xem là đang trong tình trạng xói mòn toàn bộ hoặc đang
trong giai đoạn xói mòn nhanh chóng; vùng đất đồi núi với độ dốc
cao trong toàn vùng cũng đang phải trải qua nạn phá rừng và xói
mòn đất.
Các nghiên cứu của dự án EACH-FOR đã được tiến hành tại bang
Chiapas phía nam Mexico vốn hay bị bão lớn và tại bang Tlaxcala,
một bang bị sa mạc hóa nghiêm trọng ở miền trung Mexico. Cả hai
nơi này đều được xem là dễ tổn thương trước tác động của biến đổi
khí hậu, đặc biệt là khi kết hợp với phá rừng, xói mòn, đói nghèo và
tính dễ tổn thương về mặt xã hội. 36

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa tình trạng sa mạc
hóa và tình trạng di cư ở Mexico,42 có lưu ý đến ảnh hưởng của các
dạng sinh kế nông thôn. Ở những vùng khô hạn như Tlaxcala, nơi
nền nông nghiệp phụ thuộc nước mưa, đa số người được phỏng
vấn đều phàn nàn về những giai đoạn mưa bất thường, khiến mùa
màng thất bát và thu nhập giảm sút. Vùng Tlaxcala được dự báo là
nơi có lượng nước bề mặt giảm 10-20% do biến đổi khí hậu. Mối
liên hệ gián tiếp giữa biến đổi khí hậu và di cư thường xuyên được
lưu ý trong các nghiên cứu tại thực địa này hầu như liên quan đến
các mùa thu hoạch thất bát do lượng mưa bất thường. Di cư hồi
hương và di cư theo mùa, như một chiến lược đa dạng hóa sinh kế,
cũng được ghi nhận ở khu vực này. Như hai người được phỏng vấn
sau đây giải thích:

Ở Mexico, di cư đã là một phản ứng đối với điều kiện môi trường thay
đổi, với khủng hoảng nông nghiệp và sự tự do hóa nền kinh tế những
năm 1980.37 Khi cơn bão Stan quét qua Chiapas, nhiều người đã kinh
ngạc trước sức tàn phá của nó. Một người được phỏng vấn cho biết:
“Dòng sông cuốn hết nhà cửa và tài sản của chúng tôi; chúng tôi
cũng gần như bị cuốn đi mất.”38 Tuy nhiên, khi những người dân có
thu nhập rất thấp được hỏi liệu di cư có phải là một lựa chọn cho họ
không, đa số đã nhấn mạnh rằng họ chẳng có chỗ nào khác để đi.
Song với những người có mức sống cao hơn hoặc có họ hàng sống ở
nước ngoài, di cư đúng là một sự lựa chọn dành cho họ.

“…khi thu hoạch kém, chúng tôi phải tự lo cho mình. Nhiều người
trong chúng tôi đã phải rời đi, tới Canada hoặc Mỹ… Số tiền tôi đã
kiếm được ở đó… là nguồn hỗ trợ lớn cho gia đình. Không có khoản
thu nhập đó, mọi chuyện có lẽ đã trở nên cực kỳ khó khăn.” 43

Sự trở lại của thiên tai cùng với sự xuất hiện của những người họ
hàng từng di cư do những thảm họa tự nhiên trong quá khứ đã
khơi dậy mong muốn di cư của những người nông dân.39 Mặt khác,
sự đa dạng hóa các chiến lược sinh kế40 và đầu tư của chính phủ vào
quản lý nguy cơ thảm họa lại làm giảm tỷ lệ di cư, bất kể tình trạng
nghèo đói. 41

Di cư tạm thời và các khoản tiền hỗ trợ cho nguồn thu nhập không
ổn định từ nông nghiệp vẫn được nhắc đến trong các tài liệu di cư
vì môi trường song không phải lúc nào cũng được xét đến trong các
chính sách thích nghi và giảm nhẹ.

Bản đồ này cho ta biết điều gì?
Bản đồ chính phác họa những thay đổi về lượng nước bề mặt được dự đoán cho năm 2080. Lượng nước bề mặt là một chỉ số đo lượng nước
sẵn có và lượng nước mưa chảy trên mặt đất sau quá trình bốc hơi, thoát hơi ở thực vật và bổ sung hơi ẩm cho đất. Mexico và Trung Mỹ sẽ
bị ảnh hưởng rộng bởi sự sụt giảm lượng nước bề mặt. Bản đồ cũng chỉ ra các bang Tlaxcala và Chiapas của Mexico, nơi mà dự án EACH-FOR
đã tiến hành nghiên cứu. Bản đồ ở góc trái phía trên cho biết lượng nước chảy bề mặt trung bình hàng năm trong giai đoạn 1960-1990, một
giá trị để so sánh sự suy giảm trong tương lai. Bản đồ ở góc trái phía dưới cho thấy những vùng đất thích hợp với canh tác nông nghiệp dùng
nước mưa sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt bởi quá trình khô hóa đang gia tăng không ngừng ở khu vực. Di cư vòng tròn, tạm thời và theo mùa về
truyền thống đã là một phương thức để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu trong khu vực, trong khi di cư vĩnh viễn trong nước và quốc
tế ra khỏi những vùng phụ thuộc vào canh tác nông nghiệp sử dụng nước mưa cũng là một khả năng. Bản đồ ở góc phải phía dưới cho biết
tần suất lốc xoáy trong giai đoạn 1980-2000. Một số mô hình cho thấy số lượng bão nhóm 4 và 5 đang tăng lên ở vùng Caribbe.

“Ông tôi, bố tôi và tôi đã mấy đời làm việc trên đất này. Nhưng thời
thế đã thay đổi… mưa đến muộn hơn làm chúng tôi sản xuất được
ít hơn. Giải pháp duy nhất là phải đi xa, ít nhất là trong một thời
gian [tới Mỹ]. Nhưng phải bỏ làng mãi mãi ư? Không, tôi đã được
nuôi dưỡng ở đây và tôi sẽ sống ở đây.” 44

Các xu hướng di cư trong nước và quốc tế đã hình thành khá rõ ở
Mexico và Trung Mỹ,45 song khó mà dự đoán được ảnh hưởng có
thể có của các xu thế khô hóa liên quan đến biến đổi khí hậu. Tuy
nhiên, rõ ràng là các tác nhân môi trường như hiện tượng sa mạc
hóa và thời tiết cực đoan đã góp phần đưa đến những kịch bản
phức tạp cho trình trạng di cư của con người trong khu vực. Cơ hội
để một số người di cư theo mùa, gửi tiền hỗ trợ và trở về quê nhà là
một dẫn chứng cho thấy di cư tạm thời là một chiến lược thích nghi
trước tình trạng môi trường đang bị hủy hoại.
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3.3 Khu vực Sahel: Sức ép lên sinh kế nông thôn và tình trạng di cư đang tăng dần
Thoái hóa đất, sa mạc hóa và phá rừng là các tác nhân có khả năng
khiến con người chọn lựa di cư như một chiến lược thích nghi của
cả gia đình.46 Sự thoái hóa đất được định nghĩa trong Điều 1 của
Công ước Chống Sa mạc hóa là: “sự giảm hoặc mất năng suất sinh
học hoặc kinh tế của các hệ sinh thái do những thay đổi của khí
hậu, do sử dụng đất và sự kết hợp của nhiều quá trình như xói mòn
đất, thoái hóa các thành phần đất và sự mất đi thảm thực vật về
dài hạn.” Do đó, sự giảm năng suất đất có liên hệ mật thiết với biến
đổi khí hậu.
Mặc dù khó có được những ước tính chính xác về diện tích đất bị
thoái hóa, một số ước tính cũng cho rằng hơn một phần ba đất
khô đang bị ảnh hưởng bởi thoái hóa đất.47 Thoái hóa đất là vấn đề
chính của Tây Phi, nơi có khoảng 65% đất có thể canh tác nay đã bị
thoái hóa.48 Trong giai đoạn 2000-2005, vùng Tây và Trung Phi đã
mất 1,36 triệu ha rừng che phủ mỗi năm với con số tổng cộng là
67.800 km2.49 Hơn 300 triệu người ở châu Phi đã phải sống trong
tình trạng khan hiếm nước và số khu vực thiếu nước có lẽ sẽ còn
tăng thêm một phần ba tới năm 2050.50
Tây Phi là vùng đất với các hệ sinh thái đa dạng, từ nhiệt đới ẩm ở
phía Nam cho tới khô hạn ở phía Bắc. Trong khi các dự đoán về biến
đổi khí hậu đối với lượng mưa tuyết theo mùa hoặc hàng năm còn
chưa chắc chắn, thì dự báo về sự gia tăng cường độ mưa, bổ sung
thêm vào tính biến động về khí hậu vốn đã cao ở trong vùng, dường
như sẽ khiến tần suất của hạn hán và lũ lụt gia tăng. Sự thiếu nước
và thoái hóa đất ảnh hưởng tới nhiều vùng trong khu vực Sahel,
một khu vực nằm ở phía nam Sahara và phía bắc của một khu vực
ẩm ướt trải dài từ tây sang đông qua chín nước, từ Mauritania và

Senegal tới Sudan. Khu vực Sahel thuộc Tây Phi đã chứng kiến hai đợt
hạn hán - một đợt hạn hán lớn từ năm 1968-1974 và một đợt khác ít
khắc nghiệt hơn vào năm 1982-1984 - được xem là hai trong những
đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử.51 Trận hạn hán thứ nhất gây nên
cái chết của hơn 100.000 người, phần lớn là trẻ em.52 Đến năm 1974,
hơn 750.000 người ở Mali, Niger và Mauritania sống hoàn toàn nhờ
vào thực phẩm cứu trợ.53 Những đợt hạn hán này và hệ quả sau đó là
sự thoái hóa đất ngày nay được hiểu một phần là do sự ấm lên ở các
biển nhiệt đới, một hiện tượng mà bản thân nó cũng xuất phát từ biến
đổi khí hậu do con người gây ra.54 Những sức ép môi trường như vậy
có thể còn tăng lên trong tương lai cùng với biến đổi khí hậu.
Khoảng 44% dân số ở Tây Phi làm nông nghiệp,55 phần lớn trong số
đó là tự cung tự cấp. Mặc dù khu vực có khí hậu đa dạng này phụ
thuộc lớn vào nông nghiệp, những vùng thực sự được tưới tiêu ở
đây lại nằm trong số những vùng được cấp nước ít nhất thế giới
tính trên một đơn vị diện tích. Ví dụ, ở Senegal năm 2005, chỉ có
67.000 ha trên tổng số 8,8 triệu ha được tưới tiêu nước, tức là ít hơn
1%. 56 Mặc dù khu vực Sahel đã chứng kiến một sự “xanh hóa” trở
lại từ sau đợt hạn hán vào giữa những năm 1980, thì khoảng 2,6%
diện tích khu vực này vẫn có tỉ lệ tăng dân số cao thứ hai thế giới
(sau Trung Phi).57 Sự tăng dân số này kết hợp với sự vận động của
khí hậu và tình trạng thoái hóa đất có thể dẫn tới:
•

giảm sản xuất nông nghiệp trên đầu người, bao gồm cả chăn
nuôi gia súc

•

thiếu củi đun

•

giảm lượng mưa ở một số khu vực kéo theo ảnh hưởng đến nền
nông nghiệp dùng nước mưa và tưới tiêu

Bản đồ này cho ta biết điều gì?
Bản đồ chính phác họa sự suy giảm lượng nước chảy bề mặt dự đoán đến năm 2080 trên mật độ dân cư. Lượng nước bề mặt là một chỉ số
đo lượng nước sẵn có và lượng nước mưa chảy trên mặt đất sau quá trình bốc hơi, thoát hơi ở thực vật và bổ sung hơi ẩm cho đất. Mexico
và Trung Mỹ sẽ bị ảnh hưởng rộng bởi sự sụt giảm lượng nước bề mặt. Những phần được gạch chéo màu nâu đỏ là những vùng nghiên cứu
của dự án EACH-FOR. Bản đồ ở góc trái phía dưới cho biết lượng nước chảy bề mặt trung bình hàng năm trong giai đoạn 1960-1990, một
giá trị để so sánh sự suy giảm trong tương lai. Bản đồ ở giữa cho biết diện tích thích hợp cho canh tác dùng nước mưa, vốn phản ánh rất rõ
bản đồ mật độ dân số. Bản đồ ở phía bên phải cho biết sự phân bố đất đồng cỏ, một nguồn sinh kế quan trọng ở khu vực Sahel. Vùng này
vốn khan hiếm nguồn nước, khí hậu biến động nhiều, do vậy bất kỳ sự suy giảm lượng nước chảy bề mặt hoặc một sự thay đổi nào trong
hình thái mưa cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sinh kế của người nông dân và chủ trại chăn nuôi tự cung tự cấp. Các xu hướng khô hóa được dự
báo trong bối cảnh nghèo đói, bất công, sự hạn chế trong lựa chọn đa dạng hóa cùng sự thiếu ổn định trong hỗ trợ của chính phủ có thể sẽ
góp phần chuyển đổi các xu thế di cư hiện thời sang hướng lâu dài và năng động hơn về dài hạn.

•

thiếu lương thực và nạn đói trong những năm hạn hán

•

luồng di cư ra thành thị hoặc tới những khu nông nghiệp màu
mỡ hơn, như những vùng mới mở gần đây ở khu vực Savannah,
sau khi xóa sổ căn bệnh mù sông (gây ra bởi giun chỉ u sống
trong các dòng sông).58

Di cư, đặc biệt là di cư luân chuyển, là một phương thức ứng phó
truyền thống ở vùng này, như một chiến lược đa dạng hóa sinh kế.59
Nhưng ở một số nơi, những phương thức truyền thống này đã thay
đổi trong những thập kỷ gần đây.60 Mỗi địa phương có những đặc
điểm riêng, nhưng mẫu số chung là tình trạng di cư và sức ép đối
các hệ sinh thái đất và nước. Phần lớn số người bị mất chỗ ở phải di
cư trong khu vực Sahel là do thoái hóa đất và hạn hán, mặc dù di cư
do hạn hán thường chỉ là tạm thời. Nhìn chung, có một làn sóng di
cư tới các điểm tập trung ở vùng duyên hải và đô thị cũng như tới
các quốc gia bên bờ biển.61
Một nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên những
vùng đất khô ở Tây Phi ghi nhận rằng trong giai đoạn từ năm 1960
đến 2000, tình trạng suy thoái môi trường do giảm lượng mưa,
thoái hóa đất, sự khắc nghiệt ở những vùng khô hạn và bán khô
hạn của Senegal, Mali, Burkina Faso và Niger đã dẫn tới một luồng
di cư nhanh chóng trong nước về phía nam và sự phình ra của
những thành phố lớn như Dakar, Bamako, Ouagadougou, Niamey
và Kano.62 Các ước tính cho Burkina Faso cho biết gần một nửa số
người trưởng thành được sinh ra ở quốc gia này đã di cư, ít nhất là
trong vài tháng, tới những quốc gia nằm ven biển như Bờ Biển Ngà
và Ghana.63
Kể cả những người không phụ thuộc trực tiếp vào các nguồn tài
nguyên thiên nhiên để sinh nhai vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi sự sa
mạc hóa và có động cơ để di cư. Một người di cư từ vùng Difa ở Niger giãi bày: “Tôi từng sống ở vùng Hồ Chad, nơi mọi hoạt động của
tôi đều không trực tiếp liên quan đến hồ. Tôi từng là một thương
nhân. Tuy nhiên, khi hồ khô cạn, những người sống dựa vào nó đã
phải rời đến các quốc gia khác và do đó công việc kinh doanh của
tôi cũng bị ảnh hưởng theo và rồi tôi phải rời đến Nigeria.”64



Chăn thả truyền thống là một hình thức quan trọng để thích nghi
với tính biến động của khí hậu vì các chủ trại có thể di chuyển gia
súc theo mùa mưa.65 Mối quan hệ cộng sinh thường được hình
thành giữa người chăn nuôi gia súc và người trồng trọt, khi người
trồng trọt dùng phân gia súc bón ruộng để đổi lại việc cho gia súc
gặm cỏ dại. Tuy nhiên, khi khu vực Sahel trở nên đông đúc hơn, các
xung đột ngày càng lớn về đất và nguồn nước sẽ xảy ra giữa người
chăn nuôi và người trồng trọt.66
Tại Senegal, nghiên cứu thực địa cho thấy những thay đổi môi
trường ảnh hưởng tiêu cực đến các dạng sinh kế nông thôn và góp
phần dẫn đến tình trạng di cư theo nhiều cơ chế khác nhau. Ở những
vùng có thể canh tác tưới tiêu, người nông dân sống gần sông Senegal cho rằng lối sống của họ vẫn tiếp tục được duy trì và do vậy
họ không có ý định di cư trong tương lai. Nhưng ở những vùng như
lưu vực Peanut, nơi thoái hóa đất diễn ra rất nghiêm trọng, những
người được phỏng vấn đều cho biết họ sẽ lên kế hoạch rời đi nếu
các điều kiện sinh kế nông thôn không được cải thiện. Đa số những
người đã di cư cũng đều nói rằng họ sẽ quay trở về sống ở vùng
nông thôn nếu các điều kiện sinh kế được cải thiện. Tại Senegal, các
chuyên gia còn quan sát được một sự di chuyển trở lại vùng nông
thôn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cơ chế ứng phó
đó đang gặp phải những sức ép ngược bởi trong nhiều trường hợp
những vùng đất đón người trở về ấy đã bị suy thoái. Xung đột về
tiếp cận đất đai có vẻ đang tăng lên.67
Một số nông dân cố xoay xở tìm kế sinh nhai khác để được trở về
nhà. Tại Niger, một người di cư trở về làng Talcho, Filingue (Tilabéri,
Niger) cho biết: “Tôi đã mất hy vọng tiếp tục sản xuất nông nghiệp
bởi đất đai đã quá bạc màu do hạn hán. Tôi từng là một nông dân ở
thị trấn quê tôi. Đầu tiên tôi đã tới Lomé (Togo) và sau đó là Libya.
Giờ đây tôi quyết định phải trở về Niger và sẽ bắt đầu kinh doanh
bằng số tiền mà tôi dành dụm được ở Libya.”68
Thay vì trở về sau khi di cư, xu hướng lại đi theo hướng ngược lại.69
Người ta cứ từng bước một tiếp tục di cư để tìm kiếm môi trường
thuận lợi hơn. Làng Caré ở vùng Tilabéri thuộc Niger giờ đây đã
trở thành ngôi nhà cho những người di cư đến từ Farka, một ngôi
làng mà tình trạng thoái hóa đất đã khiến cư dân ở đó không còn
canh tác được nữa. Một người di cư cho biết: “Chúng tôi trước đây
là nông dân ở Farka, nhưng tình trạng sản xuất kém đi quá nhiều,
mùa màng thất bát do thiếu mưa và đất bị thoái hóa. Chúng tôi
không có nguồn thu nhập nào khác. Do vậy, chúng tôi đã phải bỏ
làng đi vào năm 1987… không có lý do nào khác khiến chúng tôi
phải bỏ quê hương của mình; nếu chất lượng đất không bị xấu đi
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thì chúng tôi đã ở lại. Hiện nay ở Caré chúng tôi đang phải chịu
những vấn đề tương tự và có thể lại phải rời khỏi nơi đây để tìm
một vùng đất khác. Chúng tôi chưa từng có kế hoạch rời đi, nhưng
chúng tôi cũng chỉ biết xoay vần theo cuộc sống của mình thôi.”70
Trong một nghiên cứu khác ở Burkina Faso, các nghiên cứu viên
nhận ra rằng những người đến từ những vùng khô hơn dường như
hay di cư tạm thời đến các vùng nông thôn khác (di cư nông thôn
- nông thôn) và ít di cư vĩnh viễn hơn so với những người đến từ các
vùng đất ẩm ướt. Sự thiếu mưa làm tăng di cư nông thôn – nông
thôn nhưng lại làm giảm di cư ra nước ngoài. Không thấy có luồng
di cư ồ ạt đến thành phố trong suốt các thời kỳ hạn hán.71 Một người
dân chài ở làng Sirba (Tilabéri, Niger) kể lại: “Tình trạng thiếu nước
mưa khiến con sông cạn kiệt đã khiến sản lượng đánh bắt cá của tôi
bị sụt giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Nếu tình trạng này
không cải thiện, có thể tôi sẽ phải sang nước khác, giống như một
số bạn bè và họ hàng của tôi đã làm. Họ đến Nigeria, Burkina Faso
và đã định cư tại đó.”72 Các nghiên cứu ở những vùng khác cũng
xác nhận phát hiện này và nhận định rằng điều kiện môi trường
thường đóng vai trò trực tiếp hơn đến luồng di cư ngắn hạn so với
dài hạn.73 Tuy nhiên, nếu những thay đổi môi trường làm cho “quê
nhà” trở thành một nơi không thể sống được, thì di cư ngắn hạn có
thể phát triển thành xu thế di cư ngày càng dài hơn.
Robert Ford thuộc Trung tâm Đào tạo GIS và Viễn Thám, Đại học
Quốc gia Rwanda cho biết: “Những người đang sống chung với
những vấn đề này tại châu Phi đều đã thấy được một số dòng di cư
chính của con người. Nhiều nơi ở châu Phi, những người “sống bên
lề” dường như nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu cho thấy cuộc
sống sẽ tốt hơn nếu họ ra thành phố hay trở về quê hương. Sự vận
động này, trước khi biến đổi khí hậu thực sự tấn công chúng ta, cho
tôi biết rằng tốt nhất chúng ta nên có sự chuẩn bị tốt hơn.”74

Tính đến cuối năm 2008, số dân bị mất chỗ ở của Sudan đã lên tới 4,9 triệu người, con số lớn nhất trên thế giới. Hơn 523 032 người Sudan
phải rời đất nước để đi tị nạn (UNHCR, 06/2008). Nguyên nhân của tình trạng mất chỗ ở và di cư ở Sudan được ghi nhận là phức tạp.
Tuy nhiên, thay đổi của môi trường được thừa nhận rộng rãi là một yếu tố then chốt.
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3.4 Đồng bằng sông Hằng: Di cư tạm thời như một chiến lược sinh tồn
Tính cả sông Hằng, Bangladesh có bảy con sông lớn và hơn hai trăm
con sông nhỏ, tất cả tạo nên một vùng địa lý châu thổ đặc trưng của
Bangladesh và lối sống của người dân nơi đây. Bangladesh là một
trong những quốc gia đông dân nhất trên thế giới, với phần lớn số
dân sống phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mặc dù
lũ lụt là một phần của cấu trúc sinh kế và văn hóa, biến đổi khí hậu
sẽ làm tăng nhanh những thay đổi trong môi trường vốn đã nhiều
biến động và đẩy hàng triệu người dân Bangladesh vào vòng ảnh
hưởng của tình trạng lũ lụt ngày một tăng, lốc xoáy nghiêm trọng
và mực nước biển dâng.75
Hơn 5 triệu người Bangladesh sống trong những vùng rất dễ bị tổn
thương trước lốc xoáy và sóng thần và hơn một nửa dân số sống
dọc theo 100 km bờ biển mà hầu hết chỉ cao hơn mực nước biển
chưa tới 12m.76 Lũ lụt hiện đang khiến khoảng 500.000 người bị
mất chỗ ở mỗi năm. Năm 2007, có hai biến cố thời tiết đã tàn phá
đất nước này. Một trận lụt làm 3.363 người chết và gây ảnh hưởng
tới 10 triệu người khác, đồng thời làm giảm 13% sản lượng mùa
màng. Chỉ vài tháng sau đó, cơn lốc xoáy Sidr đã phá hủy 1,5 triệu
ngôi nhà cùng nhiều vùng trồng trọt và rừng ngập mặn rộng lớn,
ảnh hưởng tới 30 trên tổng số 64 quận của cả nước. Hàng triệu
người phải chịu tình trạng an ninh lương thực không được đảm bảo
và phải nhận hỗ trợ sơ tán, nhà ở và hỗ trợ thiệt hại.77 Tuy những
cơn lốc xoáy này tàn phá ghê gớm, các hệ thống cảnh báo sớm
cũng đã thành công trong việc cứu nhiều ngàn người thoát chết.
Năm 1970, một cơn lốc xoáy đã làm chết ước tính khoảng 300.000
người và năm 1991, 140.000 người đã tử vong.78
Nghiên cứu tình huống của dự án EACH-FOR tại Bangladesh đã
nhận ra rằng lụt lội và sự xói mòn bờ là một tập hợp phức tạp của

những tiến trình tự nhiên và kinh tế - xã hội, góp phần gây ra tình
trạng mất chỗ ở của người dân.79 Kết hợp với hiện tượng nước biển
dâng, triều cường gắn với lốc xoáy có thể nhấn chìm tạm thời nhiều
vùng rộng lớn ở Bangladesh - một nghiên cứu cho rằng có tới 25%
diện tích tự nhiên của nước này có thể rơi vào tình trạng như vậy.80
Luồng di cư tạm thời do lũ lụt và các thảm họa khác, thường là
hướng tới Dhaka và các trung tâm đô thị khác, vừa được xem như
một chiến lược ứng phó, vừa là chiến lược sinh tồn để thoát khỏi
sự xói mòn bờ sông, sự tàn phá của những cơn lốc xoáy và tình
trạng mất an ninh lương thực. Hầu hết tất cả các vùng ở Bangladesh đều đông dân cư và đang phát triển, đồng thời nhiều nơi lại
dễ tổn thương trước những nguy cơ môi trường tương tự. Chính vì
thế, không có gì đảm bảo là dân di cư sẽ tìm được việc làm hay nhà
ở tại những nơi họ chuyển đến.
Đối với những làng đánh cá ven biển, lốc xoáy, triều cường và nước
biển dâng đang đặt ra những thách thức lớn về thích nghi. Trong
mùa lốc xoáy năm 2008, trả lời phỏng vấn nhà báo, một người dân
chài cho biết: “Biển đang tiến vào ngày một gần hơn,” và sau đó
nói thêm bằng tiếng Bengal, “Allah jane ke hobe. Sahbi shesh ho
jabe.” [Chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra. Mọi thứ rồi sẽ đến
hồi kết.] Bất chấp việc xói mòn ngày càng tăng do thủy triều ngày
càng mạnh và lên cao hơn, dân làng vẫn quyết tâm bám trụ với sinh
kế của mình càng lâu càng tốt. Một người dân chài khác cho biết:
“Chúng tôi chẳng thể làm được gì khác, đó là lý do tại sao chúng tôi
phải suy nghĩ rất nhiều về việc di chuyển khỏi đây. Chúng tôi biết
là sắp kết thúc rồi, nhưng chúng tôi có thể tìm công việc gì để nuôi
sống gia đình mình ở nơi khác?”81

Bản đồ này cho ta biết điều gì?
Bản đồ chính mô tả những vùng có mực nước biển dâng cao 1 và 2 mét (tương ứng là xanh nước biển sẫm và nhạt) trên bản đồ mật độ dân
cư với khu vực thành thị được đánh dấu. Nó cũng cho biết những vùng nghiên cứu của dự án EACH-FOR ở vùng châu thổ thấp hơn. Đồng
bằng sông Hằng nuôi sống 144 triệu dân vào năm 2000, trong đó có 9,4 triệu người đang sống trong những vùng sẽ bị nhấn chìm khi mực
nước biển dâng lên 2 mét. Bản đồ ở góc trái phía trên cho biết những khu vực chịu ảnh hưởng của lốc xoáy nhiệt đới thường xuyên nhất,
trong đó những vùng mực nước biển dâng ít hơn ở phía đông nam của đồng bằng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bản đồ ở góc trái phía dưới
cho biết diện tích bị ảnh hưởng bởi trận lụt năm 2007. Bản đồ ở giữa cho biết tình hình phân bố đất nông nghiệp. Đồng bằng này có 8,5
triệu ha đất nông nghiệp, trong đó 486 ngàn ha sẽ bị nhấn chìm khi mực nước biển dâng lên 2 mét. Ở Đồng bằng Sông Hằng, sống chung
với mực nước lên xuống là một phần của cuộc sống. Luồng di cư, đặc biệt là tới những vùng đô thị ven biển, đã tăng lên như một cơ chế
ứng phó khi những hiện tượng thời tiết cực đoan đe dọa cuộc sống và sinh kế. Với sự dâng lên của mực nước biển theo dự đoán, kết hợp với
khả năng sẽ có lụt lội lớn hơn và triều cường mạnh hơn, di cư có thể trở nên cần thiết đối với nhiều cộng đồng, ít nhất là trong một khoảng
thời gian của năm.

Ngay cả khi nguyên nhân dẫn đến di cư là như nhau, người ta vẫn
lựa chọn những chiến lược khác nhau xét về điểm đến và thời gian
di cư. Nhưng có thể sẽ đến lúc họ không còn thích nghi được nữa.
Trong vòng 20 hoặc 30 năm tới, Bangladesh có thể sẽ chứng kiến
một luồng di cư lớn của những người ở các vùng dễ bị lụt, có thể là
tới các trung tâm đô thị. Các thể chế và tổ chức hiện tại đang giúp
đỡ những nạn nhân của thảm họa tự nhiên sẽ không còn đủ sức
để xoay xở với sự gia tăng của dòng người di cư trong tương lai.
Đặt trong bối cảnh của những bất ổn chính trị trong vùng, di dân
do biến đổi khí hậu có thể trở thành một vấn đề đối với an ninh
khu vực.
Tuy nhiên, các chiến lược thích nghi có thể giảm khả năng tổn
thương của môi trường và làm tăng sức thích nghi của các cộng
đồng địa phương. Nghiên cứu của dự án EACH-FOR cho rằng cộng
đồng dân cư vùng châu thổ sông Hằng đang tìm cách thích nghi
với hoàn cảnh mới, chủ yếu là bằng cách từ bỏ trồng trọt để đi theo
các sinh kế khác, chẳng hạn như nuôi tôm.82 Tuy nhiên, tình trạng
môi trường suy thoái ở đồng bằng sông Hằng có thể biến di cư
thành một trong những lựa chọn thực tế khả thi nhất đối với một
bộ phận người dân Bangladesh.
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3.5 Đồng bằng sông Mê Kông: Sống chung với lũ và tái định cư
Suy thoái môi trường, đặc biệt là những ảnh hưởng gây ra bởi lũ
lụt, là một tác nhân góp phần dẫn đến tình trạng mất chỗ ở và di cư
khỏi khu vực nông thôn ở đồng bằng sông Mê Kông tại Việt Nam
(đồng bằng sông Cửu Long - ĐBSCL). Đây là ngôi nhà chung của
18 triệu người, tương đương với 22% dân số Việt Nam. Vùng châu
thổ này cung cấp tới 40% diện tích đất canh tác và đóng góp hơn
một phần tư GDP của cả nước. Một nửa số gạo ở Việt Nam được sản
xuất từ ĐBSCL, bên cạnh 60% tôm cá và 80% trái cây của cả nước.
Khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là từ khu vực này.
Lũ có ảnh hưởng quan trọng đến nền kinh tế và văn hóa của khu
vực này. Con người nơi đây sống chung với lũ và phụ thuộc vào các
chu kỳ lũ ở những giới hạn nhất định. Ví dụ, mức độ ngập lụt từ nửa
mét đến ba mét được coi là tình trạng bình thường đối với sinh kế
của người dân. Mức ngập đó được gọi người dân địa phương gọi là
“ngập nông”, ví dụ như ở khu vực đầu nguồn thuộc tỉnh An Giang.
Mức ngập cao hơn, ở khoảng giữa ba mét và bốn mét, được gọi là
“ngập vừa”, tuy nhiên cũng đã là thách thức đối với khả năng thích
nghi của người dân và thường có những ảnh hưởng khắc nghiệt
đến kế sinh nhai.

khiến mùa màng thất bát. Thêm vào đó, giá phân bón cũng tăng
rất nhanh và các bệnh hại lúa thì quá nhiều, do đó chúng tôi
chẳng thu hoạch được mấy. Nhiều lúc thu hoạch thậm chí còn
không đủ ăn.”85

ra rất thường xuyên khiến mùa màng thất bát. Chúng tôi đã phải
vay mượn tiền để chi tiêu. Hiện nay, gia đình tôi không thể trả
được các món nợ và tôi đã phải đến đây tìm việc làm để giúp gia
đình trả nợ.”87

“Thiên tai cùng với sức ép lên môi trường do sự phát triển kinh tế
xã hội quá nhanh ở Việt Nam và các quốc gia thượng nguồn ở Đông
Nam Á khác, cộng thêm những đe dọa từ biến đổi khí hậu, đang đặt
nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và những người sống
dựa vào chúng vào tình trạng nguy hiểm. Trước các sức ép môi
trường ấy, người dân ở châu thổ Mê Kông thích nghi bằng nhiều
cách khác nhau. Một trong những cơ chế thích nghi có thể là di
cư, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của những thay đổi nhanh chóng
về kinh tế - xã hội mà Việt Nam hiện đang trải qua. Những thay đổi
này đang tạo ra một sức hút mạnh hơn đối với các luồng di cư đến
vùng đô thị.”86

Chính phủ Việt Nam có một chương trình gọi là “sống chung với
lũ.”88 Chương trình này có thể sẽ trở nên quan trọng hơn khi những
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trở nên rõ ràng hơn. Chính phủ
hiện nay đang thực hiện tái định cư cho người dân sống ở những
vùng nguy hiểm dọc bờ sông thuộc tỉnh An Giang, như một phần
của chiến lược quản lý lũ lụt.89 Gần 20.000 gia đình nghèo và mất
đất ở tỉnh này được đưa vào diện tái định cư cho đến năm 2020.
Việc lựa chọn các gia đình để tái định cư dựa trên một số các nhân
tố liên quan đến môi trường, như sống trong một vùng có nguy
cơ thiên tai (lũ lụt, lở đất) hoặc xói lở bờ sông. Các chương trình
tái định cư này cho các gia đình vay không lãi suất để mua một
mảnh đất nhỏ và xây thô một ngôi nhà. Các gia đình sau đó thường
cần vay tiếp để hoàn thiện ngôi nhà.90 Một số dịch vụ hạ tầng như
trường học, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thiết bị xử lý nước và nước
thải cũng được cung cấp cho người dân. 91 Những người được lên
kế hoạch tái định cư thường là những người đã mất đất, không còn
nơi nào khác để đến nếu mất nhà và thường là quá nghèo để có
thể chuyển đến khu vực thành thị. Với những người này, các mạng
lưới xã hội giúp tạo ra các nguồn sinh kế - hầu hết chỉ là các công
việc vặt thuê theo ngày. Mặc dù các “cụm tuyến tái định cư” thường
chỉ cách nơi ở cũ 1-2 km, việc đưa người dân tách khỏi những mạng
lưới xã hội đã có sẽ đe dọa nguồn sinh kế của họ và tạo ra một sự
tách biệt. Hơn nữa, các cụm tuyến tái định cư cũng chưa được thiết
kế theo cách cho phép những người dân có nguy cơ phải tái định
cư tham gia.

Mức ngập trên bốn mét, được gọi là “ngập sâu”, là mức ngập nguy
hiểm. Trong những thập kỷ gần đây, những trận ngập lụt như vậy ở
Việt Nam đang tăng lên cả về mức độ và tần suất.83 Tại Phnom Penh
(Cam pu chia), một người dân từ ĐBSCL di cư đến cho biết: “Ở nơi
tôi sống trước đây, lũ lụt xảy ra hàng năm. Tôi không thể trồng trọt
và thu hoạch gì. Cuộc sống hồi đó do vậy rất khổ sở. Hơn nữa, gia
đình chúng tôi lại không biết phải làm gì khác ngoài trồng lúa và
đánh bắt cá. Lũ lụt đôi khi đe dọa đến cuộc sống của chúng tôi. Vì
vậy mà chúng tôi đã đến đây để tìm một kế sinh nhai khác.”84

Nghiên cứu thực địa của dự án EACH-FOR cho biết, việc thiếu các
nguồn sinh kế thay thế, việc khó kiếm sống trên mặt nước ngập,
cùng với những món nợ ngày càng tăng có thể góp phần đưa đến
các quyết định di cư ở châu thổ sông Mê Kông. Những người sống
phụ thuộc trực tiếp vào nông nghiệp (nông dân trồng lúa) đặc biệt
dễ bị tổn thương khi những trận lụt liên tiếp phá hoại mùa màng.
Điều này có thể dẫn đến quyết định di cư tới một vùng đất mới để
tìm nguồn sinh kế thay thế. Trong suốt mùa lụt, người dân di cư
theo mùa đến các trung tâm đô thị để tìm việc làm và cải thiện sinh
kế. Như một cơ chế ứng phó cực đoan, thông tin bên lề của nghiên
cứu thực địa cho biết, nạn buôn người cũng là một cách thức di cư
mà một số gia đình, trước những sức ép liên quan đến nguồn nước,
đã phải chấp nhận.

Một người nhập cư khác cho biết: “Gia đình tôi có nhiều đất canh
tác, nhưng những năm gần đây, lũ lụt xảy ra rất thường xuyên

Một người dân di cư được phỏng vấn đã cho biết những tổn thất
về tài chính của gia đình mình liên quan đến lũ lụt: “Thiên tai xảy

Bản đồ này cho ta biết điều gì?
Bản đồ chính phác họa các khu vực có mực nước biển dâng ở mức 1 và 2 mét (tương ứng là màu xanh nước biển sẫm và nhạt) trên
bản đồ mật độ dân số với những khu vực thành thị được đánh dấu. Bản đồ cũng cho biết những vùng nghiên cứu của dự án EACHFOR. Đồng bằng Mê Kông nuôi sống 28,5 triệu dân vào năm 2000, trong đó 14,2 triệu người đang sống trong những vùng sẽ bị nhấn
chìm khi mực nước biển dâng lên 2m. Bản đồ ở góc trái phía trên cho biết diện tích bị lụt trong năm 2000 khi những trận lụt gió mùa
bất thường trên diện rộng nhấn chìm gần 800.000 km2 đất ở Cam pu chia, Việt Nam, Thái Lan và Lào. Bản đồ phía dưới cho biết tình
trạng phân bổ đất nông nghiệp. Đồng bằng Mê Kông có 3 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó 1,4 triệu ha sẽ bị nhấn chìm khi mực
nước biển dâng lên 2m. Các chương trình tái định cư đã được triển khai ở một số vùng và có thể được nhân rộng theo các mức nước
biển dâng nhất định.

Chiến lược “sống chung với lũ” của Việt Nam sẽ kết hợp tái định cư,
chuyển đổi sinh kế (ví dụ từ trồng lúa sang nuôi và đánh bắt cá) và
di cư một phần. Trong tương lai, cứ mười người Việt Nam lại có một
người phải đối mặt với nguy cơ mất chỗ ở khi mực nước biển dâng
tại châu thổ sông Mê Kông.92
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3.6 Đồng bằng sông Nile: Mắc kẹt giữa sa mạc hóa và nước biển dâng
Ở Ai Cập, những hiện tượng diễn tiến chậm như nước biển dâng và
sa mạc hóa đang tác động đến đồng bằng Sông Nile.93 Tổng diện
tích của Cộng hòa Ả Rập Ai Cập là khoảng một triệu km², trong
đó hầu hết có khí hậu khô và khô kiệt. Những vùng có khả năng
sản xuất tốt nhất ở Ai Cập là đồng bằng Sông Nile và thung lũng
Nile (chiếm 3% tổng diện tích). Sự dâng lên của mực nước biển
theo dự đoán sẽ khiến dân cư vốn đang gia tăng nhanh chóng di
chuyển đến những vùng dân số đông đúc hơn. Tình trạng sa mạc
hóa và thoái hóa đất đang diễn ra trên những vùng đất rộng lớn ở
phía Đông và phía Tây Đồng bằng Sông Nile. Những vùng đất đó
có thể sẽ trở thành hoang hóa bởi tác động kép của hai nhân tố
liên quan đến biến đổi khí hậu là sa mạc hóa và nước biển dâng.
Trong tương lai, hiện tượng nước biển dâng còn có thể ảnh hưởng
thêm tới 16% dân số.94
Tổng diện tích các cồn cát và đất bị ảnh hưởng bởi sự xâm lấn của
cát ước tính xấp xỉ 800.000 ha.95 Năng suất của đất hiện đã giảm
khoảng 25% so với năng suất ban đầu.96 Tốc độ xói mòn hàng
năm ước tính là khoảng giữa 0,8 và 5,3 tấn/ha/năm.97 Sa mạc hóa
và thoái hóa đất đã khiến một bộ phận dân phải di cư trong nước
để tìm kế sinh nhai.
Chính phủ Ai Cập đang chống lại sa mạc hóa bằng một chiến
lược di dân trong nước gắn với Dự án Quốc gia Mobarak ở phía
Tây và phía Đông đồng bằng. Kế hoạch này ban đầu được thiết
kế nhằm giảm bớt gánh nặng cho các chương trình môi trường,
giảm thất nghiệp, nghèo đói và quá tải dân số ở Cairo, Beheira,
Kafr El-Sheikh và Qalioubia. Dự án này hướng tới mục tiêu tạo
ra một dòng di cư nội địa từ thành thị về nông thôn dọc theo rìa
Đồng bằng.
Phần lớn những người được tái định cư ở đồng bằng phía Đông
là những thanh niên thất nghiệp đến từ các khu ổ chuột trong
thành phố. Ngược lại, phần lớn những người chuyển đến đồng

bằng phía Tây là những nông dân bị ảnh hưởng của một đạo
luật có lợi cho chủ đất, khiến họ có thể dễ dàng đuổi tá điền khỏi
những khu vực canh tác thuận lợi. Sau khi bị xua đuổi, người nông
dân đã được chính phủ đưa đến đồng bằng phía Tây.
Chương trình này đã giao cho mỗi người tá điền và thường là cả
những người nhập cư khác đến làm việc như nông dân ở đồng
bằng phía Đông và đồng bằng phía Tây một phần đất rộng
10,500m². Tuy nhiên, vùng đất đã sớm gặp phải khó khăn do độ
mặn trong đất và nước. Khi chi phí đào giếng trở nên quá đắt đỏ,
nhiều chủ đất đã phải bán đất của mình đi và trục xuất những
nông dân nhập cư. Một người nông dân cho biết: “Khi rời làng cũ
của mình là Bassioun-Gharbia ở trung tâm đồng bằng, tôi đã bắt
đầu làm việc trên khu đất mới được giao ở sa mạc. Sau một thời
gian, vùng đất này bị ảnh hưởng bởi sự muối hóa nguồn nước
ngầm. Người chủ đất đã quyết định bán nó đi. Tôi buộc phải rời
khỏi đó và đến Embaba, một vùng hẻo lánh ở Tây Cairo.” 98 Những
người nhập cư mới nhận được các dịch vụ về nơi ở, khuyến nông

Bản đồ này cho ta biết điều gì?
Bản đồ chính phác thảo những vùng có mực nước biển dâng lên 1 và 2m (tương ứng là màu xanh nước biển sẫm và nhạt) trên bản
đồ mật độ dân số với khu vực đô thị được đánh dấu. Bản đồ cũng cho thấy biên giới của đồng bằng sông Nile. Đồng bằng sông Nile
nuôi sống 40,2 triệu người vào năm 2000, trong số đó 10,7 triệu người sống ở những vùng sẽ bị nhấn chìm khi mực nước biển dâng
lên 2m. Bản đồ được lồng thêm vào cho biết tình trạng phân bố đất nông nghiệp. Đồng bằng có 1,5 triệu ha đất nông nghiệp, trong
đó 518 ngàn ha sẽ bị nhấn chìm khi mực nước biển dâng lên 2m. Những tiến trình này sẽ buộc người dân phải tìm kiếm vùng đất nhỏ
hơn có thể sinh tồn và sẽ khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm.

và thú y từ chính phủ và các NGO. Nguồn tài trợ từ chính phủ hỗ
trợ người nhập cư thuốc diệt côn trùng và thuốc thụ phấn nhân
tạo. Tuy nhiên, những đầu tư ban đầu và động lực để khuyến khích
người dân nghèo di cư đến những vùng đất mới giảm dần theo thời
gian. Khu đồng bằng phía Tây và phía Đông thiếu điều kiện tiếp xúc
với nước uống, thiếu cơ sở hạ tầng thích hợp cùng các dịch vụ công
như trường học, hệ thống chăm sóc sức khỏe và những hệ thống
xử lý nước thải vận hành tốt. Kết quả là nhiều người di cư đến đã
không ở lại trong khi những người khác đang muốn rời đến những
vùng đất khác hoặc trở về quê hương. Ngày nay, chỉ một nửa diện
tích đất tái định cư vẫn còn được sử dụng.
Với hai quá trình tác động song song là sa mạc hóa và nước biển
dâng, câu hỏi đặt ra là những người dân trong khu vực đồng bằng
sông Nile vốn đã đông đúc sẽ đi về đâu? Nghiên cứu của dự án
EACH-FOR cho thấy nhiều người không muốn di cư khỏi vùng đất
quê hương của họ. Một người sống trên bờ sông Nile khi được
phỏng vấn đã nói: “Thiếu nước, đất bị thoái hóa… và thu hoạch
mùa màng sụt giảm lẽ ra đã là lý do để tôi ra đi. Nhưng tôi không
thể rời bỏ mảnh đất của mình. Tôi đã được thừa hưởng mảnh đất
này từ cha ông tôi nhiều năm trước đây và không thể rời bỏ nó. Tôi
đã quen với nơi này, gia đình lớn và bạn bè của tôi sống ở đây. Tôi
chưa bao giờ rời nơi này, tôi cũng chưa bao giờ đi Cairo, vậy làm
sao tôi có thể dễ dàng rời khỏi đây và đến một nơi nào đó khác?
Chúng tôi sẽ phải cân đối lại chi tiêu và hy vọng mọi việc sẽ tốt
đẹp hơn.”99
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3.7 Tuvalu và quần đảo Maldive: Nước biển dâng và các quốc đảo đang phát triển
Các quốc đảo nhỏ đặc biệt dễ tổn thương trước hiện tượng nước
biển dâng do biến đổi khí hậu. Theo IPCC:
Mực nước biển dâng được cho là sẽ làm tăng thêm sự ngập lụt, triều
cường, xói mòn và các thiên tai khác ven biển, do đó sẽ đe dọa cơ
sở hạ tầng, sự định cư và các điều kiện hỗ trợ sinh kế của các cộng
đồng trên đảo (...) Có bằng chứng rõ ràng cho thấy, trong hầu hết
các kịch bản biến đổi khí hậu, nguồn tài nguyên nước ở những đảo
nhỏ dường như bị tổn hại nghiêm trọng (...) Biến đổi khí hậu được
dự đoán sẽ ảnh hưởng nặng nề đến những rạn san hô, thủy hải sản
và các nguồn tài nguyên dựa vào biển khác. (...) Nền nông nghiệp
tự cung tự cấp và nền nông nghiệp thương mại trên những đảo nhỏ
theo dự báo cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi biến đổi khí hậu.100

Tuvalu
Là một trong số các quốc đảo san hô vòng nằm ở vị trí thấp và xa xôi
nhất trên Trái đất, Tuvalu là một điển hình về sự tồn tại của một đất
nước bị đe dọa bởi hiện tượng nước biển dâng. Lãnh thổ của Tuvalu
trải dài trên một diện tích hơn 750.000 km2, nhưng chỉ có 26 km2 là đất
khô mà không có điểm nào cao quá 5m so với mức thủy triều cao.
Độ cao so với mực nước biển thấp khiến Tuvalu rất dễ bị tổn thương
trước sự dâng lên của mực nước biển, triều cường, “thủy triều vua”
(king tides) và các biến cố khí hậu khác ảnh hưởng tới toàn bộ cư
dân của quốc gia này (tất cả người dân Tuvalu sống bên bờ biển).
Các vấn đề môi trường của Tuvalu là sự kết hợp sâu xa của tình trạng

thiếu nước, vấn đề xử lý chất thải và sức ép dân số. Nhận biết của địa
phương về vấn đề nóng lên toàn cầu đang thay đổi, tuy nhiên, ngập
lụt do nước biển xảy ra ngày càng nhiều hơn, xói mòn bờ biển ngày
càng tăng và nền nông nghiệp ngày càng khó khăn là những bằng
chứng hiển nhiên cho thấy môi trường đang thay đổi. Những trận
triều cường và thủy triều vua đã vượt quá khả năng thích nghi của
nhiều người dân Tuvalu. Với khả năng mực nước biển dâng khoảng
một mét trong thế kỷ này, thậm chí nếu diện tích bề mặt không bị
nhấn chìm hoàn toàn, vẫn có một câu hỏi đặt ra là người dân nơi đây
có thể sống một cuộc sống bình thường trong bao lâu nữa.
Luồng di cư ở Tuvalu chia làm 2 hướng: từ những hòn đảo bên
ngoài vào Funafuti và từ Tuvalu tới Fiji và New Zealand. Hiện nay
khoảng 3.000 người Tuvalu đã di cư tới Auckland, New Zealand,
nhiều người trong số đó có ít nhất một phần lý do gắn với môi
trường. Một người được phỏng vấn cho biết quyết định di cư của
ông đến từ nỗi lo sợ rằng Tuvalu sẽ bị ngập: “Tôi không muốn một
buổi sáng thức dậy với hòn đảo đã bị xóa sổ. Hãy nhìn những gì đã
xảy ra với các hòn đảo Solomon! Tôi muốn rời đi ngay bây giờ trước
khi chẳng còn sự lựa chọn nào khác.”101
Những mơ hồ bất định về tương lai dường như là tác nhân lớn nhất
dẫn đến di cư, thậm chí còn hơn cả những quan ngại thực tế về môi
trường. Hầu hết mọi người dân di cư ở New Zealand được phỏng
vấn đều cho biết biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng
góp phần dẫn đến quyết định di cư của họ. Tất cả đều cho rằng đất
nước của họ có thể bị ngập vĩnh viễn. Một người di cư cho biết: “Khi
tôi rời đi, rõ ràng là mọi thứ đang xấu dần đi theo năm tháng... Tôi
trở về đó mỗi năm một lần, bởi vì tôi vẫn còn gia đình ở Tuvalu. Có
thể họ cũng sẽ đến New Zealand một ngày nào đó. Điều đó phụ
thuộc vào việc tình hình sẽ xấu đến mức nào. (...) Tôi không biết liệu
Tuvalu có biến mất không, nhưng tôi không nghĩ mọi người sẽ có
tương lai ở Tuvalu, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.”102
Mặc dù các phương tiện thông tin đều nói rằng một thỏa thuận tái
định cư ở quy mô quốc gia đã được ký kết giữa New Zealand và Tuva-

Các bản đồ này cho ta biết điều gì?
Các bản đồ này mô tả tình trạng bị ảnh hưởng bởi mực nước biển
dâng lên 1m (xanh sẫm) và 2m (xanh nhạt) của hai thủ đô - Funafuti
của Tuvalu và Malé của quần đảo Maldive. Những hòn đảo ở thấp đối
mặt với nhiều thách thức về phát triển và thiên tai như triều cường,
lốc xoáy, xói mòn bờ biển và nguy cơ nước biển dâng. Đối với 40 quốc
18

lu, đồng thời Tavalu cũng đã có thỏa thuận về di cư lao động với New
Zealand, song hiện vẫn chưa có những chính sách rõ ràng để tiếp
nhận người dân đảo Thái Bình Dương bị mất chỗ ở do mực nước biển
dâng. Các cuộc phỏng vấn thực địa cho thấy quan điểm khác nhau về
vấn đề di dân, từ cách nhìn phổ biến nhất là cam chịu và tuyệt vọng,
cho đến hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ chung tay chống lại biến
đổi khí hậu và ngăn chặn sự dâng lên của mực nước biển và các hệ
quả nguy hại khác. Một số người tin rằng các cuộc đàm phán về khí
hậu nhằm tạo quỹ thích ứng có thể tạo nguồn tài chính hỗ trợ di cư
do biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng:
“Cộng đồng quốc tế cần phải làm gì đó để giúp đỡ chúng tôi. Chúng
tôi không có trách nhiệm trong việc gây ra tình trạng biến đổi khí
hậu, vì vậy đất nước của chúng tôi không thể biến mất. Các quốc
gia khác phải giải quyết vấn đề này.” 103

sinh sống của người dân. Điều này đặt ra nguy cơ lớn đối với ngành
du lịch nơi đây, ngành công nghiệp cho nguồn thu quan trọng nhất
của Maldive. Nhưng đây không phải là nguy cơ duy nhất. Chính
phủ Maldive đã xác định một loạt các thiệt hại như mất đất, xói
mòn bờ biển, cơ sở hạ tầng, khu định cư của người dân, các rạn
san hô, nông nghiệp, an ninh lương thực và nguồn nước bị phá
hủy trong khi chính phủ thiếu năng lực thích nghi (cả về tài chính
và kỹ thuật).107 Tổng thống mới của Maldive, ông Mohamed Anni
Nasheed, đã tạo ra các chiến dịch quốc tế năm 2008 với khẩu hiệu
“Kế hoạch Đảo An toàn” bao gồm kế hoạch tái định cư cho các hòn
đảo nhỏ ít dân cư hơn tới những hòn đảo lớn hơn, an toàn hơn, có
hệ thống phòng thủ bờ biển tốt hơn. Kế hoạch này thậm chí còn
hướng tới khả năng tái định cư cho toàn bộ cư dân Maldive tới một
đất nước khác như Ấn Độ hoặc Iceland.

Đại diện thường trực của Maldive tại Liên Hiệp Quốc, ông H.E.
Ahmed Khaleel cho biết: “Di cư và tái định cư từ đảo nhỏ sang đảo
lớn đã trở thành một nhu cầu bức thiết đối với sự phát triển và sinh
tồn của chúng tôi.”108
Để tìm ra những giải pháp thích nghi cho khoảng 40 quốc gia mà
sự tồn vong đang bị đe dọa nặng nề bởi hiện tượng nước biển dâng
thì sự hợp tác và hỗ trợ quốc tế là rất cần thiết. Trong vòng đàm
phán về khí hậu gần đây tại Poznan, Ba Lan (COP 14), một nghiên
cứu viên đã phát biểu: “Quá trình nghiên cứu thực địa của chúng tôi
trên khắp thế giới cho thấy có rất ít người có thể di cư sang nước
khác – phần lớn họ buộc phải bằng lòng với một điểm đến “có thể ở
được”. Điều này càng đòi hỏi các quốc gia bắt tay hợp tác với nhau,
đặc biệt là các nước đang phát triển”.109

Từ khi gia nhập Liên Hiệp Quốc vào năm 2000, Tuvalu đã đóng vai
trò tích cực trong Hiệp hội các Quốc Đảo Nhỏ (AOSIS) và đã sử dụng
các diễn đàn quốc tế như các cuộc đàm phán về khí hậu nhằm thu
hút sự quan tâm của thế giới đến những khả năng tổn thương cụ
thể của các quốc đảo nhỏ và nhu cầu xác định các giải pháp thích
nghi hợp lý đúng lúc.

Quần đảo Maldive
Maldive là một quốc đảo san hô vòng với 1.200 hòn đảo và 298.968
dân cư theo số liệu năm 2006.104 Điểm cao nhất của quần đảo cao
2,3 mét so với mực nước biển và được coi là quốc gia nằm ở vị trí
thấp nhất trên thế giới. Thủ đô Male của Maldive tập trung tới 35%
dân số của cả nước và là một trong những thành phố có mật độ dân
số cao nhất thế giới. Thành phố được bao quanh bởi một bức tường
biển cao 3,5 mét.105 Bức tường này đã cứu thành phố khỏi thảm họa
sóng thần năm 2004.106
Như những gì được thể hiện trên bản đồ, nếu mực nước biển dâng
lên một mét, nước sẽ nhấn chìm cơ sở hạ tầng và đe dọa khu vực

đảo nhỏ đang phát triển, mực nước biển dâng có thể sẽ nhấn chìm
toàn bộ các quốc gia có chủ quyền. Quá trình tái định cư có thể là một
giải pháp thích nghi trọng tâm về lâu dài. Tuy nhiên, nếu toàn bộ các
quốc gia có chủ quyền bị nhấn chìm khi mực nước biển dâng thì việc
tái định cư sẽ đặt ra những vấn đề địa chính trị quan trọng và nhu cầu
cần có một sự hợp tác quốc tế hiệu quả càng trở nên bức thiết.
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Từ năm 2004, CARE đã làm việc với người dân ở phía Nam Bangladesh để giúp họ thích nghi với nạn lụt đang ngày càng tăng cả về tần
suất và mức độ. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm cả việc tạo ra các “vườn nổi” trên các đám lục bình (eichornia crassipes). Bám vào lục bình,
vườn rau có thể dâng lên theo nước và nhờ vậy đảm bảo được nguồn lương thực và thu nhập quan trọng của người dân.
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4. Kết luận
Biến đổi khí hậu đang xảy ra với tốc độ và cường độ mạnh hơn dự
đoán ban đầu.110,111 Giới hạn an toàn về khí nhà kính trong khí quyển
có thể thấp hơn nhiều so với mức chúng ta đã tưởng và chúng ta
có lẽ đang tới gần hơn với điểm bùng phát không thể tránh khỏi.112
Trong khi đó, lượng phát thải khí CO2 toàn cầu đang tăng với mức
độ và tốc độ ngày càng cao.113 Các nỗ lực nhằm giảm phát thải đều
quá ít ỏi và muộn màng. Do đó, những thách thức và quan điểm
chính trị phức tạp của chiến lược thích nghi và của chiến lược giảm
nhẹ đang gặp nhau tại trung tâm của các tranh luận về chính sách.
Một trong những vấn đề quan trọng nhất cần bàn đến là biến đổi
khí hậu sẽ ảnh hưởng đến sự di cư và mất chỗ ở của con người như
thế nào – và chúng ta sẽ làm gì trước tình trạng đó.

năng lực thích nghi. Kết quả là, mức độ tổn thương là rất khác biệt
giữa các quốc gia, các cộng đồng và thậm chí là giữa các hộ gia
đình. Ví dụ, mức độ bị ảnh hưởng của người nghèo đối với biến đổi
khí hậu thường lớn hơn các nhóm khác bởi các quyền lực kinh tế và
chính trị đẩy họ đến sống tại những địa bàn có nguy cơ cao (ví dụ,
sườn đồi dốc dễ gặp phải lở đất). Trong khi đó, một trong số những
nhân tố quan trọng nhất tạo nên năng lực thích nghi của con người
là việc họ tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực tự nhiên, con người,
xã hội, vật chất, chính trị và tài chính. Sự thiếu hụt rõ ràng những
yếu tố này là lý do chính giải thích vì sao người nghèo – đặc biệt là
những nhóm xã hội bị thiệt thòi – dễ tổn thương bởi ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu hơn những nhóm khác.

Báo cáo mang nhiều thông điệp được đưa ra từ những bằng chứng
thực tế và các bản đồ, trong đó những điểm sau đây là đặc biệt
quan trọng:

Phụ nữ phải đấu tranh với vô vàn cản trở về năng lực thích nghi. Vai
trò về giới cũng như các phong tục và rào cản văn hóa đang khiến
hầu hết phụ nữ và những gia đình có phụ nữ làm chủ khó khăn hơn
khi muốn di cư để ứng phó với biến động môi trường.

Biến động môi trường, tình trạng mất chỗ ở và di cư
Lý do di cư của con người là rất phức tạp nhưng thường phản ánh
sự kết hợp của các tác nhân môi trường, kinh tế, xã hội và/hoặc
chính trị. Ảnh hưởng của sự biến đổi về môi trường đối với tình
trạng di cư là rất rõ ràng và đang ngày càng tăng lên. Các ước tính
hiện tại và dự đoán tương lai về số người buộc phải di cư đang rất
cách biệt, dao động từ 25 đến 50 triệu vào năm 2010 cho tới gần
700 triệu vào năm 2050. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đưa ra một
con số ở khoảng giữa là 200 triệu người di cư do môi trường vào
năm 2050.

Các dạng sinh kế và sự di cư của con người
Biến động môi trường dường như đang châm ngòi cho các luồng
di cư lâu dài vì nó hủy hoại các dạng sinh kế phụ thuộc vào hệ sinh
thái (như canh tác sử dụng nước mưa, chăn thả gia súc và đánh bắt
cá), trong khi các giải pháp thay thế ở địa phương rất hạn chế. Sự
hủy hoại các nguồn tài nguyên đất, nước và rừng, cũng như những
ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu (ví dụ thay đổi mô hình
mưa) đang đóng vai trò quan trọng trong các phương thức di cư
của con người.

Khả năng tổn thương ở các mức độ khác nhau
Khả năng tổn thương của con người trước biến động môi trường
phản ánh sự kết hợp giữa mức độ bị ảnh hưởng, tính nhạy cảm và

Hành động của chính phủ và các nguy cơ
Một số dạng biến động môi trường, bao gồm nước biển dâng và
băng tan, có thể đòi hỏi hành động của chính phủ ở quy mô rộng.
Tuy nhiên, những động thái can thiệp có thể khiến cho tình trạng
của người dân không khá hơn mà thậm chí còn tệ hơn so với trước.
Ví dụ, như đã đề cập ở mục 3.3 của báo cáo này, chính phủ Việt Nam
đang thực hiện tái định cư cho một số người dân sống ở vùng bị đe
dọa bởi xói mòn bờ sông, lũ lụt và triều cường. Mặc dù sự can thiệp
này là đáng ca ngợi, quá trình tái định cư có thể sẽ phải trả những
giá cao do sự mai một về văn hóa, mất mát về sinh kế, giảm tiếp
cận với các dịch vụ xã hội và mất đi các mạng lưới việc làm. Tóm
lại, những phản ứng với biến động môi trường từ trên xuống có
thể mang theo những nguy cơ thực sự, trong đó có nguy cơ “thích
nghi nửa vời”.

Tầm quan trọng của quá trình thích nghi tổng thể, minh bạch và
có trách nhiệm
Phạm vi của các biến động môi trường hiện nay và dự đoán trong
tương lai đòi hỏi vai trò quan trọng của các chính quyền trung
ương. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy các lợi ích có thể được tối
đa hóa và các nguy cơ có thể giảm tối thiểu nếu các nhóm cộng
đồng dễ bị tổn thương được tham gia đúng nghĩa vào quá trình lập
kế hoạch, triển khai, theo dõi và đánh giá các hoạt động ứng phó

với biến đổi môi trường. Điều này đưa đến một trong những kết
luận quan trọng nhất của báo cáo này. Cụ thể là, phạm vi và mức độ
của các thách thức mà chúng ta đang phải vượt qua có thể lớn chưa
từng có, song chúng ta đã sẵn sàng đối mặt với chúng bằng những
nguồn lực sẵn có như kiến thức, kỹ năng và sự hợp tác nhằm bảo vệ
chân giá trị và các quyền cơ bản của những người đang bị đe dọa
bởi nguy cơ mất chỗ ở do biến động môi trường.
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Phụ lục Kỹ thuật: Dữ liệu và phương pháp
Công việc thực địa
Suy thoái môi trường do con người gây ra được ghi nhận trong rất
nhiều tài liệu đã công bố. Biến động môi trường gây ra bởi hoạt
động của con người được thảo luận nhiều nhất là biến đổi khí hậu,
bên cạnh các thay đổi môi trường khác như thoái hóa đất, mất rừng
và sa mạc hóa. Ngày nay con người còn phải đối mặt với những
biến động lớn về xã hội, chính trị và kinh tế, kết quả của sự toàn cầu
hóa và thay đổi công nghệ.
Cho dù đã có những thông tin thực tế về biến động môi trường, thiên
tai, di cư và phát triển kinh tế, song kiến thức có hệ thống dựa trên
kinh nghiệm thực tiễn về mối liên hệ giữa các quá trình biến động
môi trường và di cư dường như vẫn còn rất ít. Để khỏa lấp khoảng
trống này, Ủy ban Châu Âu đã tài trợ cho Dự án EACH-FOR nhằm
tìm hiểu vai trò của biến động môi trường trong việc hình thành các
quyết định di cư. Dự án được thực hiện thông qua một cái nhìn tổng
quát và phân tích có hệ thống về các tiến trình suy thoái môi trường
và tự nhiên do con người gây ra, cũng như các bối cảnh kinh tế - xã
hội và nhân khẩu học tại vùng nghiên cứu của dự án. Dự án đã tiến
hành nghiên cứu thực địa tại 23 địa phương trên thế giới.

Lập bản đồ
Các bản đồ trong báo cáo này đã tích hợp các dữ liệu địa lý như dân
số (quy mô, mật độ và phân bố), thủy học (các lưu vực sông ở châu
Á, các châu thổ tập trung đông dân cư), mức nước biển dâng dự
đoán (1 và 2 mét), nông nghiệp (đất canh tác dùng nước mưa và
khu vực đồng cỏ chăn thả gia súc), các dự đoán thay đổi về lượng
nước chảy bề mặt và lốc xoáy với quy mô từ cấp châu lục đến các
đảo nhỏ. Những cơ sở dữ liệu này được thu thập từ nhiều nguồn
khác nhau và được tích hợp bằng kỹ thuật GIS. Tính toán về các khu
vực dân số có nguy cơ bị tác động được tính bằng các phương pháp
thống kê vùng. Thông tin bổ sung về nguồn dữ liệu và phương
pháp nghiên cứu áp dụng có thể xem thêm dưới đây.
Việc lồng ghép các thiên tai xảy ra trong hiện tại và dự đoán thiên
tai trong tương lai vào bản đồ các khu vực dân cư là nhằm cung
cấp nhận dạng ban đầu về vùng dân cư và các sinh kế có nguy cơ
chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. “Lớp” khả năng tổn thương114
đầu tiên này có thể được xem như một phần của bối cảnh dẫn đến
quyết định di cư.

Các bộ dữ liệu
Danh sách các bộ dữ liệu được sử dụng để lập bản đồ có thể tìm thấy
dưới đây. Một vấn đề cần được lưu ý ở bất cứ nơi nào dự đoán về biến

đổi khí hậu được áp dụng là sử dụng mô hình và kịch bản nào, các
biến đặc trưng nào (ví dụ, nhiệt độ hay lượng mưa tuyết) là thích hợp
nhất. Khi thừa nhận rằng nhiệt độ đang thay đổi sẽ mang lại những
ảnh hưởng đa dạng đối với nhiều vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc
biệt khi nhiệt độ có thể tăng quá sức chịu đựng đối với một số mùa
vụ nhất định, chúng tôi thấy rằng sự thay đổi về lượng mưa tuyết có
lẽ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến các dạng sinh kế.
Khi giả định đó hình thành, các lựa chọn bổ sung khác cũng được
đưa ra. Trong các bản đồ thể hiện các xu thế khô hóa, chúng tôi đã
lựa chọn sử dụng dữ liệu về thay đổi dự tính trong lượng nước chảy
bề mặt của Nohara và các cộng sự (2006) được công bố trong Báo
cáo đánh giá lần thứ tư của IPCC (AR4), báo cáo tổng hợp của Nhóm
nghiên cứu 2. Những dữ liệu này được tạo ra nhờ sử dụng kết hợp
nhiều mô hình khí hậu phù hợp với mô hình về lượng mưa thay đổi
trừ đi độ bốc hơi có thể thấy trong các phương pháp tiếp cận bằng
mô hình tổng hợp khác.115 Sự kết hợp nhiều mô hình thường đáng
tin cậy hơn các mô hình hoạt động độc lập vì nó sẽ trung bình hóa
các thái cực. Sự thay đổi của lượng nước chảy bề mặt được chọn
làm đại lượng thay vì sự thay đổi về lượng mưa đơn thuần, hoặc
lượng mưa trừ đi lượng bốc hơi (P-E), bởi vì lượng nước chảy bề mặt
là lượng nước có sẵn để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của
con người như phát triển mùa vụ, tưới tiêu và cả cho hệ sinh thái
nước ngọt vốn rất quan trọng đối với nghề thủy sản nước ngọt. Tuy
nhiên, như đã nói, dù sử dụng đại lượng nước chảy bề mặt hay P-E
thì các mô hình cũng khá giống nhau: (1) các khu vực ẩm ướt trở
nên ẩm ướt hơn; (2) các khu vực khô hạn trở nên khô hạn hơn; và
(3) các khu vực khô hạn cận nhiệt đới đang mở rộng về phía cực.
Về nước biển dâng, kịch bản AR4 của IPCC dự đoán nước biển sẽ
dâng khoảng 0,8-1m trong thế kỷ này do hiện tượng tan băng
nhiều hơn là do sự mở rộng của các luồng khí nóng. Tuy nhiên,
nghiên cứu gần đây cho rằng mực nước biển còn có thể dâng lên
đến gần 2m.116 Vì lý do này, chúng tôi đưa ra 2 mức là 1m và 2m ở
từng khu vực đồng bằng được đề cập tới ở phần 4.3.

thị, đại diện cho các khu vực đô thị vào khoảng năm 1995, được lấy
từ CIESIN (2009a).
Tổng diện tích các khu vực được tưới tiêu và tổng dân số trong các
lưu vực tiêu nước khác nhau - phụ thuộc vào lượng nước chảy bề
mặt từ sông băng – thu được nhờ tổng hợp các thống kê theo vùng
thể hiện bằng các đường kẻ chéo đánh dấu mỗi lưu vực tiêu nước,
sử dụng kỹ thuật Phân tích Không gian trong ArcMap 9.3.
Bản đồ 2: Mexico và Trung Mỹ: Di cư như một chiến lược ứng
phó với hạn hán và thiên tai
Bản đồ này kết hợp dữ liệu về thay đổi lượng nước chảy bề mặt của
Nohara và các cộng sự (2006) đã được sử dụng trong Báo cáo đánh
giá lần thứ tư của IPCC. Bản đồ mật độ dân số được lấy từ CIESIN
(2009b). Dữ liệu về lượng nước chảy bề mặt được lấy từ Fekete và
các cộng sự (2000). Dữ liệu về tính bền vững của đất nông nghiệp
dùng nước mưa được lấy từ FAO (2007). Dữ liệu về tần suất bão lốc
xoáy được lấy từ CHRR và một số tổ chức khác (2005).
Bản đồ 3: Tây Phi: Sức ép lên sinh kế nông thôn và tình trạng
di cư tiếp diễn
Bản đồ này kết hợp dữ liệu về sự thay đổi lượng nước chảy bề mặt
của Nohara và các cộng sự (2006) đã sử dụng trong Báo cáo đánh
giá lần thứ tư của IPCC. Các đường kẻ chéo thể hiện sự thay đổi
lượng nước chảy bề mặt được phác họa nhờ sử dụng phương pháp
dựa trên đường quét chuẩn (mỗi đường kẻ chéo mới được gán cho
giá trị lớn nhất của ô trước đó), vì thế nó mở rộng ra hoặc vượt quá
cả đường bờ biển và cho hình ảnh rõ nét hơn. Bản đồ mật độ dân
số được lấy từ CIESIN (2009b). Dữ liệu về lượng nước chảy bề mặt
được lấy từ Fekete và các cộng sự (2000). Dữ liệu về diện tích đất
nông nghiệp phù hợp với lối canh tác sử dụng nước mưa được lấy
từ FAO (2007). Dữ liệu về diện tích đất đồng cỏ được lấy từ Ramankutty và các cộng sự (2008). Bản đồ đồng cỏ thể hiện các khu vực
có đồng cỏ từ 70% trở lên.

Dưới đây là chi tiết các bộ dữ liệu đã sử dụng cho các bản đồ của
báo cáo và các phương pháp tính toán bản đồ tương ứng:

Các bản đồ 4, 5 và 6: Lụt lội và nước biển dâng ở những vùng
đồng bằng có mật độ dân số cao: sông Hằng, sông
Mê Kông và sông Nile.

Bản đồ 1: Băng tan và các hệ thống tưới tiêu chính ở châu Á
Bản đồ này kết hợp dữ liệu về sông băng của Armstrong và các
cộng sự (2009) với các mạng lưới sông ngòi của ESRI (2008) và các
vùng được tưới tiêu của FAO (2007) và FAO & IIASA (2006). Dữ liệu
biên giới lưu vực sông (lưu vực tiêu nước) được lấy từ USGS HydroSHEDS 2007 (Lehner và các cộng sự, 2006). Dữ liệu về khu vực đô

Các bản đồ này kết hợp những bộ dữ liệu sau đây: Mô tả địa lý của
các khu vực đồng bằng được lấy từ Kettner (2009). Bản đồ mật độ
dân số của năm 2000 được lấy từ CIESIN (2009b). Dữ liệu về các khu
vực thành thị được lấy từ CIESIN (2009a). Dữ liệu về mực nước biển
dâng được phát triển từ bộ dữ liệu 90m Shuttle Radar Topography
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Mission (SRTM) của CGIAR (Jarvis và các cộng sự 2008). Dữ liệu về
khu vực diện tích đất trồng trọt được lấy từ Ramankutty và các cộng
sự (2008). Dữ liệu về tần suất bão lốc xoáy được lấy từ CHRR và một
số tổ chức khác (2005).
Đối với bản đồ vùng sông Hằng, chúng tôi sử dụng bản đồ lũ lụt
của trận lụt năm 2007 do UNOSAT cung cấp (với sự giúp đỡ của
Einar Bjorgo và Luca Dell’Oro). Với bản đồ vùng Mê Kông, chúng
tôi lồng vào bản đồ vùng lụt năm 2000 do Cơ quan Theo dõi Lụt
Dartmouth (2006) cung cấp.
Để có được ước tính về số dân năm 2000 bị ảnh hưởng khi mực
nước biển dâng lên 1 và 2 mét, chúng tôi tạo ra các đường kẻ ô
vùng đồng bằng lấy từ Kettner (2009), sau đó sử dụng đường kẻ
dân số năm 2000 rút ra từ CIESIN (2009c). Sử dụng thống kê theo
vùng của ArcMap 9.3, chúng tôi đã tính toán thống kê cho vùng
dân cư sẽ bị ngập chìm khi mực nước biển dâng lên 1 và 2 mét dựa
trên dữ liệu SRTM của CGIAR (Jarvis và các cộng sự, 2008).
Các bản đồ 7-8: Nước biển dâng và các quốc đảo nhỏ đang
phát triển
Dữ liệu về hiện tượng nước biển dâng được phát triển từ bộ dữ liệu
90m Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) của CGIAR (Jarvis và
các cộng sự 2008) và đã được chuyển sang sơ đồ KML. Các hình ảnh
đảo, thủ đô của quần đảo Maldive (Male) và của Tuvalu (Funafuti)
được tải xuống từ Google Earth.
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