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Thanh niên Đông Nam Á với tư cách là Những đối tác  
cho Thế giới Chúng ta mong muốn 

 
Tại buổi họp của Ban lãnh đạo tại Bali, Indonesia tập trung chủ yếu vào vấn đề Cộng 
tác và Hợp tác để Phát triển, chúng tôi - các đại biểu tham dự Hội nghị Mạng lưới 
Thanh niên Đông Nam Á vì Môi trường (SEAYEN) lần thứ 6 do UNEP TUNZA tổ chức, 
đại diện của 10 nước khác nhau trong khu vực Đông Nam Á – đã liên kết cùng nhau 
kêu gọi các chính phủ và thanh niên hãy làm việc cùng nhau để hỗ trợ cho một chương 
trình phát triển mới.  Cả các chính phủ và thanh niên đều phải đóng những vai trò then 
chốt và chỉ có một cách duy nhất để đạt được thế giới chúng ta mong muốn là thông 
qua sựphối hợp, cộng tác và hợp tác. 
 

Mục I: Thanh niên Đông Nam Á là một Nguồn lực quan trọng của Khu vực 
 
Là một động lực làm thay đổi mạnh mẽ, thanh niên chiếm  gần 20% (1) tổng dân số 
trong khu vực.  Chúng ta có đặc điểm là rất năng động, đầy hoài bão và có nhiều trải 
nghiệm và có khả năng sử dụng phương tiện truyền thông mới và những cách tiếp cận 
sáng tạo để giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của xã hội. 
 
Chúng ta sống trong một khu vực rất dễ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, suy kiệt 
nhanh chóng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và mất đa dạng sinh học, và toàn cầu 
hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng tăng. Để tạo ra thay đổi có hiệu quả lâu dài, 
thanh niên đã cam kết và sẵn sàng hợp tác với các chính phủ và các tổ chức khác 
trong việc giải quyết các thách thức môi trường khác nhau trong khu vực. 
 
Chúng tôi tin rằng, 
 

1. Các chính phủ cần nhận ra rằng thanh niên có thể đóng vai trò trong 
giải quyết các vấn đề môi trường và bản địa hóa các hành động quốc 
gia. Thanh niên phải được tạo điều kiện tham gia với chính phủ của họ thông 
qua các chương trình, chính sách củng cố tầm quan trọng của họ như là một 
chủ thể tham gia trong xã hội 

                                                           
1 ASEAN Foundation, n.d. Retrieved online from: http://www.aseanfoundation.org/index2.php?main=social_sub.php 



2. Các chính phủ nên giao tiếp thường xuyên với thanh niên. Thanh niên có 
điều cần bày tỏ. Các chính phủ nên tạo ra một diễn đàn và tổ chức các hoạt 
động cho phép thanh niên tham gia vào việc bàn luận các chính sách và  các 
chương trình của chính phủ, được nghe tham vấn về các vấn đề môi trường 
quan trọng, và đề xuất giải pháp cho các vấn đề này. Cương lĩnh này nên 
trao quyền cho thanh niên được gặp gỡ nhau, được bày tỏ mối quan ngại, 
giải pháp của họ và cả những suy nghĩ khác về các vấn đề môi trường quan 
trọng, và nói chuyện với chính phủ của họ mà không sợ bị ngược đãi, bị bỏ 
qua hoặc hiểu lầm. 

 
3. Các chính phủ nên cung cấp các chương trình giáo dục cho người dân 

và ưu tiên cho công tác xây dựng năng lực. Trong khi thanh niên có tiềm 
năng, họ vẫn cần được đào tạo chất lượng và phát triển các kỹ năng tốt hơn. 
Thanh niên cần được tiếp cận dễ dàng hơn tới các cơ hội như tập huấn, đào 
tạo, học bổng. 

 
4. Là thanh niên, chúng tôi có khả năng tự tổ chức và tiến hành các 

chương trình của mình. Chúng tôi luôn đánh giá cao việc được cấp kinh phí 
và các cơ hội kết nối mạng lưới, giúp  chúng tôi làm việc hiệu quả hơn để 
'mang lại” một sự khác biệt. 

 
Đổi lại, chúng tôi: 
 

1. Thanh niên nhận thấy rằng sự cộng tác với chính phủ là quan trọng. Vì 
vậy, chúng tôi cam kết xây dựng và duy trì liên lạc với chính phủ để nâng cao 
chất lượng các chương trình nhằm giải quyết các vấn đề môi trường và mở 
rộng phạm vi của các chương trình này tới đông đảo người dân và cộng đồng 
hơn. Chúng tôi sẽ tận dụng nền tảng đã được thiết lập cho chúng tôi để tạo 
ra và tăng cường mối quan hệ giữa chúng tôi, với các tổ chức và các cơ 
quan khác của chính phủ. 
 

2. Thanh niên sẽ giúp bản địa hoá các hành động và các chương trình 
quốc gia một cách hiệu quả, tìm kiếm để nâng cao các giải pháp sáng 
tạo của thanh niên và đưa các giải pháp này tiếp sức cho chính phủ. 
Chúng tôi sẽ tích cực tham gia và khích lệ các bên liên quan khác, và giúp 
thúc đẩy nhiệm vụ của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. 
 

3. Thanh niên sẽ tận dụng các cơ hội được tạo sẵn cho chúng tôi. Chương 
trình của chúng tôi sẽ là sự tham gia và sự bao gồm, có thể nhân rộng và bền 
vững. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết những thách thức trong nền kinh tế 



xanh, các vấn đề xuyên biên giới, biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên thiên 
nhiên và các vấn đề khác về môi trường trong nước. 
 

4. Thanh niên sẽ tổ chức ngày Mạng lưới Thanh niên Đông Nam Á vì Môi 
trường để hỗ trợ Ngày Môi trường Thế giới. 

 
Cùng nhau, 
 

1. Chúng ta cần chủ động giao tiếp với nhau. Thông tin liên lạc giữa chúng 
ta và các chính phủ của chúng ta là quan trọng. Thanh niên phải tham gia 
tích cực để thực hiện những cam kết với chính phủ, và chính phủ thực sự 
phải tìm ra các yếu tố đầu vào của thanh niên về các vấn đề liên quan đến 
họ. 

 
2. Chúng ta nên họp ít nhất hàng năm để thảo luận về các vấn đề, những 

gì đã và đang xảy ra và những gì có thể thực hiện được cùng nhau. 
Chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng thanh niên có thể tham gia với các nhà lập 
pháp và các nhà hoạch định chính sách để vận động cho luật pháp và các 
chính sách mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta. 
 

Mục II: Bảo tồn và Khôi phục các Hệ Sinh thái Tự nhiên của Chúng ta 
 

Các nước Đông Nam Á giàu cả nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo và nguồn tài 
nguyên thiên nhiên không thể tái tạo. Tuy nhiên, tất cả các quốc gia trong khu vực của 
chúng ta đều phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong sự suy thoái các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sự phát triển liên tục trong khu vực của chúng ta không 
được làm tổn hại tới các hệ sinh thái thiên nhiên phong phú của chúng ta. 
 
Chúng ta tin tưởng rằng, 
 

1. Chính phủ cần phải tăng cường sự tuân thủ các chính sách, quy định, 
cũng như gia tăng các ưu đãi để bảo vệ và khôi phục các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. Chính phủ nên thiết lập Hệ thống Giám sát Môi trường 
và yêu cầu Đánh giá Tác động Môi trường bất cứ khi nào cần thiết. Chúng tôi 
kêu gọi chính phủ các nước thiết lập cơ chế thanh toán cho các Hệ thống 
Dịch vụ Môi trường và Hệ thống Quản lý Môi trường. Chúng ta cần một hệ 
thống cấp giấy chứng nhận gỗ và biển để bảo vệ khu vực rừng và các khu 
vực ven biển đang nhanh chóng bị suy giảm của chúng ta. 
 



2. Chính phủ cần khuyến khích các công ty và các doanh nghiệp tư nhân 
đưanhững cân nhắc về vấn đề môi trường vào trong các chương trình 
Trách nhiệm Xã hội của doanh nghiệp họ. 
 

3. Chính phủ cần tăng cường các thể chế và xây dựng năng lực cho các tổ 
chức chịu trách nhiệm cho việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. Những sáng kiến cần trao quyền cho cộng đồng địa phương lãnh đạo 
việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách quản lý tài 
nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng. 
 

4. Chính phủ nên hỗ trợ các chương trình như REDD + (Giảm chất thải từ 
phá rừng và suy thoái rừng), A / R (Chương trình Trồng rừng và Tái 
trồng rừng) CDM (Cơ chế phát triển sạch), và SFM (Chương trình Quản 
lý rừng Bền vững). Họ nên thành lập các Khu Bảo tồn bất cứ khi nào cần 
thiết.  
 

5. Chính phủ cần đầu tư vào năng lượng có thể tái tạo nhiều hơn và thúc 
đẩy việc sử dụng và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng có thể tái tạo. 
Đặc biệt là trong cộng đồng địa phương trong các hệ sinh thái quan trọng, 
năng lượng thay thế phải được phân phối và sử dụng. Chúng tôi đề xuất các 
cơ chế thành lập mà sẽ giảm thiểu sự phụ thuộc vào rừng tự nhiên của các 
cộng đồng địa phương. 

 
Đổi lại, chúng tôi, 
 

1. Thanh niên sẽ đi đầu trong các hoạt động khôi phục hệ sinh thái tự 
nhiên. Chúng tôi sẽ trồng cây trong khu vực bị suy thoái, vùng đất biển, và 
đất bị bỏ hoangđể khôi phục lại độ màu mỡ của đất. 
 

2. Thanh niên sẽ khởi xướng các hoạt động giáo dục môi trường. Chúng 
tôi kêu gọi thanh niên sử dụng mọi phương tiện có thể, bao gồm cả các 
phương tiện truyền thông xã hội, đa phương tiện, để phát động chiến dịch 
nâng cao nhận thức về môi trường đặc biệt là những chiến dịch nhằm vào 
những thanh niên khác và cộng đồng trong địa phương. 

 
Cùng nhau, 
 

1. Chúng ta cần phải tăng cường nghiên cứu việc khôi phục môi trường. 
Với sự hỗ trợ của các tổ chức chính phủ và giáo dục, chúng tôi kêu gọi sinh 



viên tham gia vào các nghiên cứu để khôi phục các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên.Các chương trình học bổng phải được cấp cho thanh niên. 
 

2. Chúng ta nên trao quyền cho thanh niên và các tổ chức ở vùng nông 
thôn và ở vùng biển. Với sự hỗ trợ của các chính phủ, thanh niên nên tình 
nguyện và khởi xướng các dự án trao quyền cho thanh niên và các tổ chức ở 
nông thôn và vùng biển đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi suy thoái 
môi trường. 

 
Mục III: Xây dựng Nền kinh tế Xanh 

 
Chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng nền kinh tế xanh là cách để cải thiện sức 
khoẻ của con người và tính công bằng xã hội, trong khi giảm được đáng kể những rủi 
ro về môi trường và thách thức về sinh thái. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh ba trụ cột 
mà có thể cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế xanh: du 
lịch sinh thái, kinh doanh xanh, công nghệ xanh. 

 
Chúng tôi tin rằng, 
 

1. Chính phủ cần thúc đẩy du lịch sinh thái như là một cách lý tưởng để 
giúp các cộng đồng địa phương, trong khi vẫn bảo tồn được tính đa 
dạng sinh học phong phú của khu vực. Chính phủ nên khuyến khích việc 
xác định các điểm nóng về du lịch sinh thái và hỗ trợ các hoạt động du lịch 
sinh thái trong khu vực để cung cấp kế sinh nhai trong cộng đồng. Việc giấy 
chứng nhận được cấp bởi các cơ quan uy tín về môi trường nên là một ưu 
tiên để ngăn chặn "greenwashing". 
 

2. Chính phủ cần phải tăng cường ủng hộ và tài trợ cho các doanh nghiệp 
xanh. Chúng tôi ủng hộ việc cấp những khích lệ tài chính để khuyến khích 
doanh nghiệp xanh khởi nghiệp và sự chuyển đổi của các công ty hiện có 
sang các doanh nghiệp xanh. Chính phủ nên khuyến khích việc tạo ra việc 
làm xanh. 
 

3. Chính phủ cần thúc đẩy khoa học và công nghệ như một công cụ cho 
sự phát triển bền vững. Họ cần phải tăng cường đầu tư trong nghiên cứu 
và phát triển công nghệ xanh. Chính phủ cần phát triển một nền tảng tạo sự 
chia sẻ và chuyển giao công nghệ với các quốc gia có nền công nghệ tiên 
tiến thông qua hỗ trợ trong khu vực ASEAN +3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc) và các vùng khác. 

 



4. Chính phủ nên hướng tới việc xây dựng một hệ thống giao thông liên 
vùng, kết hợp với du lịch bằng đường hàng không và bằng đường bộ 
mà hữu hiệu, tiện lợi và thân thiện với môi trường. 

 
5. Chúng tôi khuyến khích việc chuyển giao công nghệ để giúp các chính 

phủ đầu tư vào nhiên liệu và năng lượng sạch. 
 

Đổi lại, chúng tôi, 
 

1. Thanh niên sẽ phối hợp với các cộng đồng bản địa để thúc đẩy sự phát 
triển và tính bền vững của các khu du lịch sinh thái. Điều này có thể 
được thực hiện thông qua các hoạt động tuyền truyền, đặc biệt là các 
phương tiện truyền thông xã hội (thông qua blog, mạng xã hội), các chuyến đi 
có hướng dẫn viên, và những hoạt động khác. 
 

2. Thanh niên sẽ là những thành phần xanh và là các nhà kinh doanh. 
Chúng tôi khích lệ thanh niên khởi xướng, tìm kiếm công việc, và hỗ trợ các 
sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp xanh. 
 

3. Thanh niên sẽ tham gia trong nghiên cứu và chia sẻ kiến thức cho một 
nền kinh tế xanh. Các học giả trẻ tuổi sẽ cải thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên 
đa dạng sinh học của khu vực. Thanh niên sẽ tham gia các cơ hội thực tập, 
tổ chức và tham gia các hội nghị khu vực về công nghệ xanh. 

 
Cùng nhau, 

 
1. Chính phủ và thanh thiếu niên cần phải làm việc với nhau để xác định 

và thúc đẩy các khu du lịch sinh thái. 
 

2. Chính phủ và thanh niên nên hình thành một nền tảng cho đổi mới công 
nghệ xanh. Thanh niên với công nghệ xanh đầy hứa hẹn và việc liên doanh 
các doanh nghiệp xanh phải được cung cấp một nền tảng để thực hiện dự 
án. 

 
Mục IV: Hợp tác Giữa Các Quốc gia 

 
Các vấn đề xuyên biên giới như việc chung nguồn nước, buôn bán động thực vật 
hoang dã bất hợp pháp, ô nhiễm không khí, việc vận chuyển động vật, việc lây truyền 
bệnh tật, và sự di dời người dân đặt ra nhiều thách thức trong khu vực của chúng ta. 
Trong khi việc cùng hợp tác trong quản lý môi trường và chia sẻ kiến thức còn phức tạp 



thì nó rất là cần thiết trong bối cảnh hội nhập ngày càng gia tăng trong khu vực Đông 
Nam Á. Nếu không, các xung đột có thể phát sinh và sẽ cản trở việc đạt được các mục 
tiêu chung của chúng ta. 
 
Chúng tôi tin tưởng rằng, 
 

1. Chính phủ cần phải tăng cường hợp tác khu vực để giải quyết các vấn 
đề xuyên biên giới như khói bụi, sự an toàn của nguồn nước, buôn bán 
động thực vật hoang dã bất hợp pháp và những vấn đề khác. 
 

2. Chính phủ cần đảm bảo tính hiệu quả và hiệu lực của việc thực thipháp 
luật. Mặc dù đã có những bộ luật chặt chẽ, việc thực thi pháp luật mạnh mẽ 
là rất quan trọng và cần thiết đặc biệt là đối với các vấn đề xuyên biên giới 
như khai thác gỗ bất hợp pháp, buôn bán động thực vật hoang dã bất hợp 
pháp và buôn bán người.  

 
Đổi lại, chúng tôi: 
 

1. Thanh niên cũng sẽ tình nguyện làm việc để giải quyết những thách 
thức xuyên biên giới. Một ví dụ quan trọng trong số các sáng kiến là trợ 
giúp việc bảo tồn và khôi phục sông Mekong và các hệ sinh thái nước xuyên 
biên giới khác. Là thanh niên, chúng tôi tin rằng mối quan ngại về môi trường 
phải vượt qua những toan tính về chính trị. 
 

2. Thanh niên cũng sẽ giúp cộng đồng địa phương nâng cao nhận thức về  
việc hành động của họ có thể ảnh hưởng như thế nào đến môi trường 
và chất lượng cuộc sống của người dân từ các quốc gia khác. Chúng tôi 
sẽ cung cấp thông tin cho cộng đồng về mối nguy hiểm của những thách 
thức xuyên biên giới và làm thế nào để khắc phục chúng trong các lĩnh vực 
như là buôn bán người, khói bụi, và ô nhiễm nước. 

 
Cùng nhau, 
 

1. Chính phủ và thanh niên nên cùng phối hợp những nỗ lực để vượt qua 
quy mô của những thách thức xuyên biên giới. Dẫu rằng mỗi bên đều có 
những thế mạnh và điểm yếu  khác nhau, chúng ta cũng cần hiệp lực với 
nhau. Ví dụ, các chính phủ phải  đối thoại và hợp tác, trong khi thanh niên có 
thể tập trung vào việc nâng cao nhận thức. 
 



2. Chính phủ và thanh niên cần phải vượt qua những thách thức chính trị 
quốc tế gây cản trở sự hợp tác. Sự lạc quan, chủ nghĩa lý tưởng, và sự 
chân thành của thanh niên nên truyền cảm hứng cho các chính phủ hợp tác 
vượt ra ngoài chương trình nghị sự chính trị. 

 
Mục V: Giảm nhẹ Thiên tai và Thích ứng Biến đổi Khí hậu 

 
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta. Thế giới 
mà thế hệ chúng ta và các thế hệ tương lai hướng đến sẽ kế thừa nằm trong tay của 
các nhà lãnh đạo, các tổ chức, các thể chế và các công dân hiện tại. Những hành động 
của cộng đồng quốc tế hôm nay tại các hội nghị như Hội nghị Liên Hợp Quốc Rio+ 20 
về Phát triển bền vững và Hội nghị Cấp cao về chương trình nghị sự 2015 sẽ xác định 
liệu các thế hệ tương lai sẽ kế thừa một sựkhủng hoảng năng lượng, nước, thực phẩm 
hay là một tương lai bền vững. 
 
Chúng tôi tin rằng, 
 

1. Chính phủ cần phê chuẩn các luật và quy định để chống lại biến đổi khí 
hậu. Chính phủ cũng nên khởi xướng các phong trào và các chương trình có 
thể đối phó với vấn đề này. Chính phủ cũng nên theo dõi các hành động nói 
trên để đảm bảo rằng các hành động đó được thực hiện đúng cách và hiệu 
quả. Chính phủ nên để thanh niên tham gia vào quá trình hoạch định chính 
sách. 
 

2. Chính phủ cần phải tăng cường tài trợ cho việc thích ứng và giảm nhẹ 
biến đổi khí hậu. Chính phủ có thể giúp đỡ bằng cách tận dụng các cơ quan 
địa phương hoặc liên chính phủ như ASEAN hoặc Liên hợp quốc. 
 

3. Chính phủ cần cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho 
các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi các thảm họa này. Chính phủ cần phải 
có các nghiên cứu liên quan tới rủi ro thiên tai thích hợp và có Hệ thống Theo 
dõi Thiên tai Quốc gia. Chính phủ cần thiết lập cả hai chương trình phòng 
ngừa và cứu trợ hiệu quả. 

 
Đổi lại, chúng tôi, 
 

1. Thanh niên sẽ khởi xướng và là tình nguyện viên cho các dự án chống 
biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ tiếp tục các dự án do thanh niên điều hành 
chẳng hạn như các chiến dịch nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các 
chất suy giảm tầng ôzôn, chương trình đào tạo, và nghiên cứu về sự nóng 



lên toàn cầu. Chúng tôi sẽ là đối tác tích cực trong việc hỗ trợ các dự án như 
thế này. 
 

2. Thanh niên sẽ trở thành mẫu hình chủ chốt cho những người khác. 
Chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho những người khác để hành động, lớn hay 
nhỏ, để giảm nhẹ biến đổi khí hậu thông qua lời nói và hành động của chúng 
tôi. 

 
Cùng nhau, 
 

1. Chúng ta có thể làm việc cùng nhau trong các chiến dịch phổ biến 
thông tin. Khi rất nhiều người vẫn không nhận thức về biến đổi khí hậu và 
tác động tiêu cực của nó đối với mỗi người chúng ta, các chiến dịch thông tin 
có thể rất hiệu quả trong việc làm cho mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề kề 
cận này. 
 

2. Chúng ta nên có các cuộc đối thoại thường xuyên hơn về biến đổi khí 
hậu. Vì những cuộc đối thoại này là cách mà chúng ta có thể nghe thấy 
những gì chính phủ phải nói. Đây cũng là một cách mà thanh niên và chính 
phủ có thể thoả hiệp với nhau. 

 
Là một nguồn nhân lực lớn để phát triển, chúng tôi, tầng lớp thanh niên là những tác 
nhân quan trọng cho sự thay đổi và động lực cho sự phát triển bền vững và đổi mới 
công nghệ. Nếu được tiếp sức thông qua quan hệ đối tác, tiềm năng của chúng tôi sẽ 
được mở ra để trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển không ngừng không 
chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn trên thế giới. 
 
Đây là lời kêu gọi của chúng tôi gửi đến các chính phủ và thanh thiếu niên. Chúng ta 
phải làm việc trong quan hệ đối tác để đạt được một thế giới mà chúng ta muốn - cho 
thế hệ chúng ta và các thế hệ mai sau. 


