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PHÁT BIỂU BẾ MẠC
CỦA TRƯỞNG ĐẠI DIỆN ACTIONAID QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
tại hội thảo “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái – Nơi giấc mơ thành sự thật”
Hà Nội ngày 28/11/2014
Kính thưa các vị khách quý đến từ các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí, các tổ chức NGOs,
các đại sứ quán, các học giả, các đồng nghiệp, các em học sinh, sinh viên thực hiện khảo sát.
Bà Shoko Ishikawa – Trưởng Đại diện của UN Women tại Việt Nam
Kính thưa ông Glenn Gibney, Giám đốc tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam, bà Phạm Kim Ngọc –
Giám đốc Trung tâm Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển - là đối tác đồng tổ chức sự
kiện quan trọng này.
Chúng ta đã cùng nhau trao đổi, thảo luận các vấn đề khác nhau liên quan tới an toàn của phụ nữ và
trẻ em gái ở đô thị. Rõ ràng những chia sẻ, thảo luận đã minh chứng thêm rằng 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. Trong khi đó, sự thờ ở của người chứng kiến, sự im lặng của người bị
hại làm tăng lên rủi ro của phụ nữ và trẻ em gái và quấy rối tình dục sẽ tiếp tục tồn tại trong xã hội.
Bài phát biểu khai mạc của ông Glenn Gibney từ ban đầu đã chia sẻ rằng tại sự kiện này chúng tôi, là
những công dân của thành phố và cũng đại diện cho các tổ chức NGOs mong muốn kêu gọi tiếng nói
và hành động của chính chúng ta, chính Quý vị đại biểu, bởi vì “Giá trị của lời nói nằm ở hành
động”. Hãy cùng lên tiếng và hành động để thành phố của chúng ta đẹp hơn, an toàn hơn cho chính
chúng ta và con em chúng ta.
ActionAid cho rằng một Thành phố an toàn, phụ nữ và trẻ em gái sẽ:
 Tự do di chuyển không lo bị hành hung và được an toàn dù ban ngày hay ban đêm;
 Tự do lựa chọn cách ăn mặc không lo bị quấy rối;
 Tự do đến trường không bị trêu đùa kỳ thị, xa lánh;
 Tự do làm việc trong môi trường an toàn với nhận thức đầy đủ về quyền của bản
thân;
 Tự do tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công mà không bị sách nhiễu.
 Tư do tham gia vào các hoạt động giải trí
 Tự do đưa ra ý kiến trong quá trình lập kế hoạch của thành phố
 Tự hào về thành phố của mình.
Chúng tôi cam kết sẽ cùng đóng góp để Việt Nam sẽ có những thành phố như vậy, và mong muốn
nhận được sự hỗ trợ của các cá nhân tổ chức thực sự quan tâm đến xây dựng mọi thành phố ở Việt
nam đều là thành phố an toàn cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.
Việc thành lập Mạng lưới hành động các tổ chức vì thành phố ạn toàn hôm nay là một cam kết và
hành động mạnh mẽ cho việc bắt đầu thay đổi. Chúng ta không đơn độc và chúng ta sẽ tạo ra thay
đổi.
Xin cảm ơn các Quý vị, kính chúc Quý vị khách quý, các bạn đồng nghiệp sức khỏe, chúc thành phố
của chúng ta sẽ luôn xanh, đẹp và an toàn.
Trân trọng cảm ơn!
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