
 Vai trò truyền thống của người phụ nữ 
châu Á là bảo vệ tổ ấm gia đình và
xã hội, quản lý, giữ gìn và bảo tồn 
các nguồn tài nguyên. 
Họ là những người hiểu rõ nhất môi 
trường và tập tục của địa phương để 
có thể ứng phó hiệu quả với mọi 
tác động và thay đổi. 

 Nhìn chung phụ nữ ít được tham gia hơn 
vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định, 
do đó những hiểu biết, kỹ năng và sự sáng 
tạo của họ ít được tận dụng cho việc chung 
 
 

“Dòng sông và dòng máu 
 trong huyết quản của tôi 
 là một”, đó là lời của một 
    ngư dân ở Chiangkhong, 
          đông bắc Tháilan.

Khi BĐKH trở thành mối quan tâm ngày càng 
lớn trên toàn cầu, UBSMC cũng đặt mục tiêu 
tìm hiểu và đánh giá các tác động của 
BĐKH đến người dân sinh sống trong 
lưu vực như thay đổi tài nguyên nước, 
tác động đến môi trường và KT-XH  

Mêkông - dòng sữa mẹ
Tên tiếng Anh của dòng sông ‘Mekong’ 
thực chất là một cách gọi sai. Trong tiếng 
Lào và tiếng Thái, dòng sông được gọi là 
“Mae Nam”, hay dòng sông mẹ. 
Người địa phương gọi tắt con sông là 
Mekong hay "Mẹ Khổng". Đối với họ, 
dòng sông là người mẹ cho những 
đứa con nguồn sống và thức
 ăn. Trước khi đánh bắt 
hoặc khai thác, họ thường
cầu khấn và xin phép được 
lấy đi một phần nhỏ những 
gì mà dòng sông ban cho 
họ để sinh sống. 

 Với sự hỗ trợ của UBSMC và các chuyên 
gia khu vực, Sáng kiến CCAI sẽ lồng ghép 
vấn đề giới vào tất cả các khía cạnh và hoạt 
động liên quan như các đánh giá tác động 
KT-XH, các hoạt động thích ứng hoặc hỗ trợ
chính sách để có thể sử dụng tối đa các kỹ 
năng và hiểu biết của phụ nữ trong chiến
  lược giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH. 
    Điều quan trọng là để Sáng kiến mang lại 
     lợi ích công bằng cho cả hai giới – nam 
     và nữ, đáp ứng các nhu cầu khác biệt 
      của mỗi giới, với sự tham gia đóng góp 
      của cả phụ nữ và đàn ông ở mọi cấp bậc. 

   Sáng kiến Thích ứng Biến đổi Khí hậu của UBSMC (CCAI) 
là một sáng kiến hợp tác khu vực của các nước thành viên 
(Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam) nhằm hỗ trợ các 
quốc gia ứng phó với những thách thức do BĐKH gây ra 
                   trên lưu vực              Mê Công.

Để ứng phó với các tác động của BĐKH, 
Sáng kiến CCAI sẽ hỗ trợ các quốc gia 
và người dân vùng Mê Công trong việc: 
  Nghiên cứu các tác động và nâng cao
  nhận thức về BĐKH; 
  Bảo tồn duy trì và củng cố các hệ sinh thái;
  Khuyến khích người dân và cộng đồng
  tham gia vào các hoạt động thích ứng. 

Trong khu vực Mêkông, 
BĐKH sẽ tác động mạnh 
hơn đến phụ nữ và trẻ em 
vì họ phụ thuộc nhiều hơn 
vào tài nguyên thiên nhiên,
ít được tiếp cận hơn đến các 
nguồn lực xã hội và kinh tế. 

Vai trò của Phụ nữ và giới trong việc ứng phó với BĐKH

Ủy Ban Sông Mê Công (UBSMC): Sáng kiến Thích ứng Biến đổi Khí hậu (CCAI) 

Hiện tượng toàn cầu
Hợp tác khu vực
Hành động địa phương 


