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Giới thiệu
Ảnh hay video (sau đây được gọi chung là hình ảnh) có thể thu hút sự chú ý của hàng
triệu người đến công tác bảo tồn và phúc lợi cho các loài thú linh trưởng (sau đây được
gọi chung là linh trưởng). Tuy nhiên, người xem có thể đưa ra những kết luận sai lầm
về nội dung hình ảnh nếu ngữ cảnh không thích hợp, không rõ ràng, hay hình ảnh bị đặt
ngoài ngữ cảnh. Những kết luận này có thể gây ra hậu quả tiêu cực, ngoài ý muốn cho công
tác
bảo tồn và phúc lợi linh trưởng (Aldrich 2018; Wallis 2018; Norconk et al. 2019). Nguy cơ những hình ảnh
có ngữ cảnh không thích hợp bị chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội là một vấn đề vô cùng đáng quan ngại.
Ở nhiều quốc gia, linh trưởng bị săn bắt bất hợp pháp từ tự nhiên và bị sử dụng như đạo cụ chụp ảnh trong hoạt động
du lịch (Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur et al. 2019; Norconk et al. 2019). Người ta thường giết các cá thể trưởng
thành để bắt các cá thể non làm đạo cụ chụp ảnh. Đôi khi, răng của linh trưởng sẽ bị nhổ để ngăn chúng cắn người.
Những cá thể linh trưởng được ghi hình có thể đang ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Điển hình là linh trưởng
sống về đêm như các loài thuộc chi Cu li chậm, chúng cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng ban ngày và đèn pin khi bị sử
dụng làm đạo cụ (Nekaris et al. 2015). Khách du lịch và người ngoại quốc thường mua những loài linh trưởng này để
làm thú nuôi hoặc với hy vọng sẽ ‘cứu’ chúng (Bergin et al. 2019; Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur pers. obs.; Setchell
pers. obs.). Bên cạnh đó, ở cả quốc gia thuộc và nằm ngoài phạm vi phân bố của loài, các doanh nghiệp kinh doanh
thiếu đạo đức thường gây nuôi động vật hoang dã ‘đẹp lạ’, bao gồm linh trưởng lớn, để làm đạo cụ chụp ảnh (Aldrich
2018). Khi việc khống chế những con vật này trở nên khó khăn do chúng quá to lớn hay hung dữ, chúng sẽ bị giết hoặc
nhốt lại. Những động vật này thường bị nuôi nhốt trong điều kiện tồi tệ mà công chúng không hề biết hoặc phớt lờ
(Agoramoorthy & Hsu 2005; Reuter & Schaefer 2016).
Những người có cơ hội tiếp cận nhiều nhất với linh trưởng như chuyên gia và nghiên cứu sinh ngành linh trưởng học,
các nhà bảo tồn, tình nguyện viên và nhân viên chăm sóc động vật trong vườn thú, trung tâm cứu hộ và khu bảo tồn,
cán bộ cơ quan nhà nước, và hướng dẫn viên du lịch (sau đây được gọi chung là người truyền tải thông điệp) đóng vai
trò quan trọng trong việc đưa ra những thông điệp phù hợp về linh trưởng. Tương tự, nhà tài trợ, những người dẫn
chương trình bảo tồn nổi tiếng, người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, quan chức nhà nước và nhà
sản xuất truyền thông, cũng cần dẫn chứng các hành vi chuẩn mực thể hiện sự tôn trọng đối với linh trưởng. Tóm lại,
sự thành công của việc truyền tải thông tin về linh trưởng phụ thuộc vào cách thông điệp được nhận thức ra sao, chứ
không phụ thuộc vào ý định của người truyền tải thông điệp.
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Dưới đây, chúng tôi giải thích tại sao tất cả những người truyền tải thông điệp cần phải xem xét lại cách sử dụng hình
ảnh thể hiện sự tiếp xúc gần gũi với linh trưởng. Trong phần kết luận, chúng tôi đưa ra hướng dẫn nhằm giảm thiểu
các nguy cơ tiềm tàng mà hình ảnh truyền thông của linh trưởng mang đến cho bản thân chúng, phúc lợi của chúng
cũng như công tác bảo tồn nội vi và ngoại vi.

Những vấn đề đến từ hình ảnh con người tiếp xúc gần gũi với linh trưởng
Hình ảnh con người tiếp xúc với linh trưởng làm sai lệch hiểu biết của công chúng về linh trưởng
Hình ảnh con người ôm hay bế linh trưởng trên mạng xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực lên nhận thức
của cộng đồng về linh trưởng (Ross et al. 2011; Nekaris et al. 2013; Leighty et al. 2015; Clarke et al.
2019). Hình ảnh người đang ôm hoặc tiếp xúc rất gần với linh trưởng cho ấn tượng sai lệch rằng
tiếp xúc với linh trưởng không gây nguy hiểm đối với thân thể, không có rủi ro đối với sức khỏe
của con người hay linh trưởng, và linh trưởng thích hợp để làm thú cưng. Những hành vi đó có thể
khiến mọi người coi các loài linh trưởng như một nguồn giải trí, từ đó xem nhẹ tình trạng nguy cấp
cũng như giá trị đa dạng sinh học của chúng, đồng thời hủy hoại những nỗ lực bảo tồn tại các quốc
gia thuộc vùng phân bố loài (Ross et al. 2008; Schroepfer et al. 2011; Leighty et al. 2015, Morrow et
al. 2017; Aldrich 2018).
Hình ảnh con người tiếp xúc gần gũi với linh trưởng có thể được tiếp nhận khác nhau giữa các nền văn
hóa
Trong khi một số nền văn hóa tách biệt với thiên nhiên và vạch rõ ranh giới giữa “con người” và “tự
nhiên”, “động vật hoang dã”, nhiều nền văn hóa khác lại mang quan điểm đối lập và người dân đôi
khi không coi linh trưởng là động vật ‘ngoài tự nhiên’, đặc biệt là ở các nước nằm trong vùng phân
bố loài (Aldrich 2018). Cách diễn giải hình ảnh có thể sẽ thay đổi theo mối quan hệ và sự tương
tác giữa người và linh trưởng. Ví dụ, nhận thức về linh trưởng khác biệt rất lớn giữa người dân ở
thành thị và nông thôn (Franquesa-Soler & Serio Silva 2017; Ceballos-Mago & Chivers 2010). Sự
chênh lệch trong nhận thức này cho thấy, thông điệp gắn với hình ảnh mà chúng ta muốn truyền
tải từ góc nhìn của một nền văn hóa hay khu vực có thể bị hiểu sai bởi những người ở nền văn hóa
hay khu vực khác.
Hình ảnh người truyền tải thông điệp tiếp xúc với linh trưởng có thể khiến công chúng muốn sở hữu
hình ảnh bản thân tiếp xúc gần gũi với linh trưởng
Hình ảnh bác sĩ thú y, nhân viên chăm sóc, người dẫn chương trình động vật hoang dã, người nổi
tiếng, tình nguyện viên hay hướng dẫn viên du lịch ôm ấp hoặc cho linh trưởng ăn tại các trung
tâm cứu hộ sẽ kích thích người xem mong muốn có được trải nghiệm tương tự. Việc quay, chụp
hình ảnh bản thân mình tiếp xúc gần với động vật hoang dã (bao gồm linh trưởng) mà không có
vách ngăn hoặc rào chắn ở giữa đã trở thành một hình thức phổ biến để mọi người lưu giữ, chia sẻ,
và xác thực trải nghiệm du lịch (Shutt 2014). Những hình ảnh này làm suy yếu các thông điệp bảo
tồn, chống săn bắt, chống nuôi nhốt tại địa phương, khi trực tiếp thể hiện những hình thức tiếp xúc
giữa con người và linh trưởng mà các trung tâm cứu hộ, khu bảo tồn, tổ chức phi chính phủ và cơ
quan nhà nước nỗ lực ngăn cản. Hơn nữa, hình ảnh chuyên gia chăm sóc các cá thể linh trưởng có
thể khiến ấn tượng về họ trong cộng đồng địa phương trở nên tồi tệ hơn khi người dân cho rằng
nhà bảo tồn quan tâm đến động vật hơn con người (Meijaard & Sheil 2008; Waters et al. 2018).
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Kết luận
Là những người quan tâm đến bảo tồn và phúc lợi của các loài linh trưởng, chúng ta có trách nhiệm cân nhắc
những hậu quả trực tiếp và gián tiếp khi công khai chia sẻ hình ảnh bản thân tiếp xúc gần gũi với linh trưởng
(Wallis 2018). Hình ảnh con người tiếp xúc với linh trưởng trên các kênh truyền thông phổ biến làm giảm nhận thức
đúng đắn về linh trưởng trong cộng đồng, tăng hiểu lầm giữa các nền văn hóa, tạo ra những tương tác không phù hợp
với linh trưởng, ảnh hưởng xấu đến công tác phúc lợi, phục hồi và bảo tồn linh trưởng trong mọi bối cảnh. Chính vì
vậy, tác động tiêu cực của việc truyền bá những hình ảnh này sẽ lấn át những ảnh hưởng tích cực, đòi hỏi chúng ta phải
áp dụng nguyên tắc phòng ngừa trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng tuyệt chủng.
Tóm lại, trở thành những người truyền tải thông điệp có trách nhiệm đồng nghĩa với việc chúng ta không đăng tải
những hình ảnh người tiếp xúc gần gũi với linh trưởng trên mạng xã hội, nơi mà những hình ảnh đó có thể bị hiểu
sai do dễ dàng được chia sẻ mà không có ngữ cảnh. Trách nhiệm này thuộc về những người có vai trò giảng dạy, diễn
thuyết tại các cuộc họp, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và nâng cao nhận thức về bảo tồn linh trưởng. Nó được
áp dụng cho tất cả những ai làm việc với hay vì lợi ích của các loài linh trưởng, đặc biệt là những cá nhân trong ngành
được nhiều người biết đến nhờ vào sức ảnh hưởng lên nhận thức của cộng đồng về linh trưởng.
Chúng tôi đề ra những chỉ dẫn dưới đây nhằm giảm thiểu các nguy cơ mà hình ảnh truyền thông của linh trưởng
mang đến cho bản thân chúng, phúc lợi của chúng cũng như công tác bảo tồn nội vi và ngoại vi.
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Đảm bảo rằng bạn và/hoặc tổ chức của bạn có bộ quy tắc ứng xử về hình ảnh truyền thông dành cho
nhân viên, nghiên cứu sinh và tình nguyện viên. Trong trường hợp cần thiết, đảm bảo rằng bộ phận
truyền thông và quan hệ công chúng, hoặc bất cứ tình nguyện viên truyền thông nào, được phổ biến đầy
đủ về bộ quy tắc.
Những người không có khả năng kiểm soát TẤT CẢ sản phẩm hình ảnh của bản thân, chẳng hạn như
các cá nhân nổi tiếng có hình ảnh đã được truyền bá trên phương tiện truyền thông đại chúng, nên có
các sản phẩm hình ảnh thay thế và nêu rõ vấn đề của các hình ảnh trước đây. Ngoài ra, họ có thể phát
biểu công khai để giải thích quan điểm hiện tại của bản thân.
Đẩy mạnh giáo dục về những tác động mà hình ảnh con người tiếp xúc gần gũi với linh trưởng gây ra cho
công tác phúc lợi và bảo tồn linh trưởng, bằng cách giải thích trên website, ấn phẩm xuất bản, chương
trình, bài thuyết trình và các chuyến tham quan có hướng dẫn của bạn hoặc tổ chức bạn đang làm việc.
Khi cần thiết, mô tả các hành vi thích hợp bằng việc chụp ảnh người đứng bên ngoài khu vực nuôi nhốt
linh trưởng (trừ khi linh trưởng được nuôi thả trong khu vực tự do) thay vì bên trong khu vực nuôi nhốt.
Không chia sẻ công khai hình ảnh linh trưởng được ôm, bế trên tay người chăm sóc. Thay những hình
ảnh này bằng hình ảnh linh trưởng sinh hoạt đơn lẻ hoặc ở cùng đồng loại.
Không chia sẻ hình ảnh linh trưởng được cho ăn, chơi đùa, hay tiếp xúc trực tiếp với người chăm sóc,
tình nguyện viên hoặc nhà tài trợ, trừ khi những người này mặc trang bị bảo vệ cá nhân thích hợp.
Đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa người và linh trưởng là 7m trong những hình ảnh có con người tiếp
xúc với linh trưởng ngoài tự nhiên được đăng tải công khai.
Trong các hình ảnh quảng bá cho ngành, nghề lĩnh vực linh trưởng học, đảm bảo rằng ngữ cảnh được
thể hiện rõ ràng thông qua việc đưa khẩu trang, sổ tay, hay những thiết bị tương tự vào ảnh và giải thích
bối cảnh.
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