
“Nhắn tin tình dục”

“Nhắn tin tình dục” đề cập đến quá trình trong đó một người 
chủ ý chia sẻ tin nhắn gợi dục hoặc hình ảnh tình dục hóa tự 
tạo của chính họ. 

Hình ảnh hoặc video có thể bao gồm khỏa thân bán phần 
hoặc toàn phần, hoạt động tình ái và/hoặc tình dục và thường 
được chia sẻ với bạn trai hoặc bạn gái hoặc bạn bè đồng 
trang lứa.

Khung pháp lý 

Nhắn tin tình dục không được tội phạm 
hóa trong bất kỳ khung pháp lý khu vực 
hoặc quốc tế liên quan đối với bóc lột tình 
dục trẻ em.

Tuy nhiên, "nhắn tin tình dục" thường vi phạm vào luật văn hóa phẩm 
đồi trụy trẻ em bởi nó có thể liên quan đến sản xuất và phát tán hình 
ảnh tình dục của trẻ vị thành niên.

Theo Nghị định thư Không bắt buộc về Buôn bán Trẻ em (OPSC) bổ 
sung cho Công ước về Quyền Trẻ em, văn hóa phẩm khiêudâm trẻ em 
là "bất kỳ sự thể hiện, bằng bất kỳ phương tiện nào" về trẻ em tham 
gia vào bằng bất kỳ phương tiện nào, về trẻ em liên quan đến các hoạt 
động tình dục thực sự hoặc mô phỏng hoặc bất kỳ sự thể hiện nào về 
các bộ phận tình dục của trẻ em cho mục đích chính là tình dục". Định 
nghĩa này có thể bao hàm cả tài liệu nhắn tin tình dục. 

Do đó, người ghi lại và/hoặc gửi tin nhắn cụ thể về tình dục có thể bị 
buộc tội truyền bá văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em. Ngoài ra, người 
nhận tài liệu có thể bị buộc tội sở hữu hoặc tiếp cận văn hóa phẩm 
khiêu dâm trẻ em.

Trong khi nhiều công tố viên và cơ quan thực thi pháp luật sẽ không 
khởi tố trẻ em vì tham gia vào "nhắn tin tình dục", trong một số khung 
pháp lý, trẻ em bị buộc tội về khiêu dâm trẻ em.

Tại sao và làm thế nào trẻ em tham gia vào 
"nhắn tin tình dục"?

- Bản thân trẻ em thường chụp và chia sẻ hình ảnh theo ý 
muốn của chính mình hoặc theo yêu cầu của người khác; 

- Hình ảnh/ video có thể được ghi lại bằng các thiết bị khác 
nhau. Thông thường, điện thoại di động được sử dụng để 
sản xuất nội dung được chia sẻ qua tin nhắn, trò chuyện 
hoặc truyền thông xã hội trực tuyến;

- Nội dung được chia sẻ với bạn trai hoặc bạn gái, bạn bè 
đồng trang lứa hoặc người khác mà họ liên hệ trực tuyến;

- Động cơ của trẻ khi “nhắn tin tình dục” có thể khác nhau, 
bao gồm ban thưởng trong mối quan hệ tình dục, thử 
nghiệm, thu hút lời khen hoặc sự chú ý hoặc khẳng định 
cam kết đối với một ai đó. Động cơ của họ cũng có thể liên 
quan đến sức ép từ bạn bè;

- “Nhắn tin tình dục” rất khó giải quyết vì trẻ thường không 
hiểu được hậu quả tiềm ẩn của hành vi của mình và không 
thực hiện các biện pháp để giấu thông tin danh tính;

- “Nhắn tin tình dục" thậm chí còn khó giải quyết hơn khi nội 
dung được tạo ra liên quan đến các yếu tố hình sự hoặc 
xâm hại như có sự tham gia của người lớn;

- “Nhắn tin tình dục" khiến trẻ trở nên dễ bị tổn thương và 
trở thành nạn nhân của tống tình và bắt nạt trên mạng và 
đôi khi ảnh của họ bị sao chép hoặc sử dụng trong bộ sưu 
tập tài liệu xâm hại tình dục trẻ em.

* Vui lòng xem tờ thông tin - Tống tình

Giáo dục và nâng cao nhận thức cho trẻ em, cha mẹ và người 
chăm sóc về nguy cơ và hậu quả tiềm tàng của "nhắn tin tình 
dục";

Báo cáo khi bạn bắt gặp "tin nhắn tình dục" hoặc tài liệu xâm 
hại tình dục trực tuyến;

Vận động và hợp tác với Nhà cung cấp Dịch vụ Internet để 
hạn chế lưu hành "tin nhắn tình dục" hoặc nội dung lạm dụng 
tình dục trẻ em trực tuyến và vận động các nhà cung cấp dịch 
vụ điện thoại di động áp dụng các biện pháp phù hợp để hợp 
tác với các cơ quan chức năng khi cần thiết (ví dụ: chia sẻ dữ 
liệu người dùng theo yêu cầu).

Sau khi nội dung 
được chia sẻ trực 

tuyến, gần như 
không thể kiểm soát 
được việc phát tán 

nội dung này.
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Bạn có thể làm gì?

“Nhắn tin tình dục”

Tờ thông tin về các dấu hiệu bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến - Do ECPAT International xây dựng.
UNICEF hỗ trợ dịch thuật và sản xuất.


