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Phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên
Anthropocene:
Tầm quan trọng của quyền được sống trong môi
trường trong lành của con người
Claudia Ituarte-Lima

Những thông điệp chính
• Để giải quyết thành công cuộc khủng hoảng xã hộisinh thái hiện nay, đòi hỏi phải có những thay đổi và đổi
mới mang tính chuyển đổi ở cấp độ toàn cầu, khu vực
và quốc gia, cần có sự phối hợp của những người có
kinh nghiệm, lĩnh vực chuyên môn và kiến thức thực
tế đa dạng.
• Quá trình thực hiện báo cáo này đã mô hình hóa việc
học tập ngang hàng giữa các học giả và người hành
nghề luật từ các lĩnh vực về nhân quyền và luật môi
trường.
• Công nhận quyền được sống trong môi trường trong
lành của con người giúp bảo vệ con người và thiên
nhiên, cũng như đảm bảo các điều kiện để tiếp tục phát
triển bền vững và thịnh vượng, không để ai bị bỏ lại
phía sau.
• Các văn kiện pháp lý quốc tế, khu vực và một số văn
kiện quốc gia đã thiết lập khuôn khổ chung cho ASEAN
để lồng ghép sự phát triển bền vững trong các văn kiện
nhân quyền và ngược lại, lồng ghép cách tiếp cận dựa
trên nhân quyền vào các hiệp định môi trường khu vực.

Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về nhân quyền và môi
trường, David Boyd, cũng nhấn mạnh rằng quyền được
sống trong môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền
vững được công nhận ở ít nhất 155 Nước Thành viên LHQ
thông qua luật pháp quốc gia, việc công nhận các hiệp định
quốc tế hoặc cả hai.3 Ông Boyd mô tả các yếu tố thực định
của quyền này bao gồm: khí hậu an toàn; không khí sạch;
nước sạch và vệ sinh đầy đủ; thực phẩm tốt cho sức khỏe
và được sản xuất bền vững; môi trường sống, làm việc, học
tập và vui chơi không độc hại; đa dạng sinh học và hệ sinh
thái phát triển mạnh. Các yếu tố thủ tục bao gồm quyền tiếp
cận thông tin, sự tham gia của công chúng vào quá trình ra
quyết định về môi trường và quyền tiếp cận công lý và các
biện pháp khắc phục hiệu quả. Trong báo cáo này, chúng
tôi sử dụng thuật ngữ ‘quyền được sống trong môi trường
trong lành’ với ý nghĩa bao trùm cả hai loại yếu tố này.
Báo cáo chuyên đề này nhằm mục đích đóng góp vào quá
trình thực hiện các nghị quyết của HRC về nhân quyền và
môi trường, cũng như thực hiện ‘quyền được sống trong
môi trường an toàn, sạch và bền vững’ ở Đông Nam Á, như
được công nhận tại Điều 28(f) của Tuyên bố Nhân quyền
ASEAN (AHRD) năm 2013.

Vào thời điểm các hệ sinh thái trên hành tinh của chúng ta
đang bị đe dọa, các cách tiếp cận pháp lý đổi mới ở các
Bối cảnh
cấp thẩm quyền khác nhau có thể góp phần chuyển đổi
Hội đồng Nhân quyền (HRC) Liên Hợp Quốc (LHQ) khẳng để đảm bảo phát triển bền vững và thúc đẩy sự tương tác
định rằng ‘Các Nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và hiệu quả của nhiều cấp độ quản lý môi trường. Các Nước
thực hiện nhân quyền, bao gồm trong tất cả các hành động Thành viên ASEAN đã chọn công nhận quyền được sống
được thực hiện để giải quyết các thách thức về môi trường trong môi trường trong lành thông qua tuyên bố không ràng
và thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền của tất cả mọi buộc, thay vì hiệp ước ràng buộc được thông qua bởi một
người, như được công nhận ở các văn kiện quốc tế khác số khu vực khác. Ví dụ về các hiệp định khu vực như vậy
nhau’1 và đã kêu gọi các nhà nước thực hiện đầy đủ các là Hiến chương châu Phi về Quyền Con người và Quyền
nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến môi trường sạch, trong Dân tộc, Nghị định thư Bổ sung cho Công ước châu Mỹ
lành, an toàn và bền vững.2
về Nhân quyền trong Lĩnh vực Quyền Kinh tế, Xã hội và
Văn hóa và Hiến chương Ả Rập về Nhân quyền. Cách tiếp
cận của ASEAN đặt ra những thách thức cụ thể mà vẫn
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chưa được hiểu rõ. Báo cáo này sẽ góp phần cung cấp
những kiến thức cần thiết và tạo điều kiện cho những hành
động thiết thực, ứng phó với thách thức hiện tại và phát huy
những biện pháp tích cực đã được các quốc gia Đông Nam
Á thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu
Báo cáo này có ba mục tiêu:
• xác định các nghĩa vụ của các quốc gia Đông Nam Á
đối với quyền được sống trong môi trường trong lành;;
• xác định các thông lệ tốt trong việc thực hiện quyền
được sống trong môi trường trong lành ở Đông Nam
Á; và
• đánh giá tiến độ, đổi mới và những trở ngại trong
việc thực hiện quyền được sống trong môi trường
trong lành, đồng thời đề xuất các chiến lược hành
động, góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh
vượng ở khu vực Đông Nam Á.

quản lý— quốc tế, khu vực, quốc gia và địa phương—để
tạo ra chất lượng cuộc sống tốt.

Phương pháp luận
Báo cáo này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho những
người hành nghề luật trong quá trình cân nhắc của họ và hỗ trợ
những người bảo vệ nhân quyền về môi trường trong việc sử
dụng các khuôn khổ luật pháp và chính sách hiện hành. Nhóm
tác giả đã áp dụng các phương pháp học thuyết liên quan đến
việc phân tích các văn bản thực thi thẩm quyền, bao gồm án
lệ, quy chế và các tài liệu pháp lý khác 4 để thảo luận về việc
các quốc gia Đông Nam Á xác định quyền được sống trong môi
trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững như thế nào. Sau
đó, nhóm tác giả so sánh các văn kiện pháp lý liên quan ở cấp
quốc gia, khu vực và quốc tế để chỉ ra các cách thức mà các văn
kiện hiện có thiết lập khuôn khổ chung cho các quốc gia Đông
Nam Á tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền được sống trong
môi trường trong lành.

Mặc dù các thông lệ tốt trong hệ thống luật pháp quốc gia là chìa
khóa cho các giải pháp hướng tới quốc gia, nhưng các cuộc
Báo cáo này sử dụng thuật ngữ ‘xanh’ trong tiêu đề để đề khủng hoảng xã hội-sinh thái chung của chúng ta đòi hỏi phải có
cập đến cả các hệ sinh thái liên quan đến đất và nước và hành động ở các cấp tài phán khác nhau, vì các quá trình cấp
mối liên hệ của các hệ sinh thái này với quyền được sống quốc gia, khu vực và quốc tế đều liên quan đến nhau. Nghĩa vụ
trong môi trường trong lành. Bên cạnh việc đề cập đến các của các quốc gia Đông Nam Á bắt nguồn từ việc ký kết và phê
khu vực đặc thù như rừng hoặc nước ngọt, nhóm tác giả chuẩn số lượng đáng kể các hiệp định đa phương về môi trường
đã làm việc cùng nhau để làm sáng tỏ những thách thức (MEA) và hiệp ước quốc tế về nhân quyền (xem Bảng 1). Báo
liên quan trong khu vực và xây dựng cầu nối giữa cộng cáo xem xét cách thức và mức độ mà luật pháp cấp quốc gia
đồng nhân quyền và cộng đồng môi trường. (xem Phụ lục và khuôn khổ pháp lý, chính sách và thể chế của ASEAN đã thể
2 để tham khảo hồ sơ và kinh nghiệm của nhóm tác giả). chế hóa quyền được sống trong môi trường trong lành, đồng
Thuật ngữ ‘thịnh vượng’ đề cập đến ‘chất lượng cuộc sống thời xác định những trở ngại đối với khả năng thể chế hóa của
tốt’.’ Mặc dù ‘chất lượng’ phụ thuộc vào bối cảnh và không họ. Đồng thời, báo cáo cũng xác định các cơ hội để ASEAN tăng
giống nhau giữa các xã hội và nhóm người khác nhau, khái cường năng lực đóng góp vào việc thực hiện quyền được sống
niệm này bao gồm các yếu tố chính như quyền tiếp cận trong môi trường trong lành ở Đông Nam Á.
với nguồn thực phẩm, nước sạch và điều kiện vệ sinh đầy
đủ, an ninh sinh kế, sức khỏe, bản sắc văn hóa, cũng như Trong khi việc nghiên cứu pháp lý chủ yếu áp dụng các phương
5
quyền tự do lựa chọn và hành động. Ví dụ về các quan điểm pháp học thuyết, sự kết hợp giữa học thuyết và các phương
khác nhau về chất lượng cuộc sống tốt và cuộc sống thịnh pháp khác có thể giúp giải mã nội dung, ý nghĩa và cách vận
6
vượng là ‘sống hài hòa với thiên nhiên’, ‘sống cân bằng và hành của luật pháp. Một hạn chế của báo cáo chuyên đề này
hài hòa với Đất mẹ’ và ‘hạnh phúc của con người’ (xem là không áp dụng các phương pháp thực nghiệm, chẳng hạn
Hình 2). Cuộc sống thịnh vượng trên Trái Đất bao hàm bối như phỏng vấn hoặc nghiên cứu dân tộc học. Các phương pháp
cảnh trong đó tất cả mọi người, không phân biệt đối xử, đều thực nghiệm sẽ giúp làm sáng tỏ các quan điểm khác nhau của
có thể tận hưởng chất lượng cuộc sống tốt từ những đóng bên có nghĩa vụ và bên có quyền ở các quốc gia ASEAN khác
góp của thiên nhiên cho con người (NCP). Cuộc sống thịnh nhau về những trở ngại và cơ hội mà họ gặp phải trong việc
vượng cũng ngụ ý rằng mọi người có thể đóng góp vào việc thực hiện quyền được sống trong môi trường trong lành. Trong
bảo vệ các hệ sinh thái lành mạnh chưa bị đe dọa. Tác động trường hợp này, phân tích học thuyết là bước đầu tiên và bước
môi trường có thể hiện rõ ở mọi quy mô và cấp độ, vì vậy, này cũng đã cung cấp những phát hiện có thể được bổ sung
7
phối hợp hành động là vô cùng cần thiết ở tất cả các cấp thêm bằng các phương pháp thực nghiệm trong tương lai.
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Khi làm việc cùng nhau tại các quốc gia khác nhau trong
khu vực Đông Nam Á, nhóm tác giả đã áp dụng cách tiếp
cận ‘đồng sáng tạo tri thức’ với sự hỗ trợ của khoa học
bền vững.8 Phương pháp đồng sáng tạo tập trung vào cốt
lõi vấn đề và đòi hỏi sự hợp tác giữa các học giả và người
hành nghề luật.9 Tương tác không chính thức rất quan trọng
đối với sự hợp tác về các vấn đề phát triển bền vững,10
vì vậy quá trình thực hiện báo cáo này đã cố gắng tạo ra
những cơ hội để có được những tương tác như vậy.

ghi nhận sự khác biệt trong kinh nghiệm của họ về ô nhiễm
rác thải nhựa ở các quốc gia và suy ngẫm về động lực biến
đổi môi trường ở các quy mô địa lý khác nhau. Quá trình
học hỏi lẫn nhau và cùng nhau thực hiện báo cáo này đã
giúp tăng cường năng lực của các bên tham gia và thúc
đẩy việc trao đổi bài học kinh nghiệm từ các quốc gia khác
nhau. Kinh nghiệm cũng nâng cao hiểu biết của nhóm tác
giả về các nguyên nhân hệ thống và gốc rễ của sự không
bền vững toàn cầu.

Tại hội thảo dành cho nhóm tác giả từ ngày 20 đến ngày 22
tháng 9 năm 2019 ở Bangkok, một tổ chức có trụ sở tại Thái
Lan, Artipania, đã hỗ trợ việc cùng phát triển tri thức thông
qua quá trình ghi đồ họa để minh họa và tổng hợp các cuộc
thảo luận trong thời gian thực. Ghi đồ họa là một phương
pháp mô tả các bài thuyết trình và phiên thảo luận khoa học
về các vấn đề môi trường bằng cách sử dụng kết hợp từ
ngữ và hình vẽ.11 Nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp
này rất hữu ích trong việc xem xét cách các ý tưởng được
kết nối với nhau và thúc đẩy khả năng đề xuất các giải pháp
chung của các nhóm.12

Các yếu tố của quyền được sống trong môi trường trong
lành, chẳng hạn như khí hậu an toàn, đa dạng sinh học và
hệ sinh thái phát triển mạnh, đang phải đối mặt với những
thách thức phức tạp và mang tính hệ thống, ảnh hưởng đến
toàn nhân loại nói riêng và tất cả sinh vật sống nói chung.
Các cách tiếp cận hiệu quả để giải quyết những thách thức
này dĩ nhiên liên quan đến các học giả và những người
hành nghề luật với các phong cách học tập và phương thức
giao tiếp đa dạng. Hội thảo của nhóm tác giả nhấn mạnh
tính phức tạp của việc xem xét cách thức các quốc gia khác
nhau công nhận và diễn giải quyền được sống trong môi
trường trong lành, cũng như xác định các thông lệ tốt để
thực hiện quyền này.

Nhóm tác giả đã thực hành đồng sáng tạo tri thức bằng
cách thực hiện một chuyến đi thực tế đến Vườn Quốc gia
Bang Krachao, nằm trên một hòn đảo nhân tạo phía nam
Bangkok, được tạo ra ở khúc quanh của sông Chao Phraya.
Tại đây, nhóm tác giả đã gặp phải những thách thức về phát
triển bền vững trong cuộc sống hiện thực và thảo luận trong
môi trường không chính thức về các hành động khác nhau
có thể giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải nhựa trong vườn
quốc gia. Mặc dù người dân Bang Krachao đã tổ chức các
hoạt động dọn dẹp rác thải nhựa, nhưng rõ ràng những nỗ
lực này của địa phương cần phải thực hiện kết hợp với các
hành động ở các cấp thẩm quyền khác. Thông qua kinh
nghiệm được chia sẻ tại Bang Krachao, nhóm tác giả đã
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Những thách thức về phát triển bền vững và công bằng xã
hội hiện nay cần được giải quyết bằng hiểu biết sâu sắc
về trí tuệ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả các học giả
ở Đông Nam Á, những người ít hiện diện trên các tạp chí
khoa học xã hội quốc tế.13 Các học giả từ các quốc gia đang
phát triển nên có cơ hội để trau dồi thêm ý tưởng của họ và
nhận phản hồi từ các đồng nghiệp ở cả quốc gia đang phát
triển và quốc gia phát triển thông qua các quá trình hợp tác.
Các quá trình như quá trình thực hiện báo cáo này đang
giúp thúc đẩy sự hiện diện thực sự trên toàn cầu của các
học giả và các quan điểm trong việc tìm kiếm giải pháp cho
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vững — thực tiễn, nguyên tắc và thách thức’, Sustainability Science, 7:25-43
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Quyền con người và môi trường
ở các quy mô địa lý tương tác

Ảnh: is am are/Shutterstock

Hình 1: Đông Nam Á

cuộc khủng hoảng xã hội-sinh thái trên thế giới.

hiện nay.15 Nhân loại đang phải đối mặt với trách nhiệm

Anthropocene là khái niệm biểu thị kỷ nguyên địa chất
mới, trong đó con người trở thành yếu tố chính tác động
lên hệ thống Trái Đất. Khái niệm này cho thấy rằng các
hệ thống Trái Đất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và
đang nhanh chóng chuyển sang trạng thái bất ổn nghiêm
trọng và bị đe dọa do tác động của con người lên môi
trường toàn cầu.14 Khi đề cập đến các tác động của con
người, điều quan trọng là phải nhận ra rằng, cũng như
tài sản kinh tế được phân phối không đồng đều, không
phải tất cả các nhóm người trong xã hội đều chịu chung
trách nhiệm gây ra cuộc khủng hoảng xã hội-sinh thái

Trong bối cảnh của kỷ nguyên Anthropocene, các cuộc
khủng hoảng tự nhiên liên quan đến những thách thức mới
như đại dịch COVID-19. Chỉ có hành động đa phương phối
hợp và đoàn kết phù hợp với các nguyên tắc nhân quyền
mới giúp chúng ta giải quyết những thách thức chưa từng
có này và có khả năng chống chịu cao hơn vì lợi ích của các
thế hệ hiện tại và tương lai.
Các nguyên tắc nhân quyền là trọng tâm của các hiệp định
quốc tế và Liên Hợp Quốc (LHQ), nhưng ngày càng có
dấu hiệu bị đe dọa. Các Báo cáo viên Đặc biệt của UN coi
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Tham khảo ví dụ Libert và cộng sự (2019); Boonstra (2016)

chuyển đổi theo hướng bền vững và công bằng.
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COVID-19 là một thách thức quốc tế nghiêm trọng nhưng
cũng là ‘lời cảnh tỉnh cho sự hồi sinh của các nguyên tắc
nhân quyền quốc tế.’ Bà Jamison Ervin từ Chương trình
Phát triển LHQ (UNDP) nhấn mạnh tầm quan trọng của
hành động phòng ngừa để giải quyết cuộc khủng hoảng đa
dạng sinh học toàn cầu, bao gồm cả nguy cơ xảy ra các đại
dịch khác như COVID-19. Bà cũng nhấn mạnh rằng: ‘Hành
động sớm mang lại lợi ích theo cấp số nhân, hành động
muộn hơn tức là khó khăn hơn theo cấp số nhân và những
hành động sau thời điểm không thể khắc phục được sẽ có
ít hoặc không mang lại lợi ích gì cả.’16

như khí hậu, đa dạng sinh học và chất lượng không khí.19
Khi trình bày báo cáo trước Đại hội đồng LHQ, ông Boyd
khẳng định việc công nhận quyền được sống trong môi
trường trong lành của con người có thể dẫn đến các luật
môi trường mạnh mẽ hơn và tăng cường sự tham gia của
công chúng vào việc ra quyết định về môi trường.20 Ông
Knox cũng nhấn mạnh rằng phát triển bền vững đòi hỏi hệ
sinh thái phát triển mạnh và khí hậu ổn định, đồng thời sự
phát triển không được phá hủy các dịch vụ hệ sinh thái.21

Lập bản đồ bối cảnh môi trường ASEAN

Hiểu rõ mối liên hệ giữa nhân quyền và môi Luật nhân quyền và các công cụ và phương pháp luận hỗ
trợ chính sách (PSTM) là một phần của các thể chế và quản
trường
Quyền được sống trong môi trường trong lành bắt nguồn
từ Tuyên bố của Hội nghị LHQ về Môi trường Con người
(Tuyên bố Stockholm) năm 1972. Trong những thập kỷ gần
đây đã có sự ‘xanh hóa’ nhân quyền, chẳng hạn như quyền
sống và quyền sở hữu, khi con người ngày càng nhận ra
sự suy thoái môi trường ảnh hưởng đến khả năng được
hưởng các quyền này như thế nào.17
Điều cấp bách hơn bao giờ hết là phải hành động hiệu quả
dựa trên mối liên hệ giữa luật môi trường và nhân quyền do
những thách thức xã hội-sinh thái hiện nay, bao gồm các
tác động quy mô lớn của biến đổi khí hậu và mất đa dạng
sinh học, cũng như cách những tác động này ảnh hưởng
đến khả năng con người, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn
thương, được hưởng đầy đủ nhân quyền của họ.
Các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ và nghị quyết của
HRC được các chính phủ thông qua ghi nhận các cách thức
mà môi trường và nhân quyền, bao gồm cả bình đẳng giới,
có liên hệ với nhau.18 Các nghị quyết này được xây dựng
dựa trên công tác thực hiện bởi các Báo cáo viên Đặc biệt
của LHQ, bao gồm cả David Boyd và John Knox, Báo cáo
viên Đặc biệt đương nhiệm và trước đây về nhân quyền và
môi trường. Các báo cáo chuyên đề của họ làm rõ nghĩa vụ
nhà nước và trách nhiệm doanh nghiệp liên quan đến, ví dụ

trị giúp bảo vệ thiên nhiên và đảm bảo chất lượng cuộc
sống tốt cho tất cả mọi người. Ví dụ, nguồn nước sạch và
an toàn của thiên nhiên là rất quan trọng đối với sức khỏe
công chúng và để duy trì tính toàn vẹn của các hệ sinh thái
hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế chủ chốt như thủy, hải sản.22 Sản
lượng khai thác thủy, hải sản ở khu vực Đông Nam Á—khu
vực đóng góp rất lớn vào sản lượng đánh bắt thủy, hải sản
toàn cầu—có xu hướng tăng nhanh trong những thập kỷ
gần đây, gây áp lực lên nguồn thủy, hải sản tự nhiên. Nhìn
chung, ở châu Á, sản lượng khai thác thủy, hải sản tăng
mạnh trong 10 năm tới được dự kiến phần lớn là do hoạt
động đánh bắt và khai thác của Philippines và Indonesia.
Giảm áp lực lên trữ lượng cá ở Đông Nam Á sẽ đòi hỏi
hành động phối hợp đối với một số yếu tố, bao gồm cả sự
nóng lên của đại dương và axit hóa do biến đổi khí hậu,
đánh bắt quá mức và ô nhiễm ven biển.23
Nước uống an toàn, thực phẩm bổ dưỡng và không khí
sạch đều là một phần của NCP—còn được gọi là hàng hóa
và dịch vụ hệ sinh thái. Hình 2, được trích từ khuôn khổ
khái niệm Nền tảng Khoa học-Chính sách Liên Chính phủ
về Đa dạng Sinh học và Dịch vụ Hệ sinh thái (IPBES), bao
gồm các ví dụ về NCP và cho thấy mối quan hệ của NCP
với chất lượng cuộc sống tốt.
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Châu Á có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo
sự trong lành của các đại dương, bờ biển và sông ngòi, bởi
lẽ lượng rác thải nhựa ở tám con sông lớn ở Châu Á chiếm
tới 95% lượng ô nhiễm nhựa toàn cầu trong đại dương.24
Báo cáo của Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia,
Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam cho
thấy thiệt hại kinh tế đáng kể do sự thiếu vắng của các dịch
vụ hệ sinh thái. Ví dụ, sự suy giảm của rừng ngập mặn đã
làm giảm khả năng bảo vệ bờ biển, khiến cộng đồng dễ bị
tổn thương hơn trước thiên tai và biến đổi khí hậu.25 Ví dụ,
sự suy giảm của rừng ngập mặn đã làm giảm khả năng bảo
vệ bờ biển, khiến cộng đồng dễ bị tổn thương hơn trước
thiên tai và biến đổi khí hậu.<9921>25 </9921>Biến đổi khí
hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn và bão có thể làm gia
tăng ô nhiễm nước ngầm hoặc các hồ chứa nước ngọt ở
các vùng ven biển. Nhiều hòn đảo nhỏ ở các quốc gia Đông
Nam Á thậm chí còn gặp nhiều rủi ro hơn vì họ thường phụ
thuộc vào nguồn nước ngầm có hạn và có khả năng cạn
kiệt trong thời kỳ hạn hán và nhiễm mặn khi có bão.26

Cũng giống như những đóng góp của vùng biển và ven biển
vào sinh kế của người dân, các hệ sinh thái phát triển mạnh
trên cạn hỗ trợ sinh kế cho toàn khu vực. NCP hỗ trợ các
hệ thống sản xuất thực phẩm mang lại thu nhập và nguồn
dinh dưỡng.27 Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc
thúc đẩy NCP, vì thực phẩm từ các hệ thống nông lâm kết
hợp góp phần vào chất lượng cuộc sống tốt (tham khảo
Chương 6 để thảo luận thêm). Nhưng phụ nữ cũng phải đối
mặt với những thách thức đáng kể. Ở một số nước Đông
Nam Á, quyền sở hữu rừng chịu ảnh hưởng của thứ bậc,
giới tính và tôn giáo. Việc phân chia đất và sở hữu rừng
không công bằng, cùng với các thủ tục hành chính phức tạp
liên quan đến việc cho phép người trồng rừng quy mô nhỏ
khai thác gỗ đã hạn chế khả năng tiếp cận và hưởng lợi từ
rừng của phụ nữ.28
Mặc dù một số cộng đồng phụ thuộc trực tiếp vào NCP
nhiều hơn những cộng đồng khác, nhưng việc bảo vệ môi
trường trong lành là mối quan tâm của tất cả mọi người.
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Phụ nữ thuộc nhóm dân tộc thiểu số Ifugao gần ruộng bậc thang ở Banaue, Philippines

Khoảng bốn tỷ người trên thế giới phụ thuộc chủ yếu vào
các loại thảo dược có trong các hệ sinh thái khác nhau
để đảm bảo sức khỏe của mình. AKhoảng 70% thuốc
điều trị ung thư có nguồn gốc tự nhiên hoặc là sản phẩm
tổng hợp lấy cảm hứng từ thiên nhiên.29 Báo cáo Đánh giá
Toàn cầu của IPBES cho thấy sự suy giảm chưa từng có
trên toàn cầu về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh
thái có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe con
người, sự thịnh vượng và tồn tại lâu dài.30 Hợp tác khu
vực ASEAN là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của cả
con người và hệ sinh thái.
Nỗ lực giải quyết các thách thức về môi trường và bảo vệ
cuộc sống, cả dưới nước và trên cạn, gắn liền với công
cuộc xóa đói giảm nghèo. Mặc dù tình hình đang được
cải thiện, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là nơi có 400
triệu người sống trong cảnh nghèo đói, trên tổng số 767
triệu người nghèo trên toàn thế giới. Theo luật nhân quyền,
các nhà nước có các nghĩa vụ cụ thể đối với những người
trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương như những người sống
trong cảnh nghèo đói, phần đa trong số họ phụ thuộc trực
tiếp vào NCP để kiếm thực phẩm, vật liệu xây dựng và các
phương thuốc tự nhiên.

Các văn kiện pháp lý phù hợp
cho các quốc gia Đông Nam Á
Việc các quốc gia ASEAN công nhận nhân quyền đối với
môi trường an toàn,sạch và bền vững được xây dựng dựa
trên những tiến bộ đạt được trên phạm vi quốc tế, ở Đông
Nam Á và hệ thống pháp luật quốc gia, bao gồm cả luật
hiến pháp.

24

29.

Diaz et al (2019)

30.

tài liệu đã dẫn

31.

Knox (2018)

Các văn kiện pháp lý quốc tế
Các quốc gia ASEAN đã ký kết và phê chuẩn nhiều điều
ước quốc tế về nhân quyền. Nguyên tắc Khung về Nhân
quyền và Môi trường nêu rõ mối liên hệ giữa các nghĩa vụ
nhân quyền và việc được sống trong môi trường an toàn,
sạch, trong lành và bền vững.31 Ví dụ về các điều ước quốc
tế về nhân quyền mà các Nước Thành viên ASEAN đã ký
kết và phê chuẩn bao gồm Công ước Loại bỏ mọi Hình
thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW); cả 10 quốc
gia đều là thành viên của công ước này (xem Bảng 2). Theo
CEDAW, nghĩa vụ của các nước liên quan nhiều đến các
vấn đề môi trường, đặc biệt là quyền của phụ nữ ở khu vực
nông thôn. Điều 14 của Công ước này khẳng định rằng:
Các Nước Tham gia sẽ xem xét các vấn đề cụ thể mà
phụ nữ nông thôn phải đối mặt và vai trò quan trọng của
phụ nữ nông thôn đối với kinh tế gia đình, bao gồm cả
công việc của họ trong các lĩnh vực không tạo ra tiền
của nền kinh tế và thực hiện tất cả các biện pháp thích
hợp để đảm bảo việc áp dụng các quy định của Công
ước này đối với phụ nữ ở nông thôn.
Điều 14 cũng chỉ ra rằng phụ nữ có quyền:
(a) tham gia xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển
ở các cấp...(e) tổ chức các nhóm tự lực và hợp tác xã
để tiếp cận bình đẳng với các cơ hội kinh tế thông qua
việc làm hoặc tự kinh doanh; và (f) tham gia vào tất cả
các hoạt động cộng đồng.

Bảng 1: Phê chuẩn các hiệp ước nhân quyền cốt lõi của các quốc gia ASEAN
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Hình 3: ASEAN và Nhân quyền

Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền
Các văn kiện Nhân quyền Quốc tế

ICERD, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CAT, CRC, CMW, CPD, ICCPED

Hiến chương ASEAN
Tuyên bố Nhân quyền ASEAN
Ủy ban Liên Chính phủ
ASEAN về Nhân quyền
(AICHR)

Ủy ban Phụ nữ ASEAN
(ACW)

Ủy ban ASEAN về
Lao động Di cư
(ACMW)

Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ
Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN
(ACWC)

Nguồn: Trích từ Nonthasoot, S. (2016)
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Hình 4: Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG)

Nguồn: Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ

Ngoài việc là thành viên của các hiệp ước nhân quyền
quốc tế khác nhau, các quốc gia ASEAN cũng là thành
viên của một số lượng đáng kể các MEA.32 Lồng ghép
cách tiếp cận dựa trên nhân quyền vào MEA và các
văn kiện pháp lý về môi trường ở cấp khu vực, quốc
gia và địa phương cũng quan trọng như quá trình đối
thoại đã đề cập trước đó về lồng ghép môi trường vào
các văn kiện nhân quyền (xem Phần 3.2 và 3.3).

dân số chưa đến nửa triệu người.34 Vào năm 2018,
Singapore có giá trị Chỉ số Phát triển Con người
>(HDI) (0,935) cao nhất trong các quốc gia ASEAN và
xếp thứ 9 trên thế giới, trong khi Campuchia có giá trị
HDI thấp nhất (0,581) trong các quốc gia ASEAN, xếp
thứ 146 thế giới.35 Sự đa dạng này không ngăn cản
các quốc gia đạt được sự đồng thuận về việc công
nhận quyền được sống trong môi trường an toàn,
sạch và bền vững của con người trong AHRD, hoặc
việc thông qua một số hiệp định môi trường khu vực.
Những thách thức đáng kể vẫn còn hiện hữu trong
việc thực hiện các văn kiện khu vực này, nhưng điều
này càng làm cho việc hiểu rõ hơn bối cảnh luật pháp
ASEAN hiện tại để học hỏi từ sự tiến bộ, đổi mới và
những trở ngại của các quốc gia trong lĩnh vực càng
trở nên quan trọng để biến việc được hưởng nhân
quyền và môi trường trong lành trở thành hiện thực
đối với khu vực.

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững
và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) liên quan,
được minh họa trong Hình 4, nhấn mạnh tầm quan
trọng của sự hợp tác quốc tế để bảo vệ hành tinh này
và củng cố phúc lợi của con người. SSDG 16 tìm cách
‘thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát
triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho
tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có
trách nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp.’33 Mục tiêu
này có liên quan đến các SDG khác, chẳng hạn như
các mục tiêu về đời sống dưới nước (SDG 14), đời ASEAN có vị trí chiến lược để lồng ghép phát triển bền
sống trên cạn (SDG 15), biến đổi khí hậu (SDG 13) và vững vào các văn kiện nhân quyền. Các văn kiện pháp
bình đẳng giới (SDG 5).
lý liên quan bao gồm Hiến chương ASEAN (2008), đã
được cả 10 Nước Thành viên phê chuẩn. Hiến chương
Các văn kiện khu vực ASEAN
đề cập đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong
phần mở đầu và trong Điều 14, đề cập đến việc thành
Các quốc gia ASEAN rất đa dạng. Ví dụ, trong khi lập một cơ quan nhân quyền. Ủy ban Liên Chính phủ
hơn 100 triệu người sống ở Philippines, thì Brunei có ASEAN về Nhân quyền (AICHR) được chính thức thành
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32.

Tham khảo UNEP, ‘Tiếp cận Thông tin về các Hiệp định Đa phương về Môi trường’, InforMEA

33.

Ủy ban các Vấn đề Kinh tế – Xã hội của LHQ, ‘SDG 16’, Nền tảng Kiến thức SDG, truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2020

34.

Ủy ban các Vấn đề Kinh tế – Xã hội của LHQ, Triển vọng Dân số Thế giới (2019)

35.

Pedro Conceição, ‘Tổng quan’, Báo cáo Phát triển Con người 2019, UNDP

lập vào tháng 10 năm 2009. Các cơ chế thúc đẩy quyền của các
nhóm người cụ thể bao gồm Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền
của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) năm 2010 (xem Hình 3).
AHRD (2012) công nhận rõ ràng quyền được sống trong môi
trường an toàn, sạch và bền vững:

ghép cách tiếp cận dựa trên nhân quyền vào các văn kiện
môi trường của ASEAN. AỞ cấp độ khu vực, ASEAN cũng đã
xây dựng luật môi trường và các chính sách để giải quyết các
thách thức về môi trường liên quan đến nước, đất và không
khí. ASEAN có các kế hoạch chiến lược với phạm vi khu vực
bao gồm các lĩnh vực chủ đề riêng biệt và bổ sung như quản lý
rừng bền vững, đa dạng sinh học và buôn bán trái phép động
Ai cũng có quyền có mức sống đầy đủ cho bản thân và gia vật hoang dã.37 Để giải quyết các vụ cháy rừng và ô nhiễm
đình, bao gồm cả…quyền được sống trong môi trường không khí liên quan có ảnh hưởng đến sức khỏe con người
và hệ sinh thái, các quốc gia ASEAN đã thông qua hiệp định
an toàn, sạch và bền vững.
môi trường ràng buộc về mặt pháp lý, Hiệp định ASEAN về Ô
—Điều 28(f) - nội dung nhấn mạnh nhiễm Khói mù Xuyên biên giới (AATHP).

Hướng về tương lai, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 (2015)
cũng đề cập rõ ràng, như là các yếu tố chính:
… nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, chất lượng
sống cao hơn và lợi ích của việc xây dựng cộng đồng,
củng cố ý thức về sự đoàn kết và bản sắc chung của
chúng ta, được hướng dẫn bởi các mục đích và nguyên
tắc của Hiến chương ASEAN.
Các Nước Thành viên ASEAN đã thông qua Tuyên bố về việc
Thực hiện có Trách nhiệm về Giới trong Tầm nhìn Cộng đồng
ASEAN 2025 và các SDG vào năm 2017.36

Tiến bộ trong khuôn khổ pháp lý quốc gia
Hơn 3/4 các quốc gia trên thế giới đã đề cập rõ ràng đến quyền
môi trường và/hoặc trách nhiệm môi trường trong hiến pháp
của họ.38 IỞ các quốc gia ASEAN, đã có những tiến bộ pháp lý
trong việc công nhận quyền được sống trong môi trường trong
lành của con người trong hiến pháp và các pháp chế khác
(xem Bảng 2). Ví dụ, Phần 16 của Hiến pháp Philippines khẳng
định rằng: ‘Nhà nước sẽ bảo vệ và thúc đẩy quyền được sống
trong hệ sinh thái cân bằng và lành mạnh của con người, phù
hợp với nhịp điệu và sự hài hòa của thiên nhiên.’39 Tuy nhiên,
khu vực ASEAN vẫn gặp phải những thách thức trong việc
công nhận và thực hiện quyền này.

Tương tự như vai trò của mình trong việc lồng ghép phát triển
bền vững trong các văn kiện nhân quyền, ASEAN có thể lồng

Bảng 2: Công nhận pháp lý về quyền được sống trong môi trường trong lành
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Tuyên bố ASEAN về việc Thực hiện Có trách nhiệm với Giới của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững,

37.

Ban thư ký ASEAN, Báo cáo Hiện trạng Môi trường ASEAN lần thứ năm (2017)

38.

Tham khảo Boyd (2011, 2012 và 2018)

39.

Hiến pháp của Cộng hòa Philippines 1987
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Phòng Nhân quyền và Liên minh các Nền văn minh trong tòa nhà Trụ sở LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ

Các động lực xuyên suốt trong
việc thực hiện quyền được sống
trong môi trường trong lành
Tiến bộ luật pháp quốc tế, khu vực và quốc gia về quyền
được sống trong môi trường trong lành sẽ là chìa khóa để
giải quyết các thách thức và cơ hội xã hội-sinh thái hiện
đang tồn tại ở Đông Nam Á. Một số vấn đề xuyên suốt
cũng cần được giải quyết, đó là: bình đẳng giới; công lý
thế hệ; quyền của những người bảo vệ nhân quyền về
môi trường; và quyền của những người sống trong hoàn
cảnh dễ bị tổn thương
Để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ
nữ và trẻ em gái (SDG 5), cần phải chuyển đổi các chuẩn
mực xã hội không công bằng và động lực về quyền lực,
cũng như xây dựng các khuôn khổ pháp lý tiến bộ nhằm
thúc đẩy bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, giữa trẻ
em gái và trẻ em trai.40 Dựa trên dữ liệu từ khoảng 90
quốc gia từ năm 2000-2016, phụ nữ làm những công việc
không được trả lương nhiều hơn nam giới khoảng 3 giờ,41
khiến họ có ít thời gian tham gia các hoạt động khác, bao
gồm cả hành động vì môi trường. Ngoài ra còn có tình
trạng dễ bị tổn thương cụ thể về giới và thế hệ; ví dụ,
ô nhiễm chất thải độc hại trong nước uống có tác động
đáng kể đến sức khỏe con người, có ảnh hưởng đặc biệt
nghiêm trọng đối với phụ nữ mang thai và trẻ em.42

40.

Nhằm giải quyết các vấn đề về bình đẳng giới và
công bằng giữa các thế hệ (chẳng hạn như công lý
khí hậu giữa các thế hệ hiện tại và tương lai), báo
cáo này vượt ra ngoài phạm vi của tuyên bố về ‘tình
trạng dễ bị tổn thương’ vốn cho rằng phụ nữ, trẻ
em và thanh niên là yếu thế hoặc thụ động. Trong
khi vẫn ghi nhận những thách thức mà phụ nữ phải
đối mặt, báo cáo cũng nhấn mạnh, với các ví dụ từ
các quốc gia Đông Nam Á, phụ nữ là tác nhân dẫn
dắt sự thay đổi đối với việc bảo vệ và quản lý môi
trường bền vững. TCách tiếp cận này phù hợp với
nghị quyết HRC của LHQ năm 2018, trong đó yêu
cầu Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về nhân quyền
và môi trường ‘áp dụng quan điểm về giới, xét hoàn
cảnh cụ thể của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời
xác định sự phân biệt đối xử cụ thể về giới và tình
trạng dễ bị tổn thương, đề cập đến những thông lệ
tốt trong đó phụ nữ và trẻ em gái đóng vai trò là
tác nhân dẫn dắt sự thay đổi trong việc bảo vệ
và quản lý môi trường bền vững’ (A/HRC/RES/37/8,
Đoạn 7 (h), nội dung nhấn mạnh).
Năm 2018, ước tính có ít nhất 1.019 nhà bảo vệ nhân
quyền, nhà báo và thành viên công đoàn đã bị sát hại
ở 61 quốc gia trên toàn thế giới kể từ năm 2015. Con
số này tương đương với một người mỗi ngày.43 HRC
bày tỏ quan ngại sâu sắc ‘rằng những người bảo vệ
nhân quyền về các vấn đề môi trường và trách nhiệm
doanh nghiệp nằm trong số những người bảo vệ nhân

Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ, ấn bản đặc biệt: Tiến tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững: Báo cáo của Tổng Thư ký, ngày 8 tháng 5 năm
2019, E/2019/68
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Ảnh: Budi Nursiyirwan/Flickr

Năng suất của các cánh đồng lúa ở Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào đa dạng sinh học địa phương và các dịch vụ hệ sinh thái

quyền gặp phải rủi ro nhiều nhất.’44 Tại một số quốc
gia Đông Nam Á, nhiều nhóm đang bị hạn chế quyền
tự do thể hiện quan điểm và trình bày ý kiến. Tình
trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của
những người bảo vệ nhân quyền về môi trường trong
việc bảo vệ đất đai, sinh kế và môi trường.45 Mặc dù
đã có những tiến bộ, chẳng hạn như việc tổ chức
Hội nghị Xã hội Dân sự ASEAN/Diễn đàn Nhân dân
ASEAN (ACSC/APF), xã hội dân sự đã phải đối mặt
với những thách thức đáng kể trong việc lắng nghe
tiếng nói của họ và kết nối ở cấp khu vực để tác động
hiệu quả đến việc ra quyết định của ASEAN.46
Trong Chương 5, các ví dụ cụ thể về phụ nữ và trẻ em
gái đóng vai trò là tác nhân dẫn sắt sự thay đổi ở Đông
Nam Á sẽ được đưa ra. Mặc dù trọng tâm của chương
này chủ yếu là về quyền của phụ nữ, chúng tôi nhận thấy
rằng cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa để hiểu đầy
đủ về vấn đề bình đẳng giới và quyền được sống trong
môi trường trong lành. Vấn đề bình đẳng giới là một chủ
đề rộng lớn bao gồm các quyền, nguồn lực và cơ hội
của phụ nữ và nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai, cũng
như các bản dạng giới khác nằm ngoài hệ nhị nguyên
giới, bao gồm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính,
chuyển giới, người có giới tích khác biệt và liên giới tính
(LGBTQI).47
Các nỗ lực nhằm thực hiện nhân quyền của những
người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương phải bao gồm
việc xem xét các động lực xã hội-sinh thái và quyền lực
góp phần vào tình trạng dễ bị tổn thương và tình trạng bị
gạt ra bên lề xã hội.48 Các nhóm đối tượng cụ thể, chẳng
hạn như nông dân, người nghèo thành thị, ngư dân, phụ
nữ, thanh thiếu niên và trẻ em, người bản địa, người di

cư và người khuyết tật có thể ở trong các tình huống dễ
bị tổn thương và cần ứng phó với các rủi ro chồng chéo.
Hiểu được những động lực này trong bối cảnh ASEAN sẽ
giúp các bên có nghĩa vụ— bao gồm các quan chức nhà
nước làm việc trong các lĩnh vực lập pháp, hành pháp
và tư pháp của chính phủ, cũng như giám đốc điều hành
doanh nghiệp—làm việc cùng các bên có quyền để giải
quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự không bền vững
và bất bình đẳng, từ đó góp phần thực hiện quyền được
sống trong môi trường trong lành của con người, không
để ai bị bỏ lại phía sau.
Các văn kiện pháp lý quốc tế, khu vực và văn kiện quốc
gia đã thiết lập một khuôn khổ cho ASEAN để lồng ghép
phát triển bền vững trong các văn kiện nhân quyền và
ngược lại, lồng ghép cách tiếp cận dựa trên nhân quyền
vào các hiệp định môi trường khu vực. Tiến bộ pháp lý
và các thông lệ tốt trong khu vực cho thấy khả năng thay
đổi mang tính chuyển đổi rất thực tế đối với hành động
đầy tham vọng và hiệu quả, hướng tới việc hưởng quyền
được sống trong môi trường trong lành và đạt được các
SDG.49 Điều quan trọng là, những thông lệ tốt này không
chỉ được dẫn dắt bởi các bên có nghĩa vụ, mà cả các
bên có quyền. Thông lệ này chứng minh rằng các biện
pháp ứng phó với thách thức mang tính hệ thống của Kỷ
nguyên Anthropocene—như biến đổi khí hậu, suy thoái
hệ sinh thái và sự tuyệt chủng hàng loạt của các loài
sinh vật—thực sự khả thi. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều
hơn nữa. Để giải quyết thành công những thách thức
này, đòi hỏi phải có sự hợp tác của các nhà lập pháp và
hoạch định chính sách, học giả và người hành nghề luật
với kinh nghiệm, lĩnh vực chuyên môn và kiến thức thực
tế đa dạng. Dựa trên tri thức cùng phát triển này, nhân
quyền và các giải pháp dựa trên thiên nhiên sẽ thúc đẩy
một Đông Nam Á xanh và thịnh vượng trong kỷ nguyên
Anthropocene.
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