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Dr. Jane Goodall’s Quotes
“You cannot get through a single day without having an impact on the world

around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of
difference you want to make.” 

“Every individual matters. Every individual has a role to play. Every individual
makes a difference.”

“The greatest danger to our future is apathy.”

“Only if we understand, will we care. Only if we care, will we help. Only if we
help shall all be saved.”

Lời Tiến sĩ Jane Goodall

"Chúng ta không thể sống từng ngày mà không có tác động gì đến thế giới
xung quanh. Những gì chúng ta làm tạo ra sự khác biệt, và chúng ta phải quyết định

chính mình muốn tạo ra sự khác biệt như thế nào"

“Mọi cá nhân đều quan trọng. Mỗi cá nhân có một vai trò. Mỗi cá nhân tạo ra
sự khác biệt"

"Mối nguy hiểm lớn nhất cho tương lai của tất cả chúng ta là sự thờ ơ"

"Chỉ khi nào chúng ta hiểu thì chúng ta mới quan tâm. Chỉ khi nào chúng ta

quan tâm, chúng ta mới giúp sức. Chỉ khi nào chúng ta giúp sức thì tất cả chúng ta

mới được cứu thoát"
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Lời ngỏ
Có một sự thật khủng khiếp mà có lẽ nhiều người không màng để ý đến. Đó là 

phải mất hàng triệu năm để cây cối hóa thạch thành than đá, và các loại sinh vật 
phù du plankton mục nát trở thành dầu và khí đốt trong lòng đất. Vậy mà, từ khi 
máy hơi nước được phát minh và nhân loại tiến vào kỷ nguyên công nghiệp từ cuối 
thế kỷ 19 cho đến nay, chỉ trong vòng vỏn vẹn chừng hai trăm năm mà thôi, loài 

người đã tiêu hủy quá nửa số hóa thạch than dầu và khí đốt đó dưới dạng năng 
lượng! Và quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đã thải ra lượng khí CO2 khổng lồ
vào khí quyển chỉ trong vòng hai trăm năm nay. Thật là kinh hoàng!

Vậy thì có khó tưởng tượng lắm không, chuyện loài người thải khí CO2 trong 

vòng chỉ hai trăm năm đó, đã tạo hiện tượng nhà kính đưa đến biến đổi khí hậu đến 
mức hiểm họa phải cấp thời đối phó ngày nay?

Nhất là những năm gần đây, thiên tai lũ lụt, hạn hán gây cháy rừng,... càng năm
càng nhiều và càng tăng cường độ.

Thật đáng sợ sức mạnh của mưa bão lũ lụt, hạn hán và rồi còn những hậu quả 
sau đó về vệ sinh, kinh tế nữa. Và những biến cố khí hậu như cháy rừng kéo dài 

hàng tháng trên quy mô lớn như ở California, ở Úc, đất ven biển sụt lở vì mực nước 
biển dâng lên, khiến nhiều nhà cửa to lớn sát bờ biển bị hư hại, đổ vỡ,... 

Những thiên tai đó có phải vì biến đổi khí hậu hay không là điều khó hiểu đối 
với người dân thường. Những người hoài nghi hoặc chối bỏ hiểm họa biến đổi khí 

hậu thì cho rằng những chuyện đó (1) vẫn xảy ra từ bao lâu nay rồi, (2) không phải 
do loài người gây ra, mà cũng có thể là sự an bài của đấng tối cao, (3) hiện tượng 
thiên nhiên tầm cỡ lớn lao và phức tạp đến vậy thì loài người chẳng làm gì được cả, 
(4) than dầu khí đốt có sẵn đó, tội gì không xài cho hết, (5) không xảy ra cho chính 

mình thì khỏi nghĩ tới cũng được mà càng khỏe thân, (6) quan quyền cao cấp có 

trách nhiệm và quyền lực để lo liệu, chứ dân thường như mình thì làm gì được mà 

nói, (7) con nít thì lo học để lớn lên có nghề tốt kiếm sống, để chuyện lớn cho người 
lớn lo,...

Giới khoa học từ nhiều thập niên nay (ít nhất là từ 1980) đã và đang tiếp tục cố 
gắng để tìm hiểu và đưa bằng chứng của biến đổi khí hậu, giải đáp phần (1) (2) (3) 
(4) nói trên, bằng số liệu, thống kê, hình ảnh cho thấy các tảng băng ở Bắc và Nam 

Cực tan lở nhanh chóng như thế nào, các biến cố khí hậu cháy rừng, lũ lụt,... tăng 
tần số và cường độ gây thiệt hại nhanh chóng và to lớn như thế nào, đặc biệt trong 
khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến nay là thời đại “cách mạng” công nghiệp, 
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phát triển mạnh nhờ nhiên liệu hóa thạch nhưng lại sinh ra ô nhiễm môi sinh và hiện 
tượng nhà kính chứng minh được bằng mô hình nghiên cứu về CO2, NO2, mê-tan; 

hậu quả là hàng trăm ngàn loài sinh động thực vật đã tuyệt chủng; vả lại nguồn than 
dầu khí đốt thì đến năm 2060 – 2100 là kiệt quệ.

Những nhà hoạt động về khí hậu và xã hội thì đã và đang nỗ lực giải đáp phần 
(5) (6) (7) cố gắng cho thấy quần chúng có sức mạnh và nhu cầu phải lên tiếng và 

hành động đòi hỏi giới cầm quyền và giới đại kinh doanh phải quan tâm và cấp thời 
thực hành phòng chống hiểm họa biến đổi khí hậu, đồng thời cải thiện vấn đề hố sâu

cách biệt về kinh tế là căn nguyên hay hậu quả của các tệ hại xã hội và chính trị như 
nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, phái tính,...

Chẳng phải tình cờ mà những người hoài nghi hoặc chối bỏ hiểm họa biến đổi 
khí hậu lại cũng là những người tin và phổ biến những thuyết âm mưu, thường núp 

bóng tôn giáo và lòng ái quốc, và tiếp tục hưởng lợi từ ngành nhiên liệu hóa thạch. 
Họ đang tận lực cản trở xu hướng thời đại Green New Deal. Như video của đài 

NHK Nhật Bản đã cảnh báo: nhân loại đang tiến dần đến ngả rẽ 2030 với mục tiêu 

ngắn hạn là giảm 50% khí thải nhà kính so với năm 2000. Chọn ngả nào và có kịp 
hay không, phụ thuộc vào trí tuệ và quyết tâm của quần chúng, để lên tiếng và hành 

động ủng hộ cho bên nào thắng thế và quyết định.

*

Đây là vấn đề lớn và phức tạp bậc nhất trong thời hiện đại, và tình trạng này đã 

kéo dài hơn bốn thập niên rồi. Khó khăn nhất hiện nay là loài người đã và còn đang 
hưởng rất nhiều “ân huệ” từ nhiên liệu hóa thạch; than dầu và khí đốt đã giúp đời 
sống phong phú, tiện lợi, nhiều khi đến mức xa xỉ nữa, do tốc độ tăng trưởng nhảy 
vọt về kinh tế trong hai trăm năm nay, từ khi máy hơi nước được phát minh và nhân 

loại tiến vào kỷ nguyên công nghiệp từ cuối thế kỷ 19, khiến cho người ta khó mà 

vất bỏ những tập quán ăn uống, thời trang, đưa đến tiêu xài và lãng phí nữa đã thành 

lối sống bình thường đối với mọi người. Tuy nhiên, rõ ràng là nguy cơ biến đổi khí 

hậu có thể đưa đến diệt vong cho toàn bộ sinh vật trên trái đất, là sự thật dần dần 
được khoa học soi sáng và chứng minh. Sự thật là loài người đã và đang còn hồ hởi 
hăng hái sử dụng khai thác đến mức quá đáng những tài nguyên thiên nhiên tưởng 
chừng như vô tận, và nghĩ là bầu khí quyển và đất đai của trái đất có thể dùng 

làm những bãi rác khổng lồ vô tận cho rác thải của loài người. Nhưng thực tế thì

tài nguyên thiên nhiên không hề vô tận, mà những bãi rác cũng sẽ không thể nào đủ 
cho mức thải bỏ hiện nay. Con người phung phí quá đáng làm thiệt hại không khí, 

nước, đất đai, nguồn thực phẩm,... với tốc độ chóng mặt. Như thể trái đất này có đây

chỉ để cho loài người sinh sống sung sướng đến thừa thãi mà thôi. Và các thế hệ hiện
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tại tha hồ hưởng thụ không cần nghĩ là món nợ vay mượn ngày nay sẽ là gánh 

nặng cho những thế hệ tiếp theo.

Ngày nay thì sau hơn bốn thập niên thể nghiệm và nhận thức về biến đổi khí 

hậu, không chỉ các nước giàu như Mỹ, China, Đức, Pháp, Canada, Úc, Nhật,... mà 

ngay cả các nước nhỏ, dân số không bao nhiêu như Finland, Denmark, Norway, .. 
cho đến các nước hậu tiến như Việt Nam, Thái, Indonesia,... đều có quan tâm, và các

chính phủ bắt đầu có chính sách theo xu hướng Green New Deal, như xây dựng 
nhà máy phát điện năng lượng mặt trời, gió, sóng biển, địa nhiệt,... và điện hóa xe 

hơi, xe tải, xe buýt,... Giới tài phiệt thì cũng đã nhận thức được “xu hướng thời đại” 
đó, cảnh cáo nhau về số “tài sản bị mắc kẹt” của các ngành kinh doanh nhiên liệu 
hóa thạch không thể tránh được, nên kiếm cách rút vốn mà đầu tư vào ngành nhiên 

liệu tái tạo. 

Vấn đề là vẫn còn có sự đối kháng mãnh liệt từ những người còn đang đầu tư 
vào nhiên liệu hóa thạch, có những cơ sở kinh doanh còn đang sản xuất sinh lợi to 
lớn cho họ, và các đồng minh của đám này trong các chính quyền ở mọi cấp, các 

ngân hàng, các công ty tài chính, bảo hiểm, còn đang muốn hay cần bòn rút thu lợi 
hay “hốt cú chót” từ ngành nhiên liệu hóa thạch. Thêm vào đó, là đám đông dân 

chúng không quan tâm hoặc không nhận thức được, hoặc chống đối chuyện biến đổi 
khí hậu vì lý do tôn giáo, tín niệm, hay chỉ vì ngoan cố,... Đối kháng giữa hai lực 
lượng này mãnh liệt đến mức khó mà lạc quan là phía khoa học và hoạt động phòng 

chống hiểm họa biến đổi khí hậu sẽ chắc chắn thắng thế kịp thời. Vì nhu cầu giải 
quyết nguy cơ biến đổi khí hậu là khẩn cấp, trước nhất là mức 2030 chỉ còn tám năm
nữa, liệu nhân loại có kịp rẽ vào đường đúng hay không.

Do vậy, cần phải có những phong trào quần chúng, những NGO, và cả cá nhân 

mỗi người dân: quan tâm, tham gia ủng hộ phía khoa học và hoạt động phòng chống 
hiểm họa biến đổi khí hậu. Và ngày nay, kế hoạch đối kháng với hiểm họa biến đổi 
khí hậu được ủng hộ đông đảo trên thế giới mang tên chung là Green New Deal.

Green New Deal là một cái sườn để dựa theo đó mà hành động trên quy mô 

toàn cầu, theo cách thức cụ thể và ưu tiên khác nhau tùy theo điều kiện địa phương 
của từng cộng đồng, thành phố, tiểu bang, quốc gia và quốc tế. Nhiều nước Âu châu 

như Liên minh Châu Âu, các nước Bắc Âu, ngay cả Nga, và China, Nhật, ... đã hành

động theo xu hướng Green New Deal từ hơn mười năm nay.

*

Cho đến nay đã có nhiều loạt sách, bài báo chi tiết, cập nhật, và nhiều bộ phim 
TV hấp dẫn về vấn đề này trên các đài truyền hình ở khắp các nước tiên tiến, kể cả 
NHK-World hay BBC, loạt phim của Sir David Attenborough, loạt phim về hành 
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trình tìm hiểu Biến đổi khí hậu "Greta Thunberg: A Year To Change The World” 
(có thể xem qua iView toàn cầu hay PBS ở Mỹ, BBC ở Âu châu,...). Và đã có nhiều 
biến chuyển đáng theo dõi, từ các chính sách khôi phục kinh tế của Tổng thống 
Biden và phản ứng của đảng Cộng hòa Mỹ, cho đến các diễn tiến về biến đổi khí hậu
ở mọi quốc gia, từ Việt nam, Thái, Phi châu, các đảo quốc, cho đến Liên minh châu 

Âu, Úc, Canada, Mỹ, và cả Russia, China,... 

Green New Deal đã và đang là xu hướng của thời đại rồi, vấn đề còn lại là thực 
hiện nhanh hay chậm, có kịp thời hay không. Phe nhiên liệu hóa thạch vẫn còn nhiều
thế lực và cường ngạnh, còn muốn vét nốt tận đồng bạc cuối cùng có thể vét được. 
Phe nào thắng là điều không chắc chắn 100% được. Như kết quả bầu cử Mỹ năm 
2020 đã cho thấy, gần nửa số cử tri Mỹ vẫn bầu cho Trump cùng phái bảo thủ gồm 
những người hoài nghi và chối bỏ biến đổi khí hậu. Chỉ khổ cho mọi người trên thế 
giới là càng đối phó chậm thì tai hại càng cao. Băng sơn ở hai cực Bắc và Nam đang
tiếp tục lở càng năm càng nhanh hơn,... Trong tình hình đó, vai trò của dân chúng 

trở nên quan trọng bậc nhất. 

Trong thời buổi nào, số người hiểu biết và hướng thượng cũng nhiều, nhưng 
nếu ai cu ̃ng tiêu cực thì không thay đổi gì được. Chi ̉ khi họ tích cực ha ̀nh động thi ̀ 
mới có thể thúc đẩy xa ̃ hội cải tiến. Tuy nhiên, hành động dù tích cực, du ̀ hy sinh, 
mà không đủ để tạo được một phong tra ̀o, thi ̀ se ̃ không thay đổi được gì nhiều.

Vì vậy thật đáng kính trọng những người như Greta Thunberg, Naomi Klein, 
Jane Fonda,... và các nhóm hoạt động cho khí hậu, cho công lý và bình đẳng. Do đó 

cần phổ biến rộng rãi những điều mà họ đề xướng, những điều họ đã làm được thành

các phong trào quần chúng. 

Các phong trào quần chúng này đều phải có sự ủng hộ của... quần chúng tức là 

mỗi một cá nhân và đa số người dân thường, mới mong có hiệu quả nào đó khó mà 

biết chắc được. Đám chính trị gia chuyên nghiệp hiện tại thì phần lớn vẫn còn cố 
bám vào lợi nhuận cho cá nhân và gia đình họ từ ngành nhiên liệu hóa thạch, bất 
chấp nguy hại cho mọi người dân, kể cả cho chính họ và nhất là cho các thế hệ con 
cháu họ. Tình trạng ô nhiễm môi sinh vì nhiên liệu hóa thạch thì đã và còn tiếp tục 
dài dài trong hai trăm năm nay rồi. Đám chính trị gia chuyên nghiệp có quyền lực 
trong tay nên không sợ gì ai, chỉ sợ lá phiếu của mỗi người dân, và tiếng nói của dân

chúng mà thôi.

Tiếng nói và hành động của các phong trào quần chúng hay cộng đồng vì thế 
rất quan trọng ở các nước dân chủ. Mà phong trào quần chúng hay cộng đồng là tập 
hợp hành động của từng người dân, từng cá nhân thành viên. Bọn chính trị gia sợ 
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nhất là lá phiếu quần chúng và dư luận cùng phản ứng của dân chúng, nhất là trong 

những kỳ bầu cử. Ngoài ra, người dân còn có quyền lực gì khác đâu?

*

Mỗi công dân có thể Vote, Speak, Act “góp gió thành bão”, mới mong hướng 
được xã hội và chính quyền về ngả rẽ đúng đắn cần thiết cho đời sống và tương lai 
của mọi người và Trái Đất. Điển hình là lá phiếu của mỗi công dân có giá trị, trọng 
lượng đáng kể như nhau, nếu không thì tại sao đảng Cộng Hòa Mỹ lại đang phải cố 
đề ra đủ loại luật lệ nhằm cắt bỏ quyền bầu phiếu của người dân? Và đã bao nhiêu 

người kể cả các suffragettes (các nhà hoạt động cho quyền bầu phiếu của phụ nữ) đã

tranh đấu cực khổ như thế nào trong bao nhiêu năm rồi để có được quyền bầu cử cho
cả người phụ nữ, da đen,... cho đến ngày nay, mà vẫn chưa đạt tới mức bình đẳng 
thực dụng.

Vote, Speak, Act thật ra vẫn có ý nghĩa lớn nhất là đối với chính mình. Con 

người sống và hành động theo những điều mình tin, gọi là Tín niệm hay Giá trị quan
cá nhân. Bình đẳng, Tự do chẳng hạn. Descartes nói: "Tôi suy nghĩ vậy thì Tôi hiện 
hữu". Vote, Speak, Act là chứng tỏ hiện hữu của mình đó thôi. Trước nhất là để 
cho chính mình thấy là mình có mặt, và sự hiện diện của mình có ý nghĩa, ít nhất là 

đối với mình, và mình tránh làm trái với những điều mình tin là đúng. Có được 
người đồng ý với mình thì vui thêm vì cùng cố gắng cải tiến xã hội.

"Speak out" là bước hành động đầu tiên trong công trình đó, để truyền tay 
nhau giữ chút tia sáng hy vọng vào loài người dù gì đi nữa hẳn cũng có nhân tính 

xứng đáng với phẩm giá con người. Mặc dù chung quanh vẫn có sao mà quá nhiều 
điều xảy ra đi ngược với những giá trị cứ tưởng là phổ quát đó.

*

Mỗi người dân có thể tham gia cống hiến bằng Vote, Speak, Act. Vote bầu 
chọn những chính trị gia, đại biểu nào có khuynh hướng và chương trình thích hợp 
với Green New Deal. Speak bày tỏ ý kiến và bàn thảo để hiểu rõ thêm và ủng hộ 
Green New Deal. Act tham gia vào các hoạt động ủng hộ và yểm trợ Green New 
Deal. Có thể tham gia ngay từ những hoạt động quen thuộc gần gũi như bớt ăn thịt 
đỏ, bớt ăn cá; bớt thải bỏ rác; chọn dùng điện năng từ mặt trời, gió,...; tiết kiệm điện,
nước;... vừa có ích cho bản thân mà vừa hành động cho Green New Deal.

*

Tóm lại, biến đổi khí hậu là hiểm họa diệt vong ngay trước mắt của nhân loại, 
và Green New Deal là giải pháp tối ưu cho hiểm họa này, mà cũng là xu thế của thời
đại hiện nay. 
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Loạt bài trong cuốn sách này trình bày nhiều khía cạnh trong nhiều lãnh 

vực của vấn đề Biến đổi khí hậu và Green New Deal, có thể dùng để tham khảo 
bước đầu và tìm hiểu thêm từ nhận định và kinh nghiệm của các nhà chuyên môn:

- Quan sát và cảnh báo của IPCC - Intergovernmental Panel on Climate 
Change của Liên hiệp quốc

- Nỗ lực của các chính trị gia quan tâm đến Biến đổi khí hậu và bước đầu của
Green New Deal

- Các phong trào quần chúng, từ cô học trò 15 tuổi Greta Thunberg cho đến 
nữ sĩ Jane Fonda 82 tuổi tổ chức biểu tình, bãi khóa, hay nhà báo Naomi Klein đồng 
lãnh đạo nhóm hoạt động về khí hậu "The Leap" ở Canada

- Nhận định của các học giả, chuyên gia về nhiều lãnh vực trọng yếu: thực 
phẩm, nông nghiệp, quân sự quốc phòng, kỹ thuật, luật pháp, tài chính, thị trường

- Cân nhắc khía cạnh kinh tế và ô nhiễm môi trường của các loại năng lượng
hóa thạch và năng lượng tái tạo

- Chuyển đổi công ăn việc làm một cách công chính sang năng lượng tái tạo

- Kinh nghiệm của các nước đã bắt đầu thực hiện Green New Deal

Đồng thời, đã đến lúc không thể không giải quyết vấn đề bất bình đẳng kinh 
tế, mà kinh tế gia Robert Reich giải thích là có quan hệ mật thiết không thể tách rời
khỏi vấn đề biến đổi khí hậu:

- Hố sâu cách biệt thu nhập

- Hệ thống chính trị kinh tế hiện hữu tạo ra và đào sâu thêm bất bình đẳng

Lại nữa, Green New Deal được xem như một phần trọng yếu (nếu không phải 
là phần trọng yếu nhất) trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đang xảy ra 
trên thế giới, theo nghiên cứu và kinh nghiệm thực hiện của Giáo sư Jeremy Rifkin.

*

Xin chân thành cảm tạ các tác giả, các nhà chuyên môn đã đề cập đến trong 
cuốn sách này. 

Và chân thành cảm tạ các anh Lại Như Bằng, Lê Hân, và Trần Thanh Việt
đã đặc biệt ủng hộ và giúp phổ biến loạt bài này.
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Hoan nghênh ý kiến đóng góp xây dựng, nhất là giúp sức phổ biến Green New 
Deal, của quý độc giả.

Phạm Vũ Thịnh
Sydney 18 Aug 2022
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Vài điều cơ bản về Green New Deal
Green New Deal - Thỏa Thuận Mới Màu Xanh là một giải pháp đã được đề 

xuất và chú ý trên toàn thế giới, nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bất bình 

đẳng kinh tế.

Ở Mỹ, Green New Deal (GND) trở thành tên gọi của một tập hợp những dự án

cải cách kinh tế và xã hội đã được đưa lên Quốc hội để bàn thảo và biểu quyết. Danh
xưng Green New Deal nhắc lại tên gọi New Deal – Thỏa Thuận Mới của tập hợp các

dự án tài chính, kinh tế, và kiến thiết công cộng đã do Tổng thống Franklin D. 
Roosevelt thực hiện năm 1933 – 1939 để đối phó với cuộc Đại Khủng Hoảng thời 
bấy giờ. Ngày nay, Green New Deal kết hợp các phương sách New Deal với những 
ý tưởng hiện đại như năng lượng tái tạo và hiệu năng trong việc sử dụng tài nguyên, 

trong cố gắng tận lực đối phó với hiểm họa biến đổi khí hậu cùng lúc với bất bình 

đẳng kinh tế.

Hiểm họa biến đổi khí hậu

Ngay từ những năm 1820, nhiều nhà khoa học đã tìm hiểu về biến đổi khí hậu. 
Joseph Fourier tin rằng ánh sáng mặt trời tuy có thể xuyên vào bầu khí quyển, nhưng
lại không thể thoát ra dễ dàng. Ông đã cố gắng chứng minh rằng không khí có thể 
hấp thụ bức xạ hồng ngoại và đưa trở lại bề mặt Trái đất. Sau đó vào năm 1859, 
John Tyndall phát hiện ra rằng hơi nước và thán khí CO2 bẫy nhốt các sóng nhiệt do
mặt trời cung cấp. Năm 1896, Svante Arrhenius đã cố gắng chứng minh rằng phải 
mất hàng nghìn năm để khí CO2 từ sản xuất công nghiệp có thể nâng nhiệt độ Trái 

đất lên 5-6 °C. Năm 1956, Gilbert N. Plass quả quyết rằng việc thải khí nhà kính sẽ 
ảnh hưởng đến nhiệt độ của Trái đất và cho rằng bỏ qua không nghĩ đến việc thải khí

nhà kính sẽ là một sai lầm lớn. Kỹ thuật phát triển vào những năm 1980 đã cho bằng
chứng về sự gia tăng mức CO2. Một lõi băng khoan lên được đã cung cấp bằng 
chứng rõ ràng rằng mức độ CO2 đã tăng lên đáng kể. 

Nung nóng toàn cầu phần lớn là do con người đốt những thứ như xăng dầu để 
chạy xe, và khí đốt thiên nhiên để sưởi ấm. Nhưng nhiệt từ việc đốt cháy chỉ làm 

cho thế giới ấm hơn một chút trong khi chính khí cacbonic từ quá trình đốt mới là 

phần tai hại lớn nhất. Trong số các khí nhà kính, sự gia tăng của carbon dioxide CO2
trong khí quyển là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nung nóng toàn cầu. Khi 
con người đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên, việc 
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này làm tăng thêm CO2 trong không khí. Bởi nhiên liệu hóa thạch chứa nhiều 
carbon và quá trình đốt cháy có hậu quả là kết hợp hầu hết các nguyên tử trong 
nhiên liệu với oxy. Và con người chặt phá nhiều cây cối, phá rừng, khiến cho lượng 
khí CO2 được cây cối hấp thụ giảm đi.

Hiện tượng nung nóng toàn cầu khiến nhiệt độ bề mặt Trái đất, đại dương và 

bầu khí quyển tăng lên.  Nhiệt độ trung bình ngày nay cao hơn khoảng 1 °C (1,8 °F) 

so với trước khi con người bắt đầu đốt nhiều than vào khoảng năm 1750. Hầu hết 
các nhà khoa học đồng ý rằng vào năm 2100 nhiệt độ sẽ cao hơn từ 2 °C (3,6 °F) 

đến 4 °C (7,2 °F) so với trước năm 1750. Các dự án mô hình khí hậu của Ủy ban 
Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu - Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) của Liên hiệp quốc, cũng chỉ ra rằng nhiệt độ bề mặt Trái Đất sẽ có

thể tăng 1,1 đến 6,4 °C trong suốt thế kỷ 21.

Trái đất nóng lên, những thay đổi mà mọi người có thể thấy dễ dàng nhất là sự 
tan chảy của các vùng băng trên khắp thế giới. Và mực nước biển đang dâng cao vì 

hai lý do: Một là vì các tảng băng ở Nam Cực và băng trên đất liền như Greenland, 
tan chảy ra biển. Hai là do khối nước trương lớn hơn khi được nung nóng khiến các 

đại dương lan rộng ra. Biến đổi khí hậu gần đây sẽ làm mực nước biển dâng cao 6 

mét (20 ft) ngay cả khi lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã giảm vào năm 2015,
theo một bài báo khoa học trên tạp chí Science. Các khu vực trũng thấp như 
Bangladesh, Florida, Hà Lan và các khu vực khác phải đối mặt với lũ lụt lớn. Nhiều 
thành phố sẽ bị ngập một phần vào đại dương trong thế kỷ 21. 

Thời tiết ở khắp các nơi, kể cả lượng mưa hoặc tuyết, đều đang thay đổi. Các sa

mạc có thể sẽ tăng kích thước. Các vùng lạnh sẽ ấm lên nhanh hơn các vùng ấm 
nóng. Các cơn bão mạnh có thể xuất hiện nhiều hơn và việc trồng trọt có thể không 

thu hoạch được nhiều lương thực như trước nữa.

Biến đổi khí hậu là hiểm họa trên quy mô toàn cầu, đòi hỏi một giải pháp thích 

ứng hiện nay đã trở thành cấp bách.

Lịch sử sơ lược của Giải pháp Green New Deal

Trong những năm 1970 - 1990, các nhà hoạt động về lao động và môi trường 
đã tìm kiếm những phương sách kinh tế có thể đưa nền kinh tế Mỹ thoát ra khỏi sự 
phụ thuộc vào các loại năng lượng không thể tái sinh.

Nhà báo Thomas Friedman đã sử dụng cụm từ "Green New Deal" khi lập luận 
ủng hộ ý tưởng đó trên báo The New York Times tháng 1 năm 2007, ông viết:
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“Nếu bạn đã đặt một quạt gió trong sân nhà hoặc một số tấm pin mặt trời trên 

mái nhà, tôi xin chúc mừng tấm lòng của bạn. Tuy nhiên, chỉ có thể làm xanh thế 
giới được khi chúng ta thay đổi chính bản chất của lưới điện, nghĩa là chuyển đổi 
phát điện từ than bẩn hoặc dầu hỏa sang than sạch và năng lượng tái tạo. Và đó là 

một dự án công nghiệp khổng lồ, to lớn hơn nhiều những gì người ta đã nói với bạn. 
Rốt cuộc, giống như New Deal ngày trước, nếu chúng ta thực hiện được thì phiên 

bản xanh của New Deal sẽ có tiềm năng tạo ra được ngành công nghiệp điện sạch 
hoàn toàn mới để tạo ra bước nhảy vọt của nền kinh tế trong thế kỷ 21.”

Ý tưởng này sau đó đã được Green New Deal Group của nước Anh tán trợ 
trong báo cáo tháng 7 năm 2008. 

Khái niệm Green New Deal này đã được quảng bá rộng rãi hơn nữa khi được 
United Nations Environment Programme (UNEP) - Chương trình Môi trường của 
Liên hiệp quốc bắt đầu cổ xúy.

Tháng 10 năm 2008, Giám đốc Điều hành của UNEP Achim Steiner đã công 

bố sáng kiến Global Green New Deal nhằm tạo ra việc làm trong các ngành công 

nghiệp "xanh", từ đó thúc tiến phát triển kinh tế thế giới đồng thời giảm bớt nguy cơ 
biến đổi khí hậu. 

Tháng 8 năm 2018, Greta Thunberg, nữ sinh Thụy Điển 15 tuổi, bắt đầu đứng
trước tòa nhà Quốc hội Thụy Điển cầm bảng kêu gọi “Bãi khóa vì Biến đổi Khí hậu”

suốt ngày, mỗi thứ Sáu trong tuần. Không lâu sau đó, học sinh khắp nơi đã hưởng 
ứng bằng những hoạt động tương tự, tạo nên phong trào toàn thế giới gọi là 

“Fridays for Future – Thứ Sáu cho Tương lai” tổ chức học sinh bỏ giờ học để biểu 
tình đòi hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu toàn cầu. Sau khi Greta Thunberg 
diễn thuyết ở United Nations Climate Change Conference – Hội nghị Biến đổi Khí 

hậu của Liên hiệp quốc năm 2018, mỗi tuần đều có bãi khóa biểu tình ở nơi này nơi 
kia trên thế giới. Trong năm 2019, đã có nhiều cuộc biểu tình đồng loạt ở nhiều đô 

thị tổng cộng hàng triệu học sinh tham gia.

Ở Mỹ, Green Party - Đảng Xanh đề xuất một Green New Deal bắt đầu từ năm 
2012 (tuy đảng Xanh đã quan tâm nghiên cứu những phương sách Green New Deal 

từ năm 2006).

Một phái ủng hộ Green New Deal bắt đầu nổi lên trong Đảng Dân chủ Mỹ sau 
cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm 2018, nhắm đến việc kết hợp các cải cách lao 

động với các biện pháp chống khủng hoảng khí hậu.

Một tuần sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, nhóm vận động công lý khí hậu 
Sunrise Movement - Phong trào Mặt trời Mọc, đã tổ chức một cuộc biểu tình tại văn 
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phòng của bà Nancy Pelosi, kêu gọi bà ủng hộ Green New Deal. Cùng ngày, nữ Dân

biểu tân cử Alexandria Ocasio-Cortez đã đưa ra nghị quyết thành lập một ủy ban 
về Green New Deal, được một số Dân biểu khác ủng hộ.

Cho đến cuối tháng 11, mười tám Dân biểu thuộc đảng Dân chủ của Quốc hội 
Mỹ đã thành lập Ủy ban Đặc biệt về Green New Deal để soạn thảo một kế hoạch 
chi tiết nhằm huy động kinh tế và công nghiệp toàn quốc, có khả năng làm cho nền 
kinh tế Mỹ trở thành “trung tính về carbon” đồng thời thúc tiến công bằng và bình 

đẳng về kinh tế và môi trường. Kế hoạch này dự định công bố vào đầu năm 2020, 
với dự thảo pháp luật để thực hiện ngay trong vòng 90 ngày sau đó.

Các tổ chức 350.org, Greenpeace, Sierra Club, Extinction Rebellion, Friends of
the Earth, và một nhóm hơn 300 quan chức dân cử địa phương từ 40 tiểu bang tuyên

bố hỗ trợ sáng kiến Green New Deal.

Một cuộc thăm dò từ Chương trình Truyền thông về Biến đổi Khí hậu của Đại 
học Yale cho biết mặc dù 82% cử tri đã đăng ký chưa nghe nói về Green New Deal, 
nhưng những mô tả phi-đảng-phái về các khái niệm chung đã có được ủng hộ mạnh 
mẽ từ 40% số người được hỏi, và 41% còn lại "phần nào ủng hộ" Green New Deal.

Tháng 1 năm 2019, hơn 600 tổ chức đã đệ trình lên Quốc hội một lá thư tuyên 

bố ủng hộ các chính sách giảm bớt thải khí nhà kính, bao gồm loại bỏ dần việc khai 
thác nhiên liệu hóa thạch và chấm dứt trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, chuyển đổi sang 
năng lượng sạch tái tạo 100% vào năm 2035, phát triễn giao thông công cộng và 

giảm thải khí thật nghiêm ngặt thay vì phụ thuộc vào thương lượng bù trừ về khí thải
carbon (carbon emission trading).

Tại Quốc hội Mỹ lần thứ 116, tháng 2 năm 2019, Thượng nghị sĩ Edward 
Markey (D-MA) và Dân biểu Hạ viện Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) đã đề xuất 
một cặp nghị quyết Green New Deal, đề nghị thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng các

nguồn năng lượng 100% tái tạo, không thải khí, kể cả đầu tư vào xe hơi chạy bằng 
điện và hệ thống đường sắt cao tốc, đồng thời thực thi chính sách"chi phí xã hội của 
carbon" vốn đã nằm trong kế hoạch của chính quyền Obama, nhằm giải quyết nguy 
cơ biến đổi khí hậu, cấp tốc trong vòng 10 năm. Bên cạnh việc gia tăng việc làm do 

chính quyền tài trợ, Green New Deal này còn nhằm giải quyết tình trạng nghèo khó 

bằng cách hướng đến nhiều cải thiện ở "các cộng đồng tiền tuyến và dễ bị tổn 
thương" bao gồm người nghèo và những người chịu thiệt thòi. Để có thêm người 
ủng hộ, nghị quyết này bao gồm cả kêu gọi chăm sóc sức khỏe toàn dân, tăng mức 
lương tối thiểu và ngăn chặn độc quyền kinh doanh. 

Nghị quyết này bị bác bỏ ở Thượng viện với tỉ số 0–57, các đảng viên Đảng 
Dân chủ tại Thượng viện chỉ bỏ phiếu "có mặt" thay vì “ủng hộ”, để phản đối đảng 
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Cộng hòa đòi hỏi bỏ phiếu sớm, không cho phép thảo luận hoặc lấy lời chứng của 
các chuyên gia. Hầu hết các đảng viên Cộng hòa đều phản đối Nghị quyết này.

Tại Liên minh Châu Âu, tháng 4 năm 2020, Nghị viện Châu Âu đã kêu gọi đưa 
Green New Deal của Châu Âu vào chương trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết Green New Deal

Theo báo Washington Post ngày 11 tháng 2 năm 2019, Nghị quyết Green New 
Deal kêu gọi một "cuộc tổng động viên toàn quốc trong 10 năm" với các mục tiêu 

chính là:

- Đảm bảo công ăn việc làm với mức lương duy trì được đời sống gia đình, 

ngày nghỉ phép cho gia đình và y tế đầy đủ, các kỳ nghỉ được trả lương, và hưu trí 

an định cho tất cả người dân Mỹ

- Cung cấp cho tất cả người dân Mỹ: (1) dịch vụ chăm sóc sức khỏe phẩm chất 
cao; (2) nhà ở giá cả phải chăng, an toàn và đầy đủ; (3) an ninh về kinh tế; và (4) có 

được nước sạch, không khí sạch, thực phẩm an toàn, hợp túi tiền và thiên nhiên

- Cung cấp tài nguyên, đào tạo và giáo dục phẩm chất cao, kể cả giáo dục cao 
đẳng và đại học, cho tất cả người dân Mỹ

- Đáp ứng 100% nhu cầu điện năng ở Mỹ bằng các nguồn năng lượng sạch, tái 

tạo và hoàn toàn không thải khí

- Sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng ở Mỹ, bằng cách loại trừ ô nhiễm và thải 
khí nhà kính càng nhiều càng tốt đến mức cao nhất mà công nghệ, kỹ thuật cho phép

- Xây dựng hoặc nâng cấp lưới điện “thông minh”, phân tán và tiết kiệm năng 
lượng, đồng thời nỗ lực đảm bảo cung cấp điện đến mọi người với giá cả phải chăng

- Nâng cấp kể cả điện khí hóa tất cả các tòa nhà hiện có ở Mỹ và xây dựng các 

tòa nhà mới đạt được hiệu quả tối đa về năng lượng, tiết kiệm nước, an toàn, hợp 
khả năng chi trả, tiện nghi và bền vững 

- Đại tu hệ thống giao thông ở Mỹ để loại bỏ ô nhiễm và thải khí nhà kính từ 
lĩnh vực giao thông vận tải càng nhiều càng tốt đến mức cao nhất mà công nghệ, kỹ 
thuật cho phép, kể cả đầu tư vào: (1) cơ sở hạ tầng và sản xuất xe hơi không thải khí;

(2) giao thông công cộng sạch, giá cả phải chăng, và tiện lợi; và (3) đường sắt cao 
tốc

- Thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ và rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất sạch 
không gây ô nhiễm ở Mỹ, đồng thời loại bỏ ô nhiễm và thải khí nhà kính khỏi kỹ 
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nghệ sản xuất và các công nghiệp khác, càng nhiều càng tốt đến mức cao nhất mà 

công nghệ, kỹ thuật cho phép

- Hợp tác với nông dân và chủ trang trại ở Mỹ để loại bỏ ô nhiễm và thải khí 

nhà kính từ ngành nông nghiệp, càng nhiều càng tốt đến mức cao nhất mà công 

nghệ, kỹ thuật cho phép

Tháng 2 năm 2019, American Action Forum - Diễn đàn Hành động, thuộc phái 

trung khuynh hữu ở Mỹ, ước tính rằng kế hoạch Green New Deal có thể tiêu tốn từ 
51 đến 93 nghìn tỷ đô la trong thập kỷ tới, khoảng 600.000 đô la cho mỗi gia đình. 

Trong đó, chi phí để loại bỏ khí thải carbon từ hệ thống giao thông là 1,3–2,7 nghìn 

tỷ USD; đảm bảo việc làm cho mọi người là 6,8–44,6 nghìn tỷ; chăm sóc sức khỏe 
toàn dân ước tính gần 36 nghìn tỷ. Theo báo Bloomberg Businessweek, Phố Wall 
sẵn sàng đầu tư nguồn lực đáng kể cho các chương trình Green New Deal, nhưng 
phải được Quốc hội cam kết thúc tiến.

Những người ủng hộ Green New Deal ở Mỹ

Tháng 9 năm 2019, tác gia, nhà hoạt động xã hội và môi trường Naomi Klein 
đã xuất bản cuốn “On Fire: The (Burning) Case for Green New Deal – Bùng 

cháy: Lý do nồng nhiệt ủng hộ Thỏa Thuận Mới Màu Xanh” tập hợp các bài tiểu 
luận tập trung vào hiểm họa biến đổi khí hậu và những hành động cấp bách cần thiết
để cứu trái đất. Trong bài tiểu luận mở đầu, Naomi Klein kể lại cuộc gặp gỡ với 
Greta Thunberg và thảo luận về việc giới trẻ tham gia vào việc tích cực kêu gọi mọi 
người (kể cả người lớn) nhận thức và hành động về hiểm họa biến đổi khí hậu. 
Naomi Klein ủng hộ Nghị quyết Green New Deal trong suốt cuốn sách, và trong 

chương cuối sách, đã bình luận về cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 rằng: "Ảnh hưởng của 
cuộc bầu cử này hệ trọng đến mức gần như không sao lường hết được. Đó là lý do 

tại sao tôi viết cuốn sách này và quyết định quảng bá ngay bây giờ; và tại sao tôi sẽ 
làm bất cứ điều gì có thể làm để giúp thúc đẩy mọi người bỏ phiếu cho những ứng 
cử viên nào có lập trường ủng hộ Green New Deal nhiệt thành nhất, để họ giành 

chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ và sau đó là cuộc bầu cử phổ thông."

Tháng 8 năm 2020, siêu sao màn ảnh đã đoạt 2 giải Oscars và 1 Emmy, tác gia,

nhà hoạt động xã hội và môi trường Jane Fonda đã xuất bản cuốn “What Can I 
Do? My Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con 

đường dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu” kể chuyện đã đọc 
cuốn sách “On Fire” của Naomi Klein sau một thời gian theo dõi và khâm phục 
hành động của Greta Thunberg, bà đã xung phong tổ chức và tham gia “Fire Drill 
Fridays – Diễn tập Chữa lửa mỗi Thứ sáu”, là các buổi tập họp và giảng diễn mỗi 
thứ sáu ngay tại thủ đô nước Mỹ, để ủng hộ Green New Deal, kêu gọi khẩn cấp đối 
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phó với hiểm họa biến đổi khí hậu toàn cầu. Cuốn sách có thêm nhan đề phụ là “The
truth about climate change and how to fix it – Sự thật về Biến đổi khí hậu và 

Phương pháp đối phó”, giải thích hiểm họa cấp bách về biến đổi khí hậu từ nhiều 
góc nhìn, nhiều lãnh vực; mỗi lãnh vực được phân tích giải thích và đề xuất giải 
pháp đối ứng trong một chương sách; và ở cuối mỗi chương có phần hành động thực
tế mỗi cá nhân có thể làm được hay tham gia vào.

Ngoài ra, còn có những nhân vật nổi tiếng ủng hộ Green New Deal, như sau:

- Al Gore, cựu Phó Tổng thống của Mỹ, cựu Thượng nghị sĩ Mỹ từ 
Tennessee, nhà môi trường học

- Andrew Cuomo, Thống đốc New York
- Jay Inslee, Thống đốc Washington, cựu ứng cử viên Tổng thống năm 

2020
- Michelle Lujan Grisham, Thống đốc New Mexico
- Janet Mills, Thống đốc Maine
etc.

Điều đáng chú ý là tính cách khẩn cấp của công cuộc phòng chống hiểm họa 
biến đổi khí hậu ngay từ bây giờ, và thực tế cần phải có các phong trào kêu gọi và 

động viên quần chúng trên quy mô toàn cầu, để tạo áp lực đòi hỏi hành động khẩn 
cấp từ các nhà cầm quyền và các công-ty lớn đa-quốc-gia đang hưởng lợi từ nhiên 

liệu hóa thạch. Điển hình là phong trào “Fridays for Future – Thứ Sáu cho Tương 
lai” của Greta Thunberg trong giới học sinh toàn cầu, và phong trào “Fire Drill 
Fridays – Diễn tập Chữa lửa mỗi Thứ sáu” của Jane Fonda trong giới thành nhân. 

Lãnh đạo các phong trào này là những phụ nữ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, 

với trình độ nhận thức, dũng khí, hành động và hiệu năng cao, đã đạt được những 
thành quả đáng ngưỡng mộ, và đang tiếp tục sát cánh bên nhau trong công cuộc 
động viên toàn thế giới, điển hình là Greta Thunberg khi bắt đầu hoạt động về biến 
đổi khí hậu chỉ mới 15 tuổi, Alexandria Ocasio-Cortez 31 tuổi,  Naomi Klein 52 
tuổi, và Jane Fonda 84 tuổi. 
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Thông điệp từ Tương lai theo lời 

Alexandria Ocasio-Cortez
Naomi Klein và Alexandria Ocasio-Cortez đã làm cuốn phim ngắn “A Message

from the Future with Alexandria Ocasio-Cortez” để giải thích Green New Deal 

một cách dễ hiểu cho mọi lứa tuổi, dưới hình thức một thông điệp từ tương lai hai 
mươi năm sau, cho biết thành quả của việc thực hiện kế hoạch Green New Deal 
trong thập niên 2020. Từ hiện tại mà nhìn thì đó là một viễn tượng lạc quan cố gắng 
thuyết phục cho giải pháp Green New Deal.

Naomi Klein cho biết:

“Phim kể lại chuyện một khối lượng nhân loại vừa đủ lớn đến mức cần thiết, 
của nền kinh tế lớn nhất trên trái đất, trong tình thế khẩn cấp, đã cùng nhận thức 
được rằng loài người thực sự đáng được cứu khỏi một hiểm họa chưa từng có. Ngòi 

bút nghệ thuật của Molly Crabapple mô tả một đất nước vừa quen thuộc vừa hoàn 

toàn mới: Các thành phố được nối liền với nhau bằng tàu cao tốc, những người lớn 
tuổi bản địa giúp thanh niên khôi phục các vùng đất ngập nước, hàng triệu người tìm

được việc làm để trang bị nhà ở giá rẻ,... và khi siêu bão nhận chìm các thành phố 
lớn, người dân phản ứng lại không phải bằng sự cảnh giác hay chống đối nhau mà 

bằng hợp tác và đoàn kết: “chúng ta đã tìm thấy mục đích chung”.

Cuốn phim được phát hành trực tuyến vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Trong 
vòng bốn mươi tám giờ, phim đã được xem hơn sáu triệu lần. Trong vòng bảy mươi 
hai giờ, đã được hơn một nghìn người trình chiếu trong nhiều hội trường, là một 
phần của chuyến lưu diễn toàn quốc do Sunrise Movement - Phong trào Mặt Trời 
Mọc tổ chức, nhằm xây dựng đà tiến cho Green New Deal. Trong các hội trường, 
mọi người cổ vũ cho từng dòng giải thuyết. Chỉ một tuần sau đã có nhiều giáo chức 
từ tiểu học đến đại học cho biết đã trình chiếu trong lớp và được hoan nghênh nhiệt 
liệt: “Sinh viên học sinh đều khao khát hy vọng”. Hàng trăm người đã viết thư cho 
biết họ đã khóc tại bàn học, bàn làm việc, vì tất cả những gì đã mất hẳn rồi, và cả 
những gì còn có thể cứu vãn được, cho trái đất.”

Phim dài 7 phút do báo mạng The Intercept và tác gia Naomi Klein thực hiện; 
minh họa của nghệ sĩ đoạt giải Molly Crabapple; kịch bản từ Alexandria Ocasio-
Cortez, Dân biểu Hạ viện thuộc đảng Dân chủ Mỹ, cùng Avi Lewis, nhà làm phim 

tài liệu, người lãnh đạo phong trào Công lý Khí hậu và cũng là chồng của Naomi 
Klein; đồng đạo diễn là Kim Boekbinder và Jim Batt.

Có thể xem tại đây:
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https://www.youtube.com/watch?v=d9uTH0iprVQ

hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=niRbuH2C3q8

Và dưới đây là bản dịch phần giải thuyết của phim:

*

Dân biểu ALEXANDRIA OCASIO – CORTEZ giải thuyết:

À đấy, chuyến tàu điện cao tốc từ New York đến thủ đô D.C. Luôn luôn đưa tôi

trở lại thời điểm tôi mới bắt đầu đi làm bằng chuyến tàu này. Năm 2019, tôi đã là 

một dân biểu mặt mới trong Quốc hội đa dạng nhất trong lịch sử cho đến thời điểm 
đó. Thật là một thời điểm trọng yếu. Tôi sẽ không bao giờ quên những người trẻ 
trong cộng đồng của chúng ta. Họ vô cùng hứng khởi khi thấy lớp chính trị gia mới 
này, phản ảnh họ, dò dẫm tìm hiểu mà tiến bước trong các hành lang của quyền lực. 
Người ta thường nói: không thể trở thành những gì mình không nhìn thấy. Đấy là lần
đầu tiên, họ đã nhìn thấy chính mình qua chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng cảm giác đó cũng tương tự như khi mới đến với Green New Deal
– Thỏa Thuận Mới Màu Xanh. Chúng ta biết rằng cấp thiết cần phải cứu hành tinh 

này và chúng ta có tất cả công nghệ, kỹ thuật để làm được chuyện đó, nhưng mọi 
người vẫn sợ hãi. Họ bảo rằng chuyện này quá lớn, quá nhanh, hoặc không thiết 
thực. Tôi nghĩ chỉ vì họ chưa thể hình dung ra chuyện đó mà thôi.

Nhưng mà có vẻ tôi đang giải thích quá vội vã. Hãy bắt đầu trở lại từ những gì 

đã đưa chúng ta đến tình trạng ngày nay. 

Năm 1977, ở New York, một nhà khoa học cấp cao tên là James Black đã 

thuyết trình về việc đốt các nhiên liệu hóa thạch có thể rốt cuộc dẫn đến chuyện 
nhiệt độ toàn cầu tăng 4 hoặc 5 độ F. Chỉ trong vòng hai năm sau đó, một tàu tải loại
lớn nhất thế giới đã được trang bị một phòng thí nghiệm hiện đại nhất, để đo lượng 
thán khí CO2 trong đại dương, thu thập thêm dữ liệu về hiện tượng nung nóng toàn 

cầu. Đoán xem ai đã thực hiện tất cả các nghiên cứu này: đấy là ExxonMobil, công 

ty dầu khí nổi tiếng. Ồ, đúng đấy, công ty Exxon đã biết điều này suốt trong bao 
nhiêu năm qua, mà các chính trị gia của chúng ta cũng đã biết.

Mười năm sau đó, James Hansen, nhà khoa học khí hậu hàng đầu của NASA, 
nói với Quốc hội: ông chắc chắn 99% rằng sự kiện nung nóng toàn cầu đang thực sự

xảy ra, và là do chính con người gây nên. Đó là năm 1988, một năm trước khi tôi 

được sinh ra.

https://www.youtube.com/watch?v=d9uTH0iprVQ
https://www.youtube.com/watch?v=niRbuH2C3q8
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Vậy rồi, công ty Exxon có lắng nghe khoa học, kể cả khoa học của chính họ 
hay không? Họ có thay đổi mô hình kinh doanh, đầu tư vào năng lượng tái tạo hay 
không? Không, ngược lại nữa là khác. Họ biết, nhưng họ đã cá cược gấp đôi vào 

việc họ vẫn làm. Họ và các tổ chức đồng bọn đã chi hàng triệu USD để thiết lập một 
mạng lưới các nhóm vận động hành lang và các tổ chức tư vấn cố tình tạo ra sự nghi
ngờ và phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Đó là một nỗ lực được thiết kế để tấn 
công và chối bỏ chính loại khoa học mà chính họ đã thúc tiến.

Và họ đã thành công. Các chính trị gia ủng hộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, và 

các tập đoàn kinh doanh khổng lồ tiếp tục đào và khai thác mỏ, khoan và xói nước 
trục dầu khí (fracking), còn hối hả hơn nữa, như thể không còn có ngày mai. Mỹ trở 
thành nước sản xuất và tiêu thụ dầu hỏa lớn nhất thế giới. Các công ty nhiên liệu hóa

thạch đã thu được hàng trăm tỷ USD, trong khi công chúng phải chi trả phần lớn 
nhất để dọn dẹp những thảm họa mà đám này đã gây ra. Hậu quả là chúng ta đã mất 
đi hàng thế hệ thời gian không bao giờ lấy lại được nữa, tiêu diệt toàn bộ những 
chủng loại sinh, thực vật không bao giờ có lại được nữa, những kỳ quan thiên nhiên 

đã biến mất vĩnh viễn.

Năm 2017, cơn bão Maria đã phá hủy quê hương của gia đình tôi là Puerto 

Rico. Giống hệt một quả bom khí hậu bùng nổ, đã cướp đi sinh mạng của nhiều 
người Mỹ không khác gì vụ 11/9.

Và vào năm sau đó, khi tôi được bầu vào Quốc hội, các nhà khoa học khí hậu 
hàng đầu thế giới đã tuyên bố một tình trạng khẩn cấp nữa. Họ bảo rằng chúng ta chỉ

còn 12 năm nữa mà thôi, để cắt giảm một nửa lượng khí thải, nếu không thì hàng 

trăm triệu người sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước dùng, 

nghèo đói và cái chết. Chỉ còn có mười hai năm để thay đổi mọi thứ — cách chúng 

ta đi lại, cách chúng ta kiếm ăn, cách chúng ta sản xuất vật dụng, cách chúng ta sống
và làm việc — tất cả mọi thứ.

Cách duy nhất để làm được điều đó là chuyển đổi nền kinh tế, mà chúng ta biết 
là đã nứt vỡ, bởi vì phần lớn của cải đã vào tay chỉ một số ít người, trong khi hầu hết
mọi người còn lại thì càng ngày càng sa sút. Đó là một bước ngoặt thảm khốc thực 
sự. Rất nhiều người đã bỏ cuộc. Họ bảo rằng chúng ta đang tiến gần đến tiêu diệt. 
Tuy nhiên, một số người trong chúng ta nhớ lại rằng, đất nước chúng ta trước đây đã

từng gặp nguy hiểm tương tự: đấy là cuộc Đại Khủng Hoảng thời Thế chiến thứ hai. 
Từ lịch sử của đất nước, chúng ta đã biết cách cùng nhau nỗ lực vượt qua những 
nguy cơ tưởng như không thể thoát được. Ít nhất, chúng ta đã nợ con cháu của chúng

ta nhiệm vụ phải cố gắng hết mình.
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Làn sóng cố gắng ấy đã bắt đầu khi đảng Dân chủ giành lại được Hạ viện vào 

năm 2018, sau đó là Thượng viện và Nhà Trắng vào năm 2020, đồng thời phát khởi 
thập kỷ Green New Deal - Thỏa Thuận Mới Màu Xanh, một loạt nhiều đạo luật liên 

tiếp đã khởi động quá trình chuyển đổi xã hội và sinh thái của chúng ta để cứu hành 

tinh này. Đó là cố gắng toàn tâm toàn lực đến mức tham vọng mà chúng ta đã phải 
cần đến. Rốt cuộc, chúng ta đã phải cố gắng tìm kiếm những giải pháp trên quy mô 

khổng lồ tương đương kích thước với các khủng hoảng mà chúng ta phải đối đầu, 
mà không bỏ sót bất kỳ thành phần nào trong chúng ta. Nghĩa là phải bao gồm cả 
Bảo hiểm y tế - Medicare cho tất cả mọi người, là chương trình xã hội phổ quát nhất 
trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta cũng đã đưa ra được luật bảo đảm việc làm liên 

bang, một chính sách bảo hiểm công cộng (Public Option) bao gồm cả mức lương 
đủ để sống xứng đáng. Điều trớ trêu có phần hài hước là: vấn đề lớn nhất trong 
những năm đầu tiên đó lại là thiếu hụt lao động. Chúng ta đã cố gắng xây dựng một 
lưới điện thông minh toàn quốc, trang bị cập nhật mọi tòa nhà ở Mỹ, đưa những 
chuyến tàu điện cao tốc như thế này đi khắp đất nước. Chúng ta cần thêm người làm 

việc.

Nhóm người trẻ hàng xóm của tôi đã giữ vị trí trung tâm trong hàng loạt cố 
gắng ấy, đặc biệt là cô gái này, Ileana. Công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp 
cao đẳng là với AmeriCorps Climate, cố gắng khôi phục các vùng đất ngập nước, 
các vịnh ven biển tiểu bang Louisiana. Hầu hết bạn bè của cô đều ở trong cùng công 

đoàn của cô, kể cả một số công nhân dầu mỏ chuyển sang. Họ phá bỏ các đường ống
dầu cũ, trồng rừng ngập mặn, với mức lương và phúc lợi như cũ. Tất nhiên, khi nói 

đến việc khôi phục đất đai, chúng ta đã có những thiếu hụt rất lớn trong kiến thức 
của mình. May mắn là các cộng đồng người bản địa đã cung cấp kiến thức kinh 
nghiệm truyền thống để hướng dẫn chúng ta. Ileana đã háo hức thử sức với vai trò 

kỹ sư nhà máy năng lượng mặt trời một thời gian, nhưng rồi cô đã thành công trong 

việc nuôi dạy thế hệ kế tiếp, vốn là một phần của sáng kiến phổ cập về chăm sóc trẻ 
em. Hóa ra, chăm sóc đồng loại là công việc có giá trị và ít gây khí thải carbon. Và 

chúng ta đã bắt đầu trả lương xứng đáng cho giáo viên, người giúp việc gia đình và 

trợ lý y tế tại nhà.

Những năm vừa qua đã có nhiều biến đổi lớn. Tuy không phải tất cả đều tốt. 
Khi cơn bão Sheldon đánh vào miền nam Florida, nhiều khu vực của Miami đã chìm

dưới nước biển lần cuối cùng. Nhưng khi chúng ta chiến đấu với lũ lụt, hỏa hoạn và 

hạn hán, chúng ta hiểu được mình may mắn như thế nào vì đã bắt đầu hành động từ 
trước rồi. Và chúng ta đã không chỉ thay đổi cơ sở hạ tầng mà thôi. Chúng ta đã thay

đổi cả cách thức chúng ta làm nữa. Chúng ta đã trở thành một xã hội không chỉ hiện 
đại và giàu có, mà còn xứng đáng và nhân văn nữa. Bằng cách cam kết thực hiện các

dân quyền phổ biến như chăm sóc sức khỏe và tạo công việc có ý nghĩa cho tất cả 
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mọi người, chúng ta không còn lo sợ về tương lai. Chúng ta không còn sợ nhau nữa. 
Và chúng ta đã tìm thấy mục đích chung.

Ileana cũng đã nghe thấy lời kêu gọi đó. Năm 2028, cô đã ra tranh cử, trong 
chu kỳ đầu tiên của các chiến dịch bầu cử được tài trợ từ quỹ công cộng. Và bây giờ 
cô ấy chiếm giữ chiếc ghế Quốc hội mà tôi đã từng giữ. Tôi không thể tự hào gì hơn 
nữa về cô ấy, một đứa con thực sự của Green New Deal.

Khi tôi nghĩ lại về nhiệm kỳ đầu tiên của mình tại Quốc hội, ngồi trong chiếc 
tàu điện Amtrak kiểu cũ đó vào năm 2018, khi tất cả những điều này vẫn còn nằm ở 
phía trước chúng ta, và bước đầu tiên quan trọng nhất mới chỉ là nhắm mắt lại mà 

tưởng tượng những gì sắp xảy ra. Chúng ta có thể trở thành bất cứ những gì chúng ta

có đủ can đảm để nhìn thấy.
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Jane Fonda tóm tắt về Green New Deal
Trong cuốn sách “What Can I Do? My Path from Climate Despair to 

Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động 
vì Biến đổi Khí hậu”, Jane Fonda viết: “Green New Deal không phải là một chính 

sách hay một nhóm chính sách. Green New Deal là một khung-sườn hành động 
(framework), một giải pháp tổng hợp, có hệ thống, để đối phó với nhiều khủng 
hoảng cùng lúc về khí hậu, về dân chủ và bình đẳng.”

Jane Fonda cùng với Sam Waterston và Joanna Zhu đã viết bài tóm tắt giải 
thích về Green New Deal để diễn giảng trong phong trào “Fire Drill Fridays – Diễn
tập Chữa lửa mỗi Thứ sáu” như sau:

GREEN NEW DEAL – THỎA THUẬN MỚI MÀU XANH

Green New Deal trình bày chi tiết các bước tiến mà đất nước chúng ta cần thực 
hiện để ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Được 
Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez và Thượng nghị sĩ Ed Markey đệ trình Quốc hội
vào tháng 2 năm 2019, Green New Deal cảnh báo rằng: để loài người có thể sống sót

và tránh được những thảm họa khí hậu khủng khiếp trên toàn thế giới, chúng ta phải 
ngăn chặn đừng để nhiệt độ toàn cầu tăng quá 1,5 độ C (2,7 độ F) trên mức nhiệt độ 
thời tiền-công-nghiệp. Điều này đòi hỏi phải giảm từ 40 đến 60% lượng khí thải 
carbon toàn cầu trước năm 2030 — nghĩa là trong vòng một thập kỷ — và sau đó 

giảm tiếp xuống thực chất 0 trước năm 2050.

Là quốc gia đã sản xuất 20% lượng khí thải này cho đến năm 2014, Hoa Kỳ 
cần dẫn đầu thế giới về việc phải làm này. Chúng ta có vốn và kỹ thuật, công nghệ 
để thể hiện cho thế giới thấy cách biến đổi lối sống của chúng ta thành lối sống lành 

mạnh và bền vững cho tất cả mọi người. Green New Deal mô tả một cuộc vận động 
trong mười năm để cứu hành tinh này, trong đó chính phủ tài trợ cho hàng nghìn 

công việc mới, được trả lương cao, sẽ mang lại nước sạch và không khí sạch, cũng 
như quyền có được thực phẩm lành mạnh và thiên nhiên, cho tất cả công dân của 
chúng ta, đồng thời thiết lập những nguồn năng lượng tái tạo không thải khí độc, để 
cung cấp năng lượng cho nền kinh tế của chúng ta.

Đó là lý do tại sao có cụm từ "New Deal - Thỏa Thuận Mới" trong tiêu đề là có

ý nghĩa. Để giải quyết những vấn đề lớn ảnh hưởng lên rất nhiều người đến mức ấy, 
nỗ lực này sẽ không khác gì Thỏa Thuận Mới - New Deal vào thời Thế chiến thứ 2, 
thời điểm cơ cực thảm khốc khi chính phủ liên bang đã đứng lên đối phó với thách 

thức của thời đại. Ngày nay, chúng ta cần đúng mức nỗ lực như vậy để thoát được 
thảm họa khí hậu lần này. Green New Deal soi đường cho chúng ta.
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Cũng giống như Thỏa Thuận Mới - New Deal, Green New Deal - Thỏa Thuận 
Mới Màu Xanh  lần này bắt đầu với những việc làm mới với điều kiện tốt; trang bị 
thêm và nâng cấp các tòa nhà để đạt hiệu quả năng lượng tối đa; cập nhật phẩm chất 
và cách bảo tồn nước dùng; trung hòa rác thải độc hại; và nói chung là tăng hiệu 
suất, an toàn, khả năng chi trả, sự thoải mái cho người dùng và độ bền chắc của sản 
phẩm. Cũng giống như các việc làm đã được tạo ra từ New Deal vào những năm 
1930, mọi người sẽ được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong nền kinh tế mới, được 
tạo ra từ việc chuyển đổi khỏi các nhiên liệu hóa thạch. Những việc làm này là ở các

địa phương, và những cộng đồng địa phương sẽ được hưởng lợi từ những thay đổi 
này. Trong khi các ngành công nghiệp gây ô nhiễm bị loại bỏ dần, các ngành công 

nghiệp bền vững khác sẽ thay thế chúng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Mà những thay đổi này sẽ không chỉ xảy ra ở các đô thị mà thôi. Green New 

Deal cũng sẽ hợp tác với nông dân và chủ trang trại để loại bỏ ô nhiễm và khí thải 
nhà kính khỏi ngành nông nghiệp, bằng cách đầu tư vào xe hơi, xe buýt và xe tải 
chạy bằng điện, máy móc nông trại, và đường sắt cao tốc. Green New Deal hỗ trợ 
canh tác gia đình, đầu tư vào cách sử dụng đất đai một cách bền vững và phục hồi hệ

sinh thái tự nhiên, thông qua các giải pháp công nghệ thấp đã được chứng minh, 
nhằm tăng lưu trữ carbon trong đất và tẩy sạch các khu vất bỏ chất thải độc hại.

Sự thần diệu của Green New Deal là tính cách bao gồm toàn diện, chứ không 

chỉ chú mục vào vấn đề thải khí nhà kính. Các cộng đồng dễ bị thiệt hại bao gồm 
người bản địa, cộng đồng da màu, người lao động nghèo thu nhập thấp, và những 
người sống trong các vùng nông thôn, là những nạn nhân chính của ô nhiễm và việc 
khai thác tài nguyên thiên nhiên; họ sẽ là người hưởng lợi nhờ Green New Deal. 
Chương trình việc làm của Green New Deal sẽ tập trung chú mục vào các cơ hội cho
người lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi thoát khỏi nhiên liệu hóa 

thạch, nhắm đào tạo, và thúc tiến quyền của tất cả người lao động được tổ chức 
thành nghiệp đoàn, bảo đảm thương lượng tập thể, đồng thời chấm dứt việc chuyển 
việc làm và ô nhiễm ra nước ngoài.
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Nhập môn Tìm hiểu 
Tình trạng Khẩn cấp về Khí hậu

Annie Leonard

Giới thiệu:

Sau chương cuối của cuốn sách “What Can I Do? My Path from Climate Despair to
Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến 
đổi Khí hậu”, tác giả Jane Fonda có thêm Phụ lục A sau đây, do Annie Leonard soạn 
thảo. 

Annie Leonard là Executive Director - Giám đốc Điều hành của Greenpeace USA 
từ năm 2014. Bà sinh năm 1964, là nhà hoạt động cho môi sinh bền vững, phê phán chủ 
nghĩa tiêu thụ - consumerism, năm 2007 đã sáng tác và giải thuyết “The Story of Stuff”, bộ

phim tài liệu minh họa vòng sinh diệt của sản phẩm vật chất trong lối sống của “người tiêu 

thụ” tức là mọi người hiện đại. Sau đó, bà đã xuất bản cuốn sách dựa trên bộ phim ấy, và 

tiếp tục cho ra loạt phim về “người tiêu thụ”: The Story of Cap and Trade, The Story of 
Bottled Water, The Story of Cosmetics, The Story of Electronics, The Story of Citizens 
United v. FEC, The Story of Broke, The Story of Change, The Story of Solutions.

*

“Tôi đã nhờ Annie Leonard viết chương này, mà tôi nghĩ sẽ giúp chúng ta hiểu 
được khía cạnh khoa học của khủng hoảng khí hậu và các giải pháp cần thiết khẩn 
cấp”. Jane Fonda

Một mặt, các nguyên nhân và giải pháp đối với biến đổi khí hậu rất phức tạp, 
nhưng ở mặt khác, vấn đề lại khá đơn giản: Chúng ta cần phải ngăn chặn hiểm họa 
và thúc tiến các giải pháp. Và chúng ta cần phải làm một cách quả cảm và quyết liệt 
vì chúng ta không còn nhiều thời gian.

Trung tâm của vấn đề là lượng khí thải carbon dioxide (CO2) tích tụ trong bầu 
khí quyển của trái đất, nhốt giữ nhiệt và từ từ làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Lượng khí 

thải CO2 này chủ yếu đến từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch: than đá, dầu mỏ và 

khí đốt. Những thứ khác, như những thay đổi trong mô hình sử dụng đất, nạn phá 

rừng và lượng khí mê-tan thải ra từ lớp băng lưu cửu tan chảy ở Bắc Cực, và tai hại 
ai cũng biết về hơi ợ của trâu bò, cũng góp phần vào biến đổi khí hậu, tuy nhiên 

nguyên nhân lớn hơn cả vẫn là khí thải CO2 do đốt nhiên liệu hóa thạch.

Các nhà khoa học liên tục theo dõi nồng độ CO2 trong khí quyển và có thể tính

ra được mức khí thải CO2 từ quá khứ xa xôi, thông qua các phương pháp như lấy 
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mẫu bong bóng khí bị mắc kẹt trong băng hà. Họ đo nồng độ CO2 bằng “parts per 
million” - phần triệu, viết tắt là ppm. Trước cuộc Cách mạng Công nghiệp vào giữa 
thế kỷ 18, nồng độ CO2 trong khí quyển toàn cầu dao động trên dưới 280 ppm. Kể 
từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, mức CO2 đã tăng đều đặn, và gần đây đã đạt mức 
415 ppm. Chúng ta đơn giản là chẳng biết thế giới với mức CO2 là 415 ppm này có 

ý nghĩa gì đối với mình, bởi vì chúng ta, như một loài sinh vật, chưa hề có kinh 

nghiệm sống trong điều kiện này.

Các nhà khoa học đã xác định mức 350 ppm CO2 là ngưỡng duy trì một hành 

tinh ổn định để xã hội loài người phát triển (do đó mới có tổ chức khí hậu có tên là 

350.org do Bill McKibben đồng sáng lập). Đó là mục tiêu của chúng ta: mức 350 
ppm. Nhưng chúng ta đang đi sai hướng, với lượng khí thải CO2 đang còn tăng 
thêm.

Hình 1: Khí thải CO2 từ các nguồn dự trữ nhiên liệu hóa thạch đã được khai phát, 

so với ngân sách carbon (tính đến tháng 1 năm 2018) trong phạm vi các Mục tiêu 1,5 độ C 
và 2 độ C trong Hiệp ước Khí hậu Paris.

Nguồn: Oil Change International (OCI) 2019; phân tích dữ liệu từ Rystad Energy, 
International Energy Agency - Cơ quan Năng lượng Quốc tế, World Energy Council - Hội 
đồng Năng lượng Thế giới, và Intergovernmental Panel on Climate Change - Ủy ban Liên 

chính phủ về Biến đổi Khí hậu. Theo luận văn của Kelly Trout và Lorne Stockman, “Đào 

khoan về phía thảm họa: Tại sao mở rộng việc đào khoan dầu khí của nước Mỹ không phù 

hợp với các giới hạn khí hậu”, trên báo Oil Change International, số tháng 1 năm 2019, 
http://priceofoil.org/2019/01/16/report-drilling-towards-disaster.
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Các nhà khoa học khí hậu thường so sánh nhiệt độ toàn cầu hiện tại với nhiệt 
độ trung bình trước Cách mạng Công nghiệp. Trên toàn cầu, các nhà khoa học đã 

kêu gọi hạn chế tăng nhiệt độ toàn cầu lên đến mức 1,5 độ C. Một phẩy năm độ C! 
Thì có gì quan trọng lắm không? Trước tiên, nên hiểu  rằng 1,5 độ C tương đương 
với 2,7 độ F. Điều đó nghe có vẻ không quá thảm hại. Nhưng xin nhớ cho: ngưỡng 
1,5 độ C đó chỉ là con số trung bình. Không có nghĩa là mọi nơi trên trái đất đều 
nóng lên thêm 1,5 độ; mà chỉ có nghĩa là một số nơi trở nên nóng hơn mức đó rất 
nhiều, làm cho băng tan ở các cực, dẫn đến mực nước biển dâng cao trên khắp thế 
giới, hàng triệu người phải di cư, đất nông nghiệp biến thành sa mạc, và nhiều thay 
đổi lớn nhỏ khác nữa đối với hành tinh quen thuộc của chúng ta.

Cho đến nay, mức tăng nhiệt độ toàn cầu chỉ mới khoảng 1 độ C. Mà đã mang 

đến những gia tăng tàn hại về thời tiết khắc nghiệt, cháy rừng, hạn hán, diệt chủng 
của các loài, quấy đảo trong hành vi của động vật, và tất cả các biến đổi khác trong 

lề lối hoạt động của trái đất.

Điều bi thảm là nhiều quốc gia và dân tộc bị ảnh hưởng tai hại nhiều nhất bởi 
những biến đổi này lại cũng là những nước góp phần ít nhất vào việc thải lượng 
CO2 đó vào khí quyển chung. Vì lý do này, những người trong chúng ta ở các nước 
công nghiệp phát triển mạnh như nước Mỹ được hưởng lợi vật chất từ tất cả những 
khai phát và sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phải có trách nhiệm nặng nề hơn trong 
việc giải quyết vấn đề và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất - bởi vì 

chúng ta có thể làm được.

Bởi vậy, đây là chuyện nghiêm trọng. Chứng minh khoa học đã rõ ràng rồi. 
Chúng ta biết vấn đề là gì và chúng ta biết mình cần phải làm gì. Và điều tốt đẹp là 

chúng ta có thể thay đổi được!
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Hình 2: Các quốc gia hàng đầu theo mức tăng sản lượng dầu và khí đốt cho đến 
năm 2030 tính từ mức cơ sở năm 2017.

Nguồn: Báo cáo của Oil Change International (OCI) năm 2019; dùng dữ liệu từ 
Rystad Energy. Theo luận văn của Kelly Trout và Lorne Stockman, “Đào khoan về phía 

thảm họa: Tại sao mở rộng việc đào khoan dầu khí của nước Mỹ không phù hợp với các 

giới hạn khí hậu”, trên báo Oil Change International, số tháng 1 năm 2019, 
http://priceofoil.org/2019/01/16/report-drilling-towards-disaster.

Năm 2018, IPCC - Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên hiệp 
quốc, các nhà khoa học hàng đầu về khí hậu trên thế giới, đã công bố một báo cáo đề

xuất những điều cần thiết để tránh những tác động tệ hại nhất đến khí hậu toàn cầu. 
Đại ý là chúng ta phải giảm lượng khí thải CO2 do con người gây ra khoảng một 
nửa so với mức năm 2010 vào năm 2030, và sau đó tiếp tục giảm xuống 0 vào năm 
2050. Bởi vì đốt nhiên liệu hóa thạch là yếu tố góp phần lớn nhất vào lượng khí thải 
CO2 do con người gây ra, kết quả nghiên cứu của IPCC trên thực tế có nghĩa là 

chúng ta phải giảm khoảng 50% nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030 và sau đó tiếp 
tục giảm thêm nữa.

Chúng ta đã có sẵn nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn mức chúng ta 

có thể đốt cháy an toàn.

Đó là lý do tại sao cuộc vận động “Fire Drill Fridays – Diễn tập Chữa lửa mỗi
Thứ sáu” đang kêu gọi ngừng tức khắc việc khai phát nhiên liệu hóa thạch mới. Mỗi 
một dự án, giấy phép, máy bơm và đường ống dẫn nhiên liệu hóa thạch mới sẽ khiến
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thách thức trước mắt chúng ta càng khó khăn thêm. Mà thực ra là đã khó khăn lắm 
rồi. Bước đầu tiên là phải ngừng ngay để đừng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, 
giúp cho chúng ta có đủ thời gian để cải thiện tình hình.

Hoa Kỳ là trung tâm khuyếch trương ngành công nghiệp nhiên 

liệu hóa thạch toàn cầu.

Ngừng thải khí CO2 từ nhiên liệu hóa thạch mới là chìa khóa giải quyết, nhưng
chúng ta cũng cần phải đầu tư vào các giải pháp lớn, táo bạo, tăng cường khả năng 
cung cấp năng lượng sạch và an toàn để thay thế, cũng như nâng cao hiệu suất sử 
dụng năng lượng để dùng ít năng lượng hơn. Chúng ta cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng 
quy mô lớn cho giao thông công cộng, xe chạy bằng điện và những cộng đồng sinh 
sống thích ứng với khí hậu. Và phải bảo vệ đại dương và rừng, cũng như áp dụng 
các phương pháp tái sinh nông nghiệp - tất cả những việc đó sẽ giúp giảm thiểu thiệt
hại vì biến đổi khí hậu.

Đó là lý do tại sao Fire Drill Fridays cũng đang yêu cầu kế hoạch Green New 
Deal, trong đó kêu gọi một nỗ lực to lớn đến mức chưa từng có trên toàn xã hội, để 
cung cấp động năng cho nền kinh tế của chúng ta bằng năng lượng tái tạo sạch và 

chuyển đổi các lĩnh vực khác của xã hội thành bền vững hơn. Chấm dứt nhiên liệu 
hóa thạch và phê chuẩn Green New Deal là một chiến thắng đúp. Và nếu chúng ta 

thực hiện được đúng mức cả hai việc này, chúng ta có thể tránh được thảm họa khí 

hậu, đồng thời tái thiết nền kinh tế của chúng ta cho công bằng hơn, lành mạnh hơn 
và an toàn hơn cho mọi người. Đây là sự kết hợp cùng cực mọi bên đều có lợi, mang
lại thịnh vượng và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Điều đáng mừng là nhiều giải pháp cho các nguồn năng lượng tái tạo sạch đang
phát triển nhanh chóng. Ngoài ra còn có tiềm năng to lớn về bảo tồn và hiệu quả 
năng lượng thông qua cách thiết kế nhà cửa tốt hơn, giao thông công cộng hiệu quả 
hơn, tiện dụng hơn, cùng với những cải tiến trong cách chúng ta sử dụng đất, trồng 
thực phẩm và chế tạo tất cả các vật dụng cần thiết. Tất cả những điều này có thể tạo 
ra những công việc hợp tác tốt để bảo tồn gia đình và trái đất của chúng ta. Các 

chuyên gia và nhà hoạt động biết chúng ta cần phải làm gì; những trở ngại đối với 
việc giải quyết một cách hăng hái tình trạng khẩn cấp về khí hậu ngày nay không 

phải là về kỹ thuật mà là chính trị. Đó là lý do tại sao chúng ta tạo ra các cuộc vận 
động giảng tập Fire Drill Fridays.

Một số nhà phê bình chỉ trích rằng những thay đổi cần thiết để giải quyết vấn 
đề biến đổi khí hậu là rất tốn kém. Đúng vậy. Nhưng không hành động gì cả thì lại
còn đắt giá hơn rất nhiều: sẽ rất tốn kém khi lần hồi xây dựng lại sau các thảm 
họa, cố gắng bảo vệ các thành phố ven biển khỏi mực nước biển dâng, quản lý khối 
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người di cư ồ ạt vì tai họa biến đổi khí hậu, và ứng phó với các tác động đến sức 
khỏe cộng đồng do ô nhiễm môi trường từ nhiên liệu hóa thạch và biến đổi khí hậu. 
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ ước tính rằng vào cuối thế kỷ này, tác động của
biến đổi khí hậu sẽ khiến nền kinh tế của chúng ta thiệt hại hàng trăm tỷ Mỹ kim 
mỗi năm. Và còn chết người nữa. Ít nhất 1/4 triệu người đã chết mỗi năm, và con số 
đó có thể tăng lên nửa triệu người mỗi năm cho đến năm 2030, theo ước tính từ các 

tổ chức như World Health Organization - Tổ chức Y tế Thế giới và Global 
Humanitarian Forum - Diễn đàn Nhân đạo Toàn cầu. Dựa trên tất cả những gì 

chúng ta biết được ngày nay, và tất cả các nguồn tài nguyên mà đất nước giàu mạnh 
của chúng ta đang có, thì việc trì hoãn hành động về khí hậu vì những lo lắng không 

có thật về chi phí, là điều dối trá nếu nói một cách khoan dung, còn thậm tệ hơn thì 

là hoàn toàn vô-đạo-đức.

Fire Drill Fridays đang nỗ lực để buộc các nhà lãnh đạo của chúng ta phải thực 
sự dẫn đầu. Chúng ta cùng nhau yêu cầu hành động để giữ cho các cộng đồng của 
chúng ta an toàn và hành tinh của chúng ta còn hoạt động. Chúng ta đang tự giáo 

dục bản thân, tham gia tổ chức với bạn bè và đồng minh, đồng thời hợp tác cùng 

nhau để chọn ra những ứng-cử-viên sẵn sàng thay thế những kẻ đang ngăn cản tiến 
bộ. Chúng ta không còn giây phút nào để mất thêm, mời bạn tham gia ngay cùng 

chúng tôi.
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The Leap - Bước Nhảy Vọt 

(Green New Deal - Phiên bản Canada)
 Naomi Klein

Giới thiệu:

Tháng 9 năm 2019, tác gia, nhà hoạt động xã hội và môi trường Naomi Klein đã xuất
bản cuốn “On Fire: The (Burning) Case for Green New Deal – Bùng cháy: Lý do nồng 
nhiệt ủng hộ Thỏa Thuận Mới Màu Xanh” tập hợp các bài tiểu luận tập trung vào hiểm họa 
biến đổi khí hậu và những hành động cấp bách cần thiết để cứu trái đất. Naomi Klein ủng 
hộ Nghị quyết Green New Deal trong suốt cuốn sách.

Naomi Klein là nhà báo đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế, cộng tác với những 
tờ báo có uy tín toàn cầu như The New York Times, The Nation, The Guardian,... 
Thông tín viên cấp cao của báo mạng The Intercept. Tác giả của nhiều tác phẩm về xã 

hội, kinh tế và môi trường được hâm mộ nhất thế giới như The Shock Doctrine, No Logo, 
This Changes Everything, No Is Not Enough,... Khoa trưởng đầu tiên của phân khoa 

Media, Culture and Feminist Studies ở Đại học Rutgers. Là nhà hoạt động nổi tiếng cho
nữ quyền, công bằng xã hội và môi trường, bà đồng sáng lập The Leap, tổ chức tranh đấu 
cho Công lý về Khí hậu.

The Leap Manifesto, tuyên ngôn của Tổ chức The Leap, cho thấy rất nhiều điểm 
tương đồng với Green New Deal, có thể xem như một phiên bản Green New Deal của 
Canada được công bố trước phiên bản của Mỹ. Dưới đây là bản dịch phần giải thích của 
Naomi Klein về những điều đã được cân nhắc hay những mục tiêu của The Leap - Green 
New Deal.

Naomi Klein có quốc tịch Canada và cả thông hành Mỹ, song thân của bà là người 
Mỹ đã di dân sang Canada vì phản đối chiến tranh Việt Nam. 

Tác gia, chuyên gia về năng lượng và môi trường Jeff Goodell viết: “Giá mà tôi giàu 

có, thì tôi mua 245 triệu cuốn sách On Fire của Naomi Klein chuyển đến tận tay mỗi cử tri 
ở Mỹ.”

*

... Tôi muốn chia sẻ một số suy ngẫm về một nỗ lực tập thể trình bày lại trái 

ngược hẳn với một số lời thuyết giải (narratives) đã có ảnh hưởng rất mạnh trên 

toàn quốc (Canada) ở ngay trọng tâm của cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu. Đó là 

một dự án mà tôi đã tham gia mang tên là “The Leap Manifesto -Tuyên ngôn 

Bước Nhảy Vọt”. Nhiều người trong quý vị đã biết về dự án đó. Và tôi biết một số 
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bạn đã ký nhận tham gia. Nhưng câu chuyện đằng sau Bước Nhảy Vọt thì không 

được nhiều người biết đến.

The Leap - Bước Nhảy Vọt phát khởi từ một cuộc họp được tổ chức tại Toronto
vào tháng 5 năm 2015, với sự tham dự của 60 nhà tổ chức vận động và nhà lý 

thuyết, từ khắp nơi trong nước (Canada), đại diện cho mảng giao thoa giữa các phong

trào: lao động, khí hậu, tín ngưỡng, cộng đồng bản địa, di dân, phụ nữ, chống nghèo 

đói, chống giam cầm, đòi công lý lương thực, quyền có nhà ở, tự do đi lại, và công 

nghệ xanh. Chất xúc tác cho việc tụ họp đó là sự sụt giảm đột biến của giá dầu đã 

gây ra những đợt sóng sốc nặng sâu rộng trong nền kinh tế của chúng ta vốn phụ 
thuộc vào thu hoạch từ việc xuất khẩu dầu giá cao. Trọng tâm của cuộc họp là làm 

thế nào chúng ta có thể khai thác cú sốc kinh tế đó, đã cho thấy một cách sống động 
nguy cơ treo vận may của chúng ta vào các nguồn tài nguyên thô dễ bay hơi tiêu tán 

mất, để bắt đầu chuyển đổi nhanh chóng sang một nền kinh tế dựa trên năng 
lượng tái tạo. Từ lâu, chúng ta đã được dạy rằng: phải lựa chọn giữa môi trường 
lành mạnh hay nền kinh tế hùng mạnh; thế mà khi giá dầu sụp đổ, chúng ta rốt cuộc 
đã mất cả hai. Có vẻ như đấy là thời điểm thật tốt để đề xuất một mô hình hoàn toàn 

khác từ căn bản.

Vào thời điểm chúng tôi tụ họp, một chiến dịch bầu cử liên bang cũng đang 
diễn ra, và rõ ràng là không có đảng lớn nào sẽ vận động trên nền tảng chuyển đổi 
nhanh chóng sang một nền kinh tế hậu-carbon. Cả Đảng Tự do (Liberals) và Đảng 
Dân chủ Mới (New Democratic Party - NDP), lúc đó đang cạnh tranh với nhau để 
lật đổ Đảng Bảo thủ (Conservatives) đang cầm quyền, đều đã tuân theo thứ cẩm 
nang có sẵn lâu nay rằng phải trưng bày sự “nghiêm túc” và “thực dụng” của mình 

bằng cách chọn ít nhất một kế hoạch đường ống dẫn dầu lớn mới, và cổ vũ cho nó. 

Cũng đã có những hứa hẹn mơ hồ được đưa ra về hành động khí hậu nhưng chẳng 
có gì dựa trên khoa học, và chẳng có gì thể hiện sự chuyển đổi sang một nền kinh tế 
xanh như một cơ hội để tạo ra hàng trăm nghìn việc làm tốt cho những người đang 
cần chúng nhất.

Vì vậy, chúng tôi đã quyết định can thiệp vào cuộc tranh luận để vạch ra một 
cương lãnh nền tảng của quần chúng, thứ mà chúng tôi ao ước có thể bỏ phiếu ủng 
hộ, mà hiện chưa được ai đưa ra. Và khi chúng tôi ngồi vòng tròn trong hai ngày và 

nhìn thẳng vào mắt nhau, chúng tôi nhận thức được rằng đây là lãnh vực mới cho 
các phong trào xã hội đương đại. Trước đây, tất cả, hoặc hầu hết chúng tôi, đều đã là

thành phần của các liên minh rộng lớn phản đối chương trình chính trị bắt dân chúng

phải thắt lưng buộc bụng của một chính trị gia nào đấy không được nhiều người ủng 
hộ, hoặc đã cùng nhau chống lại một thỏa thuận thương mại không đáng mong muốn
hoặc một cuộc chiến tranh bất hợp pháp.
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Nhưng đấy là những liên minh nói “không” (để phản đối), còn lần này chúng 

tôi muốn thử nghiệm một điều gì đó khác biệt, đó là một liên minh nói “có” (để ủng 
hộ). Có nghĩa là chúng tôi cần tạo ra một không gian để thực hiện điều mà chúng tôi 

chưa bao giờ làm, đó là cùng nhau mơ về thế giới mà chúng tôi thực sự mong muốn.

Đôi khi tôi được gọi là tác giả của The Leap Manifesto - Tuyên ngôn Bước 
Nhảy Vọt, nhưng không đúng thế đâu. Nhiệm vụ của tôi đã là lắng nghe và ghi nhận
các chủ đề chung. Một trong những chủ đề rõ ràng nhất là sự cần thiết phải tách rời 
khỏi từ lời thuyết-giải lan truyền khắp nước mà nhiều người trong chúng tôi đã nghe

mãi cho đến lớn, dựa trên một quyền gọi là thiêng liêng rằng chúng ta được quyền 
khai thác đến vô tận từ thế giới tự nhiên, như thể không có giới hạn nào cả, và chẳng
có thứ gì gọi là điểm gãy đổ cả. Chúng tôi đã cảm nhận rằng điều cần làm là đặt lối 
thuyết-giải đó sang một bên, thay vào đó kể một câu chuyện khác dựa trên nghĩa vụ 
phải quan tâm chăm sóc đất, nước, không khí, và chăm sóc lẫn nhau.

Phần lớn là do sự đa dạng trong phòng họp, chúng tôi cũng ý thức rằng nếu 
chúng tôi muốn có một liên minh nói “có” thực sự rộng rãi, thì không thể quay 
ngược trở lại với tầm nhìn hoài-cổ hoặc lạc hậu, khao khát ngây thơ trong trắng về 
một quốc gia thời kỳ 1970 đã chẳng bao giờ tôn trọng chủ quyền của người bản địa 
(Indigenous) và do đó đã dập tắt cả tiếng nói của rất nhiều cộng đồng da màu, đã đặt
quá nhiều niềm tin vào một chính quyền tập trung và không bao giờ thực sự tính đến
các giới hạn sinh thái.

Vì vậy, thay vì ngoảnh lại quá khứ, chúng tôi đã bắt đầu cương lãnh nền tảng
của mình hướng tới nơi chúng tôi muốn kết thúc:

“Chúng ta có thể sống trong một quốc gia hoạt động hoàn toàn bằng năng 
lượng tái tạo, kết nối mọi nơi bằng giao thông công cộng tiện lợi, trong đó việc 
làm và cơ hội chuyển đổi được thiết kế nhằm xóa bỏ bất bình đẳng có tính hệ 
thống về chủng tộc và giới tính. Quan tâm chăm sóc lẫn nhau và quan tâm chăm 
sóc trái đất của chúng ta sẽ là những lĩnh vực phát triển nhanh mạnh nhất trong 
nền kinh tế. Càng nhiều người hơn có thể có công việc lương cao hơn với số giờ 
làm việc ít hơn, giúp chúng ta có đầy đủ thời gian để tận hưởng đời sống với 
những người thân yêu và phát triển trong các cộng đồng của chúng ta.”

Cấu tưởng là trước hết hãy vẽ ra một bức tranh rõ ràng về mục đích chúng tôi 

muốn tiến đến, và sau đó đi sâu vào chi tiết về những gì cần thiết phải làm để đến 
được nơi đó. Nhưng trước khi đi vào những chi tiết này, tôi muốn quay lại chuyện 
thách thức từ những lời thuyết giải chính thức.

Có thể hình dung ra từ cái tên, The Leap - Bước Nhảy Vọt nói đến sự thay đổi 
to lớn và nhanh chóng. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn nó làm tiêu đề: Bởi vì 
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chúng tôi biết rằng khi nói đến biến đổi khí hậu, chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi 
khiến cho vấn đề đã trở nên quá tồi tệ, đến mức những bước nhỏ, cho dù có đi 
đúng hướng đi nữa, vẫn sẽ đẩy chúng ta xuống hố sâu. Thế nhưng, bằng cách hoạch 
định dự án của chúng tôi như một sự chuyển đổi toàn diện, chứ không phải là 

sửa-chữa tiệm-tiến, chúng tôi cũng tự đặt mình vào một cuộc đụng đầu trực diện 
với lối thuyết giải được ôm ấp bao lâu nay bởi rất nhiều nhóm lợi ích nắm quyền lực
ở đất nước này: rằng chúng ta là một dân tộc ôn hòa, ổn định trên hết. Trong một 
thế giới đầy rẫy những người nóng nảy, chúng ta luôn tự nhủ rằng mình không chia 

rẽ vì khác biệt, luôn luôn chọn con đường trung dung. Chúng ta không bao giờ cử 
động đột ngột, và chắc chắn không muốn có bước nhảy vọt nào cả.

Vâng, đó là lời thuyết giải rất thuận tai, và sự điều độ quả thật là một đức tính 

trong đủ loại trường hợp. Là một cách tiếp cận tốt, chẳng hạn trong chuyện uống 
rượu và chuyện ăn kem lạnh có thêm kẹo nóng bên trên. Vấn đề là, và cũng là lý do 

để chúng tôi chọn tiêu đề không mấy ôn hòa này một cách khá tỉnh táo, là: khi nói 

đến hiểm họa biến đổi khí hậu thì chủ nghĩa tiệm tiến và lập trường trung dung điều 
độ đó thực sự lại là một trở ngại to lớn. Bởi trớ trêu thay, chúng sẽ dẫn chúng ta đến 
một tương lai vô cùng khắc nghiệt, nóng sôi và tàn khốc vô độ. Khi chúng ta đã đi 
lệch hướng quá xa như hiện nay, những hành động vừa phải, điều độ sẽ không dẫn 
đến kết quả vừa phải, ôn hòa. Chúng dẫn đến những hậu quả cực đoan nguy hiểm.

Thật ra có lúc chúng ta cũng đã hành động quả quyết đấy chứ. Hội nghị liên 

chính phủ đầu tiên về khủng hoảng khí hậu và các quốc gia công nghiệp cần giảm 
lượng khí thải đã được tổ chức vào năm 1988. Chính Canada đã đăng cai tổ chức. 
Hội nghị đã diễn ra ngay ở chính thành phố này đây (Toronto), và đã đưa ra một số 
khuyến nghị tuyệt vời. Phải chi nếu chúng ta nghe theo các khuyến nghị ấy, nếu tất 
cả chúng ta đã bắt đầu cắt giảm lượng khí thải của các quốc gia ngay từ ba thập kỷ 
trước, thì ngày nay chúng ta có thể hành động tiếp tục một cách duyên dáng và 

khoan thai: gọt giũa bớt vết chân carbon của chúng ta, rút bớt dần chỉ vài phần trăm 
mỗi năm. Một kiểu từ bỏ dần dần rất vừa phải, từ từ, trung dung!

Nhưng chúng ta đã không làm theo các khuyến nghị ấy. Chúng ta, không chỉ

đất nước Canada của chúng ta, mà hầu như tất cả các quốc gia giàu có hay đang phát

triển nhanh, đã không làm theo đó. Trên thực tế, các chính phủ cứ họp nhau năm này

qua năm khác để nói về việc giảm lượng khí thải, mặc cho lượng khí thải tăng lên 

đến hơn 40%. Tại Canada, chúng ta đã mở rộng thêm những biên giới nhiên liệu 
hóa thạch mới khổng lồ, và khai phát những kỹ thuật mới để đào khoan một số loại 
dầu có hàm lượng carbon cao nhất trên hành tinh. Chúng ta đã không giảm bớt các 

tác nhân gây ra hỗn loạn khí hậu; chúng ta lại càng tăng chúng lên gấp đôi. Như thế 
chẳng phải là vừa phải, mà thực sự là cực đoan quá khích.
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Vì vậy, bây giờ vấn đề còn tồi tệ thêm nhiều nữa. Tồi tệ hơn nữa vì lượng khí 

thải đã bùng phát, đến nỗi chúng ta cần phải cắt giảm chúng sâu hơn nhiều để đưa 
chúng trở lại mức an toàn. Và tồi tệ hơn vì chúng ta không còn thời gian nữa, do đó 

chúng ta cần bắt đầu những đợt cắt giảm này ngay lập tức. Đó là những gì xảy ra khi
chúng ta chơi trò đá lon dọc theo đuờng đi. Nay chúng ta đã đá đến cùng đường rồi!

Vì thế, bây giờ chúng ta thực sự phải hành động triệt để. Hành động cấp tốc và 

sâu rộng, đừng bận tâm rằng có thể xung đột sâu sắc như thế nào với những lời 
thuyết giải đầy vỗ về mà chúng ta thường tự nhủ về tâm hồn trung dung của mình. 

Cứ gọi theo tên gì chúng ta muốn: Green New Deal - Thỏa thuận mới màu xanh, 

Great Transition - Chuyển đổi Vĩ đại, Marshall Plan for Planet Earth - Kế hoạch 
Marshall cho Hành tinh Trái đất, ... Nhưng chớ nhầm: Đây không phải là một kế 
hoạch phụ trội bổ sung, một mục nữa trong danh sách lắm việc cần làm của chính 

phủ; và trái đất chẳng phải là một quan tâm đặc biệt gì đấy cần thỏa mãn. Loại 
chuyển biến cần thiết hiện nay sẽ chỉ xảy ra nếu được xem là một sứ mệnh văn-
minh-hóa, ở đất nước chúng ta và trong mọi nền kinh tế lớn trên trái đất.

Một điều mà chúng tôi ý thức sâu sắc khi soạn thảo The Leap Manifesto - 
Tuyên ngôn Bước Nhảy Vọt là các tình trạng khẩn cấp rất dễ bị lạm dụng quyền lực,
và cả những người tiến bộ cũng không miễn nhiễm với chuyện lạm dụng này, dù thế

nào đi nữa. Đã có một lịch sử lâu dài và đau lòng về chuyện các nhà bảo vệ môi 

trường, dù ngấm ngầm hay thẳng thừng, đã gửi đi thông điệp rằng "Sứ mệnh của 
chúng ta thật lớn, thật cấp bách, và bao trùm tất cả mọi người mọi vật, nên phải 
được ưu tiên hơn tất cả mọi thứ và mọi người khác." Giữa các dòng chữ ấy là ý này: 

"Trước hết thì chúng ta sẽ cứu hành tinh này đã, rồi sau đó sẽ lo tính về chuyện 
nghèo đói, bạo lực của cảnh sát, kỳ thị giới tính và phân biệt chủng tộc."

Đó chính là một phương cách tuyệt vời để xây dựng một phong trào rất nhỏ, 
yếu và đồng nhất. Bởi vì thực tế thì nghèo đói, chiến tranh, kỳ thị chủng tộc và 

bạo lực tính dục đều là những mối đe dọa sự sinh tồn, nếu bạn và cộng đồng của 
bạn đang ở trong đích nhắm của kẻ phạm tội. Vì thế, được truyền cảm hứng từ 
phong trào công lý khí hậu đang phát triển trên khắp thế giới, chúng tôi đã thử 
nghiệm một phương cách khác. Chúng tôi quyết tâm rằng nếu muốn thay đổi tận gốc
nền kinh tế của mình cho sạch hơn rất nhiều, ngay khi phải đối đầu với thảm họa khí

hậu, thì chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để đồng thời làm cho nền kinh tế trở nên 

công bằng hơn rất nhiều, trên tất cả các mặt trận khác nhau. Như thế, sẽ không ai bị 
buộc phải lựa chọn xem mối đe dọa hiện hữu nào mới là quan trọng nhất đối với họ. 
Tôi xin đưa ra một vài ví dụ nhanh gọn sau đây.

Không có gì đáng ngạc nhiên, trong một tư liệu tập trung vào khí hậu, chúng tôi

đã kêu gọi đầu tư thật nhiều vào cơ sở hạ tầng xanh, gồm các năng lượng tái tạo, 
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hiệu năng sử dụng, giao thông vận chuyển, và đường sắt cao tốc. Tất cả hướng 
đến việc đạt thành một nền kinh tế tái tạo 100% vào giữa thế kỷ 21, và 100% năng 
lượng tái tạo trước đó nhiều nữa. Chúng tôi biết rằng tất cả những điều này sẽ tạo ra 
một lượng lớn việc làm: đầu tư vào những lĩnh vực này tạo ra nhiều việc làm gấp 
sáu đến tám lần hơn so với đầu tư cùng số tiền đó vào dầu khí. Vì vậy, chúng tôi 

kêu gọi dùng quỹ công để đào tạo lại những người lao động đang phải đối mặt với 
nguy cơ mất việc làm trong các lĩnh vực đào khoan mỏ, để họ sẵn sàng làm việc 
trong nền kinh tế thay thế; và các nghiệp đoàn có mặt quanh bàn họp bảo chúng tôi 

rằng điều quan trọng là người lao động phải được tham gia một cách dân chủ vào 

việc thiết kế các chương trình đào tạo lại đó. Như thế, đấy là tất cả những gì cần có 

trong cương lãnh nền tảng: chính là các nguyên tắc cơ bản của một chương trình 

chuyển đổi dựa trên công lý.

Nhưng chúng tôi còn muốn hơn thế nữa. Khi nói về "công việc xanh", cụm từ 
mà chúng tôi rất hay nhắc đến, hầu hết chúng tôi đều hình dung ra cảnh một người 
lao động đội chiếc mũ an toàn cứng đang dựng lên một tấm pin năng lượng mặt trời.
Chắc hẳn đấy là một loại công việc xanh, và chúng ta cần rất nhiều công việc xanh 
đó. Tuy nhiên còn có rất nhiều công việc khác nữa vốn đã có hàm lượng carbon 
thấp. Ví dụ, chăm sóc người già cả và bệnh tật, là loại công việc không đốt nhiều 
carbon. Lao động nghệ thuật không đốt nhiều carbon. Dạy học trò là việc làm ít 

carbon. Chăm sóc nhà trẻ là việc làm ít carbon. Vậy mà, các loại công việc này, 

phần lớn là do phụ nữ đảm nhận, lại thường bị đánh giá thấp, trả lương thấp và rất 
thường là mục tiêu bị cắt giảm của chính phủ. Vì vậy, chúng tôi quyết định cố ý mở 
rộng định nghĩa thông thường về công việc xanh bao gồm bất cứ việc làm nào hữu 
ích và làm giàu cho đời sống cộng đồng chúng ta mà không đốt nhiều nhiên liệu hóa

thạch. Như một người tham gia cuộc họp đã nói: “Điều dưỡng là năng lượng tái 

tạo. Giáo dục là năng lượng tái tạo”. Hơn nữa, loại công việc này làm cho các cộng
đồng của chúng ta mạnh mẽ hơn, nhân đạo hơn, và do đó, có khả năng điều chỉnh 
hướng tiến tốt hơn, trước những cú sốc sắp sửa xảy đến với chúng ta vì hiểm họa 
biến đổi khí hậu.

Một mảng quan trọng khác trong The Leap Manifesto là khái niệm “energy 
democracy - dân chủ về năng lượng”, rằng năng lượng tái tạo, bất cứ lúc nào khả 
thi, nên thuộc quyền sở hữu công cộng hoặc sở hữu cộng đồng, và được kiểm soát 

sao cho lợi nhuận và lợi ích từ các ngành công nghiệp mới sẽ ít bị tập trung (vào tay 

một số ít người), không như tình trạng thời nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi được 
truyền hứng khởi từ thành quả chuyển đổi năng lượng của nước Đức, nơi đã 

chứng kiến hàng trăm thành phố và thị trấn giành lại được quyền kiểm soát mạng 
lưới năng lượng từ các công ty tư nhân, cùng với sự bùng nổ của các hợp tác xã 
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năng lượng xanh, nơi lợi nhuận từ sản xuất điện được giữ lại trong cộng đồng để chi 
trả cho những dịch vụ thiết yếu.

Tuy nhiên, chúng tôi quyết định rằng cần phải đạt được nhiều hơn là “dân chủ 
về năng lượng” nữa, rằng cũng cần thêm “energy justice - công lý năng lượng”, 
thậm chí cả “energy reparations - đền bù năng lượng” nữa. Bởi vì cách thức sản 
xuất năng lượng và cách các ngành công nghiệp bẩn khác phát triển trong vài thế kỷ 
qua, đã ép buộc các cộng đồng nghèo nhất phải gánh chịu phần lớn gánh nặng môi 

trường thậm bất công trong khi họ thu thập quá ít lợi ích kinh tế. Đó là lý do tại sao 
The Leap tuyên bố rằng: “Các cộng đồng người bản địa, và những người khác bị 
đặt ở tuyến đầu của hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm, phải là những người 
đầu tiên nhận được hỗ trợ của quỹ công cho các dự án năng lượng sạch của 
chính họ”.

Nhiều người nhận thấy những kết nối này gây khó khăn. Họ bảo rằng việc giảm
lượng khí thải đã đủ khó khăn rồi, tại sao lại phải gánh nặng thêm nữa bằng chuyện 
cố khắc phục cả nhiều thứ khác cùng lúc? Câu trả lời của chúng tôi là nếu chúng ta 

sẽ sửa chữa mối quan hệ của chúng ta với đất đai bằng cách chuyển đổi ra khỏi việc 
khai thác tài nguyên đến vô tận, thì tại sao chúng ta lại không bắt đầu sửa chữa 
luôn mối quan hệ của chúng ta giữa người và người với nhau trong quá trình 

này? Đã bao lâu nay, chúng ta đã thấy người ta đưa ra các chính sách riêng lẻ cắt rời
các khủng hoảng sinh thái ra khỏi các hệ thống kinh tế và xã hội đang làm cho các 

khủng hoảng sinh thái ấy nguy kịch thêm. Đấy chính là mô hình đã thất bại. Trái lại,
mô hình chuyển đổi toàn diện thì chưa bao giờ được thử nghiệm trên quy mô quốc 
gia.

Xin đưa ra một vi dụ khác nữa. The Leap nhận thấy rõ ràng vai trò mà các 

chính sách đối ngoại của chính phủ chúng ta đã và đang tiếp tục phát huy, trong việc
thúc đẩy người ta rời bỏ nhà cửa mà xin tị nạn ở các quốc gia khác. Một số bị 
thúc đẩy bởi các tác động kinh tế cơ cực nghiêm trọng của các thỏa thuận thương 
mại mà chính phủ của chúng ta hỗ trợ, một số do (ô nhiễm ở) các mỏ mà các công ty

của chúng ta đã khai thác. Một số khác bị thúc đẩy bởi các cuộc chiến tranh mà 

chính phủ của chúng ta đã ủng hộ quân đội hay tiền bạc.

Tất cả những điều này: các thỏa thuận thương mại, chiến tranh, hầm mỏ, là 

những yếu tố chính góp phần làm tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn 

cầu, và hiện nay chính biến đổi khí hậu cũng đang buộc người ta phải rời bỏ nhà 

cửa. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định xem xét lại quyền của người di cư tị 
nạn như một vấn đề công lý khí hậu. Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng chúng ta 

cần phải mở các cửa biên giới của mình cho nhiều người di cư và tị nạn hơn nữa, và 

tất cả người lao động, bất kể tình trạng nhập cư như thế nào, đều phải có đầy đủ 
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quyền lao động và bảo vệ lao động. Chúng ta cần làm điều này không phải vì lòng 

bác ái hay để thể hiện lòng tốt trong trái tim mình, mà bởi vì biến đổi khí hậu, trong 
tính chất phức tạp toàn cầu của nó, dạy cho chúng ta rằng số phận của tất cả chúng

ta luôn luôn liên kết với nhau. Nền tảng dưới cùng vẫn là: chúng ta muốn trở thành

loại người như thế nào, khi tác động của hành động tập thể của chúng ta trên toàn bộ

loài người không còn có thể phủ nhận được nữa. Đó là vấn nạn cả về đạo đức và 

tinh thần, chứ không chỉ là vấn nạn về kinh tế và chính trị mà thôi.

Chúng tôi biết rằng trở ngại lớn nhất mà cương lãnh nền tảng của chúng tôi sẽ 
phải đối mặt là sức mạnh của luận lý kiệm ước thắt lưng buộc bụng, là thứ thông 

điệp mà tất cả chúng ta đều nhận được trong nhiều thập kỷ nay, rằng các chính phủ 
gần như phá sản thường trực, thế thì tại sao lại cứ mất công mơ ước về một xã hội 
thực sự công bằng? Với nhận thức như thế, chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với một 
nhóm các nhà kinh tế để đề ra được một tư liệu song hành phản biện cho thấy chính 

xác cách thức chúng tôi sẽ làm để có đủ doanh thu chi trả cho kế hoạch của mình.

Trước khi công bố cương lãnh nền tảng này, chúng tôi đã tiếp cận nhiều tổ 
chức và cá nhân có tiếng tăm. Và người này tiếp người khác đã đồng ý với chúng 

tôi. Đây đúng là lòai người mà chúng ta muốn trở thành. Hãy cùng nhau thúc đẩy 
các chính trị gia của chúng ta. Hãy vứt bỏ lối suy nghĩ thận trọng của người Canada. 
Các nhân vật biểu tượng quốc gia đã đứng lên cùng chúng tôi không chút do dự đã 

có cả Neil Young, Leonard Cohen. Tiểu thuyết gia Yann Martel đã hồi đáp rằng 
cần phải “thét lên từ những mái nhà.” The Leap Manifesto đã là một văn kiện 
hiếm hoi đã có thể được ký bởi Greenpeace, bởi người đứng đầu Canadian 
Labour Congress - Hội đồng Lao động Canada, và những trưởng lão bản địa như 
người phát ngôn nổi tiếng của sắc dân Haida, và nhà điêu khắc bậc thầy Gujaaw. 
Tổng số trên hai trăm tổ chức.
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Gói gọn Thêm Chín Lý do 

Ủng hộ Green New Deal
 Naomi Klein

Giới thiệu:

Tháng 9 năm 2019, tác gia, nhà hoạt động xã hội và môi trường Naomi Klein đã xuất
bản cuốn “On Fire: The (Burning) Case for Green New Deal – Bùng cháy: Lý do nồng 
nhiệt ủng hộ Thỏa Thuận Mới Màu Xanh” tập hợp các bài tiểu luận tập trung vào hiểm họa 
biến đổi khí hậu và những hành động cấp bách cần thiết để cứu trái đất. Naomi Klein ủng 
hộ Nghị quyết Green New Deal trong suốt cuốn sách, và chương kết luận của cuốn sách 

này tóm lược thêm 9 lý do để ủng hộ Green New Deal, là một tham luận rất thuyết phục 
(xin xem bản dịch dưới đây).

Naomi Klein là nhà báo đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế, cộng tác với những 
tờ báo có uy tín toàn cầu như The New York Times, The Nation, The Guardian,... 
Thông tín viên cấp cao của báo mạng The Intercept. Tác giả của nhiều tác phẩm về xã 

hội, kinh tế và môi trường được hâm mộ nhất thế giới như The Shock Doctrine, No Logo, 
This Changes Everything, No Is Not Enough,... Khoa trưởng đầu tiên của phân khoa 

Media, Culture and Feminist Studies ở Đại học Rutgers. Là nhà hoạt động nổi tiếng cho
nữ quyền, công bằng xã hội và môi trường, bà đồng sáng lập The Leap, tổ chức tranh đấu 
cho Công lý về Khí hậu.

Greta Thunberg viết: “Tác phẩm của Naomi Klein luôn luôn làm tôi cảm động và 

chỉ hướng cho tôi. Bà là người ghi sử vĩ đại về khủng hoảng khí hậu của thời đại, và là 

niềm hứng khởi của nhiều thế hệ hiện tại”.

*

Những người chỉ trích Green New Deal có nhiều lập luận nghiêm trang để bảo 
rằng toàn bộ kế hoạch này chỉ có thể thất bại mà thôi. Tình trạng tê liệt ở thủ đô 

chính trị Washington là có thật. Ngay cả trong một thế giới mà cho dù các đảng viên

Cộng hòa vốn chối bỏ nguy cơ biến đổi khí hậu có bị quét sạch khỏi quyền lực đi 
nữa, vẫn sẽ còn nhiều đảng viên Dân chủ có khuynh hướng trung dung còn quả 
quyết rằng các cử tri của họ không muốn có những thay đổi triệt để đến như thế. Các

kế hoạch Green New Deal sẽ rất tốn kém và việc vận động cho ngân sách được phê 

chuẩn sẽ là loại nỗ lực gian khổ cỡ các công trình khổng lồ của Hercules.

Người ta bảo rằng hướng hành động tốt nhất là thúc đẩy các chính sách về khí 

hậu nào thu hút được nhiều người thuộc phái bảo thủ, chẳng hạn: chuyển từ điện 
than đá sang điện hạch nhân, hoặc là đánh một khoản thuế carbon nho nhỏ để lấy lại 
doanh thu như một loại "cổ tức" chia lời cho mọi người dân.
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Khuyết điểm chính của các lối tiếp cận theo kiểu tiến-từ-từ  chắp vá vụn vặt 
này, đơn giản là chúng sẽ không làm được việc. Để giành cho được sự ủng hộ từ 
những đảng viên Cộng hòa đang ngập mặt trong tiền bạc thu nhận được từ nhiên liệu
hóa thạch, thì khoản thuế carbon nói trên sẽ quá thấp để có thể có tác dụng bù lổ cho
họ. Điện hạch nhân thì đắt và chậm xây dựng lẫn triển khai so với loại năng lượng 
tái tạo, đó là chưa kể đến những rủi ro trong việc khai thác uranium và lưu trữ xử trí 

chất thải.

Sự thật là, chúng ta không thể nào giảm lượng khí thải khổng lồ một cách 

nhanh chóng như yêu cầu, để thoát ra khỏi quỹ đạo nguy hiểm đã dự kiến, mà không

cần đến một cuộc đại-tu sâu rộng các cơ sở hạ tầng lẫn công nghiệp đang có. May 

mắn là Green New Deal không phải gần như viễn vông hoặc phi-thực-tế như nhiều 
nhà phê bình đã cáo buộc. Tôi đã chứng minh tại sao như thế suốt trong các chương 
trước của cuốn sách này, tuy nhiên cũng sẽ nêu ra sau đây thêm chín lý do khiến 
Green New Deal có cơ hội thành công, cơ hội này sẽ tăng thêm nữa mỗi lần chúng ta

dấn bước lên và cổ động cho giải pháp này.

1. Green New Deal sẽ tạo ra công việc trên quy mô khổng 
lồ

Đến nay, tất cả những nơi trên thế giới đã đầu tư nhiều vào năng lượng tái tạo 
và hiệu năng cao đều chứng tỏ được rằng các lĩnh vực này chính là những ngành 

mạnh mẽ tạo ra việc làm hơn nhiều so với ngành nhiên liệu hóa thạch. Khi tiểu bang
New York cam kết sẽ thay một nửa tổng số năng lượng bằng năng lượng tái tạo vào 

năm 2030 (tuy vẫn chưa đủ nhanh), ngay lập tức họ đã chứng kiến sự gia tăng đột 
biến trong số việc-làm-mới được tạo ra.

Các bước tiến càng lúc càng tăng tốc của kế hoạch Green New Deal sẽ biến nó 

thành một cỗ máy tạo việc làm. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của chính phủ liên 

bang — thực sự, dù đã phải chịu sự phá hoại cố tình từ Nhà Trắng (dưới thời Tổng 
thống Trump) — nền kinh tế xanh đã tạo ra được nhiều việc làm hơn ngành dầu mỏ 
và khí đốt. Theo Báo cáo Việc làm và Năng lượng Hoa Kỳ (United States Energy 
and Employment Report - USEER) năm 2018, số công việc trong lĩnh vực hoạt 
dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và các loại năng lượng sạch khác đã nhiều
hơn gấp ba lần các công việc về nhiên liệu hóa thạch. Điều đó đang xảy ra do sự kết 
hợp những ưu đãi của các tiểu bang và thành phố, cùng với việc chi phí về năng 
lượng tái tạo đang giảm mạnh. Green New Deal sẽ đưa ngành công nghiệp năng 
lượng tái tạo bùng phát thành siêu sao mới, đồng thời đảm bảo những công việc mới
có mức lương và phúc lợi tương đương với các công việc được cung cấp trong lĩnh 
vực dầu khí hóa thạch.
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Không hề thiếu các kết quả điều nghiên hỗ trợ kết luận này. Chẳng hạn, một 
nghiên cứu năm 2019 về tác động đến việc làm của một chương trình kiểu Green 
New Deal ở tiểu bang Colorado đã cho thấy sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn là mất đi. 
Nghiên cứu này, được Khoa Kinh tế và Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính trị tại Đại 
học Massachusetts – Amherst công bố, đã xem xét những gì tiểu bang phải làm để 
đạt được mức giảm 50% lượng khí thải vào năm 2030. Kết quả cho thấy rằng 
khoảng 585 công việc ngoài cấp quản lý sẽ mất đi nhưng bù lại, với khoản đầu tư 
14,5 tỷ USD mỗi năm vào năng lượng sạch, “Colorado sẽ tạo ra khoảng 100.000 
việc làm mỗi năm trong tiểu bang.”

Còn có rất nhiều nghiên cứu khác nữa với những phát hiện nổi bật tương tự. 
Một kế hoạch được U.S. BlueGreen Alliance - Liên minh BlueGreen Hoa Kỳ, một 
cơ quan tập hợp các công đoàn và các nhà bảo vệ môi trường, đã ước tính rằng 
khoản đầu tư hàng năm 40 tỷ USD vào phương tiện giao thông công cộng và đường 
sắt cao tốc trong vòng sáu năm, sẽ tạo ra hơn 3,7 triệu việc làm trong thời gian đó. 

Và theo một báo cáo của European Transport Workers Federation - Liên đoàn 

Công nhân Vận tải Âu châu, các chính sách toàn diện nhằm giảm 80% lượng khí 

thải trong lĩnh vực giao thông sẽ tạo ra 7 triệu việc làm mới trên khắp lục địa Âu 

châu, trong khi 5 triệu việc làm năng lượng sạch khác ở Châu Âu có thể làm giảm 
90% lượng khí thải từ ngành điện lực.

2. Kinh phí cho Green New Deal sẽ tạo ra nền kinh tế 
công bình hơn

Như báo cáo của IPCC năm 2018 về việc giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 

1,5 °C đã nêu rõ, nếu chúng ta không thực thi những hành động cấp thiết để giảm 
lượng khí thải, thì thiệt hại sẽ lên đến mức số thiên văn. Ủy ban IPCC ước tính thiệt 
hại kinh tế của việc để nhiệt độ tăng thêm 2 °C (thay vì 1,5 °C) sẽ lên tới 69 nghìn tỷ

USD trên toàn cầu.

Tất nhiên, việc triển khai Green New Deal cũng sẽ có chi phí lớn, và những 
người ủng hộ đã chỉ ra nhiều cách khác nhau để tài trợ cho kế hoạch này. 

Alexandria Ocasio-Cortez đã nói rằng phiên bản Green New Deal của Hoa Kỳ nên 

được tài trợ theo phương cách vẫn dùng cho tất cả các khoản chi tiêu khẩn cấp đã 

từng xảy ra trước đây: là Quốc hội Mỹ chỉ cần chấp thuận các khoản ngân sách, và 

được Treasury - Bộ Tài chính Mỹ bảo đảm hỗ trợ như biện pháp cuối cùng. Theo 

New Consensus, tổ chức tư vấn liên kết chặt chẽ với các đề xuất chính sách của 
Alexandria Ocasio-Cortez: “Green New Deal sẽ sản xuất hàng hóa và dịch vụ mới 
để bắt kịp và bù đắp các khoản chi tiêu mới, do đó không có lý do gì khác nữa để 
phải lo sợ khó khăn trong việc tài trợ có thể làm ngừng tiến độ của kế hoạch này, 
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hơn là phải lo sợ khó khăn trong việc tài trợ sẽ làm ngừng tiến độ của chiến tranh 
hoặc giảm thuế."

Trong khi đó, phong trào “European Spring - Mùa Xuân Châu Âu” đề xuất 
một Green New Deal cho Châu Âu kêu gọi thực thi mức thuế doanh nghiệp tối thiểu
toàn cầu để thu lại doanh thu thuế mà các đại công ty cỡ Apple hay Google trên thế 
giới hiện đang né tránh bằng các mánh khóe dàn xếp xuyên-quốc-gia. Đồng thời còn

kêu gọi đảo ngược quan niệm chính thống về chính sách tiền tệ (monetary 
orthodoxy), cho phép đầu tư công cộng phát hành “trái phiếu xanh” được hỗ trợ bởi 
các ngân hàng trung ương. “Để giải quyết mối đe dọa hiện hữu thực sự mà chúng ta 

đang phải đối mặt ngày nay, chúng ta cần phải đảo ngược các chính sách kinh tế đã

đưa chúng ta đến bờ vực thẳm này. Kiệm ước, thắt lưng buộc bụng có nghĩa là tuyệt
chủng”. Một số nhà phân tích, như Christian Parenti, đã nhấn mạnh rằng các chính 

phủ liên bang có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi bằng các chính sách thu mua 

hàng hóa.

Nói tóm lại, có đủ các phương cách để huy động tài chính, bao gồm cả những 
cách tấn công vào mức độ tập trung của cải không thể tiếp tục mãi được vào tay một
số ít người, và chuyển gánh nặng lên vai những kẻ phải chịu trách nhiệm lớn nhất 
trong việc làm ô nhiễm khí hậu. Và không khó để tìm ra họ là ai. Chúng ta biết, nhờ 
vào nghiên cứu của Climate Accountability Institute - Viện Giải trình Khí hậu, 
rằng con số kinh khủng 71% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính kể từ năm 
1988 có thể truy ra nguồn gốc từ chỉ một trăm công ty và nhà nước khổng lồ về 
nhiên liệu hóa thạch, được mệnh danh là “Carbon Majors - Các tay tổ thải khí 

carbon”.

Dựa trên sự thật này, có nhiều biện pháp “người gây ô nhiễm phải trả tiền” có 

thể được thực thi để đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm nặng nhất về cuộc 
khủng hoảng này sẽ phải nỗ lực hết sức để yểm trợ thực hiện quá trình chuyển đổi 
— thông qua việc đóng tiền phạt thiệt hại pháp lý, thông qua tiền bản quyền cao 
hơn, và cắt giảm trợ cấp cho họ. Trợ cấp trực tiếp cho nhiên liệu hóa thạch trị giá 

lên đến 775 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu, gồm hơn 20 tỷ USD chỉ riêng ở Hoa Kỳ.
Điều đầu tiên cần làm là các khoản trợ cấp này phải được chuyển sang đầu tư vào 

năng lượng tái tạo và hiệu năng cao.

Mà không chỉ các công ty nhiên liệu hóa thạch mới đặt lợi nhuận siêu hạng của 
mình lên trên sự an toàn của loài người trong hàng thập kỷ qua; các thiết chế tài 

chính, ngân hàng đã bảo lãnh các khoản đầu tư của các công ty đó cũng thế thôi, 

mặc dù vẫn thấu hiểu tường tận về các rủi ro khi làm như thế. Đó là lý do tại sao, 
ngoài việc loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, các chính phủ còn phải đòi chia sẻ 
công bằng hơn nhiều nữa từ thu nhập khổng lồ của khu vực tài chính, ngân hàng 
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bằng cách áp đặt thuế giao dịch, có thể thu được đến 650 tỷ USD trên toàn cầu, theo
ước tính của Nghị viện châu Âu.

Và tiếp theo đó là quân đội. Nếu ngân sách quân sự của mười quốc gia hàng 

đầu về chi tiêu quân sự trên toàn cầu bị cắt giảm 25%, thì sẽ giải tỏa được hàng năm 
325 tỷ USD, theo số liệu báo cáo của Stockholm International Peace Research 
Institute - Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, số tiền này có thể được 
chi cho việc chuyển đổi năng lượng và chuẩn bị cho cộng đồng thế giới ứng phó với 
thời tiết khắc nghiệt phía trước.

Trong khi đó, chỉ cần tăng thuế 1% lên các tỷ phú là sẽ có thể thu về 45 tỷ 
USD mỗi năm trên toàn cầu, theo Liên Hiệp Quốc, đấy là chưa kể số tiền sẽ còn thu 

lại được từ những nỗ lực quốc tế nhằm đóng cửa các thiên đường thuế cho các đại 
gia. Theo James S. Henry, cố vấn cấp cao của Tax Justice Network - Mạng lưới Tư

pháp Thuế có trụ sở tại Anh, vào năm 2015, tài sản tài chính tư nhân của các cá nhân

không được báo cáo tại các thiên đường thuế trên toàn cầu ước tính vào khoảng từ 
24 nghìn tỷ đến 36 nghìn tỷ USD. Đóng cửa một số thiên đường đó sẽ giúp rất nhiều
vào việc thực hiện quá trình chuyển đổi công nghiệp vô cùng cần thiết ngày nay.

3. Hoạt dụng sức mạnh của tình trạng khẩn cấp

Green New Deal không coi khủng hoảng khí hậu chỉ là một vấn đề trong bản 
liệt kê các ưu tiên xứng đáng để thực hiện. Mà đã hưởng ứng lời kêu gọi của Greta 
Thunberg là “hãy hành động như chính ngôi nhà của bạn đang bốc cháy. Bởi 
đang bốc cháy thật sự đấy." Quả thật là thời hạn mà khoa học đã chỉ ra cho việc 
thưc hiện chuyển đổi sâu rộng này quá ngắn, đến mức nếu các bước chuyển đổi căn 
bản không thực hiện được mỗi năm trong ba mươi năm tới, thì chúng ta sẽ đánh mất 
cơ hội nhỏ bé mà chúng ta còn có để ngăn chặn sự nung nóng toàn cầu thực sự thảm 
khốc. Đối ứng với một trường hợp khẩn cấp đúng mức với trường hợp khẩn cấp, có 

nghĩa là tất cả năng lượng mà chúng ta đang có, phải được vận dụng toàn lực vào 

hành động, thay vì chỉ để la hét về sự cần thiết phải hành động, là điều đang xảy ra 
ngay bây giờ.

Có khẩn cấp như vậy mới có thể giải phóng tất cả chúng ta khỏi tình trạng suy 
nhược vì phân vân lưỡng lự, vẫn thường có khi sống trong một văn-hóa-phủ-nhận- 
thực-tế của một cuộc khủng hoảng sâu sắc ở mức độ khủng khiếp. Green New Deal 
đặt tất cả chúng ta vào tình trạng khẩn cấp, điều đó tuy đáng kinh hãi cho một số 
người, nhưng lại khiến nhiều người khác nhẹ nhõm và quyết tâm, đặc biệt là đối với 
những người trẻ tuổi, sẽ là một nguồn năng lực mạnh mẽ.

4. Green New Deal không thể trì hoãn được



  46

Một số người đã chỉ trích nghị quyết Green New Deal vì bảo rằng nước Mỹ 
phải loại bỏ nhiên liệu hóa thạch ngay chỉ trong một thập kỷ. Trong khi các nhà 

khoa học đã nói rằng thế giới cần phải đạt được mức phát thải thực chất 0 vào năm 
2050, vậy tại sao lại phải vội vàng đến thế? Câu trả lời đầu tiên là “vì công lý”: các 

quốc gia giàu có đã trở nên giàu như vậy bằng cách gây ô nhiễm không ai hạn chế 
được, vì vậy cần phải khử cacbon nhanh nhất, để các quốc gia nghèo hơn, đa số các 

nước này vẫn còn thiếu thốn ngay cả những điều kiện cơ bản về nước sạch và điện 
lực, có thể có được một quá trình chuyển đổi dần dần.

Và câu trả lời thứ hai là “vì chiến lược”: thời hạn mười năm có nghĩa là không 

thể trì hoãn được nữa. Cho đến trước khi có kế hoạch Green New Deal, mọi phản 
ứng chính trị đối với cuộc khủng hoảng khí hậu đều cố đặt các mục tiêu tham vọng 
nhất ra thật xa cả nhiều thập kỷ trong tương lai, rất lâu sau khi các chính trị gia đưa 
ra những cam kết này rời khỏi nhiệm sở. Đã vậy, các nhiệm vụ mà các chính trị gia 
này giao cho chính họ lại tương đối dễ làm, chẳng hạn như đưa ra các kế hoạch hạn 
chế và thương lượng bù trừ thải khí CO2, hoặc ngừng hoạt động các nhà máy chạy 
than cũ và thay thế chúng bằng khí đốt thiên nhiên. Còn công việc khó khăn là đối 
mặt với toàn bộ mô hình kinh doanh của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch thì 

họ để dành lại thật lâu về sau cho những người kế nhiệm!

Thỏa thuận thời gian chuyển tiếp mười năm không có nghĩa là mọi việc nhất 
định phải hoàn thành trong một thập kỷ. Nghị quyết đặt ra một thời hạn khá tham 

vọng nhưng vẫn nhắc nhở "trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ, kỹ thuật."

Cơ bản là chúng ta không còn chơi trò đùn đẩy trách nhiệm nữa. Nhóm chính 

trị gia hiện tại đã đề xuất và ủng hộ Green New Deal cuối cùng muốn nói rằng: 
“Chúng ta là những người sẽ hoàn thành công việc. Chứ không phải ai khác”.

Xét trên những thiệt hại mà cám dỗ trì hoãn đã gây ra cho hành tinh của chúng 

ta bao lâu nay, đó là một quyết tâm rất lớn.

5. Không sợ suy thoái kinh tế

Trong ba thập kỷ qua, một trong những trở ngại lớn nhất ngăn cản tiến bộ vững
chãi trong hành động cho khí hậu là sự bất-an-định của thị trường. Trong những thời
kỳ kinh tế tăng tiến, người ta thường sẵn lòng thực hiện vài chính sách môi trường, 
nghĩa là chịu trả nhiều hơn một chút cho khí đốt, điện và các sản phẩm “xanh”. Thế 
nhưng cứ mỗi lần kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái vất vả thì sự sẵn lòng này lại 
bốc hơi tiêu tan ngay một cách dễ hiểu.

Và đó có thể là lợi ích lớn nhất của việc mô-hình-hóa phương pháp tiếp cận khí

hậu của chúng ta hiện nay theo mẫu New Deal của Franklin D. Roosevelt, phương 
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sách kích thích kinh tế nổi tiếng nhất mọi thời đại, được thực hiện ngay bờ vực 
khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Khi nền kinh tế toàn cầu bước 
vào một cuộc suy thoái hoặc khủng hoảng khác, là điều chắc chắn sẽ phải xảy ra, thì 

sự hỗ trợ cho Green New Deal lần này vẫn sẽ không chìm xuồng như trường hợp 
của mọi sáng kiến xanh lớn khác trong các cuộc suy thoái trước đây. Thay vào đó, 

sự hỗ trợ có thể được dự kiến sẽ tăng lên, bởi vì một gói kích thích quy mô lớn có 

sức mạnh tạo ra được hàng triệu việc làm như thế sẽ trở thành hy vọng lớn nhất có 

thể giải quyết được nỗi khổ-nhọc kinh tế của mọi người.

6. Tránh được phản ứng phẫn nộ của dân chúng

Lệ thường khi các chính trị gia đưa ra những chính sách về khí hậu xa lánh hẳn 
dự tính chung của quần chúng về công bằng kinh tế, thì công chúng sẽ có phản ứng 
phẫn nộ trước sự bất công đó. Ví dụ, hãy nhìn xem nước Pháp dưới thời Emmanuel 
Macron, người bị các đối thủ chế nhạo là “tổng thống cho nhà giàu”. Macron đã 

theo đuổi một chương trình hành động kiểu  “thị trường tự do” cổ điển cho nước 
Pháp, giảm thuế cho các cá nhân và tập đoàn giàu có, rút bỏ các biện pháp bảo vệ 
người lao động đã khó khăn lắm mới giành được, khiến học sinh khó có được giáo 

dục đại học hơn - tất cả xảy ra ngay sau nhiều năm người dân đã phải thắt lưng buộc
bụng dưới các chính quyền trước đó.

Chính trong bối cảnh đó, vào năm 2018, Macron đã đưa ra thuế nhiên liệu 
nhằm khiến việc dùng xe hơi đắt đỏ hơn lên, từ đó giảm mức tiêu thụ và nhân thể 
gây quỹ cho các chương trình khí hậu.

Thế nhưng thực tế đã không đạt được hiệu quả như vậy. Số đông những người 
lao động ở Pháp, vốn đang khổ sở vì áp lực kinh tế nặng nề từ các chính sách khác 

của Macron, đã coi phương cách đối đầu với khủng hoảng khí hậu dựa trên thị 
trường như thế này là đòn tấn công trực tiếp vào họ: Tại sao họ lại phải trả nhiều 
hơn nữa để lái xe đi làm, trong khi giới siêu giàu được tự do đổ nhiên liệu vào máy 

bay phản lực tư nhân để bay sang chơi ở các thiên đường thuế của chúng? Hàng vạn 
người đã xuống đường trong căm phẫn, lắm người mặc áo bảo hộ màu vàng (gọi là 

đám gilets jaunes) biến nhiều cuộc biểu tình thành bạo loạn toàn diện.

Nhiều gilets jaunes đã hô vang: "Chính phủ lo ngày tận thế. Chúng tôi lo mỗi
cuối tháng." Trong tuyệt vọng cố gắng giành lại quyền kiểm soát đất nước, Macron 
đã phải rút bỏ thuế nhiên liệu và tăng mức lương tối thiểu, cùng với những nhượng 
bộ khác, đồng thời đàn áp tàn bạo phong trào phản kháng.

Một trong những điểm mạnh của cách tiếp cận Green New Deal là sẽ không tạo
ra loại phản ứng phẫn nộ này. Không có chút gì trong khung-sườn hành động của 
Green New Deal buộc mọi người phải lựa chọn giữa việc lo đến ngày tận thế và lo 
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đến ngày cuối tháng cả. Toàn bộ mục đích vẫn là thiết kế các chính sách cho phép 

tất cả chúng ta lo liệu cho cả hai; các chính sách giảm lượng khí thải đồng thời giảm 
áp lực kinh tế lên người lao động, bằng cách đảm bảo rằng mọi người đều có thể 
kiếm được việc làm tốt trong nền kinh tế mới; rằng họ có được các biện pháp an sinh

xã hội cơ bản như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà trẻ; và những công việc “xanh”

đều tốt, nằm trong nghiệp đoàn, hỗ trợ gia đình với đầy đủ phúc lợi và thời gian nghỉ

dưỡng. Chắc chắn sẽ phải chi trả cho việc giảm khí carbon, nhưng người lao động có

cơ hội sống sót cao hơn nhiều, nếu họ không phải bám víu vào cuộc sống chỉ có thể 
bằng mấy đầu móng tay của họ.

7. Green New Deal tạo được một đội quân ủng hộ nhiệt 
thành

Từ khi được đề xuất đến nay, những lời chỉ trích thường xuyên nhất đối với 
Green New Deal là tập trung quá nhiều vào công bằng kinh tế và xã hội, khiến cho 
khó kêu gọi ủng hộ hành động về khí hậu hơn là cho loại kế hoạch hạn hẹp hơn chỉ 
nhắm vào việc giảm khí thải carbon mà thôi. Như Thomas Friedman đã viết trên báo

New York Times rằng: “Tim tôi hướng về cây xanh. Nhưng đầu tôi bảo rằng không 

thể chuyển đổi cả hệ thống năng lượng và hệ thống kinh tế / xã hội của chúng ta trên

quy mô lớn như thế cùng một lúc được. Chúng ta phải chọn ưu tiên năng lượng hay 
khí hậu. Bởi vì đối với môi trường, thì chậm trễ có nghĩa là quá muộn. Chậm trễ là 

chính thức kết thúc.”

Lời nói đó giả định rằng thành phần kinh tế / xã hội trong Green New Deal là 

gánh nặng trì kéo toàn bộ kế hoạch này xuống. Trên thực tế, chính thành phần kinh 
tế / xã hội đó mới nâng lên hiệu quả của toàn bộ kế hoạch.

Không giống như những phương sách đùn đẩy chi phí chuyển đổi lên vai người
lao động, Green New Deal chuyên chú đưa việc giảm ô nhiễm môi trường thành ưu 
tiên hàng đầu cho những giới lao động dễ bị thiệt hại nhất và những cộng đồng dễ bị

gạt ra ngoài nhất. Cuộc diện sẽ thay đổi khi chúng ta có được các đại biểu trong 
Quốc hội đã từng trải qua các cuộc đấu tranh cho tầng lớp lao động để có công ăn 
việc làm đủ sống, cùng không khí và nước không độc hại, những đại biểu phụ nữ 
như Rashida Tlaib, người đã giúp tranh đấu thành công chống lại núi than cốc dầu 
hỏa độc hại của công ty Koch Industries ở Detroit.

Nếu là người thuộc tầng lớp thủ lợi trong nền kinh tế hiện tại và được tài trợ 
bởi tầng lớp còn thủ lợi nhiều hơn nữa, như rất nhiều chính trị gia ngày nay, thì họ 
chỉ cố gắng xây dựng luật khí hậu sao cho thay đổi chỉ ở mức tối thiểu, và càng ít 

ảnh hưởng đến hiện trạng càng tốt. Bởi lẽ hiện trạng này đang mang lại lợi nhuận tối
đa cho họ và các nhà tài trợ của họ. Đó là loại kế sách đã thất bại, như kế hoạch hạn 
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chế và thương lượng bù trừ thải khí CO2 đã thất bại ở Thượng viện dưới thời Tổng 
thống Obama, và đó cũng là loại kế sách đã đập ngược vào mặt Tổng thống Macron 
ở Pháp.

Ngược lại, các nhà lãnh đạo có gốc rễ từ các cộng đồng bị ngược đãi trầm trọng
bởi hệ thống kinh tế xã hội hiện tại, thì được giải tỏa để thực hiện một phương sách 

khác hẳn. Các chính sách khí hậu của họ nhiệt thành bao gồm những chuyển đổi sâu 

sắc trong toàn hệ thống, bởi vì chuyển đổi sâu sắc chính là điều mà các cộng đồng 
cơ sở của họ cần có để phát triển.

Trong nhiều thập kỷ qua, rào cản lớn nhất để giành chiến thắng trong luật khí 

hậu là sự chênh lệch to lớn về quyền lực. Lực phản đối từ các công ty nhiên liệu hóa 

thạch đã rất là hung hãn, sáng tạo và kiên cường. Nhưng đến khi các loại chính sách 

khí hậu dựa trên thị trường vốn yếu kém và rất thường là bất công, được đưa vào 

chương trình nghị sự chính trị, thì sự ủng hộ có cố gắng lắm cũng chẳng còn được 
bao nhiêu.

Trái lại, Green New Deal đã cho thấy sức mạnh có thể huy động được một 
phong trào quần chúng thực sự kết hợp được nhiều thành phần xã hội, không bị 
người ta lánh xa vì tính cách bao trùm sâu rộng đến như tham vọng của giải pháp, 

mà chính thật có hiệu quả lại là nhờ vào tính cách bao trùm sâu rộng ấy. Đúng như 
các tổ chức công bằng khí hậu đã lập luận trong nhiều năm nay, một khi các cộng 
đồng sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích nhất từ việc chuyển đổi, mà dẫn đầu phong 
trào, thì họ sẽ chiến đấu tận lực để giành chiến thắng.

8. Green New Deal sẽ tập hợp được nhiều đồng minh và 

cắt cụt phái bảo thủ khuynh hữu

Một trong những điểm bị đả kích kịch liệt của Green New Deal là: do việc liên 

kết hành động khí hậu với nhiều mục tiêu của các chính sách cấp tiến khác, phái bảo
thủ sẽ tin tưởng hơn rằng: sự kiện nung nóng toàn cầu là một âm mưu lén đẩy vào

chủ nghĩa xã hội, và vì vậy phân cực chính trị sẽ càng ngày càng sâu sắc.

Không còn gì để nghi ngờ chuyện các đảng viên Cộng hòa ở Washington sẽ 
tiếp tục tuyên truyền rằng Green New Deal chỉ là một cách thức để biến Hoa Kỳ 
thành Venezuela xã hội chủ nghĩa! Tất cả chúng ta đều có thể chắc chắn là họ sẽ 
tuyên truyền như thế. Nhưng đừng quá lo lắng mà bỏ qua một trong những lợi ích 

lớn nhất của việc đối phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu như một dự án tái tạo 
đất và cơ sở hạ tầng rộng lớn; bởi không có gì hàn gắn được những chia rẽ về ý-

thức-hệ nhanh chóng cho bằng một dự án cụ thể mang lại việc làm và tài nguyên cho

các cộng đồng đang bị thiệt hại.
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Một người hiểu rõ điều này là Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Chẳng hạn, 
khi ông triển khai mạng lưới các trại công tác của Civilian Conservation Corps - 
Quân đoàn Bảo tồn Dân sự, ông đã cố ý tập hợp nhiều người trong số họ trong các 

vùng nông thôn đã bỏ phiếu chống ông trong kỳ bầu cử tổng thống. Bốn năm sau, 
khi các cộng đồng đó đã trải nghiệm những lợi ích của New Deal - Thỏa thuận Mới 
cho chính bản thân, thì họ ít bị cám dỗ hơn trước, khi đảng Cộng hòa đe dọa họ về 
nguy cơ một đảng xã hội chủ nghĩa chiếm chính quyền, và do vậy nhiều người đã bỏ

phiếu cho đảng Dân chủ.

Chúng ta có thể mong đợi một đợt triển khai trên quy mô lớn các công trình cơ 
sở hạ tầng xanh và cải tạo đất, tạo ra việc làm, sẽ có được tác dụng tương tự như thế

ngày nay. Một số người vẫn sẽ tin rằng chuyện biến đổi khí hậu chỉ là một trò lừa 
bịp, nhưng nếu đó là một trò lừa bịp mà lại tạo ra được công ăn việc làm tốt và khử 
độc cho môi trường, đặc biệt là ở những vùng mà đề án thay thế để phát triển kinh tế
duy nhất chỉ là một nhà tù siêu hạng, thì có sao đâu nào?

9. Chúng ta sinh ra cho thời điểm này đây

Cho đến nay, trở ngại lớn nhất mà chúng ta phải đối đầu là sự vô vọng, cảm 
giác rằng tất cả đã quá muộn, chúng ta đã trì hoãn quá lâu, và chúng ta sẽ không bao 

giờ hoàn thành được trong một thời gian ngắn như vậy.

Và sẽ đúng như thế thật, nếu quá trình chuyển đổi phải bắt đầu từ số không. 

Nhưng sự thật thì đã có hàng vạn người và rất nhiều tổ chức, đã không ngừng chuẩn 
bị cho một bước đột phá theo phương thức Green New Deal này rồi trong nhiều thập
kỷ qua (hoặc hàng thế kỷ qua, trong trường hợp của các cộng đồng người bản địa đã 

và đang bảo vệ lối sống truyền thống của họ). Các lực lượng này đã và đang âm 

thầm xây dựng các mô hình địa phương, và thử nghiệm thực tế các chính sách khả 
thi, đặt công lý làm trọng tâm trong kế hoạch đối ứng với khí hậu của chúng ta, 

trong cách bảo vệ rừng, tạo ra năng lượng có thể tái tạo, thiết kế phương tiện giao 
thông công cộng và nhiều thứ khác nữa.

"Xã hội là ai chứ?" Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Margaret Thatcher vào 

năm 1987 đã hỏi như thế, để biện minh cho những cuộc tấn công không ngừng của 
bà vào các dịch vụ an sinh xã hội. "Không có thứ gì như thế cả! Chỉ có những cá 

nhân phái nam, phái nữ và gia đình mà thôi!”

Quan điểm ảm đạm đó về nhân loại, rằng chúng ta không hơn gì một tập hợp 
của những cá nhân nguyên tử và gia đình hạch nhân, không thể cùng nhau làm được 
bất cứ điều gì có giá trị, ngoại trừ việc gây ra chiến tranh; quan điểm đó đã bóp 

nghẹt trí tưởng tượng của công chúng trong một thời gian rất dài. Vì vậy mà không 
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có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều người trong chúng ta tin rằng chúng ta không 

bao giờ có thể vượt qua được thách thức khí hậu.

Nhưng hơn ba mươi năm sau lời Margaret Thatcher, cũng rõ ràng chắc chắn 
như chuyện các sông băng đang tan chảy và các tảng băng đang vỡ lìa ra, hệ tư 
tưởng “thị trường tự do” đó cũng phân giải tiêu tán dần đi. Thay vào đó, một tầm 
nhìn mới về những gì nhân loại có thể trở thành đang xuất hiện. Từ đường phố, từ 
trường học, từ chỗ làm việc, và thậm chí từ bên trong các tòa nhà của chính phủ. 
Tầm nhìn đó nói lên rằng tất cả chúng ta, kết hợp lại, tạo nên cấu trúc của xã hội loài

người.

Và khi tương lai sinh tồn của cả nhân loại bị đe dọa, thì không có gì chúng ta 

không thể đạt thành được.
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So sánh giá điện từ các loại năng lượng
Max Roser

Giới thiệu:

Ngoài lý do là giải pháp có hiệu quả nhất đối phó với hiểm họa biến đổi khí hậu, 
ngày nay còn có một lý do quan trọng nữa để ủng hộ Kế hoạch Green New Deal: đó là 

tình hình giá cả cho năng lượng tái tạo đã giảm cực nhanh trong vòng mười năm qua, và từ 
năm 2019 thì đã trở nên rẻ hơn giá của bất cứ loại năng lượng hóa thạch nào, hay hạch 
nhân. Có nghĩa là cả market force - lực thị trường cũng sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi sang 
năng lượng tái tạo nữa, chứ không chỉ vì nhận thức và ý nguyện của dân chúng đòi hỏi phải
cấp cứu nhân loại khỏi hiểm họa biến đổi khí hậu. 

Dưới đây là phần lược dịch bài báo “Why did renewables become so cheap so 
fast? – Tại sao năng lượng tái tạo sớm trở nên rẻ đến như vậy? của Max Roger, 
December 01, 2020   https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth   dựa trên báo 

cáo năm 2020 về giá năng lượng, của Lazard, ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới, có trụ sở

ở New York, Paris, London.

Max Roser (sinh năm 1983) là một nhà kinh tế, triết học, chuyên chú về những vấn 
đề lớn của toàn cầu như tình trạng nghèo đói, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chiến tranh và 

bất bình đẳng. Là Giám đốc sáng lập tổ chức Our World in Data – Cơ sở Dữ liệu của Thế

giới Chúng ta từ năm 2011, và cũng là chủ nhiệm chương trình Global Development – 
Phát triển Kinh tế Toàn cầu ở Đại học Oxford, Anh quốc.

Những điểm chính

Nhiên liệu hóa thạch chiếm ưu thế trong nguồn cung cấp điện toàn cầu cho đến 
gần đây, bởi vì điện từ nhiên liệu hóa thạch đã rẻ hơn nhiều so với điện từ năng 
lượng tái tạo. Thế nhưng, đã có thay đổi lớn trong vòng mười năm qua: Ở hầu hết 
các nơi trên thế giới, từ năm 2019 trở đi thì điện năng-lượng-tái-tạo từ cơ-sở-mới rẻ
hơn điện nhiên-liệu-hóa-thạch từ cơ-sở-mới.

Động lực cơ bản của sự thay đổi này là các công nghệ năng lượng tái tạo cứ 
mỗi lần tăng gấp đôi công suất lắp đặt tích lũy (cumulative installed capacity), 
thì giá điện lại giảm đi một nửa. Trong khi giá điện từ các nguồn nhiên liệu hóa 

thạch thì không thể giảm được theo kiểu đó. Vì thế, có thể kỳ vọng rằng sự chênh 

lệch giá cả giữa nhiên liệu hóa thạch đắt tiền và năng lượng tái tạo rẻ sẽ còn lớn hơn
nữa trong tương lai.

Đây là một lý do càng ngày càng có nhiều khoản đầu tư lớn vào việc mở rộng 
quy mô công nghệ tái tạo hiện nay. Việc tăng công suất lắp đặt có tác động tích-cực 
cực kỳ quan trọng là làm giảm giá điện nhanh chóng và do đó làm cho các nguồn 

https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
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năng lượng tái tạo sớm trở nên hấp dẫn hơn. Trong những năm tới, hầu hết nhu cầu 
điện mới sẽ đến từ các nước có thu nhập thấp và trung bình; và từ đây có thể đảm 
bảo rằng phần lớn nguồn điện mới sẽ được cung cấp bởi các nguồn carbon thấp.

Giá năng lượng giảm cũng có nghĩa là thu nhập thực chất của người dân 

tăng lên. Do đó, đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất năng lượng với nguồn điện giá 

rẻ từ các nguồn tái tạo không chỉ là cơ hội để giảm lượng khí thải, mà còn để đạt 
được tăng trưởng kinh tế lớn hơn, phổ quát hơn, và công bằng hơn, là điều đặc biệt 
quan trọng đối với những nơi nghèo khó trên thế giới.

So sánh lợi hại giữa các loại năng lượng

Nguồn cung cấp năng lượng của thế giới ngày nay không an toàn và không bền 
vững. Hiện nay nhiên liệu hóa thạch - than, dầu và khí đốt - chiếm 79% sản lượng 
năng lượng của thế giới, và như biểu đồ bên dưới (hình 1) cho thấy, chúng có những
tác dụng phụ rất tệ hại. Cột bên trái biểu thị tỉ-lệ người chết, và cột bên phải so sánh 

lượng khí thải nhà kính từ các nguồn năng lượng, cho thấy hai điều rõ rệt: (1) Vì 

việc đốt nhiên liệu hóa thạch chiếm 87% lượng khí thải CO2 của thế giới, một thế 
giới hoạt động bằng loại nhiên liệu hóa thạch sẽ không bền vững, chúng gây nguy 

hiểm cho cuộc sống, và sinh kế của các thế hệ tương lai. (2) Chính những nguồn 
năng lượng hóa thạch dẫn đến cái chết của nhiều người hiện nay: ô nhiễm không khí

do đốt nhiên liệu hóa thạch đã giết chết 3,6 triệu người mỗi năm ở các nước trên thế 
giới; con số này cao gấp 6 lần tổng số người chết hàng năm vì tất cả các vụ giết 
người, cộng với số người chết vì chiến tranh và các vụ tấn công khủng bố.
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Hình 1. So sánh độ an toàn và sạch giữa các nguồn năng lượng

Điều quan trọng cần ghi nhớ là điện chỉ là một trong các dạng năng lượng mà 

nhân loại đang dùng. Do đó, quá trình chuyển đổi sang năng lượng các-bon thấp là 

một nhiệm vụ lớn hơn cả quá trình chuyển đổi sang điện các-bon thấp.

Biểu đồ 1 cho thấy rõ ràng rằng các nguồn năng lượng tái tạo là những thứ an 
toàn hơn và sạch hơn so với nhiên liệu hóa thạch.

Vậy thì tại sao thế giới lại phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch?

Nhiên liệu hóa thạch thống trị nguồn cung cấp năng lượng của thế giới vì trước 
đây chúng rẻ hơn tất cả các nguồn năng lượng khác. Nếu muốn thế giới được cung 
cấp năng lượng từ các nguồn thay thế an toàn hơn và sạch hơn, thì chúng ta cần phải
đảm bảo rằng các nguồn thay thế đó rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch.

Giá điện từ các nguồn lâu đời: nhiên liệu hóa thạch và 

điện hạch nhân

Cho đến nay, nguồn cung cấp điện của thế giới chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch.
Than là nguồn lớn nhất, cung cấp 37% điện năng; khí đốt đứng thứ hai và cung cấp 
24%. Đốt các nhiên liệu hóa thạch này để lấy điện và nhiệt là nguồn khí nhà kính 

lớn nhất, gây ra 30% lượng khí thải toàn cầu.

Biểu đồ dưới đây (hình 2) cho thấy giá điện từ các nguồn năng lượng lâu đời 
đã thay đổi như thế nào trong mười năm qua. 

Để so sánh một cách nhất quán, giá năng lượng được biểu thị bằng "chi phí 

năng lượng được bình đẳng hóa" (levelized costs of energy - LCOE). Có thể 
hiểu LCOE từ quan điểm của một người đang cân nhắc việc xây dựng một nhà máy 

điện. Trong tình huống đó, LCOE trả lời cho câu hỏi này: Giá tối thiểu mà khách 

hàng cần phải trả là bao nhiêu, để nhà máy điện sắp xây có thể hòa vốn trong suốt 
thời gian tồn tại?

LCOE bao gồm chi phí xây dựng nhà máy điện cùng với chi phí liên tục cho 
nhiên liệu và vận hành nhà máy điện trong suốt thời gian hoạt động của nó. 

Biểu đồ 2 cho thấy trong vòng mười năm qua, giá điện hạch nhân trở nên đắt 
hơn, năng lượng khí đốt bớt đắt hơn, và giá điện than - nguồn điện lớn nhất thế giới 
- gần như giữ nguyên. 

(Tất cả các mức giá này - năng lượng tái tạo cũng như nhiên liệu hóa thạch - 
đều không tính phần trợ cấp từ chính quyền.)
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Hình 2. Biến đổi giá điện từ các loại năng lượng trong mười năm qua

Sự sụt giảm giá điện từ các nguồn năng lượng tái tạo
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Hãy nhìn xem trong biểu đồ 2, sự thay đổi của năng lượng mặt trời và năng 
lượng gió trong những năm gần đây. Chỉ 10 năm trước đó thôi, xây dựng một nhà-

máy-điện-mới đốt nhiên liệu hóa thạch rẻ hơn nhiều so với xây dựng một nhà máy 

quang điện mặt trời (solar photovoltaic) hoặc một nhà máy điện gió mới. Năng 
lượng gió đắt hơn 22%, và năng lượng mặt trời đắt hơn 223% so với than.

Thế mà chỉ trong vài năm gần đây, tình hình đã hoàn toàn thay đổi.

Điện từ năng lượng mặt trời quy mô nhỏ tiện dụng đã là 359 USD cho mỗi 
MWh vào năm 2009. Vậy mà chỉ trong vòng một thập kỷ, giá đó đã giảm 89%, chỉ 
còn là 40 USD. Khiến giá cả đảo ngược: giá điện tối thiểu để hòa vốn cho nhà máy 

than mới hiện nay cao hơn rất nhiều so với nhà máy năng lượng gió hoặc năng 
lượng mặt trời.

Giá-cả-tương-đối chính là yếu tố quyết định loại nhà máy điện nào được xây 

dựng. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã được thu dụng rộng rãi nhanh 

chóng trong những năm gần đây; vào năm 2019, năng lượng tái tạo đã chiếm 72% 
tổng công suất mới được xây dựng trên toàn thế giới.

Chi phí cho nhiên liệu hóa thạch và năng lượng hạch nhân phụ thuộc chủ yếu 
vào hai yếu tố: giá nhiên liệu, và chi phí vận hành của nhà máy điện. Các nhà máy 

năng lượng tái tạo thì khác: chi phí vận hành tương đối thấp, và không phải chi trả 
cho bất kỳ nhiên liệu nào; nhiên liệu - gió và ánh sáng mặt trời - không cần phải đào 

lên khỏi mặt đất hay vận chuyển vào nhà máy, mà vẫn có sẵn ngay tại chỗ và miễn 
phí! Chi phí của năng lượng tái tạo chỉ còn là chi phí của chính công nghệ kỹ thuật 
mà thôi.

Hãy quay ngược thời gian để hiểu tại sao công nghệ kỹ thuật năng lượng mặt 
trời lại trở nên rẻ đến như vậy. Năm 1956, chi phí cho chỉ một watt công suất quang 
điện mặt trời là 1,865 USD (đã điều chỉnh theo lạm phát và theo giá năm 2019). 
Ngày nay, một tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà tạo ra khoảng 320 watt 
điện. Điều này có nghĩa là tính theo giá năm 1956, tấm pin năng lượng mặt trời này 

có giá là 596.800 USD. Ở mức giá này - hơn nửa triệu đô la cho một tấm pin - năng 
lượng mặt trời rõ ràng là không thể cạnh tranh được với nhiên liệu hóa thạch. Thế 
nhưng, có hai lý do tại sao năng lượng mặt trời lại đã có thể phát triển để trở thành 

nguồn điện rẻ nhất thế giới hiện nay.

Lý do thứ nhất là ngay cả ở mức giá rất cao đó, công nghệ năng lượng mặt trời 
vẫn đã tìm thấy được một công dụng: trong chương trình không gian. Sử dụng thực 
tế đầu tiên của năng lượng mặt trời là để cung cấp điện cho vệ tinh Vanguard I vào 

năm 1958. 
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Lý do quan trọng thứ hai là giá của các tấm pin năng lượng mặt trời giảm mạnh
khi có thật nhiều tấm pin được sản xuất hàng loạt. Sản xuất nhiều đã cho cơ hội học 
tập cải thiện quy trình sản xuất (learning-by-doing). Nhu cầu ban đầu trong lĩnh 
vực công nghệ cao trong không gian này đã bắt đầu một vòng tròn tăng trưởng tuần
hoàn (virtuous cycle): nhu cầu tăng, giá thành giảm, nhu cầu tăng,... Để đáp ứng nhu
cầu ngày càng tăng, càng nhiều tấm pin năng lượng mặt trời được khai phát chế tạo, 
dẫn đến giá giảm; rồi với mức giá thấp hơn, công nghệ trở nên hiệu quả hơn về mặt 
kinh phí trong các ứng dụng mới nữa, do đó nhu cầu tăng lên, và cứ thế mà lặp lại. 

Trong những năm 1960, ứng dụng chính của năng lượng mặt trời vẫn còn là 

trong các vệ tinh. Đồng thời vòng tròn tăng trưởng tuần hoàn dần được thiết lập, 
và giá của pin năng lượng mặt trời giảm dần đều đặn. Với việc giá cả giảm xuống, 
công nghệ năng lượng mặt trời đã từ không gian đáp xuống hành tinh của chúng ta. 

Các ứng dụng trên mặt đất đầu tiên vào những năm 1970 là ở những địa điểm xa xôi 

nơi mà việc kết nối với lưới điện rộng lớn hơn đã rất là tốn kém, chẳng hạn như các 

ngọn hải đăng, các giao điểm đường xe đường sắt ở vùng hẻo lánh, hoặc việc giữ 
lạnh vắc-xin,...
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Hình 3. Giá điện từ năng lượng mặt trời đã giảm 99.6% so với năm 1976

Biểu đồ (hình 3) ở góc trên cùng bên trái, cho thấy năm 1976, giá của một 
đơn-thể (module) năng lượng mặt trời, được điều chỉnh theo lạm phát (và giá năm 
2019), đã là 106 USD cho mỗi watt. Và ở trục hoành, công suất điện mặt trời được 
lắp đặt trên toàn cầu thời đó chỉ là 0,3 megawatt. So với năm 1956 thì mức giá này 

đã giảm 94% rồi, nhưng trong toàn bộ nhu cầu năng lượng của thế giới thì năng 
lượng mặt trời vẫn còn rất đắt, do đó năm 1976 chỉ có công suất 0,3 megawatt, đủ để

cung cấp điện cho khoảng 20 người mỗi năm.

Chuỗi thời gian (1976 đến 2019) trong biểu đồ 3 cho thấy giá của các đơn-thể 
năng lượng mặt trời đã thay đổi như thế nào từ đó đến nay. Khi công suất lắp đặt 
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tăng theo cấp số nhân, giá của các đơn-thể năng lượng mặt trời đã giảm cũng theo 
cấp số nhân. Thực tế cả hai chỉ số đều thay đổi theo cấp số nhân, có thể được thấy rõ

ràng trong biểu đồ này vì cả hai trục đều là logarit. Trên trục logarit, số đo giảm theo
cấp số nhân được biểu thị thành đường thẳng.

Đây là một vòng tròn tăng trưởng tuần hoàn trong thực tế. Phát triển nhiều 
thêm đưa đến giá giảm, rồi giá giảm đưa đến phát triển nhiều thêm. Với công nghệ 
năng lượng mặt trời, trong một thời gian dài, việc tăng trưởng đó được thực hiện nhờ

vào trợ cấp và kế hoạch của chính phủ; tác động tích cực nhất của các chính sách 

này là đã giúp năng lượng tái tạo được sử dụng khai phát ở mức giá cao từ sớm, để 
sau này mọi người được trả giá ít hơn.

Những tiến bộ giúp giảm giá này có thể kéo dài trong toàn bộ quá trình sản 
xuất đơn-thể năng lượng mặt trời: các nhà máy sản xuất có quy mô lớn hơn và hiệu 
suất cao hơn; nỗ lực R&D tăng lên; tiến bộ công nghệ làm tăng hiệu năng của các 

tấm pin; tiến bộ kỹ thuật cải tiến quy trình sản xuất các thỏi và bảng silicon; việc 
khai thác và chế biến nguyên liệu thô tăng quy mô và trở nên rẻ hơn; kinh nghiệm 
hoạt động tích lũy; các đơn-thể bền hơn và dùng được lâu hơn; cạnh tranh thị trường
và chi phí vốn giảm đảm bảo giá thành thấp hơn. Vô số những cải tiến nhỏ trong 
một quy trình tập thể lớn đã thúc tiến nhanh chóng sự sụt giảm giá liên tục này.

Giá của các đơn-thể năng lượng mặt trời giảm từ $ 106 năm 1976 xuống còn có

$ 0,38 năm 2019 cho mỗi watt. Mức giảm đến 99,6%.

Năng lượng gió - được hiển thị bằng màu xanh lam trong biểu đồ 3 – cũng 
giảm giá nhanh chóng tương tự. Mỗi lần công suất lắp đặt tăng gấp đôi đều kéo 

theo giá giảm gần một phần tư.

Có hai lý do cho phép các chuyên gia kỳ vọng năng lượng từ gió ngoài khơi sẽ 
trở nên rất rẻ trong những năm tới: kích thước tuabin gió lớn hơn, và thực tế là gió 

ổn định trên biển cho phép hệ-số-tải cao hơn. 

Sản xuất điện từ năng lượng tái tạo càng ngày càng rẻ hơn.

Tại sao điện từ than đá không rẻ hơn được đến thế?

Than, nguồn điện lớn nhất thế giới, thì trong biểu đồ 3 này, giá toàn cầu của 
điện từ than mới (LCOE) chỉ giảm từ $ 111 năm 1976 xuống còn $ 109 năm 2019. 
Trong khi năng lượng mặt trời rẻ hơn 89% và gió 70%, giá điện từ than chỉ giảm 2%
mà thôi.

Giá điện từ than trì trệ trong thập kỷ qua không phải là điều bất thường. Sự phát

triển lịch sử của giá điện than không giống với những gì chúng ta đã thấy đối với 
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năng lượng tái tạo. Trong thời gian dài, điện từ than trước đây đã rẻ nhưng ngày nay 

vẫn vậy, không thể rẻ hơn được. Có hai lý do khiến không thể mong đợi điều này sẽ 
thay đổi nhiều trong tương lai:

Thứ nhất, rất khó nâng cao hiệu suất của các nhà máy điện than đến như mức 
tăng của năng lượng tái tạo. Các nhà máy điện than điển hình có hiệu suất khoảng 
33%, trong khi các nhà máy hiệu quả nhất hiện nay đạt 47%. Thậm chí, một sự cải 
tiến mạnh mẽ chưa từng có từ hiệu suất một phần ba đến hai phần ba, sẽ chỉ tương 
ứng với tiến độ mà các đơn-thể điện mặt trời thực hiện được mỗi 7,5 năm mà thôi.

Thứ hai, giá điện từ tất cả nhiên liệu hóa thạch không chỉ được xác định bởi 
công nghệ kỹ thuật, mà phần lớn bởi chi phí của chính nhiên liệu. Chi phí than mà 

nhà máy điện đốt, chiếm khoảng 40% tổng chi phí. Có nghĩa là tất cả các nhà máy 

điện dùng năng lượng không tái tạo phải chi phí nhiều cho nhiên liệu như vậy, thì 

không thể tiết giảm chi phí xuống quá một mức nhất định. Ngay cả khi giá xây dựng
nhà máy điện giảm đi nữa, giá nhiên liệu vẫn có một mức thấp nhất không thể vượt 
quá.

Điện từ khí đốt: Có nên kỳ vọng giá tiếp tục giảm?

Điện từ khí đốt, nguồn nhiên liệu hóa thạch lớn thứ hai, đã trở nên rẻ hơn trong 
thập kỷ qua. Biểu đồ 3 cho thấy điện từ các nhà máy khí đốt tính chung đã giảm 
32% xuống mức chi phí trung bình toàn cầu là 56 USD cho mỗi MWh.

Chi phí xây dựng một nhà máy khí đốt đã giảm qua một số giai đoạn trong 70 
năm qua. Nhưng lý do chính khiến giá điện khí đốt giảm trong thập kỷ qua là do giá 

khí đốt đã giảm đi trong giai đoạn này. Sau khi đạt đỉnh vào năm 2008, giá khí đốt 
đã giảm mạnh; một lý do chính là vì nguồn cung cấp đã tăng nhiều từ quá trình 

Fracking - Thủy lực cắt phá (*). Tuy nhiên, sự sụt giảm giá khí đốt này không phải 
là một phát triển lâu dài. Giá khí đốt ngày nay cao hơn so với hai, ba thập kỷ trước.

Vì những lý do tương tự như trường hợp than đá đã nói ở phần trên, chúng ta 

không thể kỳ vọng giá điện từ khí đốt sẽ giảm đáng kể trong những thập kỷ tới, và 

chắc chắn là không thể mong đợi một mức độ giảm giá như của năng lượng tái tạo.

Tại sao điện hạch nhân trở nên đắt hơn?

Biểu đồ 3 cho thấy điện từ năng lượng hạch nhân đã tăng giá dần từ năm 2009. 
Sự gia tăng này là một phần của xu hướng dài hạn. Ở nhiều nơi, việc xây dựng một 
nhà máy điện hạch nhân đã trở nên đắt đỏ hơn. Một lý do khiến giá điện hạch nhân 

tăng là do quy chế về điện hạch nhân gắt gao hơn, nhắm tăng-cường độ-an-toàn. 

Lý do thứ hai là thế giới đã không còn xây dựng nhiều nhà máy điện hạch nhân 
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trong những năm gần đây, do đó các chuỗi cung ứng nhỏ lẻ không có tính cạnh 
tranh, và không có được hiệu suất từ quy mô lớn.

Cả hai lý do này giải thích tại sao giá LCOE trung bình toàn cầu lại tăng trong 
trường hợp điện hạch nhân, thêm vào đó, lại có sự khác biệt lớn về xu hướng giá cả 
khác nhau giữa các quốc gia: Giá cả và thời gian xây dựng nhà máy điện hạch nhân 

đã tăng đáng kể ở Mỹ và Anh, trong khi Pháp và Hàn Quốc thì ít nhất đã có thể giữ 
giá và thời gian xây dựng không thay đổi bao nhiêu, phần lớn là do họ tiêu-chuẩn-
hóa việc xây dựng các lò phản ứng.

Điều này hoàn toàn trái ngược với trường hợp đặc biệt của năng lượng tái tạo. 
Trong khi công nghệ hạch nhân không được tiêu-chuẩn-hóa bao nhiêu và rất hiếm 
khi được xây dựng, thì hoàn toàn ngược lại, các đơn-thể (module) điện mặt trời và 

nhà máy điện gió được tiêu-chuẩn-hóa cao độ và được xây dựng thường xuyên hơn 
nhiều.

Pin và lưu trữ điện

Một trong những nhược điểm của các nguồn nhiên liệu tái tạo là chu kỳ cung 
cấp không liên tục. Không phải lúc nào mặt trời cũng tỏa sáng, và không phải lúc 

nào cũng có gió thổi. Các công nghệ như pin lưu trữ năng lượng điện là chìa khóa để

làm thăng bằng nguồn cung cấp kém an định của các năng lượng tái tạo, với nhu cầu
không linh động uyển chuyển được về điện lực. May mắn là các công nghệ lưu trữ 
điện cũng nằm trong số ít công nghệ cho phép học tập cải thiện quy trình sản xuất
để có thể tăng trưởng theo cấp số nhân. 

Cơ hội của chúng ta ngày nay

Nếu quả thật nghiêm túc về việc chuyển đổi sang hệ thống năng lượng toàn cầu
carbon thấp, thì chúng ta có một cơ hội tuyệt vời ngay phía trước. Việc mở rộng quy
mô các hệ thống năng lượng tái tạo không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp từ việc cung 
cấp nhiều năng lượng carbon thấp (để tránh hiểm họa biến đổi khí hậu), mà còn có 

tác dụng phụ gián tiếp còn quan trọng hơn nữa: đó là năng lượng rẻ hơn.

Năng lượng mặt trời và gió còn có một lợi thế lớn nữa: Mặc dù thường thường 
người ta rất ít khi thỏa thuận với nhau về cách thức làm sao để giảm thải khí nhà 

kính, thế nhưng việc khuếch trương năng lượng mặt trời và năng lượng gió là hai lựa
chọn cực kỳ phổ biến và nhiệt thành trong dân chúng. Ngay cả ở Hoa Kỳ là nơi 
thường phân cực kịch liệt, năng lượng tái tạo cũng đã nhận được sự ủng hộ của đa số

cử tri cả Dân chủ lẫn Cộng hòa. Có đến 85% người Mỹ ủng hộ việc mở rộng năng 
lượng gió, và 92% ủng hộ việc mở rộng điện mặt trời. Ở các nước khác, sự ủng hộ 
thường thậm chí còn cao hơn thế nữa.
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Ngày nay, vào thời điểm nền kinh tế toàn cầu - và người lao động trên toàn thế 
giới – đang phải chịu nhiều ảnh hưởng tai hại từ cuộc suy thoái vì COVID-19, và 

trong khi lãi suất thấp (hoặc thậm chí âm nữa), việc mở rộng các hệ thống năng 
lượng tái tạo mang lại cho chúng ta một cơ hội lớn để tiến triễn. Hiếm khi có được 
một lựa chọn về chính sách lại đồng thời dẫn đến nhiều việc làm hơn, giá rẻ hơn cho
người tiêu dùng, và trái đất xanh hơn, an toàn hơn.

Càng triển khai nhiều công nghệ năng lượng tái tạo thì càng giảm được chi phí 

cho năng lượng. Tăng trưởng nhiều hơn sẽ có nghĩa là tăng trưởng nhiều hơn nữa.

Tiến bộ công nghệ ở một nơi biến thành tiến bộ ở mọi nơi

Lập luận cuối cùng về lý do tại sao giá thấp hơn do thay đổi công nghệ là rất 
quan trọng để thực hiện quá trình chuyển đổi sang thế giới hậu carbon, là: Nếu các 

nước giàu đầu tư vào công nghệ tái tạo để giảm giá nhanh chóng, thì họ không chỉ 
thực hiện được việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo cho 
riêng mình, mà còn cho toàn thế giới nữa.

Giá-tương-đối của nhiên liệu hóa thạch so với năng lượng tái tạo là chìa khóa 

cho quyết định xây dựng nhà máy điện của bất kỳ ai. Làm cho công nghệ carbon 
thấp trở nên rẻ, là một mục tiêu chính sách không chỉ giảm lượng khí thải ở quốc gia
của mình mà còn cho toàn thế giới, và có ảnh hưởng lâu dài mãi mãi.

Giảm giá năng lượng các-bon thấp cần được coi là một trong những mục tiêu 

(và thành tựu) quan trọng nhất của chính sách năng lượng sạch, vì tầm quan trọng 
vượt ra ngoài biên giới của quốc gia đang áp dụng chính sách đó nữa. Đây là điều 
tuyệt vời của công nghệ kỹ thuật: một khi được phát minh ở đâu đó, thì có thể ứng 
dụng giúp ích cho tất cả mọi nơi.

Tăng trưởng lớn nhất về nhu cầu điện năng trong những năm tới sẽ không đến 
từ các nước giàu. mà là từ rất nhiều các nước nghèo hơn, đang phát triển nhanh 
chóng ở Châu Phi và Châu Á. Sự suy giảm mạnh của điện mặt trời là một phát triển 
đặc biệt may mắn cho những vùng khí hậu nhiều nắng.

Các hệ thống năng lượng có tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, bởi xây dựng 
một nhà máy điện hoặc quyết định đóng cửa một nhà máy điện đều rất tốn kém. Do 

đó, các khoản đầu tư vào công nghệ tái tạo hiện nay sẽ mang lại lợi ích rất lâu dài. 

Mỗi trường hợp khi một quốc gia hoặc một công ty điện lực quyết định xây dựng 
một nhà máy điện carbon thấp, thay vì một nhà máy điện năng lượng hóa thạch, đều 
là một thắng lợi cho dân chúng toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Giá thấp là lý lẽ chính 

để thuyết phục thế giới - đặc biệt là những nơi có ít tiền nhất - xây dựng các hệ 
thống điện carbon thấp cho một tương lai bền vững.
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(*) Chú thích theo Wikipedia:

Fracking: Thủy lực cắt phá (tiếng Anh: hydraulic fracturing, thường rút ngắn thành 

fracking) là kỹ thuật khai thác mỏ bằng cách dùng áp suất chất lỏng để làm nứt các tầng đá trong 

lòng đất. Đường nứt sẽ chạy theo mạch đất thiên nhiên, khai mở những khoáng chất vốn bị nén 

chặt trong lòng đất. Bằng cách bơm chất lỏng trộn với một số hóa chất và cát dưới áp suất cao 
vào giếng mỏ làm nứt vỡ tầng đá, một số địa chất như khí đốt và dầu mỏ có thể bơm lên được.
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Truy cập trách nhiệm giải trình 

của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch
Jane Fonda

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch Phần đầu Chương 15 của cuốn sách “What Can I Do? My Path
from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt
vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, tác giả Jane Fonda đề cập đến kẻ địch khổng lồ
hung hãn kiên cường nhất của giải pháp Green New Deal, đó là liên minh các đại công ty
nhiên liệu hóa thạch, các ngân hàng và công ty đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, và các

chính trị gia hưởng lợi từ đám đó. 

*

Trong mười hai lần Diễn tập Chữa lửa mỗi Thứ sáu - Fire Drill Fridays
trước đây, chúng ta đã tập trung chủ yếu vào tác động của nhiên liệu hóa thạch đối
với khí hậu, đối với môi trường sống của chúng ta và đối với các cộng đồng nạn
nhân ở tâm điểm của tai họa độc hại vì nhiên liệu hóa thạch. Cuối cùng, đã đến lúc

chúng ta phải đề cập thẳng thắn đến sự cần thiết phải đối mặt đòi hỏi các công ty
nhiên liệu hóa thạch phải chịu trách nhiệm, và cách thức thực hiện đòi hỏi ấy.

Để tôi bắt đầu câu chuyện này bằng một điều lạ lùng mà tôi đã không để ý cho 

đến khi dời qua Washington DC cho chương trình Fire Drill Fridays: Tôi không ngờ 
có cơ man nào là người, thậm chí cả những người tự xưng là nhà cổ động vô địch về

khí hậu!, từ chối đề cập chứ đừng nói đến thảo luận, về nhu cầu phải giảm lượng 
nhiên liệu hóa thạch ngay tại nguồn của chúng.

Chưa bao giờ trong suốt 25 năm đàm phán quốc tế về khí hậu mà có được một 
cuộc thảo luận có ý nghĩa về việc ngừng khai thác nhiên liệu hóa thạch. Ngay cả 
Hiệp ước Khí hậu Paris và Nghị quyết Green New Deal cũng đã chẳng nhắc đến 
cụm từ “nhiên liệu hóa thạch”! Mặc dù nhiên liệu hóa thạch là động lực độc nhất 
hay lớn nhất của biến đổi khí hậu; mãi đến gần đây, nhiều nhà môi trường, kể cả một
số tổ chức môi trường lớn nhất, cũng vẫn hiếm khi đả động đến nhiên liệu hóa thạch,
và tránh xa bất kỳ lời kêu gọi nào để giảm thiểu chúng. Họ nói về một tương lai 
năng lượng sạch bền vững. Họ nói về các tấm pin mặt trời. Họ nói về cối xay gió và 

bảo tồn điện năng. Nhưng ít ai nói về sự cần thiết phải đối đầu với ngành nhiên liệu 
hóa thạch. Và khi nói đến việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, các chính trị gia 
Hoa Kỳ cũng chẳng hơn gì ai. Rất ít chính trị gia thừa nhận sự cần thiết phải giữ 
nhiên liệu hóa thạch nằm yên trong lòng đất.
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Tôi đã hoàn toàn thất vọng khi tôi nhận biết điều này. Tại sao chiến đấu với 
khủng hoảng khí hậu mà lại không nói đến những gì đang gây ra khủng hoảng khí 

hậu? Thật là chuyện quá khó hiểu!

Phải mất một thời gian, nhưng bây giờ tôi hiểu ra: Tránh đối đầu với ngành 

công nghiệp nhiên liệu hóa thạch thì an lành hơn, ít gây tranh cãi hơn. Cứ nghĩ xem: 
Toàn bộ nền kinh tế của chúng ta đang phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Nhiên 

liệu hóa thạch đã thúc đẩy sự phát triển của quốc gia chúng ta thành một đại cường 
quốc công nghiệp. Các nhà khoa học đã đúng khi nói rằng việc ngăn chặn thảm họa 
khí hậu gây ra bởi nhiên liệu hóa thạch “đòi hỏi hành động nhanh chóng và biến 
đổi tận gốc”. Ủng hộ việc xây dựng vài tuabin gió thì dễ dàng hơn nhiều so với việc
thực thi hành động chuyển đổi tận gốc để thay đổi chính khu vực kinh tế đã tạo nền 
tảng cho xã hội của chúng ta.

Lại nữa, các tập đoàn kinh doanh nhiên liệu hóa thạch rất hùng mạnh về kinh 
tế, chính trị và xã hội. Đối đầu với họ đòi hỏi cột xương sống vững chắc và lòng sẵn 
sàng từ chối quà tặng của họ. Các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch biếu tặng hàng triệu 
USD cho các ứng cử viên chính trị. Họ cũng quyên góp cho các tổ chức về môi 

trường và các thiện nguyện khác, tài trợ cho các hoạt động cộng đồng và văn hóa, 

thậm chí còn biếu tặng cả công viên và sân bóng chày cho chính cộng đồng mà họ 
đang gây ô nhiễm nữa.

Và đó là lý do tại sao chuyển sang việc nêu tên họ lên, đòi họ chịu trách nhiệm,
lại phải xuất phát từ phần-tử can đảm nhất của phong trào khí hậu, bắt đầu từ các 

nhóm ở tiền tuyến và các cộng đồng bản địa, những người không có lựa chọn nào 

khác ngoài chuyện phải đối đầu với việc khai thác và sản xuất nhiên liệu hóa thạch, 
vì nó nằm ngay ở trung tâm cộng đồng của họ, nơi họ sống, làm việc, vui chơi và 

cầu nguyện. Và lời kêu gọi đòi hỏi trách nhiệm đã được lặp lại bởi một số tổ chức 
trong nước lẫn quốc tế như: 350.org và phong trào thoái vốn nhiên liệu hóa thạch; 
Greenpeace - Tổ chức Hòa bình Xanh và mạng lưới bất tuân dân sự của người bản 
địa nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch; Sunrise Movement - Phong trào 

Mặt trời Mọc yêu cầu các ứng cử viên chính trị ký Cam kết No Fossil Fuel Money 
Pledge - không nhận tiền ủng hộ chính trị từ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa 

thạch; Oil Change International - Tổ chức Quốc tế Chuyển đổi việc sử dụng dầu 
khí, nỗ lực chấm dứt trợ cấp từ quỹ công cho ngành nhiên liệu hóa thạch; Greta 
Thunberg và các tiền đạo trẻ trung dũng cảm về khí hậu. Đấy là những lực lượng đã

đóng vai trò nòng cốt trong việc chuyển tiêu điểm từ phía cầu (người tiêu thụ) đơn 
thuần, sang phía cung (nguồn sản xuất): nghĩa là phải chấm dứt nhiên liệu hóa 

thạch. Không thể giải quyết vấn đề được nếu không nêu tên thẳng thắn. Đó là lý do 

tại sao các biểu ngữ của Fire Drill Fridays lại nêu lên nhiên liệu hóa thạch và đòi hỏi
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phải từ bỏ, từ mọi phương hướng; và chúng tôi chưa bao giờ có người phát biểu nào 

mà tổ chức của họ lại không hỗ trợ yêu cầu từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Và một điều khác đã làm tôi choáng váng mà tôi đã không hiểu rõ được, cho 
đến khi dời qua Washington DC và bắt đầu nghiên cứu một cách nhiệt thành: đó là 

tính cách cấp bách mà chúng ta đang phải đối mặt ngay bây giờ đây, đáng lẽ đã 

chẳng nhất thiết phải xảy ra, nếu như cách đây 50 năm, các công ty dầu mỏ chịu nói 

lên sự thật về những gì họ biết được.

Các tài liệu do các nhà báo và luật sư dám nghĩ dám làm tiết lộ rằng vào những 
năm 1960, các công ty dầu khí đã biết về nguy cơ hủy hoại môi trường nghiêm trọng
vì sự nung nóng toàn cầu do các sản phẩm của họ gây ra. Một hai thập niên sau đó, 

các nhà khoa học của chính các công ty dầu khí Exxon và Shell đã báo cáo với họ 
rằng: hậu quả nung nóng tai hại do lượng khí carbon họ thải ra có thể sẽ tăng gấp 
đôi, thậm chí còn sớm hơn dự đoán trước đó nữa, sẽ gây ra thảm họa sinh thái, 

chẳng hạn như sự tan rã của các tảng băng ở Tây Nam Cực, sẽ gây ngập lụt toàn bộ 
các xứ sở và đất nông nghiệp ở các vùng trũng, phá hủy toàn bộ các hệ sinh thái, và 

sẽ đòi hỏi phải có các nguồn nước ngọt mới. Các công ty này đã biết rằng những 
thay đổi toàn cầu về nhiệt độ không khí sẽ “thay đổi kịch liệt lối sống và làm việc 
của con người, có thể là những thay đổi lớn nhất trong lịch sử từng được ghi 
chép”. Các báo cáo của họ cho thấy vùng Trung Tây Hoa Kỳ và các khu vực khác 

trên thế giới có thể trở thành giống như sa mạc.

Thế rồi các quan chức của Exxon đã nói gì nào? Họ bảo: “Vấn đề này không 

đến nỗi quan trọng đối với nhân loại như thảm họa tàn sát hạch nhân hay nạn 
đói toàn thế giới”. Họ khẳng định như thế trong khi vẫn tiếp tục đào khoan dầu khí.

Exxon, Shell, Mobil và các công ty khác biết rằng sản phẩm của họ sẽ không 

thể mang lại lợi nhuận một khi thế giới hiểu được những rủi ro hiểm họa đó, vì vậy 
họ đã sử dụng chính những chuyên gia tư vấn mà các công ty thuốc lá đã sử dụng, 
để khởi động một nỗ lực truyền thông khổng lồ nhằm khai phát các chiến lược để 
đánh lừa chúng ta. Chỉ khác biệt là các công ty thuốc lá thì chủ yếu chỉ gây hại cho 
người nào hút thuốc mà thôi. Còn các công ty nhiên liệu hóa thạch đang gây hại cho 
toàn bộ trái đất và tất cả cư dân sống trên đó.

Và đã trở nên rõ ràng đối với tôi rằng ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch 
là tai họa đối với nền dân chủ. Chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu 
hóa thạch mà có thể còn sống được trong một quốc gia tự xưng là dân chủ. Đây là 

một ví dụ: Một cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng 2/3 người dân Mỹ muốn chính phủ của 
chúng ta thông qua một thỏa thuận khí hậu thành luật có hiệu lực. Thế mà vào năm 
2013, ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đã chi ra 326 triệu USD để thuyết 
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phục các nghị sĩ đảng Cộng hòa và một số đảng viên Dân chủ hủy bỏ một thỏa thuận
như vậy. Ở mọi cấp từ địa phương, tiểu bang, quốc gia cho đến quốc tế, các công ty 

nhiên liệu hóa thạch không ngừng đổ tiền vào để ngăn chặn bất kỳ biện pháp nào tìm

cách hạn chế khả năng khai thác và thu lợi nhuận tối đa của họ, vì lý do sức khỏe và 

ước nguyện của dân chúng. Điều này cho thấy nhiên liệu hóa thạch đang phá hoại 
nền dân chủ của chúng ta, đạp đổ ý nguyện của người dân Mỹ như thế nào.

Nhiên liệu hóa thạch là một ví dụ chói lọi về chủ nghĩa xã hội cho doanh 
nghiệp ở nước ta. Chính phủ của chúng ta hỗ trợ cho các công ty nhiên liệu hóa 

thạch hàng năm tới 20 tỷ USD qua trợ cấp và giảm thuế. 45% hoạt động đào khoan 

và thủy lực cắt phá (* fracking) hiện tại không sinh lợi được nếu không có sự hỗ 
trợ của chính phủ. Chủ nghĩa xã hội cho doanh nghiệp là như thế, vì vậy đừng ai 
cho phép họ công kích Green New Deal là “xã hội chủ nghĩa”.

Và trên cả những tội ác ấy trong quá khứ, họ đang phá hủy tương lai của chúng 

ta. Tất cả những việc họ làm là để cho một số rất ít CEO - giám đốc điều hành ngành

nhiên liệu hóa thạch, giám đốc điều hành ngành sản xuất vũ khí, các chính trị gia mà

họ mua chuộc, và các ngân hàng cùng công ty đầu tư như JPMorgan Chase, Wells 
Fargo Union và BlackRock đứng ra bảo đảm cho họ, sẽ càng ngày càng giàu hơn 
mà thôi.

Bọn này chắc chắn đã giàu có thêm trong tuần lễ mà Tổng thống Trump cho 
ám sát Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds của Iran, vào đúng ngày thứ Sáu 

lúc Hoa Kỳ và Trung Đông đang phập phồng chuẩn bị cho chiến tranh có thể xảy ra,
giá dầu tăng vọt, và kết quả là tất cả các dự án đường ống dẫn dầu đang chờ xử lý 

khấp khởi sắp được phê chuẩn. Thật là một thời điểm lên ruột ở nhiều cấp độ cho 
chúng ta.

(*) Chú thích theo Wikipedia:

Fracking: Thủy lực cắt phá (tiếng Anh: hydraulic fracturing, thường rút ngắn thành 

fracking) là kỹ thuật khai thác mỏ bằng cách dùng áp suất chất lỏng để làm nứt các tầng đá trong 

lòng đất.  Đường nứt sẽ chạy theo mạch đất thiên nhiên, khai mở những khoáng chất vốn bị nén 

chặt trong lòng đất. Bằng cách bơm chất lỏng trộn với một số hóa chất và cát dưới áp suất cao 
vào giếng mỏ làm nứt vỡ tầng đá, một số địa chất như khí đốt và dầu mỏ có thể bơm lên được.
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Thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch
Ellen Dorsey

Giới thiệu:

Jane Fonda giới thiệu: “Ellen Dorsey là một nhà vận động nhân quyền lâu năm, 
hiện là Giám đốc Điều hành của Wallace Global Fund - Quỹ Toàn cầu Wallace, một 
quỹ tư nhân hỗ trợ cho những hoạt động cấp tiến nhằm cải thiện xã hội trong các lĩnh vực 
môi trường, dân chủ, nhân quyền và truy cứu trách nhiệm giải trình của các doanh nghiệp. 
Ellen đã hoạt động tại nơi giao thoa giữa nhân quyền và môi trường trong nhiều năm; bà 

khởi đầu chương trình đột phá của Amnesty International - Tổ chức Ân xá Quốc tế, kết 
hợp cả hai lĩnh vực nhân quyền và môi trường, rồi từ hứng khởi trong công tác trước đây 

của bà chống lại nạn kỳ thị cách biệt chủng tộc ở Nam Phi, đã là một người dẫn đầu 
phong trào thoái vốn nhiên liệu hóa thạch tại Hoa Kỳ.”

Dưới đây là bản dịch lời diễn giảng của Ellen Dorsey, trang 262-265 trong Chương 
15 của cuốn sách “What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể 
làm được gì? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”.

*

Rõ ràng là chúng ta đang sống trong thời điểm mà sức mạnh của các tập đoàn

kinh doanh và định chế kinh tế vượt xa sức mạnh của các chính phủ. Đang có 

hiện tượng toàn cầu là các đại công ty chiếm đoạt nền dân chủ, có nghĩa là các 

chính phủ làm việc cho lợi ích của các nhà tài trợ của họ. Họ hành động cho các 

tổ chức kinh tế quyền lực nhất trên thế giới chứ không phục vụ lợi ích công cộng. 
Và Jane (Fonda) đã nói đúng. Bởi như thế mới xảy ra tình hình hiện nay về khủng 
hoảng khí hậu, mặc cho các tổ chức vận động môi trường tốn bao nhiêu thời gian cố 
gắng thúc đẩy chính sách hoặc thay đổi chính sách. Và chính lĩnh vực của tôi, từ 
thiện, gây quỹ cho các nhóm vận động môi trường, đã chi hàng chục triệu USD vào 

cố gắng thay đổi chính sách, đưa sinh viên học sinh đến Washington DC. để vận 
động hành lang cho chính sách công cộng đang được ủng hộ nhất. Thế nhưng chúng 

ta đã thấy thất bại tuyệt đối trong việc giúp phê chuẩn bất kỳ chính sách có ý nghĩa 
nào. Và những nỗ lực để đạt được một thỏa thuận toàn cầu tại Hội nghị Liên hiệp 
quốc ở Copenhagen (Copenhagen Climate Change Conference - December 2009) đã

thất bại thảm hại. Rõ ràng là chúng ta không thay đổi chính sách được.

Chúng ta đã không đạt được một thỏa thuận toàn cầu, bởi vì ngành công nghiệp
nhiên liệu hóa thạch đã và đang chi tiêu hàng chục triệu nhiều hơn so với lĩnh vực 
của tôi, để phủ nhận khoa học, quảng bá thông tin sai lệch, vận động hành lang để 
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chính phủ không hành động, và vận động chính phủ tiếp tục trợ cấp cho ngành công 

nhiệp của họ thay vì các giải pháp thay thế. 

Chính vì tình hình như vậy mà một nhóm sinh viên ô hợp đã bắt đầu chuyển 
mục tiêu sang ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, và họ bắt chước một phương 
cách đấu tranh của phong trào chống kỳ thị cách ly chủng tộc mà bảo rằng: “Chúng 

tôi sẽ kêu gọi các trường đại học của chúng tôi thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa 

thạch.” Và họ bắt đầu kêu gọi các trường đại học của họ thoái vốn thật. Rồi hành 

động đó đã lan tỏa rất nhanh. Lan tỏa đến bốn mươi cơ sở đại học chỉ sau một đêm. 

Lan rộng đến các nhóm tôn giáo, tín ngưỡng, đến các tổ chức từ thiện, đến cả lĩnh 
vực của tôi, thúc đẩy chúng tôi thoái vốn đầu tư khỏi nhiên liệu hóa thạch, tất cả là 

vì mâu thuẫn về mục đích. Làm sao có thể tài trợ cho hoạt động vì khí hậu trong khi 
tài sản của mình lại được đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch? Thế là, những gì bắt đầu 
như một phong trào ô hợp nho nhỏ vụn vặt vào năm 2011 giờ đây đã thành một 
phong trào xã hội bùng nổ toàn cầu.

Năm 2014, phong trào này đã đạt mức huy động 52 tỷ USD tài sản được quản 
lý. Và ngày nay, là 12 nghìn tỷ USD. Đó là sức mạnh của quần chúng, và sức mạnh 
quần chúng đòi hỏi các công ty kinh doanh phải có trách nhiệm đối với chúng ta và 

lợi ích chung của mọi người dân. Và đó là chuyện mà bất kỳ ai trong chúng ta đều 
có quyền tham gia. 

Có người muốn biết lý do tại sao các công ty bảo hiểm tiếp tục đầu tư vào 

nhiên liệu hóa thạch khi đây rõ ràng là một lĩnh vực thất bại và không có khả năng 
tồn tại lâu dài. 

Tại sao các công ty bảo hiểm thực sự hoạt động chống lại lợi ích của chính họ 
bằng cách bảo hiểm cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch, thậm chí đến cả các công ty 

bảo hiểm sức khỏe cũng thế? là một câu hỏi rất hay. Nếu nhìn vào tác động của biến 
đổi khí hậu, thì hiểu rằng trong tương lai, các công ty bảo hiểm sẽ phải trả thêm 

nhiều để bồi thường thiệt hại. Vì vậy, chúng ta cần tạo áp lực để các công ty bảo 
hiểm hiểu rằng họ cần phải đối đầu với ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, bởi 
vì ngành đó sẽ khiến họ phải chi trả rất nhiều. Chúng ta phải nhắm vào mục tiêu đó 

và vận động chống lại các công ty bảo hiểm. Hãy nói với các công ty bảo hiểm của 
chúng ta rằng: "Đừng bảo hiểm cho việc khai thác các nhiên liệu hóa thạch nữa."

Ngoài ra, trợ cấp cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch (đến mức kinh
khủng như hiện nay) thì hoàn toàn là một tội phạm. International Monetary Fund -
Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đưa ra một báo cáo toàn cầu sáu tháng trước đây: 5.2 nghìn 

tỷ USD trong năm 2017 từ công quỹ của các chính phủ trên thế giới (có nghĩa là tiền
của dân chúng đấy) đã được trợ cấp cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. 
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Gấp mười lần tiền chi cho giáo dục công cộng toàn thế giới. Đó là tội phạm hình sự. 
Làm sao mà chúng ta lại có thể sử dụng tiền thuế của mình để trợ cấp cho ngành 

công nghiệp này vào lúc họ đang phá hoại quyền lợi công cộng của dân chúng theo 

đúng nghĩa đen như thế?

Có một điều tôi nghĩ chúng ta phải thực sự cẩn thận cân nhắc. Bất kỳ chính 

sách nào được thúc đẩy bởi một chính phủ nói chung vẫn phải chịu ơn các nhà tài 

trợ và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, thì sẽ nhắm đến mục đích bồi thường
cho các ân nhân đó. Do đó, đối với bất kỳ đạo luật nào được đề xuất về khí hậu, 
chúng ta phải cảnh giác và cân nhắc kỹ sao cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa 

thạch sẽ không thể được bồi thường nhờ đạo luật đó.

Và chúng ta cần thay đổi mô hình sở hữu. Tổ chức của chúng tôi đang hợp tác 

với bộ tộc Sioux ở Standing Rock mà chúng ta đều biết đã là trung tâm của cuộc 
chiến chống lại đường ống dẫn dầu. Họ đang xây dựng một mạng lưới điện gió sẽ 
mang lại lợi nhuận. Phần lớn mạng lưới này thuộc quyền sở hữu của bộ lạc địa 
phương, mà các nhà đầu tư tư nhân có thể hỗ trợ và mang lại nguồn vốn sẽ tạo ra 
doanh thu đáng kể cho cộng đồng. Chúng ta, với tư cách là những nhà đầu tư, cần 
phải thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch, để có thể đầu tư vào những mạng lưới như 
thế.

Đang có hơn một tỷ người trên thế giới hiện nay vẫn chưa có được điện để 
dùng. Mạng lưới điện từ nhiên liệu hóa thạch đòi hỏi cơ sở hạ tầng nặng nề thì 

không thể đến với họ được. Ngày nay, với tiến bộ kỹ thuật, những cộng đồng đó có 

thể có được điện lực bằng cách vượt khỏi nhiên liệu hóa thạch mà đến với loại năng 
lượng phân tản, cỡ nhỏ, sở hữu tại địa phương, để cho trẻ em học tập được cả vào 

ban đêm, dự trữ vắc-xin suốt 24 giờ, để phụ nữ đi lại an toàn trong cộng đồng của 
họ. Việc tiếp cận sử dụng năng lượng cần được quốc tế công nhận là một quyền 
con người. Chúng ta có khả năng tiếp cận được đến hơn một tỷ người đó, và đó là 

vấn đề công lý công bằng của loài người. Đây chính là điều mà tất cả các diễn giả 
trước tôi đã nhấn mạnh, đó là nhu cầu về các nguồn năng lượng phi tập trung, 
được sở hữu và kiểm soát cục bộ ngay tại địa phương sử dụng.
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Công lý Khí hậu
Katie Redford

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch trang 266-267 trong Chương 15 của cuốn sách “What Can I
Do? My Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn
tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, diễn văn của Katie Redford, Giám

đốc đồng Sáng lập của EarthRights International, tổ chức quốc tế phi lợi nhuận bảo vệ

quyền con người về môi trường sống mà họ gọi là Earth Rights, khởi kiện các công ty
quốc tế lớn về phá hoại môi sinh, đào tạo kỹ năng đấu tranh, yểm trợ các cuộc vận động
cho môi trường. Vụ tố tụng đầu tiên là vụ khởi kiện và thắng đại công ty Unocal của Mỹ

(hợp doanh với đại công ty Total của Pháp ở Burma, cấu kết với quân nhân Burma) bóc

lột dân chúng và phá hoại môi trường trong kế hoạch khai thác mỏ dầu và đặt ống dẫn qua
Thái Lan, thập niên 1990.

*

Tôi là Giám đốc Sáng lập của tổ chức EarthRights, và nhiệm vụ của chúng 

tôi là kết hợp sức mạnh của luật pháp với sức mạnh của dân chúng để bảo vệ quyền 
con người về môi trường sống. Cách duy nhất để khiến những công ty nhiên liệu hóa

thạch thay đổi là buộc họ phải trả giá cho những hành vi bẩn thỉu của họ, bởi vì đánh

ngay vào chỗ họ đau, tức là lợi nhuận mấu chốt của họ, mới khiến họ thực sự lắng 
nghe. Một cách chúng tôi thực hiện điều này tại EarthRights là khởi kiện chống lại 
các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch với mục đích buộc họ phải chịu trách nhiệm và 

buộc họ phải gánh chịu công bằng các chi phí liên quan đến biến đổi khí hậu. 
EarthRights đã có lịch sử 25 năm truy tố các công ty dầu khí. Không riêng gì họ mà

thôi, chúng tôi còn đuổi theo nhiều loại tập đoàn kinh doanh đồng lõa với họ trong 
các hành động vi phạm nhân quyền và phá hoại môi trường. Trong nhiều năm rồi, 
chúng tôi đã kiện các công ty như Unocal, Shell, Chevron, Chiquita, và chúng tôi 

không chỉ kiện họ mà còn thường xuyên thắng kiện! Chúng tôi đã thắng kiện cho 
các cộng đồng dễ bị thiệt hại nhất trên thế giới, từ Miến Điện đến Nigeria, từ Peru 
đến Standing Rock của cộng đồng Sioux ở Mỹ. Và đấy là chỉ kể một vài trường 
hợp mà chúng tôi đã khởi kiện thành công. Vì vậy, khi người ta bảo rằng không thể 
nào đụng đầu với ngành công nghiệp khổng lồ này, tôi trả lời là không, không phải 
vậy. Có thể khởi kiện thành công được, và chúng tôi đang làm điều đó ngay bây giờ 
bây.

Toàn bộ hệ thống của chúng ta cần phải thay đổi để các tập đoàn kinh doanh 

vốn được hưởng lợi từ việc đứng trên pháp luật bấy lâu nay, phải gánh chịu trách 

nhiệm và phải tuân theo các quy luật giống như tất cả chúng ta. Chúng ta cần phải 
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quy trách nhiệm cho những kẻ làm sai luật. Họ không thể thoát được nữa! Đấy mới 
chính xác là những gì mà việc kiện tụng thực sự rốt cuộc cần phải nhắm đến. Là 

trừng phạt những kẻ phạm tội để đảm bảo rằng họ không còn có thể tiếp tục sai 
phạm nữa. Là đảm bảo rằng họ phải gánh vác chi phí gây thiệt hại từ hoạt động của 
họ mà lâu nay họ đã bắt cộng đồng chúng ta chi trả thế cho họ trong suốt thời gian 
dài. Rốt cuộc, chúng ta phải ngăn chặn họ tiếp tục lạm dụng trong tương lai, và làm 

cho những hoạt động phá hoại của những ngành công nghiệp lợi dụng phi pháp này 

không còn mang lại lợi nhuận cho họ nữa.

Như thế, kiện tụng truy tố trách nhiệm về khí hậu có nghĩa là nói lên rằng thời 
buổi mà người ta có thể lạm dụng đã hết rồi. Đã đến lúc chính những gã khổng lồ về

nhiên liệu hóa thạch đã gây ra vấn đề khí hậu, mặc dù đã biết hậu quả mà vẫn cố 
tình che giấu, nói dối để thu lợi hàng tỷ USD, đã đến lúc họ phải chi trả công bằng. 
Đó là một bước nhỏ hướng đến công lý khí hậu, và đó là những gì chúng ta đang tìm

kiếm. Và đó là những gì tôi gọi là “trách nhiệm giải trình”.
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Than
Veronica Coptis

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch trang 275-276 trong Chương 15 của cuốn sách “What Can I
Do? My Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn
tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, diễn văn của Veronica Coptis,
Giám đốc Điều hành của Center for Coalfield Justice - Trung tâm Công lý về Mỏ than,
bảo vệ quyền có được nước sạch, không khí trong lành và việc làm lành mạnh cho các

cộng đồng dân cư nông thôn, tiền tuyến đối đầu với các công ty khai thác mỏ than.

*

Tôi là giám đốc của Center for Coalfield Justice - Trung tâm Công lý về Mỏ 
than, và chỉ cách Washington DC một khoảng cách ngắn chừng 4 giờ lái xe, chúng 

tôi làm việc với các cộng đồng có đất, nước, không khí và con người đang bị lợi 
dụng khai thác cho lợi nhuận tư nhân của các công ty nhiên liệu hóa thạch lớn. 
Nhưng thứ căn cước mà tôi tự hào nhất, là trở thành người mẹ của đứa con ba tuổi 
muốn gì là đòi cho được và một đứa bé hai tháng tuổi quý báu, hiện đang ở nhà với 
chồng tôi. Nhưng tôi cũng là một người mẹ đang đứng trên tiền tuyến đầy kinh 
hoàng, lo lắng và hồi hộp. Cá nhân tôi đã lớn lên trong cái bóng đen của cơ sở khai 
thác than ngầm dưới lòng đất lớn nhất ở Bắc Mỹ. Nói cho dễ hình dung thì vùng mỏ 
đó còn lớn hơn cả hòn đảo Manhattan và ngay cả bây giờ, vẫn còn sản xuất từ 20 
đến 30 triệu tấn than mỗi năm. Vì vậy, chúng ta có thể tưởng rằng than đá đã là 

chuyện quá khứ, nhưng không, than đá chưa tiến gần bao nhiêu đến chỗ chết, mà 

thực tế vẫn đang hủy hoại các cộng đồng của chúng ta. Tôi hiện đang sinh sống 
trong vòng vây của mười bốn giếng đào khí đốt trong vòng bán kính chỉ một dặm từ 
nhà tôi, và tôi không thể tin tưởng vào nguồn nước uống công cộng của mình để 
dám dùng pha sữa bột cho con tôi. Tôi đủ may mắn để có thể mua nước dùng thay 

thế, nhưng có bao nhiêu bà mẹ trong cộng đồng của chúng ta không có được may 
mắn đó? Mà đây chỉ là một khó khăn của tôi mà thôi. Còn hàng trăm bà mẹ khác 

đang phải đối mặt với những tác động tai hại thực sự đến sức khỏe của con mình, 

như chảy máu cam, phát ban đỏ, các bệnh ung thư hiếm thấy, và thậm chí có người 
phải chôn cất con mình ngay lúc này đây. Đã có rất nhiều diễn giả (của Fire Drill 

Fridays) tỏ ý tuyệt vọng, và tôi rất tức giận. Hãy nhớ lại những khi mẹ bạn nổi giận. 
Không có gì nguy hiểm hơn một đội quân những bà mẹ nổi giận đòi hành động ngay
bây giờ đây vì con cái của chúng ta. Khi tôi đi du lịch đến những nơi thị tứ lớn và 

những khu vực có xu hướng tiến bộ hơn, tôi thường được hỏi rằng: “Nếu tất cả 
những tác động tai hại như thế đang xảy ra trong cộng đồng của bạn, tại sao lại 
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không có nhiều người phản đối chống cự và ngăn chặn lại?". Vâng, mọi người 
đang chống lại đấy chứ. Mọi người đã tiếp tục kháng cự trong nhiều thế kỷ qua 
trong cộng đồng của chúng ta, nhưng các công ty than và khí đốt đã độc chiếm nền 
kinh tế của chúng ta và lũng đoạn hệ thống chính trị của chúng ta ở tất cả các cấp: 
địa phương, tiểu bang và liên bang; họ đè bẹp bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào rằng 
chúng ta có đủ sức mạnh để giành chiến thắng. 

Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi. Và tổ chức của chúng tôi, Center for 
Coalfield Justice - Trung tâm Công lý về Mỏ than, đang nỗ lực thay đổi tư duy, văn
hóa, trái tim và khối óc của những nơi mà nhiều người vẫn cho là giang sơn của 
Trump, nhưng sự thật hoàn toàn không phải thế. Và chúng tôi đang làm việc này 

bằng cách đầu tư vào những cư dân sống ở đó và dẫn đầu bằng gương mẫu thực tế. 
Nhóm của chúng tôi chủ yếu là gồm những người trẻ tuổi và các thành viên cộng 
đồng đã từng sống trong địa phương của chúng tôi trong nhiều thập kỷ và cũng bị 
ảnh hưởng trực tiếp. Và tôi có thể nói rằng: cách dễ nhất để động viên một cộng 
đồng là yểm trợ tài chính cho những người ở địa phương để tổ chức những người 
hàng xóm của chính họ. Nhưng làm vậy cũng có nguy hiểm. Chỉ cần nói lên, hay chỉ

cần tôi đến tham gia vào cuộc biểu tình này ngày hôm nay, là mặt chúng ta đã trở 
thành đích nhắm, và các công ty năng lượng trị giá hàng tỷ đô la sẽ tiến hành các 

chiến dịch ám sát nhân cách chống lại cá nhân chúng ta. Đe dọa bạo lực đối với 
chúng ta và thậm chí đối với bất cứ ai mà họ coi là nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn 
định kinh tế của họ. Nhưng chúng tôi vẫn hành động bất chấp tất cả những mối đe 
dọa đó. Tại Center for Coalfield Justice, chúng tôi có hàng trăm thành viên dũng 
cảm đang tập hợp lại với nhau và bắt đầu chứng tỏ rằng chúng ta thực sự có thể tạo 
ra sự thay đổi trong cộng đồng của chính mình, và chúng tôi đang hành động bằng 
cách yêu cầu thống đốc bang Pennsylvania cuối cùng phải bỏ tiền vào nghiên cứu 
việc khoan đào bằng thủy lực cắt phá (* fracking)  ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
sức khỏe dân chúng trong vùng. Chúng tôi đang hành động bằng cách truy tố một 
trong những công ty than lâu đời nhất và lớn nhất nước, và chúng tôi đã ngăn chặn 
họ không phá hoại được các con suối trong một lâm viên quốc gia, tiêu tốn của họ 
khoảng 10 triệu đô la trong sản xuất.

Chúng tôi đang giáo dục và đăng ký các cử tri tham gia để giờ đây chúng ta có 

thể có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tôi thực sự hy 
vọng rằng với “Fire Drill Fridays – Diễn tập Chữa lửa mỗi Thứ sáu” này mà các 

bạn có trải nghiệm được đặc quyền bị bắt giữ ở thủ đô Washington DC, và biết rằng 
vẫn có thể thoát ra được; các bạn sẽ còn tham gia với các tổ chức dựa trên cộng 
đồng đang thực hiện những hành động trực tiếp như thế này ở tiền tuyến nữa.

(*) Chú thích theo Wikipedia:
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Fracking: Thủy lực cắt phá (tiếng Anh: hydraulic fracturing, thường rút ngắn thành 

fracking) là kỹ thuật khai thác mỏ bằng cách dùng áp suất chất lỏng để làm nứt các tầng đá trong 

lòng đất. Đường nứt sẽ chạy theo mạch đất thiên nhiên, khai mở những khoáng chất vốn bị nén 

chặt trong lòng đất. Bằng cách bơm chất lỏng trộn với một số hóa chất và cát dưới áp suất cao 
vào giếng mỏ làm nứt vỡ tầng đá, một số địa chất như khí đốt và dầu mỏ có thể bơm lên được.
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Truy cập trách nhiệm giải trình:

Tôi có thể làm được gì?
Jane Fonda

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch Phần cuối Chương 15 của cuốn sách “What Can I Do? My
Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn tôi từ
Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, tác giả Jane Fonda đề cập đến những gì

mỗi công dân có thể làm được ngay để kháng cự với kẻ địch khổng lồ hung hãn kiên cường
nhất của giải pháp Green New Deal,  đó là liên minh các đại công ty nhiên liệu hóa thạch,
các ngân hàng và công ty đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, và các chính trị gia hưởng lợi từ
đám đó. 

*

Để bắt các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch phải chịu trách nhiệm giải trình về ô 

nhiễm và biến đổi khí hậu, tốt nhất là hãy bắt đầu bằng việc bảo đảm rằng tiền của 
chính chúng ta, cũng như của các tổ chức mà chúng ta có ảnh hưởng, sẽ không hỗ 
trợ các tập đoàn nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó sẽ hỗ trợ các giải pháp thực sự 
cho hiểm họa khí hậu. Bằng cách rút tiền ra khỏi nhiên liệu hóa thạch, chúng ta 

hướng các khoản đầu tư của mình theo đúng các giá trị chúng ta quý trọng, đồng 
thời làm suy yếu ngành công nghiệp bao lâu nay đã từ chối hành động về biến đổi 
khí hậu, nói dối công chúng và lì lợm ngăn chặn các biện pháp khắc phục hiểm họa 
khí hậu.

Thứ nhất, chúng ta có thể  “thoái vốn đầu tư”, nghĩa là chuyển tiền của mình 

ra khỏi việc hỗ trợ nhiên liệu hóa thạch, mà đưa vào các công ty hỗ trợ giải pháp khí 

hậu. Tài khoản tiết kiệm và hưu trí của rất nhiều cá nhân đang được đầu tư vào 

“index funds“ là các quỹ dựa trên chỉ số tổng quát của thị trường chứng khoán, được
coi là loại quỹ đầu tư thụ động, có nghĩa là chúng được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận 
phù hợp với các chỉ số thị trường tổng quát. Các quỹ thụ động này nói chung không 

cân nhắc hành vi của các công ty và chắc chắn không sàng lọc các khoản đầu tư vào 

nhiên liệu hóa thạch. Hãy kiểm điểm trên trang mạng Fossil Free Funds 
(www.FossilFreeFunds.org) để có được danh sách các quỹ hỗ tương (mutual 
funds) có hiệu suất cao để đầu tư vào, đồng thời loại trừ các công ty vi phạm công lý

môi trường cơ bản, nhân quyền và các tiêu chuẩn quản trị công bằng.

Thứ hai là: nhiều tổ chức và định chế mà chúng ta là thành viên, đều có các 

khoản đầu tư. Hãy xác định xem họ có phải là mục tiêu của các chiến dịch thoái 
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vốn hay không, để tham gia thoái vốn. Hoặc chúng ta và các thành viên cùng chí 

hướng khác có thể kêu gọi họ thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch và đầu tư ít nhất 
5% trong toàn bộ danh mục đầu tư của họ vào các giải pháp khí hậu. Các tổ chức và 

định chế này phải phản ứng với áp lực liên tục từ các nhóm sinh viên, học giả, cựu 
thành viên, nhân viên hiện làm việc hoặc đã nghỉ hưu, giáo sĩ, giáo dân và những 
người khác nữa. Chúng ta cũng có thể vận động để buộc các cơ quan phát lương hưu
của nghiệp đoàn lao động, chính quyền địa phương, thành phố hoặc tiểu bang phải 
thoái vốn đầu tư khỏi nhiên liệu hóa thạch. Để hiểu thêm về cách tham gia vào một 
chiến dịch tổ chức đầu tư và thoái vốn, hãy truy cập các trang mạng DivestInvest 
(divestinvest.org) và GreenFaith.

Thứ ba là: rút tiền cho nhiên liệu hóa thạch ra khỏi hệ thống chính trị của 
chúng ta! Hãy buộc các chính trị gia trong khu vực phải cam kết 
#NoFossilFuelMoney – không nhận tiền từ nhiên liệu hóa thạch. Thực hiện cam kết
này có nghĩa là ứng cử viên cam kết sẽ không nhận bất kỳ khoản đóng góp nào trên 

200 USD từ các PAC, các nhà vận động hành lang hoặc giám đốc điều hành có tên 

trong danh sách SEC (Securities and Exchange Commission) của các công ty nhiên 

liệu hóa thạch. Có thể tìm hiểu về cách tham gia tại trang mạng 
NoFossilFuelMoney.org. Nếu bạn đang sống bên ngoài nước Mỹ mà các chính trị 
gia của bạn đang đặt lợi ích của các công ty năng lượng hóa thạch lên trên quyền lợi 
của cộng đồng dân chúng, thì hãy bắt đầu tự mình nỗ lực yêu cầu các chính trị gia 
đó phải đại diện cho bạn, chứ không phải cho các công ty nhiên liệu hóa thạch. 
Chúng ta cũng có thể giúp vận động ngừng trợ cấp cho các công ty nhiên liệu hóa 

thạch bằng cách góp thêm tiếng nói của mình vào trang mạng Stop Funding Fossils 
(stopfundingfossils.org).

Và cuối cùng, nếu là người quản lý danh mục đầu tư tại một công ty, tổ chức
hoặc định chế, thì hãy truy cập trang hướng dẫn thoái vốn DivestInvest.org để thiết 
lập quy trình sáu bước nhằm thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch và đầu tư vào các 

công ty không có nhiên liệu hóa thạch. Tổ chức Carbon Underground có danh 

sách hai trăm công ty hàng đầu thế giới được xếp hạng theo hàm lượng carbon trong
trữ lượng nhiên liệu hóa thạch đã được kiểm chứng của họ. Hãy kiểm điểm Chỉ số 
Thoát Hóa thạch ở trang mạng FossilFreeIndexes.com để xem liệu có bất kỳ khoản 
tiền nào của chúng ta dính líu với các công ty nhiên liệu hóa thạch hay không. Trang

mạng này có hướng dẫn với các tiêu chí rõ ràng cho các khoản đầu tư, cùng với các 

nghiên cứu từng trường hợp đầu tư điển hình, chỉ rõ cách thoái vốn khỏi nhiên liệu 
hóa thạch và đầu tư vào các giải pháp sạch và công bằng. Và đừng quên các công ty

bảo hiểm, là tổ chức trung gian, hiện đang từ chối bảo hiểm cho các nhà đất ven 
biển và các khu vực khác đang có nguy cơ rủi ro do biến đổi khí hậu. Hãy đòi hỏi 
các công ty này cũng ngừng bảo hiểm cho các dự án nhiên liệu hóa thạch sẽ không 
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có hiệu quả về mặt kinh tế nếu không có trợ cấp từ chính phủ, bảo hiểm và tài trợ tư 
nhân.

Tài chính là một đòn bẩy thần diệu để buộc các tập đoàn kinh doanh phải chịu 
trách nhiệm về các tác động xã hội và môi trường của họ. Việc sở hữu nhiên liệu hóa

thạch, tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch hoặc bảo hiểm cho nhiên liệu hóa thạch không

còn có thể chấp nhận được nữa. Hãy làm cho họ thấm thía rằng nếu họ sở hữu 
nhiên liệu hóa thạch, họ phải chịu trách nhiệm về biến đổi khí hậu. Hãy đòi hỏi 
họ phải thoái vốn ngay bây giờ và thay vào đó đầu tư vào tương lai chung của chúng

ta!
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Thảo luận về Chuyển đổi Việc làm 

Công bằng và Hợp lý
Jane Fonda điều hợp

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch trang 189-198 trong Chương 12 của cuốn sách “What Can I
Do? My Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn
tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, buổi giảng diễn về Chuyển đổi Việc
làm Công bằng và Hợp lý, dưới hình thức thảo luận bàn tròn do Jane Fonda chủ tọa và điều
hợp, giữa các diễn giả:

 Samantha Smith: đến từ Na Uy, nơi đặt trụ sở của Trung tâm Chuyển đổi Công 
chính của Liên minh Nghiệp đoàn Quốc tế (International Trade Union’s Just Transition
Centre) mà bà là Giám đốc Điều hành. Bà đại diện cho phong trào nghiệp đoàn toàn cầu 
đang giúp các nghiệp đoàn và đồng minh của họ có được kế hoạch cụ thể về phương cách 

thực sự thúc đẩy quá trình chuyển đổi công chính các việc làm từ công nghiệp nhiên liệu 
hóa thạch sang công nghiệp nhiên liệu tái tạo.

Michael Leon Guerrero: Giám đốc Điều hành của Labor Network for 
Sustainability - Mạng lưới Lao động cho Thế giới Bền vững, trước đây đã từng là điều-
phối-viên quốc gia của Climate Justice Alliance - Liên minh Công lý Khí hậu, đã tham 

gia thâm sâu vào các phong trào lao động và khí hậu trong nước Mỹ.
 Winona LaDuke: nhà hoạt động môi trường, tác gia, đồng sáng lập tổ chức Honor

the Earth – Vinh danh Trái đất (với nhóm Indigo Girls), là một nhà kinh tế phát triển nông

thôn, đang trồng cây gai dầu công nghiệp trên vùng đất của bộ tộc Ojibwe ở phía bắc 
Minnesota. Bà kêu gọi tập trung vào tầm quan trọng của phát triển kinh tế thích hợp với 
từng khu vực và hệ sinh thái, bao gồm cả việc hồi sinh ngành công nghiệp vật liệu của 
nước Mỹ đã từng phát triển mạnh trước khi bị chuyển ra nước ngoài. Bà đã ứng cử Phó 

Tổng thống Mỹ hai lần vào các năm 1996 và 2000, từ Đảng Xanh.

*

Samantha Smith: “Trong quá trình chuyển đổi công chính, tất cả các 

việc làm mà đặc biệt là việc làm xanh đều phải là những việc làm tốt. Không chỉ là 

những việc làm mới mà những công nhân của ngành nhiên liệu hóa thạch trước đây 

có thể chuyển đổi sang, mà mọi việc làm đều phải tốt: Mọi công nhân phải có đủ các

quyền tại nơi làm việc, như quyền thành lập nghiệp đoàn,... Mọi người lao động phải
có được mức lương xứng đáng. Được chăm sóc sức khỏe. Được sống xứng đáng khi 

về hưu. Và đó là điều kiện chung cho mọi người lao động, cho dù làm việc trong 
lĩnh vực năng lượng mặt trời, hay làm việc trong nhà máy Tesla, hay xây dựng các 

trang trại năng lượng gió ngoài khơi.
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“Mặt khác của quá trình chuyển đổi công chính là: một số lĩnh vực thải nhiều 
khí nhà kính như các ngành nhiên liệu hóa thạch, khai thác mỏ, điện, thép, giao 

thông, vận tải, sẽ phải thay đổi lớn hàng loạt, và một số sẽ bị loại bỏ dần. Việc làm 

của mọi người trong các lĩnh vực ấy sẽ thay đổi rất nhiều. Và chuyển đổi công chính

đối với người lao động trong các lĩnh vực ấy có ý nghĩa khác nhau cho từng nhóm 

lao động khác biệt. Người lao động lớn tuổi phải có được cầu nối qua việc nhận 
lương hưu. Người lao động trẻ tuổi phải được đào tạo lại, hay đào tạo kỹ năng mới 
hướng đến việc làm mới và tốt, với mức lương tương đương. Mọi người lao động sẽ 
có được những quyền lợi mà ở Châu Âu chúng tôi gọi là bảo trợ xã hội, có nghĩa là 

được chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ thu nhập. Và không ai bị bỏ rơi lại phía sau cả.

“Và cuối cùng là người lao động phải được sống trong các cộng đồng của họ. 
Do đó, phần quan trọng của quá trình chuyển đổi công chính là tái-khai-phát các khu

vực địa phương để cho những người lao động từ các lĩnh vực bị loại bỏ dần dần ấy 
có thể có được công việc tốt mới ngay tại nơi họ sống. Người lao động không cần 
phải dời chỗ; họ có thể ở lại nơi họ đang ở. Và họ cũng có thể giúp tay xây dựng nền
kinh tế mới, nền kinh tế ít thải khí nhà kính mà chúng ta cần có”.

Michael Leon Guerrero: “Trước hết, cảm ơn các bạn rất nhiều đã 

chọn thảo luận về chủ đề thực sự quan trọng này. Thực lòng tôi nghĩ đây có lẽ là thử

thách quan trọng nhất đối với phong trào của chúng ta. Đang có nhận thức phổ biến 
về sự đối cực phải chọn lựa chỉ một, giữa việc làm và môi trường, nhưng đấy thực 
sự là một đối cực giả tạo. Tất nhiên vẫn có những mâu thuẫn rất thực tế giữa các lĩnh
vực của phong trào lao động và phong trào khí hậu. Và thành thật mà nói, nếu chúng

ta không tạo được cầu nối cho cách biệt ấy, thì tôi nghĩ chúng ta không thể thực sự 
giành được các chính sách mà chúng ta cần có, như Green New Deal. Và tôi cũng 
thành thật nghĩ rằng chúng ta không thể giành được Green New Deal nếu không có 

phong trào lao động ở Hoa Kỳ. Chúng ta đang nói đến 12 triệu thành viên nghiệp 
đoàn ở đất nước này, và gia đình của họ. Đó là một lực lượng xã hội khổng lồ. Điều 
đó sẽ rất quan trọng cho chuyện này. Và Franklin D. Roosevelt (FDR), với New 
Deal nguyên thủy, đã hiểu điều này. New Deal đã chẳng phải là một chương trình 

phúc lợi xã hội, mà là một chương trình tăng quyền lực cho người lao động. Bên 

cạnh việc tạo ra tám triệu việc làm mới, FDR và Quốc hội cũng đã thông qua 

National Labor Relations Act - Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia cùng các 

điều khoản ủng hộ lao động khác. Bởi vì FDR đã hiểu rằng: để giành được New 
Deal, để thực hiện và chứng minh New Deal, ông phải chuyển đổi sở hữu New Deal 
sang tay quần chúng lao động. Và quần chúng lao động cần phải tổ chức lại. Quả 
thật quần chúng đã làm đúng như thế, khiến phong trào lao động bùng nổ trong kỷ 
nguyên của New Deal. Không chỉ thế mà thôi, bất-bình-đẳng thu nhập đã tụt xuống 
mức thấp nhất sau khi các chính sách New Deal được thực thi.
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“Vậy mà sau New Deal, tình thế đã đi theo hướng ngược lại. Ngày nay, cách 

biệt giữa những người giàu nhất và đám người còn lại chúng ta, đã gần như cao hơn 
bất cứ thời kỳ nào khác trước đây, phải vậy không? Và vốn liếng tư bản đã làm tất 
cả những gì có thể làm được trong tất cả các thời kỳ đó, để thu hồi tất cả lợi nhuận 
mà phân phối lại cho thành phần giàu có nhất. Chẳng hạn, Economic Policy 
Institute - Viện Chính sách Kinh tế vừa công bố một báo cáo cho biết các chủ công 

ty đã chi 340 triệu USD mỗi năm để chống lại các cuộc vận động tổ chức nghiệp 
đoàn trên đất nước này. Hơn 40 phần trăm trong số các cuộc vận động đó đã bị phán 
quyết là vi phạm luật lao động. Đấy là những gì chúng ta đang phải đối đầu. Và 

chẳng phải là tình cờ mà trong năm mươi năm qua, kể từ khi Lyndon Johnson phát 

biểu trước Quốc hội thừa nhận rằng khí hậu sẽ bị ảnh hưởng bởi khí thải carbon; 
trong cùng khoảng thời gian đó, bất-bình-đẳng thu nhập lại đã tăng lên theo tỷ lệ 
thuận với mức tăng khí thải carbon. Xin xem biểu đồ so sánh dưới đây. Bởi vậy, 
thiết yếu phải trao quyền cho người lao động và các cộng đồng để thực hiện, đấu 
tranh, bảo vệ và xây dựng Green New Deal.

TOP 1% CHIA SẺ THU NHẬP VS. LƯỢNG KHÍ THẢI CO2
Phần chiếm hữu thu nhập của nhóm người giàu nhất 1% dân số, so sánh với mức tăng khí 

thải CO2

Nguồn: Đồ thị của Todd E. Vachon, School of Management and Labor Relations - 
Khoa Quản lý và Quan hệ Lao động, Đại học Rutgers. Nguồn dữ liệu: Thống kê lịch sử 
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của Hoa Kỳ, uniontats.com, Saez (2020); Dự án Carbon Toàn cầu: Trung tâm Phân tích 

Thông tin Carbon Dioxide.

“Không thể có con đường nào tiến tới nền kinh tế chúng ta cần có để bảo vệ khí

hậu mà lại không qua một quá trình chuyển đổi công chính. Và điều đáng tiếc là, ở 
Mỹ, chúng ta có vẻ đã có nhiều ví dụ xấu về chuyển đổi việc làm hơn là ví dụ tốt.

“Chúng tôi đã nói chuyện với các công nhân vận chuyển than ở Pennsylvania. 
Họ nói: "Hãy nhìn xem, chúng tôi đã trải qua chuyện chuyển đổi này ba lần rồi. Mỗi
lần họ sa thải năm trăm công nhân. Chúng tôi đã trải qua các chương trình đào tạo 
và tất cả mọi thứ khác, mà rồi chẳng có việc làm nào cả, hoặc chỉ có loại công việc 
thực sự tồi tệ.” Chúng tôi nghe như thế này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Bởi vậy, 
người lao động và phong trào lao động, cần phải được tham gia bàn luận, và cả các 

cộng đồng cũng thế, trong việc định hình không chỉ các chính sách mà còn cả việc 
thực hiện các chính sách đó nữa. Việc quyết định phải nằm trong tay của các cộng 
đồng và người lao động, bởi vì các cộng đồng không giống nhau. Không thể dùng 

phương pháp may cắt đồng phục trong việc này được."

Winona LaDuke: “Đúng vậy, không thể có chỉ một kích cỡ mà xài chung

cho mọi người được. Bản chất của thế giới này là dựa trên hệ sinh thái, vì vậy Green
New Deal hoặc bất kỳ nền kinh tế xanh nào cũng có nghĩa là những thứ khác nhau ở

những nơi khác nhau, tùy theo những gì đang có và những gì người ta cần ở nơi ấy. 
Ở một mức độ nào đó, tôi tin rằng mọi thứ sẽ phải được bản-địa-hóa rất nhiều. 
Chúng ta phải di chuyển vật chất ít hơn và hiệu năng hơn. Và tôi nghĩ rằng chúng ta 

cần phải xây dựng các nền kinh tế khu vực”.

Michael Leon Guerrero: “Chúng ta có thể sáng tạo trong quá trình 

chuyển đổi. Không nhất thiết phải dùng cùng một loại mô hình ở mọi nơi. Có rất 
nhiều giải pháp tồn tại trong các cộng đồng. Và nếu chúng ta trao quyền cho mọi 
người thực hiện các giải pháp đó và trao quyền cho các cộng đồng nơi các giải pháp 

của chúng ta đang được khai phát, thì sẽ có được tiềm năng to lớn thậm chí còn phát 

huy được cả trong lĩnh vực kỹ thuật nữa. Tôi đã nói chuyện với một thợ sửa xe buýt 

ở San Jose, California. Anh ấy nói: "Chúng tôi đã chuyển từ xe buýt diesel sang xe 

buýt hybrid, và bây giờ chúng tôi sắp chuyển sang xe buýt điện, tất cả chỉ trong 
vòng mười năm. Khi chúng tôi có xe buýt hybrid, họ giao cho chúng tôi một đội xe 
gồm 5 chiếc mà không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bộ phận lẻ nào. Vì vậy, chúng 

tôi giữ một chiếc xe buýt lại chỉ để tách lấy các bộ phận lẻ. Rồi tôi phải huấn luyện 
công nhân cách thay thế sửa chữa nữa.” Đó chỉ là một ví dụ khác để nói lên rằng 
nếu chúng ta không thực sự có công nhân hoặc cộng đồng hiểu biết được những 
chuyện như thế từ căn bản, mà tham gia vào, thì chúng ta sẽ làm sai, đó là lý do tại 
sao quyền thực hiện phải thuộc sở hữu của người lao động.
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Phần chiếm hữu thu nhập của nhóm người giàu nhất 10% dân số, so sánh với mức 
tăng số đoàn viên nghiệp đoàn, Hoa Kỳ 1918-2018

Nguồn: Đồ thị của Todd E. Vachon, School of Management and Labor Relations - 
Khoa Quản lý và Quan hệ Lao động, Đại học Rutgers. Nguồn dữ liệu: Thống kê lịch sử 
của Hoa Kỳ, uniontats.com, Saez (2020); Dự án Carbon Toàn cầu: Trung tâm Phân tích 

Thông tin Carbon Dioxide.

“Tôi muốn nói vài điều về dân chủ và làm thế nào để đưa mọi người tham gia 
vào quá trình chuyển đổi. Bởi vì mọi người phải đồng ý mới chuyển đổi được, trong 
các nền dân chủ. Họ phải đồng ý thay đổi.

“Hãy lấy thành công của nước Đức về thỏa thuận chuyển đổi công chính 

trong lĩnh vực điện và khai thác than làm ví dụ. Nước Đức là một nền kinh tế lớn. 
Họ đốt rất nhiều than. Họ muốn hành động giảm hiểm họa khí hậu. Các nghiệp đoàn

của họ hiểu điều này và thực sự đang thúc đẩy chính phủ thành lập một ủy ban giải 
quyết vấn đề chính trị là làm thế nào để loại bỏ dần nhiệt điện than, vốn sử dụng rất 
nhiều người lao động. Và có cả áp lực chính trị từ các tổ chức môi trường nữa, vì 

vậy cuối cùng, chính phủ đã thiết lập đối thoại giữa giới chủ nhân và các nghiệp 
đoàn, chính quyền địa phương, và chính phủ liên bang. Đến năm nay, họ đã đạt 
được một thỏa thuận sẽ loại bỏ hoàn toàn nhiệt điện than ở Đức vào năm 2038, 
hoặc trước đó nữa, cùng với một quá trình chuyển đổi công bằng hợp lý cho mọi 
người lao động hiện đang làm việc trong ngành nhiệt điện than và khai thác mỏ than.

“Làm thế nào để người thợ mỏ than ở Đức ủng hộ việc ngừng khai thác than 

được chứ? Vậy mà họ làm được đấy, phải thế không? Có khoảng từ hai mươi nghìn 

đến ba mươi nghìn công nhân ngày nay làm việc trong các mỏ than và nhà máy 

nhiệt điện than, và các nghiệp đoàn của họ đã thương lượng về việc chuyển đổi công

chính nhắm loại bỏ chính các lĩnh vực của họ.
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“Để đạt được thỏa thuận chuyển đổi công chính của Đức là một quá trình dài. 

Điều quan trọng nhất đối với công nhân mỏ than là sẽ không có công nhân nào bị bỏ

rơi lại phía sau. Không ai bị sa thải. Công nhân lớn tuổi sẽ được cân nhắc để có được
cầu nối qua việc nhận lương hưu. Họ và mọi người khác sẽ được chăm sóc sức khỏe.
Công nhân trẻ sẽ được đào tạo lại khi họ đang còn làm việc. Họ sẽ không phải trả 
tiền để được đào tạo lại. Họ sẽ được chuyển sang công việc tốt mới. Nếu họ chuyển 
sang một công việc kiếm được ít tiền hơn, thì họ sẽ nhận được một khoản tiền bù trừ

một lần, để đưa họ về mức lương như khi họ làm việc trong ngành than.

“Như thế, các công nhân mỏ than của Đức ngày nay sẽ có được những công 

việc tốt khác nhờ thỏa thuận này. Nhiều người trong số họ vẫn sẽ làm việc trong 
ngành năng lượng, nhưng đó sẽ là năng lượng sạch. Và các khu vực nơi họ sinh 
sống, bao gồm cả các khu vực ở Đông Đức cũ đã được phi-công-nghiệp-hóa sau khi 

nước Đức thống nhất, sẽ nhận được 40 tỷ euro trong vòng hai mươi năm, từ chính 

phủ liên bang, để xây dựng các cơ sở hạ tầng xanh, như đường sắt cao tốc và băng 
tần thông tin rộng, cơ sở hạ tầng mềm như trường học và bệnh viện, và những thứ 
khác tạo ra công ăn việc làm, giúp cho mọi người duy trì mức sống, và họ không 

phải rời bỏ các khu vực sinh sống.

“Chúng tôi gặp rất nhiều loại quy trình này ở Just Transition Centre - Trung 
tâm Chuyển tiếp Công chính. Về cơ bản, chúng tôi chỉ làm việc với các công nhân 

và nghiệp đoàn trong các lĩnh vực thải khí cao: ngành điện than, hạch nhân, khai 

thác mỏ, xe hơi, thép, giao thông vận tải và xây cất. Người lao động và nghiệp đoàn 

từ các ngành này cũng giống như bất kỳ ai khác, họ hiểu rằng biến đổi khí hậu là 

một hiểm họa đang đến gần. Họ chỉ thiếu những con đường thực sự đưa họ đến 
những công việc mới ít thải khí và tốt nữa. Họ sẽ thương lượng về một sự chuyển 
đổi công chính và sẽ đồng ý với công việc mới tốt bằng hoặc tốt hơn công việc mà 

họ đang có hiện nay.

“Một quá trình chuyển đổi công chính đòi hỏi sự tham gia của giới lao động tại 
bàn hội nghị, cùng với các cộng đồng, giới chủ nhân công ty và chính phủ. Quá trình

đàm phán về chuyển đổi công chính như thế có ý nghĩa rằng người lao động định 
hình tương lai của chính họ. Thế nhưng tương lai đó phải cụ thể để mọi người có thể

tin tưởng vào đó. Một công nhân trong ngành công nghiệp hẳn là muốn tiếp tục là 

một công nhân công nghiệp. Họ sẽ hoàn toàn bằng lòng khi có được nhiều kỹ năng 
hơn, việc làm tốt hơn, lý tưởng nhất là được mức lương cao hơn và nhiều triển vọng 
mới trong nền kinh tế xanh, nhưng họ phải được thấy trước các bước tiến và cam kết
để điều đó có thể xảy ra một cách cụ thể.”

Samantha Smith: “Một điều nên nói thêm về kinh nghiệm ở nước Đức. 
Vai trò của chính phủ liên bang rất quan trọng trong việc yểm trợ các thỏa thuận với 
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người lao động và các khu vực địa phương. Chính phủ, quốc hội, đã thông qua tất cả

các luật, quy định và ngân sách khác nhau cần thiết để thực hiện các thỏa thuận này. 

Thế nhưng, có lẽ điều quan trọng nhất theo quan điểm của tôi, là sự kiện các nghiệp 
đoàn khai thác mỏ và năng lượng đã tham gia ở bàn đàm phán trong suốt quá trình, 

mặc dù đó là quá trình về việc loại bỏ dần một số việc làm của chính các thành viên 

của họ. Ngay sau khi đạt được thỏa thuận, họ phóng ra khỏi phòng đàm phán để đi 
gặp và thuyết phục các thành viên của họ về thỏa thuận này. Nghĩa là, họ đã quyết 
tâm thực hiện thỏa thuận này, đúng thế không? Bởi họ biết rằng đây là thỏa thuận tốt
nhất mà họ có thể đạt được cho thành viên của họ và cũng là cho các khu vực nơi 
các thành viên của họ sinh sống. Đó là một thỏa thuận vô cùng tốt đẹp cho người 
trong các cộng đồng và cho người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp đó."

Michael Leon Guerrero: “Tôi muốn nhắc đến một ví dụ trong nước. 
Tiểu bang Colorado đã thành lập một Just Transition Office - Văn phòng Chuyển 
tiếp Công chính đầu tiên trong cả nước Mỹ, và điều đó thực sự quan trọng. Hiện tại 
chủ yếu tập trung vào các vùng mỏ than ở Colorado, nhưng nó rất quan trọng vì đây 

là một trong những sáng kiến đầu tiên thực sự đi tiên phong cân nhắc vấn đề chuyển 
đổi công chính. Hầu hết các lý do tại sao các chương trình chuyển đổi ở đất nước 
này đã không được tốt, phần lớn là vì chuyển đổi xảy ra chỉ ở đằng đuôi mà thôi. 

Một nhà máy ngừng hoạt động hoặc chúng ta thông qua NAFTA (Hiệp ước Mậu 
dịch Tự do Bắc Mỹ), ... đã làm cho người lao động mất việc làm mà sau đó chẳng có 

bù đắp gì thấu đáo cả. Ý tưởng về một văn phòng chuyển đổi công chính, thực sự 
lên kế hoạch dự tưởng trước về cách thức chúng ta sẽ đối phó với những chuyển đổi 
đang diễn ra trong nền kinh tế, là điều mà chúng ta cần phải xem xét, ở cấp tiểu bang
lẫn cấp quốc gia. Tầm nhìn xa đó sẽ rất quan trọng cho chúng ta tiến hành thực hiện 
chuyển đổi trong tương lai."

Samantha Smith: “Đã có những ví dụ thành công (về những người 
chuyển đổi từ công việc trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch sang công việc trong 
nền kinh tế xanh). Có những ví dụ ở ngay nước này, và có những ví dụ ở các nước 
khác nữa. Tôi sống ở Na Uy, nơi mà khoảng 60% tổng số GDP là đến từ các công ty

quốc doanh. Ở Na Uy, công ty năng lượng và dầu mỏ lớn của chúng tôi thực sự đang
đưa rất nhiều tài nguyên của mình vào việc khai phát năng lượng từ gió ngoài khơi. 
Và ở Đan Mạch, có một công ty tiện ích quốc doanh đã loại bỏ tất cả tài sản than và

khí đốt của họ, và hiện là công ty năng lượng gió ngoài khơi lớn nhất thế giới. Họ 
sắp chế tạo hàng tấn tuabin gió ngoài khơi Bờ Đông của Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng 
có những ví dụ ngay cả ở cấp thành phố, nơi người ta xây dựng nhiều loại ống năng 
lượng xanh mới thay loại ống cũ, chuyển từ việc làm trong hệ thống giao thông chạy
bằng nhiên liệu hóa thạch sang làm việc với xe buýt điện. Có rất nhiều ví dụ như thế 
đang không ngừng xảy ra. Vấn đề là, chuyển đổi như thế phải diễn ra thật nhanh, 
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được mở mang rộng lớn thật nhanh, và chúng ta phải chắc chắn rằng không ai bị bỏ 
rơi lại phía sau cả”.

Michael Leon Guerrero: “Ví dụ, International Brotherhood of 
Electrical Workers in California - Hội Anh em Công nhân Điện Quốc tế ở 
California và ở New York nữa, đang khai phát các chương trình học việc thực sự 
rất tốt. Và Massachusetts cũng thế. Ở California, người lao động có thể kiếm được 
một nghề lắp đặt năng lượng mặt trời với mức lương 75 ngàn USD một năm, phải 
không nào? Tôi nghĩ rằng cơ sở hạ tầng mà các nghiệp đoàn có sẵn để đào tạo công 

nhân là một nguồn tài nguyên to lớn, cho dù đó là lắp đặt đường ống hay là công 

việc về điện lực. Và cuối khóa đào tạo sẽ có việc làm thực sự. Các trạm sung điện sẽ

cần thiết ở khắp mọi nơi cho hệ thống một đội xe hơi, xe buýt chạy bằng điện, tàu 

điện quy mô quốc gia. Thực tế, một ví dụ thực sự thích hợp ở Los Angeles là chiến 
dịch có tên là Jobs to Move America đang làm một công việc thực sự to lớn là đảm
bảo rằng việc sản xuất xe lửa và xe buýt sẽ diễn ra ngay tại Hoa Kỳ cho các loại xe 
chạy bằng điện. United Steelworkers Local 675 ở Los Angeles đại diện cho công 

nhân nhà máy lọc dầu ở Nam California, vừa tổ chức nhà máy Proterra, một cơ sở 
sản xuất xe buýt điện. Họ nhận thức rất rõ ràng rằng tương lai không phải là với 
những việc làm sử dụng nhiên liệu hóa thạch nữa. Họ đang cho những ngành công 

nhiệp khác thấy cần tổ chức như thế nào và cần công nhân của mình tham gia vào 

việc gì."
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Chuyển đổi Việc làm 

Công bằng và Hợp lý
Jane Fonda

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch Phần đầu Chương 12 của cuốn sách “What Can I Do? My Path
from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt
vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, tác giả Jane Fonda đề cập đến những yếu tố
cần cân nhắc để thực hiện sự chuyển đổi công chính – công bằng và hợp lý, từ nền kinh tế
phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sang nền kinh tế sạch, nhờ Green New Deal.

*

Tôi đã nói về Chuyển đổi Việc làm Công bằng và Hợp lý trong chương 
Green New Deal trước đây, nhưng vấn đề này là quan trọng hàng đầu, và vì vậy, 
vào ngày 12 và 13 tháng 12 (2019), chúng tôi đã có nguyên một chương trình Fire 
Drill Friday - Hướng dẫn và Diễn tập Chữa lửa ngày Thứ sáu cho vấn đề này.

Khi các nhà môi trường ủng hộ Green New Deal nói về việc chuyển đổi khỏi 
nhiên liệu hóa thạch hướng tới một tương lai sạch và bền vững, họ luôn luôn nhấn 
mạnh khái niệm về một quá trình chuyển đổi công chính cho người lao động và các

cộng đồng có cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển đổi đó. Tuy nhiên rất 
nhiều người không hiểu rõ ý nghĩa hoặc tầm quan trọng của khái niệm chuyển đổi 
công chính, vì vậy tôi muốn giải thích thật cụ thể.

Những người làm việc trong ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đang có 

thể kiếm được mức lương trong khoảng từ 48.000 USD đến 125.000 USD một năm 
(nếu trong nghiệp đoàn) với phúc lợi và lương hưu tốt, cùng quyền thương lượng tập
thể. Trong khi hiện nay thì hầu hết các công việc trong lĩnh vực tái tạo chưa được tổ 
chức thành nghiệp đoàn và người lao động kiếm được ít hơn nhiều. Liệu chúng ta có

mong đợi những công nhân 125.000 USD một năm sẽ bằng lòng làm việc với mức 
lương 25 USD một giờ lắp đặt các tấm pin mặt trời hoặc cửa sổ tiết kiệm năng lượng
mà không có phúc lợi gì khác và không có quyền thương lượng tập thể? Không. 

Chúng ta phải đảm bảo rằng khi người lao động chuyển đổi từ ngành công nghiệp 
hóa thạch đã cho phép họ hỗ trợ gia đình, mua nhà và sống trong một cộng đồng 
xứng đáng, thì rồi họ vẫn có thể tiếp tục kiếm được mức lương tương tự, quỹ hưu 
bổng, và phúc lợi tương đương. Việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch là không 

thể tránh khỏi, nhưng quá trình chuyển đổi có công chính hay không hoàn toàn phụ 
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thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta cam kết cùng nhau làm việc thì việc chuyển đổi 
khỏi nhiên liệu hóa thạch sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai, và tất cả người lao động và cộng
đồng sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, kiên cường hơn và thịnh vượng hơn.

Nếu muốn biết sự thiếu vắng một quá trình chuyển đổi công chính sẽ như thế 
nào, thì hãy nhìn xem trường hợp những người phu mỏ than. Các mỏ than dần đóng 

cửa, chủ mỏ thường tuyên bố phá sản và từ chối trả tiền lương đang nợ hoặc trợ cấp 
sức khỏe cho công nhân lâu năm của họ. Nhiều công nhân trong số đó bị bệnh đen 
phổi do lao động trong mỏ than. Việc coi thường lực lượng lao động một cách tàn 

nhẫn như vậy dẫn đến loại tuyệt vọng tạo nên cuộc khủng hoảng ma túy chống đau 
đớn.

Hãy nghĩ về những chuyển đổi rối loạn trước đây do toàn-cầu-hóa hoặc các loại
hiệp định thương mại, hoặc sự ra đời của công nghệ trí tuệ. Những người lao động bị

bứng gốc rốt cuộc đã không có mức lương hoặc quỹ hưu và phúc lợi cao hơn; rốt 
cuộc họ chỉ có thật nhiều bất an và tức giận. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều 
người lao động hiện nay lo lắng về việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch sẽ ra 
sao đối với chính họ.

Điều gì sẽ phải xảy ra, và cũng là điều mà Green New Deal kêu gọi, là một cam
kết bắt buộc của Liên bang sẽ thu nhận ý kiến và hợp lực với các nghiệp đoàn, người
lao động và các cộng đồng trong các quyết định chuyển đổi sang các lĩnh vực năng 
lượng mới; trả lương cho người lao động trong thời gian đào tạo cho các công việc 
mới theo quy định của các nghiệp đoàn, cung cấp phúc lợi cùng quỹ hưu bổng; và 

cho phép những người lao động quá tuổi chuyển đổi công việc được nghỉ hưu một 
cách xứng đáng.

Chúng ta không được tự lừa dối mình khi tin rằng chỉ vì một công việc được 
gọi là “xanh”, thì chắc hẳn phải tốt cho người lao động. Ngay cả các công ty năng 
lượng tái tạo, nếu không được kiểm soát, sẽ hoàn toàn có khả năng hoạt động theo lề
lối cũ: chống công nhân, chống cộng đồng, kỳ thị màu da chủng tộc, phi dân chủ, 
không khác gì ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Thực tế, một công ty năng 
lượng mặt trời là Bright Power, đã sa thải hàng loạt công nhân ngay khi họ bắt đầu 
thành lập nghiệp đoàn. Tesla, hãng xe hơi chạy bằng điện lớn và là con cưng của 
ngành năng lượng tái tạo, đã nhiều lần bị phát hiện vi phạm luật lao động. Tại eo 
đất Tehuantepec của Mexico, 2.000 tuabin gió đã được xây dựng và ba nghìn 

tuabin khác đang được lên kế hoạch. Từ góc độ môi trường thu hẹp thì đây có vẻ là 

một thành công, nhưng thật ra chẳng phải thế đối với cộng đồng dân chúng địa 
phương. Người dân địa phương không bao giờ được hỏi ý kiến, là điều vi phạm các 

quyền được quốc tế công nhận của họ. Trái lại, các công ty tuabin gió đã thô bạo qua
mặt cơ quan quản lý lãnh thổ mà ký kết hợp đồng với các chủ đất nhỏ và hối lộ các 
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nhà lãnh đạo địa phương. Và làm cho vấn đề tồi tệ hơn nữa là gần như tất cả điện 
năng sản xuất được là để cung cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài và các công ty 

tư nhân, gồm cả Walmart có trụ sở tại Hoa Kỳ, chứ chẳng vì lợi ích gì cho công dân

địa phương. Rõ rang là các công ty năng lượng tái tạo cũng hoàn toàn có khả năng 
lặp lại các lề thói hành động giống hệt mà ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch 
đã bị chỉ trích trước đó.

Để tránh chuyện này và đảm bảo một quá trình chuyển đổi công chính, chúng 

ta cần phải đảm bảo rằng ngành năng lượng tái tạo sẽ không tập trung vào tay một số

nhỏ các đại công ty, như đang bắt đầu xảy ra hiện nay, mà phải được phân tản ra. 
Ngay bây giờ đây, chỉ riêng năm nhà sản xuất tuabin gió lớn nhất cũng đã chiếm 
hơn một nửa thị phần toàn cầu. Và phần lớn những lạm dụng bóc lột từ lĩnh vực 
năng lượng tái tạo đang diễn ra ở Trung và Nam Mỹ, Đông Nam Á, Đông Phi và 

Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi sản xuất 60% coban dùng cho pin điện, được khai 
thác trong những điều kiện phi-đạo-đức bao gồm lao động trẻ em.

Trên thực tế, năng lượng tái tạo được xếp hạng là ngành nguy hiểm thứ ba đối 
với những người phải bảo vệ quyền sở hữu đất đai của họ. Chỉ có ngành khai thác 

mỏ và kinh doanh nông nghiệp là nguy hiểm hơn mà thôi.

Sau đó là châu Âu, nơi một số công ty năng lượng tái tạo đã bắt đầu dời sang 
các quốc gia có lao động rẻ hơn, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều nhân viên 

ngành công nghiệp “xanh” của họ bị mất việc làm. Gonzalo Díez, thư ký của 
CCOO, nghiệp đoàn lớn nhất ở Tây Ban Nha, nói: "Châu Âu phải thiết lập các biện 
pháp và đòi hỏi các công ty này phải có các cam kết lao động bên trên vấn đề môi 

trường." Nếu không, các tổ chức nghiệp đoàn cảnh báo rằng mục tiêu của quá trình 

chuyển đổi công chính trong Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu sẽ không đạt thành 

được.

Chúng ta cũng cần phải làm điều này ở Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải buộc các 

công ty năng lượng chịu trách nhiệm về các hoạt động của họ tác động lên người lao
động và các cộng đồng địa phương ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Theo 
International Labour Organization - Tổ chức Lao động Quốc tế, phát triển bền 
vững phải bao gồm ba lĩnh vực: kinh tế, xã hội và môi trường. Một công ty tự xưng 
là “sustainable - bền vững” cần phải tuân thủ cả ba yêu cầu đó.

Khi chúng ta tạo ra một nền kinh tế bền vững, sẽ có hàng triệu việc làm phụ 
trội ngoài những việc làm trong ngành năng lượng tái tạo. Sẽ cần công nhân để mở 
rộng giao thông công cộng, nâng cấp hệ thống nước công cộng, hiện đại hóa lưới 
điện, xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu và xây dựng lại sau các sự kiện 
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thời tiết khắc nghiệt, tất cả mang lại tiềm năng tạo ra những công việc trong nghiệp 
đoàn tốt để duy trì cả gia đình và trái đất.

Nếu Hoa Kỳ đặt ra tiêu chuẩn từ việc ban hành Green New Deal, với chính 

quyền liên bang có nhiệm vụ bắt buộc các nhà hoạch định chính sách cam kết thực 
hiện một quá trình chuyển đổi công chính, thì sẽ có khả-năng-tính cao là các quốc 
gia khác sẽ làm theo. Có nghĩa là sẽ có được một cuộc động viên toàn bộ nền kinh tế
quốc gia trên cùng quy mô to lớn của kế hoạch New Deal nguyên thủy vào thập niên

1930, một cuộc động viên toàn quốc giải quyết cùng một lúc tình trạng bất bình 

đẳng kinh tế và bất ổn về khí hậu.

Điều đáng khích lệ là các nhà hoạch định chính sách cùng với các nghiệp đoàn 

và các nhà bảo vệ môi trường đang bắt đầu làm việc ở các tiểu bang và ở các thành 

phố trên khắp đất nước với các kế hoạch rất cụ thể, cả ở nông thôn lẫn thành thị, sẽ 
tạo ra được sự chuyển đổi công chính, ngay cả trước cuộc bầu cử sắp tới (2020). 
Illinois Clean Jobs Coalition - Liên minh Việc làm Sạch của tiểu bang Illinois đã 

hợp tác với các tổ chức lao động để hoạch định Clean Energy Jobs Act - Đạo luật 
Việc làm Năng lượng Sạch năm 2020. Đó là kế hoạch tập trung vào các nguyên tắc 
tạo việc làm công bằng và hợp lý để hỗ trợ người lao động và các cộng đồng sẽ 
phải đối mặt với quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và phát điện hạch
nhân. Đúng vào lúc tôi viết những dòng này, luật Clean Energy Jobs Act còn đang
được tu chỉnh cho hoàn thiện với dự kiến sẽ được Illinois General Assembly - Đại 
hội đồng Illinois bỏ phiếu vào mùa xuân năm 2020.

Tại Colorado, một liên minh lao động và môi trường đã tổ chức và lập được 
đạo luật năm 2019 thành lập Just Transition Office - Văn phòng Chuyển đổi Công 

chính trong Department of Labor and Employment - Bộ Lao động và Việc làm 

của tiểu bang, chịu trách nhiệm tạo ra một kế hoạch công bằng cho người lao động 
và các cộng đồng chuyển đổi khỏi các mỏ than và nhiên liệu hóa thạch.

Tại Maine, cơ quan lập pháp tiểu bang đã thông qua và thống đốc đã ký một 
đạo luật Green New Deal cấp tiểu bang, được thiết kế để chuyển Maine sang nền 
kinh tế năng lượng tái tạo với sự tham gia tích cực của phong trào lao động tiểu 
bang.
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Chiến tranh, quân đội và biến đổi khí hậu
Phyllis Bennis

Giới thiệu:

Trong phần đầu chương 6 của cuốn sách “What Can I Do? My Path from Climate 
Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành 

động vì Biến đổi Khí hậu”, Jane Fonda thuật lại những lời giảng diễn của Phyllis Bennis 
về vấn đề “Chiến tranh, quân đội và biến đổi khí hậu”. Xin xem bản dịch ở dưới đây.

Phyllis Bennis (sinh năm 1951), tác gia, nhà bình luận chính trị, nhà hoạt động về 
hòa bình và môi trường, chuyên gia về các vấn đề Trung Đông và Liên hiệp quốc, hiện là 

người điều hành New Internationalism Project - Dự án chủ nghĩa quốc tế mới, của The 
Institute for Policy Studies - Viện Nghiên cứu Chính sách ở thủ đô Washington DC. Bà 

đã xuất bản các cuốn sách:  From Stones to Statehood: The Palestinian Uprising (1990);  
Calling the Shots: How Washington Dominates Today's UN (2000); Before & After: US 
Foreign Policy and the September 11th Crisis (2003); Understanding the Palestinian-
Israeli Conflict: A Primer (2009); Understanding the US-Iran Crisis: A Primer (2009); 
Understanding ISIS and the New Global War on Terror: A Primer (2015);... 

Phyllis Bennis cộng tác thường xuyên với các tờ báo The Nation, the New York 

Times, the Washington Post, USA Today, ... và hãng thông tấn Al-Jazeera.

*

Phyllis Bennis đã nói trong buổi diễn giảng Fire Drill Friday (Thứ sáu tuần thứ 

hai, tháng 11, 2019): “Chiến tranh và chủ nghĩa quân phiệt tạo ra thảm họa khí hậu,
và thảm họa khí hậu tạo ra chiến tranh”. Một trong những lý do chính khiến Syria 
bùng phát xung đột là do khí hậu: đợt hạn hán kéo dài 3 năm đã đẩy 800.000 nông 

dân từ vùng đất của họ chạy loạn đến các thành phố, nơi họ lại phải đối mặt với tình 

trạng thất nghiệp, bất bình đẳng kinh tế và chủ nghĩa bè phái. “Tất cả đã bắt nguồn 
từ 3 năm hạn hán do tác động của biến đổi khí hậu.”

Tôi đã sửng sốt khi Phyllis bảo tôi rằng quân đội được miễn trừ khỏi hầu hết 
các quy định về môi trường, có nghĩa là quân đội có thể thải đổ các hóa chất độc hại 
và đốt các thiết bị phế bỏ mà không cần phải cân nhắc gì về hậu quả đối với môi 

trường cả. Điều này có thể giải thích tại sao có đến 10% các địa điểm phải tẩy dọn 
của Superfund (*), những địa điểm được chính phủ liên bang chỉ định là độc hại 
nguy hiểm và cần được chính phủ tẩy dọn, lại nằm ngay trên hoặc gần các căn cứ 
quân sự. Vào năm 1991, rồi năm 2003 và sau đó nữa, quân đội của chúng ta đã bắn 
uranium cạn kiệt (depleted uranium) vào các khu vực dân sự ở Iraq, để lại di sản 
nhiều thế hệ sau nữa phải chịu, về suất ung thư gia tăng cho người dân ở đó và cho 
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cả lính chiến của chúng ta. Có thể thấy mối liên hệ giữa dầu mỏ và chiến tranh, môi 

trường và chiến tranh, chiến tranh và kỳ thị chủng tộc, chiến tranh và chứng sợ đạo 
Hồi; tất cả những thứ này kết nối với nhau thành nguồn gốc tệ hại của các tác động 
kinh tế, tác động trong cả nước và tác động quốc tế.

Trong buổi giảng, tôi đã yêu cầu Phyllis nói về những gì mọi người có thể làm 

được. Bà đã đưa ra một lập luận thuyết phục về lý do tại sao chúng ta phải cắt giảm 
ngân sách quân sự phì-đại của mình, nguyên do đã khiến chúng ta dễ chọn các giải 
pháp quân sự thay vì những giải pháp ít gây chết người hơn.

“Ngân sách quân sự của chúng ta rất là lớn,” Phyllis nói. “Hiện tại, vào năm 
2019, là 719 tỷ USD mỗi năm. Tức là lớn hơn tổng cộng ngân sách quân sự của bảy 
quốc gia sắp hạng lớn tiếp theo đó, là Nga, China, Saudi Arabia và 4 quốc gia nữa.

“Năm mươi ba xu của mỗi một USD mà chính phủ liên bang lấy thuế từ 
chúng ta được chuyển thẳng cho quân đội. Nếu tính thêm những thứ như An ninh 
Nội địa và các vấn đề quân-sự-hóa khác thì phải là sáu mươi hai xu. Đó là một 
phần rất lớn trong tiền nộp thuế của chúng ta mà thực tế chẳng giúp chúng ta an toàn

gì hơn. Chúng ta có thể cắt giảm gần 600 tỷ USD từ ngân sách quân sự mà vẫn còn 

lại một ngân sách tương đương với tổng số tiền mà bốn nước Nga, Iran, Saudi 
Arabia và Triều Tiên chi phí cho quân sự ”.

“Không có quốc gia nào khác có căn cứ quân sự ở khắp nơi trên thế giới,” 
Phyllis nói. “Tôi nghĩ Nga chỉ có bảy (căn cứ ở nước ngoài). Và chúng ta có thực sự

cần đến 11 hàng không mẫu hạm hay không, trong khi các quốc gia khác chỉ có 

một chiếc mà thôi? ” Phyllis hỏi. "Tất cả số tiền này được chi cho quốc phòng, có 

thật sự giúp được ai trong chúng ta an toàn hơn chút nào không?"

Phyllis dẫn lời Martin Luther King Jr. để trả lời câu hỏi đó. “Ông ấy từng nói 

rằng 'Một quốc gia tiếp tục năm này qua năm khác, chi phí nhiều tiền thêm cho 

quân sự phòng thủ hơn là cho các chương trình nâng cao xã hội thì đang tiến 
gần đến cái chết về tinh thần.'  Ngày nay, tôi muốn thêm vào: 'và tiến gần đến cái 

chết thực sự của trái đất nữa'. Đó là tình hình cấp bách ngay bây giờ đây của chúng

ta”.

Phyllis phản đối việc người ta thường xuyên bắt bẻ rằng nếu cắt giảm ngân 

sách quân sự thì là “không hỗ trợ quân đội”. Sự thật thì, Phyllis cho biết chỉ một 
phần rất ít trong ngân sách quân sự này thực sự được dùng để hỗ trợ quân đội. 
Vào năm 2017, khi đang làm việc trong Poor People’s Campaign - Chiến dịch vì 

người nghèo, Phyllis nhận thấy rằng hai mươi ba nghìn binh lính, thủy thủ tại ngũ 
kiếm được ít tiền đến mức họ và gia đình có đủ điều kiện để nhận tem phiếu thực 
phẩm phát cho người nghèo.



  93

“Nếu kiểm xem một nửa ngân sách quân sự đi về đâu, thì thấy là vào tay các 

tập đoàn kinh doanh quân sự và CEO của các tập đoàn đó, thuộc loại được trả 
lương cao nhất trong tất cả các giám đốc điều hành công ty,” bà nói. “Vào năm 
2016, theo thống kê mức lương trung bình của năm tập đoàn quân sự hàng đầu, thì 

các CEO thu nhập mỗi năm trung bình mỗi người gần 20 triệu USD, trong khi 
những người lính tại ngũ chỉ đủ tiêu chuẩn để nhận tem phiếu thực phẩm”. Quả là cú

sốc nặng cho chúng ta!

Sau khi nghe mọi người phát biểu, tôi hiểu tại sao phong trào khí hậu và phong 

trào hòa bình phải hoạt động song song với nhau.

(*) Chú thích theo Wikipedia:

Superfund sites: là các địa điểm bị ô nhiễm nặng ở Hoa Kỳ cần phải tẩy rửa lâu dài để làm 

sạch các chất độc hại gây ô nhiễm, đã được chỉ định theo Đạo luật Toàn diện về Ứng phó, Bồi 
thường và Trách nhiệm pháp lý (CERCLA) năm 1980. CERCLA ủy quyền cho Cơ quan Bảo vệ 
Môi trường Hoa Kỳ (EPA) lập danh sách các địa điểm như vậy, đưa vào Danh sách Ưu tiên Quốc 
gia (NPL) . Các địa điểm Superfund thường tập trung ở những khu vực đông dân cư. Riêng New 

Jersey – tiểu bang có mật độ dân số cao nhất - có đến 114 địa điểm đó, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang
nào khác trong cả nước Mỹ, tiếp đến là California và Pennsylvania.
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Chiến tranh, quân đội và biến đổi khí hậu: 
Tôi có thể làm được gì?

Jane Fonda

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch Phần cuối Chương 6 của cuốn sách “What Can I Do? My Path
from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường dẫn tôi từ Tuyệt
vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, tác giả Jane Fonda đề cập đến những gì mỗi
công dân có thể làm được ngay: “Vote, Speak, Act”, ứng dụng những nhận thức đã có

được từ buổi giảng diễn về “Chiến tranh, quân đội và biến đổi khí hậu” với diễn giả
chính là Phyllis Bennis (xin xem bài trước đây).

*

Đặt vấn đề về chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ là chuyện thậm khó, bởi vì người ta 
thường xem đó là chuyện tấn công vào binh sĩ của chúng ta mà cũng là vào chính 

đất nước của chúng ta. Nhưng không phải vậy! Cách tốt nhất để tôn vinh những 
người lính của chúng ta và đất nước của chúng ta là tránh xa những cuộc chiến tranh
không cần thiết, thay vào đó, dùng một phần số tiền chúng ta chi phí cho quân đội để

làm cho đất nước của chúng ta an toàn hơn, kiên cường hơn và thịnh vượng hơn, bao
gồm cả việc phòng chống hiểm họa biến đổi khí hậu.

Bởi vì quân đội có thể là một vấn đề gây phản ứng sôi bỏng về mặt tinh thần 
đối với nhiều người, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần khi bắt đầu các cuộc thảo luận.
Dưới đây là một số điểm cần trao đổi để giúp các bạn vượt qua những phản ứng có 

thể phải tiếp nhận khi nêu vấn đề tiết giảm chi tiêu quân sự.

1. Giảm ngân sách quân sự là nguy hiểm; nếu chúng ta không có

quân đội mạnh, thì nước Mỹ sẽ không an toàn?

Như Phyllis Bennis đã giảng giải (xin xem bài trước), Hoa Kỳ “có thể cắt giảm 
gần 600 tỷ USD từ ngân sách quân sự mà vẫn còn lại một ngân sách tương 
đương với tổng số tiền mà bốn nước Nga, Iran, Saudi Arabia và Triều Tiên chi 

phí cho quân sự”. Như thế, cắt giảm cỡ hai, ba trăm tỷ USD thì sẽ làm giảm phần 
nào sức mạnh quân sự của nước chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ không làm cho chúng 

ta kém an toàn hơn, mà lại cải thiện rất lớn khả năng của chúng ta chống lại cuộc 
khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Lại nữa, quân đội hiện tại không làm giỏi bao nhiêu công việc giữ an toàn cho 

binh sĩ của mình. Nếu bạn là một quân nhân hoặc cựu chiến binh, thì chính phủ Hoa 
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Kỳ hiện nay không làm gì nhiều để giúp bạn chuyển đổi sang cuộc sống dân sự, 
hoặc cung cấp lâu dài những chăm sóc bạn cần đến nếu bạn bị chấn thương về thể 
chất và tâm lý. Đã vậy, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thực sự còn để lại hàng tấn 
chất thải độc hại, mà chính phủ Hoa Kỳ không yêu cầu quân đội phải dọn dẹp, nên 

cứ thế mà đầu độc thường dân vô tội ở nước ngoài và cả quân nhân trong nước nữa. 
Và như bộ phim tài liệu The Invisible War năm 2012 đã tiết lộ: một phần ba phụ 
nữ trong quân đội Hoa Kỳ bị tấn công tình dục bởi các đồng đội nam của họ. Có thể 
nói rằng: quân đội Hoa Kỳ, như đang được điều hành hiện nay, khiến cho chúng ta 

kém an toàn hơn! Sẽ nói thêm về điều đó sau đây.

2. Cắt giảm ngân sách quân sự sẽ cắt giảm việc làm trong quân 

đội?

Cứ mỗi một việc làm quân sự bị phế bỏ, chính phủ liên bang có thể thay thế 
bằng những việc làm tốt hơn trong ngành giáo dục, cơ sở hạ tầng công cộng, dịch vụ

y tế, và nhiều ngành khác nữa. Đấy là những công việc mà chúng ta rất cần tuyển 
người làm, với những người lao động thực hiện các dịch vụ mà cư dân của chúng ta 

cần đến. Bên cạnh đó, có sự cách biệt cực kỳ bất công giữa mức lương của các CEO 

trong các tập đoàn kinh doanh quân sự (trung bình mỗi CEO thu nhập 20 triệu USD 
mỗi năm!) và của hai mươi ba nghìn binh sĩ tại ngũ ở các cấp bậc thấp, là những 
người kiếm được ít tiền đến mức họ và gia đình của họ có đủ điều kiện để nhận tem 
phiếu thực phẩm cho người nghèo.

3. Thế còn an ninh của quốc gia thì sao?

Số tiền được chi ra để cải thiện điều kiện sống của dân chúng ở ngay trong 
nước Mỹ chính là chi tiêu cho an ninh quốc gia. Chính chi tiêu đó, chứ không phải 
chi tiêu vào chiến tranh, là thứ giúp người dân chúng ta an toàn. Hoa Kỳ có mười 
một hàng không mẫu hạm. Hầu như không có quốc gia nào khác có nhiều hơn một 
chiếc. Mười hàng không mẫu hạm nhiều hơn bất cứ nước nào khác đấy, trị giá mỗi 
chiếc lên tới 13 tỷ USD, có thực sự giữ an toàn cho chúng ta không? Chẳng phải 
chúng ta thà lấy năm mươi bốn xu cho mỗi một USD tiền thuế đang phải chi tiêu 

cho quân đội và chủ nghĩa quân phiệt ấy, mà dùng vào việc làm sạch không khí, đất 
đai và nước dùng đang bị ô nhiễm ngay trong nước, còn có ích hơn? Hay để cải 
thiện các trường học của chúng ta và tăng khả năng tiếp cận sử dụng các phương 
tiện chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của dân chúng? Hay để chi cho các 

chương trình đào tạo tay nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động của chúng 

ta, đặc biệt là những người sẽ phải di dời do việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa 

thạch? Các dịch vụ xã hội, giáo dục, môi trường bền vững, đấy mới chính là những 
thứ giúp chúng ta an toàn, chứ không phải hàng không mẫu hạm.
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4. Cũng được, thế nhưng chủ nghĩa quân phiệt thì liên quan gì 

đến khí hậu?

Khủng hoảng khí hậu liên quan đến quân đội về mọi mặt. Mỗi một cuộc chiến 
tranh trong tám mươi năm qua, nếu không muốn nói là lâu hơn nữa kia, đều là về 
dầu mỏ. Trong tương lai, các cuộc xung đột võ lực toàn cầu sẽ không chỉ là về dầu 
mỏ vì lợi nhuận, mà còn vì tranh giành các nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm 
như nước và lương thực. Còn tồi tệ hơn nữa, chiến tranh và các vụ khủng hoảng khí 

hậu do chiến tranh gây ra sẽ làm nảy sinh lớp "dân tị nạn khí hậu" là những người 
dân thường mà phải lâm vào cảnh không còn có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy 
trốn khỏi quê hương không thể sống được nữa của họ, nhưng vẫn không thể tìm thấy
nơi nào dung nhận họ.

Chỉ riêng Lầu Năm Góc Hoa Kỳ là tổ chức sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
lớn nhất trên toàn thế giới, điều này có nghĩa là Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về việc 
thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Phong trào khí hậu và phong trào hòa bình chỉ là 

một.

Hãy tìm hiểu thêm về cách các thành phố, quận hạt hoặc tiểu bang của chúng ta

hỗ trợ quân đội. Hãy xem trang mạng The National Priorities Project - Dự án Ưu 
tiên Toàn quốc (www.nationalpriorities.org). Bạn có thể thấy số tiền bạn và hàng 

xóm của bạn phải trả hàng năm cho các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, 
chẳng hạn. Ngoài ra còn có một công cụ trên trang mạng 
www.nationalpriorities.org/interactive-data/trade-offs/ cho biết với cùng số tiền đó, 
nước ta có thể giáo dục được bao nhiêu trẻ em bằng chương trình Head Start, hoặc 
chăm sóc sức khỏe được cho bao nhiêu người lớn, hoặc trang bị thêm được bao 
nhiêu ngôi nhà để tiết kiệm năng lượng.

Khi nào sẵn sàng, hãy nói chuyện với các đại diện mà bạn đã bầu lên, về việc 
giảm bớt ngân sách quân sự để chuyển số tiền đó cho nhu cầu xã hội và an toàn thực
sự của chúng ta, kể cả việc chi trả cho các giải pháp khí hậu! Như Ben Cohen đã nói,

“Nếu chỉ một người làm điều đó, thì không có tác dụng gì bao nhiêu. Nhưng nếu có 

năm người làm điều đó, thì họ bắt đầu nói, ‘Hừm, sắp có chuyện rồi đây.’ Và nếu 
mười, hai mươi hoặc năm mươi người cùng làm, cùng gửi thư đến các nhà báo nữa, 
thì họ sẽ phải nói, ‘Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tốt hơn hết là tôi nên 

chú ý.’ Bạn cũng có thể kêu gọi các đại biểu, nghị sĩ Quốc hội của mình ngừng việc 
cắt giảm lớn đối với ngân sách Bộ Ngoại giao, để chúng ta có thể ứng phó với các 

cuộc xung đột trên thế giới bằng ngoại giao chứ không phải bằng bạo lực.

Hãy tìm hiểu xem bạn hoặc bất kỳ tổ chức nào mà bạn là thành viên, có đang 
đầu tư vào khu vực liên hợp công nghiệp và quân sự hay không. Kiểm điểm như thế 
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cả trong danh mục đầu tư của bạn, cũng như của thành phố mình, trường đại học 
mình, tổ chức tôn giáo của mình, ngân hàng của mình xem sao. Các nhà thầu cung 
cấp lớn nhất cho quân đội là Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman và 

General Dynamics. Kiểm điểm cho chắc rằng bạn không liên quan gì đến việc đầu 
tư vào các công ty đó cả.

Điểm mấu chốt căn bản là chỉ có chúng ta với tư cách là cử tri và người hữu 
quyền, mới có thể buộc các quan chức chúng ta bầu lên phải thay đổi thực tế bất 
công và không thể tiếp tục mãi được này. Với thực hành, bạn sẽ trở nên hiệu quả 
hơn trong việc làm cho mọi người lắng nghe, và rồi sẽ đến lúc bạn nhận thấy càng 

ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức sẽ hòa đồng với tiếng nói của bạn. Và những lợi
ích mà hành động chung này mang lại sẽ rất lớn, bao gồm hiệu quả là sẽ ít chiến 
tranh hơn và mở khóa được ngân quỹ thực tế không giới hạn hoàn toàn chi trả được 
cho các chương trình mà chúng ta đang cần gấp để chuyển đổi sang một nền kinh tế 
sạch, an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người.



  98

Thực phẩm, nông nghiệp & biến đổi khí hậu

Jane Fonda

Giới thiệu:

Dưới đây là bản lược dịch Phần đầu Chương 10 của cuốn sách “What Can I
Do? My Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con
đường dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, tác giả Jane
Fonda chủ trì buổi giảng diễn về “Thực phẩm, nông nghiệp và biến đổi khí

hậu”, trong đó có phần đàm thoại của Jim Goodman, người cùng với vợ là

Rebecca điều hành một trang trại bò sữa hữu cơ và bò thịt bán trực tiếp ở tây nam
tiểu bang Wisconsin trong bốn mươi năm qua, và Ricardo Salvador, nhà khoa học
cấp cao và Giám đốc của Food and Environment Program - Chương trình Thực
phẩm và Môi trường tại Union of Concerned Scientists - Liên minh các nhà khoa
học có quan tâm đến biến đổi khí hậu.

*

Jim Goodman: “Khi tôi còn là một đứa trẻ thì đã có rất nhiều thị trấn nhỏ với 
các doanh nghiệp nhỏ, đại lý máy móc, đại lý xe hơi, cửa hàng tạp hóa, rạp chiếu 
phim,... Đời sống đã như thế. Đời sống thị trấn ấy giờ đây không còn nữa, bởi vì nền
tảng đóng thuế đã không còn, người dân không còn nữa. Không còn cả trẻ em. Các 

khu học chánh đang đóng cửa. Nghĩa là, về cơ bản chúng ta đã quyết định rằng nông

thôn nước Mỹ không cần phải tồn tại nữa. Tôi lớn lên nhìn thấy những nông trại 
nhỏ, có lẽ chừng chục nông trại nuôi bò sữa ở khoảng giữa nhà của chúng tôi và thị 
trấn. Bây giờ thì chỉ còn lại có một. Nông trại thì vẫn có đó, nhưng đó là các nông 

trại được thuê vỗ béo gia súc, hoặc nuôi bán cho các trang trại lớn vắt sữa hàng 

nghìn con bò. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã nghĩ là có nhiệm vụ phải nuôi sống 
thế giới. Tôi không chắc là ai đã bảo chúng tôi làm điều đó, bởi tôi nghĩ rằng thế 
giới rất có khả năng tự nuôi sống được, nếu cần. Các nông trại nhỏ, nhất là khi nhìn 

vào các nước đang phát triển, là nơi sản xuất hầu hết lương thực trên thế giới. Chúng

ta cần phải quay trở lại hệ thống nông nghiệp tái sinh (regenerative agriculture) mà 

các nông trại nhỏ này đã làm từ nhiều thế kỷ nay”.

Jane Fonda: “Tôi đọc thấy rằng tỷ lệ nông trại phá sản tăng đến 24%. Có đúng

thế không?”.

Jim Goodman: “Đúng vậy, nông dân đang bị khủng hoảng. Chúng ta đang 
chứng kiến những vụ mất mùa kinh khủng do nắng nóng hơn, lũ lụt nhiều hơn, hạn 
hán nhiều hơn và nhiều dịch hại xâm nhập hơn. Chị thấy đấy, kể từ những năm 
1980, các nông trại ngày càng lớn hơn và họ đang trồng cây độc canh (mono-crop) 
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là ngô và đậu tương đã biến đổi gen, loại thức ăn cho gia súc chứ không phải thức ăn
cho người, điều đó thực sự gây thiệt hại cho môi trường.

“Loại nông nghiệp tôi làm là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tái sinh mà 

nông dân trên khắp thế giới làm, không cần phải có nhiều thứ ở đầu vào (input). Chỉ

cần quản lý cây trồng và súc vật mình nuôi sao cho có được chu kỳ thiên nhiên tiếp 
tục tự nuôi sống. Đúng là làm như thế thì không thu được sản lượng khổng lồ, 
nhưng giá trị của thực phẩm, phẩm chất, giá trị dinh dưỡng thì tốt hơn nhiều, và 

được sản xuất ngay tại địa phương, phù hợp với văn hóa của con người sở tại. Điều 
duy nhất nó không làm được là kiếm thật nhiều tiền cho nhà kinh danh nông nghiệp 
kỹ nghệ.

“Mặt khác, với các cây trồng độc canh biến đổi gen là ngô và đậu tương, thì 

phải chuyển đổi luân phiên hai loại cây đó, nghĩa là tuy đất giữ được rễ, nhưng phải 
cung cấp mọi thứ khác: như phân bón phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nước, 
thuốc trừ sâu. Các hệ thống nông nghiệp theo lối kỹ nghệ này có vẻ có năng suất 
cao, nhưng chúng thực sự là những sa mạc sinh học, khi định nghĩa “sa mạc” liên 

quan đến chuyện thiếu sự sống và thiếu sự đa dạng, nhất là thiếu sự đa dạng sinh 
học. Theo cách làm truyền thống thì dịch hại được kiểm soát bằng thời tiết cực kỳ 
lạnh trong mùa đông. Ngày nay, thực tế là thời tiết không còn đủ lạnh đến mức thực 
sự tiêu diệt được côn trùng vào mùa đông, nên quần thể côn trùng hiện đang sinh sôi

nảy nở với số lượng ngày càng nhiều hơn, năm này qua năm khác. Điều đó khiến 
cho hệ thống nông-nghiệp-kỹ-nghệ càng tăng thêm đòi hỏi từ đầu vào, như cần phải 
dùng các loại cây trồng đề kháng sâu bệnh, hoặc phải dùng nhiều thuốc diệt côn 

trùng hơn, nhiều thuốc trừ sâu hơn. Và thuốc trừ sâu đặc biệt có xu hướng càng ngày

càng độc hại hơn, trong tất cả các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.

“Biến đổi khí hậu đang làm cho việc sản xuất trở nên khó khăn hơn, đắt giá 

hơn, nhiều rủi ro hơn, và điều đó có nghĩa là chi phí của công chúng ngày càng tăng 
cao. Có nhiều bằng chứng cho thấy giá trị dinh dưỡng của cây trồng đang giảm dần 
do biến đổi khí hậu. Một mô hình có khả năng giải thích điều đó, hoặc ít nhất là có 

liên quan, đó là: với nhiệt độ cao, cây trồng trưởng thành nhanh hơn, vì thế có ít thời
gian hơn để kịp thực sự hấp thụ chất dinh dưỡng, được gọi là hiệu ứng pha loãng 

(dilution effect)”.

Ricardo Salvador: “Thay vì dựa vào chu kỳ tự nhiên mà chúng ta gọi là nông 

nghiệp tái sinh (regenerative agriculture), trong đó đất giữ được nước và chất dinh 
dưỡng mà cây trồng cần đến, thì nông-nghiệp-kỹ-nghệ (industrial agriculture) lại 
đòi hỏi sản lượng lớn để thu lợi nhuận, nên phải cần lượng lớn phân bón, nước, 
thuốc trừ sâu. Loại hình canh tác kiểu nhà máy này đúng là có năng suất. Nó sản 
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xuất rất nhiều, và đó là cách mà hệ thống kinh tế hiện tại của chúng ta đánh giá: theo

số lượng sản xuất!

“Trở lại thời quốc gia này còn là thuộc địa và đã có khoảng một tỷ người trên 

trái đất, chúng ta coi hành tinh như là một nguồn tài nguyên vô tận, và là một bể 
chứa vô hạn cho tất cả các thứ phế thải của chúng ta. Và chúng ta đã phát triển tư 
duy kinh tế của mình với những giả định như thế. Nhưng ngày nay thì thế giới có 

gần tám tỷ người, và chúng ta đang phát hiện ra rằng hành tinh này là hữu hạn về 
mặt tài nguyên, mà cũng không phải là bể chứa vô tận cho rác thải của chúng ta. Thế

mà, tư duy kinh tế của chúng ta vẫn chẳng thay đổi. Điều này có nghĩa là chúng ta 

nghĩ rằng vẫn có thể tiếp tục làm thoái hóa đất. Vẫn có thể đào lấy từ lòng đất các tài

nguyên không bao giờ có gì thay thế được. Vẫn có thể gây ô nhiễm nước. Vẫn có thể

gây ô nhiễm không khí. Chỉ cần sản xuất thật nhiều lúa mì, bông, gạo, ngô, đậu 
nành, thì chúng ta bảo rằng chúng ta đang thành công. Tất cả những thứ đó: ô 

nhiễm, suy thoái, đều không cần phải cân nhắc. Chúng ta đang vận hành với các 

công nghệ rất mạnh mẽ của thế kỷ 21, nhưng vẫn chưa cập nhật tư duy kinh tế của 
thế kỷ 18. Và biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm tất cả những khuyết hãm đó.

“Dù vậy, nông dân vẫn còn có thể là một phần của giải pháp cho vấn đề. Họ có 

thể thu giữ carbon chứ không phóng thải nó vào khí quyển. Họ thực sự có thể chôn 

càng nhiều carbon càng tốt vào hệ thống rễ sâu trong đất, kết hợp lại chất hữu cơ 
càng nhiều càng tốt, đảm bảo rằng chúng ta đóng kín chu trình dinh dưỡng trong đó 

súc vật và cây trồng làm việc cùng nhau để thu giữ carbon. Gia súc ăn nông phẩm, 
tạo ra phân mà nông dân sử dụng lại. Đã có sẵn một khoa học thực tế cũng như một 
nghệ thuật về cách làm được như thế. Ngay bây giờ thì chúng ta đã phá vỡ tất cả các

hệ thống đó, mà tạo ra các hệ thống tuyến-tính trong đó các chất dinh dưỡng không 

được tái tạo. Chúng chỉ đơn giản là được mua từ một nơi khác. Ví dụ, phốt phát chủ 
yếu đến từ Tây Bắc châu Phi. Hóa chất Kali có thể đến từ miền nam Canada hoặc từ 
Florida.

“Điều đó có nghĩa là chúng ta rồi sẽ gặp vấn đề, vì thực tế là đất trồng hiện nay 
đã hóa nghèo vì có rất ít chất hữu cơ được cung cấp, và rồi sẽ nhanh chóng bị rửa 
trôi. Dễ bị lũ lụt. Không thể đưa máy móc vào. Không thể trồng trọt được. Có nghĩa 
là công việc nhà nông bị trì hoãn. Nếu hoàn toàn không trồng trọt gì được, thì nhà 

nông không có kế sinh nhai cho suốt năm đó, trừ khi được các chương trình của 
chính phủ cứu giúp. Như thế, về cơ bản đó là sự cắt lìa với thực tế, do việc giả vờ 
rằng chúng ta đang điều hành một nhà máy mặc dù là ở ngoài trời, ngoại trừ thực tế 
là không thể giống như một nhà máy, bởi chúng ta không sao kiểm soát được hầu 
hết những gì đang diễn ra ngoài trời. Chúng ta không coi trọng những kiến thức cần 
có để có thể làm việc với các cơ chế thiên nhiên. Chúng ta đang có một mô hình 

nông-nghiệp hóa ra lại có sức hủy hoại rất lớn, không phù hợp với lợi ích lâu dài của
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nhân loại. Mặc dù chúng ta vẫn có những lựa chọn thay thế. Có nhiều cách tốt hơn 
để làm. Vậy mà chúng ta lại không đầu tư vào những cách làm đó. Và chúng ta 

không nói với nông dân về những cách làm đó, bởi sợ mất lợi nhuận. Cứ thế, khu 
vực tư nhân, khu vực doanh nghiệp, đều không có động lực để tham gia vào loại 
hình nông nghiệp tái sinh”.

Jane Fonda: “Ricardo, chúng ta đã quá quen với việc nghĩ carbon là xấu, 
nhưng bây giờ anh lại bảo muốn cho carbon vào đất. Tại sao?”

Ricardo Salvador: “Ngày nay khi chúng ta nói về nồng độ carbon cao trong 
khí quyển, điều này có nghĩa là đang thấy có mức carbon cao lên ở một nơi nào đó 

trước đây đã không có như thế. Nhưng tự thân carbon là một phần của chu trình 

thiên nhiên. Chúng ta là những sinh vật dựa trên carbon. Carbon tuần hoàn theo các 

chu kỳ xuyên qua các tầng đất phủ trên hành tinh, và trên khắp các đại dương. Và 

vấn đề là do cách chúng ta đốt những nhiên liệu hóa thạch đã được lưu trữ trong 
lòng đất bao lâu nay, khiến thải ra một lượng lớn carbon vào bầu khí quyển mà trước
đây không có nhiều carbon đến thế. Điều đó được gọi là khí thải carbon do con 
người tạo ra. Đó thực sự là vấn đề. Và sự phụ thuộc vào đầu vào (input) dựa trên 

nhiên liệu hóa thạch này được bào chữa bằng lối nói rằng tại vì nạn nghèo đói trên 

hành tinh, nên chúng ta cần sản xuất nhiều hơn nữa để cung cấp thực phẩm cho thế 
giới. Trên thực tế thì chúng ta cần sản xuất thật ít khí thải carbon hơn. Và cần 
chọn sản xuất những thứ thực phẩm thích hợp với môi trường. Quay trở lại nền 
nông nghiệp tái sinh sẽ tốt hơn cho hành tinh về chu trình carbon, và cả về mặt phúc 

lợi của chính chúng ta nữa. Chúng ta đang nói về biến đổi khí hậu, là một hiện tượng
mà nhân loại chưa từng gặp phải trước đây. Vì vậy, hầu hết chúng ta không chuẩn bị

để thậm chí tin là có thật. Bởi vì, nếu những gì khoa học cho chúng ta biết về những 
tai họa mà biến đổi khí hậu gây ra cho chúng ta trong thời gian ngắn như thế, là 

đúng, thì điều đó có nghĩa là lối sống hiện tại của chúng ta sẽ không còn khả thi 
được nữa rồi. Và điều đó quá khủng khiếp để chúng ta chấp nhận. Từ chối nó thì dễ 
dàng hơn nhiều."

Jim Goodman: “Nông dân có thể là một phần của giải pháp cho biến đổi khí 

hậu. Chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta làm nông. Chúng ta có thể giảm lượng 
khí thải, giữ carbon dưới lòng đất và trong đất chứ không phải trong khí quyển, và 

điều đó sẽ tốt hơn cho khí hậu, tốt hơn cho người làm nông, tốt hơn cho hành tinh, 

và tốt hơn cho sức khỏe của tất cả chúng ta.”

Jane Fonda: “Tôi đọc thấy rằng ba phần năm đất nông nghiệp được sử dụng 
để nuôi bò và bò thải nhiều khí mê-tan. Thế thì chúng ta có nên ngừng ăn thịt đỏ, 
hay có cách nào để chăn nuôi bò mà không có hại? Hay chỉ cần giảm lượng thịt 
chúng ta ăn là được?”
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Jim Goodman: “Đúng, đó là cách chúng ta sản xuất thịt bò. Và chúng ta 

không cần ăn thịt ba lần một ngày; thậm chí chúng ta cũng không cần phải ăn thịt ba
lần một tuần. Tôi nghĩ mọi người nên ăn ít thịt hơn, nhưng đó là một lựa chọn cá 

nhân. Các nông trại nhỏ có thể có một con lợn hoặc một con bò sữa, vài con gà, và 

đó là một phần thực sự quan trọng của nông trại đó vì cung cấp được protein. Cung 
cấp được cả phân bón cho đất, và mức tác hại rất thấp. Thế nhưng chúng ta lại chăn 
nuôi bò thịt ở đất nước này trong nhà chuồng tù túng, cho chúng ăn không gì ngoài 

ngô và đậu nành sản xuất ở đâu đó giữa Kansas, Texas, Nebraska, để rồi chúng được
chở đến một nơi nào khác để giết mổ, nghĩa là cần có rất nhiều phương tiện vận tải, 
cần rất nhiều cây trồng độc canh, rất nhiều cây cối bị đốn phá, và các loài nhai lại 
như bò thải ra khí nhà kính bẫy giữ nhiệt, thải ra khí mê-tan qua quá trình tiêu hóa, 

và tất cả những điều này tạo ra một loại thịt không tốt cho sức khỏe người ăn, vì súc 

vật đã không phải nuôi bằng cỏ. Chúng ta cần dừng loại hình sản xuất đó mà quay 

trở lại quy mô chăn nuôi nhỏ hơn nhiều, được tích hợp vào hệ thống canh tác.

 “Đối với một nông dân chăn nuôi bò sữa hữu cơ thì một phần của yêu cầu 
chính là gia súc phải được chăn thả ngoài đồng. Chăn nuôi trên đồng cỏ mới có ý 

nghĩa đối với gia súc. Gia súc thích sống trên đồng cỏ; chúng sinh ra để sống 
như thế. Vậy mà bây giờ người ta chỉ cho chúng ở trong kho kín với những chiếc 
máy bơm”!
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Thực phẩm, nông nghiệp và biến đổi khí hậu:

Tôi có thể làm được gì?

Jane Fonda

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch Phần cuối Chương 10 của cuốn sách “What Can I Do?
My Path from Climate Despair to Action – Tôi có thể làm được gì? Con đường
dẫn tôi từ Tuyệt vọng đến Hành động vì Biến đổi Khí hậu”, tác giả Jane Fonda đề

cập đến những gì mỗi công dân có thể làm được ngay, ứng dụng những nhận thức
đã có được từ buổi giảng diễn về “Thực phẩm, nông nghiệp và biến đổi khí hậu”.
Tôi có thể làm được gì?: “Vote, Speak, Act”.

*

Dùng thực phẩm như thế nào là một trong những cách dễ dàng và trực 
tiếp nhất mà chúng ta có thể làm được để giúp phòng chống khủng hoảng khí 

hậu, bắt đầu từ những gì chúng ta ăn, và mở rộng ra đến các chính sách nông 

nghiệp và thực phẩm mà chúng ta hỗ trợ.

Giảm lượng thịt và sữa chúng ta tiêu thụ đem lại lợi ích chung cho sức 
khỏe của chúng ta và cả sức khỏe của hành tinh nữa. Ăn nhiều trái cây, rau và 

ngũ cốc nguyên hạt làm giảm bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ và một số loại 
ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một chế độ ăn uống hữu cơ làm giảm 
nhanh chóng lượng thuốc trừ sâu còn sót lại trong cơ thể chúng ta. Nhìn 

chung, một chế độ ăn uống chủ yếu có nguồn gốc thực vật gồm các loại thực 
phẩm hữu cơ và không có hóa dầu, sẽ tốt cho sức khỏe hơn, cho cả những 
người làm nông nghiệp, các loài động vật có vú khác, cả các loài chim và côn 

trùng, cho đất, cho nước, cho không khí, cho cả trái đất!

Ngoài tiêu thụ cá nhân, chúng ta cũng có thể chung sức cùng nhau yêu cầu các 

tổ chức cơ quan chẳng hạn như nhà ăn của công ty, trường học, và cửa hàng tạp hóa 

chuyển khỏi ngành nông nghiệp quy mô công nghiệp lớn đang thải ra hàng tấn khí 

nhà kính. Từ các trang trại thịt công nghiệp cần dùng các hồ lớn chứa chất thải gia 
súc, đến những khu rừng bị chặt phá để trồng đậu nành làm thức ăn cho súc vật, đến 
các loại phân bón hóa học đổ lên cây trồng, đến những xe tải hạng nặng vận chuyển 
hàng hóa toàn cầu (như đậu nành và bắp), đến những chiếc máy bay chuyên chở cá 

hồi đánh bắt từ Alaska đến China để chế biến và đóng gói rồi quay trở lại bán ở Hoa 
Kỳ; chúng ta càng ăn nhiều thực phẩm địa phương hơn, ít phụ thuộc vào hóa 

chất, ít chế biến hơn, ít đóng gói hơn, thì càng tốt cho chúng ta và cho cả hành 
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tinh. Bên cạnh việc thay đổi cách mua sắm, chúng ta có thể yêu cầu các nhà bán lẻ 
và tiệm ăn giảm mua thịt và sữa công nghiệp, thay vào đó cung cấp nhiều lựa chọn 
thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật hơn, các nguồn thịt được sản xuất hợp đạo đức 
và sinh thái, đồng thời mua từ những người trồng và nhà cung cấp địa phương.

Giảm lãng phí thực phẩm là một bước quan trọng khác nữa đối với 
biến đổi khí hậu. Quá nhiều thực phẩm bị lãng phí. Tất cả chúng ta đều có 

kinh nghiệm vứt bỏ những túi rau giờ đã thối rữa vào thùng rác sau một hai 
tuần, chỉ vì chúng ta không ăn không nấu kịp thời. Lãng phí thực phẩm không

chỉ là lãng phí các chất dinh dưỡng quý giá; thực phẩm thối rữa trong bãi rác 

thải ra khí mê-tan là một nguyên nhân khác của biến đổi khí hậu.

Không ai phán xét gì chuyện chúng ta không kịp nấu những túi rau đó; 

chỉ cần đảm bảo rằng chúng ta cố gắng ủ phân thay vì vứt vào thùng rác, để 
các chất hữu cơ được quay trở lại đất. Có thể dễ dàng ủ phân ở sân sau nhà, 

hoặc nếu sống trong căn hộ, hãy thử ủ với trùn (vermicomposting). Tôi hiểu 
điều đó nghe có vẻ kỳ quái, nhưng thật đáng kinh ngạc là cách ủ đó có hiệu 
quả tốt như thế nào, và làm sao mà những sinh vật nhỏ bé đó lại có thể làm 

cho chất thải thực phẩm biến mất kỳ diệu như thế. Có rất nhiều thành phố và 

tiểu bang, từ California đến New York, thực hiện các chương trình ủ phân trên

toàn thành phố. Khi chúng ta có được dịch vụ thu gom phân ủ trộn từ lề 
đường, giống như rác và đồ tái chế, thì thực sự không có lý do gì để đừng làm 

phân ủ trộn.

Thực phẩm có thể trở thành một phần của chính trị. Cần nhất quyết đòi 

hỏi các chính trị gia thành phố, tiểu bang và liên bang ngừng trợ cấp cho 
các trang trại nhà máy công nghiệp, thay vào đó hỗ trợ các nông dân hữu 
cơ nhỏ. Hãy viết thư cho các quan chức dân cử của chúng ta, và yêu cầu các 

ứng cử viên tranh cử chấm dứt trợ cấp cho thịt và các sản phẩm sữa công 

nghiệp. Vận động họ thúc đẩy việc sản xuất trái cây và rau quả tốt cho sức 
khỏe, từ các trang trại địa phương, và thịt, sữa được sản xuất sạch hơn, bền 
vững hơn từ các nhà chăn nuôi hợp sinh thái.

Có rất nhiều tổ chức tuyệt vời mà chúng ta có thể tham gia, đang chăm 
chỉ làm việc để đảm bảo một hệ thống thực phẩm có ý thức về khí hậu. Như 
Food & Water Watch tiến hành một chiến dịch chấm dứt hoạt động nông 

nghiệp theo kiểu nhà máy công nghiệp. Chiến dịch Less Is More của 
Greenpeace, và Friends of the Earth cũng có các chiến dịch thực phẩm thân

thiện với khí hậu.
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Nếu có thể hỗ trợ các tổ chức cơ sở gốc rễ và do người lao động lãnh đạo
đấu tranh cho công bằng kinh tế và y tế, thì xin hãy sốt sắng tham gia! Một số 
tổ chức tôi yêu thích là United Farm Workers - Liên hiệp Công nhân Nông 

trại, là hiệp hội công nhân nông nghiệp duy nhất trên toàn quốc, Chương trình

Thực phẩm Công bằng - Fair Food Program của Liên minh Công nhân 

Immokalee, Chiến dịch Sữa Xứng đáng - Milk with Dignity của tổ chức 
Công lý cho Người di cư; và Trung tâm Cơ hội Kinh doanh Tiệm ăn của Hoa 
Kỳ đấu tranh cho một mức lương công bằng. Trong số đó, Milk with Dignity 

và Chương trình Thực phẩm Công bằng còn tạo áp lực đối với các đại công ty

trồng trọt và bán lẻ đang trả lương công nhân ở mức nghèo khổ và thực hiện 
những hành vi hủy hoại môi trường.

Hướng các hành động và chiến dịch như thế về phía các tập đoàn kinh 

doanh lớn là một cách hoạt động thiên tài vì ít nhất hai lý do. Thứ nhất, nó 

chuyển gánh nặng từ người tiêu dùng cá nhân, những người chỉ có khả năng 
hạn chế, sang các tập đoàn kinh doanh giàu có chắc chắn có đủ khả năng trả 
lương cao hơn cho công nhân nông nghiệp và dịch vụ ăn uống. Thứ hai, các 

tập đoàn phản ứng nhanh hơn nhiều trước áp lực của công chúng và người 
tiêu dùng, khi áp lực đến từ phong trào quần chúng hỗ trợ, hơn là từ những nỗ

lực cá nhân rải rác ở chỗ này chỗ khác. Ở quy mô quốc tế, thì chúng ta cũng 
có thể trở thành thành viên của các nhóm hành động có quy mô lớn như Food 
First và La Via Campesina.



  106

Sự thật phi lý về trợ cấp nhiên liệu hóa thạch
Generation180 

Giới thiệu:

“Generation180 là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm truyền cảm hứng và

trang bị cho mọi người hành động vì năng lượng sạch.

Sự thành lập của Generation180 phát khởi từ nhận thức ngày càng tăng rằng chúng ta
đang ở vào một thời điểm quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Sự

hội tụ của các xu hướng vĩ mô trên các lĩnh vực điện, thương mại, tài chính và chính trị,
cũng như sự xuất hiện của điện mặt trời trên các mái nhà và xe chạy bằng điện trên thị

trường đại chúng, đã giúp thế hệ chúng ta có khả năng thay đổi về cơ bản hướng đi của
mình. Giờ đây, chúng ta có thể thúc đẩy mạnh mẽ sự xuất hiện của một tương lai năng
lượng sạch 100%.”

Dưới đây là bản dịch bài báo của Generation180 công bố ngày 25 November 2020:

https://generation180.org/the-absurd-truth-about-fossil-fuel-subsidies/

*

Đến nay thì đã rõ ràng là chúng ta cần phải chuyển đổi sang hệ thống năng 
lượng sạch với quy mô và tốc độ "động viên toàn quốc trong thời chiến". Nhưng một
số sai lầm nghiêm trọng đang ngăn cản chúng ta đạt đến đích nhanh hơn, và đây là 

một trong những sai lầm tồi tệ nhất: tiếp tục trợ cấp lớn cho ngành nhiên liệu hóa 

thạch. Người nộp thuế ở Hoa Kỳ chi hàng chục tỷ USD mỗi năm để trợ cấp cho 
hoạt động khai thác, sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch mới, gây ảnh hưởng 
trực tiếp đến số lượng dầu, khí đốt thiên nhiên và than đá được sản xuất thêm, còn 

năng lượng sạch thì chịu thiệt.

Bất chấp những gì các ngành công nghiệp than, dầu và khí đốt (và các chính trị 
gia tùy tùng của họ nữa) muốn làm chúng ta nghĩ như thế nào, hầu hết chúng ta vẫn 
bị sốc về mức độ chúng ta yểm trợ cho nhiên liệu hóa thạch so với năng lượng tái 

tạo. Sân chơi không công bằng tí nào cả. Như được vạch rõ dưới đây trong bảng 
phân tích các số trị mà mọi công dân Mỹ cần biết.

Giá phải trả cho trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

Trước tiên, hãy xem xét chỉ các khoản trợ cấp trực tiếp cho việc sản xuất nhiên 

liệu hóa thạch, tức là luồng tiền chảy trực tiếp từ chính phủ đến các công ty nhiên 

liệu hóa thạch để hỗ trợ các hoạt động thăm dò, khai thác và phát triển. Một ước tính

thận trọng từ tổ chức Oil Change International cho thấy tổng giá trị trợ cấp này 

https://generation180.org/the-absurd-truth-about-fossil-fuel-subsidies/
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của Hoa Kỳ vào khoảng 20,5 tỷ USD hàng năm, bao gồm 14,7 tỷ USD trợ cấp liên 

bang và 5,8 tỷ USD ưu đãi cấp tiểu bang. Một con số khổng lồ là 80% trong số tiền
này là cho dầu và khí đốt, phần còn lại là hỗ trợ cho than đá, và hầu hết các 

khoản trợ cấp là dưới hình thức khấu trừ hoặc miễn thuế, cùng các “lỗ hổng thuế và 

các xảo thuật kế toán” khác, dẫn đến kết quả là các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch
tránh khỏi phải trả một phần chi phí thuế rất lớn.

Để so sánh, các khoản trợ cấp trực tiếp của Hoa Kỳ đối với năng lượng tái tạo 
thì nhỏ hơn rất nhiều, và các công ty khai thác phát triển năng lượng tái tạo thậm chí

không thể hưởng được nhiều khoản trợ cấp đáng lẽ phải giống như các ngành công 

nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Hơn nữa, hầu hết các khoản giảm thuế mà ngành năng 
lượng tái tạo được hưởng, như tín dụng thuế đầu tư và sản xuất cho năng lượng mặt 
trời và gió chỉ là tạm thời (cho đến nay), với ngày hết hạn không bao xa. Chỉ tính 

riêng các khoản chi trả thuế thường trực cũng thấy rõ khác biệt về thuế này có lợi 
cho ngành nhiên liệu hóa thạch hơn lĩnh vực năng lượng tái tạo gấp bảy (7) lần, với 
chi tiêu thuế thường trực cho năng lượng tái tạo tổng cộng chỉ khoảng 1,1 tỷ USD 
trong năm 2016.

Nhưng đấy vẫn chỉ là một phần nhỏ của bức tranh toàn cảnh. Bên trên các 

khoản trợ cấp trực tiếp về sản xuất ấy, ngành nhiên liệu hóa thạch còn được hưởng 
thêm các khoản hỗ trợ bổ sung khổng lồ, bao gồm khoảng 14,5 tỷ USD trợ cấp cho 
phía tiêu dùng (gồm các khoản trợ cấp giúp người tiêu dùng trả tiền những thứ như 
dầu sưởi ấm gia đình,...), và khoảng 2,1 tỷ USD mỗi năm trong các khoản trợ cấp 
trả cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài.

Thế mà tất cả các khoản trợ cấp trực tiếp nói trên vẫn còn bị lu mờ trước các 

khoản trợ cấp gián tiếp hoặc “ngấm ngầm” cho nhiên liệu hóa thạch, bao gồm từ 
chi tiêu cho cơ sở hạ tầng để duy trì hệ thống năng lượng dựa trên hóa thạch đang 
lan rộng (và già cỗi!), cho đến những tác động tai hại đa dạng mà việc đốt nhiên liệu
hóa thạch gây ra đối với khí hậu và sức khỏe của chúng ta. Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
International Monetary Fund ước tính rằng chi phí của chính phủ Hoa Kỳ đối với 
biến đổi khí hậu, các tác động ô nhiễm không khí tại địa phương, và thiệt hại về cơ 
sở hạ tầng, không được bù trừ bằng thuế năng lượng, tổng cộng lên đến 686 tỷ USD
trong năm 2015.

Một khoản trợ cấp gián tiếp khổng lồ khác cho nhiên liệu hóa thạch còn là ước 
lượng 81 tỷ USD mà quân đội Mỹ chi ra để bảo vệ nguồn cung cấp dầu trên toàn

cầu, kể cả chi tiêu quân sự trực tiếp vào những việc như bảo vệ các tuyến đường vận
chuyển dầu và duy trì quân đội gần các địa điểm sản xuất dầu chiến lược. Con số 
này thậm chí còn chưa bao gồm các chi phí ngoài ngân sách liên quan đến chẳng hạn
như các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq và các chi phí còn lớn hơn nữa là hệ quả của 
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chiến tranh làm giá dầu tăng cao hơn, số người thiệt mạng,... ước tính đến hơn 5 
nghìn tỷ USD. Tính chung là giống như trợ cấp ở mức 100 USD cho mỗi tấn khí 

thải carbon dioxide chỉ để bảo vệ lợi ích dầu mỏ của Hoa Kỳ.

Tầm quan trọng của trợ cấp nhiên liệu hóa thạch

Tại sao trợ cấp nhiên liệu hóa thạch lại quan trọng? Thứ nhất, chúng tác động 
trực tiếp đến cách các công ty nhiên liệu hóa thạch quyết định hướng tiến tương lai, 
đặc biệt là khi giá dầu thấp và nền kinh tế có thể không hoạt động thuận lợi. Một 
phân tích của Viện Môi trường Stockholm - Stockholm Environment Institute 
năm 2017 cho thấy với giá dầu thấp 50 USD một thùng (barrel), các ưu đãi về thuế 
và các khoản trợ cấp trực tiếp khác sẽ cho phép gần một nửa số mỏ dầu mới, chưa 
khai thác, tính ra vẫn có thể có lãi, trong khi nếu không được trợ cấp thì không đáng 

khai thác. Điều này có thể dẫn đến việc tăng sản lượng dầu của Hoa Kỳ thêm 17 tỷ 
thùng, tương đương với 6 tỷ tấn khí thải carbon dioxide trong vòng vài thập kỷ tới. 
Nói cách khác, mối liên hệ giữa trợ cấp, mức sản xuất dầu và tác động lên khí hậu là

rất thực.

Than cũng vậy, có thể sẽ không phải là nguồn năng lượng “khả thi” ở Hoa Kỳ 
nếu không tiếp tục được hưởng các chính sách trợ cấp (giảm thuế) và các quy chế 
pháp lý ưu đãi hỗ trợ nhằm thúc đẩy nguồn năng lượng bẩn ấy. Các nhà máy than 

mới không còn tính kinh tế nữa, và chi phí chuyển đổi các nhà máy than cũ sang thứ

gọi là “than sạch” thì lại quá cao (nhiều nhà máy than hiện tại thực tế là đang được 
trả tiền chỉ để duy trì công suất dự trữ mà thôi). Mặc dù nhiên liệu hóa thạch càng 

ngày càng không thể cạnh tranh nổi với nhiều nguồn năng lượng tái tạo, việc tiếp tục
trợ cấp giúp chúng vẫn lây lất sống, làm tăng thêm nguy cơ “giam chúng ta vào” các

nguồn năng lượng nhiều carbon và lượng khí thải lớn. Trợ cấp nhiên liệu hóa thạch 
cũng lấy mất đi phần công quỹ đáng lẽ phải dùng cho các mục đích sử dụng khác, 

chẳng hạn như chi tiêu cho phúc lợi xã hội và (tất nhiên) tài trợ cho các lựa chọn 
năng lượng sạch.

Thế nhưng, chuyện đã hai năm rõ mười rồi. Ngay cả với những khoản trợ cấp 
cực lớn đi nữa, tương lai u ám của các công ty dầu khí và than cũng khó có thể chối 
bỏ được. Các nhà quản trị tài chính đang phải lo ngại về những rủi ro đầu tư liên 

quan đến “tài sản mắc kẹt - stranded assets” hoặc tài sản carbon cao, như các nhà 

máy than, mỏ dầu và cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch khác, sẽ không còn sống sót 

được về mặt tài chính trong bối cảnh chuyển đổi sang năng lượng sạch. Từ năm 
2011 đến giữa năm 2020, đã có đến 95 gigawatt công suất nhiệt điện than của Hoa 
Kỳ đã bị đóng cửa hoặc chuyển sang sử dụng nhiên liệu khác, và 25 gigawatt khác 

nữa dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2025. Trợ cấp nhiên liệu hóa thạch và các 
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chính sách năng lượng sai lầm ngoan cố về cơ bản đang tạo điều kiện cho ngành 

nhiên liệu hóa thạch còn cố bám víu vào cọng rơm cuối cùng trên biển.

Tiến lên, nhanh hơn!

Thế thì, chúng ta có được những lựa chọn nào cho tương lai? Bước đầu tiên 

hiển nhiên là loại bỏ ngay các khoản trợ cấp trực tiếp của chính phủ (kể cả các kẽ hở

về thuế và kế toán), là điều nói thì dễ hơn làm. Chính quyền Obama đã xác định 8,7 
tỷ USD mỗi năm trợ cấp nhiên liệu hóa thạch liên bang cần loại bỏ, nhưng đã không

được Quốc hội đồng thuận, trong khi chương trình hành động "energy dominance - 
thống trị năng lượng" của chính quyền Trump thì lại ưu tiên tăng tốc sản xuất dầu, 
khí và than, đã cản trở tiến bộ về hướng năng lượng sạch. Tổng thống đắc cử Joe 
Biden đã cam kết chấm dứt trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, nhưng việc này vẫn còn 

phức tạp khó khăn về mặt chính trị. Một đề xuất quan trọng khác là đưa ra một mức 
giá cho mỗi tấn carbon khí thải (giá carbon), nhờ đó sẽ làm tăng đáng kể chi phí 

kinh doanh của các công ty nhiên liệu hóa thạch, giúp phản ánh tốt hơn giá thành 

thực sự của các loại nhiên liệu hóa thạch.

Hiện nay thì đang cần nhiều ngân quỹ hơn nữa cho quá trình chuyển đổi sang 
năng lượng sạch, đặc biệt là nỗ lực “điện hóa mọi thứ” (nhất là giao thông vận tải) 
và chuyển đổi lưới điện sang năng lượng tái tạo, để nền kinh tế (và cuộc sống của 
chúng ta) ngày càng không có carbon, không có nhiên liệu hóa thạch. Điều này bao 

gồm cả chuyện tăng trợ cấp cho năng lượng tái tạo. Như Environmental Defense 
Fund - Quỹ Phòng vệ Môi trường đã lưu ý rằng: “Đúng vậy, chúng ta cần định giá 

carbon, nhưng chúng ta cũng cần trợ cấp cho các lựa chọn thay thế sạch hơn, theo 
đúng ý nghĩa của việc trợ cấp là làm như vậy vì lợi ích của công chúng”. Vì vậy, hãy

bắt tay vào việc và bắt đầu san bằng sân chơi (chấm dứt ưu đãi cho nhiên liệu hóa 

thạch).
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Trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch của Úc

Rod Campbell - The Australia Institute 

Giới thiệu:

Rod Campbell là Director of Research - giám đốc nghiên cứu tại Học Viện
Australia. Vốn là một nhà kinh tế học, công việc của ông thường tập trung vào tính kinh tế
của các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, ông đã công bố nhiều báo cáo và bài viết
trên các tạp chí chuyên ngành, đã tham gia với tư cách là một nhân chứng chuyên môn

trong các phiên tòa lớn, trong các quy trình lập kế hoạch kinh tế, các dự án cơ sở hạ tầng và

mô hình kinh tế. Rod Campbell và các thành quả nghiên cứu của ông đã xuất hiện trên

nhiều phương tiện truyền thông đại chúng.

The Australia Institute - Học Viện Australia là một tổ chức tư vấn cấp tiến của
Australia thực hiện nghiên cứu chính sách công về nhiều vấn đề kinh tế, xã hội và môi

trường để cung cấp thông tin cho các cuộc tranh luận công khai và mang lại trách nhiệm
giải trình cao hơn đối với các doanh nghiệp. Học Viện đã từng chỉ trích chính phủ liên

bang Úc thiếu hành động tích cực đối với biến đổi khí hậu, phê phán quyết định của Chính

phủ Howard từ chối phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, tuyên bố rằng cựu Thủ tướng này và

một số bộ trưởng cấp cao liên tục phủ nhận bằng chứng khoa học về nguy cơ nung nóng

toàn cầu, để mặc cho lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch chi phối chính sách năng lượng của
chính phủ. Thực sự, rò rỉ từ biên bản cuộc họp giữa Bộ trưởng Năng lượng, Thủ tướng
Chính phủ và các nhà vận động hành lang nhiên liệu hóa thạch đã cung cấp bằng chứng
cho những tuyên bố này. Học Viện Australia tích cực thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo
và các biện pháp giảm thiểu khí thải nhà kính, và vận động mạnh mẽ chống lại việc phát

triển ngành công nghiệp hạch nhân ở Australia.

Phần đầu (1) dưới đây là bản dịch báo cáo nghiên cứu của The Australia Institute –
Học Viện Australia, ngày 26 tháng 4 năm 2021 (khi Úc kim AUD bằng khoảng 0.77 Mỹ

kim USD):

https://australiainstitute.org.au/post/australian-fossil-fuel-subsidies-hit-10-3-billion-in-2020-21/

Phần sau (2) là giải thích thêm về báo cáo ấy, của ký giả James Fernyhough của
RenewEconomy, thường cộng tác với cả các báo The Australian Financial Review và The
Financial Times:

https://reneweconomy.com.au/australia-spends-more-propping-up-fossil-fuels-than-it-does-on-the-army/

(Các đoạn in nghiêng trong ngoặc đơn)  là chú thích của người dịch.

*

(1) Rod Campbell báo cáo nghiên cứu của The Australia Institute

https://reneweconomy.com.au/australia-spends-more-propping-up-fossil-fuels-than-it-does-on-the-army/
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Theo nghiên cứu do The Australia Institute – Học Viện Australia công bố hôm 

nay 26 tháng 4 năm 2021:

● Các khoản trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch đã tiêu tốn ngân quỹ quốc 
gia Úc đến mức đáng kinh ngạc là 10,3 tỷ AUD trong năm tài chính 2020-21. 

Tính ra, 10,3 tỷ AUD trợ cấp của Chính phủ Úc có nghĩa là năm 2020, thực 
chất là cứ mỗi phút mỗi ngày, có đến 19.686 AUD được trao cho các công ty 

than, dầu. khí đốt và các tập đoàn lớn sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
● Trong đó, việc giảm thuế của Khối Thịnh vượng Chung đối với những 

tập đoàn lớn sử dụng nhiên liệu hóa thạch trị giá 7,84 tỷ AUD, vượt quá số 
7,82 tỷ AUD chi cho Quân đội Úc nữa.

● Các chính phủ tiểu bang đã chi 1,2 tỷ AUD, chủ yếu thông qua trợ cấp 
cho hoạt động thăm dò, tân trang các cảng than, đường sắt và nhà máy điện, 
cũng như tài trợ cho việc nghiên cứu "than sạch".

● Các chính phủ tiểu bang vẫn tiếp tục đổ tiền vào các cảng than và 
đường sắt chở than bất chấp lời khuyên của Bộ Tài chính Queensland rằng 
“chi tiêu cho cơ sở hạ tầng liên quan đến khai thác mỏ đồng nghĩa với việc
giảm chi tiêu cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện và trường học”.

● Có đến 8,3 tỷ AUD đã được cam kết cho các khoản trợ cấp dài hạn 
thêm cho nhiên liệu hóa thạch, dẫn đầu là chính phủ Northern Territory mua 
khí đốt trị giá 3,8 tỷ AUD từ công ty dầu khí Eni của Ý.

Rod Campbell, Giám đốc Nghiên cứu tại Học Viện Australia phát biểu:

 “Các công ty than, dầu và khí đốt ở Úc cố tạo ấn tượng rằng họ là những người
đóng góp lớn cho nền kinh tế Úc, nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng họ 
là những người nhận tài trợ lớn từ các ngân quỹ của chính phủ.

“Từ góc độ khí hậu thì điều này là không thể bào chữa được, và từ góc độ 
kinh tế thì là vô trách nhiệm. Các khoản trợ cấp chính cho họ là các khoản giảm 
thuế của Khối Thịnh vượng Chung, có nghĩa là những tập đoàn sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch lớn nhất được hoàn lại số tiền trị giá 7,8 tỷ AUD từ trong khoản thuế mà 

mọi thành viên còn lại của cộng đồng phải chi trả.

“Việc giảm thuế này không chỉ rút tháo 1,5 tỷ AUD ra cho ngành công nghiệp 
than và khí đốt trong năm ngoái (2020), mà còn giúp cho họ xuất khẩu ít tốn kém 

hơn các nhiên liệu hóa thạch sang mọi nơi khác của thế giới.

“Một vài năm trước thì những khoản trợ cấp như vậy được công bố một cách 

lặng lẽ, nhưng giờ đây chúng lại là trọng tâm công nhiên trong chính sách của chính 

phủ. Nước Úc đang gia tăng trợ cấp cho ngành nhiên liệu hóa thạch, trong khi 
chính quyền Mỹ Biden đang cam kết tiến hành loại bỏ chúng. Một lần nữa, các 
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cấp chính quyền Úc đang đi ngược lại xu hướng toàn cầu và chính sách thích đáng 

về khí hậu”.

Các ví dụ khác về trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch của chính quyền Úc:

● Tiểu bang Queensland đã nâng cấp các nhà máy điện than và khí đốt, 
thực thi ‘chương trình thay thế xe ủi đất’ và cung cấp các biện pháp hỗ trợ 
khác trị giá 744 triệu AUD trong năm ngoái, chỉ ít hơn tí chút so với số 818 
triệu AUD chi cho Dịch vụ Cứu hỏa và Ứng phó Khẩn cấp.

●  Về dài hạn, Northern Territory - Lãnh thổ Bắc Úc là bang ủng hộ 
nhiều nhất cho ngành công nghiệp khí đốt, với gần 4 tỷ AUD cam kết cho một 
dự án khí đốt ngoài khơi, và 1 tỷ AUD cho đường ống dẫn.

● Western Australia - Tây Úc đang chi hàng trăm triệu AUD cho các 

nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, trong đó có 93 triệu AUD cho 
một nhà máy điện chạy bằng khí đốt hợp tác với Chevron (Mỹ) ở một thị trấn 
chỉ có 848 người dân.

● New South Wales đang đầu tư 100 triệu AUD vào "đổi mới than đá", 

nhưng phần lớn nghiên cứu vẫn chưa được công bố một cách bí ẩn, kể cả phân 

tích lợi ích và chi phí của việc thu giữ và lưu trữ carbon trong tiểu bang.
●  Victoria đang chi 8,8 triệu AUD để tái khởi động ngành công nghiệp 

khí đốt trên đất liền và khai phát một "lộ trình khí đốt", vẫn còn chi ít hơn số 
100 triệu AUD để biến than nâu thành hydrogen và xuất khẩu sang Nhật Bản.

● South Australia - Nam Úc đầu tư 10,5 triệu AUD vào một chương 
trình nhằm tăng tốc thăm dò khí đốt và cũng đã đầu tư 30 triệu AUD cho một 
cầu cảng chủ yếu được sử dụng bởi công ty khí đốt Santos.

● Ngân sách 2020-21 của Tasmania không có hỗ trợ rõ ràng cho nhiên 

liệu hóa thạch, tuy nhiên 73.000 AUD đã được trao cho các công ty than vào 

năm 2019.
● ACT là lãnh thổ duy nhất ở Úc không trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch, 

và có các mục tiêu phòng chống khí hậu tham vọng nhất trong nước.

(2) Giải thích thêm của ký giả James Fernyhough

Thuật ngữ “trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch” có thể gợi lên hình ảnh đơn 
giản về sự tiếp tay của chính phủ cho các công ty than đá hoặc khí đốt khổng lồ, 
nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy một thực tế tinh vi hơn và khó nhận ra hơn. 
Chẳng hạn trợ cấp dưới hình thức gọi là Fuel tax credit (khoảng 8 tỷ AUD mỗi 
năm).

Fuel tax credit - Tín dụng thuế nhiên liệu là một xảo thuật cho phép các 

doanh nghiệp được khấu trừ thuế đối với một phần hoặc toàn bộ phần thuế bội thu 



  113

(fuel excise) do sử dụng đường sá công cộng, tính trên số nhiên liệu họ tiêu thụ, như

xăng, dầu diesel hoặc khí đốt hóa lỏng, mà họ “đáng lẽ khỏi phải trả” nếu chỉ dùng 

cho xe tải nặng trên đường riêng của các mỏ, chứ không sử dụng cho các loại xe nhỏ

chạy trên đường sá công cộng. 

Mức thuế bội thu (fuel excise) trên nhiên liệu hiện nay là 42,7 xu mỗi lít xăng 
hoặc dầu diesel, và 29,3 xu mỗi kg khí đốt hóa lỏng. Chính phủ Úc cho Fuel tax 
credit - Tín dụng thuế nhiên liệu toàn phần đối với nhiên liệu được sử dụng cho các 

mục đích khác ngoài vận tải đường bộ, và tín dụng một phần đối với nhiên liệu được
sử dụng trong vận tải nặng trên đường bộ.

Thuế bội thu (fuel excise) trên nhiên liệu thường được xem là một phương tiện 
đánh thuế sử dụng đường bộ, vì vậy có vẻ cũng hợp luận lý khi hoàn lại khoản thuế 
đó cho phần nhiên liệu được dùng vào các mục đích khác hơn là sử dụng đường sá 

công cộng.

Tuy nhiên Viện Australia chỉ ra rằng mối liên hệ với việc sử dụng đường bộ 
như thế chỉ là một ảo tưởng, bởi lẽ toàn bộ thuế nhiên liệu không liên quan đến việc 
tài trợ đường sá, như thường được những người nhận trợ cấp này biện minh; mà thuế

nhiên liệu cũng chỉ đơn giản là thuế đánh trên nhiên liệu để đóng góp vào doanh thu 

chung của chính phủ, giống như hầu hết các loại thuế liên bang khác mà thôi. Đây là

nguồn tiền thu từ thuế, có thể được phân phối cho bất kỳ mục đích nào, kể cả mục 
đích giảm khí thải nhà kính. Quyết định hoàn lại một phần thuế nhiên liệu cho các 

doanh nghiệp về cơ bản làm giảm mất phần lớn chi phí nhiên liệu thực tế của các 

doanh nghiệp này, do đó phải được coi là một khoản trợ cấp cho nhiên liệu hóa 

thạch. 

(Chú thích của người dịch: Thực tế là: ngay cả những người mua nhiên liệu 
xăng dầu để chạy máy cắt cỏ, cắt nghiền cây, hoặc loại máy phát điện nhỏ,... cũng 
phải trả phần thuế bội thu fuel excise này mà không được hoàn lại, mặc dù chẳng 
dính dáng gì đến việc sử dụng đường sá cả. Vả lại, thuế cho đường sá thì đã là một 
phần lớn bao gồm trong thuế đăng bộ xe cộ của các tiểu bang rồi

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development cũng 
xem các khoản tín dụng thuế nhiên liệu của Úc như một khoản trợ cấp và lưu ý 

rằng "lĩnh vực khai thác mỏ là thành phần hưởng lợi chính từ các khoản tín dụng 
này, vì vậy biện pháp gọi là tín dụng đó có thể được xem là trợ cấp cho nhà sản xuất
vì nó làm giảm chi phí nhiên liệu ở đầu vào của hoạt động trong lĩnh vực khai thác 

than và hydrocarbon".

Ít nhất thì khoản giảm thuế này cắt giảm chi phí nhiên liệu ở đầu vào cho các 

ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, thực chất là hình thức chuyển giao một 
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phần quỹ công từ doanh thu thuế để giúp các doanh nghiệp nhiên liệu hóa thạch 
giảm chi phí sản xuất. Giám đốc Nhóm Thuế tại trường luật Đại học Melbourne là 

Giáo sư Miranda Stewart cho biết theo quan điểm của bà, tín dụng thuế nhiên liệu 
là một khoản trợ cấp: “Giảm giá nhiên liệu diesel làm giảm chi phí nhiên liệu ở 
đầu vào cho doanh nghiệp khai thác mỏ và nông nghiệp, chính là các lĩnh vực thải 
khí nhà kính lớn nhất của chúng ta, kết cuộc cho phép họ bán sản phẩm ra thị 
trường xuất khẩu và nội địa với giá rẻ hơn, do đó đúng là một khoản trợ cấp”).

Hiện tại, chính phủ Úc không có bất kỳ chính sách nào, dù dựa trên thị trường 
hay không, để khuyến khích các công ty đừng thải ra một lượng lớn khí CO2. Mà 

cũng không có bất kỳ chính sách nào để khuyến khích sử dụng các loại xe chạy bằng
điện hoặc ít thải khí độc.

Fuel tax credit - Tín dụng thuế nhiên liệu tạo mâu thuẩn đối nghịch với thuế 
carbon, và vì không có bất kỳ kiểm tra nào khác về carbon, nên đó là một chính 

sách không bị kiểm soát, tiếp tục khuyến khích sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Do đó,

nó không phù hợp với tư thế quả quyết của chính phủ liên bang Úc rằng họ có kế 
hoạch giảm lượng khí thải xuống mức thực chất không (zero) vào một thời điểm nào

đó trong thế kỷ (21) này.

Ngoài chi tiêu cho Fuel tax credit - Tín dụng thuế nhiên liệu, chính phủ liên 

bang Úc đã chi hơn 1 tỷ AUD nữa cho việc giảm thuế đối với nhiên liệu hàng 

không, và giảm thuế cho các nhà sản xuất xăng dầu hoạt động trong vùng biển của 
Khối Thịnh vượng Chung. Ngoài ra còn chi thêm 266 triệu AUD đầu tư trực tiếp 
vào các doanh nghiệp này.

Báo cáo của Học viện Australia cho biết còn có thêm những trợ cấp khác như 
"các chương trình phục hồi khí đốt gas-fired recovery", các dự án CCS (carbon 
capture and storage - thu và nhốt khí carbon), dự án khí hydrogen, dọn dẹp một 
giàn khoan dầu không còn sử dụng, và chi tiêu cho các tuyến đường sắt tải than ở 
Thung lũng Hunter qua Australian Rail Track Corporation - Tổng công ty Đường 
sắt Úc thuộc sở hữu liên bang.

Chính phủ liên bang Úc đã ngày càng cố gắng liên kết các khoản trợ cấp cho 
nhiên liệu hóa thạch với các công nghệ được cho là “carbon thấp” như CCS và 

hydrogen xanh (tạo ra hydrogen từ nhiên liệu hóa thạch, và thu giữ lưu trữ lượng 
khí thải CO2 bằng các phương sách CCS), kết chung với nhau sẽ nhận được trên nửa
tỷ AUD tài trợ trong Ngân sách quốc gia vào tháng Năm 2021.

Ý kiến cho rằng hai công nghệ CCS và hydrogen xanh là “carbon thấp” đang 
bị tranh cãi gay gắt, vì công nghệ CCS không làm sao có thể thu được tất cả lượng 
khí thải. Và một số dự án được cho là “hydrogen xanh”, chẳng hạn như dự án ở 
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Thung lũng Latrobe của tiểu bang Victoria được tài trợ bởi cả chính phủ liên bang 

và chính phủ Victoria, thì thực sự không bao gồm CCS.

Về phần các tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc thì Queensland chi nhiều nhất cho 
trợ cấp nhiên liệu hóa thạch: 744 triệu AUD, chủ yếu là cho các cơ sở thuộc sở hữu 
công như các nhà máy than, mỏ than và cảng xuất khẩu than và nhập khẩu các sản 
phẩm dầu mỏ. Tiếp đó là Tây Úc, chi 135 triệu AUD, rồi Lãnh thổ phía Bắc, chi 107
triệu AUD.

Victoria đã chi 100 triệu đô la cho các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, Nam
Úc 22 triệu AUD và New South Wales 17 triệu AUD. Tasmania được coi là quá ít 

để kiểm đếm.

ACT (thủ đô Canberra) là lãnh thổ duy nhất không chi cho trợ cấp nhiên liệu 
hóa thạch.
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Green New Deal toàn diện và triệt để

Kate Aronoff et al.

Giới thiệu:

Dưới đây là bản lược dịch các trang 21 – 27, Chương 1 trong cuốn sách “A Planet to
Win - Why We Need a Green New Deal” (Chiến thắng cho Trái đất – Tại sao Chúng ta 

cần một Thỏa thuận Mới màu Xanh) của Kate Aronoff, Alyssa Battistoni, Daniel Aldana
Cohen, và Thea Riofrancos, do Naomi Klein viết lời tựa, Verso Books xuất bản tháng 11

năm 2019.

*

Để đạt được mức phát thải thực chất bằng không (0) từ lĩnh vực điện năng vào 

giữa những năm 2030, thì nước Mỹ cần phải xây dựng năng lượng sạch mới nhanh 
chóng ít nhất là hơn mười lần so với những năm gần đây. Cùng với các khoản đầu 
tư của công vào việc phục hồi hệ sinh thái, vào cơ sở hạ tầng xanh và công tác bảo 
tồn môi sinh, các dự án xây dựng này sẽ đòi hỏi một lượng lao động khổng lồ, và do 

đó tạo ra hàng triệu việc làm xanh phẩm chất cao. Đơn giản là trong lịch sử chưa hề 
có tiền lệ nào về chuyện khu vực tư nhân huy động nguồn vốn đó một cách rộng rãi 

và nhanh chóng như thế cả. Đến nay, với sự hỗ trợ của chính quyền, các nhà tư bản 
xanh đã phát triển được các công nghệ năng lượng sạch giá rẻ và hiệu quả. Thế 
nhưng trong khi các công ty năng lượng mặt trời dần dần có thể cạnh tranh thắng thế

hơn than, họ không thể làm ra luật để chấm dứt sử dụng than hoặc biến đổi lưới điện
và hệ thống năng lượng trên quy mô rộng lớn.

Trong kế hoạch Green New Deal toàn diện triệt-để thì khu vực công (chính 

quyền) sẽ chỉ đạo đầu tư và điều phối sản xuất, như đã làm trong thời kỳ Thế chiến 
thứ hai (New Deal). Các cơ quan công quyền của chính phủ có thể làm được những 
công việc phức tạp như vậy không? Thực tế là họ đã làm được cách đây bảy mươi 
lăm năm, chỉ với những tập giấy viết và bảng phấn. Vào những năm 1940, các cơ 
quan công quyền mới được tổ chức, chung sức với quân đội và các doanh nghiệp 
được chính phủ trợ cấp, đã tăng gia sản xuất máy móc chiến đấu với tốc độ không 

tưởng tượng được trước đó. Ngành công nghiệp được nhà nước hỗ trợ đã xây dựng 
nhà máy lớn nhất thế giới trong vòng chưa đầy một năm gần Ypsilanti, tiểu bang 
Michigan; từ đó tiếp tục sản xuất mỗi giờ một máy bay ném bom B-24. Qua đêm, 

các nhà máy sản xuất ghế xe hơi chuyển sang sản xuất dù nhảy, và dây chuyền lắp 
ráp xe Cadillac bắt đầu sản xuất xe tăng.
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Ước chi có thể dùng ví dụ khác hơn là nỗ lực chiến tranh trong Thế chiến thứ 
hai để diễn tả sự tương đồng về quy mô hành động công cộng đó. Tuy nhiên, điểm 
mấu chốt vẫn là: chúng ta có thể xây dựng và thúc đẩy một khu vực công có khả 
năng quản lý chỉ đạo quá trình chuyển đổi nhanh chóng và công bằng. Hơn nữa, 
người ta thường quên rằng cơ năng chính quyền ngày nay đã được xây đắp ngay từ 
nhiều thập kỷ trước bởi New Deal trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Nhưng phái tân-

tự-do (về kinh tế, Neoliberals) trong suốt 4 thập kỷ qua đã đục phá các cơ năng hành

chính này, làm suy yếu nhiều quy luật và nhiều cơ quan liên bang, để trao quyền cho
các doanh nghiệp lớn. Xây dựng lại, củng cố lại các thiết chế công là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay.

Phần lớn những gì chúng tôi đang đề xuất được gọi là chính sách công nghiệp 
(industrial policy). Như đang phổ biến rộng rãi ở Châu Âu, Đông Á và Đông Nam 

Á, và xa hơn nữa; như đã thấy trong các thành quả của ARRA (American Recovery 
and Reinvestment Act, Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư của Mỹ, là một dự luật kích 

thích tài chính được Tổng thống Barack Obama ký vào ngày 17 tháng 2 năm 2009, 
nhằm đối phó với cuộc Đại suy thoái trong thời kỳ đó). Nói rộng hơn thì tại Hoa Kỳ,
nghiên cứu quân sự do chính quyền tài trợ đã tạo ra hầu hết các công nghệ được 
ứng dụng rộng khắp hiện nay, trên điện thoại thông minh, như GPS, mạng Internet 
và các bộ phận vi-xử-lý. Viện Y tế Quốc gia và chương trình Advanced Research 
Projects Agency-Energy (ARPA-E) – dự án nghiên cứu tiên tiến về năng lượng, 
của Bộ Năng lượng Mỹ thường xuyên tài trợ cho những sáng kiến mang tính đột 
phá. Hầu hết việc phát triển cơ sở hạ tầng đã kết hợp đầu tư công và tư. Các bang 

lớn như California và New York đã và đang thử nghiệm các công cụ Green New 
Deal như: các quy chế tích cực chặt chẽ, ngân hàng xanh, và nhắm phát triển đầu tư 
xanh vào các cộng đồng bị thiệt thòi.

Sự tham gia của quần chúng sẽ là điều cần thiết để đảm bảo việc huy động 
quy mô lớn như thế sẽ không ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân. Quyền 
lực liên bang không cần phải là kiểm soát từ trên xuống. Tất cả các nghiệp đoàn, tổ 
chức phi lợi nhuận và các nhóm cộng đồng sẽ giúp chỉ đạo quá trình chuyển đổi. 
Giống như đã làm (thành công) ở nước Đức, chúng ta có thể thúc đẩy thực hiện các 

hợp tác xã cộng đồng cho năng lượng mặt trời và gió trên đất liền. Trong các 

cộng đồng thuộc tầng lớp lao động, vốn có tỷ lệ vượt trội là những người da đen và 

da nâu, thì đầu tư có thể trao quyền cho mọi người để tham gia quyết định về sản 
xuất, đồng thời hướng quỹ công cho các nhu cầu của họ. Tất cả những điều này có 

thể giúp định hướng chính quyền rời khỏi việc giam giữ tù nhân hàng loạt (mass 
incarceration) mà hướng tới phúc lợi cộng đồng.

Chúng ta cũng sẽ mở rộng các định chế phi-thị-trường chịu trách nhiệm giải 
trình và được điều hành bởi các cộng đồng chứ không phải chính phủ, chẳng hạn 
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các công đoàn tín dụng và tiện ích công cộng, các quỹ đất đai và hợp tác xã công 

nhân. Và chúng ta hoan nghênh người lao động đồng sở hữu các công ty tư doanh 
lớn, thông qua các thỏa thuận như “quỹ sở hữu toàn diện” (inclusive ownership 
funds) đang được bàn luận ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Các dự án do liên bang 

tài trợ sẽ được kiểm soát tại địa phương. Cũng như các thư viện hình ảnh kiêm trung

tâm phục hồi kinh tế (resiliency centers), các vườn rau cộng đồng sử dụng cư dân 

trong khu vực, và hợp tác xã của các nhà thầu trang bị các ngôi nhà chống mưa 
nắng,... Mục đích không phải là trao cho chính quyền ở Washington DC nhiều 
quyền lực tập trung hơn, mà là để công quỹ của liên bang được dùng, ở nhiều quy 
mô khác nhau, để trao quyền cho các cộng đồng địa phương quản lý tốt hơn cuộc 
sống của chính họ.

Cuối cùng thì phương pháp tiếp cận ưu tiên là thuế carbon của những người hô 

hào loại Green New Deal giả mạo, coi kinh tế vi-mô là giải pháp cho cuộc khủng 
hoảng khí hậu, trong khi những gì chúng ta thực sự cần đến là một nền kinh-tế-
chính-trị mới (a new political economy). Ngăn chặn thảm họa biến đổi khí hậu có 

nghĩa là chuyển đổi lề lối tiêu dùng và sản xuất, ưu tiên cho hàng hóa công cộng 
mọi người chia sẻ được, để cải thiện phẩm chất cuộc sống toàn thể, thay vì cứ phải 
tiêu thụ những thứ rẻ tiền, giàu carbon mà chúng ta thực sự không cần đến. Tất cả 
chúng ta nên ăn ít thịt hơn và bớt dùng máy bay để đi vui chơi thường xuyên. Nhưng
chúng ta phải cùng nhau thay đổi trong cộng đồng, vì thế, cần có các giải pháp thay 

thế không có carbon. Các cơ quan công quyền sẽ thúc đẩy sự thay đổi lớn này, sẽ 
cung cấp việc làm xanh thay cho những công việc làm hủy hoại môi trường; sẽ xây 

dựng nhà ở công cộng, công viên và sân chơi được chính quyền đảm bảo; và khuếch
trương mạnh mẽ các dịch vụ không-carbon như chăm sóc sức khỏe và giáo dục miễn
phí. Đầu tư vào bình đẳng (equality) không phải chỉ là một công việc chính quyền 
thêm thắt vào để mang lại cảm giác vui thích vì làm việc thiện, mà đó là đòn bẩy 
hiệu quả có hiệu năng cao nhất để loại trừ carbon, bằng cách làm cho cuộc sống tốt 
đẹp và tương thích với việc sử dụng tài nguyên ít hơn.

Chính những người giàu sẽ chịu gánh nặng của sự hy sinh để giải trừ khủng 
hoảng khí hậu hiện nay. Họ đã gặt hái hầu như tất cả lợi ích của tăng trưởng kinh tế 
trong nhiều thập kỷ qua, và họ đã chi tiêu tất cả lợi ích đó một cách xa hoa phung 

phí cho riêng họ. Trên toàn cầu, 10 phần trăm là những người giàu có nhất phải 
chịu trách nhiệm cho một nửa số lượng khí thải carbon của thế giới. Ở Hoa Kỳ, 
một phần mười dân số là những người giàu nhất chịu trách nhiệm cho một phần tư 
lượng khí thải. Cắt giảm mức tiêu thụ của họ sẽ có tác động sinh thái lớn hơn rất 
nhiều, so với bất kỳ những gì phần còn lại là chúng ta có thể làm riêng lẻ. Nhà khoa 

học khí hậu Kevin Anderson ước tính rằng nếu thành phần 10 phần trăm, là những 
người giàu nhất trên toàn thế giới, tiêu thụ ở mức trung bình của người dân châu Âu,
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thì lượng khí thải carbon toàn cầu sẽ giảm sút khoảng một phần ba. Những người 
giàu có lại còn đổ hàng tỷ USD họ không tiêu hết vào các khoản đầu tư làm thiệt hại
thế giới chung, từ những căn hộ sang trọng không có người ở tại New York và San 

Francisco, cho đến những khoản đầu tư mạo hiểm được ném vào các công ty chia sẻ 
xe di chuyển, đang cạnh tranh khiến các phương tiện giao thông công cộng khốn 
đốn.

Để tái sử dụng, tái chế và quan trọng nhất là tái phân phối trên quy mô lớn, một
Green New Deal toàn diện và triệt để sẽ đánh thuế cao hơn trên tài sản sở hữu, tài 

sản thừa kế và thu nhập cấp cao, để cắt giảm những tiêu dùng xa xỉ phung phí cá 

nhân, thay vào đó giúp tài trợ cho những thứ xa hoa mà công chúng có quyền 
chia sẻ và hưởng thụ, ...

Một dự án hoành tráng như vậy sẽ cần rất nhiều thứ thường được gọi là "ý chí 

chính trị", hoặc thứ mà chúng tôi muốn gọi là quyền lực chính trị. Đây là lúc mà 

chỗ khác biệt giữa tầm nhìn Green New Deal toàn diện triệt để, và tầm nhìn 

Green New Deal giả mạo bộc lộ rõ rệt. Giới chính trị gia được xem là tinh hoa, khi
nói về chính sách xanh, thường cho rằng sự thay đổi đến từ bên trên, nghĩa là chỉ 
cần một số chính trị gia đủ mạnh dạn để dẫn đầu hành động vì khí hậu, thì người dân

sẽ theo sau. Chúng tôi nghĩ ngược lại mới đúng: người dân phải dẫn đầu.

Giới tinh hoa về chính sách xanh thường xuyên thuyết giải về biến đổi khí hậu 
rằng: người dân bình thường không thể hiểu được về biến đổi khí hậu, và sẽ không 

bao giờ hy sinh vì lợi ích của những thế hệ tương lai gần hay xa hơn. Nhưng chúng 

tôi nghĩ rằng vấn đề thực sự chính là vì lâu nay người dân bình thường đã bị tước
bỏ quyền lực của họ. Bắt đầu từ những năm 1970, tầng lớp doanh nhân Hoa Kỳ đã 

đè nát các liên đoàn lao động, một trong những công cụ vĩ đại nhất của chúng ta 

tranh đấu cho sự bình đẳng. Tỷ lệ người lao động được đại diện bởi nghiệp đoàn đã 

giảm mất một nửa; trong lúc đó, tiền lương thực chất của công nhân bị đình trệ, mặc 
dù năng suất của họ tăng lên. Tỷ lệ thu nhập của 10% số người làm việc, là những 
người có thu nhập cao nhất, đã tăng gần gấp đôi từ thập kỷ 1970, và 1% là giới thu 
nhập tối thượng thậm chí còn tăng thu nhập nhiều hơn thế nữa. Đây không chỉ là 

một sự thay đổi nhờ kinh tế mà còn là một sự thay đổi nhờ chính trị nữa. Giới siêu 

giàu thậm chí còn chiếm quyền kiểm soát lớn hơn đối với các đảng phái chính trị, 
viết lại luật pháp ở mọi cấp chính quyền vì lợi ích của chính họ.

Trong khi giới tinh hoa đó của đất nước loại bỏ cả các nghiệp đoàn và quyền 
lực công, họ đồng thời củng cố cường lực hóa các doanh nghiệp lớn và lĩnh vực 
nhiên liệu hóa thạch. Các hiệp hội tư bản hàng đầu, như Business Roundtable - Hội
nghị bàn tròn kinh doanh, US Chamber of Commerce - Phòng Thương mại Hoa 
Kỳ, National Association of Manufacturers - Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia, 
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... đã chung sức thực hiện việc giảm thuế Big Oil cho chính họ và rút bớt các quy 
chế trên các công ty xăng dầu lớn. Mà ngay cả Đảng Dân chủ Mỹ cũng đã giúp một 
tay vào đó nữa!

Để phá vỡ quyền lực của giới tinh hoa đang trị vì đó, và tạo áp lực phải đặt các 

ưu tiên cho công chúng lên nền kinh tế, chúng ta cần phải xây dựng một liên minh 

quần chúng của những người dân bình thường. Việc xây dựng lại quyền lực công

chúng sẽ đòi hỏi phải giải quyết những bất bình đẳng và chia rẽ mà chủ nghĩa tư bản
gieo rắc, cả trong các gia đình lao động Hoa Kỳ và xuyên biên giới nữa. Mọi thứ giờ
đây đã trở nên tồi tệ đến mức hầu hết người dân Mỹ đã sẵn sàng cho sự thay đổi triệt
để, như những bất ổn chính trị gần đây đã cho thấy rõ ràng. Một Green New Deal 
cấp tiến (toàn diện và triệt để) sẽ không cố tránh né tất cả các năng lượng chính trị 
này, mà thực sự được xây dựng dựa trên đó, cho lợi ích chung của mọi người dân.
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Green New Deal 

và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 3
Jeremy Rifkin

Giới thiệu:

Jeremy Rifkin, nhà kinh tế học có tầm nhìn xa trông rộng về năng lượng, là giảng
viên cao cấp tại Executive Education Program - Chương trình Giáo dục Cấp Giám Đốc
của Trường Wharton tại University of Pennsylvania - Đại học Pennsylvania; và là Chủ

tịch của Foundation on Economic Trends - Quỹ Xu thế Kinh tế ở Washington, DC; đồng
thời là cố vấn cho Liên minh Châu Âu và các nguyên thủ quốc gia trên thế giới; tác giả
của 19 cuốn sách về kinh tế, năng lượng, đặc biệt nổi tiếng từ các thuyết giảng về “Cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ ba”.

Theo Jeremy Rifkin, nhân loại đang tiến dần đến đỉnh của cuộc Cách mạng Công

nghiệp lần thứ ba với nỗ lực thực hiện Green New Deal - Thỏa thuận Mới màu Xanh.
Không chỉ vì đòi hỏi phải đối phó kịp thời với hiểm họa biến đổi khí hậu, ngày nay cả

market force - lực thị trường cũng đã cho những tín hiệu thúc đẩy Kế hoạch Green New
Deal: (1) giá năng lượng tái tạo đã giảm cực nhanh trong vòng mười năm qua, và từ năm
2019 thì đã trở nên rẻ hơn giá của bất cứ loại năng lượng hóa thạch nào hay hạch nhân, và

sẽ còn rẻ hơn nữa trong thời gian tới; (2) Tài sản của ngành nhiên liệu hóa thạch (khoảng
100 nghìn tỷ USD) sẽ bị mắc kẹt, không sử dụng được, vì tất cả các nhiên liệu hóa thạch sẽ

phải nằm yên trong lòng đất cùng với việc bỏ phế các đường ống dẫn, các nền tảng khoan
đào trên đại dương, các cơ sở lưu trữ, các nhà máy sản xuất năng lượng, nhà máy điện dự

phòng, cơ sở chế biến hóa dầu,...; (3) đã có trên một nghìn nhà đầu tư quy mô lớn ở ba
mươi bảy quốc gia đã cam kết thoái vốn 8 nghìn tỷ USD tiền quỹ từ ngành công nghiệp
nhiên liệu hóa thạch, để tái đầu tư vào năng lượng xanh, công nghệ sạch và mô hình kinh
doanh mới.

Cách mạng Công nghiệp lần thứ 3 cung cấp kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng cho
Green New Deal. 

Dưới đây là bản lược dịch phần Dẫn nhập (Introduction) của cuốn sách “The Green 
New Deal - The Bold Economic Plan to Save Life on Earth” (Thỏa thuận Mới màu 

Xanh - Kế hoạch Kinh tế Táo bạo để Cứu sự Sống trên Trái đất) của Jeremy Rifkin, xuất 
bản tháng 9 năm 2019.

*

... Ngày 7 tháng 2 năm 2019, Dân biểu Hạ viện Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez 
và Thượng Nghị sĩ Ed Markey đã cùng đưa ra Nghị quyết Green New Deal - Thỏa 
thuận Mới màu Xanh. Một trăm lẻ ba thành viên của Quốc hội Mỹ đã ủng hộ, gồm
cả một số nhân vật quan trọng trong Đảng Dân chủ dự định ứng cử chức tổng thống 
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như Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, Elizabeth Warren và Kirsten 

Gillibrand, Julián Castro và Beto O ' Rourke. Có cả cựu phó tổng thống Al Gore và 

ba trăm quan chức chính quyền địa phương và tiểu bang trên khắp nước Mỹ, cũng 
ủng hộ Green New Deal. Không còn nghi ngờ gì nữa, Green New Deal đã tiếp 
thêm sinh lực cho cả các chính trị gia cấp tiến và thế hệ cử tri trẻ sẽ đưa kế hoạch 
này làm chủ đề trọng tâm của các chiến dịch bầu cử toàn quốc năm 2020.

Các quan chức dân cử đã cảm nhận được một sự thay đổi to lớn trong ý thức 
quần chúng đang nhanh chóng chuyển vấn đề biến đổi khí hậu từ trạng thái gần như 
mù mờ trở thành vấn đề trọng tâm mà người dân Mỹ phải đối mặt. Tại các tiểu bang 
màu xanh cũng như đỏ trên khắp nước Mỹ, các cá nhân, gia đình, người lao động và 

doanh nghiệp trở nên lo sợ về những thay đổi dữ dội của thời tiết và những tai hại 
mà biến đổi khí hậu đang tác động lên các hệ sinh thái, gây ra thiệt hại tài sản trên 

diện rộng lớn, gián đoạn chu kỳ kinh doanh và gây thiệt hại nhân mạng.

Một cuộc thăm dò dư luận vào tháng 12 năm 2018 do Chương trình Yale về 
Truyền thông Biến đổi Khí hậu hợp tác với Trung tâm Truyền thông về Biến đổi Khí

hậu của Đại học George Mason thực hiện, đã cho thấy 73% số người được hỏi nghĩ 
rằng hiện tượng nung nóng toàn cầu đang xảy ra (tăng 10% kể từ năm 2015), và 

gần một nửa (46%) nói rằng họ đã trải qua những tác động của hiện tượng nung 
nóng toàn cầu (tăng 15% kể từ năm 2015). Hơn nữa, 48% người Mỹ đồng ý rằng 
mọi người trên khắp nước Mỹ  “đang bị tổn hại bởi sự nung nóng toàn cầu ngay bây

giờ”, gia tăng 16% kể từ năm 2015. Đáng chú ý nhất là: đa số người Mỹ tin rằng sự 
nung nóng toàn cầu đang gây thiệt hại lớn cho người nghèo trên thế giới (67%), cho 
các loài động thực vật (74%), và cho các thế hệ tương lai (75%).

Sự đảo ngược của tâm trạng quốc dân như thế đã đến sau hậu quả của một số 
sự kiện khí hậu thảm khốc ngày càng gia tăng trong thập kỷ qua. Điều khiến biến 
đổi khí hậu trở nên đáng kinh sợ là đã phá vỡ thủy-quyển (hydrosphere) của Trái 

đất, vốn cần thiết để duy trì sự sống. Trái đất là hành tinh nhiều nước (water). Hệ 
sinh thái của chúng ta đã phát triển qua hàng triệu năm cùng với các chu kỳ nước 
trải khắp hành tinh qua các đám mây. Điều trọng yếu là: Nhiệt độ trên Trái đất cứ 
tăng thêm một độ C, do sự gia tăng khí thải làm nung nóng toàn cầu, thì khả năng 
giữ nước của không khí lại tăng lên khoảng 7%, dẫn đến lượng mưa tập trung nhiều 
hơn trong các đám mây và tạo ra nhiều thêm hiện tượng nước khắc nghiệt cực độ: 
nhiệt độ mùa đông lạnh giá và tuyết rơi dày đặc; lũ lụt mùa xuân tàn khốc; hạn hán 

kéo dài vào mùa hè và cháy rừng kinh hoàng; các cơn bão khốc liệt cấp 3, 4 và 5 gây

chết người, tất cả các tai biến này gây ra vô số thiệt hại về nhân mạng, tài sản, và 

phá hủy các hệ sinh thái. Quần-xã sinh-vật (biomes) của Trái đất, đã phát triển song 
hành với một chu kỳ thủy-văn khá quy tắc trong 11.700 năm kể từ khi kết thúc kỷ 
nguyên băng hà cuối cùng, ngày nay không thể thuận-ứng kịp với biến đổi theo 
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đường cong hàm-số-mũ (exponential curve) hiện đang chi phối chu kỳ thủy-văn của
Trái đất, nên đang trên đường sụp đổ ngay lúc này đây.

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát cử tri Mỹ được thực
hiện ngay sau cuộc bầu cử quốc gia năm 2018 hỏi ý kiến của họ về việc khởi động 
kế hoạch Green New Deal để giải quyết biến đổi khí hậu, giống như cuộc động viên 

New Deal lần trước vào những năm 1930 giúp cứu nước Mỹ thoát khỏi Đại Suy 
thoái, đã ghi nhận sự ủng hộ rộng rãi từ tất cả các khuynh hướng chính trị. Green 
New Deal “sẽ tạo ra 100% điện năng của quốc gia từ các nguồn tái tạo và sạch 
trong vòng 10 năm tới; nâng cấp mạng lưới năng lượng, các tòa nhà và cơ sở hạ 
tầng giao thông vận tải của quốc gia; tăng hiệu năng sử dụng năng lượng; đầu tư 
vào nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh; và cung cấp đào tạo để có việc làm 

trong nền kinh tế xanh mới.” Chín mươi hai phần trăm đảng viên Dân chủ ủng hộ

ý tưởng này, bao gồm 93% đảng viên Dân chủ cấp tiến và 90% từ trung dung đến 
bảo thủ. Tuy đảng viên Cộng hòa thì chỉ 64%, bao gồm 75% đảng viên Cộng hòa 

từ trung dung đến cấp tiến, và 57% bảo thủ, cũng ủng hộ các mục tiêu chính sách 

được nêu trong Green New Deal. Và tám mươi tám phần trăm cử tri độc lập cũng
tán thành các chính sách đó.

Sự ủng hộ rộng rãi đối với Green New Deal trong giới đảng viên Dân chủ, cả 
Cộng hòa và cử tri độc lập như thế, cho thấy một bước ngoặt tiềm năng như thác đổ 
trong chính trị Mỹ, hàm chứa những tác động sâu rộng đối với các cuộc bầu cử tổng 
thống năm 2020 và sau đó nữa. Biến đổi khí hậu không còn chỉ là một vấn đề học 
thuật hàn lâm, hay một mối quan tâm chính sách còn lâu dài, mà ngược lại, đã 

trở thành một thực tế đáng kinh sợ đối với hàng triệu người Mỹ cảm nhận rằng đất 
nước và thế giới đang đối mặt với một tương lai mới thật khổ não chưa từng có 

trong lịch sử nhân loại.

Công chúng Mỹ chẳng phải là thành phần cử tri duy nhất đang sợ hãi và bị thúc

đẩy phải hành động. Giới quyền lực toàn cầu gồm các nguyên thủ quốc gia, CEO 
của các công ty nằm trong danh sách Fortune 500, và các tỷ phú đã hội họp ở Davos,
Thụy Sĩ, tại cuộc họp thường niên của World Economic Forum - Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới vào tháng 1 năm 2019, đã xôn xao về những lời cảnh báo nghiêm trọng từ 
các nhà khoa học. Các cuộc trao đổi về những tác hại của biến đổi khí hậu đang gây 

ra đối với các nền kinh tế, doanh nghiệp và cộng đồng tài chính, đã bao trùm các 

phiên họp công khai lẫn riêng lẻ. Một cuộc khảo sát những người tham dự cuộc họp 
cho biết các vấn đề khí hậu đã chiếm 4 trong 5 rủi ro hàng đầu có thể gây ra thiệt hại
lớn nhất cho nền kinh tế. Gillian Tett của Financial Times báo cáo rằng mặc dù 

“Người dân Davos hầu như lo sợ rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan đang trở 
nên phổ biến hơn,” họ đồng ý rằng “thế giới không có cơ chế hiệu quả để đáp 

ứng.”
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Cùng lúc với Diễn đàn Kinh tế Thế giới họp tại Davos, một nhóm gồm 27 
người đã đoạt giải Nobel, 15 người từng là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế cho 
Tổng thống Mỹ, 4 cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, và 2 cựu Bộ trưởng Ngân 

khố Mỹ đã cùng ký tên trong thư kêu gọi Chính phủ Mỹ ban hành thuế phát thải 
carbon như một phương tiện tốt nhất và nhanh nhất để giúp cắt giảm lượng khí thải 
carbon dioxide, khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang các năng lượng 
xanh, công nghệ xanh và cơ sở hạ tầng mới của kỷ nguyên không-carbon. Larry 
Summers, cựu Bộ trưởng Ngân khố và chủ tịch danh dự của Đại học Harvard, đã 

phát ngôn cho nhóm này rằng: “Sức nghiêm trọng của vấn đề biến đổi khí hậu tập 
trung tâm trí khiến mọi người gạt bỏ những khác biệt sang một bên. Ngay cả những 
người ít khi đồng ý về chuyện gì có vẻ cũng đồng ý về điều này. Điều đó thật đáng 

chú ý.”

Những người đã ký tên trong thư đó nói rằng thuế carbon được đề xuất ấy sẽ 
gửi “một tín hiệu bằng giá cả mạnh mẽ để hướng bàn tay vô hình của thị trường dồn
các tác nhân kinh tế về phía một tương lai ít carbon, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế”. Họ khuyến nghị rằng thuế carbon “nên tăng hàng năm cho đến khi đạt 
được các mục tiêu giảm phát thải, và phải trung lập về doanh thu để tránh các tranh

luận về quy mô của chính phủ,” bởi vì “giá carbon liên tục tăng sẽ khuyến khích cải 
tiến công nghệ kỹ thuật và phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn, tăng tốc sự chuyển 
đổi sang hàng hóa và dịch vụ carbon thấp và không-carbon.” Đề xuất này gồm cả 
một tính năng bổ sung được thiết kế "để đạt được tối đa tính công bằng và khả năng
tồn tại hữu dụng của việc tăng thuế carbon." Tất cả doanh thu từ thuế carbon sẽ 
được “trả lại trực tiếp cho công dân Hoa Kỳ thông qua khoản trợ cấp hay giảm thuế

một lần và bình đẳng, để phần lớn các gia đình Mỹ, kể cả những người dễ bị thiệt 
hại nhất, sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính bằng cách nhận được từ 'cổ tức carbon'
này nhiều hơn chi phí họ phải trả vì giá năng lượng tăng.”

Không chỉ có người Mỹ nhiệt thành kêu gọi một Green New Deal. Hơn một 
thập kỷ trước, một phong trào tương tự về vấn đề biến đổi khí hậu đã lan rộng khắp 
Liên minh châu Âu, cũng đã được gọi là “Green New Deal - Thỏa thuận mới màu 

xanh” và đã truyền cảm hứng cho một số đông các nhà hoạt động ngày càng tăng. 
Danh xưng này trở thành cố định và là khẩu hiệu có sức mạnh kêu gọi tập hợp hầu 
hết các đảng phái chính trị trên khắp các quốc gia thành viên của EU - Liên minh 

châu Âu cho đến ngày nay, cung cấp một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử năm 
2019 để chọn chủ tịch mới của Ủy ban châu Âu và các thành viên của Nghị viện 
châu Âu.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2019, trên một triệu sinh viên học sinh thuộc Thế 
hệ Z đã gia nhập hàng ngũ với những đàn anh thế hệ trước, cùng bước ra khỏi lớp 
học "xuống đường" trong một cuộc đình công kéo dài nguyên một ngày chưa từng 
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có bao giờ, tham gia vào hơn 2.000 cuộc biểu tình trên 128 quốc gia, phản đối sự 
bất lực không hành động của các chính phủ đối với hiểm họa biến đổi khí hậu, và 

yêu cầu chuyển đổi toàn cầu sang kỷ nguyên xanh hậu-carbon.

Mặc dù có sự đồng thuận rộng rãi trên toàn bộ quang-phổ chính trị (political 
spectrum) rằng việc chuyển đổi sang một xã hội không-carbon là việc khó khăn, 
nhưng vẫn tồn tại một đường tiến có khả năng ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ thêm 

nửa độ C có thể hủy diệt sự sống trên Trái đất, và cho chúng ta cơ hội chỉnh đốn lại 
mối quan hệ của loài người với hành tinh. Khả-năng-tính ấy là: Năng lượng mặt trời,
gió và các năng lượng tái tạo khác đang nhanh chóng trở thành thực dụng. Theo một
nghiên cứu vào tháng 11 năm 2018 của Lazard, một trong những ngân hàng đầu tư 
độc lập lớn nhất thế giới, chi phí năng lượng được bình đẳng hóa (levelized costs 

of energy - LCOE) của các hệ thống lắp đặt năng lượng mặt trời cỡ lớn đã giảm 
mạnh xuống còn 36 USD / megawatt-giờ, trong khi gió giảm xuống còn 29 USD / 

megawatt-giờ, trở thành “rẻ hơn so với cả các nhà máy hiệu năng cao nhất từ khí 

đốt, than và lò phản ứng hạch nhân”. (LCOE là một tỉ số đánh giá kinh tế, bằng tổng
chi phí trung bình để xây dựng và vận hành một cơ sở phát điện trong suốt thời gian
tồn tại, chia cho tổng sản lượng năng lượng trong suốt thời gian tồn tại đó). Trong 
vòng tám năm tới, năng lượng mặt trời và gió sẽ còn rẻ hơn rất nhiều nữa so với 
năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, buộc ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch 
phải đối mặt với thách thức.

Carbon Tracker Initiative, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London phục vụ 
ngành công nghiệp năng lượng, báo cáo rằng sự sụt giảm mạnh của giá sản xuất 
năng lượng mặt trời và năng lượng gió “chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng hàng nghìn

tỷ USD tài sản bị mắc kẹt trong lãnh vực doanh nghiệp, và gây thiệt hại lớn cho các 

quốc gia dầu khí thất bại trong việc tự tái tạo để chuyển hướng kinh doanh.” Đồng 
thời “đặt hàng nghìn tỷ USD tài sản vào rủi ro, cho các nhà đầu tư kém nhận thức 
không biết đến tốc độ tiến hóa của quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra”. 
Tài sản bị mắc kẹt gồm “tất cả các nhiên liệu hóa thạch sẽ phải nằm yên trong 

lòng đất do nhu cầu sút giảm, cùng với thất thu từ việc bỏ phế các đường ống dẫn, 
các nền tảng khoan đào trên đại dương, các cơ sở lưu trữ, các nhà máy sản xuất 
năng lượng, nhà máy điện dự phòng, cơ sở chế biến hóa dầu, và các ngành kỹ nghệ 
gắn liền với việc khai thác sử dụng nhiên liệu hóa thạch”.

Ngay lúc này, ở hậu trường đang sôi sục một cơn địa chấn, khi bốn trong số các

lĩnh vực chính chịu trách nhiệm cho sự nung nóng toàn cầu, là lĩnh vực Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông (ICT - Information and Communications Technology) kể

cả viễn thông, lĩnh vực điện lực và tiện ích điện, lĩnh vực giao thông vận tải và hậu 
cần, cùng lĩnh vực xây cất, đều đang bắt đầu tách ra khỏi ngành công nghiệp nhiên 

liệu hóa thạch mà nghiêng về việc sử dụng các loại năng lượng xanh mới rẻ hơn. 



  126

Kết quả là trong ngành nhiên liệu hóa thạch, “khoảng 100 nghìn tỷ USD tài sản có 

thể bị mắc kẹt”

Bong bóng carbon này là bong bóng kinh tế lớn nhất trong lịch sử. Và các 

nghiên cứu và báo cáo trong 24 tháng qua, từ bên trong cộng đồng tài chính toàn 

cầu, lĩnh vực bảo hiểm, các tổ chức thương mại toàn cầu, chính phủ các quốc gia và 

nhiều cơ quan tư vấn hàng đầu trong ngành năng lượng, ngành giao thông vận tải và 

ngành bất động sản, đều gợi ý rằng sự sụp đổ chắc chắn phải xảy ra của nền văn 
minh công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch, có thể sẽ xảy ra trong khoảng thời 
gian từ năm 2023 đến năm 2030, khi các ngành kinh doanh chính tách rời khỏi 
nhiên liệu hóa thạch để thay vào đó, dựa vào năng lượng mặt trời, gió và các năng 
lượng tái tạo khác ngày càng rẻ hơn, cùng các công nghệ kỹ thuật không-carbon 

kèm theo. Nước Mỹ, hiện là quốc gia sản xuất dầu hỏa hàng đầu, sẽ bị rơi vào tầm 
ngắm tai hại giữa giá năng lượng mặt trời và gió đang giảm mạnh, và sự sụp đổ nhu 
cầu dầu hỏa, cùng với sự tích lũy tài sản bị mắc kẹt trong ngành công nghiệp dầu 
mỏ.

Cần nhận thức rõ ràng rằng sự gián đoạn khổng lồ này đang xảy ra, một phần 
lớn là do thị trường đã lên tiếng. Mọi chính phủ sẽ phải chạy theo thị trường, nếu 
không, sẽ phải đối mặt với hậu quả tai hại. Các chính phủ biết dẫn đầu trong việc mở

rộng quy mô của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba không-carbon mới- mẻ

này sẽ đi trước mà tránh được thiệt hại. Các chính phủ không di chuyển được theo 
với các lực thị trường, mà thay vào đó vẫn cứ duy trì một nền văn hóa nhiên liệu hóa

thạch thế kỷ 20 đang sụp đổ này, thì sẽ thất bại.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi trên toàn thế giới, phong trào thoái vốn khỏi 
ngành dầu mỏ mà đầu tư vào năng lượng tái tạo đang nhanh chóng tăng tốc mạnh 
mẽ. Con bài vạn-năng trong cuộc chơi này có lẽ là tổng số trên 40 nghìn tỷ USD 
trong các quỹ hưu trí toàn cầu, trong đó 25,4 nghìn tỷ USD nằm trong tay lực 
lượng lao động Mỹ. Các quỹ hưu trí đã trở thành nguồn vốn lớn nhất trên thế giới từ 
năm 2017. Nếu các quỹ hưu trí vẫn cứ được duy trì đầu tư vào ngành công nghiệp 
nhiên liệu hóa thạch, thì thiệt hại tài chính đối với hàng triệu người lao động Mỹ sẽ 
không thể lường được khi bong bóng carbon vỡ tung.

Một cuộc bàn luận sâu sắc vừa bắt đầu trong cộng đồng tài chính, xung quanh 

việc liệu có nên cứ tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch với khoản
đầu tư hàng nghìn tỷ USD, hay là nên từ bỏ con tàu sắp đắm mà đầu tư vào năng 
lượng xanh mới cùng các cơ hội kinh doanh và việc làm mới sẽ đến với việc xây 

dựng và mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng xanh mới ở Mỹ và trên khắp thế giới. Nhiều 
nhà đầu tư quy mô lớn, dẫn đầu là các quỹ hưu trí toàn cầu, đã bắt đầu rút tiền mặt 
từ ngành nhiên liệu hóa thạch mà đầu tư vào năng lượng tái tạo, tạo thành chiến dịch
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đầu tư / thoái vốn lớn nhất trong lịch sử tư bản. Cho đến nay, đã có trên một nghìn 

nhà đầu tư quy mô lớn ở ba mươi bảy quốc gia, gồm cả một số thành phố và liên 

đoàn lao động lớn nhất thế giới, đã cam kết thoái vốn 8 nghìn tỷ USD tiền quỹ từ 
ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch, để tái đầu tư vào năng lượng xanh, công 

nghệ sạch và mô hình kinh doanh mới sẽ đưa chúng ta đến một tương lai không-

carbon.

Sự xuất hiện của bong bóng carbon và tài sản nhiên liệu hóa thạch bị mắc kẹt, 
đồng thời với phong trào phổ biến khắp thế giới ủng hộ Green New Deal - Thỏa 
thuận mới màu xanh toàn cầu, mở ra cánh cửa cơ hội cho khả năng chuyển đổi cơ sở

hạ tầng sang kỷ nguyên sinh thái gần như không-carbon trong 20 năm tới.

Trong khi lời kêu gọi về một Green New Deal toàn cầu đang nhanh chóng tăng 
tốc, thì những người đề xuất và ủng hộ đã nhận ra rằng vẫn chưa có được đường lối 
rõ ràng dẫn đến một cuộc “Cách mạng Công nghiệp” để hoàn thành sứ mệnh đó. 

Cuốn sách này (The Green New Deal) sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong hai thập 
kỷ qua ở Liên minh Châu Âu và gần đây là ở Cộng hòa Nhân dân China, giúp cả hai
chính phủ chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi theo kiểu Green New Deal sang Cách 

mạng công nghiệp lần thứ ba không-carbon (TIR - Third Industrial Revolution).
Tôi hy vọng và mong đợi rằng phong trào cơ sở cho Green New Deal hiện đang lan 
rộng khắp nước Mỹ sẽ thấy những kinh nghiệm của tôi là hữu ích khi nước Mỹ xây 

dựng cơ sở hạ tầng Cách mạng công nghiệp lần thứ ba xanh, hậu-carbon, để tránh 

được hiểm họa biến đổi khí hậu, và tạo ra một nền kinh tế và xã hội công bằng và 

nhân đạo hơn.

Một lưu ý có tính cách cá nhân hơn, là tôi muốn đề cập đến những người đã 

bày tỏ sự hoài nghi về một Green New Deal, và khả năng thực hiện bước chuyển đổi
kinh tế tầm cỡ này trong khoảng thời gian ngắn chỉ có 20 năm. Các công ty và 

ngành công nghiệp toàn cầu mà tôi hợp tác: viễn thông, tiện ích điện, giao thông vận
tải và hậu cần, xây dựng và bất động sản, sản xuất tiên tiến, nông nghiệp thông minh

và khoa học đời sống, cùng cộng đồng tài chính, đều biết rằng công trình này có thể 
hoàn thành được. Chúng tôi đã bắt tay vào việc ở nhiều khu vực trên thế giới rồi.

Và đối với những quan chức dân cử trên khắp nước Mỹ, những người lập luận 
rằng Green New Deal là không thực tế, tôi muốn nói rằng các chính phủ của Liên 

minh Châu Âu và Cộng hòa Nhân dân China biết rằng một sự chuyển đổi trên quy 

mô này có thể thực hiện được trong vòng một thế hệ. Họ đều đang làm việc đó 

ngay trong lúc này đây. Còn ở đây tại Hoa Kỳ, chúng ta đã đến muộn quá giờ hẹn. 
Đã đến lúc cần phải cởi bỏ những tấm chắn che mắt và cho thế giới thấy chúng ta có

thể làm được gì khi quyết đặt tâm trí vào một tầm nhìn mới, lần này là Green New 
Deal cho nước Mỹ, cho nhân loại, cho mọi sinh vật cộng sinh, và cho hành tinh 
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chung của chúng ta. Tôi hy vọng rằng nước Mỹ sẽ tham gia cùng với Liên minh 

Châu Âu và China dẫn dắt thế giới vào kỷ nguyên sinh thái không carbon.

Dấu ấn của nước Mỹ, ngay từ những ngày đầu lập quốc, là niềm lạc quan xắn 
tay áo lên làm được mọi việc, đã giúp nước Mỹ trải qua hơn hai trăm năm phấn đấu, 
gian khổ, thử thách và cơ hội. Đây là DNA văn hóa của chúng ta. Giờ đây, một thế 
hệ người Mỹ mới đang dõng dạc bước lên sân khấu quốc gia và toàn cầu, để thực 
hiện một sứ mệnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Rất có khả-năng-tính là 

Green New Deal sẽ tiến bước dài mạnh và tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi của
mọi người, đặc biệt là những thế hệ dưới bốn mươi tuổi, tầng lớp những người rành 

kỹ thuật số, đã sẵn sàng và nhiệt thành muốn ghi dấu ấn của họ vào thực thể chính 

trị trong nhiều thập kỷ tới.
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Cơ sở hạ tầng cho Green New Deal

trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba
Jeremy Rifkin

Giới thiệu:

Jeremy Rifkin, nhà kinh tế học có tầm nhìn xa trông rộng về năng lượng, là giảng
viên cao cấp tại Executive Education Program - Chương trình Giáo dục Cấp Giám Đốc
của Trường Wharton tại University of Pennsylvania - Đại học Pennsylvania; và là Chủ

tịch của Foundation on Economic Trends - Quỹ Xu thế Kinh tế ở Washington, DC; đồng
thời là cố vấn cho Liên minh Châu Âu và các nguyên thủ quốc gia trên thế giới; tác giả
của 19 cuốn sách về kinh tế, năng lượng, đặc biệt nổi tiếng từ các thuyết giảng về “Cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ ba”.

Theo Jeremy Rifkin, nhân loại đang tiến dần đến đỉnh của cuộc Cách mạng Công

nghiệp lần thứ ba với nỗ lực thực hiện Green New Deal - Thỏa thuận Mới màu Xanh.
Cách mạng Công nghiệp lần thứ 3 cung cấp kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng cho Green
New Deal. 

Dưới đây là bản lược dịch Phần 1 Chương 1 trong cuốn sách “The Green New Deal 
- The Bold Economic Plan to Save Life on Earth” (Thỏa thuận Mới màu Xanh - Kế 
hoạch Kinh tế Táo bạo để Cứu sự Sống trên Trái đất) của Jeremy Rifkin, xuất bản tháng 9 

năm 2019.

*

Chúng ta cần một tầm nhìn kinh tế Green New Deal cho nước Mỹ và thế giới. 
Tầm nhìn ấy phải hấp dẫn và khả thi, ngay ở các thành phố lớn, thị trấn nhỏ và cả 
các cộng đồng nông thôn. Và sẽ phải được triển khai nhanh chóng và mở rộng quy 
mô trong vòng chừng hai mươi năm, để chúng ta đáp ứng đúng thời hạn của yêu cầu
khử carbon cho nền kinh tế toàn cầu, tái nạp năng lượng từ điện xanh, cùng các dịch 
vụ bền vững đi kèm. Do đó, chúng ta cần lùi lại một bước mà đặt câu hỏi: "Sự thay 
đổi vĩ đại về mô hình kinh tế trong lịch sử lần này sẽ xuất hiện như thế nào?". Nếu 
chúng ta biết được sự thay đổi ấy sẽ diễn ra như thế nào, thì các chính phủ ở mọi nơi
trên thế giới có thể vạch ra được lộ trình cần thiết để thực hiện Green New Deal.

Mô hình cách mạng công nghiệp lần thứ ba

Những chuyển đổi kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử đều có chung một mẫu 
số. Tất cả đều yêu cầu ba yếu tố, mỗi yếu tố tương tác với các yếu tố kia để cho phép

toàn bộ hệ thống hoạt động như một tổng thể vẹn toàn. Ba yếu tố đó là (1) môi thể 
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truyền thông (phương tiện thông tin liên lạc), (2) nguồn điện (năng lượng, nhiên 

liệu), và (3) cơ chế vận chuyển (giao thông vận tải). Nếu không có truyền thông, 

chúng ta không thể quản lý hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Nếu không có năng
lượng, chúng ta không thể cung cấp động lực cho hoạt động kinh tế và đời sống xã 

hội. Không có giao thông vận tải và hậu cần (logistics), thì chúng ta không thể di 
chuyển loan tải hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Ba hệ điều hành đó chung sức
với nhau, tạo nên cơ sở mà các nhà kinh tế học gọi là nền tảng công nghệ có mục 
đích chung, tức là cơ sở hạ tầng cho toàn xã hội. Cơ sở hạ tầng cho truyền thông, 

năng lượng và vận chuyển mới cũng sẽ  làm thay đổi định hướng không gian / thời 
gian của xã hội, cả các mô hình kinh doanh, mô hình quản lý, môi trường xây dựng, 
môi trường sống, đến cả bản sắc (identity) của mọi người nữa.

Vào thế kỷ 19, công nghệ in chạy bằng hơi nước cùng điện báo; than đá dồi 
dào; và đầu máy xe lửa trên hệ thống đường sắt quốc gia, đã được kết nối trong một 
nền tảng công nghệ có mục đích chung để quản lý, cung cấp động lực và di 

chuyển loan tải hoạt động xã hội, khởi đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 
nhất.

Trong thế kỷ 20, điện năng tập trung, điện thoại, đài phát thanh và truyền hình; 

dầu hỏa giá rẻ; và xe động cơ đốt trong (nội nhiên) chạy trên các hệ thống đường bộ 
quốc gia, đã hội tụ để tạo ra cơ sở hạ tầng cho cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 
thứ hai.

Và bây giờ, chúng ta đang ở giữa cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba. 
Mạng Internet-truyền-thông số hóa đang hội tụ với mạng Internet-năng-lượng-
tái-tạo được số hóa, chạy bằng điện từ năng lượng mặt trời và gió, và mạng 
Internet-giao-thông-vận-tải (và hậu cần) được số hóa gồm các loại xe tàu tự động 
chạy bằng điện và pin nhiên liệu, dùng năng lượng xanh, trên nền tảng là mạng 
Internet-của-mọi-thứ (Internet of Things - IoT), bao trùm tất cả cơ sở thương 
mại, gia cư và kỹ nghệ, sẽ biến đổi xã hội và kinh tế trong thế kỷ 21.

Ngày nay, các bộ phận cảm-biến (sensors - nhiệt. ánh sáng, chuyển động,...) 
được gắn vào mọi thiết bị, đồ dùng, máy móc, kết nối mọi thứ với mọi người, trong 
một mạng tế bào thần-kinh kỹ thuật số, mở rộng quy mô trên toàn bộ nền kinh tế 
toàn cầu. Hiện đang có hàng tỷ cảm-biến được gắn vào các dây chuyền vật liệu, các 

nhà kho, hệ thống đường sá, dây chuyền sản xuất của nhà máy, mạng lưới truyền tải 
điện, văn phòng, nhà ở, cửa hàng và xe cộ; liên tục theo dõi trạng thái và hiệu năng 
của chúng mà cung cấp mọi dữ liệu trở lại cho mạng Internet-truyền-thông mới, 
mạng Internet-năng-lượng-tái-tạo, và mạng Internet-giao-thông-vận-tải-và-hậu-
cần. Đến năm 2030, có thể sẽ có hàng nghìn tỷ cảm-biến như thế kết nối môi trường
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tự nhiên lẫn nhân tạo trong cùng một mạng lưới thông minh phân tản trên toàn 

cầu.

Kết nối mọi thứ và mọi người thông qua mạng Internet-của-mọi-thứ  
(Internet of Things - IoT) như thế mang lại những lợi ích kinh tế to lớn. Trong nền 
kinh tế kỹ thuật số mở rộng này, mọi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp sẽ có thể kết
nối từ nhà ở hay nơi làm việc của họ, với IoT - Internet-của-mọi-thứ, và truy cập 
được Dữ liệu Lớn (Big Data) chảy khắp mạng lưới toàn cầu World Wide Web, ảnh 
hưởng đến chuỗi cung ứng, sản xuất và dịch vụ của họ, và mọi khía cạnh của đời 
sống xã hội. Từ đó, họ có thể khai thác Dữ liệu Lớn đó bằng những phân tích của 
riêng mình và tạo ra các thuật toán và ứng dụng của riêng họ để tăng hiệu quả và 

năng suất tổng hợp, giảm lượng khí thải carbon cá nhân (carbon footprint - vết chân

carbon), giảm chi phí cận biên (marginal cost) trong sản xuất, phân phối, tiêu thụ 
hàng hóa và dịch vụ, cũng như tái chế chất thải,... làm cho các doanh nghiệp và nhà 

ở của họ trở nên xanh hơn và có hiệu năng cao hơn, trong một nền kinh tế toàn cầu 
hậu-carbon mới thành hình. (Chi phí cận biên là chi phí sản xuất thêm một đơn vị 
sản phẩm hoặc dịch vụ, sau khi chi phí cố định đã được trang trải.)

Chi phí cận biên của một số hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế kỹ thuật số 
mới và xanh này thậm chí sẽ giảm đến gần bằng không, bắt buộc hệ thống tư bản 
chủ nghĩa phải thay đổi từ căn bản. Trong lý thuyết kinh tế, chúng ta được dạy rằng 
thị trường tối ưu là thị trường trong đó các doanh nghiệp bán sản phẩm ra với giá 

bằng chi phí cận biên. Các doanh nghiệp được khuyến khích đưa vào các kỹ thuật 
công nghệ mới và các đối sách hiệu quả khác để có thể làm giảm chi phí cận biên 

của việc sản xuất cùng phân phối hàng hóa và dịch vụ, cho phép họ bán với giá rẻ 
hơn, giành được thị phần lớn hơn và mang lại đủ lợi nhuận cho các nhà đầu tư của 
họ.

Trong hệ thống kinh tế mới đang xuất hiện, quyền sở hữu (ownership) nhường
chỗ cho quyền truy cập sử dụng (access), người bán và người mua trên thị trường 
trở thành nhà cung cấp và người dùng trong mạng lưới cung cầu.

Trong mạng lưới nhà cung cấp / người dùng đó, các ngành, các lĩnh vực được 
thay thế bằng những "năng lực chuyên biệt" (specialized competencies) kết hợp với
nhau để quản lý dòng chảy hàng hóa và dịch vụ không bị gián đoạn trong mạng lưới 
thông minh, mang lại đủ lợi nhuận ngay cả ở mức lợi nhuận thấp, nhờ lưu lượng 
truy cập liên tục 24/7 trên toàn hệ thống.

Cần để ý rằng: tỷ suất lợi nhuận của một số hàng hóa và dịch vụ giảm xuống 
thấp đến mức gần như không còn nữa ngay cả trong các mạng lưới tư bản, vì hàng 

hóa và dịch vụ được sản xuất và phân phối gần như miễn phí. Điều này đã và đang 



  132

xảy ra, làm nảy sinh một hiện tượng mới, đó là “nền kinh tế chia sẻ - the sharing 
economy”. Ngày nay, bất kỳ giờ nào cũng có hàng trăm triệu người trên khắp thế 
giới đang sản xuất và chia sẻ âm nhạc, video YouTube, sinh hoạt mạng xã hội và 

nghiên cứu của riêng họ. Một số người đang tham gia các khóa học trực tuyến mở 
rộng, quy mô lớn, do các giáo sư tại các trường đại học giỏi nhất giảng dạy, và 

thường nhận được tín chỉ đại học miễn phí. Tất cả những gì người ta cần đến chỉ là 

một điện thoại thông minh, một nhà cung cấp dịch vụ, và một ổ cắm điện.

Và càng ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới đang sản xuất điện mặt 
trời và điện gió của riêng họ để sử dụng ngoài lưới điện, và có thể bán lại cho lưới 
điện, cũng lại với chi phí cận biên gần như cho không. Nắng và gió chưa từng gửi 
một hóa đơn đòi tiền đến ai. Càng ngày càng có nhiều người thuộc thế hệ thiên niên

kỷ chia sẻ nhà ở, xe hơi, quần áo, dụng cụ, thiết bị thể thao và một loạt các hàng hóa 

và dịch vụ khác. Một số mạng chia sẻ như Uber là mạng lưới nhà cung cấp / người 
dùng tư bản, nơi chi phí cận biên của việc kết nối người đi xe và tài xế gần như bằng
0, tuy các nhà cung cấp vẫn còn đòi một mức giá cho quyền truy cập sử dụng tạm 
thời. Các mạng chia sẻ khác thì là các tổ chức phi lợi nhuận hoặc hợp tác xã, nơi các

thành viên tự do chia sẻ kiến thức, hàng hóa và dịch vụ với nhau miễn phí. Hàng 

triệu cá nhân đang xây dựng kiến thức về thế giới và chia sẻ trên Wikipedia, một 
trang mạng phi lợi nhuận được truy cập nhiều hạng năm trên thế giới, tất cả đều 
miễn phí.

Việc chia sẻ nhiều loại hàng hóa ảo lẫn cụ thể là nền tảng của một nền kinh tế 
tuần hoàn mới thành hình, cho phép loài người sử dụng ít đi những tài nguyên của 
Trái đất, và truyền lại những gì họ không còn sử dụng nữa cho người khác; bằng 
cách đó, giảm thiểu đáng kể lượng khí thải carbon. Nền kinh tế chia sẻ là cốt lõi của
kỷ nguyên Green New Deal - Thỏa thuận mới màu xanh.

Nền kinh tế chia sẻ hiện còn đang trong giai đoạn sơ khai và sẽ phát triển theo 
nhiều hướng. Nhưng đảm bảo được điều này: nền kinh tế chia sẻ là một hiện tượng 
kinh tế mới, được thực hiện nhờ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của hệ thống truyền thông,

năng lượng và giao thông vận tải, đang thay đổi đời sống kinh tế. Với quy mô như 
thế, nền kinh tế chia sẻ là hệ thống kinh tế mới đầu tiên xuất hiện trên sân khấu thế 
giới, kể từ chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội vào thế kỷ 18 và 19.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh của Green New Deal sẽ có sự tham 
gia của mọi kỹ năng chuyên môn: lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông, bao 

gồm các công ty viễn thông, dây cáp, công ty internet và ngành công nghiệp điện tử;
lĩnh vực điện lực và các tiện ích điện; lĩnh vực giao thông vận tải và hậu cần; lĩnh 
vực xây cất và bất động sản; lĩnh vực sản xuất, bán lẻ; lĩnh vực thực phẩm, nông 

nghiệp và khoa học đời sống; cùng lĩnh vực du lịch lữ hành. Để rồi, cơ sở hạ tầng 
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bền vững thông minh mới ấy tạo ra các mô hình kinh doanh mới và các loại hình 

việc làm hàng loạt mới, đặc trưng cho sự chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.

Quá trình chuyển đổi từ Cách mạng công nghiệp lần thứ hai sang Cách mạng 
công nghiệp lần thứ ba sẽ vô cùng hoành tráng, có thể so sánh với sự chuyển đổi từ 
xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp trước đây, và sẽ đòi hỏi tài nghệ và kỹ 
năng tập thể của hai thế hệ người Mỹ. Để làm được điều này, chúng ta sẽ cần đào 

tạo hàng triệu người và đưa họ vào việc làm hoặc trở lại làm việc.

Chúng ta sẽ phải ngừng và tháo bỏ toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng hạch nhân

và nhiên liệu hóa thạch bị mắc kẹt, như các đường ống, nhà máy điện, cơ sở lưu trữ, 
... Người máy Robot và trí tuệ nhân tạo không làm được việc đó. Phải có một lực 
lượng lao động bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp có tay nghề cao và nhanh nhẹn 
hơn thế nhiều.

Mạng lưới thông tin liên lạc sẽ phải được nâng cấp, gồm cả băng thông rộng 
toàn cầu. Cần có người làm việc đặt dây cáp và tạo các kết nối.

Cơ sở hạ tầng về năng lượng sẽ cần được chuyển đổi phù hợp với năng lượng 
mặt trời, gió và các năng lượng tái tạo khác. Người máy Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ 
không lắp đặt được các tấm pin mặt trời và lắp ráp tuabin gió. Lưới điện tập trung 
thô sơ sẽ phải được tái phối trí vào mạng lưới Internet-năng-lượng-tái-tạo kỹ thuật 
số phân tản thông minh, để đáp ứng với dòng điện tái tạo được sản xuất bởi vô số 
nhà máy điện vi-mô xanh. Đây cũng là công việc phức tạp chỉ có thể thực hiện được
bởi lực lượng lao động bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp có tay nghề cao.

Lưới điện truyền tải toàn quốc cũ kỹ của thế kỷ 20 sẽ cần được thay thế bằng 
lưới điện quốc gia cao thế thông minh của thế kỷ 21. Điều này sẽ đưa đến việc sử 
dụng một lực lượng lao động khổng lồ trong suốt hai mươi năm chuyển đổi.

Lĩnh vực giao thông vận tải và hậu cần sẽ phải được số hóa và chuyển đổi 
thành mạng lưới Internet-giao-thông-vận-tải tự động hướng dẫn bằng GPS, bao gồm
các loại xe tàu thông minh chạy bằng điện và pin-nhiên-liệu sung điện bằng năng 
lượng tái tạo và chạy trên các hệ thống đường bộ, đường sắt và đường nước thông 

minh. Về mặt này, cũng sẽ có các nhân viên có kỹ năng công nghệ thấp lẫn công 

nghệ cao được đưa vào nhiệm vụ. Khởi dụng giao thông vận tải chạy điện và pin 

nhiên liệu như thế sẽ đòi hỏi hàng triệu trạm sung điện và hàng nghìn trạm tiếp liệu 
hydrogen. Các đường lộ thông minh, được trang bị các cảm-biến phổ thông, cung 

cấp thông-tin dữ liệu tức khắc về luồng giao thông và chuyển động của hàng hóa, 

cũng sẽ phải được lắp đặt. Lại có thêm nhiều việc làm hơn.
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Các tòa nhà sẽ cần được cải tiến trang bị thêm để tăng hiệu năng sử dụng năng 
lượng, được trang bị cả hệ thống thu hoạch năng lượng tái tạo và chuyển đổi thành 

các nhà máy sản xuất điện vi-mô. Người lao động có tay nghề cao sẽ phải lắp đặt vật
liệu cách nhiệt, cửa sổ và cửa ra vào mới. Các công nghệ lưu trữ năng lượng sẽ phải 
được xây dựng trong mọi tầng lớp của cơ sở hạ tầng, để đảm bảo sự cung cấp an 
định của các loại năng lượng tái tạo vốn không liên tục. Lại sẽ tạo thêm nhiều việc 
làm hơn.

Nền kinh tế kỹ thuật số này cũng làm nảy sinh những rủi ro và thách thức, một 
phần quan trọng trong số đó, là phải đảm bảo tính trung lập của mạng lưới, để mọi 
người đều có quyền truy cập sử dụng bình đẳng, bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo 
an ninh dữ liệu, ngăn chặn tội phạm và khủng bố mạng. Làm cách nào để chúng ta 

ngăn chặn các quốc gia tấn công vào mạng xã hội của các quốc gia khác nhằm phát 

tán thông tin sai lệch ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử? Làm thế nào để chúng ta 

đẩy lùi việc các công ty internet khổng lồ chiếm độc quyền và biến dữ liệu trực 
tuyến cá nhân của chúng ta thành hàng hóa để bán cho các bên thứ ba?

Mặt tối của mạng lưới Internet sẽ đòi hỏi sự giám sát quy chế thật thận trọng ở 
các cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia, được hỗ trợ bởi các tầng lớp thiết bị dự 
phòng tích hợp sẵn trong hệ thống, để đảm bảo rằng bất kỳ sự gián đoạn nào trên cơ 
sở hạ tầng Internet of Things – Mạng-lưới-của-Mọi-thứ kỹ thuật số thông minh đều
có thể được giải tỏa bằng cách phân tách, phân cấp và tổ chức lại thành các mạng 
lưới mới ở cấp khu vực hoặc cộng đồng lân cận ngay lập tức để hấp thụ giải tiêu 

các cú sốc có thể xảy ra.

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số hoàn toàn và cuộc Cách 

mạng Công nghiệp lần thứ ba tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu quả tổng hợp vượt 
xa những lợi ích mà Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai đã đạt được trong thế kỷ 
20. Trong giai đoạn từ 1900 đến 1980 ở Hoa Kỳ, tổng hiệu suất năng lượng (tỷ lệ 
công việc hữu ích và tiềm năng có thể được khai thác từ năng lượng và vật liệu) đã 

tăng đều đặn, cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng của quốc gia, từ 2,48% lên 

12,3%. Tổng hiệu suất năng lượng bắt đầu chững lại vào cuối những năm 1990 ở 
mức 13% và sau đó đạt đỉnh 14% vào năm 2010 với sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai. Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng đáng kể về 
tổng hiệu suất năng lượng mang lại cho Hoa Kỳ năng suất và tăng trưởng vượt trội 
chưa từng có, vẫn còn 86% năng lượng mà đất nước này sử dụng trong Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ hai đã bị lãng phí trong quá trình truyền tải. Các quốc gia công 

nghiệp hóa khác cũng đã trải qua các hiệu quả tổng hợp tương tự như thế.

Cho dù chúng ta có còn muốn nâng cấp cơ sở hạ tầng Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ hai dựa trên carbon đi nữa, cũng khó có tác dụng gì có thể đo lường được về 
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hiệu quả và năng suất tổng hợp. Hiệu năng của năng lượng hóa thạch đã bão hòa,
không tăng thêm được nữa. Và các công nghệ được thiết kế và chế tạo để sử dụng 
những năng lượng hóa thạch này, như động cơ đốt trong và lưới điện tập trung, đều 
đã cạn kiệt về năng suất, không còn tiềm năng để khai thác nữa.

Ngược lại, các nghiên cứu mới cho thấy rằng với sự chuyển đổi sang nền tảng 
Internet of Things – Mạng-lưới-của-mọi thứ, và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 
thứ ba, có thể hy vọng được việc tăng tổng hiệu suất năng lượng lên đến 60% 
trong vòng 20 năm tới, dẫn đến việc tăng năng suất cao trong khi chuyển đổi sang 
một xã hội năng lượng tái tạo gần 100% không-carbon, và một nền kinh tế tuần 
hoàn có khả năng phục hồi cao.

Tôi thường xuyên gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia, thống đốc, thị trưởng trên 

khắp thế giới; và trong các cuộc thảo luận, tôi mô tả sự chuyển đổi cơ sở hạ tầng 
xanh thông minh sang nền kinh tế Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba không-carbon,

vốn là trọng tâm của Green New Deal, sau đó hỏi họ xem có kế hoạch nào khác tốt
hơn, để giảm thiểu tai họa biến đổi khí hậu đồng thời tạo ra các doanh nghiệp mới và

cơ hội việc làm mới kèm theo. Phản ứng mà tôi thường gặp là sự im lặng, bởi vì giải
pháp duy nhất để thay thế, là tiếp tục bị mắc kẹt trong một nền kinh tế Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ hai dựa trên carbon đang chết dần, mà hiệu quả và năng suất 
tổng hợp đã đạt tới đỉnh trước đây nhiều thập kỷ rồi, và hiện đang lôi thế giới vào 

nguy cơ tuyệt chủng lần thứ sáu. Vậy thì có còn gì kìm hãm được Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ ba?

Ngày nay, Hoa Kỳ là nước lùi xa hẳn so với các quốc gia công nghiệp phát 

triển cao, và thậm chí cả với nhiều quốc gia đang phát triển nữa. Trong báo cáo năm 
2017 của World Economic Forum - Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng phẩm chất
cơ sở hạ tầng của các quốc gia, thì Hoa Kỳ xếp hạng 9 khiêm nhượng, đứng sau các 

nước như Hà Lan, Nhật Bản, Pháp, Thụy Sĩ và Hàn Quốc,... Một báo cáo khác của 
McKinsey Consulting dự đoán rằng Hoa Kỳ sẽ phải tăng đầu tư cơ sở hạ tầng tổng 
thể hiện tại thêm 0,5% GDP nữa từ năm 2017 đến năm 2035, chỉ để bắt kịp với nhu 
cầu cơ sở hạ tầng thông thường lâu nay của đất nước.

Thật không may, liên quan đến thước đo chính về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số 
mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba đang tiến hành, thì Hoa Kỳ thậm 
chí còn xếp hạng tệ hơn nữa, đứng thứ 19 ảm đạm trong các quốc gia trên thế giới 
về tỉ số đăng ký internet băng thông rộng cố định, với tốc độ internet chậm hơn. Và 

liên quan đến sự hình thành của mạng lưới Internet-năng-lượng-tái-tạo kỹ thuật số 
và mạng lưới Internet-giao-thông-vận-tải tự động, thì Hoa Kỳ thậm chí còn không 

được kể vào trong danh sách nữa.
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Thật đáng buồn khi chúng ta nhớ lại rằng trong các cuộc Cách mạng Công 

nghiệp lần thứ nhất và thứ hai, Hoa Kỳ đã không có bất kỳ quốc gia nào khác trên 

thế giới xứng mặt đối thủ trong việc cam kết mang toàn bộ lực lượng của chính 

quyền quốc gia, cùng các tiểu bang, các địa phương và nền kinh tế, để xây dựng cơ 
sở hạ tầng có đẳng cấp cao nhất thế giới. Rõ ràng là Hoa Kỳ đã quá trễ hạn kỳ phải 
thẳng thừng đánh giá lại các ưu tiên kinh tế của mình trong một thế giới đang nhanh 
chóng bỏ lại phía sau những gì đã trở thành lạc hậu trong thế kỷ 21.

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba đã và đang khuếch trương càng ngày 

càng mạnh mẽ ở cả EU - Liên minh Châu Âu và China. Các văn phòng của tôi ở 
Brussels và Washington DC, đã hợp tác chặt chẽ với EU trong hơn 20 năm qua về 
cấu tưởng và triển khai cơ sở hạ tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba. Và từ năm
2013, văn phòng của chúng tôi tại Bắc Kinh cũng đã làm việc cùng với lãnh đạo của 
China trên một lộ trình Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba tương tự, và việc triển 
khai hiện đang được thực hiện trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13.

Nói cho công bằng thì hầu hết người Mỹ đều biết rằng nhiều thứ họ phụ thuộc 
vào hàng ngày là đến từ tiền đóng thuế, qua các chương trình của chính phủ địa 
phương, tiểu bang và liên bang: trường công lập mà con cháu chúng ta theo học, con
đường chúng ta lái xe, kiểm soát viên không lưu hướng dẫn các chuyến bay của 
chúng ta, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia giúp chúng ta theo sát thời tiết địa phương, các 

bệnh viện công chăm sóc người bệnh, sở đăng bộ xe cơ giới của chúng ta, Bưu điện 
Hoa Kỳ phân phối các gói hàng và thư từ của chúng ta, các sở cứu hỏa và cảnh sát 

bảo vệ chúng ta an toàn, các nhà tù giam giữ phạm nhân đã bị kết án, các hệ thống 
dẫn nước vào các cơ sở kinh doanh và nhà ở của chúng ta, các cơ quan vệ sinh tái 

chế chất thải,...

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng, ít nhất về lý thuyết, người Mỹ ủng hộ 
việc chi nhiều hơn từ các quỹ liên bang, tiểu bang và địa phương để cải thiện cơ sở 
hạ tầng công cộng. Tuy đến chi tiết cụ thể là bao nhiêu, cho chuyện gì và liệu việc 
triển khai cơ sở hạ tầng đó có phải là trách nhiệm của chính phủ, hay nên đặt vào tay

của thị trường, thì có phản ứng chia rẽ gay gắt.

Tại Liên minh Châu Âu, công dân EU nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì 

mối quan hệ đối tác cân bằng giữa chính phủ và thương mại, đồng thời đánh giá cao 

vai trò của chính phủ trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng, từ đó 

cả cộng đồng doanh nghiệp và công chúng đều được hưởng lợi trong cuộc sống 
hàng ngày của họ. Vì thế, người nộp thuế ở châu Âu sẵn sàng gánh vác mức thuế

cao hơn để đổi lại những lợi thế mà họ được đảm bảo với các dịch vụ công cộng, từ 
chăm sóc sức khỏe phổ thông toàn dân đến hệ thống đường sắt cao tốc.
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Ngược lại, ở mọi nơi chúng ta nhìn thấy trên khắp nước Mỹ ngày nay, cơ sở hạ 
tầng công cộng đang ở trong tình trạng hư hỏng tồi tệ: đường sá, cầu cống, đập 
nước, trường học công, bệnh viện, phương tiện giao thông công cộng,... Cứ bốn năm
một lần, Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ (American Society of Civil Engineers -
ASCE) báo cáo về tình trạng cơ sở hạ tầng của đất nước, bao gồm vận tải đường sắt,
đường thủy nội địa, đê, cảng, trường học, xử lý nước thải và chất thải rắn, xử lý chất 
thải nguy hiểm, công viên, hàng không và năng lượng. Trong báo cáo năm 2017, 
ASCE đã cho cơ sở hạ tầng công cộng của nước Mỹ điểm hạng D+ thấp một cách 

đáng xấu hổ. Ghi nhận rằng cơ sở hạ tầng công cộng đang xuống cấp trầm trọng 
đang trở thành lực cản kéo nền kinh tế Mỹ xuống thấp, và là mối đe dọa ngày càng 

tăng đối với sức khỏe, hạnh phúc và an ninh của quốc gia, báo cáo của ASCE cảnh 
báo rằng nước này chỉ chi trả có một nửa hóa đơn cơ sở hạ tầng của Mỹ, để lại một 
khoảng cách kinh phí đầu tư lớn gây tổn hại cho các doanh nghiệp, người lao động 
và gia đình.

Điều này có nghĩa là đường sá xấu tệ và thời gian di chuyển dài hơn, cầu sập, 
chậm trễ ở sân bay, lưới điện cũ kỹ và thiếu điện, hệ thống phân phối nước không an

định, hư hỏng, hay tai nạn trong hệ thống cống rãnh và một loạt các dịch vụ công 

cộng khác, tất cả “dẫn đến chi phí cao hơn cho các doanh nghiệp để sản xuất và 

phân phối hàng hóa và dịch vụ.” Theo ASCE, “chi phí cao hơn này rồi sẽ chuyền 
sang người lao động và gia đình”. ASCE ước tính rằng cơ sở hạ tầng tiếp tục xuống 
cấp của quốc gia sẽ khiến GDP của Hoa Kỳ thiệt hại 3,9 nghìn tỷ USD, dẫn đến 
doanh thu bị mất 7 nghìn tỷ USD và mất 2,5 triệu việc làm tính đến năm 2025. 
Để khỏi còn nghi ngờ gì về mức độ thiệt hại và tác động trên gia đình người dân 

Mỹ, ASCE ước tính rằng “vì chi phí cho cơ sở hạ tầng xuống cấp tác hại đến thu 
nhập khả dụng (disposable income) của các gia đình, và phẩm chất cùng số lượng 
việc làm trong nền kinh tế Hoa Kỳ, nên từ năm 2016 đến năm 2025, mỗi hộ gia đình 

sẽ bị mất $ 3,400 mỗi năm trong thu nhập khả dụng.”

ASCE kết luận rằng Hoa Kỳ sẽ cần đầu tư thêm 206 tỷ USD hàng năm trong 
vòng 10 năm (2016–2025) vào cơ sở hạ tầng, chỉ để đạt đến hạng B, tổng cộng sẽ 
cần đến 4,59 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Tức là 2 nghìn tỷ USD nhiều hơn số 
tiền Hoa Kỳ hiện đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Lịch sử cho chúng ta biết rằng sức sống của một quốc gia được đo bằng sự sẵn 
sàng của các công dân chấp nhận hy sinh một phần thu nhập và của cải để đảm bảo 
cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng nhằm nâng cao năng suất, sức khỏe và hạnh 
phúc chung của người dân.

Có thể nói là nước Mỹ “khôn từng xu mà dại từng đồng” khi dân Mỹ nói 

chung là coi nhẹ tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng. Và mặc dù trong ngắn hạn, điều 
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này chỉ có nghĩa là đường xấu, cầu ọp ẹp, giao thông công cộng không đáng tin cậy 
và điện thoại di động chậm, nhưng về lâu dài, nếu chúng ta không đầu tư vào cơ sở 
hạ tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba, thì có thể gây ra mối đe dọa nặng nề 
cho hiện hữu của chúng ta và trái đất. Có lẽ nếu chúng ta hiểu rõ hơn về lợi nhuận 
của các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thì việc dùng thuế thu được vào cơ sở hạ 
tầng sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Một nghiên cứu toàn diện năm 2014 của Đại 
học Maryland cho National Association of Manufacturers - Hiệp hội các nhà sản 
xuất quốc gia, đã nói lên tất cả. Nghiên cứu ấy cho thấy rằng cứ mỗi đô la đầu tư 
vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ làm tăng thêm 3 đô la GDP của đất nước. Hơn 
thế nữa, McKinsey Global Institute ước tính rằng tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng 
chừng 1% GDP, sẽ tạo thêm được 1,5 triệu việc làm cho nền kinh tế Mỹ.

Cơ sở hạ tầng nên thuộc Quyền Sở hữu của Ai?

Green New Deal là lời kêu gọi mạnh mẽ của các thế hệ trẻ như thế hệ thiên 

niên kỷ và thế hệ Z, hiện nay là thành phần cốt lõi của sinh hoạt xã hội Mỹ, nhằm 
xoay chuyển nước Mỹ tiến lên, lần này với một chương trình hoạt động quan trọng 
hơn rất nhiều, là không chỉ cải thiện triển vọng xã hội và hạnh phúc về kinh tế của 
mọi người Mỹ, mà còn đặt nước Mỹ và người Mỹ lên vị trí hàng đầu trong việc 
giảm thiểu biến đổi khí hậu và cứu vãn sự sống trên Trái đất. Sự chuyển đổi từ cơ sở

hạ tầng Cách mạng công nghiệp lần thứ hai dựa trên nhiên liệu hóa thạch đang chết 
dần, sang cơ sở hạ tầng Cách mạng công nghiệp lần thứ ba xanh và thông minh, 

không thải khí nhà kính, chính là cốt tủy của Green New Deal.

Cách mạng về cơ sở hạ tầng đòi hỏi một nền kinh tế thị-trường-xã-hội (social-
market economy) lành mạnh, tập hợp được cả chính phủ, công nghiệp và xã hội dân 

sự ở tất cả các cấp độ, với sự phối hợp thích ứng giữa vốn công, vốn tư nhân và vốn 
xã hội. Tại Hoa Kỳ, cả Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất của thế kỷ 19 và Cách 

mạng Công nghiệp lần thứ hai của thế kỷ 20 đều đã dựa trên quan hệ hợp tác công tư

mạnh mẽ và bền vững trong việc xây dựng và mở rộng quy mô các cơ sở hạ tầng 
mới đã làm thay đổi cuộc sống của người Mỹ.

Công chúng Mỹ có thể biết về kế hoạch New Deal đã đi kèm với cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ hai. Nhưng có thể không biết rằng một New Deal nữa 
cũng đã đi kèm với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, mặc dù đã không 

được gọi là New Deal. Đạo luật Morrill Land-Grant Acts của chính phủ liên bang 

Mỹ năm 1862 và 1890 đã thiết lập các trường đại học và cao đẳng công lập trên 

khắp đất nước, cung cấp giáo dục và kỹ năng cần thiết để chuyển đổi nền nông 

nghiệp và công nghiệp của Mỹ. Hàng triệu người Mỹ đã theo học các trường này 

trong hơn 150 năm qua. Đến học ở các trường Penn State, Ohio State, University of 
Georgia, Texas A&M, University of Arizona, University of California, hoặc bất kỳ 
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đại học nào từ đạo luật cấp đất này ở mọi tiểu bang của đất nước, thì phải biết ơn 
luật Morrill Land-Grant Acts của chính phủ liên bang. Và chính phủ liên bang cũng 
đã tài trợ cho việc lắp đặt thiết bị điện báo đầu tiên, trải dài từ Tòa nhà Capitol đến 
Baltimore. Đạo luật Homestead của chính phủ liên bang đã nhượng hơn 270 triệu 
mẫu đất công của liên bang, cỡ 10% tổng diện tích đất của Hoa Kỳ miễn phí cho 1,6 

triệu gia đình. Đạo luật Pacific Railroad Acts - Đường sắt Thái Bình Dương của 
chính phủ liên bang cho phép phát hành trái phiếu chính phủ và cấp đất cho các 

công ty đường sắt, đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng đường sắt xuyên lục địa.

Rồi New Deal của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt trong những năm 
1930 đã không chỉ gồm các cải cách tài chính mới, mà còn bao gồm các chương 
trình liên bang quy mô lớn, kể cả Cơ quan Quản lý Công trình Công cộng (Public 
Works Administration - PWA), để thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ sở hạ tầng sang 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai. Và Cơ quan Quản lý Dự án Công việc (Work 
Projects Administration - WPA) đã thuê hàng triệu người thất nghiệp thực hiện các 

dự án công trình xây cất công cộng, bao gồm việc xây dựng các tòa nhà, đường sá, 

và quản lý các khu đất công. Chính quyền Roosevelt cũng đã đưa vào một dự án 

phát điện khổng lồ là Tennessee Valley Authority - Cơ quan Quản lý Thung lũng 
Tennessee, xây dựng các đập nước khổng lồ để sản xuất thủy điện có trợ cấp, giá rẻ, 
cho các cộng đồng nông thôn chưa được điện khí hóa. Sau đó, chính phủ đã hỗ trợ 
các vùng nông thôn thiết lập các hợp tác xã điện lực để đưa điện lực đến với hàng 

triệu người Mỹ sống ở các vùng sâu vùng xa của đất nước. Như đã đề cập, National 
Interstate and Defense Highways Act - Đạo luật Đường Cao tốc Quốc phòng và Liên

tiểu bang năm 1956 của chính phủ liên bang đã kết nối đất nước với một hệ thống 
đường lộ duy nhất, phát triển các vùng ngoại ô nước Mỹ. Đạo luật GI Bill của chính 

phủ liên bang cung cấp giáo dục đại học miễn phí cho gần 8 triệu cựu chiến binh sau
Thế chiến thứ hai và Chiến tranh Triều Tiên, cung cấp kiến thức cần thiết để thúc 

đẩy lực lượng lao động phẩm chất cao, vừa hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai vừa quản lý các cơ hội kinh doanh mới gắn liền 
theo đó. Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang (Federal Housing Administration - FHA)
được tạo ra năm 1934 đã giúp hàng triệu người Mỹ có đủ khả năng sở hữu nhà ở sau
Thế chiến, ở các vùng ngoại ô phát triển nhanh chóng ngay gần các lối ra của đường 
cao tốc liên bang (mặc dù cần lưu ý rằng các nhóm dân thiểu số thường bị FHA 
phân biệt đối xử trong việc đảm bảo các khoản thế chấp để vay tiền mua nhà). 

Hiện nay, Green New Deal cũng sẽ đòi hỏi một nỗ lực tương tự để thành công.

Cơ sở hạ tầng của Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất và thứ hai đã được 
thiết kế để có tính cách tập trung, từ trên xuống, độc quyền, và cần được tích hợp 
theo chiều dọc để hưởng lợi thế kinh tế từ quy mô lớn, mang lại lợi nhuận tối đa cho 
các nhà đầu tư. Kết quả là ngày nay vào cuối cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 
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hai, các công ty trong danh sách Fortune 500 toàn cầu, hầu hết có trụ sở tại Hoa Kỳ, 
đạt doanh thu 30 nghìn tỷ USD, tương đương với khoảng 37% GDP toàn cầu, mà 

chỉ có 67,7 triệu nhân viên trên tổng số lực lượng lao động toàn cầu gần 3,5 tỷ 
người (dưới 2%). Con số thống kê này cho chúng ta thấy rõ lợi nhuận của kỷ nguyên

công nghiệp đã phân chia bất bình đẳng như thế nào.

Điều đó không có nghĩa là thành quả của hai cuộc cách mạng công nghiệp đầu 
tiên trong thế kỷ 19 và 20 đã không mang lại lợi ích lớn lao cho nhiều người, đặc 
biệt là ở các nước phương Tây. Có thể nói rằng hầu hết chúng ta ở các quốc gia phát 

triển cao đều khá giả hơn nhiều so với tổ tiên của chúng ta trước khi bắt đầu thời đại 
công nghiệp. Tuy nhiên, cũng công bằng khi nói rằng gần một nửa dân số thế giới 
(46%), đang sống với mức dưới 5,50 đô la mỗi ngày tức là ranh giới xác định 
nghèo đói, thì tốt nhất cũng chỉ khá hơn tổ tiên của họ một chút, và có lẽ là lắm 
người không khá gì hơn. Trong khi đó, lớp người giàu có nhất lại đã chiến thắng 
vang dội. Hiện tại, tổng tài sản tích lũy của chỉ 8 cá nhân giàu nhất thế giới cũng đã 

bằng tổng tài sản của một nửa nhân loại đang sống trên hành tinh, tức là 3,5 tỷ 
người.

Ngược lại, cơ sở hạ tầng của Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba được thiết kế 
để có tính cách phân tản, rộng mở và minh bạch, nhằm đạt được hiệu ứng mạng 
lưới rộng rãi, và khuếch trương quy mô theo chiều ngang, cho phép hàng tỷ người 
tương tác trực tiếp với nhau cả trên thực tế vật lý lẫn không gian mạng, với chi phí 

cố định rất thấp và chi phí cận biên gần bằng không, ở các địa phương và khu vực 
trải dài trên khắp thế giới. Tất cả những gì cần có chỉ là một chiếc điện thoại thông 

minh và kết nối mạng internet để họ có quyền truy cập tức thì vào Dữ liệu Lớn (Big
Data) và mạng lưới toàn cầu gồm hàng triệu doanh nghiệp và các trang mạng của 
họ.

Sự tham gia gần gũi sâu rộng và toàn diện này vào thương mại, mậu dịch và 

đời sống xã hội, được thực hiện nhờ nền tảng phân tản và thông minh của Cách 

mạng công nghiệp lần thứ ba hậu-carbon, đang đi kèm với sự chuyển đổi từ toàn-

cầu-hóa sang “toàn-cầu địa-phương-hóa” (glocalization) trong đó các cá nhân, 

doanh nghiệp và cộng đồng tương tác trực tiếp, khỏi phải qua nhiều công ty toàn cầu
làm trung gian thương mại và mậu dịch còn sót lại từ thế kỷ 20. Toàn-cầu địa-
phương-hóa khuếch trương rộng lớn lĩnh vực kinh doanh xã hội (social 
entrepreneurship) do sự gia tăng nhanh chóng mạnh mẽ của các doanh nghiệp công 

nghệ cao thông minh quy mô vừa và nhỏ (small to medium enterprises - SME) liên 

hợp chặt chẽ thành những mạng lưới hợp-tác-xã mở rộng quy mô theo hàng ngang 

bao bọc tòan thế giới. Nói tóm lại, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba mang 
đến triển vọng dân chủ hóa thương mại và mậu dịch trên quy mô chưa từng có 

trong lịch sử.
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Sự chuyển đổi từ toàn cầu hóa sang toàn-cầu địa-phương-hóa đang làm thay 

đổi mối quan hệ giữa các chính quyền quốc gia và cộng đồng địa phương, có ý nghĩa
là sự đảo ngược vị trí trách nhiệm đối với các hoạt động của nền kinh tế, và các vấn 
đề quản trị, từ quốc gia / chính quyền sang các khu vực địa phương. Sự thay đổi 
trong quản trị này báo hiệu một cuộc cách mạng trong cách chúng ta tổ chức đời 
sống kinh tế và xã hội của toàn nhân loại.

Vậy rồi chính phủ liên bang sẽ đóng vai trò gì? Mặc dù chính phủ liên bang 

sẽ có vai trò quan trọng then chốt trong một số hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng 
trong nước, nhưng trách nhiệm chính sẽ là thiết lập các bộ luật, quy định, tiêu chuẩn 
mới, các ưu đãi thuế và các khuyến khích tài chính khác, để thúc đẩy việc chuyển 
đổi thành nền kinh tế không-carbon trên cơ sở hạ tầng Cách mạng công nghiệp lần 
thứ ba. Đổi lại, các thành phố, quận hạt và tiểu bang sẽ được giao nhiệm vụ khai 
phát các mục tiêu và sản phẩm thích hợp với tình hình nhu cầu của riêng họ, cùng lộ 
trình thực hiện Green New Deal địa phương, các địa điểm xây dựng và các sáng 

kiến triển khai của chính họ, để chuyển đổi sang mô hình Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ ba. Sau đó, họ sẽ hợp tác xuyên biên giới tạo ra một mạng lưới cơ sở hạ 
tầng tích hợp toàn quốc, bao gồm mạng Internet-truyền-thông, mạng Internet-
năng-lượng-tái-tạo và mạng Internet-giao-thông-vận-tải trên nền tảng mạng lưới 
tổng hợp Internet-of-Things - Internet-của-mọi-thứ, trải khắp trên toàn bộ các tòa 

nhà và các môi trường xây dựng. Cơ sở hạ tầng mới của Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ ba sẽ kèm theo các mô hình kinh doanh mới kết hợp chặt chẽ với các nền 
tảng cơ sở, và tận dụng được hiệu quả tổng hợp tiềm năng mới trên khắp các chuỗi 
phụ gia giá trị (value chain) và chuỗi cung ứng (supply chain) trong hoạt động sản 
xuất.

Sự thay đổi một phần quyền lực chính trị từ quốc gia qua khu vực địa phương 
như thế sẽ làm thay đổi bản chất của việc quản trị. Mặc dù tất cả việc chính trị đều 
sẽ mang tính địa phương, nhưng trong thời kỳ toàn-cầu địa-phương-hóa (glocal), 
phát triển kinh tế cũng sẽ ngày càng được phân bố giữa các địa phương trên khắp thế

giới. “Trao quyền cho khu vực” (regional empowerment) sẽ là tiếng thét chiến đấu
của kỷ nguyên toàn-cầu địa-phương-hóa (glocal) sắp tới.

Một số người ủng hộ thuyết “thị trường quyết định” thừa nhận rằng cơ sở hạ 
tầng đang mục nát trên khắp nước Mỹ cần được quan tâm giải quyết, và họ thậm chí 

hỗ trợ việc xây dựng vài phần cơ sở hạ tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba kỹ 
thuật số thông minh, nhưng họ vẫn phản đối một Green New Deal, mà họ bảo sẽ có 

nghĩa là Chính phủ Lớn (Big Government) sẽ lấn sân can thiệp nhiều hơn vào các 

công việc hàng ngày của quần chúng và các doanh nghiệp Mỹ. Thay vào đó, họ 
muốn chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương khuyến khích khu vực tư 
nhân bằng các khoản trợ cấp và tín dụng thuế hào phóng. Với những ưu đãi này, 
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giới khai phát tư nhân sẽ tiến lên tài trợ cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng Cách mạng 
công nghiệp lần thứ hai hiện có, lẫn xây dựng Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

Quá trình tư hữu hóa cơ sở hạ tầng của quốc gia đã tăng tốc trong vài thập kỷ 
nay nhưng hiện đang trên đà bùng nổ khi nước Mỹ chuyển đổi từ cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ hai sang lần thứ ba. Nhiều doanh nghiệp đang hy vọng lợi dụng 
cuộc tranh luận hiện tại về cơ sở hạ tầng đang mục rã của nước Mỹ để thuyết phục 
tư hữu hóa phần lớn cơ sở hạ tầng quốc gia nhanh chóng cùng một lúc trong vòng 

vài thập kỷ tới.

Bóng ma tư nhân hóa tất cả các cơ sở hạ tầng công cộng mà mọi người Mỹ 
nương dựa vào để tồn tại và phát triển, có vẻ sai lầm và thiếu khôn ngoan về mặt 
chính trị. Đặt cuộc sống hàng ngày của mọi người dân vào tay của một loạt các 

nhóm lợi ích thương mại khác nhau không thể truy xét được, mà lâu nay công chúng

có rất ít hoặc hoàn toàn không có quyền kiểm soát, thậm chí càng ít khả năng tiếp 
cận và can thiệp, về các dịch vụ thiết yếu duy trì sự tồn tại hàng ngày của mọi người 
dân, thì chẳng khác gì một sự đầu hàng từ bỏ trách nhiệm quản trị và giám sát 

dân chủ. Vậy mà, điều đó đã và đang xảy ra, thật không may, không chỉ ở Hoa Kỳ 
mà tuy ở một mức độ thấp hơn, ở cả các quốc gia khác nữa.

Đáng ngại hơn nữa, hãy xem xét triển vọng tư nhân hóa toàn bộ cơ sở hạ tầng 
kỹ thuật số thông minh tạo nên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Một mặt, 
cơ hội kết nối loài người trong một hệ thống thần kinh toàn cầu, cho phép mọi 
người, nếu họ muốn, tiếp cận được với nhau như thành phần của cùng một gia đình 

đa dạng theo nghĩa bóng, kết nối chặt chẽ trên toàn cầu, mà lại với chi phí cận biên 

gần như bằng không, thì quả là hấp dẫn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ vốn coi cả hành

tinh là nhà mình hoặc sân chơi mở rộng của mình. Nhưng mặt khác, nếu mà cơ sở hạ

tầng kỹ thuật số thông minh của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba sẽ chỉ nằm trong
tay độc quyền tư nhân của các công ty toàn cầu, có ít hoặc không có trách nhiệm 
giải trình đối với cộng đồng mà họ phục vụ, thì có khác gì cấp cho họ giấy phép 

miễn phí để có quyền theo dõi cuộc sống riêng tư của mọi công dân, và những 
dữ liệu thu thập được thì họ có quyền bán lại cho các bên thứ ba để tiếp thị và quảng
cáo, hay cho các đảng phái chính trị và người vận động hành lang để thực hành hay 

thúc đẩy các chương trình chính trị riêng tư?

Khi Angela Merkel trở thành Thủ tướng Đức, bà đã mời tôi đến Berlin trong 
những tuần đầu của chính quyền của bà để giải quyết vấn đề làm thế nào để khuyến 
khích các cơ hội kinh doanh mới và tạo việc làm mới ở Đức. Tôi đã mô tả kiến trúc 

phân tán, mở và khuếch trương theo chiều ngang của cơ sở hạ tầng Cách mạng Công

nghiệp lần thứ ba, và vì sao các đặc điểm thiết kế này tốt nhất là cần được các địa 
phương, các khu vực tiếp nhận và triển khai, từ đó điều chỉnh cho phù hợp với hoàn 
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cảnh riêng của họ, rồi kết nối kỹ thuật số với các vùng khác. Thủ tướng nhận xét 

rằng bà thích cơ sở hạ tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba phân tản, mở 
rộng quy mô theo chiều ngang này áp dụng cho nước Đức. Tôi hỏi thủ tướng lý 

do tại sao, bà bảo: “Jeremy, anh cần biết thêm một chút nữa về lịch sử nước Đức. 
Đất nước chúng tôi là một liên bang của các tiểu bang, và các tiểu bang này thực thi
rất nhiều quyền độc lập trong việc quản lý các vấn đề kinh tế và cai trị của họ. Mô 

hình quản trị Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba thích hợp với nước Đức, đảm bảo 
rằng quá trình quyết định về kinh tế và sự giám sát của chính phủ được thực hiện ở 
ngay cấp địa phương và khu vực”.

Tương tự như vậy, các thành phố, quận hạt và tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ cũng
phù hợp đặc biệt để áp dụng mô hình tập hợp ngang hàng, trong việc mở rộng quy 
mô cơ sở hạ tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba, điều chỉnh cho thích hợp với 
nhu cầu địa phương. Giống như nước Đức, Hoa Kỳ được hình thành là một Cộng 
hòa liên bang, trong đó quyền lực chính trị và phát triển kinh tế theo truyền thống thì

chủ yếu nằm trong tay các cơ quan tài phán quản lý ở cấp tiểu bang, thành phố và 

quận hạt. Về phần mình, chính phủ liên bang được kỳ vọng sẽ đại diện và chủ xướng
những lập trường chung của quốc gia, cung cấp ý thức về bản sắc dân tộc, đảm bảo 
an ninh quốc gia, và tạo ra luật lệ, quy chế, quy định và tưởng thưởng khuyến khích 

để sắp xếp các địa phương và tiểu bang vào hàng ngũ trên toàn quốc.

Mặc dù chính phủ liên bang sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đặt định 
khuôn khổ cho sự chuyển đổi Green New Deal, nhưng phần lớn công tác nặng nề 
trong việc triển khai cuộc cách mạng cơ sở hạ tầng xanh, sẽ thuộc về các tiểu 
bang, thành phố và quận hạt, thích ứng cho một kỷ nguyên phân tản khuếch 
trương theo chiều ngang toàn cầu đang hình thành.
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Những bước đầu Green New Deal: 

Kinh nghiệm của nước Đức
Jeremy Rifkin

Giới thiệu:

Dưới đây là bản lược dịch các trang 61-65 trong Chương 2 (Power To The People – 
Giao quyền lực cho dân chúng), của cuốn sách “The Green New Deal - The Bold 
Economic Plan to Save Life on Earth” (Thỏa thuận Mới màu Xanh - Kế hoạch Kinh tế 
Táo bạo để Cứu sự Sống trên Trái đất) của Jeremy Rifkin, xuất bản tháng 9 năm 2019.

*

Ở nước Đức, chính phủ liên bang đã thiết lập một giá-biểu cho tư nhân bán 

điện vào lưới điện, trên toàn quốc, để khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp, khu 
dân cư và cá nhân lắp đặt các tấm pin mặt trời và tuabin gió, cho họ được giá ưu đãi 

nhiều hơn giá thị trường khi họ bán điện dư dùng của họ vào lưới điện. Khuyến 
khích này đã phát huy tác dụng nhanh chóng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các 

hiệp hội khu phố, và nông dân đã thành lập các hợp tác xã điện lực, được bảo đảm 
vay vốn ngân hàng, và hiện nay đang sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng 
gió mà họ đang bán lại được cho lưới điện quốc gia. Năm 2018, tất cả năng lượng tái

tạo đã chiếm 35,2% nguồn năng lượng trong tổng sản lượng điện của Đức; gần 25%
tổng sản lượng điện là từ năng lượng mặt trời và gió, phần lớn được sản xuất bởi các

hợp tác xã điện lực nhỏ.

Các công ty điện lực hùng mạnh một thời của Đức như E.ON, RWE, EnBW 
và Vattenfall nay chỉ sản xuất có 5% lượng điện xanh mới của thế kỷ 21, đưa họ ra 
ngoài biên của cuộc chơi “tạo ra” điện xanh. Cũng cần hiểu cho họ, các công ty này 

rất thích hợp cho việc tạo ra điện từ các nguồn năng lượng tập trung như than đá, 

dầu hỏa và khí đốt tự nhiên, vốn đòi hỏi lượng vốn lớn để khai thác, vận chuyển và 

biến đổi thành điện năng trên lưới điện. Yêu cầu về vốn khổng lồ chắc chắn phải dẫn
đến việc xây dựng các hoạt động kinh doanh khổng lồ, tích hợp theo chiều dọc, để 
hưởng được lợi thế từ quy mô lớn, mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư của họ.

Ngược lại, các nguồn năng lượng xanh mới thì phân tản thay vì tập trung (và 

tích hợp theo chiều ngang). Mặt trời chiếu khắp nơi, gió thổi khắp nơi, nghĩa là năng
lượng có thể được khai thác ở mọi nơi: trên các mái nhà và dọc theo địa hình, thật sự

cho được hàng triệu vị trí thích hợp để xây dựng những nhà máy siêu nhỏ tạo ra điện
năng. Việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh là “tạo sức 
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mạnh cho dân chúng”, theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, vì hàng trăm triệu người
dân trở thành nhà sản xuất năng lượng và điện lực của chính họ, ngay tại nơi 
họ làm việc và sinh sống. Đây là khởi đầu của quá trình dân-chủ-hóa-quyền-lực vĩ

đại trong các cộng đồng trên thế giới.

Từ lâu, các nhà phê bình cho rằng niềm say đắm của dân Đức đối với năng 
lượng tái tạo có ẩn chứa một khía cạnh đen tối hơn, đó là việc nước này vẫn tiếp tục 
phụ thuộc vào than bẩn. Thực tế là, trong khi năng lượng mặt trời và gió chiếm gần 
25% các nguồn năng lượng trong tổng sản lượng điện của Đức, và hiện thời đã rẻ 
hơn than đá, thì nước Đức lại vẫn phụ thuộc vào than cho hơn một phần ba nhu cầu
năng lượng trong nước. Tại sao nước Đức vẫn sử dụng than đá? Là vì còn liên quan 

đến chính trị của việc làm thế nào để cứu trợ những địa phương của Đức còn phải 
phụ thuộc vào việc khai thác than đá để duy trì nền kinh tế và công ăn việc làm ở địa
phương. Để giải quyết vấn đề này, một ủy ban của chính phủ Đức đã thông báo vào 

tháng 1 năm 2019 rằng họ sẽ bắt tay vào một kế hoạch đầy tham vọng nhằm loại bỏ 
hoàn toàn năng lượng từ than đá, trong vòng 20 năm tới, đổi lại, sẽ bồi thường cho 
các vùng khai thác than 40 tỷ Euro để hỗ trợ địa phương của họ chuyển đổi sang 
kinh tế kỷ nguyên xanh. Các quốc gia khác trên thế giới còn tiếp tục dựa vào than, 

đang theo dõi thử nghiệm này của nước Đức, và nhận ra rằng họ cũng sẽ phải nhanh 
chóng loại bỏ dần than đá trong khi hỗ trợ các địa phương còn sản xuất than tiếp tục 
duy trì được độc lập về kinh tế.

Năm 2006, Utz Claassen, Giám đốc điều hành của công ty điện lực EnBW, đã 

mời tôi đến Đức trong hai dịp riêng biệt để gặp gỡ các nhân viên cấp cao của công 

ty, nhằm giúp đưa ra chiến lược chuyển đổi công ty khỏi nhiên liệu hóa thạch và 

năng lượng hạch nhân sang năng lượng tái tạo cùng các dịch vụ thuộc Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ ba. Kết quả là Utz Claassen đã nhanh chóng vào cuộc, thông 

báo cho năm trăm nhân viên cấp cao của mình tại một cuộc họp đại chúng, rằng 
EnBW sẽ dẫn đầu các công ty sản xuất và tiện ích điện năng của nước Đức tiến vào 

kỷ nguyên mới của các dịch vụ năng lượng tái tạo phân tản hậu-carbon. Năm 2012, 
EnBW đã công bố kế hoạch chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và điện hạch nhân,

và đặt quan tâm nhiều hơn vào việc sản xuất và các dịch vụ năng lượng tái tạo.

Năm 2008, tôi cũng đã nhận được lời mời tương tự từ công ty E.ON để tham 
gia một cuộc thảo luận công khai với Chủ tịch công ty là Tiến sĩ Johannes Teyssen,
về mô hình kinh doanh mới để quản lý các dịch vụ năng lượng trong xã hội xanh 
đang tiến hành. Tám năm sau, E.ON tách thành hai công ty, một công ty còn lưu lại 
với các doanh nghiệp kế thừa trong lĩnh vực năng lượng nhiên liệu hóa thạch và 

hạch nhân; và một công ty nữa tập trung vào các dịch vụ năng lượng tái tạo, để điều 
chỉnh cho phù hợp với những thay đổi đột phá trong lĩnh vực năng lượng và điện 
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năng của Đức đang bị buộc phải thay đổi mô hình kinh doanh (cho phù hợp với tình 

hình mới).

Vattenfall và RWE, hai công ty điện lực lớn khác của nước Đức, cũng đã công

bố các chiến lược chuyển đổi tương tự dựa trên mô hình kinh doanh mới mà chúng 

tôi đã giới thiệu ở châu Âu. Các công ty điện lực của Đức, mới chỉ một thập kỷ 
trước đó thuộc hạng khổng lồ vô song của ngành công nghiệp điện lực toàn châu 

Âu, nay đã thay đổi hướng đi vì đã nhận ra rằng họ đang phải đối mặt với một chế 
độ năng lượng cũ kỹ và lạc hậu cùng với cơ sở hạ tầng kèm theo đấy là các tài sản 
nhiên liệu hóa thạch bị mắc kẹt, đã không còn là một mô hình kinh doanh khả thi 
nữa rồi.
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23 Sáng kiến Green New Deal

đề nghị cho nước Mỹ

Jeremy Rifkin

Giới thiệu:

Dưới đây là bản lược dịch 23 sáng kiến Green New Deal đề nghị Tổng thống (Biden)
và Quốc hội mới năm 2021 của nước Mỹ thực hiện ngay trong sáu tháng đầu tiên của 
nhiệm kỳ Tổng thống mới, từ các trang 223-231 trong Chương 7 (Mobilizing Society – 
Saving Life On Earth – Động viên toàn xã hội để cứu sự sống trên trái đất), của cuốn sách

“The Green New Deal - The Bold Economic Plan to Save Life on Earth” (Thỏa thuận 
Mới màu Xanh - Kế hoạch Kinh tế Táo bạo để Cứu sự Sống trên Trái đất) của Jeremy 
Rifkin, xuất bản tháng 9 năm 2019. Để xem chính quyền Mỹ thời Biden sẽ thực thi được 
đến đâu. (Xin tham khảo ba bài trước đây cũng của Jeremy Rifkin để hiểu thêm các thuật 
ngữ và chi tiết trong bài này).

*

Một sự đồng thuận rộng rãi đã xuất hiện xung quanh hai mươi ba chủ đề và 

sáng kiến chính cần được liên kết thực hiện đồng thời để bắt đầu quy trình Green 

New Deal (cho nước Mỹ), như sau đây:

(01) Chính quyền liên bang nên ban hành ngay lập tức một thuế carbon tăng 
nhanh dần, trên toàn diện; phần lớn doanh thu từ thuế đó sẽ được hoàn lại cho công 

dân Hoa Kỳ, thông qua khoản khấu trừ một lần (lump-sum rebate), để các gia đình, 

đặc biệt là những người bị thiệt thòi nhất, sẽ nhận được nhiều từ cổ-tức carbon hơn 
là chi phí phụ trội họ phải trả do giá năng lượng cao hơn; phần còn lại của doanh thu
sẽ được sử dụng bởi chính quyền liên bang và các tiểu bang để giúp tài trợ cho cơ sở

hạ tầng Green New Deal.

(02) Chính quyền liên bang nên thực thi việc giảm dần rồi chấm dứt nhanh 
chóng trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch, hiện nay là 15 tỷ đô la hàng năm.

(03) Chính quyền liên bang, liên huề với năm mươi tiểu bang, nên chuẩn bị và 

triển khai một lưới điện thông minh quốc gia liền lạc (seamless) trên khắp nước Mỹ 
cung cấp đủ công suất điện xanh để cung ứng năng lượng cho cơ sở hạ tầng Cách 

mạng Công nghiệp lần thứ ba phân tản và thông minh trên toàn quốc. Chính quyền
liên bang nên tài trợ một phần lớn cho việc xây dựng lưới điện thông minh quốc gia,
trong khi các tiểu bang đảm nhận phần tài chính còn lại. Cơ sở hạ tầng cho lưới điện 
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thông minh quốc gia trẻ trung này sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2030, rồi lưới điện 
vận hành hoàn chỉnh sẽ được kết nối trực tuyến trước năm 2040.

(04) Chính quyền liên bang, tiểu bang, thành phố và quận hạt (gọi chung là 

“các cấp chính quyền”) nên cung ứng các khoản tín dụng thuế và các biện pháp 

nâng đỡ khác để khuyến khích tăng tốc việc lắp đặt các công nghệ năng lượng mặt 
trời và năng lượng gió, trên mọi môi trường và cảnh quan nào có thể xây dựng được,
để chuyển toàn quốc sang các năng lượng xanh không thải khí nhà kính, được tạo ra
với chi phí cận biên gần bằng không. Sự kết hợp việc lắp đặt năng lượng mặt trời 
và năng lượng gió nên ưu tiên cho các lưới điện vi mô (microgrid) của các khu vực 
lân cận và các cộng đồng dân cư, để xây dựng tính linh hoạt và khả năng phục hồi 
cho cơ sở hạ tầng. Các hợp tác xã quản trị các lưới điện vi mô này cần có khả năng 
tách rời dễ dàng khỏi lưới điện chính, ngay trong hoặc sau một tai nạn khí hậu, hoặc 
một cuộc tấn công khủng bố mạng; cùng với khả năng chia sẻ năng lượng mặt trời 
và gió tại địa phương với các khu vực lân cận. Chính quyền liên bang cũng nên tái 

định vị việc sử dụng các khu đất công, và ngay lập tức bắt đầu loại bỏ dần tất cả các 

ưu đãi cho nhiên liệu hóa thạch, đồng thời dần dần tăng cường các cơ sở năng lượng 
mặt trời và gió.

(05) Các cấp chính quyền nên cung ứng các khoản tín dụng thuế và các ưu đãi 

khác cho việc lắp đặt công nghệ lưu trữ năng lượng trong các nhà ở, các tòa nhà 

thương mại, các cơ sở công nghiệp và các thiết chế công quyền, để cung cấp nguồn 
điện dự phòng, nhằm quản lý năng lượng không đều trên lưới điện và cung cấp 
nguồn điện khẩn cấp tại chỗ, một khi lưới điện bị xâm phạm tổn hại vì thảm họa khí 

hậu hoặc vì tấn công khủng bố mạng.

(06) Các cấp chính quyền nên thiết lập và cung cấp băng thông rộng và mạng-
lưới-của-mọi-thứ (Internet of Things), chọn lựa giữa kết nối không dây và kết nối 
bằng cáp, dựa trên cân nhắc về các tác động tiềm ẩn đến sức khỏe và môi trường. 
Các tiểu bang nên ưu tiên lắp đặt băng thông rộng ở các cộng đồng nông thôn và các

cộng đồng bị thiệt thòi.

(07) Tất cả các ngành công nghiệp sử dụng các trung tâm dữ liệu sẽ nhận được 
khoản tín dụng thuế liên bang để lắp đặt trước năm 2030, 100% năng lượng tái tạo 
trên và xung quanh các cơ sở trung tâm dữ liệu của họ, có khả năng vận hành hoàn 

toàn ngay cả bên ngoài lưới điện, để đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong trường hợp 
lưới điện bị sai hỏng, thậm chí tê liệt do các sự kiện liên quan đến khí hậu, hoặc 
khủng bố mạng.

(08) Các khoản tín dụng thuế liên bang và tiểu bang nên được cấp cho việc mua
xe chạy bằng điện, và các đợt tăng thuế sẽ được áp dụng đối với việc mua loại xe đốt
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trong (nội nhiên). Để đẩy nhanh quá trình, nên cung cấp phiếu giảm giá mua xe chạy
bằng điện đổi thế xe cũ loại đốt trong. Các phiếu giảm giá phải cao hơn giá trị 
thương mại của xe đốt trong. Chính quyền liên bang nên đặt ngay một thời hạn vào 

năm 2030 để loại bỏ dần việc bán và đăng ký tất cả các loại xe đốt trong mới gồm xe
nhà, xe tải và xe buýt.

(09) Các cấp chính quyền nên cung cấp các khoản tín dụng thuế cho việc lắp 
đặt các trạm sung điện trong và xung quanh các khu dân cư, thương mại và công 

nghiệp, để cung cấp năng lượng cho xe chạy bằng điện. Các công ty bất động sản và 

chủ nhà thuê của những tòa nhà nhiều người cư trú, nên được khuyến khích lắp đặt 
cho đủ các trạm sung điện, và phải nhận được khoản khấu trừ thuế để làm việc này; 

còn nếu không làm thì phải chịu thuế ngày càng tăng vì đã không cung cấp dịch vụ 
sung điện.

(10) Chính quyền liên bang nên ủy quyền và tài trợ cho việc chuyển đổi tất cả 
bất động sản của liên bang thành bất động sản và cơ sở hạ tầng xanh không thải khí 

nhà kính vào năm 2030, dùng hoạt động thu mua của chính quyền để thúc tiến các 

doanh nghiệp xanh. Các cấp chính quyền cũng nên lập tức bắt đầu cung ứng một 
loạt các khoản tín dụng, khấu trừ thuế, trợ cấp và các khoản cho vay lãi suất thấp 
thật ưu đãi và rộng khắp, để khuyến khích việc tân trang các cơ sở dân cư, thương 
mại, công nghiệp và công sở; thúc tiến việc chuyển đổi từ sưởi ấm bằng dầu và khí 

đốt sang sưởi ấm bằng điện từ năng lượng tái tạo trong lưới điện, nhắm mục đích 

tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm lượng khí thải gây nung nóng toàn cầu, 
đồng thời tăng cường khả năng phục hồi sau những gián đoạn liên quan đến khí hậu.
Các khoản bổ sung khác về tín dụng thuế, khấu trừ, trợ cấp và vay vốn lãi suất thấp 
nên được triển khai cho cả các bất động sản cho thuê và các chủ nhà thuộc giới thu 
nhập thấp hay trung bình, để khuyến khích việc tân trang. Tất cả các khoản tín dụng 
thuế liên bang đặt điều kiện vào các tiểu bang bắt buộc phải lập tức thiết định các 

mục tiêu đòi hỏi tất cả các tòa nhà dân cư và thương mại hiện có phải giảm lượng 
khí thải nhà kính xuống 40% dưới mức năm 1990 vào năm 2030, rồi thực chất 
không thải khí, trước năm 2040; còn tất cả các tòa nhà dân cư mới thì phải thực chất 
không thải khí vào năm 2025; các tòa nhà thương mại mới phải thực chất không thải
khí vào năm 2030.

(11) Chính quyền liên bang và các tiểu bang nên thiết lập và triển khai các kế 
hoạch loại bỏ dần nông nghiệp hóa dầu, mà đưa vào các phương thức nông nghiệp 
hữu cơ hợp sinh thái, cũng như thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong từng khu vực 
cho thị trường địa phương, trong khoảng thời gian hai mươi năm, nhắm mục tiêu 

tiến tới chứng nhận 100% hữu cơ vào năm 2040. Chính quyền liên bang và các tiểu 
bang nên cung cấp các khoản trợ cấp tận tình và các ưu đãi bảo đảm để khuyến 
khích sự chuyển đổi nhanh chóng.
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(12) Chính quyền liên bang và các tiểu bang nên cung ứng các khoản tín dụng 
thuế và các ưu đãi khác để khuyến khích nông dân sử dụng các kỹ thuật thu hoạch 
carbon, trồng rừng và tái tạo đất ven biển để thu giữ và cô lập khí CO2 từ khí quyển,
đóng vai trò những hồ thu giữ carbon. Chính quyền liên bang cũng nên giành ưu tiên

cho việc sử dụng đất công để trồng lại rừng, ở những vùng có thể làm được, để thu 
giữ và cô lập lượng khí thải CO2.

(13) Các cấp chính quyền nên ưu tiên tài trợ cho việc nâng cấp tất cả các hệ 
thống nước, hệ thống thoát nước thải và cống rãnh thoát nước mưa nhắm tới năm 
2040, để có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, kể cả các trận cuồng phong, bão 

tố và lũ lụt đe doạ đến sức khoẻ cộng đồng. Tại các khu vực dễ bị hạn hán của đất 
nước, sẽ cần phải thực hiện các biện pháp cần thiết để lắp đặt kho chứa nước, thông 

qua các bồn chứa khắp trên môi trường xây cất, để cung cấp nước dùng dự phòng 

trường hợp khẩn cấp khi lưới điện bị đứt đoạn do biến cố khí hậu hoặc khủng bố tấn 
công mạng. Ở mọi nơi có thể làm được, các thành phố nên lấy lại quyền quản lý tất 
cả các hệ thống liên quan đến nước dùng đã bị tư nhân hóa bao lâu nay, để đảm bảo 
sự giám sát và kiểm soát nước của cộng đồng.

(14) Các cấp chính quyền nên bắt buộc đặt các quy trình tuần hoàn vào trong 

mọi chuỗi cung cấp và khắp mọi ngành vào năm 2030, để giảm thiểu kịch liệt lượng 
khí thải carbon; cùng xây dựng khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu vào tất 
cả các khía cạnh của nền kinh tế, xã hội dân sự và quản trị, đồng thời cung cấp các 

biện pháp khuyến khích cũng như các hình phạt thích ứng.

(15) Chính quyền liên bang liên huề với các tiểu bang, nên dùng theo tỷ lệ ngày

càng tăng một phần chi tiêu quân sự, sao cho không đến nỗi ảnh hưởng đến an ninh 
quốc gia hoặc tiểu bang, để chi trả cho Quân đội liên bang và Vệ binh quốc gia của 
tiểu bang (State National Guards) tham gia vào các nhiệm vụ cứu trợ và ứng phó 

với thiên tai liên quan đến khí hậu, từ những nhiệm vụ tiền tuyến cho đến các sáng 

kiến hay hoạt động phục hồi dài hạn.

(16) Chính quyền liên bang nên ban hành luật để thành lập một ngân hàng xanh

quốc gia có thể cung cấp vốn cho các ngân hàng xanh của tiểu bang, quận hạt và 

thành phố, từ đó có thể tận dụng các ngân quỹ này trong việc đảm bảo đầy đủ tài 

chính, và đặc biệt là từ các quỹ hưu trí công, tư và các vốn đầu tư khác, để dùng cho 

việc xây dựng và khuếch trương cơ sở hạ tầng xanh. Ngân hàng xanh quốc gia cung 
cấp vốn cho các ngân hàng xanh cấp tiểu bang, thành phố và quận hạt phải đặt điều 
kiện bắt buộc các tiểu bang và địa phương ra luật thiết định mục tiêu 50% sản lượng 
điện của họ phải từ năng lượng mặt trời, gió và các năng lượng tái tạo thích hợp 
khác vào năm 2030; và 100% điện của họ phải từ năng lượng tái tạo trước năm 
2040.
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(17) Việc sử dụng vốn của các quỹ hưu trí công đoàn để tài trợ cho các dự án 

cơ sở hạ tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba của liên bang, tiểu bang, thành phố

và quận hạt cần thỏa mãn điều kiện đảm bảo rằng lực lượng lao động thuộc các công

đoàn phải được tuyển dụng ở bất kỳ nơi nào có thể sử dụng được. Vì hiện nay chỉ có

11% lực lượng lao động Mỹ là thuộc các công đoàn, nên tất cả các dự án cơ sở hạ 
tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba cũng phải bảo vệ cả quyền tổ chức thành 

công đoàn, và phải bảo vệ quyền thương lượng tập thể của người lao động. Các 

chính quyền tiểu bang, thành phố và quận hạt cũng nên cung ứng ngân quỹ “chuyển 
đổi công chính” cho các cộng đồng dân chúng phụ thuộc về kinh tế vào việc khai 
thác, tinh chế và phân phối nhiên liệu hóa thạch; và nên ưu tiên việc chuyển đổi từ 
các ngành công nghiệp đang mắc kẹt này sang các doanh nghiệp xanh mới và cơ hội
việc làm mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

(18) Thế hệ sinh viên học sinh sẽ cần phải học các kỹ năng và phát triển các tài 

năng cho phép họ xây dựng được các doanh nghiệp mới và có được việc làm hữu ích

tích cực trong nền kinh tế Green New Deal. Chính quyền liên bang và các tiểu bang 
nên thiết lập các chương trình dịch vụ theo khuôn mẫu của Peace Corps, VISTA và 

AmeriCorps (trong kế hoạch New Deal trước của FDR). Các chương trình do liên 

bang và tiểu bang tài trợ như Green Corps - Quân đoàn xanh, Climate Corps - 
Quân đoàn khí hậu, Conservation Corps - Quân đoàn bảo tồn, Infrastructure 
Corps - Quân đoàn cơ sở hạ tầng,... sẽ cung cấp mức lương đủ sống cho học sinh 
sinh viên tốt nghiệp trung học và đại học đang học nghề trong các cộng đồng trên 

khắp đất nước, để học các kỹ năng cần thiết nhằm huy động được một lực lượng lao 
động thông minh của thế kỷ 21. Các tổ chức học nghề mới này cho thanh niên do 

liên bang và tiểu bang quản lý, cũng sẽ đào tạo các thế hệ trẻ sử dụng các kỹ năng 
mới học tập được này trong các nhiệm vụ cứu trợ và ứng phó với thảm họa, đóng vai

trò là người ứng phó đầu tiên, và trong các nỗ lực phục hồi ở các cộng đồng địa 
phương, sẽ làm việc cùng với Quân đội liên bang và Vệ binh Quốc gia của các tiểu 
bang.

(19) Các cấp chính quyền cần giành ưu tiên các cơ hội kinh doanh Green New 
Deal cho những cộng đồng thiệt thòi nhất, và cung cấp việc đào tạo thích ứng với 
các cơ hội việc làm mới, đi kèm với việc khuếch trương quy mô cơ sở hạ tầng xanh. 
Các khoản tín dụng thuế, trợ cấp, cho vay lãi suất thấp và các khuyến khích rộng 
lượng khác để nâng cấp tất cả các dịch vụ y tế công cộng, cần được giành ưu tiên 

cho các cộng đồng nghèo nhất đang phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe cộng 
đồng do biến đổi khí hậu gây ra.

(20) Để đảm bảo một xã hội công bằng và chính đáng hơn, các luật thuế công 

bằng hơn cần được ban hành ở các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương, để giảm 
sự chênh lệch quá lớn giữa người siêu giàu và phần còn lại của dân số, với nguồn 
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thu hoạch tích lũy từ thuế được sử dụng để thúc tiến các hạng mục chuyển đổi tạo 
nên kế hoạch Green New Deal.

(21) Các cơ quan, ban ngành khác nhau của chính quyền liên bang và các tiểu 
bang nên sắp xếp lại ưu tiên chi tiêu từ nguồn vốn thu được, tăng mạnh các nghiên 

cứu khai phát trong tất cả các lĩnh vực đi kèm với việc chuyển đổi sang công nghệ 
xanh và triển khai cơ sở hạ tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba. Mọi cấp chính 

quyền cần đặc biệt chú trọng đến việc tài trợ cho các nghiên cứu, khai phát và triển 
khai trong các lĩnh vực khó hủy bỏ, để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu 
hóa thạch sang các quy trình và sản phẩm dựa trên sinh học. Các cấp chính quyền 
nên khai thác những kỹ năng chuyên môn và tài năng cao nhất trong các trường đại 
học và các viện nghiên cứu công tư, trong các hợp tác R&D (nghiên cứu khai phát) 

chung, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh và công nghệ bền 
vững của Green New Deal trong Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

(22) Các bộ sở và cơ quan khác nhau của chính quyền liên bang, liên huề cùng 

các chính quyền tiểu bang, nên thiết lập một khung thời gian tăng tốc dần lên để tạo 
ra các quy định, quy tắc và tiêu chuẩn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp
liền lạc giữa băng thông rộng, sản xuất và phân phối điện lực từ năng lượng tái tạo, 
phương tiện di chuyển giao thông tự động dùng điện và pin nhiên liệu, các tòa nhà 

làm nút (node) kết nối mạng-lưới-mọi-thứ (Internet of Things) không thải khí nhà 

kính, và tất cả các quy định, quy tắc và tiêu chuẩn khác, cần thiết để đảm bảo cơ sở 
hạ tầng Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba được kết nối và hoạt động không bị gián 

đoạn trên khắp nước Mỹ.

(23) Chính quyền Hoa Kỳ nên tham gia với Liên minh Châu Âu, China và tất 
cả các quốc gia có thiện chí khác, trong một hợp tác chính thức và liên tục, để xác 

định, hỗ trợ và thực hiện các quy tắc, quy định, tiêu chuẩn chung, cũng như các biện 
pháp khuyến khích lẫn hình phạt cần phải được thiết định, để thực hiện được cả tính 

nối kết toàn cầu và tính minh bạch trong việc triển khai và vận hành cơ sở hạ tầng 
toàn cầu xanh thông minh.

*
Trong sáu tháng đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống mới và Quốc hội Hoa Kỳ mới 
vào năm 2021, Quốc hội nên ban hành các luật Green New Deal, do Tổng thống ký,

bao gồm tất cả hai mươi ba sáng kiến cần thiết nói trên, để bắt đầu quá trình khẩn 
cấp kéo dài hai mươi năm, xây dựng cơ sở hạ tầng xanh cách mạng công nghiệp lần
thứ ba không thải khí nhà kính, trên khắp nước Mỹ.
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Kinh tế “Trickle Down - Nhỏ giọt xuống” 

thực sự có hiệu quả không?

 Robert Reich 

Giới thiệu:

Robert B. Reich là Giáo sư về Chính sách Công tại Đại học California ở Berkeley
và là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Blum về Các nền kinh tế đang phát triển.
Ông từng là Secretary of Labor - Bộ trưởng Bộ Lao động trong chính quyền Bill Clinton,
được Tạp chí Time xếp hạng là một trong mười Bộ trưởng có hiệu quả nhất thế kỷ 20.
Ông đã viết 15 cuốn sách, bao gồm các cuốn bán chạy nhất "Aftershock", "The Work of
Nations", "Beyond Outrage", "The Common Good" và gần đây nhất là "The System: Who
Rigged It, How We Fix It". Ông còn là biên tập viên sáng lập của tạp chí American
Prospect, chủ tịch của Common Cause, thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và

Nghệ thuật Hoa Kỳ, và là người đồng sáng tạo bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng
"Inequality For All" và bộ phim tài liệu trên Netflix "Saving Capitalism".

Dưới đây là bản dịch lời thuyết giải của Robert B. Reich trong video “Does Trickle-
Down Economics Actually Work?” 15 April 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=srJZHQHHT8g

*

Nếu bảo là Đảng Cộng hòa Mỹ có được một nền tảng nào cho lập trường kinh 
tế của họ, thì hẳn đó là chủ trương kinh tế “Trickle Down - Nhỏ giọt xuống”. Thật 
không may cho Đảng Cộng hòa - GOP, chủ trương đó lại dựa trên ba huyền thoại 
khổng lồ. Và đã đến lúc nên giải trừ các huyền thoại đó một lần cho xong (để mãi 

mãi khỏi phải bị mê hoặc).

Huyền thoại thứ 1: Cắt giảm thuế cho các công ty và người giàu sẽ tạo ra 
ngày càng nhiều việc làm tốt hơn.

Thực tế không phải vậy! Các công ty doanh nghiệp đã sử dụng đợt giảm thuế 
khổng lồ của Trump để mua lại cổ phần của công ty rồi tăng giá cổ phiếu của chính 

họ. Từ năm 2017 đến năm 2018, số lượng mua lại cổ phiếu đã tăng ở mức đáng kinh

ngạc là thêm 50%. Chẳng hạn, tập đoàn Lowe’s đã chi 10 tỷ USD để mua lại cổ 
phiếu vào năm 2018 để rồi sa thải hàng nghìn nhân viên mà không có thông báo 

trước hay bù trừ gì cho người bị thôi việc. Các tập đoàn Walmart và AT&T cũng đã 

sa thải hàng nghìn nhân viên như thế.

https://www.youtube.com/watch?v=srJZHQHHT8g
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Và trái ngược với tuyên bố rằng việc cắt giảm thuế ấy sẽ tăng lương bổng thêm 

4.000 USD mỗi năm, một phân tích gần đây cho thấy rằng trong năm sau khi Trump
cắt giảm thuế, tiền lương đã chỉ tăng với mức độ tương tự như trước đó, và rồi tăng 
chậm lại nữa.

Mà cắt giảm thuế cho những cá nhân giàu sụ cũng chẳng nhỏ giọt gì. Chỉ đơn 
giản là người giàu càng ngày càng giàu hơn mà thôi. Hai năm trước khi Ronald 
Reagan cắt giảm thuế lần đầu tiên, 1 phần trăm dân số là tầng lớp người Mỹ giàu 

nhất đã sở hữu ít hơn 23 phần trăm tổng tài sản của quốc gia. Một thập kỷ sau, hai 
đợt cắt giảm thuế cho người giàu đã giúp họ sở hữu hơn 28% (tổng tài sản của quốc
gia). Rồi đến năm 2019, sau khi George W. Bush và Donald Trump cắt giảm thuế 
nhiều hơn nữa cho người giàu, những người ở cấp giàu nhất này đã sở hữu đến gần 
35% tổng tài sản của nước Mỹ. Trong khi đó, mức độ tài sản trung bình thì hầu như 
không nhúc nhích gì bao nhiêu đối với tầng lớp trung lưu, và lại còn giảm sút đối 
với 10 phần trăm dân số ở dưới cùng bậc thang tài sản.

Tình trạng đó càng ngày càng tồi tệ thêm. Chỉ riêng trong thời kỳ đại dịch này, 

664 tỷ phú của Mỹ đã tăng thêm 1,3 nghìn tỷ USD vào khối tài sản tổng cộng của 
bọn họ, hiện sở hữu trên 4 nghìn tỷ USD. Con số đó gần gấp đôi tổng tài sản của 
phần nửa dân số dưới cùng tức là 165 triệu người Mỹ.

Chẳng có gì đã nhỏ giọt xuống cả. Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch covid-19, 
tiền lương công nhân viên vẫn đã bị đình trệ.

Huyền thoại thứ 2: Cắt giảm thuế cho các tập đoàn kinh doanh lớn và người
giàu sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Khoét lác vớ vẩn! Ngay cả tốc độ tăng vọt kinh tế thời Ronald Reagan cũng đã 

chẳng phải được thúc đẩy bởi việc cắt giảm thuế. Mà bởi lãi suất thấp và chi tiêu 

khổng lồ của chính phủ.

Rồi George W. Bush hứa hẹn rằng việc cắt giảm thuế năm 2001 và 2003 của 
ông sẽ tự trang trải bằng hiệu quả tăng trưởng kinh tế (nghe có vẻ quen thuộc, phải 
vậy không?). Nhưng điều đó đã không xảy ra. Một nghiên cứu năm 2017 do một 
trong những chuyên gia kinh tế nòng cốt cũ của Bush dẫn đầu đã phát hiện rằng việc
cắt giảm thuế đã không có ảnh hưởng gì đáng kể đến tăng trưởng kinh tế. Trên 

thực tế, mức độ tăng trưởng lại đã giảm đi, chỉ còn 2,8% (mỗi năm) từ mức hơn 
3% trong những năm thời Clinton. Mở mang kinh tế dưới thời Bush là một trong 
những mức mở mang yếu kém nhất kể từ Thế chiến thứ 2.
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Donald Trump thì tuyên bố việc cắt giảm thuế của ông sẽ giống như "nhiên liệu
tên lửa" cho nền kinh tế Mỹ, sẽ thúc đẩy tăng trưởng hàng năm 3%. Thế nhưng thực
tế thì sau năm đầu tiên, tăng trưởng đã chậm lại chỉ còn 1,9%.

Cuối cùng, một nghiên cứu gần đây phân tích dữ liệu thuế vụ kéo dài 50 năm từ
18 nền kinh tế tiên tiến trên thế giới, cho thấy việc cắt giảm thuế đối với người 
giàu chỉ mang lại lợi ích cho người giàu mà thôi, và không ảnh hưởng đến việc 
tạo thêm việc làm hoặc tăng trưởng kinh tế. Chính tôi cũng là một người đã bị sốc
trước phát hiện này.

Huyền thoại thứ 3:  Bãi bỏ quy chế sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lại cũng là chuyện rác rưởi! Phần tiết kiệm được từ chi phí do việc bãi bỏ quy 
chế (của chính quyền) đã vào tay các giám đốc điều hành công ty và các nhà đầu tư 
lớn mà thôi, còn chi phí và rủi ro thì đổ dồn vào những người còn lại là chúng ta.

E n v i r o n m e n t a l   P r o t e c t i o n   A g e n c y  - Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Trump 
đã rút lại các quy chế về mọi thứ, từ tiêu chuẩn không khí sạch và nước sạch, cho 
đến quy chế về các hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, kết cuộc đã mang lại lợi 
nhuận cho các giám đốc điều hành và các nhà đầu tư hóa chất và nhiên liệu hóa 

thạch, trong khi đó, lại buộc tất cả mọi người khác phải tự đối phó với không khí ô 

nhiễm và chất thải độc hại.

Bộ Lao động của Trump đã nới lỏng luật lao động trẻ em và thu hẹp số lượng 
công nhân đủ điều kiện để được trả lương làm thêm giờ. Nhờ đó, các công ty đã tăng
tiết kiệm kinh phí, trong khi công nhân viên thì bị bóc lột.

Và với sự giúp đỡ của Quốc hội, Trump đã rút bỏ các quy chế ngân hàng được 
áp dụng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chỉ vì lợi ích của những người 
giàu có ở Phố Wall (thị trường chứng khoán), và gây thiệt hại cho tất cả những 
người khác.

Và đừng quên chương trình hành động của Ronald Reagan nhằm bãi bỏ quy 
chế, đã cho phép các công ty chăm sóc sức khỏe với-mục-đích-lợi-nhuận phát triển 
mạnh mẽ, góp phần làm cho chi phí chăm sóc sức khỏe tăng vọt ngoài tầm kiểm soát

mà chúng ta phải gánh chịu ngày nay. Mà chính việc bãi bỏ quy chế đối với lĩnh vực
tài chính này đã là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sụp đổ tài chính năm 2008, vì 

nó cho phép các ngân hàng phiêu lưu vào các hành vi có rủi ro lớn.

Nói cách khác, tuyên bố của Đảng Cộng hòa rằng việc bãi bỏ quy chế có hiệu 
quả kinh tế “Trickle Down - Nhỏ giọt xuống” giúp ích cho tất cả chúng ta, thật ra 
là khoét lác vớ vẩn. Chính các quy chế bảo vệ chúng ta khỏi bị thiệt hại, bóc lột, hao
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hụt, tổn thương hay suy sụp vì các sản phẩm và dịch vụ của các công ty doanh lợi; 
các quy chế này mới thật sự xứng đáng với kinh phí chính quyền chi ra.

Kết luận:

Vì vậy, đừng lầm mà tin vào chuyện “Trickle Down - Nhỏ giọt xuống” vô 

nghĩa ấy. Giúp cho các tập đoàn lớn và những người giàu thậm chí còn giàu thêm 

nữa, thông qua việc cắt giảm thuế và rút bỏ quy chế, thì chắc chắn không làm cho 

những người còn lại là chúng ta khá giả hơn được. Nó chỉ làm cho các tập đoàn lớn 
và những người giàu càng giàu hơn mà thôi.
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12 ngụy biện táo tợn nhất

 về việc tăng thuế đối với người giàu

 Robert Reich 

Giới thiệu:

Robert B. Reich là Giáo sư về Chính sách Công tại Đại học California ở Berkeley
và là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Blum về Các nền kinh tế đang phát triển. Ông

từng là Secretary of Labor - Bộ trưởng Bộ Lao động trong chính quyền Clinton, được Tạp
chí Time xếp hạng là một trong mười Bộ trưởng có hiệu quả nhất thế kỷ 20. Ông đã

viết 15 cuốn sách, bao gồm các cuốn bán chạy nhất "Aftershock", "The Work of Nations",
"Beyond Outrage", "The Common Good" và gần đây nhất là "The System: Who Rigged
It, How We Fix It". Ông còn là biên tập viên sáng lập của tạp chí American Prospect,
chủ tịch của Common Cause, thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật
Hoa Kỳ, và là người đồng sáng tạo bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng "Inequality For All"
và bộ phim tài liệu trên Netflix "Saving Capitalism".

Dưới đây là bản dịch lời giảng giải của Robert B. Reich trong video “12 Myths
About Taxing the Rich“ 16 April 2019. Những hàng chữ nghiêng trong ngoặc đơn là lời
giải thích thêm từ ký giả Richard Elfers của báo The Courier-Herald:

https://www.youtube.com/watch?v=pnoLAMHwf2I

*

Một số chính trị gia đang kêu gọi đánh thuế cao hơn đối với người giàu. Đương
nhiên, những đề xuất này đã gây ra một cơn sóng lũ phản đối, chủ yếu là từ… những
người giàu có! Dưới đây là 12 ngụy biện táo tợn nhất mà lớp người này đang hô 

hoán lên:

Ngụy biện 1: Mức thuế cận biên cao nhất áp dụng lên tất cả tổng thu nhập 
hoặc tài sản của người giàu.

Không đúng đâu. Mức thuế cận biên cao nhất sẽ chỉ áp dụng lên phần thu 
nhập hay tài sản vượt quá một mức nhất định mà thôi. Mức thuế thu nhập 70% do 
Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đề xuất sẽ chỉ áp dụng lên phần lợi tức vượt 
quá 10 triệu USD một năm mà thôi. Mức thuế tài sản 2% do Nghị sĩ Elizabeth 
Warren đề xuất sẽ chỉ áp dụng lên phần tài sản vượt quá 50 triệu USD.

Ngụy biện 2: Tăng thuế đối với người giàu là một ý đồ của phe tả.

https://www.youtube.com/watch?v=pnoLAMHwf2I
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Cáo buộc vớ vẩn! 70% dân chúng Mỹ, kể cả 54% người thuộc Đảng Cộng hòa, 

ủng hộ việc tăng thuế đối với các gia đình kiếm được hơn 10 triệu USD một năm 
(theo kết quả thăm dò của Fox News! 24 Jan 2019). Và ý nghĩ rằng người giàu phải 
trả phần thuế công bằng của họ vốn là một quan niệm truyền thống của người Mỹ. 
Từ năm 1930 đến 1980, thuế suất thu nhập cận biên (cao nhất) vẫn thường là 78%. 

Từ năm 1951 đến 1963, thi đã vượt quá 90%, xin nhắc lần nữa, mức thuế cận biên 

cao nhất này chỉ tính trên phần thu nhập vượt quá một ngưỡng rất cao mà thôi. Vả 
lại, nếu xem xét tất cả các khoản khấu trừ và tín dụng thuế nữa, thì những người rất 
giàu có đã chỉ trả có hơn phân nửa phần thu nhập cao nhất của họ bằng thuế mà thôi.

(Vào những thời điểm thuế cao đánh vào người giàu, quốc gia này thịnh vượng
và người lao động có công việc được trả lương cao.

Những người bảo thủ gọi việc tăng thuế là “xã hội chủ nghĩa” cũng là lừa 
dối. Hoạt động mang tính xã hội này cung cấp đường sá, cứu hỏa và cảnh sát bảo 
an, trường học và quân đội. Cần cẩn thận khi từ ngữ “xã hội chủ nghĩa” được sử 
dụng để tuyên truyền gây nhầm lẫn và kích động phản cảm.

Như Reich đã chỉ ra, chính những người giàu mới chống lại việc phải trả thuế 
cao hơn. Họ là những người đưa ra những lý do tại sao họ không nên trả nhiều hơn,
sử dụng các từ ngữ và cụm từ cảm tính như “chủ nghĩa xã hội” và “tự do”, và hô 

hoán là bị đánh thuế 70% trên thu nhập, là điều không đúng thực tế.)

Ngụy biện 3: Thuế tài sản (wealth tax) là vi hiến.

Là chuyện rác rưởi! Hầu hết các địa phương vẫn đánh thuế tài sản hàng năm 
đối với giá trị nhà cửa của người dân, vốn là nguồn tài sản chính của các hộ gia đình,

đối với hầu hết mọi người. Thuế đó được gọi là property tax - thuế bất động sản. 
Người giàu có thì thường giữ phần lớn tài sản của họ trong cổ phiếu và trái phiếu 
(chứ không chỉ bất động sản), vậy thì tại sao những hình thức của cải này lại được 
trốn thuế? Điều I, Mục 8 của Hiến pháp trao cho Quốc hội quyền đặt ra và thu thuế.

(Những người giàu thường có phần lớn tài sản của họ trong cổ phiếu và trái 

phiếu. Chúng được coi là miễn thuế và không được tính là thu nhập. Những hình 

thức của cải này không bị đánh thuế là thu nhập trừ khi chúng được bán xong và 

thực hiện lợi tức)

Ngụy biện 4: Khi thuế đánh vào người giàu được cắt giảm, họ đầu tư nhiều 
hơn và mọi người đều được hưởng lợi, còn nếu thuế đánh vào người giàu bị tăng 
lên thì tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại.

Cực kỳ dối trá! Thuyết kinh tế “Trickle Down - Nhỏ giọt xuống” là một trò 

đùa tàn nhẫn. Cả Donald Trump, George W. Bush lẫn Ronald Reagan đều đã cắt 
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giảm thuế đối với người giàu, mà chẳng có gì “nhỏ giọt xuống” cả. Và không có 

bằng chứng nào cho thấy thuế cao hơn đối với người giàu làm chậm tăng trưởng 
kinh tế. Mà ngược lại, trong thời kỳ mức thuế cận biên cao nhất ở khoảng từ 71 đến 
92%, thì mức tăng trưởng kinh tế trung bình đã là 4% mỗi năm. Thế nhưng khi mức 
thuế cận biên cao nhất xuống thấp cỡ 28 đến 39% thì tăng trưởng chỉ đạt trung bình 

2,1% mà thôi.

Ngụy biện 5: Cắt giảm thuế đối với các tập đoàn kinh doanh thì họ sẽ đầu tư 
nhiều hơn và tạo ra nhiều việc làm hơn.

Lại một điều sai lầm nữa! Sau khi Trump và Đảng Cộng hòa giảm thuế suất 
doanh nghiệp vào năm 2018, các tập đoàn kinh doanh lớn nhất của Mỹ đã cắt bỏ 
nhiều việc làm hơn là tạo thêm. Họ sử dụng phần lớn tiền tiết kiệm được từ thuế 
giảm (1 nghìn tỷ đô la), để tăng giá cổ phiếu (của họ) bằng cách mua lại cổ phiếu
của tập đoàn họ, kết cuộc chỉ làm giàu cho các giám đốc điều hành và các nhà đầu tư
giàu có của họ, mà không mang lại lợi ích thực sự cho nền kinh tế.

(Các CEO đã sử dụng số tiền tiết kiệm được từ thuế giảm là 1 nghìn tỷ đô la, 

để mua lại cổ phiếu, làm tăng giá cổ phiếu của công ty kết cuộc tăng thu nhập của 
chính họ, vốn dựa vào mức độ tăng giá cổ phiếu. Ví dụ như công ty ATT được giảm 
thuế đã mua lại cổ phiếu và sa thải 80.000 công nhân sau đó)

Ngụy biện 6: Người giàu đã trả nhiều hơn phần thuế công bằng mà họ đáng

phải trả.

Đây là lời lừa gạt, bởi chỉ tập trung vào thuế thu nhập, cố ý bỏ qua gánh nặng 
thuế lớn càng ngày càng tăng cho những người dân Mỹ có thu nhập thấp hơn họ; 
bao gồm thuế trả lương nhân viên, thuế bán hàng của tiểu bang và địa phương, và 

thuế tài sản, lấy đi một phần lớn hơn từ tiền lương của các gia đình có thu nhập thấp,
so với những người có thu nhập cao.

(Những người bảo thủ nói rằng 1% là tầng lớp giàu nhất đã trả 40% thuế thu 
nhập liên bang. Có người còn bảo là người giàu đóng đến 95% thuế cho quốc gia. 
Hiển nhiên là điều bịa đặt. Trong video khác của một người ở Đại học Prager, 
người phụ nữ này cho rằng thuế lũy tiến là không công bằng và nên bị hủy bỏ. Theo 
bà, nhiều người không nộp thuế vì được miễn thuế do thu nhập thấp, họ lại muốn 
người giàu phải trả nhiều hơn. Cũng chỉ là những cáo buộc vô-căn-cứ. 

Vấn đề là cần tính tất cả những loại thuế như Reich đã đề cập, chứ không 

chỉ thuế thu nhập mà thôi,  vì tất cả mọi người đều phải trả những loại thuế hàng 

hóa; tất cả chúng ta đều phải trả thuế bất động sản, vì chúng ta sở hữu nhà đất hoặc
trả tiền thuê nhà được chủ nhà dùng để trả thuế bất động sản,...).  
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Ngụy biện 7: Người giàu không nên bị đánh thuế nhiều hơn bởi vì họ đã trả 
capital gains tax (thuế trên phần vốn tăng) rồi.

Cũng là lời lừa gạt! Các gia đình giàu có thường tránh trả thuế capital gains 
tax bằng cách chuyển tài sản của họ cho những người thừa kế. Trên thực tế, phần 
lớn nhất của các bất động sản lớn được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, 

tạo ra capital gains - lợi nhuận làm tăng vốn đầu tư, thì chưa hề bị đánh thuế vì lợi 
nhuận ấy mới ước tính mà chưa thực hiện (chưa bán xong và thu lợi).

(Thuế trên capital gains là 30%. Nhưng thực tế là 55% số bất động sản lớn 
nhất có lợi nhuận từ vốn tăng chưa thực hiện, thì đã được chuyển cho thế hệ sau 
chưa bao giờ bị đánh thuế vì capital gains ấy. Trong một video của “Nomad 
Capitalist - Nhà tư bản du mục”, diễn giả khuyên nên tránh trả capital gains tax 
bằng cách dời sang một quốc gia khác có thuế capital gains tax rẻ hơn hoặc không 

có capital gains tax, hay bằng cách chuyển doanh nghiệp của mình ra nước ngoài, 

càng sớm càng tốt! Vấn đề ở đây là có rất nhiều cách để giới siêu giàu tránh phải 
trả thuế capital gains tax.)

Ngụy biện 8: Thuế thừa kế là một loại thuế trên người chết đánh vào hàng 

triệu người Mỹ.

Cáo buộc vớ vẩn! Thuế thừa kế (estate tax) hiện hành chỉ áp dụng cho phần 
tài sản vượt quá 11 triệu USD cho cá nhân, hoặc 22 triệu USD cho cặp vợ 
chồng, chỉ ảnh hưởng đến ít hơn 2.000 gia đình trên toàn quốc.

(Sau khi Tổng thống Biden đề xuất tăng thuế để chi trả cho kế hoạch cơ sở hạ 
tầng, một số đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện tuyên bố họ muốn cùng nhau loại 
bỏ thuế thừa kế. Điều đó, tất nhiên, sẽ có lợi cho các tỷ phú)

Ngụy biện 9: Nếu người giàu bị tăng thuế, họ sẽ tìm mọi cách để trốn tránh. 

Vì vậy, rất ít tiền thuế sẽ thu được.

Lại thêm lời rác rưởi! Kết quả nghiên cứu cho biết: chẳng hạn thuế tài sản 2% 
theo đề xuất của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, sẽ thu được thêm khoảng 2,75 
nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới, mà rất ít kẽ hở để trốn thuế. Còn mức thuế cận biên 

70% đối với phần thu nhập trên 10 triệu sẽ thu được thêm gần 720 tỷ USD trong 10 
năm.

Ngụy biện 10: Lý do duy nhất để tăng thuế đối với người giàu chỉ là để thu 
thêm tiền cho vào ngân sách (để báo cáo hay) mà thôi.

Không đúng! Những đề xuất này sẽ tạo ra nhiều doanh thu lớn và giúp giảm 
bớt nợ công của quốc gia trong khi chúng ta đầu tư vào trường học, đường sá và tất 
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cả những thứ dân chúng cần đến, một mục đích chính khác là để giảm bất bình 

đẳng, và do đó bảo vệ nền dân chủ chống lại oligarchy (thiểu số chuyên chế, độc 
tài).

Ngụy biện 11: Thật không công bằng khi tăng thuế đối với những người 
giàu có.

Thực tế thì, không tăng thuế đối với người giàu mới là không công bằng. Trong
40 năm vừa qua, hầu hết người dân Mỹ đã không thấy thu nhập của họ tăng trưởng 
gì cả, trong khi thu nhập của một nhóm cực thiểu số ở cấp giàu có nhất thì lại tăng 
vọt như tên lửa. Chúng ta đang nhanh chóng tiến tới một xã hội bị thống trị bởi một 
nhóm rất ít người siêu giàu (oligarchy), nhiều người trong số đó chưa bao giờ phải 
làm việc một ngày nào trong đời họ. Hơn 60% của cải ở nước Mỹ hiện nay là do 

thừa kế.

Ngụy biện 12: Người giàu có đã tự tay mình kiếm được của cải. Đó là tài sản
chỉ riêng họ tạo ra.

Chuyện nhảm! Cũng phải nhờ đất nước (và dân chúng Mỹ) nữa. Người giàu có 

không thể tạo được hay duy trì tài sản lớn lao của họ, nếu không có những gì nước 
Mỹ cung cấp cho: như an ninh quốc phòng, cảnh sát, luật pháp, tòa án, ổn định chính

trị và Hiến pháp. Và họ cũng không thể đạt đến được vị trí của họ nếu không có 

những thứ khác mà nước Mỹ cung cấp: như giáo dục, cơ sở hạ tầng và một quốc gia 
tôn trọng tài sản tư nhân. Vả lại, lập luận rằng đó là “tài sản chỉ riêng họ tạo ra” thì

đã chối bỏ rất nhiều ân huệ khác mà nước Mỹ đã ban tặng ưu tiên cho giới người 
giàu, mọi thứ, từ việc cứu trợ các chủ ngân hàng lớn ở Phố Wall khi họ gặp khó 

khăn khủng hoảng tài chính, cho đến trợ cấp nghiên cứu cho những đại công ty dược
phẩm Big Pharma.

*

Tóm lại, khi nào nghe nhắc đến một trong những ngụy biện hay huyền thoại 
này, thì đừng tin là sự thật.
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Kinh tế “Trickle Down - nhỏ giọt xuống” 

và kinh tế “Build-up - xây từ dưới lên”

Robert Reich 

Giới thiệu:

Dưới đây là bản dịch bài viết của Robert B. Reich “Trickle-Down Economics
Doesn’t Work but Build-Up Does  – Is Biden Listening?” December 20, 2020:

https://robertreich.org/post/638051231827378176

*

Giải pháp thực dụng thay thế cho kinh tế học “Trickle Down - nhỏ giọt 
xuống” có thể gọi là kinh tế học “Build-up - xây từ dưới lên”. Robert Reich

Làm thế nào để chi trả các kinh phí tài chính khổng lồ cho đại dịch covid-19, 
cũng như các nhu cầu bị trì hoãn khác của xã hội sau cuộc khủng hoảng năm nay 
(2020)?

Các chính trị gia hiếm khi muốn tăng thuế đối với người giàu. Joe Biden đã hứa
sẽ làm thế, nhưng Quốc hội đang bị chia rẽ theo hai đảng không hơn kém nhau bao 

nhiêu thì còn lưỡng lự. Bởi vì họ đã tin vào một trong những ý niệm nguy hiểm nhất 
về kinh tế, đó là: tăng trưởng kinh tế đòi hỏi người giàu phải trở nên giàu hơn nữa. 
Thật là chuyện rác rưởi!

Nhà kinh tế học John Kenneth Galbraith từng gọi đó là lý thuyết "ngựa và 

chim sẻ": "Nếu cho ngựa ăn đầy đủ yến mạch, một số lúa đó sẽ lọt xuống đường 
cho chim sẻ ăn".

Chúng ta biết đấy là kinh tế học “nhỏ giọt xuống”.

Trong một nghiên cứu mới đây, David Hope của L o n d o n   S c h o o l   o f   
E c o n o m i c s  - Trường Kinh tế London và Julian Limberg của Trường Đại học 

King's College ở London, đã bác bỏ lý thuyết đó (*). Họ đã xem xét dữ liệu trong 
nửa thế kỷ qua ở các nền kinh tế tiên tiến, và nhận thấy rằng việc cắt giảm thuế đối 
với người giàu đã làm gia tăng bất bình đẳng chứ không có bất kỳ ảnh hưởng gì

đáng kể đến việc làm hoặc tăng trưởng kinh tế. Chẳng có gì “nhỏ giọt xuống” cả.

Trong khi đó, người giàu đã trở nên giàu hơn rất nhiều. Kể từ khi đại dịch bùng

phát, chỉ 651 tỷ phú Mỹ đã thu thêm được khối tài sản trị giá 1 nghìn tỷ USD. 

https://robertreich.org/post/638051231827378176
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Với món lời trời cho này, họ có thể gửi tặng ngân phiếu 3.000 USD cho mỗi người 
dân Mỹ mà vẫn giàu có hệt như trước đại dịch. Nhưng xin đừng nín thở chờ ngân 

phiếu nhé!

Thị trường chứng khoán thì đã đạt mức cao kỷ lục. Có thêm nhiều đợt phát 

hành cổ phiếu lần đầu tiên (IPO) đến công chúng đã được tung ra trong năm nay, 
còn nhiều hơn trong hai thập kỷ trước nữa. Một làn sóng IPO công nghệ cao đã đổ 
tiền ào ào vào túi các nhà đầu tư, người sáng lập và nhân viên ở Thung lũng Silicon.

Ồ, và thuế suất xuống thấp nhất trong lịch sử.

Thế nhưng, cùng lúc đó, hơn 20 triệu người Mỹ không có việc làm, 8 triệu 
người rơi vào cảnh nghèo khốn, 19 triệu người đang có nguy cơ bị đuổi nhà, và 

26 triệu người đang đói. Các nhà kinh tế dòng chính đang bàn tán về cuộc hồi phục
"hình chữ K": tầng lớp khá giả thu được nhiều lợi nhuận nhất, trong khi lớp người ở 
nửa dưới thì tiếp tục trượt dốc.

Không cần phải có bằng tiến sĩ về triết học, đạo đức mới thấy rằng ngay bây 

giờ là thời điểm tốt để đánh thuế và phân phối lại một phần lợi nhuận từ những 
người giàu có hàng đầu, cho những người bị khó khăn ở tầng dưới đấy. Thực tế, 
Vương quốc Anh đang xem xét biện pháp đánh thuế khẩn cấp lên tài sản.

Biden đã từ chối đánh thuế tài sản, nhưng có lẽ ông nên tham vọng hơn và tìm 

cách thay đổi toàn bộ tư duy kinh tế.

Phương pháp thực dụng thay thế được cho kinh tế học “nhỏ giọt xuống” có thể

gọi là kinh tế học “xây từ dưới lên”: Người giàu không chỉ nên chi trả cho cuộc 
khủng hoảng tàn khốc ngày nay, mà họ còn nên đầu tư vào đời sống thoải mái lâu 

dài của công chúng nữa. Bản thân những người giàu sẽ được lợi khi làm như vậy, và

cả mọi người khác cũng vậy.

Có một thời trước đây, các đảng chính trị lớn của Mỹ đã dẫn đường vào hai lý 

thuyết (tương phản) này. Phát biểu trước Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ năm 
1896, nhà dân túy William Jennings Bryan nhận định rằng: "Có hai quan niệm về 
chính quyền. Có những người tin rằng, chỉ cần lập ra luật pháp để làm cho những 
người khá giả trở nên thịnh vượng thêm, thì sự thịnh vượng của họ sẽ rò rỉ nhỏ giọt 
xuống những người ở dưới họ. Ngược lại, ý niệm của đảng Dân chủ lại là nếu lập ra 
luật pháp để làm cho quần chúng thịnh vượng, thì sự thịnh vượng của họ sẽ thông 

lên mọi tầng lớp bên trên".

Kinh tế “xây từ dưới lên” đã đạt đến đỉnh cao trong các thập kỷ ngay sau Thế 
chiến thứ hai, khi những người Mỹ giàu nhất đóng thuế thu nhập cận biên (ở tầng 
suất cao nhất) từ 70% đến 90%. Doanh thu từ đó đã giúp tài trợ cho những đầu tư 
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lớn vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và nghiên cứu cơ bản, tạo ra tầng lớp trung
lưu lớn nhất và năng suất cao nhất mà thế giới từng thấy.

Nhưng rồi bắt đầu từ những năm 1980, nước Mỹ rút lui dần khỏi đầu tư công. 

Kết quả là cơ sở hạ tầng đổ nát, trường học thiếu thốn, hệ thống chăm sóc sức khỏe 
và y tế công cộng vô cùng rối loạn, và cốt lõi của nghiên cứu cơ bản bị thu hẹp. 
Năng suất đã giảm mạnh.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn biết rằng đầu tư công sẽ được đền đáp xứng đáng. Các 

nghiên cứu cho thấy lợi tức đầu tư cơ sở hạ tầng trung bình là 1,92 USD cho mỗi
USD từ quỹ công được đầu tư, và lợi tức cho giáo dục mầm non là từ 10% đến 
16%, từ đó 80% lợi ích được đưa đến cho công chúng.

Vấn đề vắc-xin Covid ngày nay đã cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào

sức khỏe cộng đồng, và đại dịch đã cho thấy sức khỏe của mỗi người ảnh hưởng như

thế nào đến mọi người khác. Vậy mà hiện nay 37 triệu người Mỹ vẫn không có 

bảo hiểm y tế. Một nghiên cứu trên tờ Lancet ước tính chính sách Medicare for 
All - Bảo hiểm Y tế cho mọi người, sẽ ngăn ngừa 68.000 ca tử vong không cần thiết 
mỗi năm, đồng thời tiết kiệm chi phí quốc gia.

Nếu chúng ta không thực hiện kế hoạch gì táo bạo tầm cỡ Green New Deal - 
Thỏa thuận mới màu xanh, thì chúng ta sẽ phải chi ra hàng nghìn tỷ đồng để đối phó

với những cơn bão, cháy rừng, lũ lụt và mực nước biển dâng cao gây thiệt hại càng 

ngày càng khốc liệt.

Lợi nhuận từ các khoản đầu tư công như thế sẽ rất lớn. Mà cái giá phải trả cho 
việc không làm như thế thì sẽ còn lớn hơn, đến mức những con số thiên văn.

Kinh tế học “nhỏ giọt xuống” là một trò lừa bịp độc ác. Còn lợi ích của kinh tế
học “xây từ dưới lên” là có thật. Ở thời điểm này, giữa một đại dịch toàn cầu và 

hứa hẹn về một thế giới sau đại dịch, giữa chính quyền Trump và chính quyền 
Biden, chúng ta sẽ được phục vụ tốt nhất bằng cách thay đổi mô hình từ kinh tế 
“nhỏ giọt xuống” sang kinh tế “xây từ dưới lên”.

(*) Chú thích:

Nghiên cứu mới đây của David Hope của L o n d o n   S c h o o l   o f   E c o n o m i c s  - Trường Kinh tế 
London và Julian Limberg của Trường Đại học King's College ở London đã công bố trên báo chí 

rằng:

“Kết quả của chúng tôi cho thấy... việc cắt giảm thuế lớn đối với người giàu làm tăng tỷ 
trọng thu nhập quốc dân trước khi trừ thuế của tầng lớp 1% thu nhập hàng đầu, trong những 
năm sau mỗi lần cải cách giảm thuế. Mức độ của hiệu ứng này khá lớn; tính trung bình, mỗi cuộc 
cải cách lớn dẫn đến tỷ trọng thu nhập quốc dân trước khi trừ thuế của tầng lớp 1% thu nhập 
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hàng đầu tăng thêm 0,8%. Kết quả cũng cho thấy hiệu quả kinh tế, được đo bằng GDP thực tế 
trên đầu người và suất thất nghiệp, thì không có ảnh hưởng gì đáng kể bởi các đợt cắt giảm thuế 
lớn đối với người giàu. Các tác động ước lượng cho các biến số này rất nhỏ đến không thể phân 

biệt được với số không về mặt thống kê.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi hàm chứa ý nghĩa quan trọng đối với các cuộc tranh luận 
hiện tại xung quanh hiệu quả kinh tế của việc đánh thuế người giàu, vì chúng cung cấp bằng chứng
nhân quả hỗ trợ lượng bằng chứng càng ngày càng tăng từ các nghiên cứu tương quan, cho kết 
luận rằng việc cắt giảm thuế đối với người giàu thật sự làm tăng tỷ trọng thu nhập hàng đầu 
cho lớp người giàu hàng đầu, nhưng ít ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Kết quả nghiên cứu này có thể là tin vui đối với các chính phủ khi họ tìm cách tu bổ tài 

chính công cộng sau cuộc khủng hoảng COVID-19, vì chúng ngụ ý rằng không nên quá lo nghĩ về 
hiệu quả kinh tế của việc đánh thuế cao hơn đối với người giàu.”
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Vượt lên trên đam mê tăng trưởng
David Attenborough

Lời David Attenborough – Oct 2020:

“Tôi 94 tuổi. Tôi đã có được một cuộc sống phi thường. Mãi đến bây giờ tôi mới
nhận thức được là phi thường đến thế nào.

Khi còn là thanh niên, tôi cảm thấy mình đến được những nơi hoang dã, trải nghiệm
thế giới thiên nhiên hoang sơ nguyên sinh. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh! Bi kịch của thời đại
đang xảy ra xung quanh chúng ta từ ngày này qua ngày khác, mà hầu như chẳng ai để ý
đến: sự mất mát những vùng hoang dã và sự đa dạng sinh học trên hành tinh của chúng ta.

Tôi đã và đang chứng kiến sự suy tàn này. (Video và cuốn sách) “A Life on Our
Planet - Cuộc sống trên hành tinh của chúng ta” là lời chứng mà cũng là viễn ảnh của tôi

về tương lai. Là câu chuyện làm sao mà chúng ta phải đến nông nỗi này, sai lầm lớn nhất
của chúng ta là gì, và làm thế nào, nếu chúng ta hành động ngay bây giờ thì vẫn còn có thể

sửa lại cho đúng được.

Chúng ta có cơ hội cuối cùng để xây dựng một ngôi nhà hoàn hảo cho chính mình

và khôi phục thế giới tuyệt vời mà chúng ta đã được thừa hưởng.

Tất cả những gì chúng ta cần, là ý chí để thực hiện điều đó.”

Sir David Frederick Attenborough (sinh ngày 8 May 1926, 95 tuổi, người Anh) là 

một nhà sử học về thiên nhiên, phóng viên truyền hình nổi tiếng với việc viết và trình bày, 

cùng với BBC Natural History Unit, chín bộ phim lịch sử về thiên nhiên. Ông là cựu quản 
lý cấp cao của BBC, giám đốc chương trình của Đài truyền hình BBC trong những năm 
1960 và 1970. Là người duy nhất đã giành được giải BAFTA cho các chương trình TV đen
trắng, màu, HD, 3D và 4K.

Dưới đây là bản lược dịch đoạn “Moving Beyond Growth” trong Phần 3 (A Vision 
for the Future – Một viễn ảnh tương lai) của cuốn sách “A Life on Our Planet” (Cuộc 
sống trên hành tinh của chúng ta) của David Attenborough, xuất bản tháng 10 năm 2020.

*

Bài học đầu tiên của chúng ta từ thiên nhiên liên quan đến sự tăng trưởng. 
Lâm vào thời điểm tuyệt vọng hiện nay là một hậu quả của mong muốn tăng 
trưởng vĩnh viễn của nền kinh tế thế giới. Trong một thế giới hữu hạn, không gì 

có thể tăng trưởng mãi mãi được. Tất cả các thành phần của thế giới sinh vật như cá 

nhân, quần thể, thậm chí cả môi trường sống đều tăng trưởng trong một khoảng thời 
gian, rồi sau đó đạt đến mức trưởng thành. Và một khi trưởng thành, thì có thể phát

triển mạnh. Nhưng mọi thứ có thể phát triển mạnh mà không nhất thiết phải tăng lớn
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hơn. Một thân cây riêng lẻ, một đàn kiến, một quần thể san hô hoặc toàn bộ hệ sinh 
thái Bắc Cực chẳng hạn, sau khi trưởng thành tất cả đều tồn tại trong một thời gian 
dài như những thực thể thành thục. Chúng tăng trưởng đến một thời điểm, rồi từ đó

tận dụng tối đa mọi thứ, như khai thác các vị-thế mới giành được cho mình, nhưng 
theo cách bền vững. Chúng chuyển đổi từ giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân, 

qua giai đoạn tăng theo vạch thẳng logarithm, vượt qua đỉnh điểm rồi vào đến bình 

nguyên bằng phẳng. Và do cách chúng tương tác với môi trường sống chung quanh
mà giai đoạn bằng phẳng ổn định đó có thể kéo dài vô thời hạn.

Điều đó không có nghĩa là một cộng đồng hoang dã đạt đến giai đoạn bằng 
phẳng ổn định sẽ không thay đổi. Như rừng Amazon đã có hàng chục triệu năm tuổi.
Trong thời gian qua, rừng Amazon đã bao phủ gần như cùng một khu vực của trái 

đất, với những tán cây rộng lớn khép kín phát triển mạnh mẽ như thế mãi cho đến 
gần đây, ở một vùng đất mầu mỡ hạng nhất của hành tinh. Lượng ánh sáng mặt trời 
và lượng mưa mà rừng nhận được cũng như mức độ chất dinh dưỡng trong đất rừng 
có thể gần như không đổi trong suốt thời gian đó. Nhưng các chủng loại trong cộng 
đồng sinh vật của rừng thì hẳn phải thay đổi đáng kể tùy thời điểm. Giống như các 

đội bóng thay đổi thứ hạng trong bảng tranh đua của liên đoàn thể thao, hoặc giá cổ 
phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, trong bất kỳ năm nào cũng phải có kẻ thắng 
người thua. Luôn luôn có phần dân số tăng tiến, di chuyển vào một khu vực và tăng 
lên nhiều làm cho phần dân số khác bị thiệt hại; cây cối mới chiếm chỗ của cây khác

đã đổ xuống. Sẽ có những kẻ mới đến và những kẻ khác phải biến đi. Một số những 
kẻ mới đến này có thể tạo ra những đổi mới giúp tăng cơ hội cho những nhóm khác, 

ví dụ: một loài dơi mới, có thể hoạt động giúp việc thụ-phấn cho các loài thực vật ra 
hoa vào ban đêm. Ngược lại, sự kiện mất đi vài chủng loại đồng thời có thể làm 

giảm cơ hội ở những bộ phận khác trong rừng. Cứ như thế, không ngừng thích 

ứng, phản ứng và điều chỉnh, cộng đồng rừng nhiệt đới Amazon có thể liên tục 
phát triển suốt hàng chục triệu năm mà không đòi hỏi thêm tài nguyên thiên nhiên gì

khác từ trái đất. Đây là nơi đa dạng nhất về sinh học trên hành tinh, nơi thành công 

nhất trong mọi hình thái vận doanh cuộc sống hiện tại trên trái đất, và không cần 
tăng trưởng nữa bởi đã đủ trưởng thành để tiếp tục tồn tại.

Nhân loại hiện nay thì dường như không có ý định đạt đến một bình nguyên 

trưởng thành như vậy. Bất kỳ nhà kinh tế học nào cũng giải thích rằng trong 70 năm 
qua, tất cả các thể chế xã hội, kinh tế và chính trị của chúng ta đã áp dụng mục tiêu 

quan trọng tối thượng là tăng trưởng không ngừng ở mỗi quốc gia, đánh giá bằng 
GDP - gross domestic product - Tổng sản phẩm quốc nội. Tổ chức xã hội của 
chúng ta, kỳ vọng của giới kinh doanh, lời hứa của chính trị gia, tất cả đều đòi hỏi 
GDP phải tăng trưởng không ngừng. Sản phẩm từ sự chuyên chú đến mức mê 

đắm này là The Great Acceleration - Sự Tăng tốc Vĩ đại, và hậu quả là The Great 
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Decline - Sự Suy vi Khốc liệt của thế giới sinh vật. Bởi lẽ trên hành tinh hữu hạn 
này, cách duy nhất để tăng trưởng vĩnh viễn là chiếm đoạt từ bộ phận nào khác. 

Chuyện tăng trưởng vĩnh viễn tạo cảm giác như một phép mầu của thời hiện đại, 
thực chất chỉ là hành vi cướp đoạt hay ăn cắp. Như các số liệu thống kê đáng ghê sợ 
nêu ra ở cuối lời chứng của tôi cho thấy: mọi thứ chúng ta đang có là do chúng ta 

đã chiếm đoạt trực tiếp từ thế giới sinh vật. Và chúng ta đã làm chuyện này mà 

không cần biết đến những thiệt hại chúng ta gây ra. Chẳng cần biết đến những loài 

sinh vật bị tuyệt chủng do chúng ta phá rừng để trồng đậu nành nuôi gà vịt cho 
chúng ta ăn thịt. Chẳng cần đếm xỉa gì đến tác động lên hệ sinh thái trong biển cả 
của những chai nhựa mà chúng ta dùng xong vất bỏ đi. Chẳng cần đếm xỉa gì đến 
các loại khí nhà kính chúng ta thải ra khi làm bê tông xi măng để xây dựng hay nới 
rộng nhà cửa. Chẳng ngạc nhiên tí nào khi tất cả những thiệt hại mà chúng ta gây ra 

cho Trái đất đã quay lại báo phục chúng ta nhanh chóng đến như thế này.

Một ngành mới trong kinh tế học đang cố gắng giải quyết vấn đề này. Các nhà 

kinh tế môi trường đang chuyên chú vào việc xây dựng một nền kinh tế bền vững. 
Tham vọng của họ là thay đổi hệ thống hiện tại để các thị trường trên toàn thế giới 
mang lại không chỉ tiền lời Profits mà còn lợi ích cho cả dân chúng People và hành 

tinh Planet nữa. Họ gọi đấy là “3 P”. Nhiều người trong số họ có hy vọng cao độ về 
tăng trưởng xanh - green growth là tên họ gọi một loại-hình tăng trưởng không có 

tác động xấu lên môi trường. Tăng trưởng xanh có thể đạt được từ việc chế tạo ra 
các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hơn; hoặc từ việc cải tạo các hoạt động dơ bẩn, 
tác động tai hại, thành các hoạt động sạch, ít tác động hoặc không có tác động tai 
hại; hoặc từ việc thúc đẩy tăng trưởng trong thế giới kỹ thuật số, lại thêm hoạt động 
bằng năng lượng tái tạo nữa, có thể được mô tả là một lĩnh vực có tác động tai hại 
thấp về môi sinh. Những người ủng hộ tăng trưởng xanh dẫn chứng chu kỳ lịch sử 
của một chuỗi những phát minh đã làm cách mạng tăng tiến khả năng của nhân loại. 
Đầu tiên là sự ra đời của động cơ hơi nước vào thế kỷ 18, giúp cho các nhà máy điều
khiển máy móc làm tăng vọt năng suất sản xuất của doanh nghiệp. Sau đó là việc 
dùng năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch và hơi nước, đã không chỉ tạo ra cách mạng
công nghiệp trong sản xuất mà còn mang lại đường sắt, vận tải hàng hải và rồi máy 

bay có thể chuyên chở người và sản phẩm nhanh chóng đến khắp nơi trên hoàn cầu. 
Tiếp theo là ba làn sóng nữa: Điện khí hóa vào đầu thế kỷ 20 đã mang lại viễn 
thông; rồi kỷ nguyên không gian của những năm 1950 dẫn đầu sự bùng nổ tiêu dùng

ở phương Tây; và cuộc cách mạng kỹ thuật số đã khởi động mạng lưới toàn cầu 
Internet đưa hàng trăm thiết bị thông minh vào tận nhà chúng ta. Tất cả những điều 
này đã thay đổi tận gốc toàn thế giới và mang lại sự bùng phát trong kinh doanh. Hy 

vọng lẫn kỳ vọng của nhiều nhà kinh tế môi trường là làn sóng đổi mới thứ sáu, tức 
là “cách mạng thế giới bền vững - sustainability revolution” có thể thấy là đang 
tiến hành. Trong trật tự mới này, các nhà phát minh và kinh doanh sẽ tạo sự nghiệp 
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và tài sản lớn bằng cách chế tạo ra các sản phẩm và dịch vụ làm giảm tác động tai 
hại của chúng ta lên trái đất. Tất nhiên, đến nay thì chúng ta cũng đã và đang trải 
nghiệm bước khởi đầu của những đầu tư bền vững qua loại bóng đèn ít tốn điện, 
năng lượng mặt trời giá rẻ, hay chả thịt làm bằng thực vật có mùi và vị giống như 
thịt,... Hy vọng rằng, đối mặt với quy mô và mức độ khẩn cấp của Sự suy vi khốc 
liệt – the Great Decline của trái đất, các chính trị gia và các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp sẽ ngừng trợ cấp cho các ngành công nghiệp gây hại mà nhanh chóng chuyển
sang công nghiệp tái tạo bền vững, như một lựa chọn hợp lý và phổ biến, để tiếp tục 
tăng trưởng, ít nhất là trong một thời gian.

Tuy nhiên, cuối cùng thì tăng trưởng xanh cũng vẫn là tăng trưởng. Liệu nhân

loại có thể vượt qua giai đoạn tăng trưởng của mình để trưởng thành và ổn định ở 
một bình nguyên bằng phẳng hay không? Liệu nhân loại sau làn sóng cách mạng lần
thứ sáu ấy, có thể giống như rừng Amazon mà phát triển, điều chỉnh thích ứng và cải
tiến một cách bền vững trong dài hạn nhưng không cần tăng trưởng lớn hơn? Có 

những người đặt hy vọng vào một tương lai trong đó nhân loại trên quy mô toàn cầu 
thoát ra khỏi cơn nghiện tăng trưởng, vượt khỏi niềm sùng bái GDP như mục 
đích tột cùng và toàn bộ, để chuyên tâm vào một thước đo mới và lâu bền cân nhắc 
cả ba P: Profits, People và Planet. Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc - The Happy 

Planet Index do tổ chức New Economics Foundation tạo ra năm 2006 chẳng hạn, là

một thước đo như thế, kết hợp dấu chân sinh thái - ecological footprint (*) của 
mỗi quốc gia với các yếu tố phúc lợi của người dân, như tuổi thọ trung bình, mức độ

hạnh phúc và chỉ số bình đẳng. Xếp hạng các quốc gia theo Chỉ số Hành tinh Hạnh 
phúc này thì sẽ có được một bảng xếp hạng hoàn toàn khác với bảng xếp hạng GDP.
Dù không hoàn hảo, Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc và các chỉ số tương tự đang được 
một số quốc gia nghiêm túc lựa chọn thay thế cho chỉ số GDP, và khuyến khích mở 
rộng tranh luận về mục đích tổng hợp của tất cả các nỗ lực của loài người trên Trái 

đất.

Vào năm 2019, New Zealand đã thực hiện một bước đi táo bạo khi chính thức 
dứt bỏ GDP như là thước đo chính để đánh giá thành công kinh tế. Nước này không 

áp dụng bất kỳ lựa chọn thay thế hiện có nào, mà thay vào đó đã tạo ra chỉ số của 
riêng mình dựa trên những mối quan tâm cấp bách nhất của quốc gia. Trong đó có 

cả ba P: Profits, People và Planet -  lợi nhuận, con người và hành tinh. Chỉ với một
hành động duy nhất này, Thủ tướng Jacinda Ardern đã dời đổi ưu tiên của cả đất 
nước của bà vượt khỏi tăng trưởng thuần túy mà hướng tới mục tiêu mới phản ảnh
tốt hơn các quan tâm và nguyện vọng của người dân New Zealand ngày nay. Sự thay
đổi trong chương trình hành động như thế có lẽ đã giúp Jacinda Ardern đưa ra quyết 
định dễ dàng hơn khi nạn coronavirus xảy đến vào tháng 2 năm 2020. Bà đã khóa 

chặt đất nước trước khi có dù chỉ một ca tử vong, trong khi các quốc gia khác còn do
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dự, có lẽ lo âu về những ảnh hưởng đối với nền kinh tế. Vào đầu mùa hè 2020, New 

Zealand chỉ có vài ca nhiễm mới, nên dân chúng đã có thể trở lại làm việc và giao 

tiếp tự do.

New Zealand có thể là một tia sáng dẫn đường. Các cuộc khảo sát ở các quốc 
gia khác cho thấy người dân trên toàn thế giới hiện đang nhiệt tâm mong muốn 
chính phủ của họ giành ưu tiên cho con người và hành tinh hơn là chỉ cho lợi 
nhuận kinh tế. Đó là một dấu hiệu cho thấy cử tri và người tiêu dùng ở khắp mọi 
nơi có vẻ đã sẵn sàng đón nhận một nền kinh tế bền vững, thậm chí, như Kate 
Raworth (nhà kinh tế học ở University of Oxford, tác giả cuốn sách “Doughnut Economics”) 
đặt tên, là một “growth-agnostic world - thế giới không cần biết đến tăng 
trưởng”. Mỗi quốc gia có một hành trình riêng để trở nên thịnh vượng, có hiệu quả 
tốt cho người dân và tốt cho hành tinh. Các quốc gia đã giàu có lên được nhờ hưởng 
lợi từ tăng trưởng không bền vững bao lâu nay, phải có nhiệm vụ to lớn là vừa cố 
gắng duy trì mức sống cao vừa tận lực cắt giảm dấu chân sinh thái của mình. Các 

quốc gia nghèo hơn thì có thách thức khác là phải cố gắng nâng cao triệt để mức 
sống của mình theo phương cách chưa từng được thực hiện trước đây, trong khi vẫn 
đạt được dấu chân sinh thái bền vững. Trong ý nghĩa này thì tất cả các quốc gia 
hiện nay đều là các nước đang phát triển, phải có nỗ lực riêng, và tất cả sẽ cần 
chuyển sang tăng trưởng xanh và tham gia vào cuộc cách mạng thế giới bền vững.

Loài người vẫn chưa trưởng thành. Giống như một cây non trong rừng Amazon
háo hức nắm bắt cơ hội để chiếm lấy một vùng đất trống, cho đến nay chúng ta đã 

tập trung tất cả nỗ lực của mình để không ngừng tăng trưởng. Nhưng, theo các nhà 

kinh tế môi trường, bây giờ thì chúng ta phải kiềm chế nỗi ham muốn mê man 
tăng trưởng ấy mà phân phối tài nguyên đều đặn bình đẳng, bắt tay vào việc chuẩn 
bị cho quãng đời trưởng thành như một thân cây đã thành thục. Có như thế chúng ta 

mới có thể đắm mình trong hào quang mà sự phát triển thần tốc của chúng ta đã 

mang lại cho chúng ta, và cùng nhau tận hưởng cuộc sống lâu bền đầy ý nghĩa.

(*) Chú thích: dấu chân sinh thái - ecological footprint

Định nghĩa đơn giản nhất của “dấu chân sinh thái” có lẽ là: chỉ số ảnh hưởng lên môi sinh 

từ các hoạt động của con người, được đo bằng diện tích đất và nước cần thiết để sản xuất hàng 

hóa được tiêu thụ và hóa giải các chất thải được tạo ra. Nói cách khác, đó là lượng môi trường 
phải dùng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho lối sống của một quốc gia hay cá nhân. 

Theo công bố của Tổ chức Global Footprint Network - Mạng lưới Dấu chân Toàn cầu tính dấu 
chân sinh thái theo “ha” (hectare - mẫu đất) trên đầu người, thì chỉ số trung bình trên thế giới 
vào năm 2016 là 2,75 ha / người (tổng cộng 22,6 tỷ ha). Trong khi khả năng sinh học trung bình 

toàn thế giới là 1,63 ha / người (tổng cộng 12,2 tỷ ha). Tính ra thâm hụt sinh thái toàn cầu là 

1,12 ha / người (tổng cộng 10,4 tỷ). 
Đối với nhân loại, có một dấu chân sinh thái nhỏ hơn khả năng sinh học của hành tinh là điều kiện
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cần thiết cho sự bền vững. Xét cho cùng, việc sử dụng quá mức khả năng sinh thái chỉ có thể tạm 
thời, không thể kéo dài mãi được.
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Hố sâu cách biệt thu nhập ở Mỹ

David Cay Johnston

Giới thiệu:

David Cay Boyle Johnston (sinh năm 1948)  là một phóng viên điều tra và tác-gia 

người Mỹ, chuyên gia về các vấn đề kinh tế và thuế, và là người đoạt giải Pulitzer năm 
2001 cho Báo cáo có bình luận xuất sắc nhất (Beat reporting).
Từ tháng 7 năm 2011 cho đến tháng 9 năm 2012, ông đã là một người phụ trách chuyên 

mục của hãng thông tấn Reuters, viết và thực hiện video bình luận về các vấn đề toàn cầu 
về thuế, kế toán, kinh tế, tài chính và kinh doanh. Ông cũng viết bài cho hãng thông tấn Al 
Jazeera Anh và Mỹ trong những năm gần đây. Và là Giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Luật 
và Trường Quản trị Kinh doanh Whitman tại Đại học Syracuse.

Dưới đây là bản dịch phần Dẫn nhập – Introduction trong cuốn sách của David Cay
Johnston, xuất bản năm 2014: “Divided: The Perils of Our Growing Inequality – Cách 

biệt giàu nghèo: Những nguy cơ của tình trạng bất bình đẳng ngày càng tăng của 
chúng ta”.

*

Năm 2001, ngay sau khi George W. Bush nhậm chức (Tổng thống), tôi đã gọi 
đến văn phòng báo chí của Nhà Trắng để xin lời bình luận của Sở Thuế IRS về số 
liệu thu nhập quốc dân mới nhất. Người phụ tá phát ngôn của IRS tỏ ra không mấy 
tin tưởng vào các số liệu chính thức mà tôi đọc lên, đến nỗi tôi phải hỏi: "Thế bà 

nghĩ số trung điểm của thu nhập quốc dân trên tờ khai thuế ở Mỹ hiện nay là bao 

nhiêu?" Câu trả lời của bà là: 250 ngàn USD. Và con số thực tế vào thời điểm đó là:

28 ngàn USD.

Những nhận thức sai lầm về mức giàu có hay nghèo đói, vẫn tiếp tục lây nhiễm
trong nền chính trị ở Mỹ, ngay trong khi hố sâu ngăn cách giữa những người Mỹ 
giàu nhất với mọi người khác đã trở thành dấu ấn của thời đại chúng ta. Không có 

lực tự nhiên nào quyết định thu nhập, của cải và phẩm chất cuộc sống của con người
cả. Chính chúng ta quyết định ai sẽ giàu lên và ai không — hoặc chúng ta để mặc
người khác quyết định cho chúng ta. Trong các xã hội có chính phủ được bầu cử 
dân chủ, chính dân chúng là người quyết định số phận của mình, bởi vì khi 

chúng ta bầu lên các chính trị gia, chúng ta đã quyết định chọn các chính sách của 
họ, do tổng thống và các thống đốc thực hiện, cùng với Quốc hội và các cơ quan lập 
pháp, và những người mà họ bổ nhiệm làm thẩm phán và quản lý. Hiện tại, những gì

người dân Mỹ chúng ta đã chọn là tình trạng bất bình đẳng cùng cực, tồi tệ nhất 
vượt xa bất kỳ quốc gia nào có nền kinh tế hiện đại.
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Khi lựa chọn sự bất bình đẳng này, chúng ta đã chọn việc từ bỏ một tầng lớp 
trung lưu rộng lớn và mạnh mẽ với kỳ vọng ngày càng cao, thu nhập ngày càng 

tăng, tỏa rộng quyền sở hữu nhà ở, và tiếp cận với giáo dục đại học. Khi lựa chọn sự 
bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe, chúng ta đã quyết định làm suy yếu hàng 

triệu tinh thần, từ khước cơ hội thành công của hàng triệu trẻ em, và biến bao nhiêu 

người nạp thuế chăm chỉ trở thành những người tàn phế vĩnh viễn và do đó trở thành

gánh nặng cho xã hội, đơn giản chỉ vì họ không thể có được phẫu thuật hoặc thuốc 
men chữa trị để họ trở lại được cuộc sống hữu ích. Chúng ta đã tạo ra một xã hội 
trong đó tất cả các lợi nhuận kinh tế của quốc gia đều tuôn tràn vào tầng lớp trên 

cùng, trong khi đại đa số ở các tầng dưới phải chịu thu nhập bị đình trệ hoặc sút 

giảm. Chúng ta đã phải chấp nhận chuyện phá sản, nợ nần, thất nghiệp kéo dài, 

lương bổng không tăng thậm chí giảm sút, như một tình trạng bình thường mới. 
Đồng thời chúng ta đã hào phóng cung ứng tiền mặt, cắt giảm thuế, và trợ cấp kín 

đáo cho những người giàu nhất trong chúng ta, cho họ càng ngày càng giàu thêm. 

Mà có phải luôn luôn như thế này đâu!

Từ cuối Thế chiến thứ hai cho đến đầu những năm 1970, thì đại đa số 
người Mỹ đã được hưởng thụ cuộc sống tăng tiến đều đặn. Tiền lương tăng và 

ngày càng có nhiều người lao động được hưởng lợi từ việc làm ổn định cùng với các

lợi ích phụ trội như chăm sóc sức khỏe, kỳ nghỉ được trả lương, và hưu bổng tốt. Số 
lượng việc làm tăng trưởng đều đặn, đặc biệt là những  việc làm đòi hỏi trình độ đại 
học hoặc bằng cấp cao; đồng thời đầu tư của dân chúng vào các nghiên cứu cơ sở đã

tạo ra được các sản phẩm cụ thể và các dịch vụ kéo dài tuổi thọ. Thêm nhiều người 
trở thành chủ nhà, thường nhận thấy rằng số tiền chi trả hàng tháng lại ít hơn so với 
khi họ còn ở nhà thuê. Nghèo đói vẫn là một vấn đề, nhưng đã giảm dần đi, đặc biệt 
là đối với những người Mỹ lớn tuổi. Đối với hầu hết các gia đình có trẻ em, thì chỉ

cần một người có thu nhập là đủ. Người Mỹ thời đó cũng có các khoản nợ, nhưng 
mức sống của họ đã phát triển song hành với nền kinh tế. Xe hơi thường được mua 
bằng các khoản vay 3 năm, chứ không phải các khoản vay 5, 6 hay 7 năm phổ biến 
hiện nay. Thu nhập thực tế do đại đa số 90% người Mỹ khai thuế liên bang đã tăng 
gấp đôi từ khi Thế chiến kết thúc cho đến năm 1973. 

Thế mà sau đó, cuộc sống của đại đa số người Mỹ ngừng tăng tiến, và một 
vài năm sau, bắt đầu một thời gian dài trượt lùi đau đớn. Số nghiệp đoàn lao 

động giảm dần, chuyển quyền quyết định mức lương bổng từ các nhóm công nhân 

có tổ chức với tư vấn từ các chuyên gia thị trường, sang việc thương lượng riêng lẻ 
của từng công nhân viên, hoặc thường thì người lao động chỉ còn cách chấp nhận 
mức lương do chủ hãng quyết định. 
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Chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao đã chuyển hướng từ bù đắp thêm vào tiền 
lương sang chi trả phí bảo hiểm. Các quy tắc (hiệp ước) thương mại thường có lợi 
cho các quốc gia khác, đã hủy diệt nhiều việc làm lương cao trong các ngành sản 
xuất của Mỹ, kể cả hơn 50 ngàn nhà máy và 2,8 triệu việc làm đã dời sang 
China.

Kết quả là, thu nhập trung bình của đại đa số người Mỹ chỉ tăng trên mức năm 
1973 có bốn lần — vào các năm 1999, 2000, 2001 và 2007 — mà thậm chí dù có 

tăng đi nữa, cũng chỉ tăng tương đương với thu nhập trong một tuần lễ thêm vào mỗi
năm mà thôi. Cho đến năm 2012 thì thu nhập trung bình của đại đa số người Mỹ đã 

giảm xuống chỉ còn tương đương với thu nhập trong 45 tuần lễ của năm 1973 – tức 
là giảm bớt 13%, xuống còn có 30.997 USD từ mức 35.584 USD năm 1973, tính 

theo trị giá USD năm 2012. 

Rồi từ năm 1998 đến năm 2011, mức lương trung điểm hàng tuần – nghĩa là 

một nửa số người kiếm được nhiều hơn mức này, và nửa kia thì thấp hơn – lại trì trệ 
trong khoảng từ 533 USD đến 546 USD theo trị giá năm 2012, sau đó giảm xuống 
còn có chừng 529 USD vào năm 2012, tức là mức lương 27.519 USD trong trọn 
năm đó. Và gần một phần ba trong số 153,6 triệu người Mỹ có việc làm ở bất kỳ 
thời điểm nào trong năm 2012, đã kiếm được ít hơn 15 ngàn USD, mà trung bình thì 

chỉ được 6.100 USD. 

Trong những năm gần đây, hầu như tất cả sự gia tăng thu nhập là từ những việc
làm được trả lương trên 75 ngàn USD — tức là cho chỉ một phần tám số người làm 

việc mà thôi. Mà đặc biệt ở tầng lớp trên cùng thì thu nhập tăng vọt. Năm 2012, số 
người có  việc làm trả lương bằng tiền mặt từ 5 triệu USD trở lên đã tăng 27% đến 
mức 8.982 người, và lương bổng toàn bộ của tầng lớp này điều chỉnh suất lạm phát 

thì đã tăng đến 40% so với năm 2011.

Lại nữa, loại việc làm được trả lương cao đã tăng mức lương nhiều đến nỗi vào 

năm 1994, Social Security Administration – Sở An sinh Xã hội đã phải nâng nấc 
thang lương bổng cao nhất từ “hơn 5 triệu USD” lên thành “hơn 20 triệu USD”. 
Rồi năm 1997, lại nâng lên thành “hơn 50 triệu USD”.

Trong khi đó, tiền lương tăng trưởng chậm lại rồi ngừng hẳn — hoặc thậm chí 

còn giảm xuống nữa — đối với hàng triệu công nhân, và tổng thu nhập trung bình 

của 90% toàn dân thì bị sút giảm, các khoản nợ đã tăng cao và số phá sản tăng 
nhanh hơn nhiều so với mức tăng dân số. Kể từ năm 1980, đã có 32 triệu hồ sơ phá 

sản cá nhân trong nước Mỹ có trung bình khoảng 100 triệu hộ gia đình, nghĩa là cứ 
khoảng ba hộ gia đình thì một hộ đã phải tìm nơi nấp trốn các chủ nợ. 
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Vậy mà ở tầng lớp trên cùng thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Ở tầng lớp 
này, chúng ta không thấy có được bao nhiêu những nhà lãnh đạo doanh nghiệp mạo 
hiểm bỏ vốn ra tạo thêm việc làm, mà thấy có rất nhiều những giám đốc điều hành, 

siêu sao giải trí (từ cầu thủ bóng chày cho đến ca sĩ nhạc pop), và những người giàu 

có khác, nhiều người được trả lương cao. Thu nhập trung bình của 1 phần trăm dân 

số Mỹ, thuộc tầng lớp trên cùng này đã tăng vững vàng từ cuối Thế chiến đến năm 
1973 cùng với mọi người khác, nhưng trong khi thu nhập của đại đa số tăng gấp đôi,

thì thu nhập của nhóm 1 phần trăm hàng đầu này chỉ tăng có một phần ba. Thế rồi 
ngược lại, từ năm 1973 cho đến năm 2012, là những năm mà đại đa số người làm 

việc chứng kiến thu nhập của mình giảm sút, thì nhóm 1 phần trăm hàng đầu ấy lại 
có thu nhập trung bình tăng hơn gấp đôi, tăng 153 phần trăm đến trên 1 triệu USD.
Nhóm 1 phần trăm hàng đầu kiếm được gần gấp 13 lần mức trung bình của 90 phần 
trăm còn lại, vào năm 1973, nhưng đến năm 2012, tỷ lệ này đã là gấp 41 lần. 

Trong khi thu nhập trung bình năm 2012 của đại đa số đã sụt trở lại chỉ còn ở 
mức năm 1966 (chính xác là thấp hơn 9 USD so với năm 1966), thì tình hình lại quá 

tốt cho nhóm 1 phần trăm hàng đầu. Thu nhập trung bình của nhóm này đã 

tăng gần 441 ngàn USD lên 1.264.000 USD, một mức tăng thực tế gần gấp ba lần 
thu nhập trước thuế của họ! Mà đối với những người ở tột đỉnh, thì còn phải nói là 

tuyệt vời mới đúng. 1 phần trăm tột đỉnh của nhóm 1 phần trăm hàng đầu, hay nói 

cách khác, cứ 10 ngàn hộ gia đình Mỹ thì lại có một hộ đã có thu nhập trung bình 

tăng vọt như hỏa tiễn từ 5,4 triệu USD năm 1966 lên đến gần 30,8 triệu USD 
vào năm 2012. Có nghĩa là cứ 1 USD thu nhập năm 1966, mỗi hộ gia đình ở tột 
đỉnh ấy đã báo cáo thu nhập tăng thành 5,67 USD vào năm 2012. Tất nhiên hầu hết 
chẳng cứ phải là những người cũ, nhưng các số liệu này cho thấy nước Mỹ đã 

thưởng thêm cho nhóm tột đỉnh giàu có này như thế nào, trong khi đại đa số (cũng 
không phải tất cả là những người cũ, 46 năm sau) đã phải chịu giảm sút thu nhập. 

Hậu quả là tăng trưởng thu nhập đã tập trung thái quá ở nhóm tột đỉnh 
đến nỗi trong khoảng từ năm 2009 khi cuộc Đại Suy Thoái kết thúc cho đến năm 
2012, chỉ 16 ngàn hộ gia đình trên đỉnh đã thâu tóm đến 31% tổng số tăng trưởng 
thu nhập trên toàn quốc Mỹ có 315 triệu dân. Số tiền khổng lồ đó đã vào tay chỉ 1 
phần trăm của 1 phần trăm người Mỹ ở tột đỉnh mà thôi. Mà chỉ 1 phần trăm ở tột 
đỉnh ấy đã chiếm đến 94,8% tất cả khoản tăng trưởng thu nhập đó, phần nhỏ nhặt 
còn lại (5,2%) thì lọt vào tay của 10 phần trăm dân số ở hàng đầu về lương bổng.

Thế còn đại đa số người Mỹ, là tầng lớp 90% dưới cùng thì sao nào? Phân 

tích báo cáo thuế của các nhà kinh tế nổi tiếng Emmanuel Saez và Thomas Piketty 

cho thấy rằng trong cùng thời kỳ này, từ năm 2009 đến năm 2012, thu nhập trung
bình của tầng lớp này đã giảm đến 15,7%.
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Chúng ta lại cũng đã chọn để cho người giàu giữ lại được nhiều hơn phần thu 
nhập tăng thêm đó của họ. Các gánh nặng về thuế liên bang ở cấp cao nhất đã giảm 
mạnh, trong khi thuế đánh vào tầng lớp 90% phía dưới lại tăng nhẹ. Trong khoảng 
từ năm 1961 đến năm 2011, tỉ lệ đóng thuế thu nhập liên bang của nhóm 400 người 
ở tột đỉnh trong tổng số thuế thu nhập toàn quốc đã giảm bớt 60%. Trong khi cùng 

những năm đó, gánh nặng thuế đối với tầng lớp 90% dân số ở dưới thì chỉ giảm có 

20%. Nếu tính thêm các khoản thuế An sinh Xã hội và Medicare cao lên vào nữa, thì

nhóm 400 người hàng đầu giữ được nguyên mức thuế cũ, nhưng gánh nặng thuế 
của tầng lớp 90% dân số thực sự đã tăng lên một ít. Điều này có nghĩa là chính phủ 
đã đẩy gánh nặng ngân sách xuống vai tầng lớp người dân ở phía dưới trong bậc 
thang thu nhập. 

Dấu hiệu của tình trạng bất bình đẳng hiện-đại bộc lộ ở mọi nơi. Tư nhân 

đua nhau dùng máy bay phản lực nhỏ thay cho máy bay động-cơ-piston của những 
năm 1960. Trong thập niên vừa qua, chúng ta đã chứng kiến ngày càng tăng những 
đội máy bay phản lực khổng lồ Boeing 767 và 747 của tư nhân. Chúng ta thấy 
ngày càng nhiều khung khán đài riêng tư tại các sân chơi thể thao (được xây dựng 
chủ yếu bằng tiền thuế từ dân chúng) có các đường dốc vào ra riêng biệt. Hơn 7 triệu
người Mỹ sống trong các khu nhà ở có rào kín và trạm kiểm soát. Bằng cách này và 

vô số cách khác nữa, những người siêu giàu tự tách riêng ra khỏi xã hội về mặt 
thể xác, văn hóa và tâm lý. Những xu hướng này giúp giải thích làm thế nào mà 

người phụ tá phát ngôn với báo chí của Nhà Trắng thời Tổng thống Bush lại có thể 
tin rằng một nửa số dân Mỹ kiếm được hơn 250 ngàn USD (mỗi năm), trong khi 
thực tế thì chỉ ít hơn một trong năm mươi người mới kiếm được đến mức ấy. 

Trong khi đó, tình trạng nghèo đói ngày càng trầm trọng hơn. Trong số tất cả 
các nước phát triển thì chỉ có Romania là có tỷ lệ trẻ em nghèo cao hơn Mỹ mà 

thôi. Trong bất kỳ năm nào gần đây, hơn 1 phần 5 dân số trẻ em Mỹ sống trong 
những căn nhà có nhiều bữa không có đủ thức ăn cho mọi người trong gia đình.
Trẻ em da đen và gốc Tây Ban Nha sống trong các hộ gia đình mà chính phủ ta gọi 
là “an ninh lương thực rất thấp” nhiều hơn gấp 5 lần so với trẻ em màu da khác nói 

chung. Các Food bank - kho thực phẩm từ thiện báo cáo rằng kệ hàng hóa của họ 
thường trống trơn trước khi trọn hàng người đang chờ được phục vụ cả, và hầu hết 
khách hàng mới của họ kể từ năm 2008 lại là các cặp vợ chồng có con, đã từng có 

hai việc làm mà giờ đây thất nghiệp. Đối với những người đã quen với tủ bếp đựng 
thức ăn đầy ắp và tủ lạnh không còn đủ chỗ cho mọi thứ mua từ cửa hàng tạp hóa 

về, thì điều này có thể khó mà hiểu cho được. Vậy mà theo thống kê thì ngày nay cứ 
năm mươi hai người Mỹ mà bạn gặp mặt lại có một người không có thu nhập gì 

ngoài phiếu thực phẩm. 
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Tuy nhiên, trên thực tế, bạn có thể sống suốt đời mà hoàn toàn không biết 
bất kỳ ai trong số 6 triệu người Mỹ hiện đang phụ thuộc hoàn toàn vào phiếu 
thực phẩm để sống còn, bởi vì chúng ta đang quá tách biệt với nhau về kinh tế.

Vào cuối thế kỷ thứ mười tám, các vị vua nước Pháp cũng đã sống trong cảnh 
sung sướng không cần biết đến tình cảnh nghèo đói xung quanh họ. Một trong số 
các vua ấy thậm chí còn xây dựng một lâu đài riêng cho tình nhân của mình, trong 

đó ông ta dự định đặt một chiếc bàn ăn khổng lồ nhô cao lên khỏi nhà bếp bên dưới, 
để giới quý tộc không bao giờ phải nhìn thấy những người hầu hạ; dự án đó chưa kịp
thực hiện thì con trai của ông, vị vua cuối cùng của nước Pháp, đã bị mất đầu. 
Tương tự như vậy, những người giàu có ở Mỹ rất dễ dàng làm ngơ trước mọi 
người nghèo khó mà chỉ giao tiếp với những người giàu có như họ vây quanh. 
Không có liên hệ sâu sắc và liên tục với toàn xã hội, những người giàu có nhất bắt 
đầu nhìn nhận về bản thân theo cách phủ nhận thực tế những gì đang diễn ra xung 
quanh họ. Cứ thế, các chính sách mà họ tìm kiếm từ chính phủ — được mua bằng 
tiền quyên góp trong các cuộc vận động chính trị, hay những lần di chuyển bằng 
máy bay tư nhân miễn phí, và những việc làm họ cấp riêng cho bạn bè và gia đình 

của các chính trị gia — đã bóp méo nền kinh tế Mỹ nhiều hơn nữa, nghiêng sân chơi
về phía có lợi cho họ mà hại cho tất cả mọi người khác. 

Nhưng không thể cứ như thế này mãi được! Vẫn có thể cải thiện được chứ. 
Chúng ta có thể chọn khôi phục sự thịnh vượng rộng khắp, thay vì thúc đẩy sự thịnh 
vượng tập trung cao độ đồng thời gia tăng nghèo đói, nhất là tình trạng nghèo đói ở 
lứa tuổi trẻ em. Chúng ta có thể xây dựng một nước Mỹ tốt đẹp hơn, một nước 
Mỹ giảm bớt đói nghèo và xung đột, đồng thời triệt hạ quyền lực của những kẻ 
phiến động mị dân. Tuy nhiên, việc thay đổi các chính sách của chúng ta, trước hết 
đòi hỏi kiến thức, chẳng hạn như dữ liệu thực tế về thu nhập quốc dân mà người nữ 
phát ngôn viên hàng đầu ấy của chính quyền Bush đã ngây thơ không biết đến. Thế 
nhưng ngay cả có được dữ liệu thật đi nữa cũng vô ích nếu không nhận thức được 
nguyên nhân của tình trạng bất bình đẳng cùng cực hiện tại và các đòn bẩy tác động 
cần thiết để thay đổi. Thay đổi lại cũng đòi hỏi hành động có tổ chức ở cấp cơ sở 
nữa, bởi vì ở Mỹ, cải cách luôn luôn thực hiện từ dưới lên.

Xã hội nào cũng được xác định bởi các quy luật của xã hội đó. Bất bình đẳng 
là sản phẩm của các quy luật được đặt ra bởi những người mà chúng ta đã bầu 
chọn, hoặc nếu chúng ta không bỏ phiếu, thì để mặc cho đồng bào của chúng ta bầu 
chọn. Các quy luật đó quyết định một cách kiên cố thành phần nào sẽ thịnh vượng 
và thành phần nào không, ai sẽ hưởng lợi từ hệ thống thuế của chúng ta và ai sẽ chịu
gánh nặng thuế khóa. Nước Mỹ đã khởi đầu với một hiến pháp quy định thành luật 
rằng phải tôn trọng quyền sở hữu nô lệ, thế nhưng chúng ta đã xóa bỏ chế độ nô lệ,
là hình thức bất bình đẳng cực đoan nhất. Và phụ nữ đã giành lại được quyền 
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bầu cử nhờ nỗ lực kiên quyết trong nhiều thập niên của Susan B. Anthony, 
Elizabeth Cady Stanton và rất nhiều người khác nữa. Đạo luật về lao động trẻ em 
đầu tiên đã đòi hỏi nỗ lực đến nửa thế kỷ, và phải cần hơn một thế kỷ để có 

được quy luật về độ tuổi tối thiểu và số giờ tối đa cho lao động trẻ em thông qua 

Fair Labor Standards Act - Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công-bằng năm 1938. 
Thế mà hiện nay một số tiểu bang lại đã làm suy yếu các luật này, thậm chí một số 
đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Liên bang còn bảo nên bãi bỏ chúng nữa. 

Chúng ta có các luật cho phép các công đoàn tổ chức và thương lượng để cải 
thiện lương bổng và điều kiện làm việc, nhưng chúng cũng đã bị suy yếu rất nhiều 
trong ba thập niên qua. Chúng ta cũng có luật pháp mạnh mẽ về môi trường, 
nhưng chúng cũng đang bị tấn công dữ dội. Các chiến thắng ấy, các quy luật ấy đã 

đạt được với cái giá rất đắt, trước đây đã tạo ra được một xã hội tương đối lành 

mạnh hơn, giàu có hơn, gắn bó hơn, nói chung là tốt đẹp hơn về tổng thể. Theo cách 

tương tự, ngày nay chúng ta có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn nhiều nếu 
chúng ta lựa chọn tích cực. 

Công ăn việc làm đầy đủ cho mọi người là một trong hai nhiệm vụ song hành

mà Quốc hội Mỹ theo luật đã quy định cho Federal Reserve - Cục Dự trữ Liên bang,

tức là ngân hàng trung ương của quốc gia chúng ta. Nhiệm vụ kia, thường được báo 

chí và giới quan chức chú ý đến nhất, là kiềm chế lạm phát. 

Tình trạng thiếu việc làm cho thanh niên, đặc biệt là những người có bằng đại
học và cao đẳng, sẽ là một lực trì kéo cản trở nghiêm trọng đối với nền kinh tế của 
chúng ta trong nhiều thập niên, trừ khi chúng ta thay đổi hướng đi mà tập trung vào 

tạo việc làm. Vào cuối năm 2013, nền kinh tế Mỹ chỉ hoạt động ở mức 93% tiềm 
năng của nó, có nghĩa là khoảng một nghìn tỷ USD (one trillion) hoạt động kinh tế 
phụ trội là hoàn toàn khả thi trong tầm tay, nhưng lại đã thất thu vì các chính sách 

sai lầm của chúng ta. Một phần lớn khoản thiếu hụt giữa thực-thu và tiềm-năng kinh 
tế đã tồn tại, bởi vì nước Mỹ đang thiếu hụt từ 9 triệu đến 11 triệu việc làm, dựa trên

dữ liệu trong lịch sử về năng suất làm việc và mức gia tăng dân số. Chúng ta vẫn 
còn trôi dạt trong tình trạng ảm đạm về kinh tế bởi vì chính chúng ta lựa chọn 
như thế.

Giáo hoàng Francis I, khi tố cáo "nền kinh tế loại trừ", đã chọn bất bình 

đẳng là trọng tâm chú mục và hành động trong triều đại của ngài:

“Cũng như điều răn "Ngươi không được giết người" đặt ra một giới hạn 
rõ ràng để bảo vệ giá trị của sự sống con người, ngày nay chúng ta cũng phải 
nói “Ngươi không được” đối với nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng. Một 
nền kinh tế như thế giết mất sự sống. Làm sao đến nỗi khi một người già vô 
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gia cư chết vì đói lạnh nắng gió thì không phải là mục tin tức gì, mà khi thị 
trường chứng khoán sụt hai điểm thì lại là tin tức náo động đối với mọi 
người? 

Ngày nay, mọi thứ đều tuân theo quy luật cạnh tranh và chỉ kẻ nào 

mạnh nhất thì sống còn, cá lớn nuốt cá bé. Kết quả là, hàng loạt người thấy 
mình bị loại trừ hay bị gạt ra ngoài lề xã hội: không có việc làm, không có 

hy vọng, không có bất kỳ phương tiện thoát thân nào khỏi cảnh đói nghèo. 

Chính bản thân con người được coi là hàng hóa tiêu thụ được sử 
dụng rồi loại bỏ. Chúng ta đã tạo ra một loại văn hóa “vứt bỏ” hiện đang lan
rộng. Không còn chỉ đơn giản là bóc lột và áp bức, mà là một thứ gì mới kia. 
Sự loại trừ như thế cuối cùng phải liên quan đến ý nghĩa “thành phần của xã 

hội” mà chúng ta đang sống; bởi những người bị loại trừ không còn là ở 
“dưới đáy” hay “ngoài rìa” của xã hội hoặc “bị tước quyền”, mà họ thậm chí 

không còn là một thành phần của xã hội nữa. Những người bị loại trừ 
không phải là những người “bị bóc lột” mà là những người bị ruồng bỏ, 
những thứ phế thải.” 

*

Tôi đã chọn các chương (cho cuốn sách này) từ một nguồn bao quát gồm các bài 

phát biểu, nghiên cứu học thuật, tiểu luận và sách của nhiều tác giả Mỹ quan tâm 

đến sự lâu bền của quốc gia chúng ta, và được đồng nghiệp của họ kính trọng về 
chuyên môn. 

Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét vấn đề thu nhập và sự giàu có, xuyên qua các 

thế hệ, bởi đó là những thước đo bao trùm nhất và được ghi chép rõ ràng nhất, có cả 
bài phát biểu thuyết phục của Tổng thống Obama về lý do tại sao bất bình đẳng lại là

vấn đề quan trọng. Tiếp theo là chăm sóc sức khỏe vì vấn đề này chiếm phần rất lớn
- hiện đang ở mức 18% sắp tăng đến 20% - trong nền kinh tế của chúng ta, và giữ 
vai trò trung tâm đối với hạnh phúc, khả năng làm việc và là một nhân tố lớn tạo ra 
bất bình đẳng. Những bài viết đóng góp khác khảo sát vấn đề nợ nần và nghèo đói, 
kể cả các chính sách xem nợ nần là tội ác hình sự và làm trầm trọng thêm nạn nghèo 

đói, mà lâu nay lại ít được báo chí quan tâm, do đó vẫn còn là loại chuyện bê bối 
được giấu kín. 

Các chính sách thúc đẩy cả bình đẳng lẫn bất bình đẳng là chủ đề của phần tiếp
theo đó, cung cấp nhận thức về những phương cách mạnh mẽ mà tinh tế, dùng luật 
pháp và quy chế để thực hiện hạnh phúc kinh tế cho cá nhân. Và ở đây cũng thế, luật
hình sự cũng đóng một vai trò quan trọng. 
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Tiếp đó là các bài viết về vai trò trung tâm của gia đình, sẽ cho thấy các 

chính sách của chính quyền tác động lên gia đình như thế nào, cùng với giáo dục, là 

chìa khóa cho nhiều người kể cả chính tôi, có thể đạt được một cuộc sống tốt đẹp 
hơn, và một thế giới giàu có hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn, nhờ ở những kiến 
thức mới. 

Với sự chấp thuận của những tác giả có tác phẩm được trình bày ở đây, tôi đã 

bỏ bớt những từ ngữ, cước chú và các chi tiết có phần xưa cũ hoặc phức tạp, để 
người đọc nói chung có thể rút ra được ý nghĩa chính yếu từ mỗi bài viết. 

Trong các năm qua, tôi đã nghe thường xuyên từ độc giả và khán giả tham dự 
các buổi diễn thuyết trước công chúng của tôi, về những gì khiến họ cảm nhận được 
là những hiểu biết mới hoặc hữu ích. Khi lựa chọn những bài viết đóng góp, tôi đã 

tập trung vào những điều mà các độc giả, khán giả này đã bảo tôi là họ khao khát 

được biết, những gì họ ngạc nhiên khi biết, và những gì họ lo là nhận được quá ít sự 
chú ý từ báo chí, từ các chính trị gia và thậm chí từ tôi. 

Khi bạn đọc các bài viết này, xin nhớ rằng bất bình đẳng không chỉ là chuyện
thu nhập hoặc giàu nghèo, mà tôi chỉ sử dụng như một lăng kính để tập trung vào 

các thước đo dễ nắm bắt nhất. Bất bình đẳng còn liên quan đến khả năng tiếp cận và 

cơ hội tiến thân, là những thứ khó đo lường hơn nhiều. Giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe và tiếp xúc với các hiểm họa môi trường đều có thể chi phối hình thái xã 

hội, ảnh hưởng đến việc ai có cơ may đạt được thành công; ai nhận được thành công

dâng đến tận tay họ; ai có thể vượt qua chướng ngại và ai được thấy các chướng ngại
vật đó dẹp bỏ sẵn cho họ rồi. 

Điểm quan trọng nhất của cuốn sách này là: hãy ghi nhớ ai được lợi và ai 

không. Đó là sự lựa chọn của chính người dân Mỹ chúng ta. Chúng ta quyết định 
như thế. Và chúng ta có tự do để lựa chọn tốt hơn, nhằm củng cố xã hội của chúng

ta để nước Mỹ và quyền tự do của người dân Mỹ được trường tồn.
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Greta Thunberg trước Quốc hội Mỹ 2021
Greta Thunberg

Giới thiệu:

Tháng 8 năm 2018, Greta Thunberg, nữ sinh Thụy Điển 15 tuổi, bắt đầu đứng trước
tòa nhà Quốc hội Thụy Điển cầm bảng kêu gọi “Bãi khóa vì Biến đổi Khí hậu” suốt ngày,

mỗi thứ Sáu trong tuần. Không lâu sau đó, học sinh khắp nơi đã hưởng ứng bằng những
hoạt động tương tự, tạo nên phong trào toàn thế giới gọi là “Fridays for Future – Thứ Sáu

cho Tương lai” tổ chức học sinh bỏ giờ học để biểu tình đòi hành động khẩn cấp về biến
đổi khí hậu toàn cầu. Sau khi Greta Thunberg diễn thuyết ở United Nations Climate
Change Conference – Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên hiệp quốc năm 2018, mỗi tuần
đều có bãi khóa biểu tình ở nơi này nơi kia trên thế giới. Trong năm 2019, đã có nhiều cuộc
biểu tình đồng loạt ở nhiều đô thị tổng cộng hàng triệu học sinh tham gia.

Tháng tư 2021, Greta Thunberg Foundation đã ủng hộ 100 ngàn Euros cho WHO
Foundation để mua covid vaccine, và kêu gọi mọi quốc gia và doanh nghiệp sản xuất chia
sẻ vaccine để mọi người trên thế giới được chủng ngừa, thực hiện “vaccine equity - công

bằng về vaccine”.

Dưới đây là bản dịch Diễn văn của Greta Thunberg, 18 tuổi, trước Quốc hội (Hạ

viện) Mỹ 22 tháng tư 2021.

*

Trước hết, xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến, và tổ chức buổi điều trần này. Tôi

không đại diện cho bất kỳ lợi ích tài chính hoặc chính trị nào. Tôi không phải là 

người vận động hành lang, vì thế tôi không thể thương lượng, giao dịch hay thỏa 
hiệp gì được. Tôi không có gì để cung ứng cho quý vị, mà tôi cũng chẳng phải là 

một nhà khoa học. Tất cả những gì tôi có thể làm được là thúc giục quý vị lắng nghe
và hành động theo khoa học, và sử dụng thường thức mà thôi. Thậm chí tôi cũng 
không giải thích lý do tại sao chúng ta cần thực hiện những thay đổi thực sự quyết 
liệt, và giảm thiểu kịch liệt lượng khí thải nhà kính, tương xứng với khả năng tối đa 
của khoa học hiện nay. Đã là năm 2021 rồi đấy. Vậy mà thực tế là chúng ta vẫn còn 

đang phải thảo luận, và thậm chí còn tệ hơn nữa là chúng ta vẫn còn trợ cấp cho 
nhiên liệu hóa thạch một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bằng tiền đóng thuế của người
dân, thì thật là một điều ô nhục. Đó là bằng chứng rõ ràng rằng chúng ta đã chẳng 
hiểu gì cả về tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu.

Chỉ cần so sánh cái gọi là các chính sách khí hậu hiện hành với khả năng tổng 
quát của khoa học hiện tại, quý vị thấy rõ rằng đã có một khoảng cách khổng lồ. 
Khoảng cách giữa những gì chúng ta đang làm và những gì thực sự cần phải làm, để 
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duy trì mục tiêu dưới 1,5 độ C, vẫn đang ngày càng mở rộng thêm. Và một thực tế 
đơn giản, một thực tế khó ở là nếu chúng ta thực hiện đúng những lời hứa và cam 

kết của chính chúng ta trong Hiệp ước Khí hậu Paris (2015), thì ngay bây giờ đây, 

chúng ta phải chấm dứt trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch, ngừng mọi thăm dò và 

khai thác mới, thoái vốn hoàn toàn khỏi nhiên liệu hóa thạch, và giữ yên carbon 

trong lòng đất. Đặc biệt là nước Mỹ, tính đến thực tế là nước phát thải khí nhà 

kính nhiều nhất từ trước đến nay. Và cần nói rõ rằng đấy chẳng phải là ý kiến cá 

nhân của tôi, mà là những gì khoa học vạch ra rõ ràng.

Mà thật ra, đấy chỉ là nỗ lực tối thiểu cần thiết để khởi động quá trình chuyển 
đổi bền vững nhanh chóng. Vậy mà có vẻ bị xem như (giới trẻ) chúng tôi đang đòi 

hỏi quá nhiều, và quý vị tất nhiên sẽ bảo rằng chúng tôi ngây thơ, điều đó không sao 

cả, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng không ngây thơ đến mức tin rằng mọi chuyện sẽ

tiến hành suôn sẻ nhờ vào các quốc gia và các công ty thiết định vài mục tiêu xa vời,
mơ hồ, thiếu hụt; mà không cần có bất kỳ áp lực thực sự nào từ giới truyền thông và 

công chúng. Vì vậy, quý vị cứ chọn thực hiện nỗ lực tối thiểu đó, hay quý vị sẽ phải 
bắt đầu giải thích cho con cháu của quý vị và những người đáng kể nhất, lý do tại 
sao quý vị lại đầu hàng về mục tiêu 1,5 độ C, tại sao quý vị bỏ cuộc mà không có 

chút cố gắng nào cả.

Điều tôi muốn nói ở đây là không giống như quý vị, thế hệ chúng tôi sẽ không 

bỏ cuộc trước khi chiến đấu. Và thành thật mà nói, tôi không tin trong một phút giây

nào, rằng quý vị sẽ thực sự làm điều này. Khủng hoảng khí hậu không có mặt trong 
các cuộc tranh luận công khai ngày nay. Và vì nó không thực sự có mặt, và mức độ 
nhận thức chung về khủng hoảng khí hậu xuống thấp đến mức phi lý như thế nên 

quý vị sẽ vẫn tiếp tục thoát được mà thản nhiên tiếp tục đóng góp vào việc phá hủy 
điều kiện và môi trường sống trong hiện tại và cả tương lai.

Tôi biết mình không phải là người phải đặt câu hỏi ở đây, nhưng có một điều 
tôi thực sự thắc mắc. Quý vị thành thực tin rằng những người nắm quyền lực như 
quý vị sẽ thoát được trong bao lâu? Quý vị nghĩ mình có thể tiếp tục bỏ mặc cuộc 
khủng hoảng khí hậu, tình trạng bất công toàn cầu, và lượng khí thải kỷ lục trong 
lịch sử này trong bao lâu nữa mà không bị bắt phải chịu trách nhiệm?

Hiện giờ quý vị có thể thoát được đấy, nhưng sớm muộn gì thì công chúng sẽ 
nhận ra được quý vị đã làm gì trong suốt thời gian qua. Đó là điều không thể tránh 

khỏi. Quý vị đang còn có thời gian để làm những điều đúng, phải, và lưu lại cho con 
cháu những di sản của mình, thế nhưng khoảng thời gian đó sẽ không kéo dài lâu 

được. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Chúng tôi, các thế hệ trẻ, là những người sẽ 
viết về quý vị lên sử sách. Chúng tôi là những người quyết định quý vị sẽ được ghi 
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nhớ như thế nào về sau này. Vì vậy, lời khuyên của tôi dành cho quý vị là hãy lựa 
chọn một cách khôn ngoan. Cảm ơn quý vị.

https://www.youtube.com/watch?v=iQ7IQcjfhdQ

https://www.youtube.com/watch?v=iQ7IQcjfhdQ
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Màn đã hạ rồi!
Greta Thunberg

Lời Greta Thunberg - 01 July 2021:

"Cuối cùng thì áp lực quần chúng quá lớn, quý vị bị cả thế giới để mắt theo dõi. Vì

vậy quý vị bắt đầu hành động. Nhưng chẳng phải quý vị hành động gì cho khí hậu...”

Hôm nay tôi đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh thế giới tại Austria của Arnold
Schwarzenegger cùng với Angela Merkel, Tổng thư ký Liên hiệp quốc António Guterres,
John Kerry, Alok Sharma, Jane Goddall và Nicola Sturgeon. 

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của tôi.”

https://gretathunberg.medium.com/the-show-is-over-66e03dd38efa

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=m6eQwAi2U18

*

Ngày mai là đúng 150 tuần lễ kể từ khi (giới học sinh) chúng tôi bắt đầu phong
trào bãi học vì vấn đề khí hậu. Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng có 

nhiều người trên khắp thế giới thức tỉnh về khủng hoảng khí hậu và sinh thái, tạo áp 

lực ngày càng nhiều lên quý vị, những người cầm quyền.

Cuối cùng thì áp lực quần chúng quá lớn, quý vị bị cả thế giới để mắt theo 
dõi. Vì vậy quý vị bắt đầu hành động. Nhưng chẳng phải quý vị hành động gì 

cho khí hậu. Mà hành động kiểu đóng tuồng. Quý vị diễn trò chính trị, chơi 
chữ, đùa bỡn với tương lai của chúng tôi.

Quý vị giả vờ nhận trách nhiệm. Làm ra vẻ những vị cứu-tinh, quý vị ra sức 
thuyết phục chúng tôi rằng vấn đề đang được quan tâm, trong khi đó khoảng cách 

giữa thực tế và những lời “hùng biện” của quý vị càng ngày càng toác rộng thêm ra.

Và bởi mức độ nhận thức chung quá thấp nên quý vị tưởng như có thể thoát thân 

được.

Tuy nhiên, hãy nhìn nhận rõ ràng điều này: những gì quý vị đang làm chẳng 
phải là hành động khí hậu hay ứng phó với tình hình khẩn cấp gì cả đâu. Chưa bao 
giờ có chuyện đó cả. Đấy chỉ là chiến thuật tuyên truyền ngụy trang dưới dạng 
chính trị đó thôi. Quý vị, nhất là các nhà lãnh đạo của các quốc gia có thu nhập cao,
đang giả vờ thay đổi và lắng tai nghe giới trẻ chúng tôi, trong khi vẫn cứ tiếp tục làm

chuyện y hệt như trước.

https://gretathunberg.medium.com/the-show-is-over-66e03dd38efa
https://www.youtube.com/watch?v=m6eQwAi2U18
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Quý vị giả vờ nghiêm túc đối với khoa học mà hô hào rằng “khoa học đã trở 
lại”, trong khi đó vẫn cứ việc tổ chức các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu mà lại 
không màng mời tới một nhà khoa học về khí hậu nào làm diễn giả. Quý vị giả vờ 
tuyên chiến chống lại nhiên liệu hóa thạch, trong khi đó vẫn tiếp tục mở thêm các 

mỏ than, mỏ dầu và đường ống dẫn dầu hoàn toàn mới. Quý vị không chỉ tiếp tục 
buôn bán bình thường như trước đây, mà trong nhiều trường hợp, quý vị thậm chí 

còn đẩy nhanh và mở rộng thêm việc khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Quý vị giả vờ có các chính sách khí hậu đầy tham vọng nhất, trong khi vẫn cứ 
cấp giấy phép khai thác dầu mới, tìm kiếm thêm các mỏ dầu tương lai. Quý vị khoe 
khoang khoác lác về những thứ gọi là cam kết về khí hậu đầy tham vọng của quý 

vị, mà nếu quý vị nhìn tổng thể thì thấy rõ là không thể nào bảo là đủ được, và rồi bị 
vạch trần ra là quý vị thậm chí chẳng định cố gắng đạt tới những mục tiêu đó nữa là.

Quý vị giả vờ quan tâm đến thiên nhiên và sinh thái đa dạng, trong khi thế giới 
đang chặt phá rừng ở mức độ cứ mỗi giây là san bằng một diện tích rừng có kích 

thước bằng sân bóng đá. Quý vị giả vờ là nhà lãnh đạo tiên phong về khí hậu trong
khi vẫn cứ khóa chặt vào một chính sách nông nghiệp chung trong tương lai về cơ 
bản sẽ khiến cho Hiệp ước Paris (về khí hậu, 2015) không thể nào đạt thành được.

Quý vị giả vờ sẽ “build back better - xây dựng lại tốt hơn” sau đại dịch 
(covid-19), mặc dù các khoản tiền ở mức số thiên văn đã được niêm khóa sẵn sàng, 

lại chẳng phải dành cho các dự án xanh, bất kể xanh theo ý nghĩa gì (trong lời nói 

của quý vị). Các nước G7 là một ví dụ, đang chi nhiều thêm hàng tỷ đô-la cho 

nhiên liệu hóa thạch và cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch, hơn là cho năng 
lượng sạch.

Và quý vị bù đắp cho hành vi ấy bằng những lời lẽ hoa mỹ đẹp đẽ và hứa hẹn 
rằng sẽ có ai đó trong tương lai bằng cách nào đó sẽ cải-chính hành động của quý vị 
mà biến lượng khí thải (CO2) thành “thực chất bằng không”. Để rồi khi thấy những 
lời nói suông trống rỗng của quý vị không đủ, khi các cuộc biểu tình kháng nghị 
trở nên ồn ào quá, thì quý vị đáp lại bằng cách phán rằng các cuộc biểu tình 

này là bất hợp pháp.

Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh tất cả các nỗ lực nhằm bảo vệ điều kiện sống,
cả trong tương lai lẫn hiện tại. Kể cả các mục tiêu xa vời này của quý vị về khí thải 
“thực chất bằng không” có thể là một bước đầu tuyệt diệu, nếu chúng không chứa 
đầy những lỗ hổng và kẽ hở. Như nhắm mắt bỏ qua lượng khí thải từ hàng hóa 

nhập khẩu, hàng không và vận chuyển hàng hải quốc tế, cũng như việc đốt những 
sinh khối (biomass); lợi dụng những mánh khóe tính toán lợi hại; loại trừ hầu hết các

vòng phản hồi và các thời điểm đổ ập (*); bỏ qua khía cạnh quan trọng toàn cầu của
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sự công bằng cho mọi người cùng mức tăng lượng khí thải trong lịch sử; hoặc đặt 
điều kiện khiến các mục tiêu này của quý vị hoàn toàn tùy thuộc vào các kỹ thuật 
giải trừ khí thải được khoa đại đến mức ảo tưởng, hoặc hiện nay hầu như chưa hề 
tồn tại.

Thế nhưng, trong khi quý vị tiếp tục giả vờ như thế, càng ngày càng có nhiều 
người trong chúng tôi nhìn thấu sự thật qua các bản văn và các vai diễn của quý vị. 
Khoảng cách giữa hành động và lời nói của quý vị đã không còn có thể bỏ qua 
được nữa. Trong khi càng ngày càng có nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt cùng 

cực đang hoành hành chung quanh chúng ta.

Vì vậy, những người trẻ trên khắp hành tinh này không còn bị lừa bịp bởi 
những lời dối trá của quý vị nữa. Quý vị đang càng ngày càng rời xa chúng tôi và 

rời xa thực tế. Vài năm trước đây thì quý vị đã có thể hô hào rằng chúng ta đang đi 
đúng hướng. Ngày nay, quý vị không còn có thể làm như thế được nữa. Năm 2021 
này đang được dự báo là năm có mức tăng phát thải (khí nhà kính) cao thứ hai từ 
trước đến nay trong lịch sử loài người.

Quý vị bảo rằng chúng ta cần phải tiến hành từ từ để kéo công chúng làm theo.

Thế nhưng, làm thế nào quý vị thực sự có thể mong đợi kéo mọi người theo, nếu quý

vị không coi hiểm họa khí hậu này là một cuộc khủng hoảng cấp bách?

Ít nhất thì đại dịch (covid-19) đã chứng minh một lần vĩnh viễn rằng các tình 

trạng khẩn cấp về khí hậu và sinh thái chưa bao giờ được coi là tình trạng khẩn
cấp cả.

Khủng hoảng khí hậu ngày nay cao lắm thì cũng chỉ được quý vị coi là một
cơ hội kinh doanh để tạo ra những việc làm xanh mới, những doanh nghiệp xanh và

công nghệ xanh mới.

Nhưng khi đại dịch bùng phát, quý vị không thể nói là "chuyện này sẽ mang lại
lợi ích cho ngành sản xuất khẩu trang" hay " chuyện này sẽ tạo ra việc làm mới 
trong ngành y tế và bệnh viện". Chọn hành động táo bạo về khí hậu tất nhiên sẽ 
mang đến nhiều ưu thế và lợi ích. Tuy nhiên, chẳng cần phải nhắc là chúng ta không 

thể nào giải quyết được một cuộc khủng hoảng mà chúng ta không coi là khủng 
hoảng, và không hiểu đúng tầm mức quan trọng của nó.

Có lẽ diễn một vai trò nào đó giúp quý vị dễ ngủ yên mỗi đêm? Cứ nói lên chỉ 
để nói ra miệng mà thôi, vì lời nói đó đã viết sẵn trong kịch bản của quý vị rồi. Thế 
nhưng trong lúc đang bận rộn trên sân khấu như thế để thu hút khán giả, quý vị 
dường như quên mất rằng khủng hoảng khí hậu chẳng phải là chuyện gì đó xa 
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vời trong tương lai, mà nó đã và đang cướp đi mất rất nhiều từ những người dân bị 
thiệt hại nhiều nhất ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất.

Đây có thể chỉ là trò chơi đối với quý vị, một trò chơi để quý vị giành được 
phiếu bầu, được nổi tiếng, được thắng điểm trên thị trường chứng khoán, hay đoạt 
được địa vị lương lớn cấp cao hơn trong cơ quan hoặc công ty vận động hành lang. 

Quý vị nào tập trung vào phong bì hơn là nội dung thực tế, và quý vị nào có bài phát

biểu hay, đẹp nhất hoặc có chính sách dù thiển cận nhưng đáng yêu nhất, sẽ giành 

được chiến thắng.

Quý vị có thể và tất nhiên sẽ chọn tiếp tục diễn các vai tuồng của mình, nói lên 

những lời trong kịch bản, và mặc y trang thích hợp. Quý vị có thể và sẽ tiếp tục giả 
vờ. Nhưng thiên nhiên và vật lý sẽ không bị mê hoặc đâu. Thiên nhiên và vật lý 

không hề bị quyến rủ mà cũng không hề bị phân tâm bởi tuồng diễn của quý vị.

Khán giả đã mệt mỏi. Màn đã hạ rồi!

(*) Chú thích từ Wikipedia: tipping point và feedback loop

(1) tipping point - Thời điểm đổ ập:

Hãy tưởng tượng một ly sữa trên bàn. Nghiêng ly một chút, thì không có gì xảy ra. Nghiêng 

thêm tý nữa, vẫn không xảy ra gì nhiều, sữa chỉ chao đảo thôi. Thế nhưng từ từ nghiêng ly đủ xa, 
sẽ đến thời điểm đột ngột biến đổi từ trạng thái này (sữa trong ly, trên bàn khô) sang trạng thái 

khác (sữa đổ ập lên mặt bàn), đó là “Thời điểm đổ ập”. Thời điểm đổ ập thường bắt đầu từ các 

biến đổi dần dần và ít tác động (sữa chao đảo, nhưng vẫn ở trong ly), rồi đột ngột xảy ra thật 
nhanh chóng (sữa đổ trào ra bàn) và không thể đảo ngược lại được nữa (không có cách nào để 
đổ sữa trở lại vào ly).

Nhiều nhà khoa học về biến đổi khí hậu tin rằng các thời điểm đổ ập sẽ rất quan trọng đối 
với khí hậu, ảnh hưởng đến thời gian và mức độ nghiêm trọng của các tác động của biến đổi khí 

hậu. Ví dụ: Sự biến mất hoàn toàn của khối băng biển Bắc Cực trong các tháng mùa hè có thể làm 

thay đổi đáng kể các dòng hải lưu ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Lớp băng vĩnh cửu tan 
chảy giải phóng một lượng lớn khí mê-tan, làm tăng tốc độ biến đổi khí hậu. Mùa khô kéo dài hơn,
gây ra bởi sự gia tăng nhiệt độ chỉ 5-7 độ F, có thể khiến rừng nhiệt đới Amazon úa chết nhanh 
chóng. Các thời điểm đổ ập của khí hậu có thể xảy đến mà không có cảnh báo gì trước.

(2) feedback loop - Vòng phản hồi:

Khi kết quả ở đầu ra (xuất lực - output) của một hệ thống ảnh hưởng ngược lại chính nó (trở 
lại thành input - nhập lực, đầu vào), đấy là vòng phản hồi.
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Ví dụ: khi nhiệt độ tăng lên, lớp băng vĩnh cửu ở các vùng gần Bắc Cực và ngay Bắc Cực 
bắt đầu tan chảy, giải phóng khí mê-tan. Lượng khí mê-tan tăng thêm đó trong khí quyển lại giúp 

nhiệt độ tăng cao hơn nữa, tạo thành một vòng tuần hoàn xấu.
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Chống Biến đổi Khí hậu

bằng lời nói suông

Greta Thunberg

Giới thiệu:

Diễn đàn Youth4Climate với sự tham gia của 400 thanh thiếu niên

trong độ tuổi từ 18 đến 29 từ 197 quốc gia, đã được tổ chức ở Milan, Italy ngày 28
tháng 9 năm 2021, hai ngày trước khi hàng chục Bộ trưởng trên thế giới họp Hội
nghị Thượng đỉnh tiền-COP26 về khí hậu tại Milan, để chuẩn bị cho cuộc đàm

phán toàn cầu về khí hậu COP26 ở Glasgow vào tháng 11-2021. Chủ tịch COP26 là
ông Alok Sharma đã có mặt và chủ trì cuộc họp của các Bộ trưởng.

Tại Diễn đàn Youth4Climate, diễn giả Greta Thunberg, nhà hoạt động khí

hậu 18 tuổi người Thụy Điển, phát biểu rằng tất cả hành động về khí hậu trong
suốt 30 năm qua của các nhà lãnh đạo thế giới đã chỉ là "blah, blah, blah" -
những lời nói suông, những hứa hẹn không được thực hiện.

Một nhà hoạt động từ Uganda, Vanessa Nakate, nói rằng các nước “đang
phát triển” vẫn còn đang chờ đợi các nước “giàu có” thực hiện những lời hứa
tài chính về biến đổi khí hậu. Thập niên trước đây, các nhà lãnh đạo ở các quốc
gia “phát triển” đã đồng ý chuyển tiền cho các quốc gia “đang phát triển” để giúp

giảm lượng khí thải carbon và đối ứng với khủng hoảng biến đổi khí hậu. Lời hứa
đó đã được tái-xác-nhận vào năm 2015 tại Paris, nơi các nhà lãnh đạo thế giới
một lần nữa đồng ý chuyển 100 tỷ USD mỗi năm kể từ 2020. Thời hạn đó đã bị

bỏ lỡ vào năm ngoái, 2020.

"Chúng tôi vẫn còn đang chờ đợi", Nakate nói, vạch ra rằng “châu Phi thải
khí nhà kính rất ít nhưng lại đang ở tuyến đầu của tai họa biến đổi khí hậu.”

Sau đây là bản dịch diễn văn của Greta Thunberg, các dòng in nghiêng là
phụ-chú của người dịch. Có thể xem video tại đây:

Greta Thunberg's Full Keynote Speech at Youth4Climate Pre-COP26

https://www.youtube.com/watch?v=n2TJMpiG5XQ

*

Biến đổi khí hậu không chỉ là một nguy cơ.

Trên hết, đó là một cơ hội để khởi công xây dựng một hành tinh xanh hơn, 
sạch hơn và khỏe mạnh hơn, cho tất cả mọi người. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội 

https://www.youtube.com/watch?v=n2TJMpiG5XQ
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này, để có thể đạt được kết quả mọi bên đều có lợi, trong cả việc bảo tồn hệ sinh thái

lẫn việc phát triển với phẩm chất cao.

Chống biến đổi khí hậu đòi hỏi sự hợp tác, sáng kiến và ý chí (của mọi 
người) để thực hiện những thay đổi mà thế giới cần đến. Để làm được việc này, 

chúng ta cần phải thực hành những gì chúng ta nói ra.

Chung sức nhau, chúng ta có thể làm được.

Khi tôi nói “biến đổi khí hậu”, các bạn nghĩ đến những gì?

Tôi nghĩ đến việc làm, những việc làm xanh. Việc làm xanh!

Chúng ta phải tìm ra một quá trình chuyển đổi suôn sẻ hướng tới một nền 
kinh tế ít carbon.

Thế mà chúng ta đang nghe những lời gì nào?

“There is no planet b” (Không có hành tinh b dự bị nào đâu). Không có hành 

tinh b ... blah blah blah blah blah blah blah! (nhắc đến lời Tổng thống Pháp 

Emmanuel Macron).

Hoặc là:

“This is not about some expensive politically correct green act of bunny 
hugging” (Đây không phải là chuyện hành động xanh đúng điệu chính trị mà tốn 
tiền của bọn ôm cây ôm thỏ)... blah blah blah! (nhắc đến lời Thủ tướng Anh Boris 
Johnson)

build back better (xây dựng lại tốt hơn)... blah blah blah! (nhắc đến lời Tổng 
thống Mỹ Joe Biden)

Những là:

green economy (nền kinh tế xanh)... blah blah blah

net zero (thực chất zero khí thải) đến năm 2050 ... blah blah blah

net zero ... blah blah blah

climate neutral (trung tính về khí hậu)... blah blah blah ...

Đấy là tất cả những gì chúng ta nghe được từ những người được gọi là lãnh

đạo của chúng ta: những lời nói suông! Những lời nói nghe có vẻ tuyệt vời nhưng 
thực tế cho đến nay đã chẳng đưa đến hành động nào! Hy vọng và ước mơ của 
chúng ta chìm ngộp trong những lời nói và lời hứa suông của họ!
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Tất nhiên chúng ta cần có đối thoại xây dựng, nhưng cho đến nay thì họ đã có 

30 năm nói suông blah blah blah rồi mà đã đưa chúng ta đến đâu nào?

Thực tế là hơn 50% tổng lượng khí thải CO2 trên thế giới đã thải ra kể từ năm 
1990, và một phần ba là đã thải ra kể từ năm 2005. Tất cả đã xảy ra ngay trong lúc 

truyền thông đại chúng liên tục loan tin về những gì các nhà lãnh đạo tuyên bố là họ 
sẽ làm, thay vì vạch ra những gì họ thực sự đang làm; và rồi sau đó vẫn chẳng bắt
các nhà lãnh đạo ấy phải chịu trách nhiệm gì về việc làm của họ, hoặc đúng hơn, là 

về chuyện họ chẳng làm gì ráo cả.

Tuy nhiên, xin đừng hiểu sai ý tôi, chúng ta vẫn còn có thể làm được. Thay đổi
không chỉ có thể thực hiện được, mà còn cần thiết khẩn cấp nữa.

Nhưng chúng ta không thể cứ để tình trạng ngày hôm nay tiếp tục được.

Các nhà lãnh đạo ấy bảo rằng họ muốn có giải pháp, nhưng sự thực không ai 

có thể giải quyết một cuộc khủng hoảng mà mình không hiểu thấu đáo. Không ai có 

thể cân bằng ngân sách nếu không tính đếm tất cả các con số.

Chừng nào chúng ta nhắm mắt bỏ qua sự công bằng và số lượng khí thải 
trong quá khứ, và chừng nào chúng ta không tính đến cả việc tiêu thụ hàng hóa 

nhập cảng, việc thiêu đốt các sinh khối, v.v. và chừng nào thủ đoạn kế toán xảo 
quyệt lại được coi là một cách giảm khí thải hiệu quả nhất, thì chúng ta sẽ còn 

chẳng tiến được đến đâu cả!

Và tất nhiên, khủng hoảng khí hậu chỉ là triệu chứng của một cuộc khủng 
hoảng lớn hơn nhiều, bao gồm khủng hoảng sinh-môi bền vững, khủng hoảng xã 

hội, khủng hoảng bất bình đẳng đã kéo dài từ thời chủ nghĩa thực dân và trước 
đó nữa; một cuộc khủng hoảng dựa trên ý tưởng rằng một loại người nào đó có 

giá trị hơn những người khác do đó có quyền khai thác, bóc lột và cướp đoạt đất 
đai cùng tài nguyên của người khác.

Và thật là ngây thơ khi tin rằng chúng ta có thể giải quyết được cuộc khủng 
hoảng này mà không cần phải đối mặt với gốc rễ của nó.

Ngay lúc này đây, chúng ta vẫn còn đang cắm đầu chạy sai hướng. Năm 2021 
hiện được dự báo sẽ đạt mức tăng khí thải cao thứ hai từ trước đến nay.

Chỉ có khoảng hai phần trăm chi tiêu phục hồi kinh tế của các chính phủ được 
phân bổ cho các biện pháp năng lượng sạch. Và theo một báo cáo mới của Liên Hiệp
Quốc thì lượng khí thải toàn cầu dự kiến sẽ tăng 16% vào năm 2030 so với mức 
năm 2010.
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Các nhà lãnh đạo của chúng ta cố tình không hành động, là một sự phản 
bội đối với tất cả các thế hệ hiện tại và tương lai.

Những người cầm quyền không thể rêu rao rằng họ đang cố gắng, bởi vì họ rõ 

ràng là chẳng cố gắng chút nào cả, khi họ còn tiếp tục cho mở thêm các mỏ than 
mới, mỏ dầu mới và đường ống dẫn dầu hoàn toàn mới; họ cứ giả vờ có những 
chính sách khí hậu đầy tham vọng, trong khi vẫn cho phép các cảm-biến truy tìm 

đường dầu mới để khám phá thêm những mỏ dầu khổng lồ tương lai; rồi họ tự hả-
hê chúc mừng chính họ không chút hỗ thẹn, trong khi vẫn không đề ra được ngay 
cả khoản tài trợ tối thiểu và quá hạn lâu nay rồi, để giúp các quốc gia dễ bị thiệt hại 
nhất đối phó với tai hại của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Nếu đây là những gì họ coi là “hành động” về khí hậu thì chúng ta hoàn toàn 

không muốn.

Họ cho mời cả những con cháu trẻ tuổi của người da đỏ đến tham dự những 
cuộc họp như thế này để giả vờ rằng họ đang lắng nghe chúng ta (các thế hệ trẻ). 
Nhưng chẳng phải vậy đâu! Họ rõ ràng là chẳng lắng nghe gì từ chúng ta, chẳng 
bao giờ cả!

Chỉ cần nhìn vào các con số, chỉ cần nhìn vào các thống kê thì biết! Lượng khí

thải vẫn còn tăng lên mãi! Khoa học không nói dối!

Nhưng tất nhiên chúng ta vẫn có thể xoay chuyển được tình thế này. Hoàn toàn 

có thể cắt giảm lượng khí thải hàng năm thật kịch liệt đến mức chưa từng có trên thế

giới.

Và bởi vì hiện nay không có các giải pháp công nghệ kỹ thuật nào có thể đơn 
độc mà đạt được hiệu quả gần đến mức đó, cho nên chúng ta sẽ phải thay đổi.

Chúng ta không còn có thể để mặc cho những người cầm quyền quyết định
những gì có thể thực hiện được hay không, về mặt chính trị.

Chúng ta không còn có thể để mặc cho những người cầm quyền quyết định hy 
vọng là gì.

Hy vọng không phải là thụ động!
Hy vọng không phải là lải nhải blah blah blah!
Hy vọng là nói lên sự thật!
Hy vọng là hành động!
Và hy vọng luôn luôn đến từ dân chúng.
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Và chúng ta, những người dân, chúng ta muốn một tương lai an toàn, chúng 

ta muốn hành động thực sự vì khí hậu, và chúng ta muốn công bằng về khí 

hậu!

Các bạn có nghe tôi nói không?

Chúng ta muốn gì? Công bằng khí hậu!
Muốn khi nào? Ngay bây giờ!

Chúng ta muốn gì? Công bằng khí hậu!
Muốn khi nào? Ngay bây giờ!

Các nhà lãnh đạo ưa nói rằng: chúng ta có thể làm được. Nhưng rõ ràng là họ 
không có thực tâm hành động, còn chúng ta thì có! Chúng ta có thể làm được, tôi 

hoàn toàn tin chắc rằng chúng ta có thể làm được.

Nhưng phải bắt đầu từ dân chúng. Bắt đầu bằng việc đối mặt với thực tế 
của tình huống, cho dù thực tế khổ nhọc đến thế nào đi nữa. Bắt đầu bằng hành

động và phải bắt đầu ngay bây giờ!

Một lần nữa, chúng ta muốn gì? Công bằng khí hậu!
Muốn khi nào? Ngay bây giờ!

Chúng ta muốn gì? Công bằng khí hậu!
Muốn khi nào? Ngay bây giờ!

Chúng ta muốn gì? Công bằng khí hậu!
Muốn khi nào? Ngay bây giờ!

Cảm ơn các bạn.
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Khủng hoảng khí hậu - COP26 
Vẫn chưa có nhà lãnh đạo thực sự về khí hậu

– 
Ai sẽ xung phong tại Hội nghị Cop26?

Greta Thunberg

Giới thiệu:

Ý kiến của Greta Thunberg, nhà hoạt động khí hậu 18 tuổi người Thụy
Điển, đăng trên báo The Guardian của Anh quốc, Thu 21 Oct 2021, có nhiều chi
tiết bổ sung cho diễn văn đã phát biểu tại Diễn đàn Youth4Climate tổ chức ở

Milan, Italy ngày 28 tháng 9 năm 2021, hai ngày trước khi hàng chục Bộ trưởng
trên thế giới họp Hội nghị Thượng đỉnh tiền-COP26 về khí hậu tại Milan, để

chuẩn bị cho cuộc đàm phán toàn cầu về khí hậu COP26.

COP26, do Anh quốc tổ chức ở Glasgow, Scotland từ 31 Oct đến 12 Nov
2021, dự kiến sẽ có hơn 30.000 người tham dự, từ các lãnh đạo quốc gia, các tổ
chức phi chính phủ và doanh nghiệp, đến các nhà báo, nhà vận động hành lang, nhà

hoạt động và người biểu tình. Và nhiều gương mặt nổi tiếng khác như David
Attenborough, Greta Thunberg, António Guterres,...

COP26 sẽ xác định phương hướng của cuộc chiến phòng chống biến đổi khí

hậu toàn cầu. Quan trọng nhất là kiểm điểm xem các quốc gia đã thực hiện các cam
kết của mình theo Thỏa thuận Paris 2015 như thế nào để hạn chế nung nóng toàn

cầu dưới mức 2 ℃, và các mục tiêu cụ thể cho năm 2030 và 2050.

Có thể xem bài báo tiếng Anh tại đây:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/21/climate-leaders-cop26-uk-climate-crisis-glasgow

*

Giống như các quốc gia giàu có khác, Vương quốc Anh nói nhiều hơn là làm 

về khủng hoảng khí hậu. Tình trạng này cần thay đổi ở Glasgow (tại Hội nghị Cop26)

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông António Guterres gần đây đã gọi báo cáo 

mới của IPCC về khủng hoảng khí hậu là một “báo động đỏ” đối với nhân loại. 
Ông nói “Chúng ta đang ở ngay trên bờ vực thẳm”. (IPCC: Intergovernmental Panel 
on Climate Change - Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, của Liên hiệp quốc).

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/21/climate-leaders-cop26-uk-climate-crisis-glasgow


  195

Có thể nghĩ rằng những lời đó đã gióng lên một hồi chuông báo động trong xã 

hội của chúng ta. Thế nhưng, vẫn giống như rất nhiều lần trước đây, điều này đã 

chẳng xảy ra. Thái độ phủ nhận khủng hoảng khí hậu và sinh thái đã bắt rễ sâu sắc 
đến mức chẳng có mấy ai thực sự để ý đến nguy cơ này nữa. Bởi chẳng ai coi 
khủng hoảng khí hậu như một cuộc khủng hoảng thực sự, cho nên những cảnh 
báo về chuyện sống còn này của loài người vẫn tiếp tục chìm đắm trong làn sóng 

tuyên truyền giả mạo thường xuyên xóa rửa cho có màu xanh, và dòng tin tức truyền
thông thường ngày.

Dù vậy, chúng ta vẫn còn có hy vọng, nhưng hy vọng tất yếu phải bắt đầu 
bằng sự thành thực.

Bởi khoa học không nói dối. Sự thật rõ ràng trong như thủy tinh, nhưng chúng 

ta vẫn một mực không chấp nhận. Chúng ta từ chối, không thừa nhận rằng giờ đây 

chúng ta phải lựa chọn giữa việc cứu sự sống trên hành tinh, hay vẫn tiếp tục lối 
sống không bền của chúng ta. Bởi chúng ta muốn cả hai. Chúng ta đòi cả hai.

Nhưng sự thật không thể chối bỏ được, là chúng ta đã để mặc quá muộn để có 

được cả hai. Và cho dù thực tế có khó chịu cho chúng ta đến mức nào đi nữa, thì đấy
vẫn chính xác là điều mà các nhà lãnh đạo của chúng ta đã lựa chọn cho chúng 

ta qua nhiều thập niên không hành động gì ráo cả của họ. Hàng chục năm qua họ

chỉ lảm nhảm những lời nói suông “blah, blah, blah”.

Khoa học không nói dối. Nếu chúng ta muốn giữ được dưới mức những mục 
tiêu đã đặt ra trong Thỏa thuận Paris năm 2015 – và nhờ đó giảm thiểu rủi ro 
gây ra các phản ứng khí hậu dây chuyền không thể đảo ngược, ngoài tầm kiểm soát 

của con người – thì chúng ta cần phải giảm phát thải khí nhà kính hàng năm ngay 
lập tức, và quyết liệt đến mức chưa từng có trong lịch sử thế giới. Và bởi vì hiện nay
không có giải pháp công nghệ kỹ thuật nào có thể đơn độc mà đạt được hiệu quả gần
đến mức đó trong tương lai gần, cho nên cần phải thực hiện những thay đổi tận 
gốc trong xã hội của chúng ta.

Chúng ta hiện đang trên đường tiến đến một thế giới nóng thêm ít nhất là 2,7 
độ C vào cuối thế kỷ này – mà điều đó cũng chỉ xảy ra nếu các quốc gia đáp ứng 
đúng tất cả các cam kết mà họ đã chấp thuận. Hiện tại thì chẳng có quốc gia nào 

làm được như thế cả. Chúng ta "dường như còn cách vài năm ánh sáng nữa mới đạt
được các mục tiêu hành động vì khí hậu mà chúng ta đã cam kết", một lần nữa trích 

lời ông Guterres.

Mà thực tế là chúng ta đang tăng tốc theo hướng sai lầm. Năm 2021 hiện được 
dự báo sẽ đạt mức tăng phát thải cao thứ hai từ trước đến nay, và lượng phát thải 
toàn cầu dự kiến sẽ tăng 16% vào năm 2030 so với mức năm 2010. Theo 
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International Energy Agency - Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chỉ có 2% chi tiêu 

phục hồi từ các chính quyền trên thế giới hứa hẹn “build back better - xây dựng lại 
tốt hơn”, đã được đầu tư vào năng lượng sạch, trong khi việc sản xuất và thiêu đốt 
than, dầu và khí đốt tiếp tục được trợ cấp đến 5,9 tỷ USD chỉ trong năm 2020. 
Sản lượng nhiên liệu hóa thạch toàn thế giới theo kế hoạch của các chính phủ cho 
đến năm 2030, sẽ gấp hơn hai lần sản lượng phù hợp cho mục tiêu 1,5 độ C. Đây là 

cách thức mà khoa học cho chúng ta biết rằng không còn có thể đạt được mục tiêu 

nữa, nếu không có sự thay đổi lớn trên toàn hệ thống. Bởi vì thay đổi như vậy sẽ 
đòi hỏi phải xé bỏ các hợp đồng, từ bỏ các thỏa thuận trên một quy mô lớn không 

thể tưởng tượng được – điều này đơn giản là không thể thực hiện được trong hệ 
thống hiện tại.

Nói tóm lại, chúng ta hoàn toàn không đạt được các mục tiêu mà ngay từ đầu 
đã hoàn toàn không đủ. Mà đấy vẫn chưa phải là phần tồi tệ nhất. Tại đất nước của 
tôi là Thụy Điển, một cuộc điều tra tin tức gần đây đã kết luận rằng một khi tính 

gom tất cả lượng phát thải thực tế của Thụy Điển (gồm cả các số liệu địa phương, 
sinh học, tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu, thiêu đốt sinh khối, đầu tư quỹ hưu trí, v.v.), 

thì hiện tại thực chất chỉ có một phần ba tổng số là được tính vào các mục tiêu khí 

hậu của đất nước. Và cũng dễ hiểu rằng đây không chỉ là hiện tượng riêng của Thụy 
Điển mà thôi.

Chắc chắn rằng bước đầu tiên để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu là phải 
đưa tất cả số lượng phát thải thực tế của chúng ta vào số liệu thống kê để có được 
một cái nhìn tổng thể. Điều này cho phép chúng ta đánh giá chính xác được tình 

hình mà bắt đầu thực hiện những thay đổi cần thiết. Thế mà cách tiếp cận này đã 

không được chấp nhận, thậm chí không được đề xuất nữa, bởi bất kỳ nhà lãnh đạo 
nào trên thế giới. Thay vào đó, tất cả đều chuyển sang các chiến thuật truyền 
thông và tuyên truyền để làm cho có vẻ như họ đang hành động (vì khí hậu)!

Một ví dụ kinh điển là Vương quốc Anh – quốc gia hiện đang sản xuất 570 
triệu thùng dầu và khí đốt mỗi năm. Một quốc gia có thêm 4,4 tỷ thùng dầu và khí 

đốt dự trữ khai thác được từ thềm lục địa. Một quốc gia cũng nằm trong số 10 quốc 
gia phát thải nhiều nhất trong lịch sử. Khí thải của loài người lưu lại trong bầu khí 

quyển đến một nghìn năm, và chúng ta đã thải ra khoảng 89% trong tổng số CO2 
cho chúng ta 66% cơ hội giữ được mức tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C. Đây là lý do 

tại sao lượng phát thải suốt trong lịch sử và khía cạnh công bằng về khí hậu là quan 

trọng – về cơ bản, đã chiếm 90% toàn bộ cuộc khủng hoảng này.

Từ năm 1990 đến năm 2016, Vương quốc Anh đã giảm 41% lượng khí thải trên

lãnh thổ. Tuy nhiên, khi tính cả toàn bộ quy mô phát thải của Vương quốc Anh –
kể cả khí thải do tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu, hàng không và vận chuyển quốc
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tế, thì mức giảm thực sự chỉ là 15%. Đấy là chưa tính đến khí thải từ việc thiêu 

đốt sinh khối, như tại nhà máy Drax’s Selby – một nhà máy phát điện mệnh danh là

“tái tạo” được chính phủ trợ cấp rất nhiều, mà theo phân tích, là đơn vị phát thải khí 

CO2 nhiều nhất của Vương quốc Anh, và nhiều thứ ba trên toàn châu Âu. Vậy mà 

chính phủ Anh vẫn cho rằng Vương quốc Anh là một quốc gia dẫn đầu về khí hậu 
toàn cầu.

Tất nhiên, Vương quốc Anh không phải là quốc gia duy nhất dựa vào việc tính 

toán carbon một cách “sáng tạo” như vậy. Mà đấy là tiêu chuẩn của các nước. 
Trung Quốc, hiện là quốc gia thải khí CO2 nhiều nhất thế giới, đang có kế hoạch 
xây dựng 43 nhà máy điện than mới thêm vào số 1.000 nhà máy đang hoạt động, 
trong khi đó vẫn tự xưng là “người tiên phong” về sinh thái, cam kết sẽ để lại “một 
thế giới sạch và tuyệt đẹp cho các thế hệ tương lai”! Hoặc chính quyền mới của 
Hoa Kỳ, đã tuyên bố “lắng nghe… khoa học” mặc dù thực tế – cùng với nhiều quyết
định liều lĩnh khác nữa – gần đây lại công bố kế hoạch mở thêm hàng triệu mẫu đất 
cho việc khai thác dầu và khí đốt, cuối cùng có thể tạo ra sản lượng lên tới 1,1 tỷ 
thùng dầu thô và 4,4 nghìn tỷ feet-khối khí đốt hóa thạch. Việc trở thành quốc 
gia phát thải khí nhà kính lớn nhất trong lịch sử, đồng thời là nước sản xuất dầu hỏa 
số một thế giới, hơn xa mọi nước khác, dường như không làm nước Mỹ bối rối khi 
tuyên bố tự hào là quốc gia lãnh đạo thế giới về khí hậu!

Sự thật là không có nhà lãnh đạo khí hậu nào cả. Vẫn chưa có. Ít nhất là 

không có trong số các quốc gia có thu nhập cao. Mức độ nhận thức của công chúng 

và áp lực mạnh mẽ chưa từng có từ truyền thông đại chúng vốn là yếu tố cần thiết để

có bất kỳ nhà lãnh đạo thực sự nào xuất hiện, thì về cơ bản vẫn chưa tồn tại.

Khoa học không nói dối, mà cũng không bảo chúng ta phải làm gì. Nhưng khoa
học cho chúng ta hình dung được những gì cần phải làm. Tất nhiên chúng ta có thể 
tự do bỏ qua hình dung ấy mà vẫn tiếp tục phủ nhận. Hoặc cứ tiếp tục ẩn núp sau 

cách kế toán “thông minh”, các lỗ hổng pháp luật và các số liệu thống kê cố tình 

không đầy đủ. Như thể bầu khí quyển cũng phải quan tâm đến các khung hành động 
của chúng ta. Như thể chúng ta có thể kỳ kèo thương lượng với các quy luật vật lý.

Như Jim Skea, một nhà khoa học hàng đầu của IPCC, đã nói: “Giới hạn sự 
nung nóng toàn cầu ở mức 1,5 độ C là khả thi theo quy luật hóa học và vật lý, nhưng
để làm được như vậy sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn lao chưa từng có”. Để Hội nghị 
Cop26 ở Glasgow thành công, sẽ cần nhiều thứ. Nhưng trên hết, sẽ cần đến sự 
thành thực, đoàn kết và lòng dũng cảm.

Tất nhiên, tình trạng khẩn cấp về khí hậu và sinh thái chỉ là triệu chứng của 
một cuộc khủng hoảng môi-trường-sống to lớn hơn nhiều. Một cuộc khủng hoảng 
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xã hội. Một cuộc khủng hoảng về bất bình đẳng đã kéo dài từ thời chủ nghĩa thực 
dân và trước đó nữa. Một cuộc khủng hoảng dựa trên ý tưởng rằng một loại người 
nào đó có giá trị hơn những người khác do đó có quyền khai thác, bóc lột và cướp
đoạt đất đai cùng tài nguyên của người khác. Tất cả kết nối với nhau. Đó là một 
cuộc khủng hoảng môi-trường-sống bền vững mà mọi người sẽ được hưởng lợi từ 
việc giải quyết nó. Nhưng thật là ngây thơ khi nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết 
được cuộc khủng hoảng này mà không cần phải đối mặt với gốc rễ của nó.

Hiện nay, mọi chuyện có thể trông rất đen tối vô vọng, và với hàng loạt các báo

cáo và biến cố khí hậu càng ngày càng leo thang, cảm giác tuyệt vọng là điều dễ 
hiểu. Nhưng chúng ta cần nhắc nhở bản thân rằng chúng ta vẫn còn có thể xoay 
chuyển được tình thế này. Hoàn toàn có thể xoay chuyển được nếu chúng ta sẵn 
sàng để thay đổi.

Hy vọng đang trổi dậy chung quanh chúng ta. Bởi tất cả những gì cần có thực
sự chỉ là một – một nhà lãnh đạo thế giới, hoặc một quốc gia có thu nhập cao, hoặc 
một đài truyền hình lớn, hoặc một tờ báo hàng đầu, đứng ra quyết tâm sẽ thành thực,
thực sự coi khủng hoảng khí hậu là khủng hoảng đúng như bản chất của nó. Một 
nhà lãnh đạo cân nhắc toàn bộ tất cả các số liệu, và từ đó dũng cảm hành động để 
giảm lượng khí thải theo tốc độ và quy mô mà khoa học đòi hỏi. Từ đó, mọi việc có 

thể được khởi động theo hướng thực sự hành động, theo hy vọng, mục đích và ý 

nghĩa của chúng ta.

Đã đến thời điểm phải quyết định tối-hậu. Trong khi các hội nghị thượng 
đỉnh này nọ vẫn liên tục tiếp diễn, lượng khí thải vẫn tiếp tục tăng lên. 

Nhà lãnh đạo đó sẽ là ai?




