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“Thành phố An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em gái – Nơi Giấc mơ thành Sự thật”
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2014, tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), tổ chức
Plan Quốc tế tại Việt Nam (Plan) và Trung tâm Nghiên cứu Giới - Gia đình & Môi trường trong Phát
triển (CGFED) phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề “Thành Phố An Toàn cho Phụ Nữ và Trẻ Em Gái:
Giấc mơ có thành hiện thực?”
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 gái1sống 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 dục2 nơi công cộng; 89% nam giới và những người chứng kiến đã thấy các
hành vi này3. 40% người tham gia khảo sát đã từng chứng kiến các hành vi quấy rối các em gái vị thành
niên, 47% trong số đó chứng kiến hành vi này lặp lại nhiều lần. Nam giới và phụ nữ tham gia khảo sát
xem vấn đề trộm cắp cướp giật là rủi ro lớn nhất, theo sau đó là các hình thức quấy rối tình dục khác
nhau4. Chỉ 13% trẻ em gái luôn cảm thấy an toàn tại những nơi công cộng . 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. 20% những người chứng kiến
không làm gì khi thấy trẻ em gái bị quấy rối tình dục trên xe buýt.
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. Với mong muốn đóng góp tiếng nói cho sáng kiến toàn cầu
về “Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” 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, ActionAid, CGFED và
Plan đã chung tay tổ chức hội thảo “Thành phố An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái – Nơi giấc mơ thành sự
thật” và mong muốn 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. Chương trình được xây dựng ở thời điểm mang tính chiến lược và chưa
từng có một chương trình tương tự như vậy tại Việt Nam. ActionAid, Plan, CGFED và những bên liên
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quan sẽ nỗ lực tìm kiếm những bài học kinh nghiệm và chia sẻ những mô hình Thành Phố An Toàn cho
Phụ Nữ và Trẻ Em Gái.
Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
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Thông tin về các tổ chức:
ActionAid là một phong trào toàn cầu của những con người làm việc cùng nhau vì mục tiêu thúc đẩy
Nhân Quyền cho tất cả mọi người 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 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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