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Lời cảm ơn
Bản báo cáo này được thực hiện với công sức của chín tổ chức lọt vào vòng chung kết của 
cuộc thi Tìm kiếm Giải pháp 2018, thuộc một dự án khác lớn hơn - Canh tác Đa dạng sinh 
học. Dự án này là một phần của Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI). Các Bộ Liên bang Môi trường, 
Bảo tồn thiên nhiên, và An toàn hạt nhân (BMU) ủng hộ sáng kiến này dựa trên cơ sở của một 
quyết định được thông qua bởi Quốc hội Liên bang Đức. Chúng tôi vô cùng biết ơn hàng trăm 
cá nhân và tổ chức đã chia sẻ các giải pháp của bản thân qua cuộc thi Tìm kiếm Giải pháp, các 
tổ chức thuộc vòng chung kết đã chung tay tổ chức hội thảo Chiến Dịch Bảo Tồn, 227 cá nhân 
đã tham gia hội thảo, và đặc biệt là những người đã lựa chọn ở lại để tiếp tục chạy 38 chiến 
dịch được nhắc đến trong bản báo cáo này - những người mà cống hiến của họ đã truyền cảm 
hứng làm thay đổi nhiều cộng đồng trên thế giới. 

Dự án sẽ không đạt được hiệu quả này nếu thiếu đi sự hợp tác của Deutche Welle và hơn 27 
cơ quan truyền thông đã chung sức biến nó thành hiện thực, trong đó: PANORAMA phụ trách 
trình bày các giải pháp; Chuyên gia Phát triển Nông nghiệp Trẻ tuổi (YPARD), Diễn đàn Cảnh 
quan Toàn cầu (GLF), cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hiệp Quốc phụ 
trách hỗ trợ và quảng bá trong mạng lưới nội bộ của họ. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Fatima Ramis vì đã sắp xếp và biên soạn dữ liệu từ chín buổi 
hội thảo và 38 bản báo cáo chiến dịch. Bản báo cáo này cũng đã nhận được những ý kiến hữu 
ích từ Paul Butler, Dulce Espelosin, Gabor Figeczky, Konrad Hauptfleisch, Tiến sĩ Adam Levine, 
Shiyang Li, Lisa Schindler-Murray, Frederik Stapke và Ariane Steins-Meier.

Chỉnh sửa và thiết kế
Kyla Timberlake
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Tóm tắt dự án
Cuộc thi Tìm Kiếm Giải Pháp Đa Dạng Sinh Học là một thử 
nghiệm táo bạo nhằm thu hút các giải pháp cộng đồng 
để điều chỉnh bảo tồn đa dạng sinh học và sản xuất nông 
nghiệp. Sử dụng phương thức tận dụng nguồn lực cộng 
đồng, cuộc thi đã thu hút 338 bài dự thi từ 86 quốc gia. 
Các giải pháp đó, từ đại đa số chưa được khải nghiệm đến 
những nghiên cứu chuyên sâu, tập trung vào việc áp dụng 
những biện pháp triển vọng có thể mang lại lợi ích cho cả 
cộng đồng nông nghiệp lẫn môi trường sống mà họ gọi 
là nhà. Những phương thức tiếp cận và thành tựu của họ 
đã ngầm nhấn mạnh một nhận thức chung, rằng canh tác 
và đa dạng sinh học không xung khắc với nhau, ngược lại, 
chúng có thể, và phải tự củng cố. Hơn nữa, họ đã chỉ ra 
những phương thức cụ thể mà các dự án nhỏ trên khắp 
thế giới đã và đang dùng, để biến những mục tiêu và 
hướng dẫn quốc tế về phát triển bền vững trở thành hành 
động thiết thực.

Kể từ cuộc thi năm 2017, ý thức về tầm quan trọng của 
việc bảo tồn đa dạng sinh học trên thế giới đã phát triển 
hơn, và các giải pháp thân thiện với môi trường cũng đang 
gia tăng trên phương diện sản xuất và tiêu thụ thực phẩm. 
Đã xuất hiện các bằng chứng chứng minh rằng việc bảo 
tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng có giá trị về 
mặt tài chính: Mỗi đô la Mỹ đầu tư sẽ tạo ra chín đô la Mỹ 
lợi nhuận.

Tuy nhiên, để gặt hái những lợi ích tiềm năng đó, thì 
những hỗ trợ và tài trợ nhằm bảo vệ các hệ sinh thái quý 
giá và đa dạng sinh học của chúng phải đến được với cộng 
đồng. Chúng nên được thiết kế bằng cách nào đó để công 
nhận rằng hành vi của cộng đồng nông dân ở quy mô nhỏ 
cũng quan trọng đối với cộng đồng toàn cầu giống như 
những chiến lược quy mô lớn vậy, đồng thời cung cấp cho 
những người đề xuất ở cấp địa phương những nguồn lực 
cần thiết để nhân rộng và đưa các giải pháp của họ lên 
tầm quy mô.

Cuộc thi Tìm Kiếm Giải Pháp Đa Dạng Sinh Học đã cho 
thấy, kể cả những khoản đầu tư nhỏ vào các giải pháp cấp 
cộng đồng cũng có thể đem đến những lợi nhuận đáng 
kể, không chỉ cho những người tham gia và chương trình 
của họ mà còn nhiều hơn nữa. Chín trong số những dự án 
hàng đầu của cuộc thi đã được chọn để tổ chức hội thảo 
Chiến Dịch Bảo Tồn (C4C) với sự tham gia của tổng cộng 
38 tổ chức khác nhau, đại diện cho 12 quốc gia. Hội thảo 
C4C giảng dạy phương pháp của Rare nhằm hướng dẫn 
người tham gia cách thiết kế và thực hiện một chiến dịch 
tiếp thị xã hội với mục tiêu thay đổi các thói quen không 
bền vững, kết hợp với đào tạo kỹ thuật và tiếp thị nông 
nghiệp hữu cơ do Liên đoàn Các phong trào Nông nghiệp 
Hữu cơ Quốc tế dẫn đầu.

Chiến dịch C4C đã thành công tiếp cận 227 học viên, 
43.000 khán giả mục tiêu, và hơn 570.000 thành viên của 
cộng đồng lớn hơn. Chúng đem đến cho người tham gia 
hiệu suất làm việc cao hơn cùng với một kho tàng kỹ năng 
mới nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đổi mới 
phong trào. Những tác động nhỏ của chúng không chỉ 
giúp cho hệ sinh thái lành mạnh hơn và quản lý đất đai tốt 
hơn mà còn mang lại những thành quả như: gắn kết cộng 
đồng và gắn kết xã hội mạnh mẽ hơn, gia tăng tỷ lệ tham 
gia của phụ nữ và trẻ em, cải thiện sinh kế và các lựa chọn 
sinh kế, cũng như đổi mới trong việc đánh giá con người và 
tài nguyên bản địa.

Cốt lõi mang đến hiệu quả đào tạo của C4C chính là nền 
tảng của nó, dựa trên khoa học hành vi, cùng với nhận 
thức rằng các hành vi của con người là trung tâm của 
các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học và các giải pháp 
nhằm giảm bớt chúng. Những công cụ và thành phẩm mà 
hội thảo mang tới hoạt động trong phạm vi các mối liên 
hệ và ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng đến hành vi của con 
người và đưa ra các biện pháp thúc đẩy sự thay đổi, khiến 
nó trở nên dễ dàng hơn, và biến nó thành phương án lựa 
chọn mới. 

Xét về quy mô, những thay đổi về hành vi và giải pháp dựa 
trên cộng đồng nhằm hòa hợp hoạt động sản xuất-canh 
tác và bảo tồn đa dạng sinh học có thể đem đến một thay 
đổi lớn. Chúng có thể giúp thúc đẩy sự chuyển đổi các hệ 
thống sử dụng đất và lương thực để củng cố các nền kinh 
tế ở nông thôn, làm chúng trở nên toàn diện và vững chắc 
hơn về mặt lương thực, đồng thời đưa thế giới đến gần 
hơn với các Mục tiêu Phát triển bền vững lớn hơn - mục 
tiêu Thỏa thuận về Khí hậu và Khung đa dạng sinh học 
toàn cầu hậu 2020 của Liên Hợp Quốc. 

Những trang báo cáo này mô tả cách thức mà những 
chiến dịch nhỏ dựa vào cộng đồng - do cộng đồng lãnh 
đạo đang tận dụng các mối quan hệ xã hội và khoa học 
thay đổi hành vi để điều chỉnh quá trình canh tác và đa 
dạng sinh học vì lợi ích của chúng và của chính chúng ta. 
Chúng thể hiện sức mạnh của các giải pháp từ quy mô 
nhỏ nhất, và mối liên hệ mật thiết giữa các hoạt động địa 
phương và mục tiêu toàn cầu. Chúng đem đến hy vọng 
và các khuyến nghị thực tế về cách thức mà các bên liên 
quan, từ các nhà tài trợ cấp cao và các nhà hoạch định 
chính sách đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nghiên 
cứu, người tiêu dùng và chính cộng đồng của họ có thể hỗ 
trợ các giải pháp có quy mô nhỏ và tiềm năng mở rộng quy 
mô của chúng.
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