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Trên thực tế có một khoảng cách khá lớn giữa những quy định của pháp luật và việc thực thi
bảo vệ môi trường. Để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi phải có chính sách giáo dục về môi trường
một cách có hệ thống, và có sự khuyến khích và tạo điều kiện qua pháp luật để mở rộng phạm
vi cho các đoàn thể dân sự hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Cơ sở pháp lý

Môi trường đã được chú ý nhiều ở Việt Nam từ thập niên 1980, cùng lúc với sự đổi mới, cởi mở
và phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp sau năm 1987. Luật Bảo vệ môi trường ra đời
vào năm 1993, sau đó, vào năm 2005 được bổ sung thành Luật Bảo vệ môi trường 2005. Trong
đó, có quy định quan trọng về việc cần có báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hay ít nhất
là báo cáo đánh giá tác động môi trường theo nguyên tắc phát triển bền vững trước khi xét duyệt
những kế hoạch hay dự án công trình phát triển ở địa phương.

1/4

Bảo vệ môi trường bằng giáo dục
Viết bởi Phạm Văn Hiệp
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012 09:35 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 23 Tháng 2 2012 15:34

Năm 2008, bộ luật về đa dạng sinh học ra đời do sự đòi hỏi khẩn cấp từ nhiều tổ chức trong và
ngoài nước về sự xuống dốc và nguy cơ biến mất tài nguyên rừng, sự tuyệt chủng của các động
thực vật quý hiếm mà có nhiều loài là đặc chủng, chỉ có ở Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý
quan trọng cho “bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học”
(trích điều 1).

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã phê chuẩn các điều luật quốc tế liên quan đến môi trường như
Ramsar (Công ước về vùng đất ngập nước), CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài
động thực vật nguy cấp)...

Tuy nhiên, trên thực tế có một khoảng cách khá lớn giữa những quy định của pháp luật và
việc thực thi bảo vệ môi trường.

Không gian xã hội công dân

Hiện nay các tổ chức phi chính phủ thế giới như Word WildLife Fund (WWF), Fauna and Flora
International (FFI), Birdlife International... đã có các hoạt động tích cực và mang lại nhiều thành
quả về bảo vệ môi trường tại Việt Nam, bao gồm cả giáo dục thông tin cho công chúng và hợp
tác với các cơ quan chính quyền trong việc lập chính sách môi trường thích ứng. Gần đây cũng
xuất hiện các tổ chức phi chính phủ trong nước như Trung tâm Giáo dục thiên nhiên, Thế hệ
xanh, các nhóm trẻ như Câu lạc bộ Sinh viên và Môi trường, Câu lạc bộ Đạp xe vì môi trường...

Dù vậy, kết quả những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ trong vấn đề bảo vệ môi trường
ở Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn.

Hiện nay Việt Nam không có tòa án môi trường và sự tham gia và vai trò của công chúng hay
các tổ chức phi chính phủ rất giới hạn. Vì thế đã có những dự án và công trình có những vi
phạm trong lúc khai triển hay hoạt động nhưng vì không có tòa án môi trường và không có tổ
chức phi chính phủ bản địa nào đủ mạnh để dựa vào luật pháp, mang vấn đề ra xem xét lại
quyết định.
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Ngoài ra, ý thức của người dân trong lĩnh vực đa dạng sinh học còn rất yếu, nhiều động thực vật
quý hiếm đi vào danh sách có nguy cơ bị tuyệt chủng vì môi trường sống của chúng càng ngày
càng bị thu hẹp hay bị săn bắt trong đường dây buôn bán động vật hoang dã (voi, hổ, tê tê,
nai, gấu...). Nạn phá rừng lấy gỗ, xảy ra ngay ở vườn quốc gia có kiểm lâm...

Cùng với việc mở rộng phạm vi cho các đoàn thể dân sự hoạt động trong lĩnh vực môi trường,
Chính phủ cần có và áp dụng chính sách giáo dục về môi trường một cách có hệ thống.

Giáo dục tư duy môi trường và phát triển bền vững

Một công dân tốt và hữu ích trong xã hội phải ý thức về quyền hạn và trách nhiệm của mình,
việc bảo vệ cảnh quan và hệ môi sinh phải được hiểu rõ và thấm nhuần từ lúc bắt đầu ở tiểu
học cho đến ít nhất ở trung học về tư duy phát triển bền vững.

Kế hoạch phát triển bền vững cần được đặt trên nền tảng những nguyên lý sau:

Thận trọng. Khi một hành động hay một chính sách có thể ảnh hưởng tai hại đến môi trường
hay xã hội, mà sự hiểu biết khoa học hiện nay chưa được thống nhất về hệ quả đó thì phải thận
trọng không theo đuổi thực hiện nó. Chỉ thực hiện khi đã hoàn toàn biết được một cách khoa
học là chắc chắn chúng không ảnh hưởng hay gây nguy hại lớn cho môi trường và xã hội.

Công bình trong một thế hệ. Không thể tiến hành sự phát triển nếu nó có lợi cho một cộng
đồng nhưng làm hại đến cơ sở sinh thái, xã hội và kinh tế mà cộng đồng khác đang dựa vào để
sinh sống.

Công bình giữa các thế hệ. Trong phát triển không làm hủy hoại hao mòn di sản môi sinh, xã
hội và kinh tế, để thế hệ tương lai có thể dùng và thực hiện được mức sống an sinh bằng hay
tốt hơn mức an sinh hiện tại.

Ba giá trị cơ bản. Đó là con người - trái đất - lợi nhuận, nghĩa là mọi doanh nghiệp hoạt động
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không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì xã hội và môi trường.

Triển vọng cho tương lai

Khi tư duy phát triển bền vững được thấm nhuần trong từng công dân và tiềm ẩn trong mỗi
hoạch định hay thao tác trong đời sống xã hội thì không những chúng ta sẽ tự giải quyết được
nhiều vấn đề môi trường đã và đang xảy ra mà còn mở ra nhiều triển vọng ở nhiều lĩnh vực
trong tương lai.

Thực hiện được hai mục tiêu giáo dục tư duy phát triển bền vững và tạo một không gian xã hội
công dân như đã trình bày sẽ giúp xã hội kiến tạo được một nếp sống văn hóa tôn trọng thiên
nhiên, giá trị của sự bảo tồn bảo vệ môi trường vì thiên nhiên cũng là di sản văn hóa. Tinh thần
thượng tôn pháp luật với cơ chế mà mọi thành phần trong xã hội hiểu biết, và có cơ hội tham dự.

Tư duy như vậy còn đem lại những lợi ích xã hội khác như nhiều doanh nghiệp sẽ có trách
nhiệm với xã hội và môi trường sống. Về phương diện kinh tế, dịch vụ môi trường, tư vấn môi
trường như áp dụng chuẩn ISO14000, thực hành nông nghiệp tốt (GAP) đáp ứng yêu cầu người
tiêu dùng trong nước và trên thế giới.

Về phương diện chống biến đổi khí hậu, Việt Nam có khả năng hưởng những lợi ích kinh tế và
cùng lúc bảo vệ môi trường qua sự tham gia vào các cơ chế kinh tế mới như cơ chế Phát triển
sạch (CDM), giảm khí thải từ phá rừng và thoái hóa rừng (REDD), đặc biệt giúp cho các dân tộc
ít người, người bản địa bảo tồn văn hóa và đời sống kinh tế của họ. Những biện pháp và cơ chế
phát triển trên phù hợp với trào lưu, tư tưởng của thế giới ở thế kỷ 21.

Điều này đòi hỏi có sự thay đổi, đổi mới trong chính sách giáo dục phổ thông hiện nay. Cũng
phải có sự khuyến khích và tạo điều kiện qua pháp luật để những tổ chức phi chính phủ, xã hội
công dân có thể được hình thành và hoạt động dễ dàng. Đó là nền tảng của nếp sống văn minh
trong một xã hội tiến bộ.

Theo Nguyễn Đức Hiệp - nguồn TBKTSG

4/4

