Mời nộp đề xuất cho Chương trình tài trợ viết bài về Môi trường và Biến đổi khí hậu châu Á - Thái
Bình Dương
Mạng lưới Báo chí Trái đất (EJN) của Internews mở chương trình tài trợ cho các nhà báo thuộc khu vực
châu Á – Thái Bình Dương viết bài điều tra cũng như phóng sự chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến
thay đổi môi trường và biến đổi khí hậu, nhằm cung cấp thông tin cho các cộng đồng đang gặp khó
khăn cũng như các nhà hoạch định chính sách, từ đó, họ có thể ra quyết định tốt hơn và tạo lập sự
thích ứng bền vững.
Biến đổi khí hậu đang diễn ra ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi có nhiều siêu thành phố, như Jakarta,
Bangkok và Manila, chịu tổn thương ngày càng tăng từ ngập và lụt do nước biển dâng và phát triển
thiếu kiểm soát.
Cùng lúc đó, thảm họa thiên nhiên và các trận bão nhiệt đới gây thiệt hại về người, do nhiệt độ tăng,
xuất hiện trong khu vực ngày càng nhiều và mức độ thiệt hại ngày càng cao, khiến cho những vùng đất
thấp hoặc ven biển chịu tổn thương nhiều nhất. Năm 2018, có ít nhất sáu siêu bão xuất hiện trong khu
vực.
Trong khi đó, hiện tượng ấm lên toàn cầu đang hủy hoại các rạn san hô, các nguồn cá và sinh vật biển
khác, khiến cho sinh kế của nhiều cộng đồng nông thôn bị đe dọa nghiêm trọng. Thực tế này cũng dẫn
đến nguy cơ xảy ra các đại dịch và suy giảm đa dạng sinh học. Mất mùa lúa sẽ xảy ra ở một vài nơi của
Đông Nam Á, trong nửa đầu thế kỷ này, nếu không thực hiện các nỗ lực thích ứng, theo Ngân hàng
Phát triển châu Á.
Báo cáo năm 2018 gây quan ngại về các tác động ấm lên toàn cầu của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến
đổi khí hậu của Liên hợp quốc cho thấy sự cần thiết phải hành động để hạn chế những hậu quả khôn
lường do khí hậu đang thay đổi.
Châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó ấm lên toàn cầu vì khu vực có
những nền kinh tế phát triển nhanh - thủ phạm chính gây khí thải nhà kính và ô nhiễm rác thải nhựa và cũng như là nơi mà dân số sẽ chịu tác động biến đổi khí hậu nặng nề nhất nhưng lại thiếu các nguồn
lực để ứng phó.
Bất chấp phạm vi tác động của vấn đề, nhiều cơ quan báo chí trong khu vực, đặc biệt các tờ báo địa
phương ở những nơi đối mặt trực diện với các thách thức, không có đủ ngân sách để đưa tin hiệu quả
cũng như thiếu phóng viên viết về môi trường. Thực tế này dẫn đến việc thiếu các bài báo giải thích
mức độ phức tạp của những yếu tố trên với các cộng đồng địa phương và thiếu các bài báo cung cấp
thông tin về cách ứng phó của các cộng đồng bị đe dọa nhiều nhất bởi thay đổi môi trường.
Dự án châu Á - Thái Bình Dương của EJN hướng đến tháo gỡ các rào cản trên thông qua việc tài trợ và
hỗ trợ biên tập để các cá nhân nhà báo đưa tin về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và
môi trường. Chương trình này thực hiện nhờ nguồn kinh phí của Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế
Thụy Điển (SIDA).

CÁC DẠNG BÀI VIẾT
Chúng tôi tìm kiếm các bài báo điều tra hoặc phóng sự chuyên sâu về biến đổi khí hậu, thay đổi môi
trường hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên ở bất kỳ quốc gia hoặc nhóm quốc gia nào trong khu vực
châu Á - Thái Bình Dương, trong đó, tập trung đặc biệt đến đối tượng nữ giới và các nhóm yếu thế
(bao gồm thanh niên, người bản địa, các tộc người thiểu số, người khuyết tật) đang chịu tác động
của những thay đổi trên như thế nào.
Chúng tôi khuyến khích các bài viết thông tin về các giải pháp khả thi và làm rõ các cộng đồng chịu tổn
thương thích ứng với các thách thức trên như thế nào. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến các bài báo sử
dụng dữ liệu phù hợp kể chuyện về các vấn đề trên theo cách dễ hiểu và hấp dẫn.
Cuối cùng, chúng tôi tìm kiếm những câu chuyện có khả năng cung cấp thông tin, tác động đến các
quyết định chính sách thông qua việc nhận thức các quan ngại môi trường xuyên biên giới hoặc trong
nước, như hợp tác vùng để giải quyết biến đổi khí hậu.
Vì các mục đích mời tham gia chương trình tài trợ như trên, chúng tôi nhận các hồ sơ từ Nam Á, Đông
Nam Á, Trung Quốc và vùng Thái Bình Dương, nhưng không bao gồm Australia và New Zealand.
AI NÊN NỘP HỒ SƠ?
Các nhà báo (báo điện tử, báo in, truyền hình, phát thanh) và các nhà hoạt động truyền thông có kinh
nghiệm đưa tin về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và các đề tài môi trường khác.
Chúng tôi khuyến khích hồ sơ của các nhà báo tự do và cán bộ của các cơ quan báo chí ở mọi cấp độ các cơ quan báo chí cộng đồng, địa phương, quốc gia và quốc tế.
Đối với vòng xét tài trợ lần này, chúng tôi tìm kiếm các hồ sơ đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau:
●
●

Các phóng viên mới vào nghề và có ít hơn 5 năm kinh nghiệm làm báo
Các nhà báo đã bước vào giai đoạn trưởng thành nghề và làm báo thành thạo, có ít nhất 5 năm
kinh nghiệm trở lên

Trong hồ sơ đăng ký (đường dẫn xem đơn bên dưới), anh/chị cần nêu rõ mình nộp hồ sơ vào đối tượng
nào, anh/chị hưởng lợi như thế nào từ gói tài trợ này và anh/chị hi vọng nhận được kiểu hỗ trợ như thế
nào.
Những người nhận tài trợ có quyền xuất bản hoặc phát sóng các tác phẩm của họ ở các cơ quan báo
chí họ hợp tác cũng như EJN và SIDA có quyền biên tập, phát sóng và phát tán các sản phẩm này
không giới hạn. Các nhà báo tự do nên làm rõ kế hoạch xuất bản và khuyến khích nộp lá thư quan tâm
xuất bản của một biên tập viên.
HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ ĐỊNH DẠNG BÀI VIẾT
EJN kỳ vọng cấp 30 khoản tài trợ khoảng 1,500 đôla Mỹ, theo định dạng bài viết và đề xuất. Chúng tôi
sẽ cân nhắc cấp các khoản hỗ trợ nhiều hơn cho các bài báo chuyên sâu sử dụng những hướng tiếp
cận điều tra hoặc có tính sáng tạo. Các ứng viên nên cung cấp một bản ngân sách chi tiết làm rõ các

khoản tiền đề xuất theo mẫu đính kèm. Chúng tôi kỳ vọng các ứng viên sẽ thực hiện bài báo bằng
các phương tiện họ có sẵn (máy ảnh, máy quay trên cao, thiết bị chiếu sáng, chân máy, ...) và không
dành ngân sách để mua các thiết bị mới.
Chúng tôi cũng khuyến khích sản xuất các bài báo đa phương tiện và các dạng truyền thông mới hoặc
độc đáo để thể hiện hoặc chia sẻ các bài báo. Các ứng viên có ý tưởng viết các bài báo đa phương tiện
và theo hướng bài dài nên làm rõ kế hoạch và ngân sách về các sản phẩm đi kèm (như video, ảnh) và
các kênh phân phối cho sản phẩm của mình.
Các bài báo cần được viết bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ địa phương, hoặc cả hai. Các ứng viên định
viết hoặc xuất bản các câu chuyện bằng tiếng địa phương cần có bản dịch tiếng Anh. Đề nghị tính chi
phí dịch vào ngân sách, nếu cần thiết.
Nếu anh/chị nhận hỗ trợ tài chính từ các nhà tài trợ khác, đề nghị ghi rõ trong phần ngân sách.
●
●
●
●
●

ĐỘ DÀI BÀI BÁO KỲ VỌNG
Bài báo có dung lượng theo chữ: 1,000 đến 3,000 từ
Bài ảnh: 10 -20 ảnh với chú thích chi tiết và một bài giới thiệu 200-400 từ
Bài báo đa phương tiện: Bài viết từ 600 đến 1.500 từ với video có độ dài từ 2-4 phút và/hoặc đồ thị, ảnh
và bản đồ.
Truyền hình: Video có độ dài từ 4-6 phút có một bài viết ngắn giới thiệu khoảng 200 từ
Phát thanh/Podcast: Một bài với độ dài tối đa 20 phút và có phần giới thiệu bằng chữ tóm tắt nội dung
bài phát thanh
CÁC TIÊU CHÍ XEM XÉT
Các ứng viên cân nhắc các yêu cầu dưới đây khi xây dựng các đề xuất viết bài

●
●
●
●
●
●
●

Thời gian xuất bản: Chúng tôi kỳ vọng bài báo hoặc các bài báo đề xuất xuất bản vào 31/7/2019
Phù hợp: Đề xuất có đáp ứng các tiêu chuẩn và mục tiêu đề ra? Tại sao câu chuyện này cần viết và viết
cho ai? Ý chính, bối cảnh và giá trị tổng thể đối với đối tượng công chúng đích có được xác định rõ?
Góc nhìn: Nếu báo chí chính thống đã viết về câu chuyện này, liệu đề xuất của anh/chị có mang đến
những đánh giá mới về chủ đề hoặc đưa ra một góc nhìn mới?
Tác động: Liệu đề xuất có yếu tố điều tra hoặc kể chuyện hấp dẫn mà tác động, lôi cuốn, thu hút chú
ý, tạo ra tranh luận hoặc thúc đẩy hành động?
Kể chuyện sáng tạo: Đề xuất có sử dụng hình ảnh hóa dữ liệu và các hướng tiếp cận sáng tạo sẽ được
ưu tiên khi xét hồ sơ.
Khả thi: Câu chuyện có thể thực hiện theo đúng khung thời gian đã định? Ngân sách có đủ để thực
hiện?
Đa dạng: Chúng tôi cân nhắc cấp tài trợ theo yếu tố giới và địa lý khi xem xét các ứng viên, ngoài các
yếu tố trên.

NỘP HỒ SƠ
●

Các ứng viên nên xem đường dẫn bên dưới và hoàn thành hồ sơ theo hạn chót đã định

●

Mỗi hồ sơ cần có đề xuất ngân sách chi tiết. Anh/chị nên mở đường dẫn, tải về và hoàn thành
bản ngân sách trước khi bắt đầu nộp hồ sơ vì anh/chị sẽ được yêu cầu đính kèm bản ngân sách
đó
Ngoài việc trả lời các câu hỏi trong bản khai, chúng tôi đề nghị mỗi ứng viên nộp một bản sơ
yếu lý lịch và ba bài báo đã xuất bản của anh/chị.

●
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