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ASEAN YOUTH FORUM PARA SA KABATAAN PARA PALAKASIN ANG 
KAKAYAHAN NG MGA KABATAAN UPANG ITAAS ANG KAMULATAN 

SA HUMAN TRAFFICKING, NILUNSAD NG MTV EXIT 
  
Dalawampu’t apat na kabataan mula sa mga bansang Cambodia, Indonesia, 
Myanmar, Pilipinas, Thailand at Vietnam na dumalo sa ikalawang taunang 
ASEAN Youth Forum na ginanap sa Bangkok mula noong ika-14 hanggang 
ika-17 ng Nobyembere. Pagbibigay kakayahan, kamulatan at kagamitan sa 
mga kabataan para makapaglunsad ng mga malikhaing kaganapan sa mga 
pamayanan ukol sa isyu ng Human Trafficking ang layunin ng forum na 
nabanggit 
  
“Pinagsama-sama ng MTV EXIT ASEAN Youth Forum ang mga kabataan 
mula sa buong rehiyon na may mga pare-parehong nais na wakasan ang 
Human Trafficking kanilang mga pamayanan. Papalakasin ng Forum na ito 
ang mga kabataang ito para kumilos upang makita at mapansin ang krimen 
na ito at matulungan ang mga taong bayan upang maging mapanuri sa 
kanilang mga pipiliing tunguhing mangibang-bayan” ayon ito kay Ginoong 
Matt Love, Direktor ng MTV EXIT. 
  
Bilang bahagi ng Forum, sinanay ang mga kalahok upang gamitin ang 
bagong likha na MY EXIT PLAN toolkit ng MTV EXIT na nagbibigay ng mga 
pamamaraan upang  magsagawa ng mga kaigaigayang mga kaganapan ukol 
sa Human Trafficking Awareness. 
  
Ayon kay Rochelle Medrano, 25 gulang at kalahok mula sa Pilipinas, 
Importante ang isyu na ito sa akin dahil sa kahit sino pwedeng ma-traffick. Sa 
paggamit ng toolkit na ito, matutulungan ko ang mga kasapi ng aking 
pamayanan na maging maalam sa mga delikadong sitwasyon at matuturuan 
ko sila kung papaano maging ligtas. 
  
Sabi naman ni Kroekkiat Kavindhra Tiamsai, 21,  mula sa  Thailand, Malalim 
na pagtanaw ukol sa Human Trafficking at masmalalim na pag-unawa sa 
hindi katanggap-tanggap na paglabag sa karapatang pantao ang ibinigay ng 
Forum na ito sa amin. Sa pagpapalakas ng kakayahan at kaalaman ng mga 
tao tulad ko para mas matindi na maipakalat ang kamulatan ukol sa isyu sa 
aming mga pamayanan, mababawasan naming ang dami ng mga tao na 
nasasadlang sa patibong ng trafficking. 
  
Nagpaskil ng pagtatawag ng pagsali para sa mga kabataang edad 18 
hanggang 25 sa mga social media platform at website ng MTV EXIT para 
mapili ang mga kalahok sa Forum. Kasama sa mga kasapi ang mga MTV 
EXIT Youth Leader ng bawat isa sa mga anim na bansa at ang mga MTV 
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EXIT Youth Ambassadors na dati ng naging kalahok sa mga kaganapan na 
nilunsad ng MTV EXIT sa kanilang mga pamayanan. 
  
Magbibigay ng US$200 ang MTV EXIT upang pondohan ang bawat isang 
kalahok ng Forum para mailunsad ang kanilang mga  kaganapang 
pagpapamulat sa ika-2 ng Disyembre (o sa mga kalapit na araw) ng 
Pandaigdigang Araw para Pagwasak ng Pang-aalipin (International Day for 
the Abolition of Slavery).  Nagsilbing plataporma upang makapagtrabaho 
kasama ng mga kawani ng MTV EXIT at  makasama para maisaayos at 
mapaganda ang mga pinaplanong kaganapan sa araw na nabanggit ang 
ASEAN Youth Forum. 
  
Isang malaking oportunidad upang makuha ang mga iba’t-ibang perspektiba 
ukol sa isyu ang Forum na ito. Sobrang naging malaking tulong ang 
pagkakaroon ng oportunidad na mailahad at maipakita ang aking mga plano 
sa harap ng  isang  diverse na pangkat ang mga  inihahanda kong  mga 
kaganapan para sa Human Trafficking Awareness-Raising, ani ni  Nadia 
Arviani,  edad 20, na galling Indonesia 
  
  
Ikalawang taunang ASEAN Youth Forum na ito ng MTV EXIT. Sa Jakarta 
unang ginanap ang kauna-unahang forum (na tinawag na MTV EXIT ASEAN 
Youth Sessions) noong Disyembre 2012. Naisagawa ang kampanya ng MTV 
EXIT sa pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Panlabas na Usapin at 
Kalakalan ng Australian Aid Program at ng United States Agency for 
International Development (USAID) at sa suporta ng Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN).  Bukod rito, sinuportahan ng Air Asia ang 
MTV EXIT ASEAN Youth Forum.  
  

### 
  

MTV EXIT 
Ang MTV EXIT ang pinakamalaking pandaigdigang kampanyang 
pagpapanibagong hubog at pag-uugali sa paglaban sa Human Trafficking at 
Exploitation. Gamit ang kapangyarihan ng brand name ng MTV,  misyon ng 
MTV EXIT ang makapag-ambag sa pagpapababa ng mga kaso ng human 
trafficking sa pamamagitan ng disenyo at pag-iimplement  ng mga malikhaing 
kaganapang panghimpapawid, lapat sa lupa o online na nagbibigay 
kakayahan sa mga kabataan upang gumawa ng mga pinagbiyang-alam at 
nabigyan ng kapangyarihang pagpapasya. Inilunsad noong 2004, 
nakapaglunsad na ng 38 na nakapagpapamulat na concerts sa loob ng 18 
bansa at naabot na 800,000 katao ng kritikal ng kaalaman ukol sa human 
trafficking. Higit sa 87 milyong katao na ang nakapanood ng mga 
programang pantelebisyon at libu-libo na ang nakaahok sa higit sa 200 na 
pangpamayanang kaganapan ng MTV EXIT. Para sa dagdag na kaalaman,  
bisitahin ang website, www.mtvexit.org 



	  
	  

 

  
 
Australian aid program 
Pinapabuti at pinapaunlad ng mga programang pang-ibang bansa ang mga 
buhay ng milyung-milyong katao ng Australian Aid. Nakikipag-ugnayan at 
nagtratrabaho kasama ng mga pamahalaan at mga taong bayan ng mga 
bansang papaunlad pa lamang ang Australia para maibigay at maihatid ang 
tulong kung saan ito kailangan at magiging mainam. Sa Silangang Asya 
tumutulong upang matugunan ang mga rehiyonal at transboundery na 
usaping pangkaunlaran tulad ng human trafficking at migration, at pandemics 
at emerging infectious diseases. Para sa karagdagang kaalaman bisitahin 
ang http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx 
  
  
USAID 
Isang independyenteng ahensya ng pamahalaan ang USAID o ang United 
States Agency for Indernational Development na kumikilos sa ilalim ng 
direksyong panlabas na patakaran ng Kalihim ng Estado ng Estados 
Unidos.  Mula noong 1961, naging pangunahing ahensya ng pamahalaan ng 
Estados Unidos ang USAID na nagbibigay tulong sa mga bansa sa daigdig 
na bumabangon mula sa sakuna, kahirapan at kumakaharap sa repormang 
demokratiko. Sinusubaybayan ang  malawak na portfolio ng mga rehiyonal at 
transnasyonal  na programa ng  USAID Regional Development Mission for 
Asia, na nakabase sa Bangkok, bukod pa sa pagbibigay suporta  sa mga 
misyong bilateral sa Asya at pamamahala sa mga programa sa mga bansang 
walang tanggapan ang ahensya.  Tinatalakay ng pangrehiyonal na 
pamamaraan ang mga isyu na tumatagos sa mga bansa tulad ng  human 
and wildlife trafficking, HIV/AIDS, pangangalaga sa likas-yaman, kalakalan, 
at pulitikal at pang-ekonomiyang tunggalian. Para sa dagdag na kaalaman 
bisitahin ang website: www.usaid.gov 
  
  
ASEAN  
Tinatag noong ika-8 ng Agosto 1967 ang Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN) Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, 
Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand, at Vietnam ang mga 
kasaping bansa ng Asosasyon. Sa Jakarta, Indonesia ang himpilan ng 
Kalihiman ng ASEAN.  Makikita ang kalakhang kaalaman ukol sa ASEAN sa 
website nito: www.asean.org 	  


