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Tuyên bố chung Thanh niên Toàn cầu về Hành
động vì Khí hậu là lời kêu gọi hành động từ
những người trẻ trên toàn cầu, trực tiếp gửi tới
các nhà lãnh đạo tham dự COP26 - Hội nghị về
Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26,
tại Glasgow, tháng Mười Một năm 2021.
Tuyên bố chung là kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện giữa Hội đồng Anh và
doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận Catalyst in Communities, đơn vị đã sử dụng phương pháp tiếp
cận hỗn hợp để thu thập quan điểm, trải nghiệm và nguyện vọng của 8.000 thanh niên trên 23
quốc gia.
Với mục tiêu đại diện cho càng nhiều đối tượng càng tốt bao gồm giới tính, hoàn cảnh, nơi cư
trú và tình trạng kinh tế xã hội, nhóm nghiên cứu đã làm việc trong bối cảnh hạn chế của đại
dịch Covid-19 toàn cầu để khuếch đại tiếng nói chưa từng có của cuộc tranh luận về khí hậu:
giới trẻ ngày nay. Nghiên cứu cho báo cáo được thực hiện từ tháng Một đến tháng Ba năm
2021.
Tuyên bố chung Thanh niên Hành động vì khí hậu cùng với Chiến dịch 8.000 Rising là một
phần của Chương trình Kết nối vì Khí hậu của Hội đồng Anh, nhằm đưa mọi người trên khắp
thế giới lại với nhau để giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu.
Đọc Bản Tuyên bố chung Thanh niên Toàn cầu Hành động vì khí hậu, báo cáo nghiên
cứu và cùng tham gia Chiến dịch 8.000 Rising tại: www.britishcouncil.org/climateconnection/get-involved/global-youth-letter.

Thanh niên Việt Nam và biến đổi khí hậu
Tuyên bố chung dưới đây cùng với những số liệu báo cáo đại diện cho quan điểm và góc nhìn
của thanh niên Việt Nam.
Đây là tuyên bố được thu thập của tất cả những người trẻ tham gia vào nghiên cứu về Tuyên bố
chung Thanh niên Việt Nam Hành động vì khí hậu và có thể được sử dụng như điểm khởi đầu để
các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách thấu hiểu và cùng giải quyết các mối quan
ngại của người trẻ liên quan đến biến đổi khí hậu, và làm thế nào họ có thể sử dụng tiềm năng
chưa được khai thác này để thực hiện các hành động vì khí hậu.
Chúng tôi hy vọng Tuyên bố chung dưới đây sẽ truyền cảm hứng cho cả những người trẻ và
những người ra quyết định trên khắp Việt Nam và xa hơn nữa để cùng nhau tìm ra các giải pháp
bền vững cho hành động vì khí hậu.

Tuyên bố chung Thanh niên Hành động vì khí hậu
Tuyên bố chung của Thanh niên Toàn cầu Hành động vì Khí hậu là một nghiên cứu toàn cầu
nhằm thu thập mục tiêu và nguyện vọng của 8.000 thanh niên trên 23 quốc gia về tương lai
của thế giới.
Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian để giới trẻ cất lên tiếng nói của mình trong bối
cảnh chưa có sự tham gia của họ tại các cuộc đàm phán về khí hậu.
Những ý kiến của thanh niên đã được tổng hợp thành một lời kêu gọi hành động toàn cầu,
trực tiếp gửi đến các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu COP
26 tại Glasgow, tháng Mười Một năm 2021.

Thanh niên Việt Nam và thách thức khí hậu
Những thông điệp sau là đóng góp của thanh niên Việt Nam trong Tuyên bố chung thanh
niên Toàn cầu Hành động vì Khí hậu.
Những thông điệp này được thu thập từ nghiên cứu Báo cáo Thế hệ trẻ của Hội đồng Anh
tại Việt Nam và Báo cáo đặc biệt của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc “Thanh niên
Việt Nam Hành động vì Khí hậu’’ (2021).
Thế hệ trẻ cần được cập nhật thông tin: chúng tôi cập nhật thông tin và các vấn đề thời sự qua
mạng xã hội. Do đó, chúng tôi khuyến khích các bên ra quyết định sử dụng tối ưu các kênh mạng
xã hội để tương tác với thanh niên và cung cấp truy cập Internet tốt hơn nữa cho các vùng nông
thôn, để nhiều bạn trẻ được kết nối hơn.
Tăng cường tiếng nói: hơn 50% thanh niên lo lắng về việc thiếu cơ hội và cảm thấy ý kiến của
mình chưa được quan tâm. Chúng tôi khuyến khích chính phủ và các doanh nghiệp tạo cơ hội
việc làm xanh, bền vững cho thanh niên.
Hỗ trợ cộng đồng: chúng tôi thấy rằng mình đang ngày càng có sự ảnh hưởng lớn hơn trong
cộng đồng, và hơn 50% trong số chúng tôi cảm thấy được cộng đồng hỗ trợ về các vấn đề khí
hậu. Cần phải khích lệ và trao quyền để thế hệ trẻ được giữ vai trò thiết thực và ghi nhận thông
qua hoạt động tình nguyện và các đóng góp chuyên môn của mình, từ chính cộng đồng của
mình.
Mong muốn của Thế hệ trẻ: chúng tôi yêu cầu có cơ hội được tiếp cận tốt hơn với kiến thức và
kỹ năng liên quan để ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi nghĩ rằng cần phải lồng ghép các
bài học về khí hậu vào chương trình đào tạo chính thức của tất cả các cấp học và xây dựng các
tài liệu học tập được cụ thể hoá cho từng cộng đồng và nhóm yếu thế khác nhau.
Góc nhìn của thế hệ trẻ về biến đổi khí hậu: theo chúng tôi, biến đổi khí hậu là một trong
những mối đe dọa lớn chưa từng thấy với thế giới. Chúng tôi tin rằng với những nỗ lực để nâng
cao nhận thức và huy động hành động của thanh niên vì khí hậu cũng như như nâng cao hiểu
biết của thanh niên về quá trình xây dựng, thực hiện các chính sách khí hậu, chúng ta có thể tạo
ra sự thay đổi thông qua sự hợp tác và các nỗ lực tổng thể. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bạn
thanh niên Việt Nam cùng cam kết ủng hộ Tuyên bố chung thanh niên Toàn cầu Hành động vì
Khí hậu.
Đọc toàn văn Tuyên bố chung Thanh niên Việt Nam Hành động vì khí hậu tại đây.

