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Kính thưa các vị đại biểu,
Các đồng nghiệp, các em học sinh, sinh viên và toàn thể quý vị,
Xin chào quý vị! Thật vinh dự cho tôi được có mặt tại đây ngày hôm nay và cũng vui mừng
khi thấy đại diện từ các cơ quan nhà nước, đại sứ quán, các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ
chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các em học sinh đến tham dự hội thảo với chủ đề
“Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái – nơi giấc mơ thành sự thật”.
Lần đầu tiên trong lịch sử cư trú của loài người số người sống ở các đô thị nhiều hơn ở các
vùng nông thôn. Sự chênh lệch này chưa dừng lại mà còn có xu hướng ngày càng tăng. Số
liệu thống kê cho thấy mỗi tháng lại có thêm 5 triệu người trở thành cư dân đô thị. Theo ước
đoán với đà tăng trưởng này đến năm 2030 sẽ có xấp xỉ 1.5 tỉ trẻ em gái sống tại các khu vực
thành thị. Không thể phủ nhận những lợi ích mà phụ nữ và trẻ em gái có thể có được khi
sống tại các khu vực thành thị như các cơ hội về giáo dục, sinh kế, chăm sóc sức khỏe v.v.
Thành thị là nơi họ tìm kiếm một giấc mơ có một cuộc sống ổn định, có việc làm và tương lai
tốt đẹp.
Những phát hiện từ những khảo sát do ActionAid & CGFED và Plan thực hiện với những
nhóm đối tượng khác nhau cho thấy sự thật khác về giấc mơ nơi đô thị. Có tới 87% phụ nữ
và trẻ em gái được hỏi khẳng định đã từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng; 89% nam giới
và những người chứng kiến đã thấy các hành vi này. Đáng lưu ý là phần lớn người bị hại
hoàn toàn bị động khi phải đối mặt với tình huống bị quấy rối tình dục và những người
chứng kiến hoàn toàn thờ ơ – 66% phụ nữ và trẻ em gái được phỏng vấn không có bất kỳ
phản ứng nào và 65% nam giới và người chứng kiến không hề có các hành động nào để can
thiệp.
Quấy rối và bạo lực tình dục gây ra những tác động vô cùng lớn cho toàn xã hội nói chung và
cho bản thân phụ nữ và trẻ em gái nói riêng – làm giảm hiệu quả công việc, gây mất tự tin và
ảnh hưởng xấu tới thể chất và tinh thần của những người bị hại. Sáng kiến Thành phố an
toàn và hòa nhập là một sáng kiến toàn cầu được thực hiện tại các quốc gia và địa phương
với mong muốn kêu gọi các bên cùng hành động để đạt mục tiêu chung để phụ nữ và trẻ em
gái cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tự tin thay vì phải lo lắng, sợ hãi và cảnh giác cao mỗi khi
tới những nơi công cộng. Với mục đích đó, ActionAid, CGFED và Plan đã chung tay tổ chức
hội thảo này và kêu gọi tiếng nói và hành động của những ai quan tâm đến an toàn cho phụ
nữ và trẻ em gái ở các thành phố.
Các thành phố trên cả nước sẽ trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho phụ
nữ và trẻ em gái khi Chính phủ, khối doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận và các cá nhân
là công dân thành phố cùng tham gia và hành động cho một mục đích chung. Chúng tôi kêu
gọi các bạn hãy cùng hành động. Chính chúng ta cũng cần cam kết hành động vì sự an toàn
của phụ nữ và trẻ em gái, và vì tương lai của thế hệ công dân mới trong tương lai.

Xin chúc một hội thảo thành công và mong đợi được lắng nghe các ý kiến đóng góp, chia sẻ
của quý vị tại hội thảo.
Xin chân thành cảm ơn.

