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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Hoan nghênh Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia
Hà Nội, Việt Nam – Ngày 9/12/2014, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã gửi văn bản tới chính
quyền thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp ngăn chặn quấy rối tình dục trên xe bu{t.
ActionAid, Plan và CGFED mong đợi sẽ sớm có câu trả lời và phản hồi từ phía chính quyền hai thành phố
và người tham gia xe bu{t. Vấn đề an toàn với phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là vấn đề riêng của Hà Nội
và Thành phố Hồ Chí Minh, mà là của chung các đô thị, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Vì
vậy chương trình “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” mong được nhiều cơ quan nhà nước,
báo chí và người dân quan tâm hơn trong thời gian tới.
Báo cáo “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: Nơi giấc mơ thành sự thật” không chỉ đưa ra hiện
trạng quấy rối tình dục trên phương tiện giao thông công cộng mà còn xác định nhiều vấn đề phụ nữ và
trẻ em gái gặp phải ở các không gian công cộng. Việc thiếu và không đảm bảo các dịch vụ công có chất
lượng như giáo dục, an ninh, phương tiện giao thông và nhà vệ sinh công cộng đều làm tăng thêm rủi ro
đối với phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế.
Được sống trong sự an toàn và an ninh tuyệt đối ở mọi nơi, mọi lúc là quyền hiến định và hợp pháp của
phụ nữ và trẻ em gái. Vì vậy chương trình “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” mong muốn có
các hành động cụ thể từ phía các cơ quan nhà nước, từ việc giáo dục công dân tôn trọng quyền phụ nữ
cho đến việc tăng cường hệ thống đèn chiếu sáng, phương tiện giao thông hay nâng cấp nhà vệ sinh
công cộng và các dịch vụ công có chất lượng cho người dân. Thường bị coi là những “công dân hạng
hai”, người lao động nhập cư sẽ đặc biệt được hưởng lợi từ chương trình này. Thái độ và hành vi của
nam giới đối với phụ nữ cũng như văn hóa coi thường pháp luật cần phải thay đổi thông qua việc nhà
nước đảm bảo thực thi luật hiệu quả và có các cơ chế giám sát, xử phạt phù hợp. Thành phố cần và tăng
cường hệ thống camera giám sát (CCTV) trên các phương tiện giao thông công cộng và các điểm nóng
khác để thu thập đầy đủ bằng chứng cho sự can thiệp của pháp luật và để có biện pháp ngăn chặn các
hành động quấy rối một cách kịp thời. Hướng dẫn và thủ tục giải quyết các trường hợp quấy rối tình dục
nơi công cộng cần được rà soát và sửa đổi để phụ nữ và trẻ em gái được bảo vệ tốt hơn. Tăng lực lượng
nữ cảnh sát, trang bị kiến thức cho người dân trước khi tìm kiếm cơ hội ở đô thị, tập huấn cho lái xe và
nhân viên soát vé trên các phương tiện giao thông công cộng là những giải pháp nên được thực hiện
sớm.
Trong chiến dịch Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, chúng ta không đơn độc, mà đang cùng
hành động với chính phủ và công dân của hơn 20 quốc gia trên thế giới – tức là khoảng gần 2 tỉ người
cùng lên tiếng và hành động vì mục tiêu chung. Tại Việt Nam, ActionAid cùng với Plan, CGFED, các cá
nhân, công ty và các tổ chức quan tâm xây dựng thành phố an toàn sẽ cùng nhau hành động và lên tiếng
để đóng góp xây dựng các thành phố tại Việt Nam được an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Chương trình
“Thành phố an toàn” không chỉ là phòng chống quấy rối tình dục mà còn góp phần xây dựng một thành
phố để phụ nữ và trẻ em gái:
 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 kz 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
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 Tự do đưa ra { kiến trong quá trình lập kế hoạch của thành phố
 Tự hào về thành phố của mình.
Để bất kz ai, dù được sinh ra ở thành phố hay nhập cư để làm việc, học tập hay đến với mục đích du lịch
và tham quan đều được an toàn tại các thành phố của Việt Nam, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người lên
tiếng và hành động khi chứng kiến các hành vi quấy rối và xâm hại phụ nữ và trẻ em gái để các thành
phố của Việt Nam sẽ luôn là nơi những “giấc mơ thành hiện thực”.
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Thông tin về tổ chức:
ActionAid là một phong trào toàn cầu của những con người làm việc cùng nhau vì mục tiêu thúc đẩy
Quyền con người cho tất cả người dân và đẩy lùi đói nghèo. ActionAid làm việc ở hơn 45 quốc gia với
hơn 15 triệu người trên toàn thế giới. ActionAid bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1989 và đến năm
1992, Văn Phòng Đại Diện được mở tại Hà Nội. Trong suốt 25 năm qua, ActionAid đã mở rộng phạm vi
hoạt động và sự có mặt của mình đến hơn 20 tỉnh thành thuộc các vùng đói nghèo nhất của cả nước tại
Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long. Vai trò của ActionAid đã được công nhận cho đóng
góp của tổ chức đến sự phát triển của Việt Nam. Website: www.actionaid.org/vietnam.
Plan là một tổ chức phát triển quốc tế tập trung vào trẻ em. Ước vọng của Plan là một thế giới trong đó
tất cả trẻ em được phát huy hết các tiềm năng của mình trong một xã hội tôn trọng quyền và phẩm giá
của con người. Hiện nay Plan đang hoạt động tại 70 nước trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Plan bắt đầu
hoạt động từ năm 1993 và hiện nay là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế lớn nhất ở Việt
Nam. Hiện nay, Plan đang thực hiện các dự án để cải thiện cuộc sống của hơn 250,000 trẻ em, gia đình
các em và cộng đồng tại 9 tỉnh và hơn 200 xã phường ở Việt Nam. Plan thiết lập quan hệ đối tác với
người dân địa phương và các cơ quan nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương. Website:
http://plan-international.org/where-we-work/asia/vietnam.
CGFED đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc tiến hành những nghiên cứu khoa học xã hội và hoạt
động can thiệp với mục tiêu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Là một trong những tổ chức
phi chính phủ (NGO) đầu tiên tại Việt Nam, CGFED tự hào với thành tựu của mình trong việc xây dựng
nền tảng và góp phần vào sự phát triển một cộng đồng các tổ chức phi chính phủ (NGO) non trẻ, là một
thành viên của xã hội dân sự Việt Nam. CGFED cùng hợp tác trong việc xây dựng một cộng đồng các tổ
chức Phi chính phủ có cùng chung mối quan tâm đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái ở các địa điểm
công cộng để thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển phụ nữ.
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