
  TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐÃ VÀ ĐANG XẢY RA, CHỈ LÀ VẤN ĐỀ 
 THỜI GIAN KHI NÀO NÓ SẼ “GÕ CỬA” NHÀ TÔI, ẢNH HƯỞNG 
 ĐẾN CHÍNH CUỘC SỐNG CỦA TÔI VÀ GIA ĐÌNH TÔI. 

NHƯNG MÀ TÔI KHÔNG 
BIẾT PHẢI LÀM GÌ CẢ! 

TRÁI ĐẤT THẬT RỘNG 
LỚN VÀ TÔI KHÔNG BIẾT 
PHẢI BẮT ĐẨU TỪ ĐÂU??  

TA CÓ THỂ LÀM NHỮNG 
ĐIỀU RẤT NHỎ 
VÀ ĐƠN GIẢN!

  NẾU NHÌN TỪ DƯỚI LÊN, 
    CHÚNG TA CHỈ NHƯ 
     NHỮNG CON KIẾN.

  NHƯNG CHÍNH NHỮNG 
       CON KIẾN NHỎ GIÚP 
              CÂY ĐẠI THỤ, 
RỒI       ĐẾN LƯỢT KIẾN 
SẼ         SẼ ĐƯỢC HƯỞNG 
                QUẢ TỪ CÂY!

CÁC BẠN KHÔNG ĐƠN ĐỘC, MỖI NGƯỜI TRONG CHÚNG
TA THAY ĐỔI SẼ GÓP PHẦN LÀM NÊN THAY ĐỔI LỚN!

     TÔI CHUYỂN 
   SANG ĂN CHAY!

TÔI GIẢM THẢI  
RÁC VÀ TÁI 
SỬ DỤNG 

TÔI BẢO 
VỆ CÂY 
VÀ RỪNG

RẤT ĐƠN GIẢN…
CÓ THỂ BẮT ĐẦU TỪ MỘT 
VÀI ĐIỀU ĐƠN GIẢN

    Mỗi cá nhân có thể giảm thiểu “dấu chân” của mình tới môi 
trường bằng cách học và thực hành các kỹ thuật “thân thiện” 
để cứu môi trường và tiết kiệm năng lượng, ví dụ như:
     Không phí phạm điện năng bằng cách sử dụng ít hơn 
     và tắt các thiết bị điện khi không cần, 
     Đi bộ hoặc xe đạp ở những khoảng cách ngắn
     Dùng các sản phẩm nội địa và địa phương để 
     giảm phát thải do vận tải
     Giảm thải, tái sử dụng và tái sản xuất;
     Trồng cây và bảo vệ môi trường
     Sử dụng túi vải thay túi nylon, in ít giấy hơn v.v.

Bạn có thể theo dõi và cập nhật về 
các thông tin ở cấp quốc gia và quốc tế, 
ủng hộ nhà nước, chính phủ, các đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ 
và quốc tế trong các cố gắng ứng phó với BĐKH như cam kết giảm phát thải KNK
và ủng hộ việc phát triển kinh tế với phát thải các-bon thấp

Đa dạng hóa cây trồng Phòng chống 
thiên tai

Đa dạng hóa các nguồn thu 
nhập và sinh kế 

  Khôi phục và bảo tồn 
các hệ sinh thái

Giúp cộng đồng phòng chống thiên tai;

Đa dạng hóa cây trồng và phương thức canh tác;

Đa dạng hóa các nguồn thu nhập/ sinh kế như thủ công mỹ nghệ, 
doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ, v.v.

Khôi phục và bảo tồn các hệ sinh thái;

Tăng cường khả năng ứng phó như trồng rừng ngập mặn, làm các kè, 
đập nhỏ giữ nước và mương tưới tiêu, xây các công trình hạ tầng 
và giao thông ít bị ảnh hưởng lũ v.v.

Chúng ta có thể làm gì?....

TÔI CŨNG 
DÙNG ĐỒ TÁI
 SẢN XUẤT

Giảm phát thải

Thích ứng với BĐKH


