Thông cáo báo chí:
Dương Tử Quỳnh khuyến khích cha mẹ đội mũ bảo hiểm cho
trẻ
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/10/2008 – Ngôi sao điện ảnh thế giới, Đại
sứ thiện chí An toàn giao thông Dương Tử Quỳnh đã đến thăm thành phố
Hồ Chí Minh, tham gia chương trình đồng hành vì an toàn giao thông cùng
hàng nghìn học sinh và giới thiệu đoạn phim tuyên truyền mới nhằm khuyến
khích việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.
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Đoạn phim tuyên truyền nói về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong khi
bố mẹ đội mũ bảo hiểm chở con mình trên xe máy nhưng lại không đội mũ
bảo hiểm cho con. Chiếc mũ bảo hiểm đã cứu tính mạng của bố mẹ nhưng
đáng tiếc thay vì không được bảo vệ như bố mẹ mình nên bé đã bị thương
nghiêm trọng. Đoạn phim là một trong hàng loạt các đóng góp quan trọng và
thiết thực của Nhóm Khuyến Khích Đội Mũ Bảo Hiểm Việt Nam (VHWC),
đi đầu là Quỹ Phòng Chống Thương Vong Châu Á, nhằm cải thiện môi
trường an toàn giao thông tại Việt Nam.
Dương Tử Quỳnh là một đại sứ thiện chí có đóng góp to lớn đối với vấn đề
an toàn giao thông cho trẻ em tại Việt Nam. Tháng 03 năm nay, Dương Tử
Quỳnh đã đến Hà Nội để hỗ trợ cho chiến dịch nâng cao nhận thức về đội
mũ bảo hiểm của Quỹ Phòng Chống Thương Vong châu Á. Trong thời gian
tại Việt nam, cô cũng đã đến thăm nhiều trẻ em bị chấn thương sọ não do tai
nạn giao thông, tổ chức các buổi nói chuyện về vấn đề đội mũ bảo hiểm với
sinh viên, và tham dự buổi lễ trao tặng “Mũ bảo hiểm cho trẻ em”.
Dương Tử Quỳnh cho biết “Bản thân tôi đã chứng kiến nỗi đau của một gia
đình mất đi đứa con thân yêu của mình trong một vụ tai nạn, và tôi hi vọng
chuyến thăm của tôi đến TP Hồ Chí Minh và những hoạt động của chiến
dịch khuyến khích đội mũ bảo hiểm lần này sẽ giúp thay đổi nhận thức của
các bậc cha mẹ để không còn ai phải chịu tấn bi kịch như thế nữa. Thật
không may là còn rất nhiều các bậc làm bố làm mẹ vẫn từ chối đội mũ bảo
hiểm cho con mình do suy nghĩ sai lầm rằng mũ bảo hiểm không an toàn
cho trẻ. Đoạn phim mới có nội dung tuyên truyền rất mạnh và đôi chút làm
người xem giật mình, tuy nhiên nó giúp bậc cha mẹ nhận thức được mối
nguy hiểm khi để con mình tham gia giao thông mà không được đội mũ bảo
hiểm.
Giáo sư Trương Văn Việt, nguyên giám đốc Bênh viện Chợ Rẫy cho biết:”
Điều then chốt là các bậc cha mẹ phải hiểu rằng việc chọn mũ bảo hiểm phù
hợp cho trẻ sẽ bảo vệ trẻ an toàn. Đội mũ bảo hiểm không làm tổn thương
cổ trẻ và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo các bậc cha mẹ có
thông tin đúng và đầy đủ giúp bảo vệ con mình.
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Một trong những nỗ lực lớn nhất của Quỹ Phòng chống Thương vong châu
Á là phối hợp chặt chẽ với chính phủ trong việc tiếp tục nâng cao hiệu quả
của luật an toàn giao thông và thít chặt các chế tài cưỡng chế. Ông Greig
Craft, Chủ tich Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á cho biết “Bên cạnh
việc thay đổi nhận thức của cha mẹ, đoạn phim tuyên truyền này hi vọng sẽ
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tác động đến các nhà làm luật nhằm bổ sung một mức phạt đối với người
lớn khi tham gia giao thông có chở trẻ em dưới 14 tuổi không được đội mũ
bảo hiểm.
Ông Thân Văn Thanh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc
gia cho biết “Hiện chúng tôi đang nỗ lực cải thiện tình hình an toàn giao
thông tại Việt Nam và đã đạt được những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên,
phần lớn những thành công thu được đều dừng ở việc cải thiện an toàn khi
tham gia giao thông cho người lớn, do vậy hiện chúng tôi đang chuyển sự
chú ý sang trẻ em. Chuyến thăm của Dương Tử Quỳnh hỗ trợ tích cực cho
những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong quá trình nâng cao nhận thức
của cộng đồng và năng lực chính phủ nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em Việt
Nam”
“Chúng tôi rất vui mừng về chuyến thăm của Dương Tử Quỳnh và đây sẽ là
niềm vinh dự lớn cho thành phố chúng ta”, Phó Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí
Minh cho biết, “Chúng tôi đã và đang tích cực cải thiện tình trạng giao
thông trên địa bàn thành phố vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và một
trong những nhóm đối tượng cần được đặc biệt chú trọng chính là trẻ em”
Rạng sáng nay, Cô Dương Tử Quỳnh, ông Nguyễn Thành Tài và ông Greig
Craft đã tham gia chương trình “Diễu hành vì An toàn Giao thông” cùng với
gần 2.000 em học sinh đi bộ dọc theo đường Lê Duẩn. Chương trình diễu
hành bắt đầu với Lễ trao tặng “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” tại Hội trường
Thống Nhất. Tại đây, cô diễn viên điện ảnh xinh đẹp Dương Tử Quỳnh đã
giới thiệu cho các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Thái Học về những
lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm. Chương trình được thực hiện thông qua sự
tài trợ của các tổ chức quốc tế bao gồm Quỹ liên đoàn mô-tô quốc tế (FIA)
và Quỹ An toàn Giao thông cho trẻ em (Safe Kids Worldwide).
.
Ông Saul Billingsley, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Liên đoàn mô-tô Quốc tế
cho biết “Việc tài trợ mũ bảo hiểm cho sự kiện lần này chỉ là một phần trong
các hoạt động về an toàn giao thông của chúng tôi trên khắp thế giới, nhưng
chúng tôi cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để thúc đẩy nỗ lực toàn cầu về
vấn đề này. Để thực hiện được điều đó, chúng tôi cũng kêu gọi Đại Hội
đồng Liên Hợp Quốc phát động chương trình một “Thập Niên Hành động vì
An toàn Giao thông từ năm 2010-2010, giống như chương trình “Thập niên
xóa bỏ bệnh sốt rét” được thông qua năm 2001.
Ông Mitch Stoller, Giám đốc Điều hành của Quỹ An toàn Giao thông cho
trẻ em cho biết “Hướng tới phòng ngừa chấn thương ở trẻ em cũng là mục
tiêu của Quỹ An toàn Giao thông cho trẻ em. Chúng tôi rất vui mững hỗ trợ
cho chương trình này”.
Chương trình “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” và cuộc diễu hành tượng trưng
xung quanh trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho thấy rằng trẻ em là đối
tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam. Chương trình
diễu hành còn nhấn mạnh con số hơn 4.000 trẻ em dự đoán sẽ bị tử vong vì
tai nạn giao thông trong năm nay, những cái chết thương tâm đó hầu như có
thể ngăn chặn được bằng cách cho các em đội mũ bảo hiểm.

Về Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP Foundation): Quỹ AIP
là tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ hoạt động với mục tiêu cải thiện môi trường
an toàn giao thông tại các quốc gia đang phát triển. Kể từ năm 1999 đến
nay, Quỹ AIP đã trao tặng hơn 350,000 mũ bảo hiểm thông qua chương
trình “Mũ bảo hiểm cho Trẻ em”. Năm 2002, Quỹ thành lập Protec, nhà máy
sản xuất mũ bảo hiểm phi lợi nhuận duy nhất trên thế giới đã thiết kế và cải
tiến loại mũ bảo hiểm “nhiệt đới” có giá thành thấp và đưa vào tại Việt nam.
Năm 2004, Quỹ AIP cũng đã phát triển một chương trình giáo dục an toàn
giông thông chuẩn quốc gia được Bộ giáo dục và Đào tạo công nhận và đưa
vào giảng dạy tại tất cả các trường tiểu học trong cả nước.
Về Nhóm Khuyến Khích Đội Mũ Bảo Hiểm Việt Nam (VHWC): Được
thành lập từ năm 2007, Nhóm Khuyến Khích Đội Mũ Bảo Hiểm Việt Nam
là nhóm các tổ chức và đơn vị kinh doanh có cùng mục đích nhằm tăng tỷ lệ
người dân đội mũ bảo hiểm tại Việt nam. Khởi xướng bởi Quỹ Phòng chống
Thương vong Châu Á (Quỹ AIP), VHWC gồm: Ủy ban ATGT quốc gia
(NTSC), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), AusAID, Quỹ liên đoàn mô
tô quốc tế (FIA), Tập đoàn Intel Products Vietnam, Công ty Michelin Asia
(Singapore), Đại sứ quán hoàng gia Đan Mạch, Đại sứ quán Mỹ, Ngân hàng
thế giới (Wb) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). VHWC đi tiên phong trong
quá trình xây dựng một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm tăng
số người đội mũ bảo hiểm và cải thiện môi trường an toàn giao thông nói
chung.
Về Dương Tử Quỳnh: Dương Tử Quỳnh là một ngôi sao điện ảnh được
yêu thích, từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim nổi tiếng như “Ngày
mai không bao giờ chết”, “Ngọa Hổ, Tàng Long”, và “Ánh dương”. Cô tích
cực tham gia các hoạt động từ thiện và trở thành một người đấu tranh đầy
tâm huyết về vấn đề đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại Việt nam cũng như là
người khởi xướng chương trình an toàn giao thông toàn cầu tại các quốc gia
đang phát triển.
Về Quỹ Liên Đoàn Mô Tô Quốc Tế (Quỹ FIA): Quỹ FIA là một tổ chức
từ thiện độc lập của Anh được thành lập với mục tiêu quản lý và hỗ trợ cho
một chương trình quốc tế nhằm cải thiện an toàn giao thông, bảo vệ môi
trường, và phát triển bền vững, cũng như tài trợ cho việc nghiên cứu về an
toàn trong môn thể thao đua xe chuyên nghiệp. Từ năm 2007, Quỹ FIA đã
tích cực tham gia cải thiện môi trường an toàn giao thông tại Việt nam và
tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng giám mục đoạt giải Nobel Hòa bình Desmond
Tutu và Dương Tử Quỳnh góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc
đội mũ bảo hiểm.
Về Tổ chức An toàn giao thông cho trẻ em toàn cầu (Tổ chức SKW): Tổ
chức SKW là một mạng lưới bao gồm các tổ chức trên khắp thế giới có
nhiệm vụ giảm thiểu chấn thương có thể tránh được ở trẻ em, nguyên nhân
gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em từ 0 đến 14 tuổi. Được Trung tâm y tế
quốc gia về trẻ em thành lập năm 1978 với sự hỗ trợ của tập đoàn Johnson
& Johnson, ngày nay mạng lưới của SKW được mở rộng ra 17 quốc gia và
đã thu được thành công đáng kinh ngạc. Đây chính là nơi quy tụ của các
chuyên gia về an toàn và sức khỏe, các nhà giáo dục, các tập đoàn, quỹ,
chính phủ và tình nguyện viên với mục tiêu giáo dục và bảo vệ người dân.

