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Những thông điệp chính

• Để đối phó với những thách thức của kỷ nguyên 
Anthropocene, phối hợp hành động và hành động 
có chiến lược là cần thiết ở mọi cấp quản trị. Ở 
cấp độ toàn cầu, các Nước Thành viên ASEAN 
được khuyến khích tham gia Công ước Aarhus. 
Các quốc gia cũng có thể tham gia vào các hiệp 
định đa phương về môi trường (MEA) và công 
ước nhân quyền để thúc đẩy các hành động quốc 
tế và hỗ trợ sự công nhận toàn cầu về quyền 
được sống trong môi trường trong lành. 

• Ở cấp khu vực, các Nước Thành viên ASEAN có 
thể đàm phán về một văn kiện pháp lý phù hợp với 
nhu cầu của khu vực. Điều này có thể dưới hình 
thức công ước về quyền tiếp cận thông tin, sự 
tham gia của công chúng trong việc ra quyết định 
và quyền tiếp cận công lý trong các vấn đề môi 
trường, hoặc có thể là hiệp định có quy mô rộng 
hơn, quy định cả khía cạnh thủ tục và thực định 
của quyền được sống trong môi trường trong lành. 

• Để hỗ trợ việc tuân thủ, các Nước Thành viên 
ASEAN có thể thiết lập cơ chế rà soát khu vực về 
quyền được sống trong môi trường trong lành hoặc 
trao cho Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân 
quyền (AICHR) quyền xem xét các trường hợp 
không tuân thủ các hiệp định mới hoặc hiện có. 

• Ở cấp độ quốc gia, cần có sự kết hợp của luật 
pháp, các quyết định tư pháp và chính sách để 
thực hiện hiệu quả quyền được sống trong môi 
trường trong lành. Các quốc gia chưa có các tòa 
án chuyên biệt về môi trường (‘green benches’) có 
thể xem xét thành lập các tòa án này. Họ có thể xây 
dựng năng lực cho các tổ chức nhân quyền quốc 
gia (NHRI) hoặc thành lập các NHRI nếu chưa làm 
như vậy. Họ cũng có thể tăng cường sự lãnh đạo 
của phụ nữ để thúc đẩy việc thực hiện quyền được 
sống trong môi trường trong lành. 

Bối cảnh

Sự xuất hiện của kỷ nguyên Anthropocene đã mang 
đến những thách thức xã hội-sinh thái cần được giải 
quyết ở mọi cấp độ --- quốc gia, khu vực và toàn cầu. 
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, nếu chung tay, 
con người có sức mạnh thay đổi Trái Đất trên quy mô 
toàn cầu. Các vấn đề chung ở Đông Nam Á, chẳng 
hạn như rác thải nhựa ở sông biển, ô nhiễm không khí 
xuyên biên giới và chất thải nguy hại trong các tuyến 
đường thủy và vùng ven biển, đang ảnh hưởng đến 
sức khỏe và sinh kế của con người. Các cơ chế hiệu 
quả để hưởng quyền được sống trong môi trường 
trong lành là rất quan trọng trong bối cảnh những 
thách thức có liên hệ với nhau này.

Báo cáo này nêu rõ các nghĩa vụ nhân quyền của 
các quốc gia Đông Nam Á liên quan đến quyền được 
sống trong môi trường trong lành. Như đã nêu trong 
phần giới thiệu, khái niệm quyền được sống trong môi 

 VII Thực hiện quyền được sống trong 
môi trường trong lành ở Đông Nam Á

 Claudia Ituarte-Lima, Victor Bernard, Delia Paul, Sophany San,  
Min Myat Aung, Channraksmeychhoukroth Dany, Thitat 

Chavisschindha, Dyah Paramita, May Thida Aung,  
và Naphaphorn Saenphit
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trường trong lành được sử dụng như một phạm trù 
bao trùm, đồng thời công nhận rằng thuật ngữ này có 
nghĩa khác nhau giữa các quốc gia và thuật ngữ này 
trong Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD), đề cập đến 
‘quyền được sống trong môi trường an toàn, sạch và bền 
vững’. Các thông lệ tốt được xác định, từ đó các quốc gia 
đã đạt được tiến bộ thông qua hiến pháp, luật pháp và 
luật học quốc gia, đồng thời ASEAN, với tư cách là một 
khu vực, đã đưa ra các thỏa thuận chung để giải quyết 
các thách thức xã hội-sinh thái chung. 

Dựa trên nghiên cứu này, chương cuối đề xuất các chiến 
lược hành động ở cấp quốc gia, khu vực và liên quan 
đến các cam kết toàn cầu. Mục đích chung là tăng khả 
năng phát triển bền vững và thịnh vượng ở Đông Nam 
Á. Vừa ‘xanh’ vừa thịnh vượng có nghĩa là tất cả mọi 
người, không phân biệt đối xử, đều có thể có chất lượng 
cuộc sống tốt nhờ những đóng góp của thiên nhiên cho 
con người (NCP) và có thể góp phần bảo vệ môi trường 
trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Hành động quốc gia
Luật pháp
Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam công nhận 
rõ ràng quyền được sống trong môi trường trong lành 
trong hiến pháp quốc gia, văn kiện có hiệu lực pháp lý 
cao nhất của một quốc gia. Malaysia ngầm công nhận 
quyền này vì các thẩm phán đã diễn giải chi tiết nội dung 
của quyền được sống như đề cập trong Điều 5 của Hiến 
pháp Liên bang Malaysia, lý luận rằng quy định này bao 
gồm quyền được sống trong môi trường trong lành và 
không ô nhiễm. Brunei, Campuchia, CHDCND Lào, 
Myanmar và Singapore chưa công nhận quyền này trong 
hiến pháp.526 Tuy nhiên, ở một mức độ nhất định, họ 
công nhận các khía cạnh thủ tục và thực định của quyền 
này trong luật pháp sở tại và các quyết định của tòa án. 

Có nhiều quốc gia đã công nhận các yếu tố thực định  của 
quyền được sống trong môi trường trong lành ở Đông Nam 
Á, chẳng hạn như các yếu tố đề cập đến không khí trong 
lành và yếu tố thủ tục liên quan ở Philippines.527 Ví dụ như 
quyền được sống trong khí hậu an toàn được công nhận 
trong Hiến pháp của Vương quốc Thái Lan.528 Cũng có các 
điều khoản hiến pháp và luật pháp đề cập đến nhiều yếu 

tố của quyền được sống trong môi trường trong lành. Ví 
dụ, hiến pháp năm 2017 của Thái Lan đề cập đến  nguồn 
nước an toàn và vệ sinh đầy đủ cũng như  khí hậu an 
toàn.529

Các ví dụ khác về mối liên hệ giữa các yếu tố của quyền 
được sống trong môi trường trong lành, chẳng hạn như 
giữa nguồn nước an toàn và vệ sinh đầy đủ và tquyền 
được sống, làm việc, học tập và vui chơi trong môi 
trường không độc hại, có thể được tìm thấy trong Đạo 
luật Kiểm soát Ô nhiễm Nước và Thoát nước và Đạo luật 
Kiểm soát Ô nhiễm của Singapore.530

Về mặt hệ sinh thái và đa dạng sinh học phát triển 
mạnh, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam có quy định về nghĩa vụ bảo vệ thiên 
nhiên và đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học bao gồm đa 
dạng nông nghiệp được tạo ra bởi sự tương tác năng động 
giữa con người và thiên nhiên, là yếu tố quan trọng đối với 
một yếu tố khác của quyền được sống trong môi trường 
trong lành, cụ thể là thực phẩm tốt cho sức khỏe và 
được sản xuất bền vững. Lĩnh vực nông nghiệp là nền 
tảng cho an ninh lương thực ở các quốc gia đang phát triển 
và an ninh lương thực không thể đạt được nếu không có sự 
đóng góp của phụ nữ tại hộ gia đình, cộng đồng531 và các 
cấp quản trị tương tác khác.532 Do đó, một khía cạnh xuyên 
suốt của quyền được sống trong môi trường trong lành là 
bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong các dịch vụ 
hệ sinh thái để cung cấp thực phẩm tốt cho sức khỏe và 
bổ dưỡng. Ngoài việc công nhận các yếu tố thực định 
của quyền được sống trong môi trường trong lành, một 

526.       Tham khảo Chương 2, trang 42

527.       UN HRC, Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về Vấn đề Nghĩa vụ Nhân quyền Liên quan đến Quyền được hưởng Môi trường An toàn, Sạch,  
      Trong lành và Bền vững, phiên thảo luận thứ 40, UN Doc A/HRC/40/55 (2019); Đạo luật về Không khí sạch của Philippines năm 1999, s 2; Ban  
      thư ký ASEAN,  Báo cáo Hiện trạng Môi trường ASEAN lần thứ năm (2017) 67

528.       Hiến pháp Thái Lan 2017, s 258

529.       tài liệu đã dẫn

530.       Clive Briffett và Jamie Mackee, ‘Đánh giá môi trường ở Singapore: Bí ẩn trong một Bí ẩn!’ Đánh giá Tác động và Thẩm định Dự án, 20:2,  
      trang 113-125

531.       Revathi Balakrishnan, Phụ nữ Nông thôn và An ninh Lương thực ở Châu Á và Thái Bình Dương: Triển vọng và Nghịch lý. (FAO, 2005) 

532.       Tham khảo Chương 1 và 5 trong báo cáo này

Ả
nh

: M
ai

nu
r R

is
ya

da
/F

lic
kr

Nghề cá nước ngọt hỗ trợ sinh kế cho người dân ở Solorejo, 
Đông Java, Indonesia



132

số Các Nước Thành viên ASEAN đã thực hiện các bước 
để công nhận các yếu tố thủ tục theo luật tại quốc gia 
của họ. Chương 3 mô tả các quy định quốc gia để đảm 
bảo quyền tiếp cận thông tin, sự tham gia của công 
chúng và quyền tiếp cận  công lý và biện pháp khắc 
phục hiệu quả vì tác hại môi trường. 

Chương 2, 3 và 4 cung cấp bằng chứng 
rằng các Nước Thành viên ASEAN, tương 
tự như các quốc gia và khu vực khác,533  
đã được hưởng một số lợi thế từ việc công nhận hiến 
pháp về quyền được sống trong môi trường trong lành. 
Sự công nhận như vậy tạo cơ sở để ban hành luật môi 
trường lồng ghép nhân quyền và tạo cơ sở cho các 
quyết định của tòa án bảo vệ quyền này khỏi bị vi phạm. 
Khi công nhận quyền được sống trong môi trường trong 
lành thông qua luật pháp quốc gia, các quốc gia nêu rõ 
các nghĩa vụ của nhà nước và các bên có nghĩa vụ khác, 
chẳng hạn như doanh nghiệp. Công nhận quyền này 
cũng giúp tạo môi trường thuận lợi cho các luật khác, 
chẳng hạn như luật bảo vệ môi trường. Chương 2, 3 
và 6 mở rộng thêm về cách các nhà lập pháp của các 
Nước Thành viên ASEAN khác nhau thể hiện nội dung 
của quyền này.

Công nhận tư pháp

Để tất cả mọi người đều hưởng quyền được sống trong 
môi trường trong lành, luật pháp thôi là chưa đủ. Một cơ 
quan tư pháp độc lập và các bên có quyền cơ bản đều 
quan trọng như nhau.
Khi bên có quyền chuyển sang hệ thống tòa án, thẩm 

phán có thể sử dụng các phán quyết của mình để trình 
bày lại và diễn giải từng bước các nguyên tắc chính để 
chỉ rõ nội dung thực định của quyền được sống trong môi 
trường trong lành. Ví dụ, Tòa án Hiến pháp Philippines 
đã công nhận các quyền và trách nhiệm giữa các thế 
hệ.534 IỞ Malaysia, cơ quan tư pháp đã giúp công nhận 
một cách rõ ràng quyền hiến pháp đối với môi trường 
trong lành trong vụ kiện Tan Teck Seng kiện Suruhanjaya 
Perkhidmatan Pendidikan & Một bên khác.535

Vai trò của cơ quan tư pháp, tuy quan trọng, nhưng cũng 
có lúc bị hạn chế. Như đã thấy trong trường hợp Tòa 
án Tối cao Indonesia phán quyết rằng thông tin do nhà 
nước nắm giữ về việc nhượng quyền cọ dầu nên được 
công bố, các cơ quan chính phủ có thể không thực hiện 
các quyết định của cơ quan tư pháp.

Các chính sách và quyết định điều hành

Bên cạnh việc nêu bật mối tương tác năng động giữa 
các bên có nghĩa vụ và bên có quyền, báo cáo này đã chỉ 
ra mối liên hệ giữa quy trình xây dựng pháp luật và chính 
sách. Một chính sách có thể là phương tiện để thực hiện 
nghĩa vụ của các quốc gia đối với MEA, chẳng hạn như 
Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu hoặc Công ước về 
Đa dạng Sinh học (CBD), có liên quan đến môi trường 
trong lành. Tất cả 10 quốc gia Đông Nam Á đã đệ trình 
các Đóng góp Dự kiến do Quốc gia Tự quyết định (INDC) 
vào năm 2015, như một phần của các nghĩa vụ thủ tục 
theo Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi 
Khí hậu (UNFCCC).536 Do đó, có một ‘vòng tròn phát 
triển’ của các hành động củng cố lẫn nhau, vì luật pháp 
quốc gia đóng góp vào các chính sách chi tiết và việc 
thực hiện các chính sách này đáp ứng các cam kết của 
các quốc gia theo các MEA khác nhau.

Các chính sách sẽ không hữu ích cho đến khi chúng 
được thực hiện. Các bên có quyền ở Đông Nam Á đôi 
khi viện dẫn các yếu tố của quyền được sống trong môi 
trường trong lành bằng cách chuyển sang các cơ quan 
hành pháp của chính phủ để thúc đẩy các quyết định vì 
lợi ích công chúng. Ví dụ, quyền tiếp cận thông tin đã 
được các tổ chức xã hội dân sự (CSO) ở Việt Nam viện 
dẫn liên quan đến việc bảo vệ các vùng biển giàu đa 
dạng sinh học, hỗ trợ sinh kế của người dân.537

Báo cáo này đã chỉ ra rằng tiếng nói của cộng đồng cũng 
phải đủ mạnh để mọi người được hưởng quyền được 

533.       Tham khảo ví dụ HRC, Quyền được sống trong môi trường trong lành: các thông lệ tốt, Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về vấn đề  

       nghĩa vụ nhân quyền liên quan đến việc hưởng môi trường an toàn, sạch, trong lành và bền vững, A/HRC/43/53 (2019)

534.       Oposa kiện Factoran Tòa án Tối cao Philippines G.R. Số 101083 (1993)

535.       Như được trích dẫn trong nghiên cứu của HA Rahman, ‘Quyền Con người đối với Môi trường ở Malaysia’ 1 Ấn bản 59 Số 1 Tạp chí Sức khỏe  
      và Môi trường (2010) 61-63

536.       Tham khảo thêm tại https://unfccc.int/

537.       Tin tức Giao thông Vận tải (ngày 25 tháng 7 năm 2017); video tin tức báo; Thanh Niên >(ngày 26 tháng 7 năm 2017)
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Myint Zaw đến từ Myanmar được trao Giải thưởng Môi trường 
Goldman 2015 vì những đóng góp trong việc nâng cao nhận 
thức môi trường về giá trị của hệ sinh thái nước ngọt
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sống trong môi trường trong lành. Việc tổ chức cộng 
đồng xung quanh các mục tiêu môi trường cụ thể có thể 
thống nhất tiếng nói của địa phương và khuyến khích sự 
tham gia của người dân địa phương trong việc đưa ra quyết 
định về những hoạt động phát triển có ảnh hưởng đến họ. 
Các bên có quyền ở địa phương cũng có thể kết nối với các 
tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế để hiểu và hành động 
dựa trên các hoạt động phát triển pháp lý và khoa học có 
liên quan đến quyền của họ đối với môi trường trong lành.

Vai trò của phụ nữ

Để mang lại sự thay đổi cần thiết, vai trò của phụ nữ cũng 
cần phải được thay đổi. Chương 5 trình bày về vai trò quan 
trọng của phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường và tạo ra 
giá trị chung cho các hộ gia đình, cộng đồng địa phương 
và quốc gia, tuy nhiên sự đóng góp của họ thường không 
được công nhận hoặc không được công nhận một cách 
công khai. 

Chương này nhấn mạnh sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh 
vực truyền thông như một ví dụ về thông lệ tốt, khi các nhà 
báo môi trường và nhà cung cấp dịch vụ truyền thông là 
phụ nữ thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin cho tất cả mọi 
người. Phụ nữ trong lĩnh vực truyền thông có thể đóng vai 
trò là hình mẫu, giúp mở rộng quan điểm và kiến thức của 
những người khác, đồng thời tạo điều kiện cho sự tham gia 
của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định công về các vấn 
đề liên quan đến quyền được sống trong môi trường trong 
lành. Malaysia và Việt Nam là những quốc gia có lượng 
lớn phụ nữ tham gia tích cực trong lĩnh vực truyền thông. 
Những quốc gia này có thể chia sẻ bài học kinh nghiệm 
với những quốc gia khác, chẳng hạn như Campuchia và 
Indonesia,538  nơi mà phụ nữ ít được xuất hiện trên các 
phương tiện truyền thông. 
Phần dưới đây đề cập đến các khuyến nghị được đề xuất 

cho các cấp quản trị quốc gia, khu vực và quốc tế, đồng thời 
công nhận rằng các tác động của hành động ở các quy mô địa 
lý khác nhau có mối liên hệ với nhau.

Đề xuất cấp quốc gia

• Tiến bộ pháp lý: Cơ quan lập pháp của các Nước Thành 
viên ASEAN cần tiếp tục xây dựng nội dung của quyền 
được sống trong môi trường trong lành sao cho phù hợp 
với nhân quyền và các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. 
Các quốc gia chưa công nhận quyền này nên thực hiện 
công nhận ngay lập tức, vì họ sẽ được hưởng lợi từ sự 
công nhận của hiến pháp đối với quyền được sống trong 
môi trường trong lành. Các nhà lập pháp từ các Nước 
Thành viên ASEAN có thể trao đổi bài học kinh nghiệm về 
cách thức mà việc công nhận đó có thể tạo cơ sở để ban 
hành các luật môi trường lồng ghép nhân quyền và cơ sở 
cho các quyết định của tòa án nhằm bảo vệ quyền được 
sống trong môi trường trong lành. Khi các quốc gia công 
nhận quyền được sống trong môi trường trong lành thông 
qua luật pháp của mình, thì các quốc gia đó sẽ nêu rõ các 
nghĩa vụ của nhà nước. Công nhận quyền này cũng giúp 
tạo môi trường thuận lợi cho các luật khác, chẳng hạn 
như các luật áp dụng cho bảo vệ môi trường. 

• Quyền tiếp cận thông tin: Các quan chức nhà nước 
cần đảm bảo rằng quyền được tiếp cận kịp thời, trực tiếp, 
gián tiếp và rộng khắp đối với thông tin môi trường và 
quyền tự do ngôn luận được đảm bảo bởi luật pháp và 
được hỗ trợ bởi các chính sách

• Quyền tiếp cận công lý và các tòa án  môi 
trường chuyên biệt (‘green benches’): 
Malaysia, Philippines và Thái Lan là những quốc gia duy 
nhất ở Đông Nam Á có tòa án hoặc cơ quan tài phán về 
môi trường.539 Các quốc gia khác có thể tham khảo bài 
học từ kinh nghiệm của các quốc gia này và xem xét các 
lựa chọn để thành lập tòa án môi trường (‘green benches’) 
của riêng mình. Các cơ quan như vậy có thể giúp cải 
thiện hiệu quả của hệ thống tòa án, tăng cường khả năng 
hiển thị và khả năng tiếp cận công lý môi trường, đồng 
thời cung cấp kiến thức chuyên môn tiêu chuẩn và chất 
lượng cao hơn về luật môi trường.540 Các thẩm phán từ 
các Nước Thành viên ASEAN có thể thảo luận về những 
thách thức và cơ hội để tiếp cận công lý và khắc phục 
hiện trạng ở quốc gia của họ. Một cuộc đối thoại như vậy 
có thể giúp đảm bảo rằng các thẩm phán trong các vụ 
án môi trường có đủ chuyên môn để diễn giải một cách 
nhất quán các nguyên tắc về nhân quyền và môi trường, 
thực hiện đổi mới trong việc diễn giải các luật hiện hành 
và đưa ra các phán quyết khôn ngoan nhằm đáp ứng các 
thách thức môi trường hiện tại vì lợi ích của con người và 
thiên nhiên . 

Ả
nh

: R
W

I

Cuộc họp của Ủy ban Luật gia Quốc tế trong đó các thẩm 
phán Đông Nam Á thông qua hướng dẫn về việc áp dụng quan 
điểm giới trong công việc của họ

538.       Nurhaya Muchtar, ‘Báo cáo Quốc gia: Các nhà báo ở Indonesia’ Thế giới báo chí (2016)

539.       George Rock Pring và Catherine Kitty Pring, ‘Tòa án Môi trường: Hướng dẫn cho các Nhà hoạch định Chính sách’ (UNEP, 2016) 

540.       tài liệu đã dẫn
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• Phát triển kỹ năng lãnh đạo: Các bên có nghĩa vụ 
và bên có quyền nên làm việc với phụ nữ và thanh 
niên để trao quyền cho các nhà lãnh đạo của thế 
hệ mới, như một phần của cách tiếp cận lâu dài để 
đảm bảo rằng các quy tắc pháp quyền về môi trường 
được tôn trọng và hỗ trợ việc thực hiện nhân quyền 
đối với môi trường trong lành, không bỏ sót ai.

• NHRI: Các Nước Thành viên ASEAN đã thành lập 
NHRI nên tham gia vào việc cải tiến liên tục năng 
lực của các cơ quan này để áp dụng nhân quyền đối 
với các vấn đề môi trường. Các NHRI cũng cần tiếp 
tục xây dựng các yếu tố thực định của quyền được 
sống trong môi trường trong lành: nguồn nước an 
toàn và vệ sinh đầy đủ, không khí sạch, khí hậu an 
toàn, thực phẩm tốt cho sức khỏe và được sản xuất 
bền vững, đa dạng sinh học và hệ sinh thái phát triển 
mạnh và môi trường làm việc, học tập và vui chơi 
không độc hại. Các NHRI cũng nên khuyến nghị và 
thúc đẩy các cách thức mới để vận động cho quyền 
được sống trong môi trường trong lành, bao gồm 
các khía cạnh thủ tục của quyền này. Ở những nước 
chưa công nhận quyền được sống trong môi trường 
trong lành, các NHRI có vai trò thúc đẩy để thực 
hiện việc công nhận quyền đó đồng thời thúc đẩy 
‘xanh hóa’ các quyền khác của con người liên quan 
đến môi trường. Các quốc gia vẫn chưa có NHRI 
được Liên minh các Tổ chức Nhân quyền Quốc gia 
Toàn cầu công nhận được khuyến khích thành lập 
một NHRI phù hợp với Nguyên tắc Paris về các tiêu 
chuẩn NHRI quốc tế, được Đại hội đồng LHQ thông 
qua năm 1993. Các NHRI ở Đông Nam Á có thể hợp 
tác trong các vấn đề liên quan đến quyền được sống 
trong môi trường trong lành thông qua Diễn đàn 
Châu Á Thái Bình Dương, một liên minh của các cơ 
quan nhân quyền quốc gia trong khu vực, nơi thảo 
luận về các thách thức và cơ hội liên quan đến hành 
động trong khu vực và quốc tế. 

Hành động khu vực
Hiệp định
Ở khu vực ASEAN, môi trường trong lành được công 
nhận là quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, việc công 
nhận các yếu tố thực định của quyền được sống trong môi 
trường trong lành là không hề giống nhau giữa các quốc 
gia. Tương tự, các yếu tố thủ tục của quyền được sống 
trong môi trường trong lành—quyền tiếp cận thông tin, sự 
tham gia của công chúng và quyền tiếp cận công lý và các 
biện pháp khắc phục trong vấn đề môi trường—vẫn phụ 
thuộc rất nhiều vào các cơ chế quốc gia, khi các quốc gia 
áp dụng các tiêu chuẩn và cách hiểu khác nhau để thực 
hiện. 

Việc thông qua khuôn khổ pháp lý do ASEAN định hướng 
có thể rút ra kinh nghiệm, tài sản, năng lực và giá trị chung 
của khu vực để phát triển quyền được sống trong môi 

trường trong lành sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc 
tế. SMột khuôn khổ khu vực như vậy có thể được dùng để 
cung cấp thông tin về các hiệp định- chiến lược, chính sách 
và kế hoạch hành động ràng buộc về mặt pháp lý khác, 
có liên quan đến quyền được sống trong môi trường trong 
lành và có thể thúc đẩy sự công nhận của quyền này sao 
cho phù hợp với các quyền cơ bản khác. Khuôn khổ này 
cũng sẽ bổ sung cho công tác hiện tại hướng tới một hiệp 
định ASEAN về đánh giá tác động môi trường xuyên biên 
giới. Hơn nữa, điều này sẽ đóng góp vào sự phát triển của 
‘Phương thức ASEAN’, từ các phương pháp tiếp cận khác 
nhau do mỗi quốc gia thực hiện, đến các chiến lược của 
các Nước Thành viên ASEAN, vừa mang tính định hướng 
quốc gia vừa thuộc sở hữu khu vực, đồng thời công nhận 
những thách thức chung về môi trường cũng như quyền 
con người và nghĩa vụ môi trường quốc tế của khu vực. 

Một hiệp định khu vực có thể cung cấp phương tiện chiến 
lược để các Nước Thành viên ASEAN cùng tôn trọng, bảo 
vệ và thực hiện quyền được sống trong môi trường trong 
lành. Những phát hiện trong các chương bổ sung của báo 
cáo chuyên đề này cho thấy một số cách tiếp cận khác 
nhau để củng cố việc công nhận quyền này. Những cách 
tiếp cận này không loại trừ lẫn nhau và có thể hỗ trợ và bổ 
sung cho nhau. Các cách tiếp cận có thể bao gồm:

1. Các Nước Thành viên ASEAN trở thành bên tham 
gia riêng lẻ vào Công ước về Quyền tiếp cận Thông tin, 
Sự tham gia của Công chúng trong việc Ra quyết định 
và Quyền tiếp cận Công lý trong các Vấn đề Môi trường 
(Công ước Aarhus), dành cho tất cả các quốc gia. 

2. Các quốc gia có thể xây dựng hiệp định khu vực 
ASEAN mới tập trung vào các yếu tố thủ tục của quyền 
được sống trong môi trường trong lành, từ đó rút ra các 
bài học kinh nghiệm từ Công ước Aarhus và Hiệp định 
Escazú (xem Chương 6). Hiệp định có thể phản ánh 
các nguyên tắc cơ bản bảo vệ: 

• quyền được sống trong môi trường an toàn, sạch và 
trong lành của các thế hệ hiện tại và tương lai ;

• công chúng, bằng cách cung cấp một môi trường 
an toàn và tạo điều kiện cho mọi người thực hiện các 
quyền của mình;

• quyền tiếp cận thông tin môi trường, sự tham gia của 
công chúng và quyền tiếp cận công lý trong các vấn đề 
môi trường; và

• tquyền của phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc bản địa 
và những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, xem 
xét các nghĩa vụ lớn hơn đối với các nhóm này.

Hiệp định đề xuất cũng có thể bao gồm:
• nghĩa vụ của các nước trong việc thực hiện các biện 
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pháp thích hợp để ngăn chặn, điều tra và trừng phạt 
những vụ đe dọa hoặc tấn công mà người bảo vệ nhân 
quyền về môi trường có thể phải gánh chịu khi thực hiện 
các quyền của họ;

• nghĩa vụ của các cơ quan công quyền và bên tham gia 
MEA và các công ước nhân quyền của Liên Hợp Quốc 
trong việc thu thập và phổ biến thông tin môi trường;

• trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tôn trọng 
nhân quyền, phản ánh các Nguyên tắc Hướng dẫn của 
Liên Hợp Quốc về Doanh nghiệp và Nhân quyền và 
Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc 
gia; và

• thỏa thuận cải thiện việc thực hiện hiệp định khu vực 
như vậy, chẳng hạn như cơ chế tuân thủ và rà soát.

3. Các quốc gia có thể đàm phán về một văn kiện cụ 
thể của ASEAN đề ra cả các yếu tố thực định và thủ tục 
của quyền được sống trong môi trường trong lành. Một 
văn kiện như vậy sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho 
các Nước Thành viên ASEAN về nghĩa vụ con người 
của họ liên quan đến quyền này, phù hợp với các tiêu 
chuẩn quốc tế. Ngoài các yếu tố thủ tục nêu trên, hiệp 
định cũng có thể trình bày chi tiết các yếu tố thực định 
của quyền được sống trong môi trường trong lành, được 
trình bày bởi Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về nhân 
quyền và môi trường, cụ thể là: 

• không khí trong lành;

• khí hậu an toàn; 

• quyền tiếp cận với nguồn nước sạch và vệ sinh đầy đủ; 

• thực phẩm tốt cho sức khỏe và được sản xuất bền 
vững; 

• môi trường làm việc, học tập và vui chơi không độc 
hại; và 

• đa dạng sinh học và hệ sinh thái phát triển mạnh. 

Thỏa thuận thể chế

Khung pháp lý cấp khu vực công nhận quyền được sống 
trong môi trường trong lành cần được bổ sung bằng các thỏa 
thuận thể chế để tạo điều kiện hành động chủ động và liên 
ngành nhằm thúc đẩy hiểu biết và thực hiện, như thảo luận 
trong Chương 4. Những thỏa thuận như vậy có thể bao gồm:

1. ASEAN có thể thiết lập cơ chế rà soát có nhiệm vụ 
nghiên cứu và giám sát các vấn đề cụ thể liên quan đến 
quyền được sống trong môi trường trong lành, bao gồm 
thực hiện các nghiên cứu, tổ chức hội nghị, phổ biến thông 
tin, tham quan thực tế, xây dựng và phát triển các nguyên 
tắc, hướng dẫn. Một cơ chế như vậy có thể nâng cao hiểu 
biết về nhân quyền giữa các cơ quan môi trường và trung 
tâm chính sách, chẳng hạn như Trung tâm Đa dạng Sinh 
học ASEAN, Trung tâm Năng lượng ASEAN và Viện Kinh 
tế Xanh ASEAN. Cơ chế này cũng phát triển các công cụ 
và khuyến nghị chính sách thực tế và dựa trên cơ sở kinh 
nghiệm để tăng cường việc thực hiện và đánh giá tuân 
thủ. Đồng thời bổ sung cho công tác của AICHR và Ủy ban 
ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ 
em (ACWC). 

2. ASEAN nên sửa đổi các điều khoản tham chiếu của 
AICHR để thúc đẩy nhiệm vụ bảo vệ và đưa danh sách 
toàn diện nhân quyền được quy định trong AHRD vào thực 
thi, bao gồm quyền được sống trong môi trường an toàn, 
sạch và bền vững. TĐể đảm bảo mọi người được tiếp cận 
với các biện pháp khắc phục hiệu quả, AICHR hoặc ủy ban 
đánh giá về quyền được sống trong môi trường trong lành 
nói trên cần: 

• thiết lập cơ chế khiếu nại mạnh mẽ, theo đó nạn nhân có 
thể gửi khiếu nại của họ;

• ứng phó với các cuộc khủng hoảng và vi phạm nhân 
quyền bằng cách yêu cầu các Nước Thành viên cung cấp 
thông tin, đưa ra các tuyên bố và tham vấn với các cơ quan 
nhân quyền;

• tham gia với các CSO và những người bảo vệ quyền môi 
trường khi thực hiện các hoạt động và quy trình ra quyết 
định;

• tạo ra hệ thống lựa chọn công khai và minh bạch các ủy 
viên AICHR, trong đó cả các quốc gia và tổ chức xã hội dân 
sự đều có thể đề xuất các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn;541 và

• đảm bảo rằng các ủy viên AICHR được lựa chọn được 
ủy nhiệm hoạt động như các người hành nghề luật độc 
lập, chứ không phải đại diện cho quốc gia của họ.542

3. Các Nước Thành viên ASEAN đã thành lập các 
NHRI của riêng mình nên hợp tác với các quốc gia 
chưa thành lập để thúc đẩy việc thành lập các NHRI ở 
mọi quốc gia ASEAN. Các quốc gia cần tiến hành cải 
tiến liên tục các thông lệ của mình thông qua việc chia 
sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các Nước Thành viên 
ASEAN khác.

541.       Desi Hanara, ‘Đánh giá một Thập kỷ: Đánh giá Kết quả Hoạt động của AICHR để Duy trì Nhiệm vụ Bảo vệ’ (Diễn đàn- Châu Á, 2019) 5-6

542.       Tham khảo Eric Paulsen và cộng sự, ‘Đánh giá một Thập kỷ: Đánh giá Hiệu quả Hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân  
      quyền’ (Diễn đàn Châu Á, 2019)
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Phát triển năng lực và sự tham gia của công chúng

Việc ban hành luật và thiết lập các tổ chức phụ mới phải đi 
đôi với việc tăng cường năng lực của các cơ quan ASEAN 
hiện hành. Những đổi mới đã xuất hiện trong khu vực bao 
gồm Hội nghị Bàn tròn Chánh án ASEAN về Môi trường thu 
hút sự tham gia vào các cuộc đối thoại về cách ứng phó 
với các thách thức môi trường như phá rừng, khai thác gỗ 
trái phép và vi phạm luật môi trường.543 Các hội nghị bàn 
tròn cũng thảo luận về tầm quan trọng của các tòa án môi 
trường trong việc giải quyết các vụ kiện môi trường và tăng 
cường khả năng tiếp cận công lý.544

Giải quyết và bảo vệ khỏi các vi phạm về môi trường hoặc 
nhân quyền sẽ đòi hỏi sự tham gia đầy đủ của các nhà 
hoạch định chính sách và nhà lập pháp khu vực và quốc gia, 
công chức, tòa án, công ty, tổ chức nhà đầu tư, tổ chức xã 
hội dân sự (CSO), nhóm cộng đồng địa phương, nhà quản 
lý môi trường, NHRI, công đoàn, nhóm học thuật và các 
phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi khuôn khổ chính 
sách hiện hành về quyền được sống trong môi trường trong 
lành của con người xác định nhà nước là bên có nghĩa vụ 
chính, ASEAN cũng nên vượt ra ngoài cách tiếp cận lấy 
nhà nước làm trung tâm để tham gia với nhiều nhóm tác 
nhân hơn, bao gồm cả những người liên quan đến bảo vệ 
môi trường và nhân quyền, chẳng hạn như tham gia với tư 
cách là tổ chức bảo vệ nhân quyền về môi trường. 

Các doanh nghiệp kinh doanh, tập đoàn và tổ chức phát 
triển khu vực là bên có nghĩa vụ và cần biết trách nhiệm 
của mình đối với quyền được sống trong môi trường trong 
lành. Họ có thể cần phải phát triển năng lực để hiểu nội 
dung của các trách nhiệm này, các con đường thực hiện và 
hậu quả của việc không tuân thủ. Theo đó, ASEAN cần tạo 
điều kiện cho các nền tảng mới để bên có nghĩa vụ và bên 
có quyền chia sẻ và thúc đẩy kiến thức chuyên môn và hiểu 
biết về trách nhiệm của họ liên quan đến quyền được sống 
trong môi trường trong lành và việc thực hiện các Nguyên 
tắc Hướng dẫn của LHQ về Doanh nghiệp và Nhân quyền, 
cũng như Hướng dẫn của OECD về Doanh nghiệp Đa quốc 
gia. Làm như vậy cũng có thể mang lại lợi ích cho ASEAN 
trong việc đạt được sự hỗ trợ tiềm năng để xây dựng năng 
lực kỹ thuật của riêng mình và thúc đẩy đổi mới, chẳng hạn 
như các biện pháp nhằm minh bạch và giám sát môi trường 
có sự tham gia của các hoạt động kinh doanh.

ASEAN và các đối tác phát triển cần xây dựng năng lực của 
các cơ quan ASEAN. Các cơ quan đó bao gồm những cơ 
quan có nhiệm vụ theo ngành, chẳng hạn như Nhóm Công 
tác ASEAN về Biến đổi Khí hậu, Nhóm Công tác ASEAN về 
Quản lý Tài nguyên Nước, Nhóm Công tác ASEAN về các 
Thành phố Bền vững về Môi trường và cơ quan có nhiệm 
vụ liên ngành về nhân quyền, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 
lập kế hoạch phát triển. Cách tiếp cận tăng cường năng 
lực này nên bao gồm đào tạo và học tập ngang hàng cho 
nhân viên của các cơ quan ASEAN, các quan chức nhà 
nước làm việc trong các ngành hành pháp, lập pháp và tư 
pháp và những người hành nghề luật tại các NHRI, CSO, 
cơ quan truyền thông và khu vực tư nhân. 

Các chiến lược liên quan đến MEA

Các Nước Thành viên ASEAN là các thành viên riêng lẻ 
của một số MEA có liên quan đến quyền được sống trong 
môi trường trong lành. Do đó, các quan chức nhà nước và 
các nhóm công tác khác tham dự Hội nghị các Bên (CoP) 
do các MEA khác nhau thành lập, các hội nghị này họp 
thường xuyên để đảm bảo rằng các hiệp định đó được thực 
hiện. Các hội nghị này đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thống pháp luật quốc tế và có ý nghĩa quan trọng đối với 
các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của các quốc gia.545 TChúng 
đóng góp vào các nghĩa vụ pháp lý quốc tế bằng cách ‘tăng 
cường’ nghĩa vụ của các bên tham gia điều ước.546 Sự 
tham gia của các Nước Thành viên ASEAN vào các CoP 
như vậy sẽ phù hợp để làm sáng tỏ các cách thức tiến tới 
việc thực hiện nghĩa vụ của họ ở cấp khu vực và quốc gia.

543.       Tòa án Kuala Lumpur,‘Hội nghị Bàn tròn Chánh án ASEAN về Môi trường’, <http://www.kehakiman.gov.my/kl/ms/node/37>  

       truy cập vào ngày 17 tháng 4 năm 2020

544.       tài liệu đã dẫn

545.       Annecoos Wiersema, ‘Nhà lập pháp Quốc tế mới? Hội nghị của các Bên tham gia Hiệp định Môi trường Đa phương’ 31  
     Tạp chí Luật quốc tế Michigan. 231 (2009)

546.       tài liệu đã dẫn
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Tất cả các Nước Thành viên ASEAN ký kết các MEA 
sau đây và đang phát triển thêm nội dung thực định 
của quyền được sống trong môi trường trong lành: 

•UNFCCC, trình bày các hành động vì một khí 
hậu an toàn;

• CBD và Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài 
Động, Thực vật Hoang dã Nguy cấp (CITES), có 
liên quan đến việc duy trì các hệ sinh thái và đa 
dạng sinh học phát triển mạnh; và

•    Công ước Basel về Kiểm soát việc Vận chuyển 
Xuyên biên giới các Chất thải Nguy hại và Thải bỏ 
chúng, đề cập đến quyền được sống trong môi 
trường không độc hại.

Ngoài ra, tất cả các Nước Thành viên ASEAN đều là 
thành viên của Công ước LHQ về Xóa bỏ mọi Hình 
thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW), Công 
ước về Quyền trẻ em và Công ước về Quyền của 
Người khuyết tật. Các công ước này xây dựng chi 
tiết các yếu tố thực định và thủ tục của quyền được 
sống trong môi trường trong lành, trong công ước 
hoặc trong ‘các góp ý chung’ từ các cơ quan hiệp ước 
nhân quyền, cung cấp diễn giải toàn diện về các điều 
khoản. Bản thân việc trở thành thành viên của các 
công ước quốc tế này là một thông lệ tốt để thúc đẩy 
quyền được sống trong môi trường trong lành—và 
được củng cố khi các quốc gia chuyển nghĩa vụ quốc 
tế của mình thành luật pháp và chính sách quốc gia.

Sự tham gia của ASEAN vào các quá trình xây dựng 
luật pháp quốc tế có thể gắn kết các Nước Thành 
viên ASEAN lại với nhau và giúp kết nối các nghĩa vụ 
về môi trường và nhân quyền. Các chiến lược nhằm 
phát triển vai trò của ASEAN và cam kết thực hiện 
quyền được sống trong môi trường trong lành của 
con người thông qua các cam kết MEA bao gồm:

1. ASEAN có thể tiếp tục đưa ra các tuyên bố 
chung tại hội nghị các bên. Cách tiếp cận này 
đã được ASEAN thực hiện trong quá khứ.547 Ví 
dụ, các Nước Thành viên đã ban hành Tuyên bố 
chung ASEAN về Biến đổi Khí hậu cho UNFCCC 
COP-24 và Tuyên bố chung ASEAN về Bảo tồn 
Đa dạng Sinh học cho CBD COP-14. Các tuyên 
bố chung đã được lãnh đạo các quốc gia thông 
qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 2018.548

2. ASEAN có thể giúp phối hợp thực hiện các cam 
kết MEA của các quốc gia trong khu vực, tương 
tự như vai trò của ASEAN trong việc phối hợp 
hành động nhân đạo sau cơn bão Nargis. Sau tác 
động tàn phá của cơn bão ở Myanmar năm 2008, 
ASEAN đã thành công trong việc trở thành cơ 
quan trung gian giữa chính phủ và các nhà tài trợ 
viện trợ quốc tế để giảm bớt lo ngại của Myanmar 
về sự can thiệp chính trị và tạo điều kiện tốt nhất 
cho hoạt động tiếp cận viện trợ nhân đạo để phục 
hồi sau bão.549 ASEAN đã giải quyết vấn đề nhạy 
cảm với sự can thiệp từ bên ngoài một cách 
hiệu quả bằng cách nhấn mạnh tính hợp tác của 
chương trình nghị sự an ninh phi truyền thống, 
trong đó chủ quyền của các quốc gia không bị 
thay thế mà được gộp chung lại với nhau.550  

Trong hệ thống nhân quyền của LHQ, cơ chế 
Đánh giá Định kỳ Toàn thể (UPR) quy định sự 
tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm 
các tổ chức phi chính phủ, NHRI và các cơ chế khu 
vực trong việc giám sát tiến độ và thúc đẩy trách 
nhiệm giải trình đối với các cam kết trước đó.551 

TLHQ công nhận vai trò quan trọng của các thỏa 
thuận nhân quyền khu vực và tiểu khu vực trong 
việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền; do đó, các 
nhóm khu vực như ASEAN có thể đệ trình các 
UPR chung, bên cạnh đệ trình của các Nước 
Thành viên. Đây có thể là cơ hội để các Nước 
Thành viên ASEAN cùng theo dõi tiến độ thực 
hiện quyền được sống trong môi trường trong 
lành trong khu vực và hỗ trợ lẫn nhau trong việc 
thực hiện các cam kết. Họ cũng có thể được 
hưởng lợi từ hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp từ Văn 
phòng Cao ủy Nhân quyền (OHCHR) để thúc đẩy 
và bảo vệ nhân quyền.552

3. Các Nước Thành viên ASEAN có thể ủng 
hộ việc công nhận quyền được sống trong môi 
trường trong lành trên trường quốc tế bằng cách 
ủng hộ các lời kêu gọi hiện nay để công nhận 
quyền này thông qua một nghị quyết của Đại hội 
đồng LHQ. Điều này có thể được bổ sung bằng 
cách đệ trình các tuyên bố chung tại các diễn đàn 
quốc tế khác nhau và bằng cách soạn thảo, hỗ trợ 
các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ nhằm thúc 
đẩy các yếu tố thủ tục và thực định khác nhau của 
quyền được sống trong môi trường trong lành.

547.       Ban thư ký ASEAN, Tổng quan về Hợp tác ASEAN về Môi trường (2019)

548.       tài liệu đã dẫn

549.       Henning Borchers ‘Những thách thức về môi trường và hợp tác an ninh phi truyền thống của ASEAN: Hướng tới một lực lượng gìn giữ hòa  
      bình trong khu vực?’ (2014) ASEAS – Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á của Áo 7(1), 5-20

550.       tài liệu đã dẫn

551.       Để biết thêm thông tin về UPR, vui lòng truy cập  https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx

552.       Để biết thêm thông tin về OHCHR, vui lòng truy cập https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
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Kết luận
Ở cấp độ toàn cầu, các Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ, 
những tổ chức và cá nhân khác đã nêu bật khả năng thế 
giới đưa ra các cam kết chắc chắn về công nhận quyền 
được sống trong môi trường trong lành thông qua nghị 
quyết của Đại hội đồng LHQ và các biện pháp khác. Cho 
đến nay, hơn 150 Nước Thành viên LHQ đã công nhận 
quyền được sống trong môi trường trong lành của con 
người trong hệ thống cấp quốc gia của họ. 

Kinh nghiệm của các Nước Thành viên ASEAN trong 
những năm gần đây cho thấy các khuôn khổ pháp lý 
và thể chế hiện có không đủ để giải quyết những thách 
thức về môi trường mà chúng ta đang phải đối mặt. Các 
vấn đề như rác thải nhựa ở sông biển, ô nhiễm không 
khí xuyên biên giới và ô nhiễm đất do sử dụng quá nhiều 
thuốc trừ sâu nông nghiệp nằm ngoài khả năng giải 
quyết của bất kỳ quốc gia nào và là mối đe dọa chung, 
không chỉ đối với môi trường mà còn đối với sức khỏe và 
hạnh phúc của con người. Mặc dù các nỗ lực quốc gia 
có thể làm nền tảng cho các biện pháp ứng phó chung 
cần thiết, những nỗ lực này khó có thể thành công nếu 
được thực hiện riêng lẻ.

Tập hợp đa dạng các thông lệ tốt hiện nay là đáng khen 
ngợi, nhưng chưa đủ. Chuyển đổi xã hội bất công và 
không bền vững ngày nay sang một Trái Đất phát triển 

mạnh, nơi nhân quyền được tôn trọng, bảo vệ và thực 
hiện trên toàn cầu sẽ đòi hỏi nhiều hành động hơn ở 
nhiều quy mô khác nhau. Việc đổi mới luật pháp để hỗ 
trợ và tạo điều kiện cho phát triển bền vững và công lý 
thực sự khả thi và đang diễn ra trên toàn thế giới. 

Những cú sốc bất ngờ, chẳng hạn như đại dịch 
COVID-19, cho chúng ta thấy rằng phối hợp hành động 
toàn cầu để thực hiện thay đổi mang tính biến đổi là cần 
thiết hơn bao giờ hết. Thay vì tiếp tục củng cố các mô 
hình đe dọa thiên nhiên và khí hậu an toàn, chúng ta hiện 
đang có cơ hội để học hỏi từ giai đoạn hỗn loạn này. 
Các hệ thống luật pháp hỗ trợ khả năng chống chịu và 
mang lại chất lượng cuộc sống tốt cho thế hệ hiện tại và 
tương lai phải là cốt lõi của sự thay đổi mang tính chất 
biến đổi này.

Vì một tương lai sạch, xanh và thịnh vượng, Cộng đồng 
ASEAN sẽ cần có sự phối hợp và hỗ trợ nhiều hơn cho 
các Nước Thành viên. Đảm bảo quyền của người dân và 
cộng đồng địa phương đối với quyền được sống trong 
môi trường trong lành trong kỷ nguyên Anthropocene 
sẽ bảo vệ hạnh phúc chung của cả con người và thiên 
nhiên ở Đông Nam Á, và đảm bảo rằng ‘tương lai chúng 
ta mong muốn’, được phác thảo trong Chương trình nghị 
sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững, có thể trở thành hiện 
thực cho tất cả mọi người. 
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