
Cảnh giác với những lời hứa hẹn về những công việc tốt, nhàn 
hạ có thu nhập cao ở nơi xa.
Không nên đi chơi xa một mình với người khác mà chưa có sự 
đồng ý của gia đình.
Nhắc nhở bạn bè xung quanh cùng đề phòng với nạn buôn bán 
và bóc lột tình dục trẻ em.
Cảnh giác với các mối quan hệ ảo trên internet.
Cảnh giác với người xấu:

Hãy tin vào cảm giác của chính mình vì cảm giác là dấu hiệu 
để chúng ta nhận biết chúng ta có an toàn hay không. 
Nếu bạn cảm thấy không an toàn, hay bối rối, hãy cảnh giác 
và cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng đó nhanh nhất khi 
có thể. 

Quy tắc an toàn cá nhân: 

Nói KHÔNG là cách để bạn từ chối hay phản đối một cách 
kiên quyết khi người nào đó làm bạn cảm thấy khó chịu hay 
không an toàn. Khi đó bạn hãy phản đối một cách dứt khoát, 
nói to và rõ ràng. Có nhiều cách thể hiện sự không đồng ý, sau 
đây là một số gợi ý: 

Không được, tôi không muốn đi đâu hết.
Không, tôi phải về nhà bây giờ.
Hãy để tôi yên. 
Tôi sẽ mách lại chuyện này.
Dừng lại ngay.

Tìm cách tránh xa người đó, BỎ ĐI thật nhanh và dứt khoát.
Hãy KỂ LẠI chuyện đã xảy ra với một người lớn đáng tin cậy 
và hãy tiếp tục kể cho đến khi bạn nhận được giúp đỡ.

Liên hệ với các cơ quan trợ giúp khi bạn gặp trường hợp khẩn 
cấp hoặc cần được giúp đỡ: Công an, các cơ quan bảo vệ trẻ 
em, đường dây nóng hỗ trợ trẻ em 1800 1567 (xem thêm trang 
sau)

Hãy tham gia và vận động bạn bè cùng tham gia vào các chiến 
dịch Chấm dứt  buôn trẻ em và thanh thiếu niên do The Body 
Shop và ECPAT Quốc tế phát động tại địa chỉ http://www.ecpat.
net, http://www.thebodyshop.com hoặc tại các hoạt động xin chữ 
ký trực tiếp do CEFACOM tổ chức.

BAÏN NEÂN LAØM GÌ ÑEÅ BAÛO VEÄ BAÛN THAÂN VAØ NHÖÕNG 
NGÖÔØI XUNG QUANH KHOÛI NAÏN BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC 
TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI?
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Khi cần, bạn hãy liên hệ tới những địa chỉ sau để được trợ giúp:

Gọi đường dây trợ giúp trẻ em của Cục Bảo vệ và Chăm 
sóc Trẻ em 18001567 (miễn phí)      

Số điện thoại miễn phí của Công an: 113

Chính quyền, và Công an ở các địa phương nơi các bạn 
sinh sống.

Hội Liên hiệp phụ nữ, công an xã/ phường/ thị trấn/ quận/ 
huyện/ tỉnh/ thành phố. 

Phòng Bảo vệ Trẻ em quận/ huyện/ tỉnh/ thành phố. 

Cục phòng chống tội phạm, Bộ Công An 
Số 40, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04369369733; 06945860

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại 

Ban biên tập các chuyên mục này trên các báo: Hoa Học 
Trò, Phụ Nữ, Tiền Phong, Pháp Luật, Công An Nhân Dân, 
An Ninh, … 

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Gia đình và 
Phát triển Cộng đồng
Địa chỉ : số 45, ngõ 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 35372258 hoặc (04) 35375700 

BAÏN COÙ THEÅ NHAÄN ÑÖÔÏC SÖÏ HOÃ TRÔÏ TÖØ ÑAÂU?
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DỰ ÁN SỰ THAM GIA CỦA THANH THIẾU NIÊN TRONG 
PHÒNG CHỐNG BÓC LỘT TÌNH DỤC TRẺ EM 

VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI (DỰ ÁN YPP VIỆT NAM)

NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ 
BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM 
VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI



Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại là sự vi phạm cơ 
bản Quyền trẻ em, bao gồm việc người lớn xâm hại tình dục và trả tiền 
hoặc hiện vật cho trẻ hoặc những người trung gian thứ ba. Trẻ em bị 
đối xử như một đối tượng tình dục và như món hàng mang tính chất 
thương mại. 

Có 3 hình thức bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại chính, 
đó là: mại dâm trẻ em, văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em và buôn bán 
trẻ em vì mục đích tình dục. Ngoài ra còn có một số hình thức bóc lột 
tình dục trẻ em khác như du lịch tình dục trẻ em và tảo hôn.

Trong một số trường hợp, người ta có thể nghĩ rằng các bạn trẻ đã 
đồng ý tham gia vào các hoạt động tình dục để đổi lấy thứ mình muốn. 
Nhưng một điều quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ đó là trẻ em 
không bao giờ lựa chọn để bị bóc lột tình dục mà chính người lớn 
đã lừa gạt, cưỡng bức, đe dọa và ép buộc trẻ làm.

Buôn bán trẻ em bao gồm tất cả những hành động liên quan tới việc 
tuyển mộ hoặc vận chuyển trẻ em trong nước hoặc qua biên giới, bao 
gồm lừa gạt, cưỡng bức và gán nợ nhằm mục đích bóc lột tình dục 
và sức lao động. Các bạn trẻ thường bị rơi vào các tình huống sau:

Bị lừa gạt bởi người lạ, thậm chí cả người thân quen của mình
Bị đe dọa bằng bạo lực hoặc ép buộc
Bị bắt cóc
Bị nghiện ma tuý hoặc các chất gây nghiện khác
Bị mua chuộc bởi tiền hoặc quà

Mại dâm là việc trao đổi tiền, quà hoặc bất cứ hình thức thanh toán nào 
khác để đổi lấy quan hệ tình dục. Trẻ em có thể bị xâm hại tình dục để 
đổi lấy tiền, thức ăn, quần áo, chỗ ở, sự bảo vệ hoặc điểm tốt ở trường. 
Những khoản thanh toán này có thể được trả trực tiếp cho trẻ em hoặc 
người quản lý / khống chế trẻ. 

Văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em có thể gồm tranh ảnh, ghi âm, phim 
ảnh, băng hình, sách viết, tập tin vi tính liên quan đến việc trẻ bị xâm 
hại tình dục. Nói chung có hai loại văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em: loại 
không có hoạt động tình dục rõ rệt nhưng có hình ảnh trần truồng hoặc 
hình ảnh khêu gợi của trẻ em và loại có các hình ảnh liên quan đến việc 
trẻ em tham gia hoạt động tình dục. 

Các văn hóa phẩm khiêu dâm thường được chia sẻ hoặc bán giữa 
những người lớn. Nếu những hình ảnh nay trở nên phổ biến thì mọi 
người có thể sẽ bắt đầu nghĩ rằng xâm hại tình dục trẻ em không 
phải là một tội ác nghiêm trọng.

Du lịch tình dục trẻ em là những người đi du lịch đến một vùng nào 
đó trong nước họ hoặc ở một nước khác, thường là nước kém phát 
triển hơn, để tham gia vào các hoạt động tình dục với trẻ em. Những 
kẻ phạm tội thường tìm đến những nơi xa lạ, hệ thống pháp luật 
lỏng lẻo vì chúng nghĩ ở đó chúng sẽ ít bị phát hiện hơn.

Du lịch không phải là nguyên nhân của bóc lột tình dục trẻ em. Tuy 
nhiên, những kẻ bóc lột thường sử dụng những phương tiện của 
ngành du lịch (khách sạn, quán rượu, hộp đêm…) để xâm hại tình 
dục trẻ em. 

Tảo hôn là việc kết hôn của trẻ em và người chưa thành niên dưới 
18 tuổi”

Một số em đã bị ép buộc kết hôn, số khác thì vì quá bé chưa đủ 
nhận thức để tự quyết định. Việc chấp nhận là do một người khác 
thay mặt cho các em. Các em không có cơ hội thực hiện quyền lựa 
chọn của mình.

Tội phạm tình dục với trẻ em đến từ tất cả các giai tầng xã hội và 
hoàn cảnh xã hội. Có thể thấy chúng trong bất cứ nghề nào và ở 
bất cứ quốc gia nào. Chúng có thể dị tính hoặc đồng tính luyến ái và 
mặc dù đa số tội phạm tình dục với trẻ em là nam giới nhưng cũng 
có thể là phụ nữ.

Những kẻ buôn bán có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục 
đích, thông thường chúng: Hứa hẹn tìm việc làm nhàn hạ có thu 
nhập cao, giả là đang yêu, vẽ ra viễn cảnh về cuộc sống sung sướng 
nơi thành phố, đi làm ăn xa, đi nước ngoài,…khiến nạn nhân tin và 
đi theo. Ngoài ra trong cuộc sống chúng còn dùng những thủ đoạn 
khác như: Giúp đỡ tiền bạc rồi bắt phụ thuộc hay rủ đi chơi xa, nói 
dối người nhà gặp tai nạn hay ốm đau…. Đây chỉ là những thủ đoạn 
đơn giản để lừa nạn nhân, trong thực tế xã hội vẫn còn rất nhiều 
những thủ đoạn khác.

BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI 
LAØ GÌ?

BUOÂN BAÙN TREÛ EM LAØ GÌ?

MAÏI DAÂM TREÛ EM LAØ GÌ?

VAÊN HOÙA PHAÅM KHIEÂU DAÂM TREÛ EM LAØ GÌ?

DU LÒCH TÌNH DUÏC TREÛ EM LAØ GÌ?

TAÛO HOÂN LAØ GÌ?

AI COÙ THEÅ LAØ KEÛ BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM 
VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI

Tất cả các trẻ em, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, địa 
bàn cư trú, hoàn cảnh sống đều có thể trở thành nạn nhân của bóc 
lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại. Trong đó, những bạn trẻ 
có những hoàn cảnh sau sẽ thường có nguy cơ cao hơn:

Sống và làm việc trên đường phố
Sống trong các khu dân cư nghèo, khu đèn đỏ
Mồ côi, không nơi nương tựa
Thiếu cảnh giác với các mối quan hệ với những người không 
quen biết trên trên internet

Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại thường để lại những 
hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sự phát triển sau này về mặt 
thể chất, tinh thần, đạo đức và xã hội của trẻ em. Ngoài ra, vấn nạn 
này còn có thể gây ra những tác động xã hội gây tổn hại đến tương 
lai của cộng đồng nơi các bạn trẻ đó sinh sống. 

Bạo lực vể thể chất: có nhiều câu chuyện đã được các nạn nhân 
kể lại rằng các bạn bị tát, đá, đánh đến bất tỉnh, bị dí thuốc lá vào 
người, bị cưỡng hiếp và nhiều hình thức tra tấn dã man khác nếu 
các bạn từ chối làm việc.
Nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/
AIDS nhiều hơn người lớn vì trẻ em chưa phát triển đầy đủ về 
mặt thể chất.

Những tác động về mặt tâm lý thường khó xác định, song nó để lại 
những hậu quả không kém phần nghiệm trọng cho các nạn nhân 
như:  

Cảm giác hổ thẹn, tội lỗi và tự ti, tự kì thị bản thân
Mất niềm tin vào người lớn và cuộc sống
Trầm cảm, rối loạn tâm thần
Lạm dụng chất kích thích, có ý định tự tử hoặc thậm chí tự tử.

Gánh nặng tâm lý cho những người thân của nạn nhân
Tâm lý hoang mang trong cộng đồng
Quyền con người và quyền trẻ em bị xâm phạm
Tổn hại đến tương lai của cộng đồng do tương lai của một bộ 
phận giới trẻ bị tổn hại

AI COÙ THEÅ LAØ NAÏN NHAÂN?

HAÄU QUAÛ CUÛA BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM 
VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI

Nhöõng taùc ñoäng veà maët theå chaát:

Nhöõng taùc ñoäng veà maët taâm lyù:

Nhöõng taùc ñoäng veà maët xaõ hoäi:


