
6/14/2017

1

DiễnđànTài nguyênMêKông III
Tácđộngđối với tài nguyên thiênnhiênvà

sinhkế củahộnôngdânnhỏ

Hội Toàn cầu vì Con người và Môi trường (GAPE)

“Hỗ trợ con người theo cách thân thiện với môi trường,
Bảo vệ môi trường theo cách thân thiện với con người” 

Mr. Sinthavong Phuangchampa

15-16/6/ 2017

Hòa Bình, Việt Nam

Khái quát
1. Lào là một quốc gia giàu đa dạng sinh học

- Tầm quan trọng đối với sinh kế
- Tầm quan trọng của giảm thiểu tác động do thiên tai và

biến đổi khí hậu
- Hệ sinh thái dễ tổn thương
- Chất lượng nguồn nước

2. Trên 70% dân số làm nông nghiệp quy mô nhỏ và khai thác
lâm sản ngoài gỗ
3. Là một quốc gia nhỏ nằm trong lục địa, với dân số đa dạng

- Tầm quan trọng của việc khai hoang làm rẫy đối với sinh
kế của người dân tộc thiểu số
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Các vấn đề

1.Độ che phủ rừng: 70% trong những năm 1950 �
<46% hiện nay

2.“Cục pin của Đông Nam Á”

1.“Biến đất thành vốn”

1.“Sự ổn định” của tình trạng khai hoang làm rẫy
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Thách thức đối với nông dân

1. Các lâm sản ngoài gỗ�

2. Thích ứng với biến đổi khí
hậu�

3. Phát triển đập quy mô lớn = di
dời người dân bản địa

� Giảm diện tích và chất
lượng đất, rừng và nguồn
nước

�Giảm phù sa

�Giảm nguồn cá

4.Đất công, chuyển nhượng đất
(LCs) và tham vấn (FPIC)

�Tranh chấp

�Từ chủ đất đến người thuê
đất

�“Sự ổn định” của tình trạng
khai hoang làm rẫy

�Mất đi loài, giống bản địa

�Các chuỗi giá trị kém phát
triển

Bài học và các mô hình thực tiễn tốt

1. Quá trình phát triển do cộng đồng chủ trì

2. Các nền tảng được hợp pháp hóa

3. Lương thực là trước hết

4. Xen canh bền vững

5. Nghiên cứu tình trạng khai hoang dựa trên bằng chứng
thực tế

6.Trao đổi: Kiến thức bản địa và các mô hình thực tiễn từ
cộng đồng


