
Kính gửi Chính Phủ các quốc gia trên thế giới, 

 

Tôi/Chúng tôi nhận thức được tác động của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe toàn cầu và sự 

khẩn cấp cần ngăn ngừa các dịch bệnh tương tự trong tương lai, đảm bảo chấm dứt vĩnh viễn 

buôn bán động vật hoang dã trên cạn (nhất là chim và động vật có vú) phục vụ mục đích tiêu 

dùng. Các nghiên cứu cho thấy 71% các bệnh truyền nhiễm trong vài thập kỷ qua đều bắt nguồn 

từ động vật hoạt dã, 29% còn lại có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm. Động vật di chuyển theo 

chuỗi cung ứng - từ nơi bị bắt đến chợ - khiến các mầm bệnh lây lan và đa dạng hơn, từ đó tăng 

nguy cơ lây nhiễm cho con người suốt chuỗi buôn bán. Bệnh dịch bùng phát ở quy mô lớn với 

tần suất ngày càng tăng, do đó chúng ta cần phải hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề này. 

 

Tôi/Chúng tôi nhận thức được tác động đến kinh tế toàn cầu do dịch bệnh có nguồn gốc từ 

động vật gây ra, trong 50 năm qua đã gây mất mát kinh tế trị giá hàng trăm tỷ đô la và khiến 

kinh tế toàn cầu thiệt hại nặng nề. Ngoài bệnh tật và chết chóc, rõ ràng đại dịch COVID-19 

đang khiến kinh tế hỗn loạn nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đô cho nhiều doanh 

nghiệp và cá nhân trên toàn thế giới, làm gia tăng bất bình đẳng và tác động đến những người 

nghèo theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 đã, đang và sẽ tiếp tục ảnh 

hưởng hơn hết đến những cộng đồng nghèo nhất, qua đó làm trầm trọng thêm tình trạng bất 

bình đẳng và cản trở nỗ lực phát triển bền vững cũng như xóa đói giảm nghèo. Người dân bản 

địa và người nghèo vốn không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dễ 

bị tổn thương.  

 

Tôi/Chúng tôi nhận thức được ảnh hưởng của dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật đến an ninh 

toàn cầu và buôn bán động vật hoang dã trên cạn phục vụ mục đích tiêu dùng đã tạo điều kiện 

cho sự phát triển của những chủng mầm bệnh mới thông qua việc gom nhiều loài động vật từ 

nhiều nơi khác nhau trong tình trạng căng thẳng, bị thương và mắc bệnh vào cùng một chỗ. 

Chấm dứt tình trạng buôn bán vốn tạo ra môi trường lý tưởng cho mầm bệnh xuất hiện là việc 

cần kíp. Chúng ta phải hành động để ngăn chặn một đại dịch tương tự bằng cách chấm dứt nạn 

buôn bán thương mại động vật hoang dã phục vụ mục đích tiêu dùng. 

 

Tôi/Chúng tôi nhận thức được tác động tới đa dạng sinh học toàn cầu của nạn buôn bán ồ ạt 

động vật vật hoang dã phục vụ mục đích tiêu dùng trên khắp thế giới không chỉ đe dọa sự sống 

còn của hàng nghìn loài mà còn hủy hoại môi trường sống và hệ sinh thái trên phạm vi toàn 

cầu. Rõ ràng quy mô và phạm vi của nạn buôn bán động vật hoang dã phục vụ mục đích tiêu 

dùng đe dọa trực tiếp đến đa dạng sự sống trên trái đất và sức khỏe của xã hội cũng như mỗi 

cá nhân. Đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt nạn buôn bán thương mại này để bảo vệ, phục hồi 

các hệ sinh thái và đa dạng sinh học như một cách đầu tư trọng yếu vào sức khỏe trong tương 

lai của chính chúng ta và của cả hành tinh. Giờ là thời điểm cho một mô hình mới. 

 

Do đó, Tôi/Chúng tôi kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn buôn bán thương mại động vật hoang dã 

phục vụ mục đích tiêu dùng. 

 



Tôi/Chúng tôi thúc giục các chính phủ nhìn nhận rằng đây là một trong những quyết định quan 

trọng nhất mà cộng đồng thế giới hôm nay có thể làm để ngăn chặn các đại dịch trong tương 

lai và sự sụp đổ toàn cầu. Thông qua việc nhìn nhận này, Chúng tôi kêu gọi các chính phủ:  

 

 Ban hành luật pháp phù hợp nhằm chấm dứt vĩnh viễn buôn bán động vật 

hoang dã trên cạn phục vụ mục đích tiêu dùng; 

 Trao quyền cho các cơ quan liên quan để thực thi pháp luật một cách thích 

đáng; 

 Phát triển các biện pháp chuyển đổi hợp lý và công bằng cho những người có 

sinh kế bị ảnh hưởng bởi chuỗi buôn bán này. 

 

Tôi/Chúng tôi nhấn mạnh rằng bản kiến nghị này này hoàn toàn tôn trọng quyền của người dân 

bản địa đối với đất đai và tài nguyên của họ, và không liên quan đến việc săn bắn của người 

dân bản địa cùng các cộng đồng địa phương phục vụ mục đích tiêu dùng trong hộ gia đình 

và/hoặc bản sắc văn hóa. Trong những trường hợp người dân phải ăn thịt động vật hoang dã vì 

không có lựa chọn thay thế, điều đó cho thấy rằng chúng ta cần nỗ lực đảm bảo cho người dân 

tiếp cận với nguồn thực phẩm bền vững từ gia súc và thực vật, có thể cung cấp cho họ nguồn 

thực phẩm chất lượng cao đáng tin cậy, hợp vệ sinh và giảm nguy cơ tiếp xúc với các mầm 

bệnh mới từ động vật. 

 

Tôi/Chúng tôi nhận thức được rằng nhiều sinh kế hiện đang phụ thuộc vào buôn bán động vật 

hoang dã trên cạn phục vụ mục đích tiêu dùng trên khắp thế giới. Những người tham gia vào 

các hoạt động này cần được giúp đỡ chuyển sang nghề khác. Điều này đặc biệt đúng khi buôn 

bán động vật hoang dã phục vụ mục đích tiêu dùng gây ra những tác động tiêu cực lớn, bao 

gồm gây tử vong và bệnh tật trên diện rộng cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc làm sụp 

đổ hầu hết các ngành công nghiệp và nền kinh tế trên thế giới. 


