
Tống tình

Tống tình là một quá trình trong đó một người bị ép buộc phải 
trao đặc ân tình dục, tiền và vật chất khác hoặc sản xuất tài 
liệu tình dục. 

Tống tình có đặc trưng là mất cân bằng về quyền lực (rõ ràng) 
giữa thủ phạm và nạn nhân, cho phép thủ phạm ép buộc hoặc 
cưỡng ép nạn nhân chấp thuận đòi hỏi về tình dục hoặc tiền 
bạc.

Khung pháp lý

Tống tình không được tội phạm hóa rõ 
ràng trong bất kỳ công cụ pháp lý khu vực 
hoặc quốc tế liên quan đối với bóc lột tình 
dục trẻ em.

Tuy nhiên, Công ước Lanzarote tội phạm hóa hành động khiến và ép 
buộc trẻ em tham gia vào trình diễn khiêu dâm trẻ em (Điều 21(1)(a-b)). 
Quy định tương tự áp dụng cho hành động mồi chài trẻ em sản xuất 
văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em (Điều 23). Hành động tham gia vào 
hoạt động tình dục với trẻ em được tội phạm hóa, khi có sự ép buộc, 
cưỡng ép hoặc đe dọa; khi người này lạm dụng vị thế, địa vị hoặc ảnh 
hưởng được công nhận của mình đối với trẻ em; hoặc hoàn cảnh dễ 
tổn thương cụ thể của đứa trẻ.

Những điều này có thể được diễn giải để bao hàm các yếu tố tống tình.

Ngoài ra, các công ước cũng tội phạm hóa việc sản xuất, thu mua, 
phát tán hoặc cung cấp văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em - như Công 
ước Budapest, Công ước Lanzarote, Nghị định thư Không bắt buộc 
về Buôn bán Trẻ em, Công ước Tội phạm mạng của Liên minh Châu 
Phi - bao gồm ngôn ngữ có thể bao hàm các yếu tố tống tình.

Tội phạm và các đặc điểm của tống tình

- Thủ phạm thường dựa vào vị thế hoặc tính mất cân bằng 
về quyền lực rõ ràng thay vì dùng vũ lực để ép buộc trẻ em 
đặc ân tình dục hoặc tiền hoặc vật chất;

- Ép buộc tâm lý thường biểu hiện bằng sự đe dọa rút lại 
các lợi ích nhất định hoặc đe dọa về hậu quả khôn 
lường nếu không đáp ứng yêu cầu;

- Các thành phần tình dục có thể liên quan đến đòi hỏi của 
thủ phạm về bất kỳ hoạt động tình dục không mong muốn 
nào, như phô bày các vùng kín của cơ thể, tạo dáng chụp 
ảnh gợi tình hoặc bị xâm hại thể chất;

- Yếutố tình dục cũng có thể được phản ánh trong các 
phương thức được áp dụng để nhận vật chất, dịch vụ 
hoặc tiền. Ví dụ: thủ phạm giành được quyền truy cập vào 
nội dung tình dục tự tạo* của nạn nhân và sử dụng tài liệu 
này để tống tiền;

- Tống tình có thể liên quan đến (đe dọa) phát tán hình ảnh 
khiếm nhã tự tạo trực tuyến hoặc phát tán đến bạn bè đồng 
trang lứa có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực khác như bắt 
nạt trên mạng, có thể làm tổn thương thêm cho nạn nhân là 
trẻ em.

* Vui lòng xem tờ thông tin – “Nhắn tin tình dục”

Vận động khung pháp lý mạnh hơn giúp tội phạm hóa cụ thể 
tống tình;

Vận động bổ sung nguồn lực cho cơ quan thực thi pháp luật 
đối phó với vấn đề tống tình;

Vận động và hợp tác với Nhà cung cấp Dịch vụ Internet để 
hạn chế lưu hành nội dung xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến, 
để hạn chế cơ hội tống tình của thủ phạm;

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 bắt gặp "tin nhắn tình dục" hoặc tài liệu xâm hại 
tình dục trực tuyến.
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Bạn có thể làm gì?

Tống tình

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.


