
       BĐKH là vấn đề toàn cầu. Khí thải nhà kính từ các nhà máy 
hoặc ôtô ở một quốc gia Châu Âu có thể làm tăng nhiệt độ và 

hạn hán tại các nước nghèo ở châu Á. 

 

    
 
 

Các nghiên cứu đã chỉ rõ 
đến năm 2030 ảnh hưởng 
của BĐKH ở khu vực 
Mê kông có thể là:

 Nhiệt độ trung bình năm 
tăng khoảng 0.8°C

Lũ lụt, hạn hán và các 
thiên tai tăng lên

Nước biển dâng ở khu 
vực đồng bằng ven biển 
phía nam Việt Nam.

       Để trồng lúa chúng tôi cần có
    mưa đúng thời vụ, nhưng gần đây 
      mưa trở nên thất thường, không 
                      đúng vụ 

       Trước tôi là doanh nghiệp thủy 
sản, giờ tôi là dân chài và là con nợ, 
 cũng chỉ vì gần đây nước nhiễm mặn 
    và ô nhiễm làm thủy sản thất thu!

         Biến đổi khí hậu là 
     cái gì vậy? Tôi không tin 
           có chuyện đó!?

           Các cơn lũ lớn mùa mưa và 
   mực nước thấp vào mùa khô làm kinh 
   doanh du lịch của chúng tôi thiệt hại 
     đáng kể, ngày càng ít khách đi thuyền 
                    và tham quan!

Cần phải xem lại các 
chính sách của quốc gia!

Nước biển dâng làm nước sông 
và kênh tưới tiêu bị nhiễm mặn,
Chúng tôi bị thiếu nước sinh hoạt 
nặng, đó là chưa kể mất mùa!

   Từ lúc dòng sông bị thay đổi, 
cuộc sống trong làng cũng thay 
đổi theo, hầu hết lũ thanh niên
 đều bỏ làng ra thành phố kiếm 
        việc làm cả!

   Xui quá!! Nhà hàng ven biển 
của tui vừa mới sập do sạt lở và 
 bão, tui thiệt tiền tỷ, vài chục 
  nhân viên mất việc nữa chứ!

  Khủng hoảng nguồn 
nước ở địa phương và 
quốc gia nay đã trở thành 
vấn đề của cả khu vực!

Từ lúc nguồn nước khan 
hiếm, nước sạch là một vấn 
đề với xã tôi, gần đây trong 
xã có nhiều người bị tiêu chảy 
và sốt xuất huyết hơn

        

   Tại sao gần đây khách quen 
của tôi toàn xin ghi nợ thế nhỉ? 
nhiều người làm ăn thất bát và 
     bị nghèo đi nhanh quá!

  Cạn kiệt tài nguyên 
thiên nhiên có thể dẫn đến 
xung đột giữa các quốc gia!

Biến đổi khí hậu đang và sẽ làm ảnh hưởng 
đến tất cả mọi người, mọi nghề nghiệp

                                          
- 

Tăng nhiệt độ 

   
-                

                        Hạn hán 

                                  Nước biển dâng 

 Lũ lụt 


