
 

EARTHRIGHTS INTERNATIONAL 

Chúng tôi hoan nghênh tất cả Cựu học viên EarthRights tham gia mạng lưới 

của chúng ta 

Thông tin chung 

Từ năm 1999, hơn 600 học viên đã tốt nghiệp từ các chương trình tập huấn khác nhau do EarthRights 
International tổ chức. 

Các chương trình đào tạo của chúng tôi bao gồm: Trường EarthRights Mekong, Trường EarthRights 
Myanmar tổ chức tại Myanmar và Thái Lan; Viện Nghiên cứu Pháp lý Mekong (MLAI), Học bổng Pháp lý 
Bertha Legal Fellowship, chương trình Đào tạo về Sức khỏe và EarthRights (HEARTH), chương trình Trao 
đổi học viên giữa Thái Lan-Lào; Chương trình Đào tạo ngắn hạn về Công lý Khí hậu. Các cựu học viên của 
EarthRights đến từ các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong: Campuchia, Trung Quốc, CHDCND Lào, 
Myanmar, Thái Lan, và Việt Nam.  

Hiện tại, các cựu học viên EarthRights bảo vệ quyền con người và môi trường trong cộng đồng quê hương 
của họ trên khắp khu vực sông Mekong bằng cách ứng dụng các kỹ năng, ý tưởng và sự hợp tác được phát 
triển và chia sẻ thông qua các chương trình đào tạo chuyên biệt của EarthRights. Những người bảo vệ quyền 
đang xây dựng dựa trên họ.  

Tại sao chúng tôi đang xây dựng một mạng lưới cựu học viên chính thức? 

Do sự thiếu dân chủ, thiếu tôn trọng nhân quyền, chế độ pháp quyền không hiệu quả, cộng thêm ảnh hưởng 
từ đại dịch Covid, các cựu học viên EarthRights vận động hợp pháp cho nhân quyền và tài nguyên thiên 
nhiên phải đối mặt với những rủi ro to lớn. Những rủi ro này hiện đang ngày càng gia tăng, bao gồm cả hình 
sự hóa và sách nhiễu tư pháp.  

Mục tiêu của chúng tôi 

EarthRights muốn tiếp tục trang bị cho các cựu học viên những kiến thức, kỹ năng và các công cụ mạnh mẽ 
để kiến tạo sự thay đổi. Chúng tôi muốn họ đảm bảo tiếp cận và những quan điểm vô giá về những thách 
thức mà cộng đồng phải đối mặt. 

Chúng tôi muốn xây dựng cam kết để cùng các cựu học viên tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác làm việc về 
công bằng khí hậu và trách nhiệm giải trình, những người bảo vệ quyền trái đất, trách nhiệm giải trình của 
doanh nghiệp. 

Chúng tôi sẽ làm việc với các bạn để cùng xây dựng một mạng lưới cựu học viên có ý nghĩa, hiệu quả và 
bền vững để đạt được mục tiêu này. 

Cách tiếp cận của chúng tôi 

Chúng tôi sẽ xây dựng mạng lưới cựu học viên từ nền tảng lắng nghe và đồng thiết kế với các bạn, nhằm 
giúp các bạn đáp ứng những nhu cầu và thách thức của mình. Các bạn sẽ cho chúng tôi biết phương tiện và 



nền tảng nào phù hợp nhất để tương tác với mình. Việc đảm bảo an ninh của các bạn sẽ được ưu tiên . 

Chúng tôi sẽ chú ý đến hòa nhập xã hội và giới, nhằm đảm bảo tính hòa nhập và minh bạch là những giá trị 

cốt lõi của mạng lưới. Một nhóm cựu học viên sẽ được lựa chọn làm các thành viên nòng cốt để xây dựng 

bối cảnh và lập kế hoạch triển khai chiến lược. Từ những ý kiến của các cựu học viên, họ sẽ bắt đầu quá 

trình thiết kế mạng lưới.  

Trong quá trình xây dựng, chúng tôi sẽ kêu gọi tất cả cựu học viên cùng tham gia hoàn thiện mạng lưới. 

Mạng lưới cựu học viên sẽ: 

• Hỗ trợ những người bảo vệ quyền trái đất tiếp cận các nguồn lực đào tạo, tài chính và kỹ thuật. Đây 
sẽ là một mạng lưới khu vực rộng lớn và đa dạng để chia sẻ thông tin, lập chiến lược và hợp tác. 

• Hỗ trợ cựu học viên các nguồn lực để phát triển và điều hành các hoạt động về công bằng khí hậu 
và trách nhiệm giải trình, những người bảo vệ quyền trái đất, trách nhiệm giải trình của doanh 
nghiệp.  

• Thúc đẩy phúc lợi của các cựu học viên EarthRights để họ có thể tự chăm sóc bản thân. Trung tâm 
Mitharsuu của chúng tôi sẽ là trung tâm của sự đoàn kết và học hỏi. 

• Thiết lập quyền tiếp cận vào nguồn kiến thức, nguồn lực và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên 
trong mạng lưới để họ có thể thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả cả trong không gian 
kỹ thuật số và không gian vật lý. 

• Xây dựng năng lực của cựu học viên về quản lý rủi ro, an toàn và an ninh, và vận động chống hình 
sự hóa và sách nhiễu tư pháp. 

• Hỗ trợ các cựu học viên ở Myanmar trong các trường hợp khẩn cấp ở môi trường thù địch dành cho 
các nhà hoạt động sau cuộc đảo chính. 

Mạng lưới cựu học viên EarthRights khi được chính thức hóa sẽ đáp ứng hiệu quả trong việc cung cấp các 
công cụ, không gian an toàn vật lý, nền tảng kỹ thuật số bảo mật và các nguồn tài nguyên hỗ trợ. 

Mạng lưới sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực của những người bảo vệ môi trường và nhân quyền trong việc xây 
dựng chiến lược, hợp tác và cung cấp các khóa đào tạo, các trường hợp pháp lý và các chiến dịch do địa 
phương lãnh đạo, để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng khí hậu. Nó sẽ nâng 
cao tầm ảnh hưởng của công việc của họ ở cấp khu vực và toàn cầu.  

Những cơ hội hiện tại và sắp tới để tham gia  

● Tháng 11/2021 - 12/2022: Cập nhật tình hình hiện tại của các cựu học viên (đang hoạt động hoặc 
không) và củng cố thông tin về các cựu học viên và công việc của họ trong bảo vệ quyền trái đất. 
Xác định các thành viên nhóm nòng cốt để hỗ trợ xây dựng và đồng thiết kế Mạng lưới Cựu học 
viên EarthRights. 

● Tháng 11 - 12/2021: Tương tác với các cựu học viên từ khắp khu vực trong các phiên lắng nghe 

để thảo luận về việc phát triển hợp tác, sự tham gia, sự kiện mạng lưới và quan hệ đối tác với 

EarthRights. 

● Tháng 2 - 3/2022: EarthRights sẽ đánh giá nhu cầu của các cựu học viên và những gì chúng tôi có 

thể làm để hỗ trợ họ. Điều này sẽ bao gồm việc tổ chức một cuộc họp ba ngày với hơn 35 bên liên 

quan của chương trình để chia sẻ những phát hiện của chúng tôi và thảo luận về việc thực hiện các 

khuyến nghị của cựu học viên. 

● Tháng 4 - 12/2022: Khởi chạy phiên bản thử nghiệm của Mạng lưới Cựu học viên EarthRights để 

cung cấp sự tiếp cận hỗ trợ tài chính, cơ hội đào tạo, nguồn lực kỹ thuật và một mạng lưới khu vực 

rộng lớn và đa dạng để chia sẻ thông tin, lập chiến lược và hợp tác. 

● Tháng 12/2022: Chính thức hoạt động mạng lưới cựu sinh viên EarthRights. 



 

Cách liên hệ với chúng tôi 

Email: alumninetwork@earthrights.org và earthrights.alumninetwork@protonmail.com 

Số điện thoại: +66808376233  (Signal/Telegram/WhatsApp) 

 

* Mục đích của các Thành viên nhóm nòng cốt là hỗ trợ xây dựng và đồng thiết kế Mạng lưới Cựu học 
viên EarthRights như một trung tâm tài nguyên và mạng lưới cho một nhóm cựu học viên gắn bó. 
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