Hủy bỏ thủy điện Don Sahong để bảo vệ Tương lai dòng sông và người dân trên lưu vực
Kính gửi:
Ngài Samdech Akkak Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia
Ngài Thongsing Thammavong, Thủ tướng Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Ngài Prayuth Chan-ocha, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan
Kính thưa các Ngài Thủ tướng!
Chúng tôi, những người kí tên dưới đây, mong muốn được bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với dự án
thủy điện Don Sahong sắp được xây dựng tại Nam Lào và tương lai an ninh sinh kế, an ninh lương thực
của toàn lưu vực Mê Kông.
Dòng sông Mê Kông mang tầm quan trọng toàn cầu với giá trị đa dạng sinh học độc nhất mà chỉ sông
Amazon mới có thể sánh ngang. Mê Kông là môi trường sống của các loài cá nước ngọt lớn nhất, năng
suất nhất, là nguồn tài nguyên thiết yếu cho toàn bộ vùng lãnh thổ Mê Kông và là nguồn sống của cả
thế giới. Đập thủy điện Don Sahong sẽ chặn ngang kênh Hou Sahong, đường di cư quanh năm của cá
trên khắp lưu vực. Tác động từ dự án sẽ là thảm họa đối với nguồn cá nước ngọt, và kéo theo đó là an
ninh lương thực và sinh kế của hàng triệu người.
Trong khi đó, các giải pháp giảm nhẹ tác động được đề xuất đến nay chưa từng được thử nghiệm tại
khu vực Mê Kông, mặc dù được coi là điều kiện cho sự thành công của dự án. Các chuyên gia khu vực
cũng lo ngại rằng các giải pháp này sẽ không thể giảm thiểu được những tổn thất của việc mất đường di
cư của cá tại kênh Hou Sahong. Loài Cá heo nước ngọt Irrawaddy vốn đang cực kỳ nguy cấp và Khu
Ramsar quốc tế ở Campuchia cũng sẽ chịu tác động từ dự án này. Như vậy, Mê Kông sẽ phải chịu quá
nhiều rủi ro khi đặt cược cuộc sống của hàng triệu người dân để đổi lấy một nguồn thu rất hạn chế.
Chúng tôi hiểu rằng cuộc đàm phán khu vực sẽ sớm kết thúc thông qua Quy trình tham vấn trước của
đập thủy điện Don Sahong. Do đó, chúng tôi tha thiết mong những nhà lãnh đạo của khu vực Mê Kông
có những hành động cấp bách vì tương lai bền vững của nguồn tài nguyên vô giá trên sông Mê Kông.
Chúng tôi kêu gọi những nhà lãnh đạo Mê Kông hành động ngay lập tức để bảo vệ sông Mê Kông bằng
cách ngăn cản dự án Don Sahong, đồng thời thúc đẩy những lựa chọn năng lượng bền vững hơn.
Trân trọng.

