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1. Đặt vấn đề
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân
loại trong thế kỷ 21. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị tác động
mạnh mẽ nhất do BĐKH. BĐKH làm tăng khả năng bị tổn thương và tạo nguy cơ làm
chậm hoặc đảo ngược quá trình phát triển (Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 2008).
Việt Nam với đặc thù hơn 70% dân cư sống bằng nghề nông nghiệp, BĐKH sẽ tác
động trước hết và trực tiếp đến nền sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, BĐKH tác động
đến các nhóm xã hội ở các chiều cạnh khác nhau, trong đó có vấn đề di cư. Theo Trung
tâm Giám sát dịch chuyển dân số trong nước (IDMC, 2013), với hơn 1 triệu người phải
di dời nơi sinh sống trong giai đoạn 2008-2012, Việt Nam đứng hàng thứ 17 trong số 82
quốc gia có số người di trú lớn nhất do thiên tai (UNDP, 2014). Nhận thức đầy đủ được
sự tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và tình trạng di cư của
người nông dân là điều có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ đó tìm ra các giải pháp có tính
khả thi, ứng phó hiệu quả với BĐKH nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Bài viết
này đề cập đến tác động của BĐKH đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và vấn đề di cư
của người nông dân Việt Nam.
2. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người
nông dân
Câu thành ngữ “Lụt thì lút cả làng” cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực của thiên
nhiên tác động đến tất cả mọi người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những người nông
dân gắn liền với sản xuất nông nghiệp là những người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ở
Việt Nam, sinh kế chủ yếu của người nông dân lại phụ thuộc vào nông nghiệp, một lĩnh
vực thường xuyên bị tác động bởi thiên tai.

2.1. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động trồng trọt
Việt Nam đặc thù là nước nông nghiệp, với hai vựa lúa lớn là đồng bằng Sông
Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long. BĐKH đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương
*
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thực và phát triển nông nghiệp. Tác động của BĐKH đến trồng trọt qua các biểu hiện
như mất diện tích canh tác, giảm năng suất, chất lượng nông sản, cùng với đó là tăng
nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh. Từ đó làm sụt giảm mạnh thu nhập từ trồng trọt.
BĐKH cũng làm thay đổi quy luật của các con sông gây nên hạn hán, cũng như làm
thay đổi điều kiện sinh sống của các loại sinh vật, làm mất đi hoặc thay đổi các mắt xích
trong chuỗi thức ăn dẫn đến tình trạng biến mất của một số loài sinh vật và ngược lại
xuất hiện nguy cơ gia tăng các loại dịch bệnh. Nhiệt độ tăng trong mùa đông sẽ tạo điều
kiện cho sâu bọ có khả năng sinh sôi nhanh hơn và gây hại mạnh hơn. BĐKH cũng có
thể làm phát sinh một số chủng, nòi sâu mới, gây hại không những trong sản xuất mà
còn trong bảo quản nông sản, thực phẩm.
Những thay đổi của khí hậu sẽ dẫn đến sự biến đổi đặc tính của đất và ảnh hưởng
đến sự thích hợp sinh trưởng của các loại cây trồng. Nhiều loại cây trồng không thể
thích ứng kịp với sự thay đổi của thời tiết. Hiện tượng khô cằn, sa mạc hóa, cùng với
việc mặn hóa, giảm lượng nước ngầm và sự dâng lên của nước biển làm cho diện tích
đất canh tác ngày càng bị thu hẹp. Rủi ro tăng lên do lũ lụt bất thường. Những thay đổi
trong phân bổ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp như trồng trọt và chăn nuôi. Các
mối đe dọa từ việc tăng sâu bệnh và dịch bệnh do thay đổi trong phân bổ sinh vật truyền
bệnh (Phạm Thị Trầm và Nguyễn Song Tùng, 2010).
Diện tích gieo trồng bị thu hẹp, đất đồng bằng bị nhiễm mặn do BĐKH, nước biển
dâng cao sẽ khiến cho nhiều vùng đất ven biển, khu vực đồng bằng bị nhiễm mặn, diện
tích gieo trồng sẽ bị thu hẹp gây ra hiện tượng thiếu đất canh tác. Theo dự báo của Ủy
ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC, 2007), nếu nước biển dâng lên 1 mét sẽ
có khả năng ảnh hưởng tới 12% diện tích và 10% dân số Việt Nam, làm ngập 5.000 km 2
ở Đồng bằng Sông Hồng, và từ 15.000 km2 đến 20.000 km2 ở Đồng bằng Sông Cửu
Long và hàng trăm ngàn héc ta ven biển miền Trung. Ước tính Việt Nam sẽ mất đi rất
nhiều diện tích đất nông nghiệp. Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng tạo ra 50% sản
lượng lương thực và 40% giá trị nông nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, Đồng bằng Sông
Cửu Long được dự báo là vùng sẽ phải chịu tác động của BĐKH nhiều nhất và những
tác động này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an ninh lương thực của vùng cũng như toàn quốc.
Xâm nhập mặn vừa là kết quả của những hiện tượng thiên tai khác và đồng thời là
nguyên nhân góp phần cùng các thiên tai khác ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ đời
sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Trong điều kiện diễn biến thời
tiết khí hậu tiếp tục diễn biến bất thường và bất lợi như hiện nay, tình hình xâm nhập
mặn có thể vẫn tiếp tục gia tăng và gây tác động xấu (UNDP, 2015).
Nhiệt độ tăng do BĐKH cũng khiến cho nhu cầu tưới nước cao và dẫn đến thiếu
hụt nguồn nước sử dụng cho trồng trọt. Trong điều kiện nhiệt độ tăng lên 10 0C thì nhu
cầu tưới nước cho cây trồng sẽ tăng 10% làm cho năng lực tưới của các công trình thủy
lợi như hiện nay không đáp ứng đủ (IPCC, 2007). Nhiệt độ tăng đồng thời cũng gây ra
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dịch bệnh và các loại sâu hại phát triển tốt hơn trong điều kiện cung cấp nước tối ưu. Vì
vậy sự ấm lên toàn cầu có khả năng mở rộng sự phân bố các loại dịch bệnh và sâu hại
trên cây trồng. Khí hậu đang có khuynh hướng ấm hơn vào mùa đông có thể cho phép
thời kỳ trứng của côn trùng sống qua mùa đông và kết quả gây nên dịch bệnh trong suốt
mùa vụ gieo trồng.

2.2. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động chăn nuôi
Việt Nam có khoảng 72% dân số sống ở khu vực nông thôn và ngành chăn nuôi
vẫn đang đóng một vai trò khá quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Nhiệt độ tăng vào
mùa hè dẫn đến nhu cầu nước cho vật nuôi tăng lên rõ rệt. Trong khi đó nguồn nước
cung cấp không được đáp ứng một cách đầy đủ. BĐKH có thể làm giảm khả năng sinh
trưởng và sản xuất của vật nuôi như giảm tăng trọng, sinh sản và sản xuất sữa (Rex và
cộng sự, 2007) thông qua giảm chất lượng thức ăn và tăng nhiệt độ xung quanh. Ở Việt
Nam, BĐKH kéo theo hiện tượng El Nino đã làm giảm đến 20 - 25% lượng mưa ở khu
vực miền Trung - Tây Nguyên, gây ra hạn hán không chỉ phổ biến và kéo dài mà thậm
chí còn gây khô hạn. Thực tế tình hình nước nhiễm mặn và nhiễm phèn ở một số tỉnh
Tây Nam Bộ đã làm khan hiếm nguồn nước ngọt cung cấp cho chăn nuôi. Theo một số
nghiên cứu thì trong tương lai, ngành chăn nuôi không những thiếu nguồn nước cung
cấp mà chi phí trả cho việc cung cấp nước cũng tăng lên và kéo theo chi phí sản xuất
chăn nuôi tăng cao.
Nhiều nghiên cứu cho thấy BĐKH là nguyên nhân quan trọng dẫn đến dịch bệnh
trên vật nuôi (Thornton và cộng sự, 2007; Thornton & Mario, 2008). BĐKH tác động
không giống nhau đến các loại vật nuôi khác nhau. Các nghiên cứu cho thấy tùy theo
hình thức biểu hiện của BĐKH đối với vật nuôi mà tác động có thể khác nhau. Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh của vật nuôi. Để chứng minh mối quan hệ nhân quả
giữa BĐKH và dịch bệnh vật nuôi là điều không dễ. Nhiệt độ thấp (rét đậm và rét hại)
làm khan hiếm nguồn thức ăn cho vật nuôi đồng thời làm giảm khả năng đề kháng của
cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh từ đó gây chết vật nuôi. BĐKH làm cho khí hậu thay đổi
thất thường, khi nhiệt độ tăng cao làm ảnh hưởng đến mức chịu đựng của một số loài,
môi trường sinh thái xấu đi.Sự thay đổi này bao gồm thay đổi về đất đai, nguồn nước,
thức ăn, đồng cỏ, hệ động thực vật, vi sinh vật (Hoffmann, 2008) tạo điều kiện cho một
số vi sinh vật có hại gây bệnh cho vật nuôi. Thực tế cho thấy BĐKH khiến mầm bệnh
gây hại cho vật nuôi có biến đổi khó lường, chẳng hạn vi khuẩn phẩy, một dạng mầm
bệnh thường thấy ở vùng biển ấm, trở nên ngày càng phổ biến do nhiệt độ nước biển
tăng. Các dịch bệnh nguy hiểm khác cũng đang gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại
cho ngành chăn nuôi. Trong khi đó người nghèo sống ở vùng cao không có khả năng
tiếp cận được với các dịch vụ thú y dẫn đến bùng nổ dịch bệnh trên vật nuôi và kết quả
tăng tỷ lệ chết gia súc, gia cầm (Gorforth, 2008). Khi dịch bệnh diễn ra, thị trường quay
lưng lại với sản phẩm chăn nuôi. Điều này thêm một lần nữa gây thiệt lại lớn cho người
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chăn nuôi. Nông dân nghèo có hoạt động chăn nuôi là những người có các hoạt động
sinh kế dễ bị tổn thương nhất do BĐKH (Rex và cộng sự, 2007; Gorforth, 2008).

2.3. Tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động nuôi trồng thủy sản
Tại Việt Nam, rất nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển đã được phát triển
cho từng nhóm đối tượng có đặc tính phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của
từng vùng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản thường xuyên chịu tác động của thời tiết và
thiên tai như nước biển dâng, nhiệt độ tăng, bão lũ, sóng lớn, triều cường và các hiện
tượng thời tiết cực đoan khác. Những biểu hiện này của BĐKH có thể ảnh hưởng trực
tiếp hay gián tiếp lên nuôi trồng thủy sản (ở dạng đơn lẻ hay kết hợp) gây nhiều thiệt hại
về kinh tế, xã hội cho cộng đồng người nuôi. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
nói riêng và cả nước nói chung, nghề nuôi tôm đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của
những cơn mưa trái mùa với tần suất càng ngày càng tăng. Mưa lớn làm độ mặn của
nước trong ao giảm đột ngột, vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôm khiến tôm mất cân
bằng, bị sốc và có thể chết hàng loạt. Lượng mưa thay đổi cũng làm thay đổi độ mặn và
dòng chảy của các sông và cửa sông chính. Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, nơi thường
xuyên phải chịu tác động bất lợi của thời tiết và khí hậu, như hạn hán, bão, lũ lụt, gió
Tây Nam khô nóng, nước biển dâng, thì việc gia tăng nhiệt độ và thay đổi lượng mưa
gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc nuôi trồng thủy sản tại đây. Những tác động bất
lợi và tiêu cực của BĐKH nếu không có biện pháp can thiệp, sẽ đe dọa các mục tiêu
tăng trưởng bền vững của ngành thủy sản.
Một số nghiên cứu khác cho thấy, BĐKH có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp
đến nuôi trồng thủy sản thông qua nguồn nước, diện tích nuôi, môi trường nuôi, con
giống, dịch bệnh… và qua đó gây ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và cơ sở hạ tầng
của các vùng nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi trồng thủy sản ven biển nói riêng.
Các hiện tượng thời tiết bất thường như bão lũ, hạn hán, nắng nóng hoặc giá
rét kéo dài có thể tác động tiêu cực đến nguồn nước và sức đề kháng của các đối
tượng nuôi, gây bùng phát dịch bệnh. Tại Việt Nam, khu vực ven biển là vùng bị tổn
thương cao và cộng đồng những người nuôi trồng thủy sản ven biển quy mô nhỏ là
một trong những đối tượng nhạy cảm nhất với BĐKH cả về mặt kinh tế, xã hội và
năng lực thích ứng.
Tháng 1/2013, trong một công bố của Tổ chức DARA International về tính dễ bị
tổn thương với BĐKH, Việt Nam được xếp ở mức báo động đỏ, là nước đứng đầu danh
sách về mức thiệt hại thủy sản do BĐKH (Ngọc Thúy, 2014).
Nông nghiệp bấp bênh, khả năng chống chịu với thiên tai, dịch bệnh còn nhiều
yếu kém, bất cập. Thiệt hại vật chất do thiên tai, dịch bệnh hàng năm khoảng 1% GDP,
tác động chủ yếu vào nông nghiệp, thủy sản và người nông dân nghèo khó. Theo thống
kê, nông dân chiếm 9% tổng số người nghèo trong cả nước, thu nhập bình quân đầu
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người ở nông thôn chưa bằng một nửa khu vực thành thị nhưng đang đóng góp khoảng
20% GDP, trong khi nhà nước đầu tư cho nhóm ngành nông, lâm nghiệp – thủy sản chỉ
khoảng 8,5% (chủ yếu cho thủy lợi phục vụ đa mục tiêu), đáp ứng được 17% nhu cầu
phát triển (Tô Vân Trường, 2009).
3. Tác động của biến đổi khí hậu đến tình trạng di cư của người nông dân

3.1. Biến đổi khí hậu góp phần đẩy mạnh tình trạng di cư của người nông dân
Trong các yếu tố quyết định di cư, BĐKH có thể đóng vai trò thứ yếu hoặc gián
tiếp (Chun và Sang, 2012, dẫn lại từ UNDP, 2014) hoặc tác động trực tiếp dưới hình
thức ảnh hưởng đến sinh kế tùy theo khu vực bị ảnh hưởng bởi BĐKH (Vũ Minh Hải,
2012, dẫn lại từ UNDP, 2014). Ngay cả khi BĐKH không trực tiếp buộc người dân
phải di dời nơi ở, nó có thể là nguyên nhân “làm cho người dân khó mà có thể trụ lại
tại nơi mà họ đang sinh sống” (IOM, 2009a; IOM, 2009b; Nelson, 2010, dẫn lại từ
UNDP, 2014).
BĐKH cũng tương tác với các động lực khác của di cư như động lực xã hội (giáo
dục, gia đình/họ hàng), động lực chính trị (chính sách khuyến khích, ép buộc trực tiếp),
động lực kinh tế (cơ hội việc làm, thu nhập), động lực nhân khẩu (quy mô, mật độ, cấu
trúc dân số, các đặc điểm cá nhân/gia đình (tuổi, tình trạng hôn nhân…).
Nghiên cứu của tổ chức CARE (2007) chỉ ra mối liên hệ giữa BĐKH và di cư
thông qua yếu tố cư trú. Những ảnh hưởng gây ra bởi lũ lụt là một tác nhân góp phần
dẫn đến tình trạng mất chỗ ở và di cư khỏi khu vực nông thôn ở đồng bằng sông Cửu
Long tại Việt Nam.
Cũng theo nghiên cứu trên của CARE, một trong những nhân tố chính của tình
trạng di cư là sự sụp đổ của các dạng sinh kế phụ thuộc vào hệ sinh thái. Nghiên cứu
của Lê Anh Tuấn (2010) về mối liên hệ giữa BĐKH và di dân thông qua các tương tác
với các yếu tố sinh thái, tài nguyên cho thấy, suy giảm diện tích canh tác, thiếu lương
thực, nước sạch,… do tác động bởi BĐKH khiến nhiều người nghèo vùng nông thôn,
vùng ven biển, vùng sâu đổ xô lên các vùng đô thị để bán sức lao động và làm các dịch
vụ nhỏ. Một số người di cư do không thích nghi với cuộc sống đô thị sẽ quay trở lại
khai thác các nguồn tài nguyên còn sót lại khiến nguồn tài nguyên ngày càng suy kiệt và
làm trầm trọng thêm tình hình BĐKH.
Nhiều nhà khoa học và hoạc định chính sách nhất trí rằng, BĐKH đóng một vai
trò gây ra di cư của người nông dân, nhưng “các yếu tố khác cũng vậy ví dụ như việc
làm phi nông nghiệp và bảo hiểm mùa vụ, thủy lợi, phân bón, hạt giống, chính sách hỗ
trợ hạn hán, chương trình bảo vệ xã hội,…” (UNISDR, 2011), cách thức quản lý và khai
thác tài nguyên thiên nhiên và phân bố cơ hội kém, nợ nần và sức khỏe...
Nhìn chung, biến đổi khí hậu luôn là động lực dẫn đến di cư, con người phải di
dời để sinh tồn trước thảm họa tự nhiên hoặc đối mặt với điều kiện môi trường khắc
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nghiệt và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, di dời để tìm kiếm cơ hội ở những miền
đất khác. BĐKH sẽ dẫn đến nhiều cuộc di cư khác tiếp tục diễn ra (IOM, 2009b, dẫn lại
từ UNDP, 2014).

3.2. Các loại hình di cư của nông dân do tác động bởi biến đổi khí hậu
Như vậy, di cư là một trong những cách ứng phó, thích ứng với BĐKH của người
nông dân, đặc biệt khi sinh kế của họ vốn phụ thuộc chặt chẽ vào hệ sinh thái. Thông
qua các tác động tiêu cực đến các mô hình sinh kế và hệ thống sản xuất, dịch vụ hệ sinh
thái mà một cộng đồng sống phụ thuộc vào, BĐKH có thể dẫn đến các hình thức di cư
khác nhau (IOM, 2009b, dẫn lại từ UNDP, 2014).
Theo Chun và Sang (UNDP, 2014), kết quả phân tích 188 cuộc khảo sát nông thôn
và 200 cuộc khảo sát các hộ tái định cư tại hai tỉnh Long An và Đồng Tháp cho thấy tất
cả các nhóm đối tượng được phỏng vấn đều trả lời rằng áp lực môi trường có “nhiều”
tác động đến sinh kế của họ, và đó được coi như là nguyên nhân chính trong việc “đẩy”
dòng di cư ở nông thôn, trong đó chủ yếu là nông dân đến các vùng có điều kiện phát
triển tốt hơn, đặc biệt là khu vực đô thị.
Trong giai đoạn đầu và chuyển tiếp của các cú sốc và áp lực khí hậu, di cư là một
giải pháp đa dạng hóa sinh kế. Di cư là một giải pháp thích ứng để giúp các đối tượng bị
ảnh hưởng đối phó với tác động của BĐKH. Trong bối cảnh đó, di cư về bản chất
thường có tính tạm thời hoặc thời vụ và sự trở về nhà thường là một sự lựa chọn phù
hợp trong dài hạn. Tuy nhiên, trong trường hợp thay đổi không thể đảo ngược, ví dụ
như nước biển dâng, thì di cư có tính chất lâu dài (IOM 2009a, dẫn lại từ UNDP, 2014).
Theo Warner (2013), có 4 loại hình di cư ứng phó với những biến động của thời
tiết và bất ổn về sinh kế. Các hộ dân sử dụng di cư như là một biện pháp thích ứng, nâng
cao khả năng chống chịu thì chuyển sang làm công việc thời vụ phi nông nghiệp tại các
thành phố lớn. Những hộ không có nhiều lựa chọn để đa dạng hóa sinh kế, không có
đất, học vấn thấp, thường sử dụng di cư tại chỗ như là giải pháp tồn tại. Theo một cách
khác, các hộ dân thường di chuyển theo mùa vụ sang các vùng nông thôn khác và làm
lao động nông nghiệp. Tuy nhiên, các hộ này sử dụng di cư như là biện pháp ứng phó
với những biến động của thời tiết và bất ổn về sinh kế ở khía cạnh tồn tại nhưng không
phát đạt. Một phương thức khác đảm bảo sự an toàn là các hộ dân thường di dời trong
thời kỳ khó khăn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.
Khi xem xét các dòng dịch chuyển dân cư do hậu quả của BĐKH, Warner (2010)
phân tích các hiện tượng khí hậu có khởi đầu dồn dập và chậm chạp dẫn đến di cư “bắt
buộc” hoặc “tự nguyện” như thế nào dựa vào các khả năng tìm kiếm sinh kế thay thế tại
các vùng bị ảnh hưởng hoặc khả năng phục hồi kinh tế xã hội và tự nhiên của vùng bị
ảnh hưởng (UNDP, 2014). Tuy nhiên, “việc phân biệt rạch ròi giữa trường hợp di cư
“bắt buộc” hay “tự nguyện” vì môi trường là điều rất khó. Do vậy, di cư do môi trường
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tốt nhất nên được hiểu theo hướng đó là sự tiếp nối từ các trường hợp di cư bắt buộc rõ
ràng đến các trường hợp di cư tự nguyện rõ ràng với một vùng xám ở giữa” (Hugo,
1996; IOM, 2009c, dẫn lại từ UNDP, 2014).

3.3. Biến đổi khí hậu làm gia tăng tính dễ tổn thương của nhóm nông dân di cư
Như đã phân tích ở trên, BĐKH tác động đến các nhóm xã hội khác nhau, và
nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất là nông dân di cư. Ở góc độ cư trú, người nông dân
di cư dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của BĐKH. Họ không có hoặc có rất ít nguồn
lực để có thể chống chọi lại những cú sốc về kinh tế cũng như không thể chủ động đưa
ra quyết định, và thiếu tiếp cận đến những dịch vụ xã hội thiết yếu, cơ sở hạ tầng và
thông tin cần thiết để giúp họ thích ứng với sự BĐKH (UNDP, 2002). Có nghiên cứu
cho thấy các tác động của BĐKH đối với người dân ở vùng ven biển, trong đó có vấn đề
về cơ sở hạ tầng, nhà ở và tái định cư (Trần Thọ Đạt và Vũ Thị Hoài Thu, 2012).
“Điều đáng nói là, ngay cả khi các hộ nông dân sử dụng di cư như là một giải
pháp quan trọng để ứng phó, thích ứng trước những tác động tiêu cực của BĐKH, có thể
dẫn đến những tổn thương mới hoặc tổn thương lớn hơn đối với những người di cư ở
nơi họ đến, những thành viên gia đình ở lại” (IOM, 2012, dẫn lại từ UNDP, 2014).
BĐKH làm gia tăng tính dễ tổn thương của những nông dân di cư. Họ thường gặp
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản tại nơi mới đến, trong
đó có điều kiện ăn ở (phải thuê nhà, sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, thiếu nước
sạch), chăm sóc sức khỏe, giáo dục,… Người di cư chủ yếu làm việc trong khu vực phi
chính thức, việc làm không ổn định và thiếu các bảo vệ về sức khỏe, thất nghiệp. Tác
động thực sự đối với các cộng đồng di dời sẽ chỉ được đánh giá dựa trên những nơi họ
có thể định cư và họ nhận được như thế nào. Đối với các cộng đồng sở tại, tác động của
BĐKH liên quan đến di cư được dự kiến sẽ ảnh hưởng tới tất cả các yếu tố có thể kể tên
như sức khỏe, việc làm, nhà cửa và giáo dục (UNISDR, 2011).
Di cư có thể gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho nơi nhập cư vì những áp lực lên
cơ sở hạ tầng và tình trạng việc làm. Ở khía cạnh khác, BĐKH không chỉ ảnh hưởng tới
khả năng dễ tổn thương của một cộng đồng mà việc di dời của họ có thể gây ra những
tác động làm thay đổi chiến lược sống của các cộng đồng láng giềng (Trần Thọ Đạt và
Vũ Thị Hoài Thu, 2012).

3.4. Ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu của người nông dân
Di cư có thể là một giải pháp quan trọng góp phần đa dạng hóa thu nhập và cải
thiện năng lực chung cho hộ dân và cộng đồng để ứng phó và giảm nhẹ các tác động
tiêu cực của BĐKH (IOM, 2010, dẫn lại từ UNDP, 2014). Theo Nguyễn Công Thảo
(2012), nghiên cứu của CARE tại tỉnh Đồng Tháp, BĐKH ảnh hưởng đến hoạt động
sinh kế, nhất là đối với những hộ không có đất và dễ bị tổn thương. Một biện pháp ứng
phó với tình trạng lũ lụt và thiếu đất sản xuất của người nông dân là di dời để tìm kiếm
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cơ hội ở những miền đất khác, những “cánh đồng xanh hơn”, nhất là đến các khu công
nghiệp và thành phố Hồ Chí Minh (UNDP, 2014).
Di cư được xem là một chiến lược thích nghi hiệu quả với BĐKH, giúp mọi người
chuẩn bị và phục hồi sau các tác động của sự BĐKH (CARE, 2007; UNISDR, 2011).
Tuy nhiên, không phải cá nhân hay hộ nông dân di cư nào cũng có thể ứng phó, phục
hồi và thích nghi với những những hậu quả tiêu cực từ BĐKH một cách hiệu quả, đặc
biệt là nông dân nghèo do “họ có ít nguồn lực hơn cho việc tái thiết cuộc sống của họ
sau thiên tai” (UNDP, 2002). Ở góc nhìn này, di cư vẫn thường được xem là kết quả của
sự thất bại trong các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hơn là
minh chứng cho sự thích ứng thành công đối với BĐKH. Cách xem xét di cư như là kết
quả của sự thất bại trong ứng phó, thích nghi với BĐKH của cộng đồng nông thôn,
trong đó chủ yếu là người nông dân như trên đã dẫn đến việc nhóm xã hội này nhận
được rất ít hỗ trợ để di dời khỏi khu vực bị tác động bởi BĐKH hay tại các khu định cư
mới (nơi đến). Các chính sách hạn chế di cư trong một thời gian dài của Chính phủ chỉ
làm trầm trọng thêm tình hình, ngay cả sau đó, chúng dần được nới lỏng hơn. Người di
cư gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng với BĐKH tại nơi họ di cư đến từ việc tạo
sinh kế cho đến những khó khăn trong việc hạn chế tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở,… Những nông dân di cư thuộc các nhóm dễ bị
tổn thương như người nghèo, người dân tộc thiểu số,… là những người chịu ảnh hưởng
nặng nề hơn cả. Họ có thể bị đẩy tới sinh sống ở các khu vực dễ bị tổn thương và vòng
luẩn quẩn giữa di cư với BĐKH có thể tái diễn. Di cư cần được các nhà hoạch định
chính sách xem như là một giải pháp thích ứng hơn chỉ là giải pháp đối phó với BĐKH,
qua đó có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân di cư cả nơi đến và nơi đi.
Mặc dù vậy, theo Warner (2013), không phải hộ dân nào cũng thích ứng được với
những tác động tiêu cực sự biến đổi của khí hậu thông qua hình thức di cư, những hộ
này bị “mắc kẹt” ở lại. Một trong những cách thức ứng phó và thích ứng với BĐKH của
người nông dân ở lại trong bối cảnh trên là sử dụng tri thức bản địa trong sinh sống,
canh tác. Chẳng hạn, ở Đồng bằng sông Cửu Long, người nông dân “thuận theo tự
nhiên để ứng phó với BĐKH” theo cách “hòa mình và thực sự thở cùng nhịp thở của hệ
thống sông ngòi, kênh rạch cũng như các nhịp điệu mùa của tự nhiên”, “tìm cách chung
sống thỏa hiệp dưới tác động của nó (BĐKH)” thông qua việc phát triển các mô hình
nông nghiệp sinh thái thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện tự nhiên của
vùng (Bảo Minh, 2013).
5. Kết luận
BĐKH một trong những yếu tố góp phần ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và
di cư của người nông dân bên cạnh các nguyên nhân kinh tế - xã hội khác. Nông dân là
nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của BĐKH do họ sống và canh tác nông
nghiệp ở khu vực nông thôn, nơi dễ xảy ra những ảnh hưởng của BĐKH. Sinh kế của
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người nông dân bị ảnh hưởng do áp lực từ BĐKH là một trong những yếu tố thúc đẩy
quá trình di cư của người nông dân đang tăng dần.
BĐKH làm gia tăng tính dễ tổn thương của những nông dân di cư tại nơi họ đến
bao gồm những khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội như chăm sóc sức khỏe, tìm
kiếm việc làm, giáo dục, nước sạch, điều kiện ăn ở, vệ sinh… đặc biệt trong bối cảnh
Chính phủ xem xét di cư của người dân như là một giải pháp ứng phó tạm thời và trung
hạn với sự tác động của BĐKH hơn là việc thích ứng về mặt dài hạn và do đó ít có
những chính sách hỗ trợ cho những người di cư cả ở nơi đi và nơi đến.
Vai trò của di cư như là một chiến lược thích ứng khả dĩ của người nông dân với
BĐKH thông qua việc góp phần đa dạng hóa thu nhập, nâng cao khả năng chống chịu
cho các hộ nông dân, giúp các hộ nông dân chuẩn bị và phục hồi sau các tác động tiêu
cực của sự biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, BĐKH là một thách thức đối với những nỗ lực
thích ứng của người nông dân, nhất là đối với những đối tượng dễ bị tổn thương như
nông dân nghèo, nông dân là người dân tộc thiểu số…, khả năng thích ứng kém của các
nhóm này được bộc lộ rõ, nhất là trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ cần thiết từ cộng đồng,
nhà nước. Tình trạng di cư của nông dân do ảnh hưởng bởi BĐKH có thể nảy sinh
những tổn thương mới hoặc làm trầm trọng thêm tính tổn thương của chính họ hay tạo
nên những áp lực mới về cơ sở hạ tầng, việc làm, an sinh xã hội… tại nơi mới đến. Đây
được xem là cách nhìn về sự thất bại của di cư trong việc ứng phó, thích nghi với
BĐKH của cộng đồng nông thôn và hạn chế các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho
người nông dân di cư cả ở nơi đi và nơi đến.
Với hơn 70% dân cư là nông dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp của người nông
dân phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa
vào các hộ cá thể, quy mô nhỏ, trình độ khoa học kỹ thuật thấp. Đó là một thách thức
lớn đối với Việt Nam trong bối cảnh BĐKH. Những tác động tiêu cực của BĐKH đã và
đang gây ra những hậu quả nặng nề cho nền sản xuất nông nghiệp, làm ảnh hưởng đến
đời sống và sinh kế của người nông dân. Do đó, việc phòng chống và ứng phó hiệu quả
đối với các hiện tượng BĐKH đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp cả trước mắt và
lâu dài trong việc xây dựng, phát triển sinh kế bền vững, giảm thiểu mức độ tổn thương
cho người nông dân. Các giải pháp bao gồm việc nâng cao nhận thức của người nông
dân về BĐKH, huy động các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào hoạt động phòng
chống thiên tai,… đặc biệt, cần xây dựng mô hình sinh kế đa dạng, bền vững cho người
nông dân. Bên cạnh đó, các giải pháp cũng cần chú ý đến việc lồng ghép vấn đề BĐKH
vào chương trình Nông thôn mới hiện nay.
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