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MTV	  EXIT	  TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN THANH NIÊN ASEAN NHẰM NÂNG 
CAO NHẬN THỨC VỀ PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI	  

	  
	  
BANGKOK,	  25/11/2013	  –	  24	  bạn trẻ tới từ Cam-‐pu-‐chia,	   Inđônêxia,	  Mi-‐an-‐ma,	  Phi-‐líp-‐
pin,	  Thái	  Lan	  và	  Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Thanh niên ASEAN thường niên lần thứ 2 
do MTV EXIT tổ chức tại Băng-Cốc từ ngày 14	  tới ngày 17	  tháng	  11	  năm	  2013.	  Diễn đàn 
nhằm trang bị cho thanh niên kiến thức và kỹ năng cần thiết để tổ chức các sự kiện nâng cao 
nhận thức về mua bán và bóc lột người tại cộng đồng.  
	  
Ông	  Matt	  Love,	  Giám	  đốc 	  MTV	  EXIT	  cho	  biết "Diễn đàn Thanh niên	  ASEAN	  của MTV	  EXIT	  
đem	  đến một cơ hội cho các bạn trẻ từ các nước trong khu vực chia sẻ mối quan tâm đối với 
việc phòng ngừa tình trạng mua bán người tại cộng đồng. Diễn đàn đã nâng cao năng lực, 
khuyến khích thanh niên hành động phòng ngừa tội phạm và giúp mọi người có những lựa 
chọn di trú thông minh hơn’  
 
Khi	   tham	  gia	  Diễn đàn các bạn trẻ được tập huấn sử dụng bộ công cụ My EXIT Plan do 
MTV EXIT xây dựng, có mục đích giúp thiết kế các sự kiện nâng cao nhận thức về phòng 
chống buốn bán người.  Rochelle Medrano, 25 tuổi tới từ Phi-líp-pin nói ‘Vấn đề này có ý 
nghĩa quan trọng với tôi vì bất kể ai cũng có thể là nạn nhân bị mua bán. Với bộ công cụ 
này, tôi có thể giúp mọi người ở đất nước tôi nhận ra những tình huống rủi ro và hướng dẫn 
họ cách phòng ngừa”.  
	  
Kroekkiat	  Kavindhra	  Tiamsai,	  21	  tuổi tới từ Thái Lan chia sẻ "Diễn đàn cho phép chúng 
tôi nhìn sâu hơn vào vấn đề mua bán người, hiểu rõ hơn về những vi phạm không thể chấp 
nhận đối với quyền con người. Bằng cách nâng cao nhận thức cho những người như tôi, 
chuyển tải rộng và hiệu quả hơn hiểu biết về vấn đề ở cộng đồng, chúng tôi có thể giảm 
thiểu số lượng người có nguy cơ rơi vào bẫy mua bán người”.  
	  
Các	  đại biểu tham dự Diễn đàn ở độ tuổi từ 18 tới 25 được lựa chọn sau khi nhận được lời 
kêu nộp đơn xin tham gia trên trang Web và các kênh thông tin xã hội của MTV EXIT. 
Nhóm các đại biểu bao gồm các Lãnh đạo trẻ  đại điện cho MTV EXIT đến từ 6 quốc gia và 
các Đại sứ thanh niên của MTV EXIT trước đó tham gia các hoạt động của MTV EXIT tại 
đất nước mình. MTV EXIT dành một khoản hỗ trợ nhỏ khoảng 200 đô la Mỹ nhằm khuyến 
khích các bạn trẻ tham dự Diễn đàn tổ chức một sự kiện nâng cao nhận thức về mua bán 
người nhân dịp Ngày quốc tế về Xóa Bỏ Nô Lệ vào ngày 2 tháng 12. Diễn đàn Thanh niên 
ASEAN cũng tạo ra một sân chơi cho các bạn trẻ hợp tác với nhân viên và đối tác của MTV 
EXIT để lập kế hoạch cho sự kiện riêng của mình. 
	  
Nadia	  Arviani,	  20	  tuổi tới từ Inđônêxia	  nói	  "Diễn đàn lần này là cơ hội tuyệt vời để tôi có 
cái nhìn đa chiều về một vấn đề. Có cơ hội để trình bày về kế hoạch tổ chức sự kiện nâng 
cao nhận thức về phòng chống mua bán người trước cả nhóm thực sự rất hữu ích”. Đây là 
lần thứ 2 MTV EXIT tổ chức Diễn đàn thường niên về chủ đề này. Diễn đàn này (với tên gọi 
Hội thảo Thanh niên ASEAN được tổ chức lần đầu tại Gia-các-ta, Inđônêxia, tháng 12 năm 
2012).	  

http://pr.co/p/001czu


	  
	  
	  

 

	  
Chiến dịch MTV EXIT được thực hiện với sự cộng tác của Chương trình Hợp tác Phát triển 
của Bộ Ngoại giao và Thương mại Ốt-xtrây-lia, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ 
(USAID) và sự ủng hộ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á	  (ASEAN).	  
	  
Diễn đàn Thanh niên ASEAN MTV	  EXIT	  do	  Air	  Asia	  tài	  trợ. 
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MTV	  EXIT	  
MTV	  EXIT	  là	  Chiến dịch thay đổi hành vi lớn nhất trên thế giới trong cuộc chiến chống lại 
nạn mua bán và bóc lột người. Cùng với thương hiệu nổi tiếng MTV, MTV  có nhiệm vụ 
góp phần giảm thiểu tình trạng mua bán người thông qua thiết kế và thực EXIT hiện sáng 
tạo các hoạt động tổ chức thông qua internet, sóng phát thanh và tại chỗ nhằm giúp thanh 
niên đưa ra những quyết định đầy đủ thông tin và hiệu quả.  Được khởi động từ năm 2004, 
MTV EXIT đã tổ chức 38 chương trình âm nhạc đề cao nhận thức tại 18 quốc gia, đưa thông 
tin tới hơn 800.000 bạn trẻ về vấn đề mua bán người. Trên 87 triệu người đã xem các 
chương trình MTV EXIT trên truyền hình, hàng trăm nghìn người đã tham dự trên 200 sự 
kiện được tổ chức ở cộng đồng. Để biết thêm thông tin, xin mời ghé thăm www.mtvexit.org	  
	  
Chương trình viện trợ của Chính phủ Ốt-xtrây-lia (Australian	  aid	  program) 
Là	  chương trình viện trợ quốc tế của Chính phủ Ốt-xtrây-lia nhằm nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho hàng triệu người dân tại các nước đang phát triển. Ốt-xtrây-lia đang phối hợp với 
chính phủ và người dân các nước đang phát triển để chuyển giao viện trợ tới những nơi cần 
nhất, một cách hiệu quả nhất. Tại Đông Á, Chương trình đã hỗ trợ giải quyết những thách 
thức phát triển khu vực và xuyên biên giới như phòng chống mua bán người, di cư, bệnh 
dịch và bệnh truyền nhiễm. Để biết thêm thông tin vui lòng ghé thăm	  
http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx	  
	  
Cơ quan Hợp tác và Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)	  
USAID	  là	  một cơ quan độc lập của Chính phủ Hoa Kỳ hoạt động theo định hướng thực hiện 
chính sách đối ngoại của Bộ trưởng Ngoại giao. Từ năm 1961, USAID là cơ quan chủ trì mở 
rộng viện trợ tới các nước nhằm hỗ trợ phục hồi sau thảm họa thiên tai, giảm nghèo và tham 
gia các sáng kiến đổi mới. Văn phòng khu vực của USAID đặt tại Băng Cốc có nhiệm vụ 
giám sát các chương trình hỗ trợ xuyên quốc gia và khu vực, hỗ trợ kỹ thuật cho các văn 
phòng quốc gia cũng như quản lý các chương trình tại những quốc gia không có hiện diện 
thường xuyên. USAID có mục tiêu hỗ trợ giải quyết những vấn đề xuyên quốc gia như 
phòng chống mua bán người và mua bán động vật hoang dã, HIV/AIDS, bảo tồn tự nhiên, 
phát triển thương mại, giải quyết xung đột chính trị và kinh tế.	  Để biết thêm thông tin, vào 
trang	  web:	  www.usaid.gov.	  
	  
ASEAN	  
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á	  (ASEAN)	  được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967, có 
các nước thành viên là	  Brunei	  Darussalam,	  Cam-‐pu-‐chia,	  Inđônêxia,	  Lào,	  Ma-‐lai-‐xia,	  Mi-‐
an-‐ma,	  Phi-‐líp-‐pin,	  Xinhgapo,	  Thái	  Lan,	  Việt Nam. Ban thư ký ASEAN đặt tại Gia-các-ta,	  
Inđônêxia.	  Thông	  tin	  chung	  về ASEAN	  có	  trên trang Web:	  www.asean.org.	  


