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HiÖp héi c¸c n−íc §«ng Nam ¸ (ASEAN) lµ tæ chøc khu vùc gåm 10 
n−íc trong khu vùc gåm : Brun©y, Campuchia Inđônêxia, Lào, Malaixia, 
Mianma, Philipin, Thái Lan, Xingapo và Việt Nam. Được thành lập vào 
ngày 8/8/1967 với mục tiêu phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển 
văn hoá trong khu vực cũng như thúc đẩy nÒn hoà bình và bền vững trong 
khu vực. 

Qua 40 năm tồn tại, ASEAN đã ký rất nhiều tuyên bố thể hiện những lý 
tưởng và hiệp định của ASEAN. Tuy nhiên, ASEAN vãn bị chỉ trích mạnh vì sự 
tiếm bộ chậm chạp và chưa xử trí tốt vấn đề đang được bàn cãi như vấn đề nhân 
quyền. Nó đã được biết đến cái gọi là “phương pháp ASEAN” hay tiến hành 
ngoại giao dựa vào mục đích không can thiệp nội bộ, tư vấn và đồng thuận. 

Tuy nhiên, để giải quyết một phần những chỉ trích trên, điều quan trọng là 
làm cho ASEAN trở thành khu vực năng động hơn, Hiệp hội ASEAN đã bắt đầu 
tiến hành các dự án với quá nhiều tham vọng trong 10 năm qua.  

Vào tháng 12 năm 1997, tầm nhìn ASEAN 2020 đã được thông qua, xác 
định mục tiêu chiến lược cho ASEAN và kêu gọi sự hợp tác mạnh mẽ trong các 
thành viên hướng tới “một cộng đồng của những xã hội cần được quan tâm”. 
Điều này đã mở đường cho hàng loạt kế hoạch hành động được bắt đầu theo tầm 
nhìn đã được đặt ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020. Những kế hoạch hành động 
này xác định những chính sách và dự án cụ thể mà các thành viên ASEAN tiến 
hành để thực hiện mục tiêu thúc đẩy hợp tác và phát triển cộng đồng. Các dự án 
trong 6 năm và đánh giá cứ ba năm một lần. Kế hoạhc đầu tiên là Kế hoạch hành 
động Hà Nội, thực hiện từ năm 1998-2004. Kế hoạch hiện tại là kế hoạch 
Chương trình hành động Viêntrăn (VAP) có hiệu lực từ năm 2004-2010.  

Trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9 tại Bali, Inđônêxia vµo th¸ng 10 n¨m 
2003, c¸c nhµ l·nh ®¹o ASEAN ®· ký Tuyªn bè cña HiÖp −íc ASEAN II (HiÖp 
−íc Bali II). Trong hiÖp ®Þnh nµy, hä x¸c nhËn thªm sù thèng nhÊt thµnh lËp Céng 
®ång ASEAN vµ x¸c®Þnh hîp t¸c an ninh chÝnh trÞ, hîp t¸c kinh tÕ vµ hîp t¸c v¨n 
ho¸ x· héi lµ 3 phÇn trô cét chÝnh. HiÖp ®Þnh thµnh lËp Céng ®ång Kinh tÕ 
ASEAN (AEC), Céng ®ång an ninh ASEAN, vµ Céng ®ång V¨n ho¸ x· héi 
ASEAN (ASCC). 

Vµo ngµy 20/11/2007, trong Héi nghÞ Th−îng ®Ønh lÇn thø 13 t¹i Xingapo, 
c¸c nhµ l·nh ®¹o ASEAN ®· ký HiÕn ch−¬ng ASEAN vµ KÕ ho¹ch Céng ®ång 
Kinh tÕ ASEAN (AEC). ViÖc ký hai v¨n b¶n thÊy tÝn hiÖu chuÈn bÞ trang träng 
h¬n ®èi víi HiÖp héi ASEAN vµ tuyªn bè lµ mét ASEAN cã nguyªn t¾c. 

HiÕn ch−¬ng ASEAN ®èi víi khu vùc coi nh− lµ mét HiÕn ph¸p cña mét 
quèc gia. Nã bao gåm c¸c nguyªn t¾c vµ môc tiªu c¬ b¶n cña HiÖp héi vµ x¸c 
®Þnh c¬ cÊu tæ chøc vµ m« h×nh thµnh viªn vµ qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã, B¶n kÕ ho¹ch 
AEC gièng nh− mét kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chiÕn l−îc ®−a ra nh÷ng chÝnh s¸ch vµ dù 
¸n sÏ ®−îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian cho phÐp. §èi víi ASEAN, B¶n kÕ 
ho¹ch AEC lµ mét trong 3 kÕ ho¹ch mµ sÏ ®−îc sö dông ®Ó thùc hiÖn môc tiªu 



Céng ®ång ASEAN. Hai kÕ ho¹ch kh¸c lµ B¶n kÕ ho¹ch Céng ®ång an ninh chÝnh 
trÞ vµ Céng ®ång V¨n ho¸ x· héi còng sÏ ®−îc x©y dùng. 

HiÕn ch−¬ng ASEAN lµ g×? 

HiÕn ch−¬ng ASEAN lµ hiÖp ®Þnh thµnh lËp khung thÓ chÕ vµ luËt ph¸p  
cho ASEAN. Cã 3 ch−¬ng, 55 §iÒu vµ 4 phô lôc. C¬ cÊu vµ c¸c ®iÒu kho¶n chÝnh 
®−îc tãm t¾t trong B¶ng 2. Khi mµ HiÕn ch−¬ng ®· ®−îc c¸c nhµ l·nh ®¹o 
ASEAN ký, HiÕn ch−¬ng vÉn ph¶i ®−îc mçi thµnh viªn th«ng qua, theo tiÕn tr×nh 
th«ng qua vµ x©y dùng luËt cña tõng thµnh viªn. 

HiÕn ch−¬ng ®· ®−a ra cho ASEAN tÝnh hîp ph¸p, HiÕn ch−¬ng ®· hÖ 
thèng ho¸ rÊt nhiÒu c¸c hiÖp ®Þnh, tuyªn bè tr−íc ®©y, kh¼ng ®Þnh thªm nguyªn 
t¾c l©u dµi vÒ céng ®ång, hîp t¸c, tham vÊn vµ ®ång thuËn cung c¸c môc ®Ých cô 
thÓ cña ba Céng ®ång ASEAN mµ ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc ®©y. HiÕn ch−¬ng 
kh¼ng ®Þnh sÏ tiÕn hµnh mèi quan hÖ ®èi ngo¹i vµ lµm thÕ nµo ®Ó hîp t¸c víi Liªn 
hiÖp quèc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ. 

Mét phÇn lín cña HiÕn ch−¬ng ®−îc dµnh cho cô thÓ ho¸ viÖc tiÕn hµnh c¸c 
ho¹t ®éng cña ASEAN, x¸c ®Þnh môc tiªu vµ c¸c nguyªn t¾c cña nã vµ mèi quan 
hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn. HiÕn ch−¬ng cô thÓ ho¸ c¸c vÊn ®Ò thµnh viªn, v¹ch ra 
chøc n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan ASEAN kh¸c nhau. HiÕn ch−¬ng t¹o 
ra hÖ thèng trong ASEAN, bao gåm: 

- Héi ®ång §iÒu phèi ASEAN gåm Cuéc häp c¸c Bé tr−ëng 2 lÇn mét 
n¨m. 

- Héi ®ång Céng ®ång ASEAN: Héi ®ång An ninh chÝnh trÞ ASEAN, Héi 
®ång Kinh tÕ ASEAN, vµ Héi ®ång V¨n ho¸ x· héi ASEAN 

- ñy Ban Th−¬ng trùc ASEAN bao gåm nh÷ng ng−êi ®−îc c¸c thµnh viªn 
chØ ®Þnh hµm §¹i sø, t¹i V¨n phßng Ban Th− ký ASEAN t¹i Ja-kat-ta, 
In®«nªxia, vµ 

- C¬ quan Nh©n quyÒn ASEAN mµ b¶n tham chiÕu cña nã ®−îc cuéc häp 
Bé tr−ëng ASEAN x¸c ®Þnh. 

Mét vµi thay ®æi ®−îc ®−a ra ®èi víi mét sè c¬ quan ASEAN hiÖn t¹i nh−: 

- Tæ chøc Héi nghÞ Th−îng ®Ønh ASEAN mét n¨m hai lÇn thay cho viÖc 
tæ chøc chØ mét lÇn trong n¨m nh− hiÖn t¹i. 

- SÏ cã mét Thµnh viªn Chñ tÞch ®èi víi c¬ quan cÊp cao chÝnh cña 
ASEAN, cã nghÜa n−íc thµnh viªn lµ chñ tÞch ASEAN trong n¨m sÏ lµ 
Chñ tÞch cña hÇu hÕt c¬ quan chÝnh thøc cña ASEAN vµ 

- Kh¼ng ®Þnh thªm vµ t¨ng c−êng vai trß cña Tæng Th− ký vµ Ban Th− ký 
ASEAN. 

 Những phản hồi đối với Hiến chương ASEAN? 
Hiến chương ASEAN đang gặp phải những phản ứng hỗn hợp từ những 

lĩnh vực khác nhau. Các chính phủ trong và ngoài ASEAN coi việc ký Hiến 



chương ASEAN là một bước cần thiết hướng tới việc tạo sức mạnh pháp lý cho 
các hiệp định và tuyên bố của ASEAN. Hiến chương cũng được coi là sự bổ sung 
thể thức cho ASEAN, thiết lập các nguyên tắc và bật đèn xanh cho quyết tâm của 
ASEAN nhằm thực hiện các hiệp định theo các nguyên tắc chính thức này. 

Tuy nhiên, nhiều tổ chức xã hội dân sự thất vọng là Hiến chương ASEAN 
thiếu những chi tiết quan trọng ở nhiều chỗ và không tạo ra không gian lớn hơn 
cho sự tham gia của người dân. Ví dụ, không có các cơ chế rõ ràng cho việc giải 
quyết tranh chấp, trách nhiệm và bồi thường. Nhiều chi tiết cho các cơ chế này để 
lại cho các cơ quan cấp bộ xác định. Trong khi Hiến chương nói về ASEAN 
hướng tới người dân, nhưng lại không cung cấp cơ chế rõ ràng cho sự minh bạch 
và sự tham gia. Hiến chương không nói về việc các hoạt động của ASEAN có thể 
tùy thuộc vào sự kiểm duyệt độc lập như thế nào, làm thế nào các công dân có 
mối quan tâm có thể tham gia vào các quá trình chính thức của ASEAN như thế 
nào và ASEAN sẽ cung cấp thông tin như thế nào. 

Hiến chương đưa ra những quy định cho một ASEAN chính phủ là trung 
tâm, nhưng không đưa vào hoặc không đề cập đến những quy định cho người 
dân, đặc biệt là nông dân, những người lao động di cư và phụ nữ. 

Hiến chương có sự ưu tiên rõ ràng đối với một nền kinh tế định hướng thị 
trường. Mục tiêu một thị trường và khu vực sản xuất đơn nhất dường như được 
xác định chỉ với phương diện những thị trường được tự do hóa và không quan 
tâm nhiều đến các can thiệp kinh tế có thể khác. Điều này trở thành một mối quan 
tâm khi gắn nó với ý tưởng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thảo luận khá 
dài dưới đây. 

Các quy định đáng hoan nghênh nhất trong Hiến chương ASEAN là việc 
đưa nhân quyền vào phần lời nói đầu và nêu các nguyên tắc, và việc tạo lập cơ 
quan nhân quyền. Tuy nhiên, cơ quan nhân quyền đã là chủ thể của chiến dịch 
vận động của xã hội dân sự trong 1 thập kỷ rưỡi qua nhưng vẫn chưa được xác 
định rõ. Chức năng quyền hạn của cơ quan nhân quyền sẽ vẫn phải được quyết 
định bởi các bộ trửởng ngoại giao. 

Cuối cùng, quá tình xây dựng Hiến chương được đặc trưng bởi sự tham 
vấn chưa đầy đủ. Không có bản dự thảo nào được lưu hành để người dân có thể 
thảo luận trước khi hoàn tất. Kết quả là có ít cơ hội cho người dân góp ý kiến dự 
thảo Hiến chương. Mối quan tâm được nêu ra bây giờ là Hiến chương sẽ được 
phê chuẩn mà người dân không hiểu hết hàm ý của nó. Tương tự, nhiều cơ chế 
được bao hàm trong Hiến chương cần phải được xác định và hỗ trợ bởi các ý 
tưởng riêng rẽ hoặc phạm vi tham chiếu. Điều đó tương tự như một mẹo nhằm 
tạo ra các chế tài trong các quy định hiến pháp của của một quốc gia hay vẽ ra 
các nguyên tắc thực hiện và chế tài cho các luật đã được giữ nguyên. Việc vẽ ra 
các ý tưởng và điều khoản tham chiếu này - cụ thể là nó sẽ dân chủ và có tính bao 
quát như thế nào, mức độ tùy thuộc vào sự tham vấn và thảo luận ra sao - quan 
trọng như những ý tưởng được diễn đạt trong bản thân Hiến chương. 



Cộng đồng kinh tế ASEAN là gì (AEC)? 
AEC là một trong những trụ cột của cộng đồng ASEAN mơ ước được nêu 

ra tại trong thỏa thuận Bali II. ASEAN hy vọng thiết lập một cơ sở sản xuất và thị 
trường đơn nhất vào 2015, việc di chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có 
tay nghề trong ASEAN sẽ mở cửa và tự do hóa hoàn toàn và luồng vốn sẽ ít bị 
hạn chế hơn. Sẽ vẫn có những linh hoạt, ngoại lệ và hạn chế (đặc biệt trong dòng 
chảy của tiện và vốn) đối với việc tự do hóa này, và các thành viên chưa sẵn sàng 
tự do hóa các dịch vụ của mình có thể lựa chọn hoãn mở cửa lĩnh vực đó (Công 
thức ASEAN trừ). Tuy nhiên, mục tiêu chiến lược và cam kết là sẽ loại bỏ tất cả 
các hạn chế và ngoại lệ này và tất cả các thành viên phải có cam kết giống nhau. 

Một cơ sở sản xuất và thị trường đơn nhất về cơ bản có nghĩa là thay vì chỉ 
nhìn các thị trường và nguồn lực trong khuôn khổ quốc gia và có liên quan đến 
nhiều thành phần kinh tế quốc gia, các thành viên sẽ như khu vực như một khối 
tổng thể. Điều đó có nghĩa là một quốc gia thành viên sẽ đối xử với hàng hóa và 
dịch vụ đến từ bất kỳ nơi nào khác trong ASEAN giống như cách đối xử với hàng 
hóa và dịch vụ của nước mình; sẽ dành ưu đãi và khả năng tiếp cận đối với các 
nhà đầu tư ASEAN như đối với các nhà đầu tư trong nước; những lao động có 
tay nghề và trình độ sẽ được tự do hành nghề ở bất kỳ nơi nào trong ASEAN. 

Để tạo điều kiện hộ nhập nhanh hơn vào một cơ sở sản xuất và thị trường 
đơn nhất, AEC tập trung vào hai khu vực đặc biệt: các lĩnh vực ưu tiên hội nhập, 
thực phẩm, nông và lâm nghiệp. Có 12 lĩnh vực ưu tiên hội nhập: sản phẩm có 
nguồn gốc nông nghiệp, xe hơi, điện tử, thủy sản, sản phẩm có nguồn gốc từ cao 
su, dệt và phụ kiện, sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ, hàng không, ASEAN điện tử, 
chăm sóc y tế, du lịch và hậu cần. Đây là những lĩnh vực hầu hết các thành viên 
ASEAN có chung mối quan tâm và là lĩnh vực các thành viên cạnh tranh với 
nhau nhiều nhất. Ý tưởng là nếu các lĩnh vực này được tự do hóa hoàn toàn và sẽ 
được hội nhập, các thành viên ASEAN sẽ phát huy được những lợi thế trong khu 
vực trong các lĩnh vực này thông qua việc thu hút thương mại và đầu tư liên 
ASEAN (ví dụ tìm kiếm nguồn lực lẫn nhau) và giúp phát triển các sản phẩm 
"made in ASEAN" 

Việc tập trung đặc biệt vào thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp phải 
được thực hiện cùng với việc làm thế nào phát triển một ngành được coi là nhạy 
cảm  nhất bởi các thành viên ASEAN. Để ngành đó có thể hội nhập vào một thi 
trường đơn nhất, ý tưởng AEC xem xét việc tự do hóa thương mại trong lĩnh vực 
này sẽ được thực hiện thế nào và các chuẩn mực chung sẽ được xây dựng thế 
nào. Điều đó cũng liên quan đến sự hợp tác và chuyển giao công nghệ với sự 
giúp đỡ của các tổ chức khu vực/quốc tế (như FAO) và lĩnh vực tư nhân. Điều đó 
cũng kêu gọi việc gắn kết những người sản xuất nông nghiệp thông qua việc thúc 
đẩy và kết nối các hợp tác xã nông nghiệp. 

Bên cạnh một thị trường đơn nhất, AEC cũng vạch ra một khu vực kinh tế 
có sự cạnh tranh cao, sự phát triển kinh tế bình đẳng và hộ nhập đầy đủ vào nền 



kinh tế toàn cầu. Việc phát triển một khu vực cạnh tranh sẽ được thực hiện bởi 
việc thiết lập một số chính sách chung và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết. Về 
điều này, ASEAN sẽ hài hóa hóa các chính sách trong cạnh tranh, bảo vệ người 
tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, thuế và thương mại điện tử. Sẽ thiết lập một 
mạng lưới giao thông tổng hợp (hàng không, đường biển, đường bộ); phát triển 
các hệ thống bưu chính viễn thông có thể được kết nối và sử dụng bởi tất cả các 
quốc gia trong khu vực; theo đuổi các dự án hóa mạng lưới điện và hệ thống ống 
dẫn khí; thúc đẩy khai khoáng với tư cách là một lĩnh vực; thu hút lĩnh vực tư 
nhân cung cấp tài chính cho các sáng kiến này. Vẫn đề bình đẳng sẽ được đề cập 
đến chủ yếu thông qua phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs); và thu 
hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN giàu hơn, lớn hơn với các 
nước nghèo hơn/nhỏ hơn và giữa ASEAN với các khu vực khác, thông qua sáng 
kiến hội nhập ASEAN (IAI). IAI là một dự án xác định nh cầu trợ giúp kỹ thuật 
và xây dựng năng lực của các nước ASEAN để có thể tham gia đầy đủ vào hội 
nhập khu vực. Cuối cùng, AEC nỗ lực hài hóa hóa các thỏa thuận của ASEAN 
với các nguyên tắc và quy định đa phưong hiện hành và theo đuổi các chính sách 
nhằm hội nhập khu vực sâu hơn với phần còn lại của thế giới. 

Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC) cã ý nghÜa g× ®èi víi chóng ta? 

Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC) lµ mét môc ®Ých ®Çy tham väng, mµ thËt 
kh«ng may, ®−îc x©y dùng mµ kh«ng cã nh÷ng tham vÊn cã ý nghÜa tõ c¸c lÜnh 
vùc kinh tÕ kh¸c nhau trong khu vùc. KÕt qu¶ lµ kÕ ho¹ch ®−îc x©y dùng ®Ó ñng 
hé cho nã l¹i h¬i kü thuËt vµ kh«ng cho phÐp nh÷ng ng−êi tham gia trong lÜnh 
vùc kinh tÕ b×nh th−êng thÊy ®−îc vai trß ®¸ng kÓ cho b¶n th©n hä. Nh÷ng ng−êi 
tham gia lµm kinh tÕ lín vµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tËn dông c¬ héi cña c¸c 
chÝnh s¸ch vµ nh÷ng kÕ ho¹ch ®−îc liÖt kª trong b¶n kÕ ho¹ch, nh−ng nã l¹i thiÕu 
nh÷ng chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch cã thÓ gióp nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt vµ kinh doanh 
nhá ®èi phã víi héi nhËp. 

§iÒu ®¸ng l−u ý lµ kh«ng cã chç nµo ®Ò cËp ®Õn n«ng d©n s¶n xuÊt nhá vµ 
ng− d©n trong b¶n kÕ ho¹ch mµ chØ ®Ò cËp ®Õn ng−êi c«ng nh©n cã chuyªn m«n 
vµ cã kü n¨ng. PhÇn vÒ thóc ®Èy c¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ®−îc tËp trung vµo 
kÕt nèi vµ x©y dùng m¹ng l−íi, gîi ý nhu cÇu ®Ó c¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp  kÕt 
khèi vµ trë nªn lín m¹nh. Lµm thÕ nµo nh÷ng hîp t¸c nµy ph¸t triÓn ®−îc ®Ó b¶o 
vÖ nÒn s¶n xuÊt vµ t¨ng thu nhËp th× l¹i kh«ng râ rµng. 

AEC d−êng nh− ®−îc ®¸nh ®ång gi÷a héi nhËp kinh tÕ khu vùc víi tù do 
ho¸ ®¬n thuÇn nhanh vµ ®¬n gi¶n. Nã kh«ng nªu râ rµng liÖu xem lîi Ých cña héi 
nhËp khu vùc cã dµnh cho c¶ khu vùc kh«ng. Víi môc ®Ých phï hîp víi nguyªn 
t¾c quèc tÕ, nã xem ra lµ mét diÔn ®µn ®Ó c¸c thµnh viªn ASEAN cã thÓ tù do ho¸ 
nhanh h¬n. B¶n kÕ ho¹ch nµy tËp trung h¬n vµo viÖc theo ®uæi tiÕp cËn víi thÞ 
tr−êng bªn ngoµi lµm cho ASEAN trë thµnh mét khu vùc c¹nh tranh, tù do ho¸ ë 
tÊt c¶ lÜnh vùc kinh tÕ h¬n lµ sù ph¸t triÓn thÞ tr−êng khu vùc néi bé. Nh÷ng lÜnh 
vùc héi nhËp −u tiªn chØ chñ yÕu nh»m bæ sung cho khu vùc vµ ph¸t triÓn thÞ 
tr−êng trong khu vùc (“s¶n xuÊt t¹i ASEAN”), nh−ng cÇn ph¶i xem nh÷ng s¸ng 
kiÕn nµy thµnh c«ng nh− thÕ nµo. LÜnh vùc héi nhËp −u tiªn ®· ®−îc giíi thiÖu 



kho¶ng n¨m 2004 t¹i Ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng Vientiane (VAP), nh−ng cho ®Õn 
nay, kh«ng cã tiÕn ®é ®¸ng kÓ nµo ®−îc b¸o c¸o. 

Cho thÊy tù do ho¸ trong th−¬ng m¹i vµ ®Çu t− cã thÓ cã nh÷ng t¸c ®éng 
tiªu cùc vÒ kinh tÕ vµ viÖc lµm néi ®Þa. NhiÒu nghiªn cøu còng ®−a ra nghi ngê vÒ 
kh¼ng ®Þnh tù do ho¸ sÏ ®−a l¹i sù ph¸t triÓn th−¬ng m¹i, dÉn ®Õn sù sù thÞnh 
v−îng kinh tÕ. Nh÷ng nghiªn cøu nµy nªu ra r»ng sù t¨ng tr−ëng kh«ng tù ®éng 
®i theo tù do ho¸. Kinh nghiÖm cña §«ng ¸ trong cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ còng 
nªn coi lµ nh÷ng thËn träng ®èi víi khu vùc. Ph−¬ng ph¸p tù do ho¸ diÖn réng cã 
thÓ dÉn ®Õn sù thay ®æi bÊt th−êng trong dßng ch¶y tiÒn vèn vµ ¶nh h−ëng ®Õn 
nÒn kinh tÕ thùc. §iÒu t−¬ng tù còng ®óng ®èi víi viÖc më réng lÜnh vùc hµng ho¸ 
vµ dÞch vô ®Ó c¹nh tranh víi c¸c n−íc kh¸c. Còng t−¬ng tù, c¸c dù ¸n lín nh− 
®−êng ®iÖn xuyªn quèc gia, thóc ®Èy nhiªn liÖu sinh häc hay chuyÓn nh−îng khai 
th¸c má cã thÓ dÉn ®Õn: (a)di dêi céng ®ång d©n c− (b) g©y nguy hiÓm cho an 
ninh l−¬ng thùc do khuyÕn khÝch xo¸ bá hoÆc chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp cho 
môc ®Ých sö dông c«ng nghiÖp hay môc ®Ých trång c©y phôc vô s¶n xuÊt nhiªn 
liÖu sinh häc; vµ (c) lµm « nhiÔm nguån n−íc hay tµn ph¸ m«i tr−êng. KÕ ho¹ch 
AEC hoµn toµn kh«ng nhËn ra nh÷ng nguy hiÓm nµy vµ do ®ã kh«ng cung cÊp kÕ 
ho¹ch râ rµng ®Ó gi¶i quyÕt mÆt t¸c ®éng tiªu cùc cña toµn cÇu ho¸ vµ dù ¸n héi 
nhËp lín.  

KÕ ho¹ch AEC kh«ng cã bÊt kú th¶o luËn nµo ®Ò cËp ®Õn lµm sao ®Ó häc 
hái kinh nghiÖm ph¸t triÓn vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña c¸c n−íc thµnh viªn 
ASEAN ph¸t triÓn h¬n. VÝ dô, b¶n kÕ ho¹ch kh«ng cã sù th¶o luËn  nµo ®−a ra 
vÊn ®Ò lµm thÕ nµo hç trî b¶o vÖ Th¸i lan, Malaixia, In®«nªxia, ®Ó gióp ph¸t triÓn 
nÒn c«ng nghiÖp cña hä, hay ®Çu t− lín cña Singapore vÒ dÞch vô c«ng hay c¬ së 
h¹ tÇng quan träng nh− thÕ nµo trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng néi ®Þa. Thay vµo 
®ã, b¶n kÕ ho¹ch nãi vÒ viÖc c¾t hoµn toµn c¸c c¬ chÕ b¶o hé (nh− yªu cÇu thi 
hµnh vµ nguyªn t¾c quèc gia lµ rµo c¶n phi thuÕ quan) vµ thu hót nÒn kinh tÕ t− 
nh©n. Trong khi cã ®Ò cËp ®Õn chÝnh s¸ch c¹nh tranh vµ b¶o vÖ ng−êi tiªu dïng, 
nh−ng vÊn ®Ò nµy ch−a ®−îc nªu tØ mØ. Sù minh b¹ch, tiÕp cËn th«ng tin vµ tham 
gia cña c«ng d©n còng kh«ng ®−îc th¶o luËn nh− mét phÇn cña b¶o hé nµy. 

Cã kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ thêi gian cô thÓ vÒ thêi ®iÓm ®Ých x¸c chÝnh 
s¸ch tù do ho¸ nªn ®−îc thùc hiÖn nh−ng b¶n kÕ ho¹ch AEC l¹i thiÕu th¶o luËn vÒ 
yªu cÇu ®Ó lµm sao c¸c thµnh viªn cã thÓ héi nhËp hoµn toµn mét c¸ch thÝch hîp. 
Tµi chÝnh rÊt quan träng trong viÖc liÖt kª nhiÒu dù ¸n tèt ®Ñp lóc ban ®Çu trong 
b¶n kÕ ho¹ch AEC, nh−ng kh«ng cã ®ñ nh÷ng th¶o luËn vÒ viÖc lµm thÕ nµo ®Ó 
CLMV (Campuchia, Lµo, Mianma, ViÖt Nam) cã thÓ tiÕp cËn nguån lùc ®Ó hä cã 
thÓ tham gia vµo c¸c dù ¸n nµy.  

B¶n kÕ ho¹ch chØ nãi ®Õn IAI vµ Quü Ph¸t triÓn ASEAN, c¶ hai ®Òu lµ c¬ 
quan h¹n chÕ tµi chÝnh, hÇu nh− chØ cã c¸c dù ¸n tËp trung vµo n©ng cao n¨ng lùc 
vµ hç trî kü thuËt. Nã kh«ng ®Ò cËp ®Õn lµm thÕ nµo ®Ó c¸c n−íc thµnh viªn giµu 
h¬n nªn lµm ®Ó gióp ®ì hay ®ång tµi trî dù ¸n cho c¸c n−íc thµnh viªn nghÌo. 
Chóng ta biÕt râ lµ c¸c n−íc, tæ chøc kh«ng lµ thµnh viªn cña ASEAN (nh− ng©n 
hµng khu vùc, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c ®èi t¸c song ph−¬ng) ®ãng gãp tµi trî 



ng©n s¸ch cho khu vùc ASEAN nhiÒu h¬n lµ c¸c thµnh viªn trong ASEAN tµi trî 
cho nhau. Trong khi cÇn sù gióp ®ì thªm, sù ®ãng gãp tõ bªn ngoµi cho quü khu 
vùc thiÕu c©n ®èi cã thÓ sÏ ¶nh h−ëng qu¸ ®¸ng ®Õn −u tiªn ph¸t triÓn cña 
ASEAN vµ nh÷ng thµnh viªn nghÌo. §ã lµ, cã thÓ khi thùc hiÖn dù ¸n nh÷ng −u 
tiªn cña nh÷ng n−íc nµy sÏ theo −u tiªn cña nhµ tµi trî. Ngoµi vÊn ®Ò tµi chÝnh, 
vÊn ®Ò réng h¬n mµ cÇn ®−a ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®−îc tÝnh ®oµn kÕt khu vùc 
trong AEC. B¶n kÕ ho¹ch nãi rÊt cô thÓ vÒ lµm hµi hoµ nguyªn t¾c cña AEC víi  
nguyªn t¾c vµ quy ®Þnh cña quèc tÕ nh−ng kh«ng cã th¶o luËn nµo ®Ò cËp lµm thÕ 
nµo ®Ó qu¶n lý vµ b¶o vÖ lîi Ých cña c¸c quèc gia kh¸c nhau trong bèi c¶nh cña 
c¸c nguyªn t¾c quèc tÕ. 

ý t−ëng cña AEC lµ cung cÊp mét sè c¬ héi thó vÞ cho tÊt c¶ c¸c d©n téc 
trong khu vùc. Tõ céng ®ång ë sau cïng ®−îc kÕt hîp víi sù hîp t¸c ®Ó con ng−êi 
®Õn víi nhau, lµm viÖc cïng nhau vµ gióp ®ì lÉn nhau. ý t−ëng thÞ tr−êng riªng vµ 
khu chÕ xuÊt cã thÓ ®−îc hiÓu lµ nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt cña ASEAN t¨ng c−êng 
giao l−u, trao ®æi víi nhau vµ kiÒm chÕ sù th«i thóc c¹nh tranh lÉn nhau. §iÒu ®ã 
còng cã thÓ hiÓu c¸c s¶n phÈm ®Ých thùc cña khu vùc –lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ 
nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt cña c¸c quèc gia thµnh viªn kh¸c nhau gãp phÇn lµm ra- cã 
thÓ ®−îc thóc ®Èy.  

Tuy nhiªn, b¶n kÕ ho¹ch AEC kh«ng ph¶i lµ b¶n kÕ ho¹ch dµnh cho céng 
®ång trong ý nghÜa nµy.  §Ó AEC thùc sù phï hîp, nã cÇn ®−îc ®Þnh h−íng l¹i vµ 
®Ó nhiÒu ng−êi h¬n tham gia vµo lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn. Sù b¾t buéc x©y dùng 
AEC lµ ®¸ng ao −íc nÕu nh− ®éng c¬ thóc ®Èy c¬ b¶n lµ c¶i thiÖn cuéc sèng cho 
nh÷ng ng−êi th−êng vµ céng ®ång. Mét céng ®ång thùc lµ céng ®ång mµ ë ®ã 
nh÷ng con ng−êi th−êng lu«n g×n gi÷ vµ thÓ hiÖn nh÷ng kh¸t väng ®oµn kÕt vµ 
hîp t¸c cña hä. 

HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do lµ g× mµ ASEAN l¹i tham gia vµ nã 
¶nh h−ëng thÕ nµo ®èi víi n«ng d©n? 

   HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN lµ kÕ ho¹ch vÒ kinh tÕ chÝnh cña 
ASEAN. Nã ®−îc thùc hiÖn th«ng qua KÕ ho¹ch thuÕ quan −u ®·i cã hiÖu qu¶ 
chung, mµ nã ®−a ra tÊt c¶ c¸c dßng thuÕ quan sÏ xo¸ bá cho ®Õn n¨m 2010 ®èi 
víi ASEAN-6 vµ 2015 ®èi víi CLMV (Campuchia, Lµo, Mianma, ViÖt Nam). TÊt 
c¶ c¸c mÆt hµng nh¹y c¶m sÏ ®−îc thùc hiÖn trong kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2018.  

Ngoµi HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do trong ASEAN, ASEAN cßn tham 
gia khu vùc mËu dÞch tù do víi 7 khu vùc kh¸c. §ã lµ: 

- HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN-Trung Quèc (ACFTA)-Mét 
ch−¬ng tr×nh thu ho¹ch sím ®èi víi rau vµ hoa qu¶, ®· ®ang ®−îc thùc hiÖn 
víi Phi-lip-pin, In®«nªxia vµ Th¸i Lan; ®µm ph¸n vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c 
®ang ®−îc hoµn tÊt. 

- HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN-Hµn Quèc (AKFFTA)-HiÖp 
®Þnh ®· ®−îc ký kÕt, trõ Th¸i Lan. 



- Quan hÖ ®èi t¸c kinh tÕ toµn diÖn ASEAN-NhËt B¶n: (AJCEP) ®µm ph¸n 
®· hoµn thµnh vµ hiÖp ®Þnh dù kiÕn ®−îc ký vµo ®Çu n¨m 2008. 

- Khu vùc ®Çu t− vµ Th−¬ng m¹i Khu vùc ASEAN-Ên §é- ®µm ph¸n vÒ hµng 
ho¸ dù kiÕn kÕt thóc vµo th¸ng 5 n¨m 2008. 

- HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN-¤xtr©ylia vµ Niu-zi-l©n: §µm 
ph¸n ®ang tiÕn hµnh. 

- HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN-Liªn minh Ch©u ¢u-mét tuyªn 
bè chung ®−îc ký vµo th¸ng 11 n¨m 2007 nh−ng ®µm ph¸n ch−a b¾t ®Çu. 

- HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do §«ng ¸ (EAFTA)- vÉn ®ang tham vÊn vµ 
nghiªn cøu. 

HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN quan t©m h¬i Ýt ®Õn néi bé 
ASEAN vµ th−¬ng m¹i toµn thÓ ASEAN vµ cÇn ph¶i xem liÖu khu vùc mËu dÞch 
tù do ®Õn n¨m 2015 cã c¶i thiÖn khu vùc kh«ng. 

Cã thÓ, b−íc ®Çu HiÖp ®Þnh víi c¸c n−íc kh¸c ¸p dông ®èi mét vµi s¶n 
phÈm vµ kÐo dµi lé tr×nh h¬n.  H−íng ®i chung lµ tiÕp tôc më réng th−¬ng m¹i víi 
c¸c n−íc nµy. VÊn ®Ò chÝnh cña n«ng d©n lµ HiÖp ®Þnh khu vùc mËu dÞch tù do cã 
¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®èi víi n«ng nghiÖp trong n−íc, vÝ dô: nh÷ng nghiªn cøu 
ban ®Çu vÒ ch−¬ng tr×nh thu ho¹ch sím trong HiÖp ®Þnh Khu vùc mËu dÞch tù do 
ASEAN-Trung Quèc (ACFTA) ®· cã nh÷ng ¶nh h−ëng bÊt lîi ®èi víi n«ng d©n 
Th¸i Lan vµ In®«nªxia. 

Những mối quan tâm chính liên quan đến nông nghiệp trong các nước 
ASEAN 
 Nông nghiệp tiếp tục là một ngành nhạy cảm và quan trọng trong kinh kinh 
tế của hầu hết các nước ASEAN. Ngoài trừ Singagpore và Brunei, đóng góp của 
nông nghiệp trong GDP chiếm từ 7,9% với trường hợp của Malaysia đến 50% 
với trường hợp của Lào. 
 Đóng góp của nông nghiệp vào tổng việc làm chiếm từ 16% đến 78%.  
Nông nghiệp vẫn là một kế sinh nhai và nguồn thu nhập thiết yếu đối với người 
dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn. 
 Dù nông nghiệp vẫn là lĩnh vực trọng yếu trong hầu hết các nền kinh tế 
ASEAN, nhưng chúng ta, những người nông dân và những người sản xuất nhỏ 
chiếm phần lớn dân số sống nhờ vào nông nghiệp vẫn nghèo. Trong ASEAN, 
nghèo đói ở mức cao nhất và phổ biến nhất ở khu vực nông thôn nơi mà nông 
nghiệp là nguồn sinh sống chủ yếu. 
 Nghèo đói chủ yếu là do phân bổ nguồn lực bất bình đẳng, thiếu khả năng 
tiếp cập các cơ hội kinh tế và sự tham gia của chúng ta trong các quá trình ra 
quyết định. 
 Hội nhập về nông nghiệp hiện nay ở các nước ASEAN không mang lại lợi 
ích cho những nông dân sản xuất nhỏ, mà chính giới kinh doanh nông nghiệp và 



các công ty xuyên quốc gia đang gặt hái những lợi ích đó. Nếu không làm giảm 
bớt đi và nếu không có sự kiểm tra giám sát thì sự hội nhập đó sẽ ngày càng làm 
mất vai trò của chúng ta, mất kế sinh nhai của chúng ta và làm mất đi những di 
sản ở nông thông và văn hóa của cộng đồng nông nghiệp ở Đông Nam Á. Nữ 
nông dân chịu gánh nặng lớn nhất vì họ làm tới trên 50% công việc đồng áng đối 
với hầu hết các loại cây trồng.  Thu nhập trong túi ít đi sẽ có ít tiền hơn chi cho 
thực phẩm, y tế và giáo dục của cả gia đình. 
 Những lời kêu gọi và đề xuất chính đối với ASEAN: 
 Những nguyên tắc: với tư cách là những người nông dân và những người 
sản xuất nhỏ, nhu cầu của chúng ta rất đơn giản:  chúng ta muốn có kế sinh nhai 
được bảo đảm, cuộc sống tươm tất hơn, do đó hạnh phúc hơn và hài lòng hơn. 
 Các chính sách nông nghiệp của ASEAN cần góp phần vào những nỗ lực 
xóa đói, giảm nghèo, coi nông nghiệp là nơi chủ yếu sử dụng lao động của hầu 
hết những nghèo nghèo. Các chính sách này không nên làm dẫn tới sự mất vị trí, 
vai trò của nông dân và không nên làm trầm trọng hơn sự dễ tổn thương vốn có 
trong lĩnh vực này. Các chính sách này cũng nên coi nông nghiệp có một vai trò 
thiết yếu trong đáp ứng an ninh lương thực và như cầu đủ lương thực của một 
quốc gia. 
 Bởi vậy, hội nhập nông nghiệp phải đi theo hướng thúc đẩy phúc lợi cho 
tất cả mọi ngườim, trong đó có ưu tiên cho người nghèo và người bị thiệt thòi. 
Hội nhập nông nghiệp cần phải bình đẳng, toàn diện, bền vững, trên cơ sở các 
quyền, nhạy cảm về giới và cuối cùng là dẫn tới nâng cao quyền cho người 
nghèo. 
 Những chính sách: chúng ta đề nghị ASEAN xây dựng chính sách có tính 
chiến lược cho nông nghiệp trong đó gắn thương mại và phát triển, thúc đẩy các 
nguyên tắc chúng ta vừa nêu ở trên. Chính sách  có tính chiến lược này trước tiên 
có thể được xây dựng ở cấp quốc gia, sau đó được hài hòa hóa ở cấp khu vực. 
Chính sách này nên có những nguyên tắc và đặc trưng sau: 
 1. Những người  nông dân nhỏ cần - những thứ đầu tiên là: đất cho dân 
cày. Ở Indonesia, nhiều đất nông nghiệp nằm trong tay Nhà nước hoặc các chủ 
đồn điền lớn. Ở Philippines, nhiều đất nông nghiệp màu mỡ vẫn nằm trong tay 
địa chủ, những người có ảnh hưởng trong các cơ quan lập phấp, hành pháp và tư 
pháp của chính phủ. Chính sách nông nghiệp này sẽ làm cho việc tiếp cận sử 
dụng và kiểm soát các nguồn đất đai thành điều kiện tiên quyết đối với thương 
mại và phát triển. 

2. Cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cho nông dân sản xuất nhỏ như tiếp 
cập tín dụng/vốn, công nghệ, bảo hiểm cây trồng cũng như hỗ trợ giá, trong đó 
chú ý đến nữ nông dân. 

3. Đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho người sản xuất nhỏ. 



4. Hương các nỗ lực nghiên cứu và phát triển vào việc nâng cao chất lượng 
của các cộng đồng địa phương. 

5. Đảm bảo tự chủ được các cây lương thực cơ bản của đất nước; ở nơi mà 
người sản xuất được hỗ trợ để sản xuất đủ lương thực đảm bảo tiêu chuẩn về an 
toàn và môi trường, và ở nơi mà chính phủ cố gắng cân bằng giữa sản xuất và 
nhu cầu, đáp ứng nhu cầu trong nước đối với cây lương thực trước tiên hơn là 
nhu cầu quốc tế đối với cây hàng hóa. 

6. Tự do hóa có mức độ và bảo hộ có mức độ nhằm bảo vệ việc làm và kế 
sinh nhai của những người sản xuất nhỏ, phù hợp với các điều kiện và nhu cầu cụ 
thể của từng quốc gia thành viên. 

7. Xây dựng các liên kết chặt chẽ hơn trong nước cũng như tập trung vào 
các liên kết giữa nông ngiệp và chiến biến thực phẩm. Mối quan tâm của người 
sản xuất và người tiêu dùng cuối cùng có thể gặp nhau thông qua việc sử dụng 
công cụ quản lý thương mại và gia đảm bảo cho khoảng cách giá giữa hàng nhập 
khẩu và hàng địa phương không quá lớn; 

8. Phát triển nông nghiệp bền vững thông qua đẩy mạnh công tác khuyến 
nông. Xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất công bằng và bền vững và marketing, 
chẳng hạn thương lái và nông dân được khuyến khích sản xuất và tiêu thụ chỉ 
những sản phẩm được sản xuất theo cách an toàn và bền vững và đen lại nguồn 
thu nhập công bằng cho người sản xuất nhỏ. 

9. Thể chế hóa các cơ chế tham gia của những người sản xuất nhở/các tổ 
chức nông dân và các tổ chức phát triển xã hội phi chính phủ trong các quá trình 
gia quyết định của ASEA - ví dụ một Hội đồng nông dân ASEAN để các quan 
chức ASEAN có thể tham vấn về các vấn đề ảnh hưởng đến các lĩnh vực của 
nông dân. Để đảm bảo sự tham gia có chất lượng, các chính phủ ASEAN nên: 

. Sớm công khai các điều khoản trong các cuộc đàm phán thương mại để 
có các cuộc thảo luận có ý nghĩa. 

. Tổ chức các cuộc tiếp thu ý kiến và tham vấn công chúng đặc biệt với 
nông, ngư dân sản xuất nhỏ và các nhóm xã hội dân sự. 

. Dịch các điều khoản dự kiến của các thỏa thuận thương mại  ra tiếng địa 
phương và dùng ngôn ngữ phi kỹ thuật. 

. Tạo sự đại diện đầy đủ của những người sản xuất nhỏ trng các cơ quan 
tham vấn và ra quyết định. 

AFA đã làm gì để tham gia vào ASEAN? 
AFA bắt đầu tham gia vào công việc của ASEAN năm 2005 khi đồng tổ 

chức với đối tác chiến lược của mình là AsiaDHRRA một phiên họp về "ASEAN 
và Nông nghiệp" có sự tham dự của tiến sĩ Azmi Mat Makhir, một quan chức cấp 
cao của Ban thư ký ASEAn. Đây là một trong những phiên họp diễn ra trong một 
Hội nghị khu vực về sự tham gia của xã hội dân sự trong ASEAN do một số 



mạng lưới khu vực tổ chức, trong đó có Diễn đàn châu Á, SEACA, Toàn cầu 
Nam, Viện Tư pháp toàn cầu. 

Vào đầu năm 2006, ASEAN thành lập nhóm những người có trình độ 
(EPG) có nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị về khuôn khổ hiến chương ASEAN. 
AFA hoạt động với một mạng lưới rộng hơn gọi là Đoàn kết vì sự vận động của 
người dân Asian (SAPA). Sau đó SAPA đã đưa 3 bản đệ trình đến nhóm EPG, 
mỗi bản đệ trình cho một trụ cột của ASEAN (an ninh, kinh tế và văn hóa-xã 
hội). Tháng 12 năm 2006, AFA cùng với AsiaDHRRA đồng tổ chức một phiên 
họp về "Hội nhập khu vực ASEAN trong Nông nghiệp: Hội nhập này là gì và nên 
như thế nào". Phiên họp được tiến hành trong thời gian Hội nghị xã hội dân sự 
ASEAN (ACSC2) ở thành phố Cebu, Philippines. 

Năm 2007, AFA tăng cường sự tham gia của mình trong ASEAN bằng 
việc tiến hành 2 cuộc tham vấn và tham gia vào tất cả 3 hội nghị xã hội dân sự 
trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN tại Singagore. Một cuộc 
tham vấn được tổ chức vào tháng 3 tập trung vào hiến chương dự thảo, nhiên liệu 
sinh học và các hiệp định thương mại tự do song phương. Kết quả tham vấn đã 
được trình lên Tổng thư ký ASEAN, ông Ong Keng Yong và các quan chức cấp 
cao ASEAN. Vào tháng 12, một cuộc tham vấn khác được tổ chức, lần này tập 
trung việc phân tích hiến chương ASEAN đã ký và Ý tưởng cộng đồng kinh tế 
ASEAN với 2 quan chức cấp cao: Tiến sĩ Somsak Pippopinyo và tiến sĩ Termsak 
Chalermpalanupap. AFA cũng tham gia vào Phiên họp hội đồng nhân dân 
ASEAN do Viện nghiên cứu quốc tế Singapore tổ chức và ACSC+3 do SAPA tổ 
chức. 
  Tổng thể chúng ta có thể làm gì để cam kết với ASEAN về các vấn đề 
của  Hiến chương ASEAN, AEC và nông nghiệp? 
 Đối với nông dân và các nhóm sản xuất như chúng ta trong AFA, chúng ta 
cần phải  tự xây dựng, tăng cường và đoàn kết về cả cấp quốc tế cũng như cấp 
khu vực.Từ  đó chúng ta mới có sức mạnh, hoạt động hiệu quả và tiếng nói có 
trọng lượng đối với tất cả các lực lượng chính trị cấp địa phương, quốc gia, khu 
vực. Chúng ta có thể không thu được tiền từ việc hợp tác kinh doanh nông sản 
nhưng chúng ta có thể có được một số. 

Tay trong tay với những đối tác là các nhóm dân sự xã hội khác  chúng ta 
có thể trao đổi thông tin và sự nhìn nhận và giúp đỡ khuyến khích  mọi người hợp 
tác. Với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ chúng ta có thể thực hiện những 
dự án và những chương trình  về sản xuất mùa vụ bền vững, quản lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên bền vững và  đạt hiệu quả những với sự tiếp thị và thương 
mại bình đẳng. Bằng cách đó chúng ta mở rộng nâng cao năng lực cho chính 
quyền và doanh nghiệp. 
 Tiếp theo là những việc cụ thể chúng ta có thể làm để tác động khối 
ASEAN phát triển  mạng lưới mang tính khu vực như thế nào: 



* Thảo luận các vấn đề của Hiến chương ASEAN, AEC và các chính sách 
nông nghiệp của tổ chức này đối với nhiều nông dân sản xuất nhỏ, nữ nông dân 
và các nhà sản xuất. 

* Thể hiện điều chúng ta quan tâm bằng cách đề nghị và tham gia các cuộc 
họp tư vấn cấp quốc gia và  khu vực về Hiến chương ASEAN và  ý tưởng của 
AEC. 

* Tham gia thảo luận về những điều chưa được Hiến chương ASEAN nêu 
rõ, đặc biệt là những đieeuf liên quan tới nhân quyền và sự xác định vai trò, chức 
năng của những cơ quan mới được hình thành. ( Ví dụ : Uỷ ban đại diện Thường 
trực , Hội đồng cộng đồng); 

* Thúc đẩy việc làm rõ và xác định vị trí người dân tham gia trong khối 
ASEAN và đề xuất cơ chế phù hợp cho lĩnh vực của chúng ta. 

* Thúc đẩy việc thảo luận rộng rãi các vấn đề kinh tế cộng đồng trên cơ sở 
của sự tự do hoá và đưa ra những khuyến nghị riêng. 

* Đề xuất những chính sách và dự án đặc biệt cho những lĩnh vực chưa 
được xác định trong kế hoạch của AEC: bảo vệ người tiêu dùng, chính sách cạnh 
tranh, quyền sơ rhuwx trí tuệ và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp. 

* Tham gia vào việc xây dựng tổ chức An ninh chính trị và Văn hoá xã hội 
cộng đồng. 

* Học tập các nhóm nông dân  cùng làm việc với chính quyền khu vực của 
họ từ khu vực khác . 

* Tiếp tục xây dựng và phát triển những mô hình điểm thông qua việc làm 
thí điểm các mô hình thực hành tốt và có những sự cố gắng thực hiện các ý tưởng 
thành công. 

* Cam kết ASEAN phát triển có sự giám sát sẽ là thước đo sự thể hiện của 
các chính phủ trong ASSEAN về thương mại nông nghiệp, tiếp cận và làm chủ 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp bền vững và sự tham gia của người 
nông dân. 

Kết luận 
Biểu tượng hiện nay của ASEAN là 10 nhánh lúa và  trong  văn bản thành 

lập khối nêu lên ý nghĩa đó là xây dựng và phát triển nông nghiệp trong khu vực. 
Là những người nông dân ở khu vực Đông Nam Á. thách thức lớn đối với 

chúng ta hiện nay là làm thế nào để giải quyết được những vấn đề chúng ta đang 
phải đối đầu  ở nhiều cấp độ : ở trang trại, trong cộng đồng, cáp quốc gia, cấp khu 
vực và toàn cầu. Là những người trực tiếp sản xuất, chúng ta biết tiếng nói của 
chúng ta ở nơi nào. Chúng ta sản xuất lương thựcaasnuooi toàn xã hội và chúng 
ta giữ đất sản xuất. Là một lĩnh vực chúng ta luôn có những sự đe doạ bao gồm 
cả việc chuyển đổi đất đai và  sự kiềm chế của các doanh nghiệp kinh doanh nông 
sản lớn. Để bảo toàn sự sống cho hệ thống nông dân sản xuất nhỏ là nhiệm vụ to 



lớn ngày nay của toàn thế giới, việc lớn nhất là sự sống còn. Chúng ta bảo vệ 
trong khả năng  chúng ta đương đầu với những thách thức ở địa phương cũng như 
quốc gia.Chúng ta sẽ mạnh hơn nếu chúng ta kết hợp với nông dân trong toàn 
khu vực và hướng tới sự tin tưởng và sinh sôi bền vững. 

Chúng ta có tinh thần tiếp cận thị trường bình đẳng và cần phải thể hiện 
tinh thần đó; bảo vệ đất đai và môi trường cho chúng ta sự sống, đoàn kết với 
nông dân và các lĩnh vực khác trong xã hội, bảo vệ cuộc sống của nông dân... Tạo 
lập việc hội nhập giữa nông dân với nông dân thông qua việc trao đổi thông tin 
và các chương trình dự án chung ( ví dụ ngân hàng giống cho nông dân để chống 
lại việc khống chế về giống của các nhà kinh doanh nông sản lớn; có khả năng 
hợp tác đồng sản xuất lương thực chủ chốt bao trùm từ quá  trình sản xuất  tới thu 
hoạch, chế biến và đưa ra thị trường).Những sáng kiến cụ thể sẽ cho thấy là sự 
hợp tác và hội nhập khu vực có thể làm nên do tất cả mọi người. 


