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Tuổi trẻ thường là khoảng thời gian ta bắt đầu mơ về tương 
lai, nghĩ về con đường sẽ lựa chọn, mạnh dạn và tích cực 
xây dựng cuộc sống của mình. Ở nhiều vùng nông thôn, trở 
thành nông dân không còn là mơ ước cho tương lai. Nghề 
nông là một công việc thấp hèn, thu nhập thấp, vì vậy sẽ tốt 
hơn khi di cư tới các thành phố hay ra nước ngoài để có nhiều 
cơ hội và phiêu lưu hơn. Vậy điều gì sẽ xảy ra với tương lai của 
ngành nông nghiệp và lương thực khi không có những người 
nông dân trẻ? Không có nông dân thì sẽ không có lương thực, 
và không có lương thực thì cũng không có cuộc sống.

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ bàn về lý do tại sao 
nông nghiệp không thu hút được giới trẻ, những sáng kiến 
đang được thực hiện để khuyến khích thanh niên tham gia 
vào nông nghiệp, và những điều khuyến khích thanh niên 
để họ gắn bó với nông nghiệp. Các cuộc thảo luận dưới đây 
sẽ củng cố cho (a) kết quả của các cuộc tham vấn quốc gia 
và các nghiên cứu được tiến hành bởi các thành viên của Hội 
Nông dân Châu Á vì sự phát triển nông thôn bền vững (AFA) 
ở 9 quốc gia với khoảng 660 thanh niên nông thôn về vấn đề 
“thu hút giới trẻ đến với nông nghiệp” bằng Công cụ Tham 
vấn Nông dân và Vận động chính sách (FACT) do Agriterra 
phát triển; (b) kết quả của cuộc tham vấn khu vực với các đại 
diện, trong đó nam giới 30 người và nữ giới 10 người, đến từ 
17 tổ chức nông dân quốc gia của 13 nước, được tổ chức vào 
5/2014 và (c) các nghiên cứu và tài liệu đã thực hiện về vấn 
đề này. AFA tiến hành các cuộc tham vấn này nhân dịp Năm 
Quốc tế canh tác gia đình (IYFF), bởi thanh niên đối với nông 
nghiệp là một trong những vấn đề ưu tiên của IYFF.

THANH NIÊN LÀ AI?

Thế hệ trẻ ngày nay chiếm số lượng lớn nhất từ trước đến 
nay. Theo Liên hợp quốc, thanh niên là “những người có độ 
tuổi từ 15 đến 24. Năm 2012 có 1,8 triệu thanh niên, chiếm 
18% tổng dân số thế giới. 90% thanh niên sống ở các quốc 
gia đang phát triển, chiếm khoảng 20% dân số ở các quốc 
gia đó.

Theo UN ESCAP (2012), có 750 triệu người, tức 60% thanh 
niên trên thế giới sống ở châu Á Thái Bình Dương. Năm 2010, 
Ấn Độ có số thanh niên lớn nhất thế giới với 234 triệu người, 
chiếm 19% tổng dân số Ấn Độ. Trung Quốc có số thanh 
niên đông thứ hai với 225 triệu người, chiếm 17% tổng dân 
số Trung Quốc. Băng-la-đét và Phi-líp-pin cũng có tổng số 
thanh niên chiếm 20% dân số. Nhật Bản có 12 triệu thanh 
niên chiếm 10% dân số.

Mỗi quốc gia quy định về độ tuổi thanh niên khác nhau, phụ 
thuộc vào các yếu tố văn hóa- xã hội, thể chế, kinh tế, xã hội. 
Theo luật thanh niên là những người trẻ trong độ tuổi 12-24 
ở Đài Loan, 14-28 ở Kyrgyzstan; 15-25 ở Thái Lan; 15/16-30 ở 
Phi-líp-pin, Cam-pu-chia /In-đô-nê-xi-aa, Việt Nam; 15-34 ở 
Mông cổ; 15-40 ở Nê-pan và Mi-an-ma; 18-35 ở Băng-la-đét; 
9-24 ở Hàn Quốc và 0-30 ở Nhật.

THANH NIÊN Ở CÁC VÙNG NÔNG THÔN

Có đến 70% thanh niên ở cận Sahara châu Phi và châu Á 
sống ở khu vực nông thôn và hơn một nửa số số đó tham 
gia vào nông nghiệp.

Trong nhiều thập kỷ, cộng đồng, chính phủ và các tổ chức 
quốc tế đã không chú trọng tới các thanh niên nông thôn 
nên không tận dụng được nguồn năng lực và tài năng của 
giới trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp. Những thanh niên ở 
nông thôn thường thất nghiệp hoặc làm những công việc 
không công hay lương thấp, yêu cầu trình độ tay nghề thấp, 
bấp bênh và nguy hiểm. Việc thiếu các cơ hội và việc làm 
phù hợp ở các vùng nông thôn buộc thanh niên di cư đến 
các thành phố. Con cái trong nhà nông thường không sẵn 
sàng làm nông vì các nguyên nhân khác nhau. Nhiều người 
trong số đó tiếp tục làm nông thường là do bắt buộc hoặc 
không có lựa chọn nào tốt hơn. Điều này đã dẫn đến một 
vấn đề khác là già hóa dân số làm nông. Nếu thanh niên là 
tương lai của đất nước và thanh niên nông thôn là tương lai 
của ngành nông nghiệp và công nghiệp nông thôn thì làm 
thế nào để có thể thu hút thanh niên ở lại và làm việc trong 
các vùng nông thôn? 

Các chính sách và chương trình nào cần thực hiện để giúp 
cho thanh niên thấy được một tương lai tốt đẹp đang chờ 
đợi họ và quyết định ở lại vì nông nghiệp và công nghiệp 
nông thôn?

VÌ SAO NÔNG NGHIỆP KHÔNG HẤP DẪN 
GIỚI TRẺ?

Từ kết quả tham vấn khu vực và quốc gia giữa các nhà 
lãnh đạo trẻ của các tổ chức thành viên AFA cũng như 
từ các nghiên cứu trước đó, có 7 lý do khiến nhiều 
thanh niên, thậm chí cả con cái nhà nông sẽ không 
tham gia nông nghiệp, nếu được lựa chọn:

1. Vị thế thấp và thiếu hình tượng: Nghề nông 
được coi là một nghề thấp hèn, vất vả, không hấp dẫn, 
dơ bẩn và không cần nhiều kỹ năng. Làm nông thường 
không được tự hào và đề cao nhân phẩm. Việc đánh giá 
rất thấp nông nghiệp ngày càng phổ biến trong xã hội. 
Những người nông dân nói với con mình rằng: “Đừng 
như mẹ, chỉ là một nông dân tầm thường thôi”. “Nếu 
con không học giỏi thì suốt đời chỉ làm nông thôi”. 
“Không thông minh thì chỉ có về đồng trồng khoai lang 
thôi”. Nhiều học sinh mơ ước trở thành bác sĩ, kỹ sư 
hay luật sư, nhưng lại hiếm khi muốn trở thành nông 
dân. Các nhà sản xuất nông nghiệp và nhà nông luôn 
bị đánh giá thấp ở các quốc gia đang phát triển và bị 
coi là không có học thức hay thiếu văn minh (Shrestha, 
2001:114-115).

2. Nghề nông không sinh lời. Hầu hết nông dân 
đều nghèo. Thu nhập từ nông nghiệp không đáp ứng 
được nhu cầu của gia đình, thậm chí cả nhu cầu cá 
nhân. Thu nhập giảm do chi phí của nhân công và vật 
tư nông nghiệp như hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu 
ngày càng tăng, giá thành sản phẩm thấp, thiếu kiểm 
soát về thị trường và rủi ro cao trong nông nghiệp do 
điều kiện thời tiết bất thường và biến động giá cả là 
những vẫn đề khiến thanh niên không tham gia vào 
nông nghiệp. Canh tác theo hướng tự cung tự cấp 
khiến cho giới trẻ cảm thấy chán nản với nông nghiệp. 
Ngoài lợi ích tự cung tự cấp, thanh niên không thấy 
được bất kỳ triển vọng tương lai nào từ nông nghiệp.
3. Quyền sở hữu đất đai không chắc chắn và giá 
đất tăng cao. Kể từ năm 1990, công cuộc cải cách ruộng 
đất trên toàn cầu đã đưa nông nghiệp từ quy mô nhỏ 
sang quy mô lớn và cải cách ruộng đất hướng về thị 
trường (Borras, 2006:99). Các đặc khu kinh tế của tư 
nhân trong quá trình đô thị hóa đều sử dụng đất như 
một loại hàng hóa được mua bán tự do trên thị trường 
(Kumar, 2011). Do cải cách ruộng đất theo xu hướng thị 
trường nên giá đất tăng lên. Văn hóa nhà nông và nông 
dân đều phụ thuộc vào khuôn khổ của giai cấp cầm 
quyền. 
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Ngành ngân hàng đất thúc đẩy thị trường đất đai và xóa bỏ 
hoạt động của nhà nông. Nó trở thành công cụ kiểm soát 
đất đai và trở thành loại hàng hóa để mua bán, thu lợi nhuận 
(Hu, Yeh, Wu, 2009). Việc tịch thu đất đai của nông dân và 
chuyển giao cho chủ sở hữu tư nhân, đặc biệt là những kẻ 
trục lợi đất đai hay nhà công nghiệp, làm hạn chế tính nông 
dân hoá trong giới trẻ (Kumar, 2011). Các cuộc cải cách hiện 
nay thường tập trung vào hiện đại hóa nông nghiệp hơn là 
vào phân phối đất đai và bảo vệ quyền chiếm giữ đất của 
người trồng trọt và nhà nông trẻ.

4. Thiếu cơ sở hạ tầng ở nông thôn: Ở các vùng nông 
thôn, cơ sở nông nghiệp vẫn giữ nguyên, nhưng lại thiếu cơ 
sở hạ tầng tốt và các tổ chức để thu hút giới trẻ ở lại nông 
thôn. Ở các quốc gia đang phát triển, hầu hết các vùng nông 
thôn đều không có hệ thống đường xá tốt, điện, trung tâm 
y tế, phòng khám, bệnh viện, trường học và trường đại học, 
công viên vui chơi giải trí, Internet, cơ sở kinh doanh, khu 
chợ để bán nông sản, cơ sở cho nông-công nghiệp quy mô 
vừa và nhỏ hoặc các nhà máy.
5. Thiếu chính sách và chương trình của Chính phủ 
hỗ trợ cho nông dân hộ gia đình. Chính phủ các nước 
đang phát triển ưu tiên cho nông nghiệp theo hướng 
doanh nghiệp hơn là nông nghiệp hộ gia đình. Do đó, 
các chính sách và chương trình nông nghiệp ở các nước 
đang phát triển không hoàn toàn ủng hộ cho nông dân 
quy mô hộ gia đình, mặc dù họ chiếm đa số nông dân 
trong nước và cả khu vực châu Á. Do vậy, nhiều nông 
dân vẫn thiếu đất, tín dụng/tài chính và thị trường. 

Hệ thống tín dụng chính thức và các ngân hàng thương mại 
đã hỗ trợ nông nghiệp hàng hóa và làm phá hủy nền kinh 
tế nông nghiệp và nông nghiệp hộ gia đình, và tạo ra nền 
kinh tế thị trường (Harvey, 2003: 156-166). Các nhà nông 
hay chính phủ không thể kiểm soát được giá của nông sản, 
mà do thị trường quyết định. Trong nông nghiệp còn thiếu 
tính minh bạch trong định giá, hiệp định thương mại và xây 
dựng chính sách (Ahmad et al, 2010:37). Không có bất kỳ đại 
diện nào cho những người nông dân, do đó họ có rất ít hoặc 
không có tiếng nói trong quá trình quyết định các vấn đề 
nông nghiệp. Hơn thế, vẫn còn thiếu các chính sách và các 
chương trình giải quyết các nhu cầu của thanh niên nông 
thôn hoặc các nhà nông trẻ; các sáng kiến và ưu đãi vẫn còn 
khan hiếm nếu không nói là thiếu vắng với họ. Nếu không có 
những hỗ trợ cần thiết, các nhà nông trẻ sẽ cảm thấy không 
thể cạnh tranh với các nhà nông sản xuất hàng hóa lớn.
6. Thiếu chương trình giảng dạy về cải cách ruộng 
đất, cải cách nông nghiệp và nông nghiệp: Nông nghiệp là 
nguồn lao động chính ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, ở các 
quốc gia này chương trình giảng dạy ở bậc phổ thông và bậc 
đại học không có nội dung về đất đai và nông nghiệp dẫn 
đến vấn đề cải cách ruộng đất, cải cách nông nghiệp không 
được chú trọng, vấn đề này dẫn tới các nhà nông trẻ không 
có hứng thú theo đuổi nghề nông.
7. Thiếu các tổ chức của nông dân trẻ. Tại cấp địa 
phương, quốc gia và quốc tế, có rất ít nhóm nông dân trẻ có 
tổ chức để thống nhất, trao đổi thông tin và ý tưởng nhằm 
hỗ trợ nỗ lực của nhau và đại diện cho lợi ích của mình trong 
các cơ quan ra quyết định.

NHỮNG THÁCH THỨC MÀ NHÀ NÔNG TRẺ 
GẶP PHẢI

Thanh niên tham gia vào nông nghiệp thường gặp phải 
các thách thức sau:

1. Tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực sản xuất 
(đất đai và tiền vốn) và thị trường không đầy đủ: Thứ 
nhất, ở rất nhiều quốc gia châu Á, không có cuộc cách 
ruộng đất nào hướng vào những nhà nông trẻ. Điều 
này dẫn đến việc hầu hết các nhà nông trẻ không được 
tiếp cận với đất đai phụ vụ quá trình thương mại hóa 
sản xuất nông nghiệp truyền thống của họ (Wobst, 
2010). Họ không có đất và thường làm theo vụ mùa. 
Thứ hai, hầu hết các nhà nông trẻ phải chờ tới khi được 
thừa kế lại khu đất từ cha mẹ. Khi làm việc dưới sự kiểm 
soát của cha mẹ thì họ ít khi được quyết định các vấn 
đề về nông nghiệp. Thứ ba, hầu như không có các ngân 
hàng và cơ quan tài chính về nông nghiệp, mà nếu có 
thì sự hiểu biết của họ về nhu cầu của các nhà nông trẻ 
còn rất hạn chế. Thứ tư, nhiều nhà nông trẻ vẫn chưa 
xây dựng được thị trường cho riêng mình.

2. Thiếu kỹ năng và kiến thức trong sản xuất, chế 
biến và kinh doanh: Giới trẻ hiện nay còn thiếu nhiều 
kỹ năng và kiến thức về nông nghiệp cũng như khả 
năng lãnh đạo và quản lý (IIED, 2012:31). Việc phát triển 
kỹ năng và chuyển giao công nghệ được coi như chìa 
khóa cho “mô hình giới trẻ làm nông”. Tuy nhiên thì vẫn 
chưa có sự kết hợp với chương trình chính phủ. Giới trẻ 
thường ưa thích công nghệ, nhưng nhà nước không 
thấu hiểu được nguyện vọng của họ. Kết quả là vì thiếu 
sự ủng hộ, hỗ trợ và khuyến khích rèn luyện đầy đủ kỹ 
năng và kiến thức, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và 
hiện đại hóa nông nghiệp, giới trẻ không thấy được bất 
kỳ tương lai nào nông nghiệp.

3. Toàn cầu hóa, những bất ổn, biến động về giá 
cả: Ở một vài quốc gia châu Á, do thuế quan thấp hoặc 
hệ thống mở đối với các sản phẩm nông nghiệp, những 
nhà nông trẻ không thể canh tranh bằng sản phẩm của 
họ và họ buộc phải bỏ nghề nông. Tính bất ổn trong 
giá cả của sản phẩm nông nghiệp cũng là một vấn 
đề. Do thuế quan thấp hoặc không có thuế quan, các 
sản phẩm nước ngoài thường rẻ hơn và khiến cho sản 
phẩm trong nước trở nên đắt đỏ so với các sản phẩm 
này. Người dân thường ưa chuộng các mặt hàng rẻ. Do 
các hiệp đinh thương mại tự do một số hộ sản xuất nhỏ 
phải chịu thua lỗ và buộc phải bỏ nghề nông.

CÁC SÁNG KIẾN THU HÚT GIỚI TRẺ THAM 
GIA VÀO NÔNG NGHIỆP

1. Xây dựng năng lực- phát triển khả năng lãnh 
đạo: Trong năm năm qua, do suy giảm lương thực toàn 
cầu, các thành viên và đối tác của AFA, các tổ chức xã 
hội dân sự (CSOs) và các cơ quan của Liên hợp quốc 
khởi động chiến dịch xây dựng năng lực và phát triển 
khả năng lãnh đạo của nông dân và các tổ chức nông 
dân, đặc biệt chú trọng vào thanh niên nông thôn. Ở 
một vài quốc gia, diễn đàn nhà nông được thành lập 
thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng 
năng lực và phát triển khả năng lãnh đạo. Các chương 
trình giao lưu nhà nông để nâng cao kiến thức cho nhà 
nông cũng được thực hiện.
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Bảng 1: Nông dân hữu cơ trẻ ở Nhật Bản

Tại Nhật Bản, sáu nông dân hữu cơ trẻ tuổi đã 
đạt được lợi nhuận bình quân là 8, 860 triệu 
yên trong năm 2013, tăng 207%. Họ cho rằng 
họ có được thành công là do sự hỗ trợ đầy đủ 
về kỹ năng, đất đai, nhà ở và thị trường bởi các 
giảng viên nông dân. Các nhà nông trẻ có được 
kỹ năng về nông nghiệp thông qua: đào tạo bởi 
những người nông dân dày dạn kinh nghiệm 
trong vùng hoặc ở các vùng lân cận, cán bộ 
khuyến nông của Chính phủ; tham gia vào các 
khóa huấn luyện; đọc sách và tra cứu internet. 
Sau một thời gian ngắn, họ đã trở nên độc lập 
và sau đó họ còn hướng dẫn cho những người 
mới khác. Ngoài ra, họ còn tăng cường hợp tác 
và ngày càng có tổ chức với sự hỗ trợ của ba 
nhóm nông nghiệp hữu cơ chính. Họ đã tìm 
được khách hàng cho mình bằng ba cách chính: 
qua giới thiệu (của nông dân có kinh nghiệm, 

Bảng 2: Chương trình nông dân mới, 
Thành phố Đài Nam, Đài Loan

Hiện có 268 nông dân trẻ (14% phụ nữ) đang 
theo học chương trình, tất cả đều dưới 45 tuổi, 
đang làm nông hay có mong muốn trở thành 
nông dân. Các đơn vị khuyến nông nhà nước 
cung cấp hỗ trợ cho các nhà nông trẻ về mặt 
kỹ thuật và tài chính. Hỗ trợ kỹ thuật thông 
qua học hỏi từ các chuyên gia, học nghề, 
các khóa học nông nghiệp và hệ thống tư 
vấn. Các chuyên gia và các giáo viên về nông 
nghiệp dạy cho các nhà nông trẻ đều được 
triển khai thông qua các Hội Nông dân huyện. 
Hỗ trợ tài chính bao gồm hình thức vay vốn 
chính phủ với lãi suất thấp để nông dân trẻ 
đầu từ vào cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị. 
Nhiều nông dân mới đã thành công, trở thành 
nông dân triệu phú trẻ và giành chiến thắng 

Bảng 3: Ana Sibayan

Ana, 24 tuổi là con gái của một gia đình làm nông 
ở Oriental Mindoro, Phi-líp-pin. Cô đã hoàn thành 
khóa học nấu ăn thương mại nhưng lại yêu thích 
nông nghiệp và muốn có trang trại riêng và tự 
quản lý kinh doanh trang trại của mình. Cô đã 
tham dự khóa tập huấn về Hệ thống Nông nghiệp 
Hữu cơ Tích hợp, Đa dạng (IDOFS) của PAKISAMA, 
một tổ chức nông dân quốc gia ở Phi-líp-pin. Sau 
khóa tập huấn vào năm 2014, Ana đã thuyết phục 
gia đình chuyển đổi trang trại 2.500 m2 của mình 
thành một trang trại IDOFS. Cô bắt đầu làm phân 
ủ, ao cá, vườn rau và nuôi gà thả tự do. Cô đã sử 
dụng tối ưu của mỗi mét vuông của nông trại gia 
đình. Hiện cô đang đẩy mạnh kế hoạch trang trại 
IDOFS cho các nhà nông trẻ khác trong khu vực và 
xa hơn nữa. Cô đã được trao giải thưởng nông dân 
tiêu biểu trong lễ kỷ niệm Năm Quốc tế canh tác 
gia đình (IYFF) của Phi-líp-pin.

Bảng 4: Các tổ chức thanh niên ở Mông Cổ

 Tại Mông Cổ, nhiều tổ chức phi chính phủ chịu 
trách nhiệm về các vấn đề giới trẻ như Liên đoàn 
Thanh niên Mông Cổ (MYF) - tổ chức phi chính 
phủ lớn nhất ở Mông Cổ. Mục đích của tổ chức là 
tạo tiếng nói cho sự thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi 
cho thanh niên. Ủy ban Những người chăn nuôi 
trẻ ở Mông Cổ được thành lập vào năm 2013 để 
bảo vệ lợi ích của người chăn nuôi trẻ. Ủy ban đã 
tổ chức cuộc tham vấn quốc gia vào 2/2014 với sự 
tham dự của những người chăn nuôi trẻ tuổi trên 
khắp 21 tỉnh của Mông Cổ. Ủy ban đã thực hiện 
bản câu hỏi khảo sát cấp quốc gia về những người 
chăn nuôi trẻ. Câu lạc bộ lãnh đạo hợp tác xã trẻ 
được thành lập vào năm 2010 và đã tổ chức thành 
công Đại hội Lãnh đạo Hợp tác xã trẻ ngành nông 
nghiệp lần thứ I vào năm 2013.

Bảng 5: Ủy ban Thanh niên tại Cam-pu-chia

Ở Cam-pu-chia, Mạng lưới Nông dân và Thiên 
nhiên (FNN) đã thành lập một ủy ban thanh 
niên đại diện cho tổ chức. Các nông dân trẻ 
cũng đang được phát triển thành những nhà 
lãnh đạo trẻ và các doanh nhân nông dân 
thông qua việc tiếp xúc với các trang trại và 
thực hành nông nghiệp tốt như xây ao cá, 
trồng lúa hữu cơ, áp dụng canh tác đa năng, 
chăn nuôi gia súc và sử dụng phân bón để sản 
xuất khí sinh học.

2. Các cuộc tranh luận về canh tác quy mô hộ gia 
đình: Sự du nhập của các công ty đa quốc gia, việc chiếm 
đoạt đất và nông nghiệp hàng hóa dẫn tới cuộc tranh luận 
mạnh mẽ về canh tác hộ gia đình và nông dân sản xuất 
nhỏ. Vào năm 2014, Liên hợp quốc đã tổ chức năm canh tác 
hộ gia đình với sự hỗ trợ của các tổ chức nông dân (FOs), 
các tổ chức xã hội dân sự (CSOs), và các cơ quan nhà nước.

  
  FOs và CSOs hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 
lương thực bắt đầu tranh luận và tác động đến chính sách 
về nông nghiệp hộ gia đình, phương pháp sinh thái nông 
nghiệp, bền vững và gia tăng sức mạnh thị trường của nông 
dân hộ gia đình. Việc chú trọng vào nông nghiệp hộ gia đình 
đã góp phần thu hút giới trẻ đến với nông nghiệp.

3. Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh 
thái, bền vững: Thực phẩm hữu cơ được ưa chuộng hơn 
để hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, dẫn đến lượng 
các trang trại hữu cơ gia tăng. Khía cạnh tích cực của xu 
hướng này là việc thúc đẩy trang trại hữu cơ sẽ thu hút và 
làm tăng niềm hứng thú của hầu hết giới trẻ. Đối với họ, 
canh tác hữu cơ tạo ra công việc ý nghĩa hơn, nhiều cơ hội 
để đổi mới và học hỏi từ những cách cũ và mới trong nông 
nghiệp. Một số chính phủ hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, bền vững nên thu hút được 
giới trẻ tham gia vào nông nghiệp. Ở Nam Á, những người 
di cư từ Vịnh Mexico trở về đã bắt đầu làm nông nghiệp, 
trong đó có một số đang phát triển nông nghiệp hữu cơ.

4. Xây dựng các tổ chức nông dân (FOs): Các tổ chức xã 
hội dân sự (CSOs) và các cơ quan Liên hợp quốc đã tạo điều 
kiện cho quá trình hình hình thành các FOs, vận động họ 
thay đổi chính sách và nông nghiệp. Các tổ chức nông dân 
bắt đầu tiến hành bảo trợ cho giới trẻ. Những cuộc tranh 
luận và thảo luận thường tập trung vào quyền lợi và sáng 
kiến của nông dân.

5. Khuyến khích phụ nữ làm nông nghiệp: Ngày 
càng có nhiều nam giới rời vùng nông thôn nên chỉ 
còn phụ nữ làm nông và những cuộc tranh luận về 
quyền lợi và quyền đất đai của phụ nữ bắt đầu nổi lên. 
Phụ nữ đã tích cực tham gia đấu tranh cho quyền lợi 
của họ. Ở một vài quốc gia, bao gồm Nê-pan, các diễn 
đàn của phụ nữ làm nông đã được hình thành.
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6. Vận động các chính sách toàn diện cho 
nông dân trên cơ sở những kết quả thực tế.
Các tổ chức nông dân ở các nước như In-đô-
nê-xi-a, Phi-líp-pin, Nê-pan và Ấn Độ đã tổ chức 
những cuộc tranh luận và thảo luận về các chính 
đất đai và cải cách nông nghiệp toàn diện, bao 
gồm cả về quyền sở hữu đất đai, tiếp cận với các 
vật tư nông nghiệp, chuyển giao quyền quản lý 
đất đai, xây dựng và thực hiện quyền sử dụng 
đất và Chính sách quyền của nông dân. FOs và 
CSO đã tích cực tham gia vào các hoạt động này. 
Nông dân đã tự huy động trong việc ủng hộ 
cho sự thay đổi chính sách về đất đai và cải cách 
ruộng đất cho dân trẻ. Một số FOs, các cơ quan 
tổ chức CSO và Liên hợp quốc tại các quốc gia 
như Nê-pan, Mông Cổ, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin, 
In-đô-nê-xi-a, Băng-la-đét, và Việt Nam, đã tiến 
hành nghiên cứu và trường hợp các tài liệu về 
chính sách tuyên truyền vận động cho nông dân 
trẻ. Họ sử dụng các kết quả nghiên cứu và tư 
liệu về các trường hợp điển cứu phụ vụ cho việc 
vận động chính sách cho nông dân trẻ. Dần dần, 
các NGO quốc tế và các tổ chức song phương đã 
được chuyển sang hướng hỗ trợ nông dân trẻ và 
đầu tư vào nông nghiệp.

CHÍNH PHỦ CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ THU HÚT GIỚI TRẺ LÀM 
NÔNG NGHIỆP VÀ KHIẾN HỌ GẮN BÓ VỚI NGHỀ NÀY?

Dựa trên các cuộc phỏng vấn và quan sát của chúng tôi 
với các thanh niên nông thôn, sự phán ánh lại là thanh 
thiếu niên có thể được thu hút vào nông nghiệp nếu: 
(1) nông nghiệp sẽ kiếm được đủ cho họ xây dựng gia 
đình, (2) họ được cung cấp nguồn lực cơ bản như đất 
đai, vốn, đào tạo, thiết bị trang trại và thị trường và (3) 
họ có thể thấy ý nghĩa và tầm quan trọng trong nông 
nghiệp qua công việc của họ. Nếu được thực hiện, các 
kiến nghị sau đây hoặc các quan điểm hành động sẽ 
cho phép nông dân trẻ góp phần thúc đẩy đất nước 
của họ trở nên tự chủ về thực phẩm, góp phần tăng 
trưởng bền vững và toàn diện. Những khuyến nghị này 
xuất phát từ các sáng kiến thành công nêu trên.
1. Cung cấp cho nông dân trẻ quyền sở hữu hoặc 
sử dụng hoặc quyền cho thuê các vùng đất canh tác ít 
nhất 25 năm. Nếu không có sự đảm bảo về đất đai lâu 
dài, giới trẻ sẽ không còn hứng thú với nông nghiệp 
trong làng của mình.
2. Cung cấp các chương trình nông nghiệp đặc 
biệt và tích hợp dịch vụ hỗ trợ cho nông dân trẻ, bao 
gồm giáo dục, đào tạo và khuyến nông, đào tạo lãnh 
đạo, tín dụng, công nghệ, vật tư nông nghiệp, thiết bị 
phù hợp và máy móc, trợ cấp, bảo hiểm, và thị trường. 
Nông nghiệp nên được coi như một nghề trong các 
chương trình học. 

Nông dân trẻ có thể được đào tạo như các doanh nhân 
trẻ ở nông thôn, tập trung vào sản xuất bền vững, nông 
nghiệp sinh thái, chế biến và thành lập các hợp tác xã 
đa ngành, vì như vậy sẽ cung cấp thêm phương tiện và 
nuôi dưỡng lý tưởng trong cuộc đời họ. Vinh danh những 
nông dân trẻ xuất sắc, ví dụ như những người đã thành 
công trong việc góp phần xây dựng các hợp tác xã nông 
nghiệp. Nông dân trẻ là phụ nữ cũng nên được chú trọng 
đặc biệt vì thông  thường ở các khu vực nông thôn họ 
chịu nhiều thiệt thòi bởi cấu trúc xã hội và tập quán đang 
tồn tại, nhưng họ lại có tiềm năng.

3. Đưa ra những hướng đi để giúp nông dân trẻ có 
thể tự tổ chức, học hỏi lẫn nhau và tham gia vào việc ra 
quyết định và quá trình xây dựng chính sách. Giới trẻ cần 
phải cảm thấy được họ có quyền sở hữu các chính sách 
và các chương trình liên quan đến họ. Tổ chức các chuyến 
thăm quan trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa các nông 
dân trẻ trong và ngoài nước. Thành lập trung tâm thông 
tin dành cho giới trẻ. 
4. Cải thiện cơ sở hạ tầng và tình hình an ninh và trật 
tự ở khu vực nông thôn, cũng như cung cấp an sinh xã hội 
và bảo vệ cho nông dân trẻ. 
5. Nông dân ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương là 
nông dân quy mô gia đình, những người nghèo nhất và 
đói nhất trên thế giới. Hỗ trợ các hộ nông dân thông qua 
một chính sách và chương trình toàn diện và lồng ghép 
về cải cách ruộng đất, phát triển nông thôn bền vững, 
phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái, bền vững, 
các thị trường và thương mại sẽ tăng thu nhập và khả 
năng tự lực của nông dân, do đó thay đổi quan điểm giới 
trẻ về nghề nông.

Bảng 6: Nông dân trẻ ở Hàn Quốc 

Theo Liên đoàn Nông dân Tiên tiến Hàn Quốc (KAFF) và 
Liên đoàn Nông dân Phụ Nữ Tiên tiến (WAFF), mặc dù có 
rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng vẫn có 
hy vọng. Như một câu trả lời cho sự gia tăng của vấn đề về 
việc các doanh nghiệp chiếm hữu đất nông nghiệp, Chính 
phủ đã quy định về quyền sở hữu đất đai, nhưng chỉ những 
người đã có một trang trại trong năm năm mới được phép 
sở hữu đất đai ở khu vực nông thôn. Để đáp ứng nhu cầu 
của nông dân bị ảnh hưởng bởi các FTA, chính phủ đã phát 
triển một chính sách để đảm bảo rằng các ngành công 
nghiệp nhận được hỗ trợ nông nghiệp từ các FTA thông 
qua một quỹ cho phép các ngành công nghiệp để đầu tư 
lợi nhuận của họ trong nông nghiệp. Gần đây, nông dân 
Hàn Quốc trồng lúa đã có thể thương lượng về vấn đề tất cả 
những thiệt hại mà họ phải chịu do FTA sẽ được bù đắp bởi 
Chính phủ. Nó được coi là nhiệm vụ của chính phủ để đảm 
bảo sự sống còn của nông dân Hàn Quốc. KAFF đã đề xuất 
một chính sách để: (1) đảm bảo sự kế thừa trong các trang 
trại gia đình bằng cách tạo ra các khoản quyên góp, hỗ trợ 
công nghệ và giáo dục phát huy tốt hơn hệ thống sinh thái 
của nông dân; (2) miễn nghĩa vụ quân sự cho nông dân trẻ; 
(3) cung cấp hỗ trợ tài chính cho nông dân trẻ bằng cách 
hạ lãi suất từ 3% xuống 1% và áp dụng một hệ thống nhận 
dạng ủy nhiệm; (4) cho phép các thành viên của Hiệp hội 
Nông dân Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động KAFF; 
(5) phát huy tối đa trách nhiệm xã hội của nông dân trẻ và 
phát triển năng lực của họ như là địa phương lãnh đạo nông 
nghiệp.
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AFA CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ THÚC ĐẨY GIỚI TRẺ LÀM 
NÔNG NGHIỆP?

1. Chính sách vận động. Hầu hết nông dân 
châu Á rất quan tâm về vấn đề chính sách. AFA 
có thể đơn giản hóa các vấn đề chung của khu 
vực, chẳng hạn như về chính sách tự do kiểu 
mới, WTO trong nông nghiệp, biến đổi khí hậu, 
thương mại tự do, sở hữu đất, quyền của nông 
dân trẻ và phụ nữ, trật tự an toàn xã hội, và 
những vấn đề khác. Các hiệp hội nông dân khu 
vực AFA có thể vận động hành lang các cơ quan 
của Liên Hợp Quốc và các tổ chức song phương 
về chính sách, chương trình và hỗ trợ thân thiện 
với nông dân.
2. Xây dựng liên minh giữa các FO. Vấn 
đề đất đai và nông nghiệp là vấn đề chính trị; 
chúng chỉ có thể được giải quyết thông qua 
phương tiện chính trị. Vì vậy, phải để các chính 
quyền có liên quan tham gia thông qua huy 
động cộng đồng tại các quốc gia và cấp quốc tế. 
Về vấn đề này, AFA có thể tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình xây dựng liên minh giữa các 
FO và CSO hướng tới những cuộc vận động như 
vậy.
3. Chương trình trao đổi nông dân trẻ. 
Thành viên AFA và các FO khác đã phát triển 
mô hình nông nghiệp bền vững. AFA có thể 
tạo thuận lợi cho các chương trình trao đổi 
kinh nghiệm giữa những nông dân trẻ; xây 
dựng kiến thức cho nông dân về canh tác nông 
nghiệp, công nghệ mới, xây dựng chính sách 
mới; thu hút các bạn trẻ trong nông nghiệp.
4. Quan hệ đối tác giữa các FO. Duy trì gia 
đình và giới trẻ với nghề nông không thể không 
có hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật. Như vậy, AFA 
có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hợp 
tác giữa các FO với các CSO hoạt động trong 
lĩnh vực nông nghiệp và các nhà tài trợ hỗ trợ 
và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở các vùng và 
các nước khác nhau.
5. Nghiên cứu và công bố ấn phẩm. Nghiên 
cứu và công bố ấn phẩm về nông nghiệp, hộ gia 
đình và giới trẻ là một lĩnh vực quan trọng. Một 
số vấn đề cần được nghiên cứu và đối thoại với 
chính phủ hoặc cơ quan tài trợ. AFA có thể trực 
tiếp tiến hành nghiên cứu và đối thoại ở cấp độ 
khu vực và cung cấp hỗ trợ ở cấp quốc gia.

KẾT LUẬN 
Khoảng sáu mươi phần trăm giới trẻ trên thế giới, 
khoảng 750 triệu người, sống trong khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương. Có đến 70% trong số họ, khoảng 
525 triệu, đang sống trong các khu vực nông thôn của 
châu lục, với hơn một nửa trong số họ trực tiếp tham 
gia vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều thanh 
niên nông thôn thích di chuyển đến các thành phố 
hoặc làm việc ở nước ngoài. Nhiều người trong số họ 
không có sự lựa chọn tốt hơn. Họ thấy rằng nghề nông 
không kiếm được thu nhập cao mà nó là một công việc 
thu nhập thấp và rủi ro cao và ít được hỗ trợ từ chính 
phủ và các tổ chức khác.

Tuy nhiên, các bạn trẻ có thể hứng thú với nông nghiệp nếu: 
(1) nông nghiệp giúp họ kiếm đủ để có thể xây dựng gia 
đình, (2) họ được cung cấp nguồn lực cơ bản như đất đai, 
vốn, đào tạo, thiết bị nông nghiệp và thị trường, và (3) họ có 
thể thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng trong công việc của 
họ.
Để khai thác tiềm năng và năng lực của giới trẻ đối với nông 
nghiệp, các chính sách, chương trình toàn diện và tổng 
hợp về cải cách ruộng đất, phát triển nông thôn bền vững, 
sản xuất nông nghiệp sinh thái và các doanh nghiệp nông 
nghiệp dựa trên sự quản lý của nông dân cũng như về thị 
trường và thương mại cần phải có những quy định, khuyến 
khích đặc biệt cho nông dân trẻ, đặc biệt là phụ nữ.
Giới trẻ là tương lai của đất nước, và giới trẻ ở nông thôn 
là tương lai của ngành nông nghiệp và công nghiệp nông 
thôn. Đây chính là thời điểm để hành động, nếu chúng ta 
muốn có nông dân và lương thực trong tương lai.
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