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>> GS.tS MAi trọnG nHuận

XóA SỔ cÁc Mục tiêu…

Biến đổi khí hậu và tác động nhiều 
mặt của nó dường như không còn 
là vấn đề gây tranh luận nữa. Mực 
nước biển dâng cao 1m, Việt nam sẽ 
mất đi 12% diện tích đất màu mỡ, 
khoảng 40 nghìn km2 diện tích vùng 
đất thấp bị ngập lụt, thiệt hại có thể 
lên đến 17 tỷ uSD. trong trường 
hợp mực nước biển dâng cao 5m, 
khoảng 35% dân số Việt nam sẽ bị 
ảnh hưởng. trong 50 năm qua, mực 
nước biển trung bình ở Việt nam 
đã dâng cao 20 cm. Đây chỉ là một 
trong hàng loạt những hậu quả khởi 
đầu của biến đổi khí hậu mà chúng 
ta phải gánh chịu. các chuyên gia 
WB dự báo, Việt nam là một trong 

những nước chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất do nước biển dâng. 

những năm gần đây, các hiện tượng 
thời tiết cực đoan bắt đầu gia tăng, 
ngập lụt và hạn hán xảy ra bất 
thường không theo quy luật. Bão và 
lụt lội là những thảm họa thiên tai 
nguy hiểm nhất đối với các khu vực 
ven biển Việt nam. trung bình, một 
năm Việt nam phải hứng chịu 6 cơn 
bão, năm nhiều nhất lên đến12 cơn 
bão. cơn bão Xangsane đổ bộ vào 
miền trung năm 2006 đã làm cho 
300.000 người mất nhà cửa. 

năm 2008, lượng mưa lớn và ngập 
lụt bất thường đã xảy ra, không chỉ 
người dân các tỉnh vốn xưa nay phải 
“quen” sống chung với lũ mà ngay 

tại Hà nội cũng đã phải hứng chịu 
trận lụt lịch sử. trong khi người dân 
Bắc Bộ đang phải chống chọi với lụt 
lội thì những nguy cơ hạn hán đe 
dọa mùa màng, cháy rừng lại diễn ra 
một cách thường xuyên hơn ở tây 
nguyên và nam Bộ. 

Biến đổi khí hậu đang trở thành mối 
đe dọa đối với an ninh lương thực, 
khi Việt nam đang là nước xuất khẩu 
gạo lớn thứ hai thế giới (sau thái 
Lan) với khoảng 70% dân số sống 
ở khu vực nông thôn. những năm 
qua, trong bối cảnh của ấm lên toàn 
cầu, nhiệt độ trung bình của Việt 
nam đã tăng lên 0,7oc trong vòng 
50 năm qua. các phân tích số liệu 
thời tiết và sản lượng gạo của Viện 
nghiên cứu lúa Quốc tế (irri) trong 

tìM HiỂu, ứnG PHó Và tHícH nGHi Với Biến ĐỔi KHí Hậu Là cHuỗi HànH ĐộnG DựA trên cÁc 
HiỂu Biết cỦA cOn nGười Về tÁc ĐộnG cỦA Biến ĐỔi KHí Hậu. ĐỂ có Được nHữnG HiỂu Biết 
nàY PHẢi nGHiên cứu Và Biến cÁc Kết QuẢ nGHiên cứu tHànH Kiến tHức. nơi ĐỂ LàM nHữnG 
cÔnG Việc nàY tHườnG Là cÁc trườnG Đại Học. ĐỂ nHữnG tri tHức Về Biến ĐỔi KHí Hậu Đi 
VàO nHận tHức Và SAu Đó Đi VàO HànH ĐộnG cỦA Xã Hội tHì cần PHẢi có nơi ĐàO tạO. Đó 
cũnG cHínH Là trườnG Đại Học.
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khoảng thời gian 1979 – 2003 cho 
thấy, nhiệt độ tối đa hàng năm tăng 
0,25oc và tối thiểu tăng 1,13oc. Sản 
lượng gạo giảm 10% khi nhiệt độ tối 
thiểu hàng năm tăng 1oc. Bên cạnh 
đó, hệ thống lương thực đang bị tổn 
thương do môi trường biến đổi, đặc 
biệt là do quá trình suy thoái chất 
lượng đất và nước.

Biến đổi khí hậu đã cản trở việc thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững, cướp đi công sức lao động, tài 
sản của từng công dân, mỗi quốc 
gia và cả nhân loại. Hội nghị thượng 
đỉnh lương thực thế giới đưa ra mục 
tiêu, đến năm 2015, giảm nghèo đói 
xuống còn 50%. Mục tiêu này khó 
đạt được khi thiên tai bão lũ và những 
tổn thất của con người tăng lên, quá 
trình nghèo đói tiếp tục, chất lượng 
cuộc sống giảm sút. Khi năng lực tài 
chính không còn thì mục tiêu thực 
hiện công bằng xã hội, xóa đói giảm 
nghèo khó lòng thực hiện được. 
những nạn nhân đầu tiên của biến 
đổi khí hậu, không ai khác, chính là 
phụ nữ và trẻ em. Khác với nam giới, 
hai đối tượng này dễ bị tổn thương 
do nhu cầu về nước sạch, sức khỏe, 
trách nhiệm gia đình, kỹ năng sống 
và… học vấn. Và do vậy, chỉ số phát 
triển con người bị tước đoạt. 

Mặt khác, một vấn nạn đang làm 
bận tâm các nhà quản lý, nhà khoa 
học và cả người dân chính là việc sử 
dụng và khai thác bất hợp lý nguồn 
tài nguyên thiên nhiên. cùng với 
những tác động của biến đổi khí hậu, 
sự tàn phá những khu rừng nguyên 
sinh, những hoạt động công nghiệp 
hủy hoại môi trường đã khiến hàng 
loạt các hệ sinh thái bị tổn thương 
nghiêm trọng, trong đó, giới khoa 
học đã ghi nhận sự biến đổi nhanh 
chóng theo hướng tiêu cực các 
quần thể sinh vật và hệ sinh thái 
với mức độ tuyệt chủng báo động. 
theo nhận đinh của các chuyên gia, 
chúng ta đang đang bước vào thời 
kỳ tuyệt chủng thứ 6 với hàng chục 
nghìn loài động thực vật “xóa sổ” 
khỏi hành tinh mỗi năm. 

tác động của biến đổi khí hậu đối 
với kinh tế - xã hội là không nhỏ: làm 
suy giảm quỹ đất, tăng nguy cơ ngập 
lụt và thiệt hại về người, phá hủy các 
công trình bảo vệ bờ và cơ sở hạ 
tầng ven bờ, tăng nguy cơ phát sinh 
dịch bệnh, phá hủy các tài nguyên và 
giá trị văn hóa phi vật thể… những 
tai biến về địa chất cũng tăng lên do 
biến đố̉i khí hậu, đặc biệt khi Việt 
nam là quốc gia rất nhạy cảm với 
những thảm họa thiên tai. 

VAi trò cỦA trườnG Đại 
Học

Biến đổi khí hậu đang là thách thức 
hàng đầu của các chính phủ. thích 
ứng với biến đổi khí hậu đã trở thành 
mối quan tâm lớn nhất trong chương 
trình nghị sự phát triển toàn cầu. 
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, 
khái niệm thích ứng thường liên hệ 
với quan niệm về rủi ro, nơi mà cả 
tai biến và tổn thương đóng một 
vai trò quan trọng. còn trong địa 
hạt của khoa học xã hội, khái niệm 
thích ứng lại chủ yếu liên quan đến 
khái niệm tổn thương, khi mà chính 
khái niệm này cũng có thể được hiểu 
theo nhiều cách khác nhau, nhưng 
thường tập trung vào các yếu tố kinh 
tế xã hội.

Sự thích ứng với biến đổi khí hậu phụ 
thuộc rất nhiều vào các hành động 
địa phương. Khi mà khả năng thích 
ứng được quyết định bởi những điều 
kiện khí tượng thủy văn, địa vật lý 
và tình hình kinh tế -  xã hội của địa 
phương thì việc nâng cao năng lực 
địa phương là cần thiết, đặc biệt ở 
các nước đang phát triển, trong đó 
cần tập trung phát triển nguồn nhân 
lực và năng lực công nghệ ở những 
vùng chịu tổn thương trên thế giới. 
Hành động của cộng đồng phải 
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được thực hiện theo phương châm 
“tư duy toàn cầu, hành động địa 
phương”.

Việc chia sẻ, phổ biến những hiểu 
biết và kinh nghiệm toàn cầu đóng 
vai trò tích cực trong cuộc chiến giữa 
con người và thiên nhiên. trong đó, 
giáo dục bậc cao đóng một vai trò 
quan trọng khi những nghiên cứu 
cần thiết có thể được tiến hành 
thông qua các dự án nghiên cứu ứng 
dụng trong sự hợp tác với cộng đồng 
địa phương. Động thái này sẽ giúp 
đưa ra phương thức quản lý và hành 
động để đánh giá những tác động 
của biến đổi khí hậu, đồng thời thiết 
lập các chương trình khung thích 
hợp trong việc đối phó và thích ứng 
ở những cộng đồng chịu tác động 
trực tiếp. 

thực tế, những lỗ hổng tri thức 
để thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong cộng đồng là rất lớn. công 
dân những nước đang phát triển 
là những đối tượng cần được trang 
bị những tri thức và kỹ năng nhất. 
nhưng hiện nay, người dân ở những 
khu vực được đánh giá là chịu tác 
động nặng nề nhất thì khái niệm 
về biến đổi khí hậu còn rất mơ hồ. 
các nhà khoa học, nhà quản lý cũng 
cần phải hiểu đúng và đủ để hoạch 
định những chính sách và xây dựng 

những giải pháp thích ứng và đối 
phó. Do vậy, giáo dục bậc cao ở các 
nước đang phát triển đóng một vai 
trò quan trọng. Việc này có thể làm 
tốt thông qua hợp tác chặt chẽ giữa 
các trường đại học, viện nghiên cứu 
trên thế giới; tiến hành những nghiên 
cứu liên ngành hay các chương trình 
trao đổi sinh viên và chuyên gia.

ở Việt nam, trước hết, giải pháp 
hiệu quả hơn cả là giáo dục, nâng 
cao nhận thức của người dân về 
tầm quan trọng của biến đổi khí hậu 
trong đời sống, trong đó có nâng 
cao năng lực của cộng đồng trong 
phòng chống thiên tai, biến đổi khí 
hậu và giảm bớt mức độ tổn thương 
của những cộng đồng nghèo. Việc 
xây chương trình giáo dục cần phải 
căn cứ vào những kết quả nghiên 
cứu của các nhà khoa học, kết hợp 
với các nhà giáo dục để biên soạn các 
tài liệu, hướng dẫn có nội dung ngắn 
gọn, dễ hiểu cho từng đối tượng, 
từng nhóm người, vùng miền chịu 
tác động của biến đổi khí hậu. Việc 
đưa, lồng ghép vào các chương trình 
giảng dạy chính thức và tổ chức các 
khóa học, tập huấn được xem là giải 
pháp hiệu quả trong việc nâng cao 
nhận thức của học sinh, sinh viên. 
Đây là những giải pháp tiết kiệm 
nhất, bền vững nhất, lâu dài nhất và 

phù hợp  nhất cho Việt nam.

thách thức của biến đổi khí hậu có 
thể trở thành cơ hội đối với Việt nam 
nếu chúng ta biết cách thực hiện, 
và các trường đại học là thành phần 
không thể thiếu trong các hoạt động 
và hành động của quốc gia nhằm 
ứng phó với những tác động của 
biến đổi khí hậu. chúng ta có thể 
xây dựng các đại học bền vững kiểu 
mẫu, sử dụng tối đa năng lượng tái 
tạo, tối ưu hóa kết cấu, giao thông… 
để hạn chế thấp nhất sử dụng năng 
lượng hóa thạch. Việc xây dựng các 
trường đại học, trung tâm nghiên 
cứu về biến đổi khí hậu sẽ làm nòng 
cốt trong việc nghiên cứu, đánh giá, 
dự báo tác động và đề xuất các giải 
pháp thông minh thích ứng với biến 
đổi khí hậu. Việc này có thể được 
thực hiện thông qua việc xây dựng 
các chương trình nghiên cứu liên 
ngành và xúc tiến các chương trình 
đào tạo sau đại học, tập huấn nâng 
cao nhận thức về biến đổi khí hậu với 
sự tham gia của các chuyên gia cao 
cấp để định hướng và làm nòng cốt 
cho việc dự báo.

17Số 219 - 2009


