
Những bài học từ: 

Chiến dịch chống Gạo Vàng 

tại Philippines



Philippines là một trong những

nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế

giới với đại bộ phận người nông

dân không có đất để canh tác (9/10 

người). Tình trạng chiếm đất đai, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất

và trồng cây công nghiệp gia tăng.  

Khởi đầu của Cách mạng Xanh bắt

nguồn từ Viện Nghiên cứu Lúa
Quốc tế (IRRI).



Thống kê của chính phủ về Đói và Suy

dinh dưỡng

• Suy dinh dưỡng mãn tính ở trẻ

em

▧“ Hiện nay, Philippines đang phải

đối mặt với tỷ lệ suy dinh dưỡng

mãn tính tồi tệ nhất trong lịch sử ở 

trẻ em trong độ tuổi từ 0 – 2 tuổi ở 

mức 26.2 % trong 10 năm qua 

theo Báo cáo Tình trạng Dinh

dưỡng của Trẻ em Philipipines

năm 2015 của FNRI  (Viện nghiên

cứu Dinh dưỡng và Thực phẩm).”

• 20% trẻ em (2,1 triệu người) thiếu

Vitamin A (Nạn đói tiềm ẩn)



Gạo Vàng ở Philippines
▧Được coi là giải pháp để giải quyết tình
trạng thiếu vitamin A xảy ra tại
Philippiness với mục đích đưa giống Gạo
Vàng vào trồng đại trà vì mục đích
thương mại

▧Được Viện nghiện cứu lúa
Phillipines(Philrice) kết hợp với IRRI và
BMGF (Quỹ Bill & Melinda Gates) 
nghiên cứu và phát triển dưới sự tài trợ
của Quỹ Rockefeller, US AID và DA 
Biotech 

▧ Được thí nghiệm năm 2011 -2012 tại 5 
vùng trên đảo Luzon 

▧ Được Philrice trồng thử nghiệm hạn

chế trên đồng ruộng cuối năm 2011

▧ Được lai ngược trở lại với IR64 và 

PSB RC 82

▧ Được thử nghiệm trồng 2 vụ trên đồng

ruộng tại các địa phương khác nhau

trong 5 năm (trên đảo Luzon). 



Chiến dịch vận động chính sách

Nhằm đạt được 2 mục tiêu:

1. Thay đổi thể chế/chính sách để phục vụ lợi ích, nhu cầu

và khát vọng của người nông dân

2. Huy động đông đảo nhân dân thay đổi hệ thống quản trị

hoặc chính sách hiện nay



Chiến dịch chống Gạo Vàng

Nội dung của chiến dịch gồm:

▧ Thu thập dữ liệu, nghiên cứu các vấn đề và chiến dịch giáo dục

tuyên truyền

▧ Thành lập Liên minh bao gồm Liên minh chống lại các công ty

hóa chất nông nghiệp đa quốc gia (RESIST Agrochem TNCs) (đã

thành lập 2003) và các liên minh tại địa phương

▧Vận động hành lang trong ngành lập pháp

▧Vận động hành lang trong các cơ quan của chính phủ (thực hiện

thí nghiệm Gạo Vàng trên đồng ruộng) 

▧Các cuộc chiến pháp lý (nộp đơn kiện Writ of Nature đối với cà 

tím Bt)

▧Mở rộng Chiến dịch rộng khắp trên phạm vi địa phương và quốc

gia



Chiến dịch Nghiên cứu và Giáo dục

▧ Nghiên cứu/thu thập thông tin về ảnh hưởng

của cây trồng biến đổi gen, Gạo Vàng và sự

kiểm soát của các công ty

▧ Dữ liệu hiện tại về cây trồng biến đổi gen, 

các công ty đang thúc đẩy các loại cây trồng

này tại Philippines

▧ Tham vấn với các ngành bị ảnh hưởng về

trồng đại trà Gạo Vàng (tổ chức hội nghị bàn

tròn) 

▧ Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo về cây

trồng biến đổi gen (cấp địa phương, quốc gia)

▧ Nếu thiếu dữ liệu, có thể tiến hành nghiên

cứu tác động của cây trồng biến đổi gen/sự

kiểm soát của công ty (tác động về kinh tế-xã

hội của cây trồng biến đổi gen tại Philippines)



Liên minh chống Gạo vàng

▧ Để có được sự ủng hộ lớn nhất cho chiến dịch thì cần thiết phải

thành lập liên minh 

▧ Nhóm Liên minh chống lại các công ty hóa chất nông nghiệp đa

quốc gia (RESIST Agrochem TNCs)  thành lập từ năm 2003 nhằm

phản đối việc đưa cây trồng biến đổi gen 

▧Nói KHÔNG với Biến đổi gen, tổ chức Hòa Bình Xanh là mạng

lưới và các nhóm khác cũng chống lại cây trồng biến đổi gen

▧ Các liên minh tại địa phương: SIKWAL-GMO, PACCEP, v.v. 

cần sự hỗ trợ từ phía cộng đồng địa phương, các tổ chức có cùng

triết lý và những người ủng hộ sẽ tham gia chiến dịch này. 

▧Mạng lưới Không Gạo Vàng



Hội thảo Châu Á “Không Gạo Vàng!”



Vận động trong quốc hội và các cơ

quan chính phủ

▧ Quốc hội: Thông báo và nâng

cao nhận thức các nhà lập pháp về

cây trồng biến đổi gen, Gạo Vàng, 

đề cập tới sự lỏng lẻo trong quy

định về an toàn sinh học.

▧ Các cơ quan chính phủ: “tình

trạng chuyển giao”. Có thể đề ra

các sắc lệnh và nghị quyết, cũng

như quyết định các ứng dụng đối

với thử nghiệm Gạo vàng trên

cánh đồng.  



Cuộc chiến pháp lý: 

Cà tím Bt tại Tòa án tối

cao

▧ Nâng cao quyền của người dân về một môi trường sinh thái

lành mạnh và công bằng (Quyết định của Tòa án tối cao tháng

12/2015)

1. Ngừng thử nghiệm cà tím Bt trên đồng ruộng

2. Hủy bỏ quyết định số 8 của Cục Nông nghiệp

3. Tạm thời cấm tất cả các loại cây trồng biến đổi gen cho tới khi

ban hành quy định mới phù hợp với pháp luật

▧ Philippines nhập khẩu 90% nhu cầu về đậu nành làm thức ăn

cho gia súc (áp lực đối với Cục Nông nghiệp)

▧ Thông tư liên Cục 2016 thay thế cho Quyết định số 8 của Cục

Nông nghiệp (quá vội vàng)



Sự khác nhau giữa Quyết

định số 8 của Cục Nông

nghiệp và

Thông tư liên Cục

▧Nhiều cơ quan tham gia gồm 5 Cục (Cục Nông nghiệp thử nghiệm

mở trên đồng ruộng, Cục Khoa học & Công nghệ thử nghiệm hạn

chế trên đồng ruộng, Cục Y tế về tác động đối với sức khỏe, Cục

Nội vụ & Chính quyền địa phương về sự tham gia của người dân, 

Cục Tài nguyên & Môi trường về tác động đối với môi trường)

▧ Các chính sách theo Hiến pháp về sức khỏe, môi trường, quyền sở

hữu trí tuệ, quyền tham gia và quyền tự chủ của địa phương trong sự

tương quan với các chính sách khác

▧Nguyên tắc: Công nghệ sinh học hiện đại, phòng ngừa, tính minh 

bạch và sự tham gia của người dân… 

▧Quá trình gia quyết định: Mức độ phòng ngừa, đánh giá rủi ro bắt

buộc, đánh giá tác động môi trường , kinh tế - xã hội, đạo đức, văn

hóa



Chiến dịch rộng khắp chống

Gạo Vàng

▧Đối tượng tham gia là nông dân, người tiêu dùng, người ủng hộ

nông nghiệp hữu cơ, dân nghèo thành thị… là những người sẽ bị

tác động khi Gạo Vàng được trồng đại trà vì mục đích thương mại.  

1. Chiến dịch tuyên truyền để mọi người hiểu về Gạo Vàng

2. Xây dựng liên minh 

3. Vận động chính sách

4. Đẩy mạnh tuyền thông qua 4 phương tiện: Tivi, ấn phẩm, Đài, 

Internet

5. Tổ chức các cuộc biểu tình, tuần hành để cung cấp thông tin về

Gạo Vàng tới đông đảo người dân nhằm có được tiếng nói ủng hộ

từ công chúng. 



Bảo vệ hạt giống của người nông dân

khỏi sự ô nhiễm và sự kiểm soát của

các công ty



Chiến dịch nhổ Gạo Vàng 2013 



Patrick Moore và các đồng

nghiệp trước tòa nhà văn

phòng tổ chức Hòa Bình

Xanh, thứ Bảy 03/07

Biểu tình ngày 6/3/2015 chống

lại quyết định cho phép trồng

Gạo Vàng



Chiến dịch Cánh đồng không có lúa

biến đổi gen Truyền thông xã hội

Công bằng

thương mại



Được và Chưa được

ĐƯỢC

▧ Việc nhổ bỏ Gạo Vàng đã đưa những tranh luận về giống gạo này

trở thành vấn đề mang tính quốc tế. Mặc dù việc làm của MASIPAG 

và những người nông dân đã gặp phải sự phản ứng tiêu cực, tuy

nhiên không thể phủ nhận sự thật rằng họ đã nhổ rễ giống lúa biến

đổi gen này. 

▧ Phán quyết có lợi của Tòa án

▧Thể hiện lập trường kiên định của người nông dân chống lại cây

trồng biến đổi gen và Gạo Vàng

▧Đã huy động được sự tham gia của các thành phần bảo thủ về thực

phẩm, y tế , nông nghiệp như giới trí thức, người ủng hội nông

nghiệp hữu cơ, giới học thuật… 

▧ Chiến dịch đã trở thành nơi người nông dân được thể hiện mình và

nói về lý do và điều hành quản lý các hoạt động

▧ Đã thống nhất MASIPAG trong nguyên tắc và mục tiêu chung (hợp

nhất hành động)



Những bài học rút ra từ chiến dịch

▧ Khuyến khích thảo luận nhiều nhất có thể trong quá trình lập

kế hoạch chiến dịch để đảm bảo mọi thành viên đều được tham

gia đóng góp ý kiến. Một khi quyết định đã được đưa ra, cần

phải tuân thủ thực hiện. 

▧Thành lập ban vận động chính sách để chiến dịch này thực sự

do người nông dân lãnh đạo; đảm bảo rằng mọi người đều

được thực hiện vai trò của mình trong chiến dịch

▧ Thường xuyên đào tạo rèn luyện kỹ năng vận động chính

sách

▧ Nâng tầm và lồng ghép vấn đề Gạo Vàng với các vấn đề

mang tính vĩ mô hơn trong nông nghiệp, phi an toàn thực phẩm

và quyền của người nông dân

▧ Dựa vào thế mạnh của người nông dân



Hiện trạng Gạo Vàng ở Philippines

▧ Những ứng dụng mới đã được đệ trình theo Thông tư liên Cục 

2016

▧ Ứng dụng thử nghiệm trên đồng ruộng: tại 2 địa phương theo 

chương trình của Viện nghiên cứu lúa Philippines là Nueva Ecija 

và Isabela

▧ Ứng dụng sử dụng trực tiếp bao gồm thử nghiệm thức ăn cho 

người


