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Tìm lời giải cho hiểm hoạ GMO, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu 

 

Cuộc chia sẻ về sinh vật biến đổi gen (GMO), thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu đã diễn ra tại Hà Nội 

từ ngày 25/8 đến 27/8/2017. Tại đây, các nông dân nồng cốt thuộc dân tộc Thái , Mường , Tày 

, Hmong, Nùng, Cil, Cơ Ho, H're , Ca Doong, Xinh Mun tại 9 tỉnh của Việt Nam và 8 quốc gia đã 

được cung cấp thông tin cần thiết về GMO. Các đại biểu đã bày tỏ nỗi lo lắng về GMO cùng với 

các hoá chất độc hại, đồng thời đã thảo luận, tìm kiếm các giải pháp, chương trình hành động 

đối với chủ đề này. 

 

GMO trên thế giới 

Cuộc chia sẻ đã giúp người tham gia, nông dân, nhà khoa học, các cơ quan báo chí, chính 

quyền địa phương nhận diện ra những vấn đề của GMO đi kèm với các hoá chất độc hại. Ở các 

nước phát triển phương Tây (như Mỹ, Đức), nơi đa số chất độc hại được sản xuất để dùng cho 

nông nghiệp công nghệ cao, thì lại có các quy định rất chặt chẽ quản lý việc sử dụng, mức độ 

dùng và  xử lý chất độc hại, bảo đảm an toàn cho người dân. Những quy định này chính là sự 

ghi nhận tính nguy hại nghiêm trọng của các hoá chất, và đó là trách nhiệm của các Chính phủ. 

Nếu cho phép dùng hoá chất không an toàn, thì người cấp phép phải chịu trách nhiệm hình sự 

đối với việc gây bệnh và làm chết người, động vật. 

Đáng tiếc là ở Việt Nam chưa có luật và thực hiện các quy định chặt chẽ như ở các nước phát 

triển. Thực tế này đòi hỏi một tiến trình vận động kiên trì, từ việc phát triển các mô hình nông 

nghiệp sinh thái, tự chủ sản xuất và tự cấp trên nguồn giống địa phương và đất đai của nông 

dân, bảo vệ rừng, trồng xen dưới tán rừng của các cộng đồng vùng cao, cho đến việc nâng cao 

nhận thức công chúng, vận động để xây dựng và thực thi chính sách giảm thiểu tác hại của 

GMO cùng các hoá chất độc hại. 

Thông tin từ cuộc chi sẻ đã cung cấp cho công chúng một bức tranh tổng thể về sự phát triển 

và thực trạng GMO trên thế giới. Tài liệu của tổ chức Bio-Thai cho biết: Quảng cáo về năng 

suất cao của cây trồng GM là không đúng, vì qua đối chứng, người ta biết rằng: trồng ngô GM 

ở Mỹ không cho năng suất cao hơn canh tác thông thường ở châu Âu. Cây trồng GM tạo ra thế 

độc quyền của các công ty kinh doanh nông nghiệp, khi mà 90 đến 95% bản quyền giống GM ở 

Mỹ thuộc về Monsanto. Từ sự thao túng của các công ty vì lợi nhuận, sự phá sản nông dân quy 

mô nhỏ vốn tự cấp và nuôi sống xã hội, đã gây ra các cuộc khủng hoảng an ninh lương thực.  

Trong khi sự kiểm soát sản phẩm biến đổi gen (GM) ở Mỹ còn chủ yếu dựa vào sức mạnh của 

những người tiêu dùng, thì Liên minh Châu Âu đã bắt buộc ghi nhãn và kiểm tra chặt chẽ tất 

cả các thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi có GMO kể từ năm 1997. 

Tài liệu của tổ chức GRAIN, Indonesia cho biết: Trong 50 năm qua, trong khi nông dân trên thế giới 

đóng góp 2,1 triệu giống cây vào quỹ gen chung, thì các công ty kinh doanh giống cây (90% có trụ 

sở ở Mỹ, châu Âu) chỉ đóng góp được 80.000 giống cây. Toàn bộ các chương trình đầu tư trồng trọt 

tập trung vào châu Mỹ La-tinh, châu Phi và châu Á. Dưới đối tác công tư, các công ty kinh doanh 
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nông nghiệp đa quốc gia thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với các chính phủ nhằm tăng cường kiểm soát 

thị trường và chuỗi cung ứng. Các công ty này tập trung vào sản xuất nông sản thương mại đem lại 

lợi nhuận cao cho một số nhỏ người điều hành công ty. Do bị các công ty kiểm soát đầu vào (hạt 

giống, hoá chất) với giá cao, sản phẩm bán được với giá thấp trong thị trường cạnh tranh, nên nông 

dân quy mô nhỏ không thể cạnh tranh được. Nông dân mất chủ quyền hạt giống, tri thức sản xuất 

truyền thống, phải bán đất để trả nợ. Đó là cơ hội để các công ty chiếm đoạt đất đai và tập trung 

hoá đất cho nông nghiệp công nghệ cao. 

Thương vụ sáp nhập Monsanto với Bayer đang gây ra mối lo ngại lớn. Bởi nếu việc nảy xảy ra, 

thì chỉ ba công ty đa quốc gia sẽ kiểm soát gần 70% thị trường hạt giống và hóa chất nông 

nghiệp toàn cầu. Lợi nhuận từ việc sáp nhập sẽ tập trung vào tay các cổ đông công ty, trong 

khi người nông dân, người tiêu dùng và môi trường phải gánh chịu thiệt hại. Các công ty lớn 

có xu hướng tập trung hoá thị trường hạt giống, hoá chất nông nghiệp cùng với tập trung quyền 

lực, đồng thời phá huỷ chủ quyền sinh kế của nông dân, từ đó họ sẽ kiểm soát cả cơ sở dinh 

dưỡng của tất cả chúng ta. Vì vậy, phải từ bỏ gói công nghệ các hạt giống biến đổi gen đi kèm 

thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ của các công ty hoá chất nông nghiệp, vì chúng có nguy cơ rất lớn đối 

với môi trường và sức khoẻ của nông dân, lao động trên trang trại và người tiêu dùng.  

Đồng thời, có thể phát triển các giải pháp thay thế GMO, như sinh thái nông nghiệp, giúp nông dân 

tăng sản lượng bằng nguồn lực sẵn có tại địa phương và không cần đầu tư lớn. Nông dân quy mô 

nhỏ đã và đang đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, giúp cải thiện đa dạng sinh vật và đề phòng mất 

mùa hoặc giảm giá hoa màu. Để có được điều này, nông dân quy mô nhỏ cần được thừa nhận, 

khuyến khích, với việc ghi nhận các quyền kiểm soát đất đai, nước và hạt giống, công bằng 

thương mại đối với sản phẩm của họ. Nông dân cần tự quyết định phương pháp canh tác cho 

mình và phát triển bền vững phù hợp với điều kiện của địa phương. 

 

Bức tranh GMO ở Đông Nam Á 

Tài liệu của Bio-Thai nêu rõ sự thật của sinh vật biến đổi gen (GMO) và thực trạng ở Thái Lan. 
Các công ty trong lĩnh vực biến đổi gen (GM) trấn an dư luận rằng sản phẩm GM không độc 
hại. Tuy nhiên thực tế ở Thái Lan cho thấy chính cây trồng GM đòi hỏi dùng nhiều hoá chất 
độc hại, trong đó có Glyphosate và Paraquat. Đó là nguồn gốc gây ra nhiều bệnh nan y như 
ung thư, bệnh thần kinh, suy thận, tiểu đường, gây sảy thai, thai chết lưu, các bệnh đường 
tiêu hoá, hô hấp, bệnh da ở người, gây nhiễm độc đất, nguồn nước, làm chết nhiều động vật, 
thực vật. Cây trồng GM gây ra các giống siêu cỏ, siêu sâu bệnh mới kháng lại các loại thuốc 
độc hại, từ đó làm mất khả năng kiểm soát của nông dân đối với hệ thống sản xuất. Xét về 
kinh tế, bản thân Thái Lan đã gánh chịu hậu quả của GMO, khi bên nhập khẩu biết được sản 
phẩm đu đủ GM, xuất khẩu đu đủ của Thái Lan đã bị giảm từ 2.681 tấn năm 2003 xuống còn 
549 tấn vào năm 2012. Nhận thức được mối nguy hại từ GMO, ở Úc và Thái Lan đã có các cuộc 
vận động chống lại dự luật GMO; 16 nước ở châu Âu đã cấm GMO, 64 nước đã yêu cầu gắn 
nhãn trên sản phẩm có chứa GMO. Đã có 47 nước cấm và dừng hẳn việc sử dụng chất độc 
Paraquat.  
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Liên quan đến tự chủ nguồn giống và sinh kế, tổ chức MASIPAG từ Philippines tập trung vào 

làm rõ các quyền của người nông dân trong bối cảnh lấn lướt của nông nghiệp công nghệ cao. 

Chính nông dân là người sản xuất lương thực, nuôi sống xã hội, giữ gìn đa dạng sinh vật cùng 

với các tri thức và hạt giống, con giống do tập thể cộng đồng cùng giữ gìn và tạo dựng qua 

nhiều đời người. Vì vậy họ có quyền và bổn phận tự bảo vệ mình, tri thức, đất đai, nguồn 

giống trước các nguy cơ khác nhau. Họ có quyền sở hữu đất, được dùng những mảnh đất 

chưa sử dụng (kể cả của chủ khác) để sản xuất lương thực. Nguồn giống gắn bó mật thiết với 

cuộc sống của nông dân, vì vậy họ có quyền tự do lựa chọn giống, sử dụng, bảo quản, trao đổi, 

nhân giống, bán, cải tạo nguồn gen của vật nuôi, cây trồng, kiểm soát hạt giống. Nông dân có 

quyền từ chối người ngoài (gồm công ty kinh doanh giống) tiếp cận nguồn giống và tri thức 

dùng hạt giống. Họ có quyền lựa chọn công nghệ đơn giản, rẻ tiền phù hợp với mình, không 

gây hại môi trường và sức khoẻ; từ chối công nghệ và chương trình có nguy cơ gây hại tài 

nguyên đất, nước, không khí, nguồn giống; được kiểm soát sản phẩm và được hưởng giá cả thị 

trường công bằng. Nông dân có quyền bảo vệ đa dạng sinh vật, từ chối các công nghệ, chương 

trình gây hại vùng đầu nguồn và việc sản xuất của mình (như phá rừng, dùng hoá chất). Nông 

dân có quyền tham gia quyết định chính sách, các chương trình trợ cấp từ cấp địa phương đến 

quốc tế nếu ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Người nông dân có quyền kiểm soát việc sử 

dụng, phổ biến, dạy tri thức truyền thống, chống ăn cắp bản quyền; được tôn trọng lối sống, 

cách canh tác. Họ được quyền có thông tin khách quan, tránh thông tin thiên vị để tự ra quyết 

định phù hợp; được tự do định hướng, tiến hành nghiên cứu và phát triển các sáng kiến. Nông 

dân có quyền tổ chức và tham gia các hiệp hội để bảo vệ quyền lợi của mình, phát triển nông 

nghiệp bền vững, xây dựng cuộc sống thanh bình, có phẩm giá với sinh kế bền vững.  

Theo các tài liệu của Trung tâm Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào và tổ chức SAEDA, 
Lào, mặc dù được coi là nước đi sau trong tiến trình hiện đại hoá nông nghiệp, nhưng hiện tại 
Lào đang có điều kiện thực tiễn và chính sách tốt để thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, quy trình 
sản xuất sạch, an toàn cho sản phẩm chất lượng cao, tạo rào cản chống lại sự lan tràn của 
GMO và hoá chất độc hại. Các mô hình canh tác lúa theo cách truyền thống kết hợp với kỹ 
thuật canh tác hữu cơ phù hợp ở tỉnh Xiêng Khoảng đã được lãnh đạo cao cấp của Lào ủng hộ. 
Tính nguy hại của các hoá chất gắn với thâm canh chuối, trồng cây độc canh quy mô lớn bởi 
các nhà đầu tư nước ngoài đã được nhận diện và ngăn chặn ở Lào. Các kinh nghiệm của Lào 
cũng là những gợi ý tốt để các đại biểu Việt Nam và các nước trong khu vực tham khảo khi tìm 
các giải pháp cho vấn đề do GMO và hoá chất độc hại gây ra. 

 

Hướng tới tương lai 

Người tham gia đã thảo luận các giải pháp thay thế cho GMO cùng với hoá chất độc hại. Đó là 
việc đề xuất 3 nhóm giải pháp và hành động cấp thiết, gồm: 1) Lưu giữ tập đoàn giống địa 
phương quyết định sinh kế hàng ngàn đời của bà con dân tộc thiểu số bằng cách xúc tiến 
chiến lược canh tác truyền thống dựa trên tri thức bản địa; 2) Làm rõ nguyên nhân và hậu quả 
của GMO (trước hết là ngô GM) và thuốc diệt cỏ, để làm rõ cho người dân biết tại sao GMO 
gây nguy hiểm chết người, chết động vật, hủy diệt sự sống trong lòng đất, ô nhiễm nguồn 
nước, triệt tiêu đa dạng sinh học nhưng vẫn được lan tràn từ quốc gia này sang quốc gia khác; 
3) Truyền thông theo ngôn ngữ của các dân tộc đến từng vùng, để bà con hiểu tính chất 
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nguy hiểm của GMO và thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu. 


