Dự án Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF)

Thúc đẩy đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới
thông qua đối thoại vì sự phát triển thủy điện bền vững tại
khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam
Cựu sinh nhận tài trợ:
• Nguyễn Ngọc Khánh Vân: Thạc sỹ - ĐH Queensland; Giám đốc - Trung tâm Nghiên cứu
Phát triển và Đồng kiến tạo Tri thức
• Phạm Thị Diệu My: Thạc sỹ - ĐH Quốc gia Australia; Giám đốc - Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển Xã hội

Thời gian thực hiện:
2018 - 2019

• Phạm Thị Thùy Dung: Thạc sỹ - ĐH Queensland; Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI

“

Các cộng đồng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên
Việt Nam thường đối mặt với nhiều thách thức để duy trì
sinh kế của họ khi bị di dời chỗ ở do việc phát triển các
nhà máy thủy điện.

Hành động
Nhóm cựu sinh đã tổ chức đối thoại giữa đại diện của các
cơ quan nhà nước, công ty, các tổ chức phi chính phủ và
các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thủy diện để thúc đẩy các
chính sách đóng góp cho sự phát triển bền vững thủy điện.
Sau đối thoại, nhóm cựu sinh đã biên soạn và gửi tới các
bên liên quan tập sách “Đối thoại về thủy điện: Mở rộng tư
duy, tâm hồn và khát vọng” như một tài liệu tham khảo cho
các dự án thủy điện trong tương lai.

Kết quả đạt được
1.

40 đại diện từ các cơ quan Nhà nước và viện trường, các công ty,
tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng bị ảnh hưởng thủy điện từ
tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, và Quảng Bình đã
tham gia buổi đối thoại.

2.

310 ấn phẩm “Đối thoại về thủy điện: Mở rộng tư duy, tâm hồn và
khát vọng” bằng tiếng Anh và tiếng Việt đã được phát cho người
tham gia và các bên liên quan sau buổi đối thoại.

3.

Thúc đẩy các hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương
trong nỗ lực hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng thông qua việc
tham gia vào dự án.

4.

Phương pháp tiếp cận có sự tham gia nhằm đánh giá tác động xã
hội và đánh giá tác động giới đã được thảo luận tại buổi đối thoại
như một phương án thúc đẩy sinh kế bền vững sau khi tái định cư.

“

Vấn đề

Kết nối cơ quan Nhà nước,
viện trường, công ty và
các cộng đồng vào đối
thoại này là một nỗ lực
hiệu quả nhằm nâng cao
tiếng nói của người dân
khi mà tiếng nói của họ ít
được lắng nghe trong giai
đoạn lập kế hoạch dự án.
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