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คุณเคยขึ้นเครื่องบินไหมคะ? แล้วเคยขึ้นเรือหรือเปล่า? เคยเดินทางโดย
รถไฟหรือรถโดยสารประจำ�ทางไปต่างเมืองไหม? ถ้าเคย แสดงว่าคุณ
เป็นหนึ่งในผู้คนนับล้านๆ คนที่บินข้ามผ่านท้องฟ้าของเราไปมา ล่องเรือ
ในน้ำ�ของเรา และนั่งรถกลับไปกลับมาบนท้องถนนของเราในแต่ละวัน
อย่างไม่ต้องสงสัย ในโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ของเราใบนี้ การ
เดินทางถูกลงกว่าเดิม ประเทศต่างๆ แข่งขันกันเพื่อดึงดูดเงินดอลลาร์
จากการท่องเที่ยว และจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย แม้แต่สถานที่ที่ห่างไกลที่สุดบนโลกก็กลับอยู่
ใกล้แค่เอื้อม! หลายๆ คนจึงสามารถเข้าถึงและมีเงินพอสำ�หรับใช้จ่ายในการเดินทางและท่องเที่ยวอย่างไม่ต้อง
สงสัย หากทว่า เมื่อผู้คนจำ�นวนมากเดินทาง และฉวยโอกาสจากการที่สามารถท่องไปในที่ต่างๆ ทั่วโลกได้อย่าง
สะดวกสบายมากขึ้น ก็ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงที่พวกเขาจะใช้โอกาสนั้นแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่อยู่ใน
ภาวะเปราะบางในขณะเดินทางมากขึ้นเช่นกัน
ในช่วง 20 ปีนับตั้งแต่การประชุมระดับโลกเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กครั้ง
ที่ 1 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวได้แปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และยังคงเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันที่จริง ปัญหาดัง
กล่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก จนทำ�ให้ทุกความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาในระดับชาติและระดับสากลไม่
สามารถไล่ตามได้ทัน หนังสือเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นโดยอ้างอิงจากผลการวิจัยระดับโลกเรื่องการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว (Global Study on Sexual Exploitation of Children in
Travel and Tourism) ของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อให้เยาวชนผู้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเช่น
คุณ ช่วยจัดการกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดญหาเหล่านี้ขึ้น และเรียนรู้ว่า
คุณสามารถทำ�สิ่งใดเพื่อยุติปัญหานี้ได้ งานวิจัยระดับโลกชิ้นนี้จัดทำ�ขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559 โดย
มีกลุ่มพันธมิตรและผู้ชำ�นาญการ 67 คนเข้าร่วมในงานวิจัย รายงานและผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คุณสามารถอ่านรายงานและเนื้อหาอื่นๆ ที่กลุ่มพันธมิตรและผู้ชำ�นาญการทั้งหมดได้จัด
ทำ�ไว้จาก www.globalstudysectt.org ผลการวิจัยระดับโลกชิ้นนี้ทำ�ให้โลกตื่นตระหนก และทำ�ให้ได้รับความ
สนใจจากสาธารณชนและสื่อต่าง ๆ อย่างมาก

ความคิดเห็นของเยาวชนซึ่งรวมถึงผู้รอดชีวิต ความคิดเห็นของผู้ชำ�นาญการ และข้อเท็จจริงและสถิติจาก
ทุกภูมิภาคทั่วโลกเป็นข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�งานวิจัยชิ้นนี้ ทำ�ให้เราทราบรายละเอียดของปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและทันสมัยที่สุด เราหวังว่า เมื่อคุณ
เปิดอ่านหน้าต่อๆ ไป จะได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของปัญหาการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว และได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดในการดำ�เนินการใน
หนังสือเล่มนี้ และจากตัวอย่างของเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลก ที่ได้ผลักดัน เดินขบวน ล็อบบี้ และระดมทุนใน
โรงเรียนและชุมชนของพวกเขา เพื่อปลดปล่อยตนเองและผองเพื่อนให้เป็นอิสระจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว ตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ชุมชนต่างๆ ไปจนถึง
อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว พวกเราทุกคนต่างก็มีบทบาทเฉพาะและสำ�คัญที่ต้องทำ� แต่ก่อนอื่น
เราต้องร่วมมือกันหากหวังจะทำ�ให้อาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อเด็กชนิดนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์ มาเริ่มกันเลยดี
กว่าค่ะ!
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ดร. นาจัด มาลลา มะจิด (Najat Maalla M’jid)
ประธานคณะทำ�งานระดับสูงเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้
จัดทำ�ขึ้นเพื่อใคร?

บางทีคุณอาจจะเคยเห็นคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวในข่าว หรือ
รู้จักกับผู้เสียหายจากอาชญากรรมชนิดนี้เป็นการส่วนตัว บางทีคุณอาจจะได้ชมการนำ�เสนอเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ได้ทำ�งานเป็นอาสาสมัครให้แก่องค์กรด้านสิทธิเด็ก หรือคุณอาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ
อาชญากรรมชนิดนี้มาก่อนเลย แต่อยากที่จะเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม หากคุณเป็นเยาวชน
ที่กล้าฝันถึงโลกที่เด็กทุกคนจะสามารถอยู่อย่างปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่แห่งหนใด หรือมีปูมหลังอย่างไร หนังสือเล่มนี้ก็เหมาะสำ�หรับคุณแล้วค่ะ
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…แล้วฉันจะใช้มันอย่างไร?

เราทราบว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่มีความซับ
ซ้อน เราจัดทำ�หนังสือเล่มนี้เพื่อให้คุณเข้าใจปัญหาดังกล่าวได้ง่ายขึ้น และเป็นแนวทางสำ�หรับการดำ�เนินงาน
ที่น่าตื่นเต้นต่างๆที่คุณสามารถทำ�ร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว ในชุมชนของคุณ หรือโรงเรียน เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งให้แก่การเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอาชญากรรมชนิดนี้ ดังนั้นหากคุณไม่เคยทราบเกี่ยวกับปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวมาก่อนเลย ไม่ต้องกังวลค่ะ! เราสนับสนุน
ให้คุณเริ่มตั้งแต่ต้นและเรียนรู้ไปจนจบ หากคุณมีความรู้เดิมอยู่บ้างแล้ว ให้ลองดูหน้า 60-62 เพื่อทดสอบว่าคุณ
รู้มากน้อยเพียงใด และต้องเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติม จากนั้นให้ดูเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ เพื่อรื้อฟื้นความรู้ก่อนจะเปิด
ไปหน้า 70 เพื่อดูว่าคุณจะสามารถทำ�อะไรได้บ้าง

เราทราบว่าประเด็นปัญหานี้น่าหดหู่ และก็ทราบว่ามันดูน่ากลัวด้วยเช่นกัน แต่เคล็ดลับคือ ต้องไม่สิ้นหวัง และ
ต้องไม่หยุดฝันว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง ขณะนี้กำ�ลังมีปฏิบัติการณ์เชิงบวกเกิดขึ้นทั่วโลก และ
เด็กจำ�นวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำ�ลังได้รับการป้องกันและปกป้องจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ หลากหลาย
การกระทำ�ในลักษณะนี้มีเยาวชนเช่นเดียวกับคุณเป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งเป็นเหตุผลว่า เหตุใดเราจึงรวมเอาเรื่องราวส่วน
หนึ่งของพวกเขาที่ได้ดำ�เนินการเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ เราหวังว่าเรื่องราวของพวกเขาจะสร้างแรง
บันดาลใจและท้าท้ายคุณได้
มาเริ่มกันเลยดีกว่า!
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มาริอานา เยฟซูโควา
(Mariana Yevsyukova)

ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วมของเด็กใน
ระดับโลกของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล

เชริล เพเรรา (Cheryl Perera)

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ
วันชายด์ เน็ทเวิร์ค แอนด์ ซัพพอร์ต
(OneChild Network & Support Inc.)
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ทำ�ความเข้าใจกับคำ�ศัพท์
ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
เราคิดว่าควรอธิบายคำ�ศัพท์ที่คุณจะต้องได้เห็นในหน้าต่อ ๆ ไป หากคุณต้องการที่จะเริ่มอ่านเลยทันที ก็
สามารถทำ�ได้โดยข้ามเนื้อหาในส่วนนี้ และเปิดไปอ่านที่หน้า 10 ได้เลย หากคุณพบคำ�ศัพท์ที่ขึ้นตัวหนา
และไม่เข้าใจความหมาย สามารถเปิดหาได้จากที่นี่
การรณรงค์ผลักดัน

หมายถึง การมีอิทธิพลต่อ หรือ การชักจูงบุคคลที่มีพลังเพื่อให้สนับสนุนการดำ�เนินงานของคุณ
นิรนาม

หมายถึง การซ่อนชื่อ หรือ อัตลักษณ์ไว้.
เด็ก

หมายถึง บุคคลอายุต่ำ�กว่า 18 ปี (ซึ่งเป็นคำ�จำ�กัดความที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Convention on the Rights of the Child))
Child Marriage:

หมายถึง การปฏิบัติที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นในสังคมหลายแห่งที่บังคับให้เด็กแต่งงานกับผู้ใหญ่ หรือเด็กคน
อื่น ๆ รูปแบบหนึ่งของการแต่งงานก่อนวัยอันควร คือการแต่งงานก่อนวัยอันควรแบบชั่วคราวซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ที่เป็นอันตราย โดยให้เด็กผู้หญิงแต่งงานไปเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมง หรือไม่กี่เดือนเพื่อมีเพศสัมพันธ์หรือเพื่อทำ�งาน
ที่พบได้บ่อยคือการทำ�งานเป็นคนรับใช้ในบ้าน การแต่งงานในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้มีพ่อแม่หรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้เตรียมการเพื่อแลกกับค่าตอบแทน
สื่อทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก

หมายถึง ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่แสดงว่าเด็กกำ�ลังทำ�กิจกรรมทางเพศ หรืออาจเป็นภาพอวัยวะ
เพศเด็ก หรือภาพเสมือนที่ดูคล้ายเด็กจริง ๆ (เช่น ภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก

หมายถึง การใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ทำ�ทารุณกรรมผู้ทำ�ทารุณกรรมอาจเป็นผู้ใหญ่
หรือเด็กคนอื่นก็ได้แต่มักจะมีอายุมากกว่า
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การค้าเด็ก

หมายถึง การเป็นธุระจัดหา ขนส่ง ส่งมอบ ให้ที่อยู่ และ/หรือการรับเด็กไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหา
ประโยชน์ เด็ก ๆ ถูกค้าด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงงานผิดกฎหมายหรืองานอันตราย การขอทานตาม
ท้องถนน การเข้าร่วมในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (armed conflict) หรือ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อเงิน
ของขวัญ หรือความช่วยเหลือ
หลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว
(เดอะโค้ด)

เป็นแนวคิดริเริ่มที่อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวเป็นผู้ขับเคลื่อน เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถ
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ความยินยอมพร้อมใจ (ในการที่จะมีเพศสัมพันธ์)

เกิดขึ้นเมื่อบางคนตกลง อนุญาต หรือ พูดว่า “ได้” ที่จะมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลอื่น เด็ก ๆ ไม่มีวันยินยอม
พร้อมใจที่จะถูกแสวงหาประโยชน์หรือทารุณกรรมทางเพศ
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การคอรัปชั่น

เกิดขึ้นเมื่อผู้มีอำ�นาจ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้บังคับใช้กฎหมาย ใช้อำ�นาจของตนในทางที่ผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งผล
ประโยชน์บางประการ
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ

หมายถึง บุคคลซึ่งมักจะอยู่ในระดับสูงขององค์กร ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ และมีอำ�นาจในการเปลี่ยนแปลง
การเลือกปฏิบัติ

หมายถึง การปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยมักจะเป็นการปฏิบัติที่แย่กว่า
ด้วยเหตุต่าง ๆ กัน เด็ก ๆ อาจถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากอายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ
สถานะการย้ายถิ่น ภาวะทุพพลภาพ หรือ เนื่องจากตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
การแสวงหาประโยชน์

เกิดขึ้นเมื่อใครบางคนเอาเปรียบบุคคลอื่นอย่างไม่เป็นธรรม และได้ประโยชน์จากการกระทำ�ดังกล่าวในรูปแบบ
ของเงินสด ของขวัญ การให้ความช่วยเหลือ หรือ บริการต่างๆ
กฎหมายนอกอาณาเขต

หมายถึง กฎหมายที่ทำ�ให้ประเทศหนึ่งสามารถลงโทษประชากรของตนสำ�หรับอาชญากรรมที่พวกเขาก่อขึ้นใน
ประเทศอื่นได้

งานวิจัยระดับโลก

งานวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว เป็น
โครงการความร่วมมือระยะเวลา 2 ปี ของเหล่าพันธมิตร 67 คน จากภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชา
สังคม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์การสหประชาชาติ และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน งานวิจัยชิ้นนี้
ประกอบด้วย รายงานระดับโลก 1 ฉบับ รายงานระดับภูมิภาค 9 ฉบับ การศึกษาสถานการณ์ในระดับชาติ
15 ฉบับ เอกสารที่จัดทำ�โดยผู้ชำ�นาญการ 42 ฉบับ เนื้อหาโดยสรุปสำ�หรับเยาวชนเล่มนี้ และการ์ตูนแอนิเมชัน
การเตรียมเด็กต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลหนึ่งทำ�ตัวเป็นมิตรกับเด็ก แล้วส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกล่อให้เด็กชายหรือหญิงยอมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ทางเพศ กับผู้เตรียมเด็กให้พร้อมต่อการถูกล่วงละเมิด หรือบุคคลอื่น
การลอยนวลพ้นผิด

หมายถึง การเป็นอิสระ ไม่ต้องถูกลงโทษตามความผิดหรืออันตรายที่ได้กระทำ�ไว้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่รวบรวม จัดเก็บ ดึงออกมาใช้ ควบคุม ส่งต่อ หรือรับข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
เทคโนโลยีเหล่านี้หมายรวมถึง โทรศัพท์มือถือ เว็บแคม คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครือข่าย
(แอปพลิเคชัน และ แอปพลิเคชันสื่อสังคมต่าง ๆ) ฯลฯ
อินเทอร์เน็ต

หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลก (ที่เชื่อมต่อกัน) ซึ่งบรรจุแหล่งข้อมูล บริการ และ แอปพลิเค
ชันจำ�นวนมาก ทำ�ให้ผู้คนสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อความออนไลน์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์
(ข้อความ) รูปภาพ และข้อมูลชนิดอื่น ๆ อีกมากมายระหว่างอุปกรณ์
ผู้บังคับใช้กฎหมาย

หมายถึง ตำ�รวจ แต่สามารถหมายรวมถึงหน่วยงานดำ�เนินคดี ศาล และเรือนจำ�ด้วยเช่นกัน
องค์กรพัฒนาเอกชน

หมายถึง องค์กรที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐบาล หรือธุรกิจที่แสวงหาผลกำ�ไร แต่หมายถึง องค์กรไม่แสวงหา
ผลกำ�ไรและถูกจัดตั้งขึ้นโดยประชาชนทั่วไปในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับสากล
องค์กรพัฒนาเอกชนบางหน่วยงานถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อดำ�เนินงานเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะต่าง ๆ อาทิ สิทธิเด็ก สิ่ง
แวดล้อม หรือสุขภาพและให้บริการและปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมหลากหลายประการ นำ�ประเด็นที่ประชาชน
เป็นกังวลเพื่อยื่นเสนอต่อรัฐบาล หรือรณรงค์ผลักดันและตรวจสอบนโยบายต่าง ๆ เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นตัวอย่างหนึ่งขององค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
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แมงดา

หมายถึง บุคคลที่มีรายได้จากการขายบุคคลอื่นเพื่อให้ทำ�กิจกรรมทางเพศ
ดำ�เนินคดี

หมายถึง การที่รัฐตั้งข้อหาว่าบุคคลหนึ่งกระทำ�ความผิดและยื่นฟ้องต่อศาล ในการนี้ ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน
จะเป็นผู้ตัดสินว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดหรือไม่
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

หมายถึงการทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กโดยใช้การมีเพศสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางเพศแลกเปลี่ยนกับยาเสพย์ติด
อาหาร ที่พัก การคุ้มครอง สาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ และ/หรือ เงิน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว

หมายถึง พฤติกรรมการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง การท่องเที่ยว
หรือทั้งสองอย่าง
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อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว

หมายถึง ธุรกิจที่นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน โรงแรม
รีสอร์ท ตัวแทนการท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก และอื่นๆ
บุคคลพรหมจรรย์

หมายถึง บุคคลที่ยังไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
การท่องเที่ยวเพื่อบำ�เพ็ญประโยชน์

หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นักเดินทางมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา โดยทำ�งานให้แก่องค์กรหนึ่ง
หรือเพื่อการบำ�เพ็ญประโยชน์

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเที่ยวคือ
อะไร และสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร?
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว เป็นอาชญากรรมร้ายแรง และเป็น
การละเมิดสิทธิเด็กอย่างน่าตกใจ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเมื่อ บุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นชาย
หรือหญิง มีกิจกรรมทางเพศกับเด็ก ซึ่งมักจะแลกเปลี่ยนกับเงินสด อาหาร ของขวัญ การเดินทาง หรือสิ่งอื่น ๆ
ในขณะที่พวกเขาเดินทางอยู่ในประเทศของตนเอง หรือในต่างประเทศ เราเรียกพวกเขาว่า ผู้ล่วงละเมิดทางเพศ
เด็กที่เดินทาง (travelling child sex offenders) และสามารถจำ�แนกพวกเขาได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผู้ที่
นิยมหรือเจตนาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (preferential offenders) คนกลุ่มนี้ตั้งใจเดินทางเสาะหาเด็กเพื่อมีเพศ
สัมพันธ์ กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเพราะสถานการณ์เอื้ออำ�นวย (situational offenders) พวก
เขาไม่ได้ตั้งใจเดินทางเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก แต่หากโอกาสเอื้ออำ�นวยในระหว่างที่พวกเขา
กำ�ลังเดินทาง พวกเขาจะคว้าโอกาสนั้นไว้ ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้ง 2 ประเภท ใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวก
ของอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว เช่น เที่ยวบิน โรงแรม มัคคุเทศก์ และเคลื่อนย้ายเพื่อเข้าถึง และ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
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...แต่เดี๋ยวก่อน! ทำ�ไมเราถึงไม่ใช้คำ�ว่า “การเดินทางเพื่อมีเพศ
สัมพันธ์กับเด็ก” แล้วล่ะ?
ถามได้ดี! คุณอาจเคยได้ยินคำ�ว่า “การเดินทางเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก” ซึ่งเป็นคำ�ที่ใช้บรรยาย
ลักษณะการกระทำ�ดังกล่าว แต่เราคิดว่าคำ�นี้มีข้อจำ�กัดและล้าสมัยไปแล้ว
ตอนนี้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะใช้คำ�ว่า “การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว” เพราะมีความหมายครอบคลุมกว้างกว่าและหมายรวมถึงทุกคนที่เดินทาง ท้าย
ที่สุดแล้ว ไม่ใช่ว่าผู้ที่เดินทางทุกคนจะเป็นนักท่องเที่ยว ในปัจจุบัน หลายคนเป็นนักธุรกิจและ
แรงงานข้ามชาติ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งอาสาสมัครก็ตาม คนเหล่า
นี้สามารถทำ�ร้ายเด็กได้ และเมื่อพวกเขาทารุณกรรมทางเพศเด็กในระหว่างการเดินทาง เราเรียก
พวกเขาว่า “ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก”
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จากงานวิจัยระดับโลกทำ�ให้เราได้ทราบว่า เด็ก ๆ ตกอยู่ในสภาวะเปราะบางมากกว่าที่เคย และหนทางที่
ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กจะทารุณกรรมเด็กเพิ่มมากขึ้น การเดินทางและท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าใน
ช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา และมีผู้คนที่สัญจรไปมามากกว่าแต่ก่อน บริษัทต่างก็กำ�ลังขยายกิจการไปสู่ประเทศและ
ภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนต้องเดินทางเพื่อทำ�งาน และความขัดแย้งกันด้วยอาวุธและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติก็ทำ�ให้ครอบครัวและเด็กๆ ต้องพลัดพรากจากบ้าน นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยังทำ�ให้เด็กๆ ตกอยู่ในภาวะเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย
ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กจะติดต่อกับเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางด้วยการเข้าหาพวกเขาโดยตรง หรือ โดยอาศัย
ความช่วยเหลือจากคนกลาง ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางกับผู้ล่วง
ละเมิดทางเพศเด็ก พวกเขาอาจเป็นใครก็ได้ตั้งแต่แมงดาไปจนถึงคนขับแท็กซี่ แต่สิ่งที่พวกเขาทุกคนมีเหมือน
กันก็คือ พวกเขาจะบังคับหรือส่งเสริมให้เด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ เพื่อที่เด็กจะได้รู้สึกว่าพวกเขาสามารถได้
รับผลประโยชน์บางอย่าง ซึ่งมักจะเป็นในรูปแบบของเงินสด
เด็กเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอไร้กำ�ลังที่สุดในทุกสังคมและในหลายส่วนของโลก พวกเขาถูกปฏิบัติเยี่ยงทรัพย์สมบัติ
หรือสิ่งของสำ�หรับซื้อ-ขาย เงินตรา สถานะ และอำ�นาจที่ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและคนกลางมี ล้วนแต่จะ

ยิ่งทำ�ให้ความไม่สมดุลทางอำ�นาจร้ายแรงยิ่งขึ้น และเด็กตกอยู่ในภาวะเปราะบางและไร้กำ�ลังยิ่งกว่าเดิม ยก
ตัวอย่างเช่น ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กมีโอกาสที่จะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เพราะเขาหรือเธอมีเงิน
มากพอที่จะจ่ายเงินว่าจ้างคนกลางและซื้อบริการทางเพศจากเด็ก หรือแม้กระทั่งติดสินบนไม่ให้เด็กและพยาน
รู้เห็นต่าง ๆ เข้าแจ้งความ และไม่ให้ตำ�รวจดำ�เนินการสืบสวน เช่นเดียวกับคนกลาง ที่มีอำ�นาจเงินและพละ
กำ�ลัง พวกเขาสามารถทุบตี บังคับ และกลั่นแกล้ง หรือ ควบคุมเด็กให้มีกิจกรรมทางเพศได้ เจ้าหน้าที่รัฐ
ตำ�รวจ และทหารก็มีอำ�นาจเช่นเดียวกัน พวกเขาสามารถเอาเปรียบเด็กได้โดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษ
การเดินทางทำ�ให้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กปลอดภัยเนื่องจากพวกเขาสามารถรักษาความเป็นนิรนามและระยะ
ห่างจากผู้เสียหายได้ เนื่องจากอยู่ไกลบ้าน พวกเขาจึงเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกเขาทำ�จะถูกซ่อนเร้นหรือเป็น
ความลับ พวกเขาทิ้งศีลธรรมจรรยาไว้เบื้องหลังเมื่อออกเดินทาง ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายคนให้เหตุผล
การกระทำ�ของพวกเขาโดยโต้แย้งว่า การทารุณกรรมและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นการกระทำ�ที่
ยอมรับได้ในวัฒนธรรมในประเทศของเด็ก และพวกเขาไม่ได้ทำ�อะไรผิด อีกส่วนหนึ่งก็โต้ว่าเงินและของขวัญ
ที่พวกเขาให้แก่เด็ก ทำ�ให้การกระทำ�ผิดของพวกเขาเป็นโมฆะ เพราะพวกเขา “กำ�ลังช่วยเหลือ” เด็ก และ
ครอบครัวของเด็กต่างหาก
เราสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า อำ�นาจ ความเป็นนิรนาม และการลอยนวลพ้นผิด เป็นพิษที่ผสมกันเป็นเชื้อ
เพลิงให้แก่อาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว กฎหมายใน
หลายประเทศไม่ได้กำ�หนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและท่อง
เที่ยวโดยเฉพาะเอาไว้ และตำ�รวจมักไม่ทราบว่าจะดำ�เนินคดีกับผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างไร ตำ�รวจจำ�นวน
มากมีงานล้นมือ และไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะทำ�การสืบสวน หรือไม่พวกเขาก็อาจทนทุกข์จากการคอรัปชั่น
ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษได้ อาชญากรรมการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวมักไม่มีการแจ้งความ เนื่องจากผู้เสียหายรู้สึกอับอาย หรือเพราะพวก
เขาหวาดกลัวว่าผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่มีอำ�นาจจะตามเล่นงานพวกเขา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นอาชญากรรม ดังนั้นผู้ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็ก คนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่คอรัปชั่นจึงพยายามปกปิดและเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ด้วยเหตุนี้เอง
ทำ�ให้เรามีข้อมูลไม่มากพอที่จะทราบว่า กำ�ลังเกิดอะไรขึ้น และเกิดขึ้นที่ไหน รวมถึงไม่ทราบเกี่ยวกับผู้เสียหาย
และผู้กระทำ�ผิด และไม่ทราบว่าทำ�อย่างไรจะสามารถหยุดปัญหานี้ได้
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ปัญหาดังกล่าว
เกิดขึ้นที่ไหน?
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ทุกแห่งงานวิจัยระดับโลกยืนยันแล้ว
ว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
กำ�ลังเกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อ 20 ปีก่อน
เราอาจสามารถบอกคุณได้ว่าผู้ล่วง
ละเมิดทางเพศเด็กมาจากประเทศ
ใด และเดินทางไปแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเด็กที่ไหน แต่ปัจจุบันนี้
สถานการณ์ปัญหาไม่ชัดเจน การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
การเดินทางและการท่องเที่ยวทุกวันนี้
มีความซับซ้อนขึ้นมาก และภาพรวม
ปัญหานี้ในระดับภูมิภาคก็บอกกับ
เราว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งในประเทศ
ที่ร่ำ�รวยที่สุดและยากจนที่สุดในโลก
กล่าวสั้น ๆ ก็คือ ไม่มีภูมิภาคไหนที่
ไม่ประสบกับปัญหานี้ และไม่มีประเทศ
ไหนมีภูมิต้านทานปัญหานี้ได้ แล้วคุณ
มาจากภูมิภาคไหน?

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

แ

ยุโรปและเอเชียกลาง
ยุโรปและเอเชียกลาง
ตะวันออกกลาง
และแอ¿ริกาเหนือ เอเชียใต้

แอ¿ริกาเ¢ตตอนใต้
ทะเลทราย«าÎารา

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ËÁÙ‹à¡ÒÐá»«Ô¿¡
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ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
ประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริการวมกันเป็นภูมิภาคอเมริกาเหนือ
“การค้าประเวณีที่จุดจอดพักรถบรรทุก”
“ฉันถูกพาไปที่จุดจอดพักรถบรรทุก มีคนเห็นฉันด้วย เราดูเหมือนพ่อกับลูกสาว เหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกัน ความจริงที่ว่าตอนนั้นฉันอายุสัก 4, 5 หรือ 6 ขวบ
แล้วไปอยู่ที่จุดจอดพักรถบรรทุกตอนกลางดึก ในวันที่ต้องเรียนหนังสือ น่าจะทำ�ให้เอะใจได้บ้าง
ว่าผิดปกติ”
–

เคท จากประเทศสหรัฐอเมริกา

จุดจอดพักรถบรรทุกเป็นธุรกิจริมทางที่ให้บริการเติมเชื้อเพลิง ที่จอดรถ ที่พัก อาหาร และ
บริการอื่น ๆ แก่คนขับรถบรรทุกและนักเดินทางที่ใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน ในขณะ
ที่บริการทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งจำ�เป็น แต่กลับพบเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายถูกคุมให้ขายบริการ
ทางเพศแก่คนขับรถบรรทุกอยู่ที่จุดจอดพักรถบรรทุกเหล่านี้

เป็นที่ทราบกันว่านักเดินทางจากภูมิภาคอเมริกาเหนือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแถบแคริบเบียน พวกเขาใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ในฐานะอาสาสมัคร
ครู-อาจารย์ หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม แสวงหาประโยชน์จากเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กกำ�พร้าใน
หลายประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา ประเทศเฮติ ประเทศฮอนดูรัส ประเทศเคนยา และประเทศเนปาล
หากทว่า ไม่ได้มีแค่เด็ก ๆ จากประเทศอื่นเท่านั้นที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง ชนกลุ่มน้อยที่ต้องเผชิญกับการถูก
เลือกปฏิบัติและความยากจน เช่น ชนพื้นเมืองอเมริกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และชาวอะบอริจินในประเทศ
แคนาดาต่างก็ตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่สุดเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในบางเมืองในประเทศแคนาดา 90% ของ
เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศตามท้องถนนเป็นชาวอะบอริจิน นอกจากนี้ เด็กที่หนีออกจากบ้านก็ตกอยู่
ในภาวะเปราะบางเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในเมืองลาสเวกัส เด็กไร้บ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน
ถูกเกณฑ์ไปให้บริการทางเพศ ที่สถานีรถประจำ�ทาง หรือ ในห้างสรรพสินค้า
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การที่นักเดินทางในประเทศเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวเป็นประเด็นใหม่และสำ�คัญที่ต้องให้ความสนใจ คนกลุ่มนี้ได้แก่ นักเดินทางเพื่อธุรกิจที่ต้อง
เข้าร่วมประชุมต่างเมือง คนขับรถบรรทุกและนักเดินทางอื่น ๆ ผู้ที่ทำ�งานที่แหล่งขุดเจาะน้ำ�มันซึ่งได้
รับมอบหมายให้ไปทำ�งานในสถานที่ห่างไกลจากบ้าน หรือแม้กระทั่งบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน
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รัฐบาลประเทศต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน และบริษัทจัดการเดินทางและการท่องเที่ยวได้ประสาน
ความร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานสายการบินที่ต้องติดต่อกับ
ลูกค้า ให้รู้จักสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
และเอ็คแพทสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำ�คัญในการผลักดันให้บริษัทจัดการเดินทางและการท่องเที่ยวนับ
40 บริษัทร่วมลงนามในหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการ
เดินทางและการท่องเที่ยว (เดอะโค้ด) ในประเทศแคนาดาผู้มีบทบาทสำ�คัญในอุตสาหกรรมขนส่ง
เช่น สายการบินต่างๆได้ลงนามในหลักการปฏิบัติฯ และให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
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ภูมิภาคลาตินอเมริกา
ภูมิภาคนี้มีอาณาเขตครอบคลุม 2 ทวีป รวม 20 ประเทศ ตั้งแต่ประเทศเอกวาดอร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก
ประเทศเม็กซิโกทางทิศเหนือ ประเทศชิลีทางทิศใต้ ไปจนถึงประเทศบราซิลทางทิศตะวันออก
ภูมิภาคลาตินอเมริกาต้องพึ่งเงินรายได้จากการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างมาก บางครั้งสถานที่ที่เป็น
ที่นิยมในการเดินทางและการท่องเที่ยวถูกพัฒนาขึ้นใกล้กับชุมชนยากจน ซึ่งที่ดินของพวกเขามักถูกเอาไป
ผลักดันให้ครอบครัวยากจนต้องทำ�งานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำ�ในภาคการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้เอง ทำ�ให้ผู้ล่วง
ละเมิดทางเพศเด็กและคนกลางสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้มากขึ้น และทำ�ให้เด็กและครอบครัวของพวกเขา
ไม่กล้าที่จะแจ้งความเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงละเมิดต่าง ๆ เพราะเกรงว่าจะถูกเลิกจ้าง
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ความยากจน ไม่มีงานทำ� ความขัดแย้งภายใน และการย้ายถิ่น ทำ�ให้ครอบครัวอ่อนแอลงและเด็กหลายคนต้อง
หนีออกจากบ้าน ปัญหาความรุนแรงในระดับสูง การมียาเสพย์ติดและปืนพร้อมสำ�หรับใช้งาน และเครือข่าย
อาชญากรรม (organised crime) และแก๊งต่างๆที่มีสถานะแข็งแกร่งและสามารถค้าเด็กไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างก็ยิ่งทำ�ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงขึ้น ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและคนกลางใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและอินเทอร์เน็ตเพื่อพบปะกับเด็กผลิตและเผยแพร่สื่อการทารุณกรรมทางเพศเด็ก
“ระเบียบข้อบังคับที่ไม่ได้เขียนไว้”
“เด็กๆไม่ใช่ของเล่นในช่วงเวลาแห่งความรื่นเริงที่คุณแสวงหา”

เยาวชนจากเครือข่ายเด็กและเยาวชนอิกีโตส (เรดนา อีกีโตส) (Iquitos Network of Children
and Adolescents (Rednna Iquitos)) ประเทศเปรู
-

ความคิดเห็นที่ผิดหรือการตัดสินสถานการณ์ที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเพศ
สภาพ ทำ�ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
บางคนเชื่อว่าเพศชายมีสิทธิ์ที่จะมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่เพศหญิงควรเป็นเครื่องรองรับความ
ต้องการทางเพศของเพศชาย นอกจากนี้ ครอบครัวก็อาจจะไม่ยอมรับลูกที่รักเพศเดียวกัน
และเป็นบุคคลข้ามเพศ และผลักไสให้พวกเขาต้องออกไปอยู่ตามท้องถนน ซึ่งทำ�ให้อาจตก
เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว นักเดินทาง และเครือข่ายอาชญากรรมได้

ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มจะอายุน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศบราซิล ผู้ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กจำ�นวนมากเป็นนักเดินทางมืออาชีพและนักท่องเที่ยวที่อายุยังน้อย เนื่องจากมีการแจ้งความน้อย
ปัญหาคอรัปชั่น การลอยนวลพ้นผิด และการขาดการรับมือกับปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม ทำ�ให้ผู้ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กแสวงหาประโยชน์จากเด็กต่อไป
ถึงแม้ว่าปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวจะไม่ถูกบรรจุไว้ในวาระ
ทางการเมือง แต่ก็มีการปฏิบัติที่ดีเพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวในภูมิภาคหลายประการ โดยผ่านทางแนวคิดริเริ่ม
ต่าง ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันปัญหา
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ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง
ภูมิภาคนี้มีอาณาเขตครอบคลุม 54 ประเทศ ตั้งแต่ประเทศสเปนที่อยู่ทางทิศตะวันตก ประเทศฟินแลนด์ทางทิศ
เหนือ ประเทศตุรกีทางทิศใต้ และประเทศรัสเซียทางทิศตะวันออก

การหลบหนีที่แสนง่ายดาย...
แม้วา่ ประเทศส่วนใหญ่จะมีกฎหมายนอกอาณาเขต แต่การบังคับใช้กฎหมายเหล่านีถ
้ ก
ู ปัญหาต่าง ๆ
ขัดขวาง เช่น การเก็บรวบรวมหลักฐานจากสถานทีห
่ า่ งไกล ทีว
่ ท
ิ ยาการสำ�หรับวิเคราะห์หลักฐาน
ยังไม่กา้ วหน้าพอ หรือ ข้อกำ�หนดทีว
่ า่ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ท่องเทีย
่ วต้องจัดเป็นอาชญากรรมทัง้ ในประเทศบ้านเกิดของผูล
้ ว
่ งละเมิดทางเพศเด็ก และในประเทศ
ปลายทาง ข้อกำ�หนดนีเ้ องทำ�ให้ผล
ู้ ว
่ งละเมิดทางเพศเด็กหลายคนลอยนวลพ้นผิด

ทุกประเทศในทวีปยุโรปได้รับผลกระทบจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่อง
เที่ยว แต่ผลกระทบที่ประเทศเหล่านี้ได้รับจะร้ายแรงเพียงใด เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในปัจจุบัน ประเทศ
รัสเซียและประเทศตุรกีกลายเป็นประเทศต้นทาง ในขณะที่ประเทศมอลโดวา ประเทศตุรกี และประเทศยูเครน
กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำ�หรับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ประเทศต่างๆในยุโรปใต้ เช่น ประเทศโปรตุเกส และประเทศสเปน กลายเป็นประเทศปลายทางที่ได้รับความ
นิยม และในพื้นที่ที่การท่องเที่ยวกำ�ลังเติบโต เช่น แถบเทือกเขาคอเคซัส เอเชียกลาง และคาบสมุทรบอลข่าน
เด็กๆกำ�ลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงมากขึ้น นอกจากนี้ ชาวยุโรปยังคงเติมเชื้อเพลิงให้แก่อุปสงค์ในสถานที่ยอดนิยม
สำ�หรับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่ทั่วโลกต่อไปอีก
ด้วย โดยเฉพาะในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ทวีปอเมริกา และแอฟริกา
นักเดินทางเพื่อธุรกิจชาวยุโรป และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือระยะยาว รวม
ถึงนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งอุปสงค์ที่สำ�คัญสำ�หรับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว ในขณะที่เด็กที่ต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติ เช่น เด็ก ๆ ชาวโรมา และเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือตก
อยู่ในภาวะเสี่ยงสูงสุด
แม้ว่าข้อมูลและข้อเท็จจริงรวมถึงสถิติเกี่ยวกับเด็กผู้ชายที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในการเดินทางและการท่องเที่ยวจะมีไม่มากนัก แต่เราทราบว่าเด็กผู้ชายก็ได้รับความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน
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ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสาธารณรัฐเช็ค งานวิจัยพบว่าผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กมีแนวโน้มจะเลือกเด็กผู้ชาย
เป็นเป้าหมายมากกว่า และในประเทศยูเครน มีเด็กผู้ชายจำ�นวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เข้าร่วมในการค้าประเวณี ใน
ขณะที่ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กบางส่วนยังคงเข้าหาเด็กตามท้องถนนที่อยู่ในภาวะเปราะบาง แต่ผู้ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กส่วนมากจะเข้าหาพวกเขาในสถานที่ที่ซ่อนเร้นกว่านี้ เช่น ในซ่อง คลับ โรงแรม เกสต์เฮาส์ และ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
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ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
ภูมิภาคนี้มีอาณาเขตครอบคลุม 20 ประเทศ ตั้งแต่ประเทศโมรอคโคที่อยู่ทางทิศตะวันตก ประเทศซีเรีย
ทางทิศเหนือ ประเทศซูดานทางทิศใต้ และประเทศอิหร่านทางทิศตะวันออก
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ไม่มีประเทศใดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ที่ตามร่องรอยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว แต่เราทราบว่าบางประเทศเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้ล่วงละเมิด
ทางเพศเด็กจากประเทศที่ร่ำ�รวยให้ความนิยม ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชายที่เป็นเศรษฐีจากประเทศซาอุดิอาราเบีย
และประเทศอื่นๆ ในอ่าวอาหรับเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศอียิปต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผ่านการแต่งงานก่อนวัยอันควรแบบชั่วคราว การกระทำ�ดังกล่าวเป็นปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตราย
เด็กผู้หญิงถูกจับให้แต่งงานออกไปเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงไม่กี่เดือนเพื่อมีเพศสัมพันธ์หรือเพื่อทำ�งาน
ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนรับใช้ในบ้าน การแต่งงานเหล่านี้มักถูกจัดขึ้นโดยพ่อแม่ของเด็กหรือบุคคลอื่นเพื่อแลก
กับค่าตอบแทน การแต่งงานก่อนวัยอันควรเป็นการกระทำ�ที่ถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายอิสลาม แต่ก็กำ�ลัง
กลายมาเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แต่งงานกับเด็กผู้หญิง แสวงหาประโยชน์
จากพวกเขา จากนั้นก็พาพวกเขากลับคืนสู่ประเทศบ้านเกิด หรือไม่ก็พาเด็กไปกับพวกเขา เด็กผู้หญิงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กที่ยังเป็นบุคคลพรหมจรรย์ถูกขายในราคาสูง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะมุมมองทางวัฒนธรรมที่ให้คุณค่า
กับพรหมจารีและความบริสุทธิ์ และ/หรือ ความกลัวที่จะติดเชื้อเอชไอวี หรือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

เด็กในภาวะวิกฤติ
วิกฤติดา้ นสงคราม การย้ายถิน
่ และผูล
้ ภ
้ี ย
ั ในภูมภ
ิ าคนีส
้ ง่ ผลให้เด็กนับล้านคนและครอบครัวของ
พวกเขาต้องพลัดถิน
่ และอาศัยอยูใ่ นฐานทัพและค่ายทหาร สถานกักกันผูล
้ ภ
้ี ย
ั และผูย
้ า้ ยถิน
่ และตาม
ท้องถนน เมือ
่ ต้องพลัดบ้านและไม่มแี หล่งพักพิงทีป
่ ลอดภัยและปัจจัยพืน
้ ฐานทีจ
่ ำ�เป็นอืน
่ ๆ อีกทัง้
ยังมักถูกแยกจากพ่อแม่หรือผูด
้ แู ล เด็กเหล่านีจ
้ งึ ตกอยูใ่ นภาวะเสีย
่ งต่อการถูกแสวงหาประโยชน์โดย
กองกำ�ลังรักษาความปลอดภัยและคนแปลกหน้า

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในภูมิภาคนี้มีสถานะทางสังคมน้อย และเมื่อประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความยากจน
และการขาดแคลนโอกาสสำ�หรับเยาวชน พวกเขาจึงสามารถตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศใน
การเดินทางและการท่องเที่ยวได้โดยง่าย
แม้ว่าหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือจะมีกฎหมายต่อต้านการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก แต่บางประเทศก็ยังคงลงโทษทางอาญากับผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอยู่
ในประเทศอื่นๆ มีบริการ เช่น ทางสังคม ด้านกฎหมาย ทางการแพทย์ และ การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ สำ�หรับ
ผู้เสียหาย ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดการกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
และการท่องเที่ยวน้อยมาก
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ภูมิภาคแอฟริกาเขตตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา
ภูมิภาคแอฟริกาเขตตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ 46 ประเทศ ตั้งแต่ประเทศกานา
ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ประเทศไนเจอร์ทางทิศเหนือ ประเทศแอฟริกาใต้ทางทิศใต้ และประเทศเคนยาทางทิศ
ตะวันออก

เสียบปลั๊ก
เว็บไซด์สำ�หรับออกเดท แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น WhatsApp และ Instagram
รวมถึงสือ
่ สังคมต่าง ๆ เช่น Facebook ทำ�ให้ผล
ู้ ว
่ งละเมิดทางเพศเด็กมีชอ
่ งทางใหม่ๆ สำ�หรับ
จัดหาเด็ก ปัจจัยเหล่านีช
้ ว
่ ยให้คนกลางสามารถสร้างเครือข่ายนักเดินทางในประเทศและนักเดิน
ทางต่างชาติ ติดต่อกับผูท
้ ม
่ี แี นวโน้มเป็นผูเ้ สียหาย หรือโฆษณาเกีย
่ วกับเด็ก ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถรักษาอัตลักษณ์และซ่อนทีอ
่ ยูข
่ องพวกเขาไว้ได้ นอกจากนี้ ปัจจัยเหล่านีย
้ งั ช่วยให้ผู้
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กสามารถติดต่อกับเด็กได้จากระยะไกล เตรียมเด็กให้พร้อมสำ�หรับแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ และจัดประชุมก่อนทีเ่ ด็กจะมาถึง เด็กบางคนอาจถูกแสวงหาประโยชน์ออนไลน์
ต่อไป แม้ผล
ู้ ว
่ งละเมิดทางเพศเด็กจะจากเมืองนัน
้ หรือประเทศนัน
้ ไปแล้วก็ตาม โดยใช้เว็บแคม
วิดโี อออนไลน์ และเทคโนโลยีสำ�หรับจัดการประชุมทางไกล เช่น Skype หรือ Google Hangouts

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาค
นี้ และกำ�ลังเพิ่มสูงขึ้น ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กมีแนวโน้มจะเดินทางไปประเทศเบนิน ประเทศแคมเมอรูน
ประเทศโกตดิวัวร์ ประเทศกานา ประเทศเคนยา ประเทศมาดากัสการ์ ประเทศมอริเชียส ประเทศไนจีเรีย
ประเทศเซเนกัล ประเทศแอฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศ
อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้กำ�ลังแปรเปลี่ยนไป เนื่องจากการเดินทางเพิ่มมากขึ้น
เป็น 3 เท่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และเนื่องจากมีที่พักและการเดินทางรูปแบบใหม่และไม่อยู่ภายใต้กฎ
ระเบียบ เกิดขึ้นออนไลน์ AirBnB และ SnapCabb กำ�ลังทำ�ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเปราะบางมากขึ้น เนื่องจาก
พวกเขาไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองเด็ก การท่องเที่ยวเพื่อบำ�เพ็ญประโยชน์ในภูมิภาคนี้เป็นที่นิยมเช่นกัน แต่
ทำ�ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรมโดยผู้มาเยือน คนงานและผู้รับเหมากลุ่มใหญ่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายโสดที่เดินทางมาเยือนก็ทำ�ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นเดียวกัน ช่องทางอื่น ๆ ในการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวหมายรวมถึง การที่มีเด็กอยู่ในสถานที่เดียว
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กับที่ผู้ใหญ่ขายบริการ และการที่เด็กต้องเผชิญกับกองกำ�ลังติดอาวุธ กองกำ�ลังรักษาสันติภาพ
และพลทหารประจำ�ค่าย
เด็กผู้หญิงจะตกอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษเนื่องจากธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรมและศาสนา
เช่น การแต่งงานก่อนวัยอันควร หรือการปฏิบัติต่างๆ ที่ป้องกันไม่ให้เด็กผู้หญิงสามารถรับมรดกที่ดิน
เมื่อพ่อแม่เสียชีวิต ทำ�ให้พวกเขาไร้บ้าน และไม่มีผู้ให้การสนับสนุน
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การบังคับใช้กฎหมายแห่งชาติอ่อนแอ การคอรัปชั่นทำ�ให้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กสามารถก่ออาชญากรรม
ได้โดยที่ลอยนวลพ้นผิด และผู้เสียหายก็หวาดกลัวที่จะเข้าแจ้งความ หรือ เชื่อว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้น บริการให้ความช่วยเหลือสำ�หรับเด็กผู้เสียหายหาได้ยาก แต่ก็มีการดำ�เนินการบางขั้นตอนที่เป็น
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง เช่น ศูนย์บริการครบวงจร (One-Stop Centres) ในบางประเทศ ที่ให้บริการทางการ
แพทย์ ให้คำ�ปรึกษา และบริการด้านกฎหมาย นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade
Tourism) ในแอฟริกาใต้ก็กำ�ลังสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ และจากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการจิตอาสาต่าง ๆ ภาคธุรกิจเอกชน 24 บริษัทได้ร่วมลงนามในหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้อง
เด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวแล้ว
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ภูมิภาคเอเชียใต้
ภูมิภาคเอเชียใต้ประกอบด้วยประเทศอัฟกานิสาน ประเทศบังกลาเทศ ประเทศภูฏาน ประเทศอินเดีย
ประเทศมัลดีฟ ประเทศเนปาล ประเทศปากีสถาน และประเทศศรีลังกา
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คนจนประมาณครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ปัญหาความยากจน ไม่มีงานทำ� และการขาดการ
ศึกษาเป็นปัจจัยหลักส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ นักเดินทางในประเทศและในระดับภูมิภาคมีจำ�นวนมากกว่านักเดินทางนานาชาติ และบรรทัดฐานทาง
สังคม เช่น การเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพ ทำ�ให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เด็กผู้ชายที่ตกอยู่ในภาวะเปราะบางมีแนวโน้มจะถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศตามท้อง
ถนน ในขณะที่เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มจะถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในซ่องและสถานให้บริการทางเพศอื่น ๆ
เมื่อเด็กผู้หญิงถูกทำ�ทารุณกรรม จะถูกตราหน้าว่า “นิสัยเสีย” หรือ “หมดสภาพ” ทำ�ให้เกิดช่องทางที่จะนำ�ไป
สู่ชีวิตที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ประเทศศรีลังกาต้องทนทุกข์กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ หลักฐานยังบ่งชี้ว่าปัญหาดังกล่าว
ในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล กำ�ลังเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย งานวิจัยในรัฐกัว ประเทศ
อินเดียแสดงให้เห็นว่า ในขณะที่อุปสงค์ส่วนใหญ่มาจากผู้ชายในประเทศและแรงงานข้ามชาติ แต่สามารถ
พบเห็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชาวต่างชาติทั้งในลักษณะที่สถานการณ์เอื้ออำ�นวย และที่นิยมหรือเจตนาล่วง
ละเมิดทางเพศเด็กได้ชัดเจน ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ได้เป็นผู้ชายเสมอไป ผู้หญิงก็ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ด้วยเช่นกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว มีอุตสาหกรรมการเดินทางและท่อง
เที่ยวที่เติบโตขึ้นเป็นตัวส่งเสริม ผู้ล่วงละเมิดทางเพศ 25 จะใช้บริการของโรงแรม เกสต์เฮาส์ อพารท์เมนท์ให้
เช่า เรือบ้าน บาร์ ไนต์คลับ และสถานอาบอบนวด
ความเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับคำ�จำ�กัดความของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว กฎหมายที่อ่อนแอ และความล้มเหลวในการร่วมมือกันเพื่อจัดการกับประเด็นสำ�คัญต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ทำ�ให้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กส่วนใหญ่ไม่กลัวว่าจะถูกลงโทษ และทำ�ให้ผู้เสียหาย
ไม่ได้รับบริการเพื่อฟื้นฟูสภาพและความช่วยเหลือให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อีกครั้ง

เด็กผู้ชายเมื่อเทียบกับเด็กผู้หญิง
ทัง้ เด็กผูช
้ ายและเด็กผูห
้ ญิงต่างก็เปราะบางและเสีย
่ งต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดิน
ทางและการท่องเทีย
่ วด้วยกันทัง้ สิน
้ เด็กผูช
้ ายมีแนวโน้มทีจ
่ ะมีอส
ิ ระทีจ
่ ะออกนอกบ้านมากกว่า และ
เปราะบางต่อการถูกค้าประเวณีตามท้องถนน หรือในสถานทีส
่ าธารณะอืน
่ ๆ เช่น ตามชายหาด สวน
สาธารณะ ย่านสถานบันเทิง และสถานีขนส่ง ส่วนเด็กผูห
้ ญิงมีแนวโน้มทีจ
่ ะถูกค้า หรือ ขายไปที่
ซ่องและสถานบันเทิงต่าง ๆ พบว่าในขณะทีม
่ พ
ี อ
่ แม่บางคนขายลูกสาวให้แก่ผค
ู้ า้ มนุษย์ ในกรณีของ
เด็กผูช
้ าย พ่อแม่อาจยินยอม หรือแม้กระทัง่ ส่งเสริมให้ลก
ู ชายของพวกเขาเข้าสูว
่ งั วนการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเทีย
่ ว เพือ
่ แลกกับของขวัญ และความช่วยเหลือ
จากชาวต่างชาติ
“อย่าแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศของเรา พวกเขาบริสท
ุ ธิ์ เคารพเด็กทุกคนเหมือนกับทีค
่ ณ
ุ
เคารพลูกของคุณเอง”

– เยาวชนจากองค์กร Protection and Help of Children against Abuse and Neglect:
PAHCHAANประเทศปากีสถาน
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาเขตครอบคุลม 11 ประเทศ โดยมีหมู่เกาะสุมาตราของประเทศ
อินโดนีเซียอยู่ทางทิศตะวันตก ประเทศเมียนมาร์อยู่ทางทิศเหนือ ประเทศติมอร์-เลสเต หรือติมอร์ตะวัน
ออกอยู่ทางทิศใต้ และจังหวัดปาปัวตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียอยู่ทางทิศตะวันออก
ภูมิภาคนี้ดึงดูดผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย มานานแล้ว ประเทศปลายทางที่ได้รับความ
นิยมมาแต่เดิม เช่น ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ยังคงมีผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชาวต่างชาติเดินทางมา
เยือน โดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม
กำ�ลังกลายเป็นสถานที่ปลายทางที่ได้รับความนิยม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
เมียนมาร์ และประเทศติมอร์-เลสเตก็เริ่มจะกลายเป็นประเทศปลายทางสำ�หรับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวเช่นกัน แต่ในอัตราส่วนที่น้อยกว่า

การเพิ่มขึ้นของนักเดินทางเพื่อธุรกิจ

ในโลกยุคโลกาภิวต
ั น์ทก
ุ วันนี้ ธุรกิจต่างๆกำ�ลังย้ายกิจการมาสูภ
่ ม
ู ภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มากขึน
้ เรือ
่ ย ๆ ซึง่ ส่งผลให้เกิดอุปสงค์สำ�หรับการเดินทางมาสูภ
่ ม
ู ภ
ิ าคนีเ้ พือ
่ ธุรกิจ รัฐบาลต่าง
กระตือรือร้นทีจ
่ ะรับนักเดินทางเพือ
่ ธุรกิจ เนือ
่ งจากพวกเขานำ�ทักษะใหม่ๆมาด้วย ส่งเสริมการค้า
สร้างงานใหม่ และใช้จา่ ยเงินซึง่ ดีตอ
่ เศรษฐกิจในท้องถิน
่ คนกลุม
่ นีม
้ ก
ั มีเงินและอำ�นาจ และเดินทาง
เป็นระยะเวลาเวลาสัน
้ ๆในขณะทีค
่ นกลุม
่ อืน
่ ๆเป็นชาวต่างชาติทย
่ี า้ ยไปอาศัยอยูต
่ ามเมืองต่างๆ ใน
ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น ในการตรวจสอบคดีท่ี 27 เกีย
่ วข้อง
กับผูล
้ ว
่ งละเมิดทางเพศเด็กในประเทศกัมพูชา 288 คดี ระหว่างปีพ.ศ. 2546 – 2556 โดยองค์การ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ เด็ก (Action Pour Les Enfants: APLE) ซึง่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของประเทศ
กัมพูชา พบว่า 71% ของผูล
้ ว
่ งละเมิดทางเพศเด็กเป็นนักธุรกิจชาวกัมพูชา หรือ ผูพ
้ ำ�นักในระยะสัน
้
หรือระยะยาว
“โปรดสังเกตสัญญาณการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใกล้ตว
ั คุณ เราต้องการความช่วยเหลือ
จากคุณ”

– เยาวชนจากองค์การคอมปัค (KOMPAK) ประเทศอินโดนีเซีย
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เด็ก ๆ ทีเ่ ป็นชนกลุม่ น้อยทางชาติพนั ธุ์ เช่น จากชุมชนชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย เด็กทีอ่ าศัยอยู่
ตามท้องถนน เด็กอพยพ เด็กทีพ่ อ่ แม่อพยพและถูกทอดทิง้ อยูท่ บ่ี า้ น ผูล้ ภ้ี ยั และเด็กพลัดถิน่ ภายในประเทศ
เด็กไร้สญ
ั ชาติ และเด็กทีเ่ ป็นชนพืน้ เมือง เป็นกลุม่ ทีเ่ สีย่ งต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากการเดินทางและ
การท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าคนี้ นอกจากนี้ เด็กผูช้ ายยังเปราะบางต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ในลักษณะ
ดังกล่าวอย่างยิง่ แต่นา่ เศร้าทีป่ ระสบการณ์ของพวกเขาไม่ได้ชว่ ยให้พวกเขาได้รบั ความสนใจเท่าทีค่ วร
ผูล้ ว่ งละเมิดทางเพศเด็กทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข้าถึงตัวเด็กได้ตามบาร์ ร้านคาราโอเกะ ลานเบียร์
สถานอาบอบนวด ซ่อง และในโซนพิเศษใกล้ชายแดน ท่าเรือใหญ่ ๆ และสนามบินนานาชาติ ทีม่ สี ถานบันเทิงใน
ลักษณะคล้ายคลึงกันเปิดให้บริการ ผูล้ ว่ งละเมิดทางเพศเด็กและคนกลางเข้าถึงตัวเด็กในสถานทีส่ าธารณะต่าง ๆ
เช่น ชายหาด ตลาด หรือ ออนไลน์ อีกหนึง่ ลูท่ างในการแสวงหาประโยชน์ทก่ี �ำ ลังเพิม่ มากขึน้ คือ การแสวงหา
ประโยชน์ผา่ นงาน และการท่องเทีย่ วเพือ่ บำ�เพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน สถานพักพิง หรือ สถานสงเคราะห์เด็ก
กำ�พร้า
38

ในช่วงไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมา ทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคนีม้ คี วามพยายามย่างยิง่ ทีจ่ ะต่อสูก้ บั การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเทีย่ ว หากทว่า รัฐบาลต่างๆ มีความมุง่ มัน่ และความสามารถทีจ่ ะต่อสูก้ บั ปัญหา
ไม่เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น มีเพียงประเทศฟิลปิ ปินส์เท่านัน้ ทีม่ กี ฎหมายเฉพาะเกีย่ วกับปัญหานี้ ในบางกรณี
องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆเป็นกำ�ลังสำ�คัญทีส่ ดุ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังกิจกรรมเพือ่ ต่อต้านปัญหาดังกล่าว
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ภูมิภาคแปซิฟิก
ภูมิภาคนี้มีอาณาเขตครอบคลุมประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งประเทศเล็ก ๆ ตามหมู่เกาะ
ในมหาสมุทรแปซิฟิกอีก 14 ประเทศ ตั้งแต่ประเทศปาเลาที่อยู่ทางทิศตะวันตก สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
ทางทิศเหนือ ประเทศตองงาทางทิศใต้ และสหพันธรัฐหมู่เกาะคุกทางทิศตะวันออก

ประเพณีและความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตราย

ในสังคมของภูมภ
ิ าคแปซิฟก
ิ ทัศนคติ ความเชือ
่ และความสนใจต่าง ๆ เข้าข้างผูช
้ าย ยกตัวอย่าง
เช่น ในหมูเ่ กาะโซโลมอน เด็กผูช
้ ายและพรรคพวกจัดหาเด็กผูห
้ ญิงเพือ
่ ให้มเี พศสัมพันธ์กบ
ั คนตัด
ไม้ หากไม่ให้ความร่วมมือ จะถือเป็นการท้าทายอำ�นาจชาย และอาจนำ�ไปสูก
่ ารถูกแยกออกจาก
กลุม
่ เพือ
่ น นอกจากนี้ เด็ก ๆ ในสังคมเหล่านีย
้ งั ด้อยสถานะ และไม่มอ
ี ำ�นาจอีกด้วย เนือ
่ งจากไม่
สามารถกล่าวถึงเรือ
่ งเพศและการข่มขืนได้อย่างเปิดเผย เด็กๆจึงอาจจะไม่ทราบว่าจะปกป้องตนเอง
จากผูล
้ ว
่ งละเมิดทางเพศ หรือ แจ้งให้ผอ
ู้ น
่ื ทราบหากถูกแสวงหาประโยชน์ได้อย่างไร
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ข้อมูลเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคแปซิฟิก
มีน้อย เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกาะเล็ก ๆ หลาย 29 พันเกาะในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็น
เรื่องยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ที่เราทราบก็คือ มีชาวออสเตรเลียจำ�นวนมากถูกระบุว่าเป็นผู้ล่วงละเมิด
ทางเพศที่เดินทางสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมัก
นิยมไปประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศตามหมู่เกาะในมหาสมุทร
แปซิฟิก ดูจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การทำ�เหมือง การตัดไม้ และการประมง ยกตัวอย่างเช่น
เด็กผู้หญิงถูกบังคับให้ค้าประเวณี โดยแรงงานอพยพที่ทำ�งานในอุตสาหกรรมการทำ�ไม้ในหมู่เกาะโซโลมอน
และผู้รับเหมาที่เป็นแรงงานต่างชาติและกะลาสีในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ในหมู่เกาะที่การท่องเที่ยว
กำ�ลังเพิ่มสูงขึ้น เช่น ประเทศฟีจี เชื่อกันว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ นักธุรกิจ และลูกเรือบนเรือประมงต่างชาติ
มีส่วนร่วมในการค้าประเวณีเด็กชาวฟีจี โดยมีสมาชิกในครอบครัวของเด็ก และคนขับแท็กซี่ให้ความช่วยเหลือ

การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือสิ่งของเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และเด็กมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบ
ต่างตอบแทน (transactional sex) เพราะพวกเขายากจน ถูกกดดันจากคนรอบข้าง หรือเพราะต้องการ
สินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ การที่เด็กทั้งผู้ชายและผู้หญิงถูกขายผ่านการแต่งงานที่ไม่ถูกต้อง (improper
marriage) และการรับอุปการะอย่างไม่เป็นทางการ (informal adoption) เพื่อวัตถุประสงค์นานัปการ ซึ่งรวม
ถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ เป็นการกระทำ�ที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคนี้
รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนของประเทศออสเตรเลียมีบทบาทสำ�คัญในการต่อสู้กับปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น ตำ�รวจออสเตรเลียจัดฝึกอบรมให้
แก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ในขณะ
ที่ในประเทศนิวซีแลนด์มีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวน้อยกว่า และหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ประสาน
ความร่วมมือกัน เนื่องจากหน่วยงานด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวมักไม่เต็มใจที่จะแจ้งเหตุต้องสงสัยเกี่ยว
กับปัญหาดังกล่าว ส่วนประเทศต่างๆตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ค่อยมีความพยายามที่จะต่อสู้กับ
ปัญหานี้เลย
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศมองโกเลีย
และประเทศไต้หวัน

“นักล่าพรหมจรรย์”

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเทีย
่ วในภูมภ
ิ าคนี้ ส่วนหนึง่ ได้รบ
ั
แรงหนุนโดยความปรารถนาสาวพรหมจรรย์ ยกตัวอย่างเช่น ผูช
้ ายชาวเอเชียตะวันออกบางคน
เชือ
่ ว่า การมีเพศสัมพันธ์กบ
ั เด็กโดยเฉพาะเด็กพรหมจรรย์ สามารถช่วยให้พวกเขารูส
้ ก
ึ อ่อนเยาว์ลง
อีกครัง้ หรือสามารถนำ�โชคดีมาสูธ
่ รุ กิจได้ เพราะเชือ
่ ในตำ�นานทางวัฒนธรรมทีไ่ ร้ความรับผิดชอบ
ทำ�ให้พวกเขาเสาะหาสาวพรหมจรรย์ตามบ่อนคาสิโน หรือสถานบันเทิงอืน
่ ๆ หรืออาจมีคนกลางเข้า
มาติดต่อและจัดการให้ได้พบกับสาวพรหมจรรย์

ผู้ชายจากประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน ทั้งที่เดินทางภายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเอง และสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ประเทศจีนและประเทศมองโกเลียมีผู้ล่วงละเมิดทาง
เพศเด็กทั้งที่เป็นคนในชาติเองและชาวต่างชาติไปเยือน
ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กหลายคนเป็นนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ซึ่งมาจากประเทศที่มีธรรมเนียมปฏิบัติให้ต้อง
สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการกระชับมิตร และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจ การ “สังสรรค์”
ในลักษณะนี้มักมีแอลกอฮอล์ และการซื้อบริการทางเพศ เข้ามาเกี่ยวข้อง และมักจัดในสถานที่ เช่น ภัตตาคาร
ลานเบียร์ บาร์คาราโอเกะ และสถานอาบอบนวด ที่สามารถพบเด็กได้
เพราะคิดว่าผู้ล่วงละเมิดทางเพศจากญี่ปุ่นและเกาหลีมีฐานะดีกว่า เด็กผู้หญิงจากบางประเทศในเอเชียที่ยากจน
กว่าจึงสนใจพวกเขาเป็นพิเศษ เพราะทิปที่ได้รับและความมีหน้ามีตาเมื่อได้อยู่กับชาวต่างชาติที่ฐานะร่ำ�รวย
ในแง่กฎหมาย นิยามคำ�ว่า “เด็ก” และ “การยินยอมพร้อมใจ” ที่จะมีเพศสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างมากใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งทำ�ให้ยากที่จะร่วมมือกันเพื่อดำ�เนินคดีกับผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก วิธีแก้ปัญหา
ประการหนึ่งคือ จัดทำ�บัญชีรายชื่อผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ที่เจ้าหน้าที่จากทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ และ
สามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หากมีผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กพยายามข้ามพรมแดน
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ผู้เสียหายคือใคร
และอะไรที่ทำ�ให้พวกเขา
เปราะบางและเสี่ยงต่อ
การถูกแสวงหา
ประโยชน์ในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว?
44

“การทารุณกรรมเด็กคือจุดจบของสังคม”

– เยาวชนจากองค์กรปกป้องและช่วยเหลือเด็กจากการทารุณกรรมและการละเลย หรือ พาห์ชาน ประเทศ
ปากีสถาน
ผู้เสียหายอาจเป็นใครก็ได้

เด็กผู้เสียหายไม่ได้มีเรื่องราวในชีวิตแบบเดียวกัน พวกเขามีประสบการณ์ชีวิตทุกรูปแบบ เราทราบมานาน
แล้วว่าเด็กผู้หญิงและเด็กที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นมักตกเป็นผู้เสียหาย แต่เด็กผู้ชาย และเด็กจากชนกลุ่มน้อย
ต่าง ๆ เด็กเล็ก ๆ หรือแม้กระทั่งเด็กที่มาจากครอบครัวร่ำ�รวยก็ตกเป็นผู้เสียหายได้เช่นกัน
เด็กทุกคนมีความเปราะบางในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมีแรงกดดันและเหตุการณ์แวดล้อมบางอย่าง ประกอบกับ
การที่ทั่วโลกแข่งขันกันเพื่อรายได้จากการท่องเที่ยว การที่ผู้คนจำ�นวนมากเดินทางเพื่อทำ�งาน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างแพร่หลาย ทำ�ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยหลัก 5 ประการมีดังนี้
ความยากจน

ความยากจนเป็นปัจจัยที่ทรงอานุภาพที่สุด พ่อแม่ถูกบังคับให้ขายลูกแก่ผู้ค้าเด็กเพื่อให้ได้เงิน โดยเชื่อว่าลูก
ของพวกเขาจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำ� แต่เด็กที่ย้ายถิ่นฐานคนเดียวเพื่อหางาน
ทำ�และช่วยเหลือครอบครัวมักไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน ไม่มีการปกป้องคุ้มครองของพ่อแม่ และไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางสังคมใด ๆ ทำ�ให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายสำ�คัญของผู้แสวงหาประโยชน์ บางครั้งเด็กและ
ครอบครัวกลายเป็นบุคคลไร้บ้านเนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือความขัดแย้ง
กันด้วยอาวุธ บางครั้งเด็ก ๆ ต้องพลัดพรากจากครอบครัวหรือกำ�พร้า ตกเป็นผู้เสียหายจากน้ำ�มือของทหาร
สมาชิกของกองกำ�ลังติดอาวุธ ผู้รักษาสันติภาพ หรือนักล่าในคราบผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
การใช้ชีวิตบนถนน

เด็กบางคนต้องระเห็จไปใช้ชีวิตบนถนนเนื่องจากถูกพ่อแม่ขับไล่ หรือหนีออกจากบ้านเพราะถูกทารุณกรรม
ทางเพศ หรือถูกละเลย อีกส่วนหนึ่งถูกบังคับให้ทำ�งานตามท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการขอทาน
หรือการทำ�งานเล็กๆน้อยๆเพื่อเจือจุนครอบครัวหรือตนเอง หรือเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิตและไม่มีใครคอยให้
ความช่วยเหลือ พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของนักล่าเด็ก ผู้ค้ามนุษย์ หรือคนกลาง ที่สัญญาว่าจะให้อาหาร
ให้อาบน้ำ� ยาเสพย์ติด เงินสด หรือของกำ�นัลแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อขาดการดูแลเอาใจใส่และ
การปกป้องคุ้มครอง บางครั้งพวกเขาจึงยึดติด หรือพึ่งพาบุคคลที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากพวกเขา
การเลือกปฏิบัติและการกีดกันทางสังคม

เด็กบางคนถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ รสนิยมทางเพศ สถานะการย้ายถิ่น
ภาวะทุพพลภาพ หรือแม้กระทั่งการตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ บางครั้งครอบครัว
หรือชุมชนของพวกเขาเองอาจเลือกปฏิบัติต่อพวกเขา ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การกีดกันทางสังคม นั่นคือ พวกเขา
อาจถูกปฏิเสธจากสังคมใหญ่ ทำ�ให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม เช่น การศึกษาได้ หากไร้ซึ่งสายสัมพันธ์
ในครอบครัวอันแข็งแกร่ง เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญกับโลกที่ไม่เป็นมิตร และเมื่อไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองใดๆ
โดยสิ้นเชิง พวกเขาจึงเผชิญกับความเสี่ยงใหญ่หลวงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการเดินทางและ
การท่องเที่ยว
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บรรทัดฐานและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถี

บางวัฒนธรรมปฏิบัติต่อเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายต่างกันมาก ยกตัวอย่างเช่น ในบางวัฒนธรรมจะคิดว่า
เด็กผู้หญิงอ่อนแอและเฉื่อยชา จึงควรที่จะให้อยู่บ้าน ในขณะที่เด็กผู้ชายถูกมองว่าแข็งแกร่ง จึงได้รับอิสระ
ที่จะเดินทางไปไกลบ้าน เนื่องจากสามารถไปไหนมาไหนได้โดยอิสระ เด็กผู้ชายจึงอาจตกอยู่ในภาวะเปราะบาง
และเสี่ยงต่อการถูกนักล่าเด็กแสวงหาประโยชน์ได้ เด็กผู้หญิงที่ปฏิเสธปฏิบัติการบางอย่าง เช่น การแต่งงาน
ก่อนวัยอันควร ทำ�ให้ไม่เหลือทางเลือกมากนัก นอกจากหนีออกจากบ้าน เมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ
และไม่มีที่ปลอดภัยให้พักพิง จึงอาจถูกแสวงหาประโยชน์ได้โดยง่าย
แรงกดดันจากสังคมและคนรอบข้าง
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เมื่อเด็กไม่ค่อยได้รับการอบรมแนะแนวทางจากพ่อแม่ ถูกละเลยอยู่ที่บ้าน หรือไม่ได้เรียนหนังสือ พวกเขา
จึงอาจถูกเพื่อนชี้นำ�ได้ง่าย ทำ�ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง หากเด็กมองไปรอบ ๆ ตัวแล้วเริ่มเปรียบเทียบ
สถานการณ์ของตนเองกับผู้อื่น เช่น เพื่อน ๆ พวกเขาอาจเริ่มรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่าง ความรู้สึกเหล่านี้
จะยิ่งแย่ลง หากคนรอบข้างพูดกับพวกเขาว่า การมีเสื้อผ้าและของเล่นที่ทันสมัยที่สุดจะช่วยยกสถานะทาง
สังคมและทำ�ให้พวกเขาได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อประกอบกับการที่เด็กมีความเย้ายวนทางเพศมากขึ้น
ทำ�ให้เด็กบางคนถูกชักจูงให้มีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลซึ่งมักเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า และมีเงิน
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ผลกระทบของการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในการเดินทางและ
การท่องเที่ยวที่มีต่อเด็กคืออะไร?

“มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่หนูอยากตาย มันเหมือนฝันร้าย หนูไม่อยากพูดกับใคร ไม่อยาก
ไปโรงเรียน หนูติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มันรู้สึกเหมือนกับว่าถูกพราก
ทุกอย่างไป”

– เด็กผู้รอดชีวิต (ข้อมูลจากเอ็คแพท ประเทศฟิลิปปินส์)

ผลกระทบทางร่างกาย อารมณ์ และสภาพจิตใจอย่าง
รุนแรงคงอยู่ตลอดชีวิต
ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวมักทุกข์ทรมานจากการ
ถูกเฆี่ยนตีและข่มขืน และบางรายติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ เด็กผู้หญิง
อาจตั้งครรภ์แม้ในขณะที่พวกเขาเองก็ยังเป็นเด็กอยู่
นอกจากนี้ พวกเขายังอับอายและรู้สึกผิด เด็กบางคนถึงกับเชื่อว่า พวกเขาไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือ หรือ
ไม่เชื่อใจคนอื่น พวกเขาอาจรู้สึกหดหู่และกระวนกระวาย บางคนรับมือกับความรู้สึกย่ำ�แย่โดยหันไปพึ่งยาเสพ
ติด บางคนปฏิเสธว่าตนเองตกเป็นผู้เสียหาย พวกเขาเชื่อว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ หรือมองว่าเป็นเรื่อง
ปกติ หรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำ�หรับสถานการณ์ของพวกเขา
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การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวยังทำ�ให้ครอบครัวและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นเกิดความแตกแยก และทำ�ลายอนาคตของชุมชนด้วย แม้ในยามที่ผู้เสียหายพยายามใช้ชีวิตตามปกติ
ได้รับความยุติธรรมตามที่พวกเขาสมควรได้ หรือไปโรงเรียน แต่พวกเขามักต้องทุกข์ทรมานจากการที่ทราบว่า
คนอื่น ๆ รู้เรื่องที่พวกเขาเคยเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี และถูกรังเกียจหรือคุกคามโดยผู้คนที่ควรปกป้อง
พวกเขา เช่น ครอบครัว ชุมชน ตำ�รวจ และผู้พิพากษา ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือ โครงการบำ�บัด ฟื้นฟู และเยียวยา
ที่มีอยู่ทั่วโลกมีไม่เพียงพอให้บริการแก่ผู้เสียหาย

เรื่องราวในชีวิตจริงจากสหรัฐอเมริกา

“เค” เป็นเด็กผูห
้ ญิงอายุ 12 ปี อาศัยอยูใ่ กล้กบ
ั ทางหลวงหมายเลข 80 ในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึง่ เป็น
ทางหลวงระหว่างรัฐทีว
่ น
ุ่ วายทีส
่ ด
ุ สายหนึง่ ในสหรัฐอเมริกา ตอนเคอายุได้ 4 ขวบ “ที” ซึง่ เป็นเด็ก
ผูช
้ ายทีค
่ รอบครัวเธอรูจ
้ ก
ั และอายุเยอะกว่าเธอมาก ทารุณกรรมทางเพศเธอเป็นครัง้ แรก บางครัง้
เธอร้องไห้ออกมาและพยายามวิง่ หนีเวลาทีเ่ ขามาอยูใ่ กล้ ๆ แต่คนในครอบครัวเธอจะลากตัวเธอ
กลับไป เพราะกังวลว่าเพือ
่ นบ้านจะสงสัยว่าทำ�ไมเสียงดัง

ตอน “เค” อายุ 5 ขวบ “ที” ขายเธอให้กบ
ั เพือ
่ น ๆ ของเขาเพือ
่ แลกยามาเสพย์ เพือ
่ นของเขาเป็นพวก
คนขับรถบรรทุก “ที” ให้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์กบ
ั “เค” แล้วขายเธอทีจ
่ ด
ุ จอดพักรถบรรทุก ทุก
คืน เธอจะเคาะประตูรถบรรทุกทีจ
่ อดเรียงแถวกันอยู่ ปีนขึน
้ ไปพร้อมกับคนขับ จากนัน
้ ก็นำ�เงินทีไ่ ด้
ไปให้ “ที” บางครัง้ “ที” จะพาพวกคนขับรถบรรทุกไปทีบ
่ า้ นของพวกเขา แล้วพากันข่มขืน “เค” ทีส
่ วน
หลังบ้านพวกเขาทำ�ให้เธอรูส
้ ก
ึ ดีกบ
ั ตัวเองเมือ
่ บอกกับเธอว่าเธอสวยและในอนาคตเธออาจจะโตไป
เป็นนักร้องก็ได้
“ที” พูดกับ “เค” ในลักษณะต่าง ๆ กัน บางครัง้ เขาดูเหมือนจะดีกบ
ั เธอเวลาทีบ
่ อกรักเธอ เขาเรียก
เธอว่า “หนูนอ
้ ยคนพิเศษ” ของเขา แต่ครัง้ อืน
่ ๆ เขากลับบอกเธอว่าเธอไร้คา่
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ใครต้องรับผิดชอบ?

“ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน แล้วคุณล่ะ? เรารู้สึกยินดี หากคุณมาประเทศนี้
โดยมีเจตนาดี แต่หากคุณเข้ามาโดยมีเจตนาร้ายแล้วล่ะก็ คุณเป็นคนน่ารังเกียจในสายตา
ของพวกเรา”
–

เยาวชนจากมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ประเทศไทย

ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่มีรูปแบบเฉพาะ

เราไม่อาจจำ�แนกผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กออกเป็นประเภทได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่หลากหลาย
และเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย ๆ บางคนเป็นผู้ที่นิยมหรือเจตนาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือผู้ที่เป็นเฒ่าหัวงู
(paedophile) ซึ่งเป็นโรคที่ทำ�ให้พวกเขาชื่นชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กซึ่งเพิ่งเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรือ
ยังไม่ย่างเข้าวัยเจริญพันธุ์ดี แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ล่วงละมิดทางเพศเด็กเพราะสถานการณ์เอื้ออำ�นวย
พวกเขาอาจแต่งงานแล้ว หรือยังโสด อยู่ในวัยหนุ่มสาว หรือแก่แล้วก็ได้ พวกเขาอาจมีฐานะร่ำ�รวย
หรือฐานะดีกว่าผู้เสียหายเพียงเล็กน้อยก็ได้ ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
แต่บางรายก็เป็นผู้หญิง และจำ�นวนหนึ่งอาจเป็นวัยรุ่นก็ได้เช่นกัน
ที่เราสามารถกล่าวได้แน่ชัดมี 2 ประการ คือ ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กส่วนใหญ่เป็นประเภทสถานการณ์
เอื้ออำ�นวย มาจากประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน และเดินทางเพื่อไปทำ�งาน และไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร
ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กทุกคนมีโอกาสที่จะแสวงหาประโยชน์จากเด็กมากขึ้นกว่าที่เคย เพราะปัญหา
คอรัปชั่น และความมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกจับได้
อย่าลืมคนกลางกับผู้อำ�นวยความสะดวกเสียล่ะ!

คนเหล่านี้รวมกันขึ้นเป็นจิ๊กซอว์ส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว พวกเขาคือ นักค้ามนุษย์ แมงดา เครือข่ายอาชญากร เจ้าของซ่อง ผู้ประกอบการการท่อง
เที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ และบริษัทต้นสังกัดนายแบบ-นางแบบ (modelling agencies) อีกส่วนหนึ่งเป็นพ่อ
หรือสามีของเจ้าสาวที่เป็นเด็ก (child bride) นายจ้างของแรงงานเด็ก ตำ�รวจและเจ้าหน้าที่รัฐที่โกงกิน และ
เครือข่ายของผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เดินทาง บางคนเป็นพนักงานโรงแรม คนขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ คนขาย
ของหาบเร่แผงลอย และ คนขายของตามชุมชนต่าง ๆ พวกเขาอาจไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้แสวงหาประโยชน์จาก
เด็ก หรืออาจทราบว่ากำ�ลังก่ออาชญากรรม แต่ก็ยังคงช่วยขับเคลื่อนให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและท่องเที่ยวดำ�เนินต่อไป ลักษณะและแรงจูงใจอันหลากหลายของผู้ล่วงละมิดทางเพศเด็ก
หมายความว่า เราไม่อาจใช้ยุทธวิธีเดียวกันกับทุกคน ในการที่จะต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว สิ่งที่เราจำ�เป็นต้องทำ�
คือ ปฏิบัติการที่เล็งเป้าไปที่ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในทุกขั้นตอนของ “กระบวนการ” แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว ตั้งแต่คนที่อำ�นวยความสะดวก ไปจนถึงคนที่ทำ�ให้ปัญหาดังกล่าวยัง
คงดำ�เนินต่อไปอีกนาน
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เรื่องราวในชีวิตจริงจากประเทศไทย

“เอ” ออกจากโรงเรียนแล้วกลับไปช่วยครอบครัวของเขา เขามักจะหลบออกจากบ้านแล้วเดินทางไป
กับเพือ
่ นๆอยูบ
่ อ
่ ย ๆ วันหนึง่ เขาได้พบกับ “เอ็ม” ซึง่ เป็นสาวประเภทสอง ทีช
่ วนให้เขาไปอยูก
่ บ
ั เธอและ
เด็กคนอืน
่ ๆอีก 30 คน ทีน
่ น
่ั เองทีเ่ ขาถูกชาวต่างชาติ 6 คนข่มขืน
ตอน “เอ” อยูท
่ พ
่ี ท
ั ยา เขาพบกับชายคนหนึง่ ชือ
่ “บี” “บี”ชวนให้เขาถ่ายรูปกับชาวต่างชาติ “เอ” ไม่
ทราบว่ามันจะเป็นภาพถ่ายลามกอนาจาร แต่เมือ
่ เขาได้พบกับชาวต่างชาติทโ่ี รงแรม พวกเขาถ่ายภาพ
เปลือยของ “เอ” แล้วจับ “เอ” ข่มขืน “เอ” ได้รบ
ั เงิน 420 บาท แต่ “บี” หักไป 100 บาท เป็นค่านายหน้า
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สิ่งที่เราจำ�เป็นต้องทำ� ?
“อย่ารอ! เริ่มลงมือดำ�เนินการ และทำ�สิ่งที่คุณสามารถจะช่วยได้ เพื่อร่วมเป็นหนึ่ง
ในการยุติปัญหา เราต้องการคุณ เพราะการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่ตัวคุณเอง ไม่มีเวลา
แล้ว คุณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้”

สมาชิกกลุ่มรณรงค์ผลักดันเด็กและเยาวชนของเอ็คแพท (ECPAT Youth and Children Advocates:
EYCA) ประเทศฟิลิปปินส์
–

การปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบของ
ทุกคน แต่ทั้งผู้ชำ�นาญการและเด็กต่างเห็นพ้องกันว่า องค์กรและบุคคลต่อไปนี้จะสามารถก่อให้เกิดผลกระทบ
ใหญ่หลวงที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว หากพวกเขาร่วมมือกัน
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รัฐบาลประเทศต่างๆ

รัฐบาลประเทศต่างๆมีความรับผิดชอบใหญ่หลวงที่สุดในการปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในการเดินทางและการท่องเที่ยว ขั้นตอนเร่งด่วนขั้นตอนแรก คือ รัฐบาลต่าง ๆ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับปัญหานี้ เพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจขอบเขตความรุนแรงของอาชญากรประเภทนี้ในประเทศของพวกเขา
รัฐบาลต้องออกกฎหมายที่มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งเพื่อลงโทษผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กทุกคน ซึ่งรวมถึงนัก
เดินทางภายในประเทศ และคนกลาง และต้องให้หลักประกันว่าตำ�รวจมีเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับการบังคับใช้
กฎหมายเหล่านี้ พวกเขาต้องให้หลักประกันว่าเด็ก ๆ และคนอื่น ๆ มีวิธีแจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องหวาดกลัว 					
เมื่อรัฐบาลต่าง ๆ วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศ พวกเขาต้องประเมิน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กและชุมชนต่าง ๆ ในประเทศ อีกทั้งยังต้องออกระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครอง
เด็กและแนวทางปฏิบัติที่มีความเข้มงวดสำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการคัดเลือกคนที่ต้อง
ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับเด็ก ๆ ด้วย เช่น ในโรงเรียน สถานสงเคราะห์เด็กกำ�พร้า และคนที่ทำ�งานกับเด็กใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลต้องให้หลักประกันว่ามีโครงการป้องกันสำ�หรับเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยง และ
โครงการบำ�บัดฟื้นฟูและช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายให้กลับคืนสู่สังคม

การสร้างหลักประกันว่ากฎหมายแข็งแกร่งและถูกบังคับใช้
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศโคลอมเบียบัญญัตใิ ห้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
การเดินทางและการท่องเทีย
่ วเป็นอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับทีก
่ ำ�หนด
โทษทางอาญาแก่บริษท
ั จัดการเดินทางและการท่องเทีย
่ วทีป
่ อ
้ งกันปัญหานีล
้ ม
้ เหลว และลงโทษพวก
เขาโดยการปรับ และระงับทะเบียนผูน
้ ำ�เทีย
่ ว (national tourism registration) นอกจากนี้ กฎหมาย
ยังกำ�หนดให้บริษท
ั ต่าง ๆ ร่วมลงนามในหลักการปฏิบต
ั เิ พือ
่ ปกป้องเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเทีย
่ ว (The Code) หากต้องการรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำ�เทีย
่ วและมัคคุเทศก์ (operating licence)

55

การบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ต้องให้ความสำ�คัญกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ
เดินทางและการท่องเที่ยวเป็นลำ�ดับแรก และเจ้าหน้าที่ต้องไม่ยอมให้การคอรัปชั่นและการอดกลั้นต่อปัญหา
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว พวกเขาจำ�เป็นต้องใช้วิธีการที่เป็น
มิตรกับเด็กเมื่อต้องทำ�งานกับผู้เสียหายและพยานที่เป็นเด็ก นอกจากนี้ยังต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ล่วง
ละเมิดทางเพศเด็ก และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจากประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ อีกด้วย

การป้องกันการทำ�ผิดซ้ำ�

ใบแจ้งเตือนสีเขียว (Green Notice) เป็นเครือ
่ งมือหลักขององค์การตำ�รวจสากล (INTERPOL) ในการ
รับมือกับผูล
้ ว
่ งละเมิดทางเพศเด็กทีเ่ ดินทาง การออกใบแจ้งเตือนสีเขียวก็เพือ
่ เตือนและให้ขอ
้ มูล
เกีย
่ วกับบุคคลทีเ่ คยก่อคดีอาญา และมีแนวโน้มจะก่อคดีเหล่านีซ
้ ำ้ �อีกในประเทศอืน
่ ๆ ใบแจ้งเตือน
สีเขียวอาจเป็นวิธป
ี อ
้ งกันไม่ให้ผล
ู้ ว
่ งละเมิดทางเพศข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพก็ได้
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บริษัทต่าง ๆ

บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น เกสต์เฮาส์ โรงแรม “ศูนย์ดาว” และคน
ขับแท็กซี่ ต้องพยายามต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ให้มากกว่านี้ ซึ่งสามารถทำ�ได้โดยการร่วมลงนามและดำ�เนินการตามหลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการ
ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ ควรเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ให้แก่เหล่านักเดินทางและนักท่องเที่ยวต่าง ๆ และจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเกี่ยว
กับวิธีป้องกันและรับมือกับปัญหาดังกล่าว อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องนำ�ระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อต่อต้านปัญหานี้ไปดำ�เนินการ รวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆต้องคิดค้น
วิธีแก้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ด้วย แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางหรือการ
ท่องเที่ยว แต่ก็ควรออกระเบียบข้อบังคับสำ�หรับใช้กับลูกจ้างที่เดินทางเพื่อธุรกิจ และให้หลักประกันว่าพวกเขา
ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ หากต้องติดต่อกับเด็กในระหว่างการเดินทางเพื่อธุรกิจ

การลงนามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว

เดอะโค้ดเป็นแนวคิดริเริม
่ ทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นโดยอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเทีย
่ ว เพือ
่ สร้างความ
ตระหนักรู้ ให้เครือ
่ งมือ และความช่วยเหลือแก่อต
ุ สาหกรรมดังกล่าว เพือ
่ ให้ตระหนักถึงและป้องกัน
เหตุการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเทีย
่ วทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได้
บริษท
ั ทีล
่ งนามในหลักการปฏิบต
ั ฯิ เห็นชอบทีจ
่ ะดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ 6 ประการ เช่น การจัด
ทำ�นโยบายเพือ
่ ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเทีย
่ ว จัด
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพือ
่ ป้องกันและแจ้งเหตุตอ
้ งสงสัยเกีย
่ วกับปัญหาดังกล่าว ให้หลักประกัน
ว่าทุกบริษท
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องเห็นด้วยกับการต่อสูก
้ บ
ั ปัญหานี้ เสริมสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่เหล่านัก
เดินทาง ให้ขอ
้ มูลแก่บค
ุ คลสำ�คัญต่าง ๆ ในระดับท้องถิน
่ และรายงานผลการดำ�เนินงานตามหลักการ
ปฏิบต
ั ฯิ ทุกปี เดอะโค้ดมีสมาชิกทัว
่ โลกจำ�นวนมากกว่า 270 ราย ตัง้ แต่ธรุ กิจขนาดเล็กไปจนถึงเครือ
ข่ายโรงแรมและสายการบินข้ามชาติ หลักการปฏิบต
ั ฯิ จัดว่าเป็นเครือ
่ งมือเพือ
่ ใช้ตอ
่ สูก
้ บ
ั การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเทีย
่ วทีส
่ ำ�คัญทีส
่ ด
ุ ชิน
้ หนึง่

องค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรพัฒนาเอกชนจำ�เป็นต้องลดช่องโหว่ที่รัฐบาลต่าง ๆ ทิ้งเอาไว้ พวกเขาควรทำ�วิจัยเกี่ยวกับปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว และเสริมสร้างความตระหนักรู้ หากรัฐบาล
ยังไม่ได้ดำ�เนินการดังกล่าว องค์กรพัฒนาเอกชนควรที่จะให้การดูแลและช่วยเหลือผู้เสียหายให้สามารถกลับคืน
สู่สังคมอย่างดีที่สุด เพื่อที่ว่าผู้เสียหายจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนยังควรที่จะจัดฝึกอบรมให้แก่อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อ
ให้พวกเขาตระหนักและสามารถรับมือกับเหตุการณ์การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ
การท่องเที่ยวได้ และคอยมองหาตัวอย่างที่ดีในการป้องกันและดูแลปัญหาดังกล่าว แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้แบ่งปัน
กับผู้อื่น อีกทั้งยังควรเสริมพลังให้แก่เยาวชน (empower) โดยการให้ความรู้ เครื่องมือ เงินทุน และการจัดฝึก
อบรมที่จำ�เป็นต่อพวกเขาในการที่จะต่อสู้กับปัญหานี้
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เพิ่มการเฝ้าระวัง (vigilance) และการแจ้งเหตุ
โครงการ “อย่าเมินเฉย” (“Don’t Look Away” Campaign) เริม
่ ขึน
้ โดยสมาชิกกลุม
่ เครือข่ายของเอ็ค
แพทในทวีปยุโรป ให้ขอ
้ มูลแก่นก
ั เดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท
้ ก
่ี ำ�ลังเดินทางไปประเทศบราซิลเพือ
่
เข้าร่วมงานฟุตบอลโลกปี 2014 (พ.ศ. 2557) เกีย
่ วกับกฎหมายเพือ
่ ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเทีย
่ ว ผ่านข้อความเสริมสร้างความตระหนักรูต
้ า่ ง ๆ และช่อง
ทางรับแจ้งเหตุออนไลน์ทจ
่ี ด
ั ทำ�ขึน
้ ร่วมกับตำ�รวจ นอกจากนี้ องค์การอุตสาหกรรมเพือ
่ บริการทาง
สังคม (Social Services of Industry) ของประเทศบราซิล ก็จด
ั แสดงข้อความเพือ
่ เสริมสร้างความ
ตระหนักรูข
้ น
้ึ ในสนามบิน รถแท็กซี่ ภัตตาคาร และโรงแรมต่างๆใน 12 เมืองทีจ
่ ด
ั การแข่งขันฟุตบอล
โลกด้วย ซึง่ สามารถเข้าถึงนักเดินทางชาวบราซิล จำ�นวนถึง 3 ล้านคน และชาวต่างชาติ 600,000
คน! แม้แต่นก
ั ฟุตบอลชือ
่ ดังชาวบราซิลก็เข้าร่วมกับปฏิบต
ั ก
ิ าร41 นีด
้ ว
้ ย โดยการออกอากาศ
โฆษณาในส่วนของการป้องกันปัญหาดังกล่าว เพือ
่ เรียกร้องให้ทก
ุ คนร่วมแสดงความรับผิดชอบ
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ชุมชน

ชุมชนต่าง ๆ รวมถึงผู้นำ�ทางศาสนา ครู-อาจารย์ พ่อแม่ และเด็ก ๆ ต้องช่วยกันแก้ไขความไม่สมดุลทาง
อำ�นาจระหว่างผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและผู้เสียหาย ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาควรเสริมสร้างความตระหนัก
รู้เกี่ยวกับอันตรายของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวให้แก่
ชุมชน สลายความเพิกเฉยและเสริมพลังให้เด็ก ๆ สามารถปกป้องตนเองได้ เด็กๆในฐานะผู้ชำ�นาญการ
ควรทำ�ตนเป็นผู้ให้การศึกษาแก่เพื่อน ๆ และ ล็อบบี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่พวกเขาต้องการเห็น

การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ
เดินทางและ การท่องเที่ยวผ่านการศึกษา
มูลนิธป
ิ านิอามอร์ (Fundación PANIAMOR) - เอ็คแพท ประเทศคอสตาริกา และสำ�นักงาน
เพือ
่ สิทธิเด็กนานาชาติ (International Bureau for Children’s Rights) เปิดตัวโครงการความ
ร่วมมือระหว่างสองประเทศ (Binational Project) เพือ
่ เพิม
่ การป้องกันปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและ การท่องเทีย
่ วขึน
้ ในเมืองท่องเทีย
่ ว 2 เมืองคือ
เมืองกัวนาคาสเต และเมืองปุนตาเรนาส โดยการให้ครอบครัวและเด็ก ๆ เอง (รวมทัง้ ฝ่ายอืน
่ ๆ)
ได้มส
ี ว
่ นร่วม โครงการนีเ้ กีย
่ วข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงกลุม
่ เป้าหมายต่าง ๆ
คือ เด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขา การออกแบบยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษาและจัดฝึกอบรม
ให้แก่เด็ก ๆ ยกตัวอย่างเช่น เยาวชนได้รบ
ั การฝึกอบรมให้สามารถเป็นผูใ้ ห้การศึกษาแก่กลุม
่
เพือ
่ นของพวกเขาได้
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ทดสอบความรู้ของคุณดู!

จริงหรือเท็จ: มีผู้กระทำ�ความผิดในประเทศมากกว่าผู้กระทำ�ผิดในต่างประเทศ
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คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวมากเพียงใด?
ลองทำ�แบบทดสอบด้านล่างดู
1. จริงหรือเท็จ: มีผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กเป็นคนในประเทศ มากกว่าผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เป็นชาวต่าง
ชาติ
2. จงเติมคำ�ในช่องว่าง บุคคลที่ไม่ได้เดินทางเพื่อจะแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก แต่สุดท้ายก็ก่อเหตุดัง
กล่าว เนื่องจากเขาสามารถทำ�ได้ เป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กแบบ________________
3. ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กมีอะไรที่ทำ�ให้พวกเขาสามารถแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้โดยง่าย?
ก. เงิน
ข. สถานะ
ค. อำ�นาจ
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
4. จงเติมคำ�ในช่องว่าง บุคคลที่ช่วยให้ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เดินทางสามารถติดต่อกับเด็กที่อยู่ในภาวะ
เปราะบางได้ และได้รับผลประโยชน์บางอย่างในรูปแบบของ เงินสด ของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือ
บริการต่าง ๆ คือ _____________________
5. สิ่งที่ทำ�ให้การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวยังคงเป็นปัญหาอยู่ คือ ?
ก. อำ�นาจ การเป็นบุคคลนิรนาม และการลอยนวลพ้นผิด
ข. อำ�นาจ ความรัก และการลอยนวลพ้นผิด
ค. ความรัก การเป็นบุคคลนิรนาม และอำ�นาจ
6. อะไรที่ทำ�ให้ความเสี่ยงของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น?
ก. การเดินทางและการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างมาก
ข. บริษัทต่างๆขยายกิจการไปสู่ประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ
ค. ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ง. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้
โดยง่าย

จ. ทุกข้อที่กล่าวมา
7. มีบางภูมิภาคของโลกที่ไม่ประสบกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว จริงหรือไม่
8. อะไรที่ทำ�ให้เกิดปัญหาการลอยนวลพ้นผิดขึ้นในยุโรป ?
ก. การแจ้งความน้อยกว่าที่ควร
ข. การคอรัปชั่น
ค. กฎหมายอ่อนแอ
ง. ความยากลำ�บากในการเก็บรวบรวมหลักฐาน
ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
จ. ไม่มีข้อใดถูกเลย
9. จงเติมคำ�ในช่องว่าง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่นักเดินทางมีส่วนร่วมในงานจิตอาสา ซึ่งมักเป็นการทำ�งาน
ให้แก่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเพื่อการบำ�เพ็ญประโยชน์ เรียกว่า __________________________
10. จงเติมคำ�ในช่องว่างปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่เป็นอันตรายในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
และภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งเป็นการจัดให้เด็กผู้หญิงแต่งงานออกไปเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมง ไปจนถึงไม่กี่เดือน เพื่อ
มีเพศสัมพันธ์หรือเพื่อทำ�งาน ซึ่งมักเป็นงานคนรับใช้ในบ้าน เรียกว่า ___________________________
11. ผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กส่วนใหญ่เป็นประเภทไหน?
ก. นิยมหรือเจตนา มาจากประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน และเป็นนักท่องเที่ยว
ข. สถานการณ์เอื้ออำ�นวย มาจากประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน และเดินทางเพื่อไปทำ�งาน
ค. นิยมหรือเจตนา มาจากประเทศอื่น และเป็นนักท่องเที่ยว
ง. สถานการณ์เอื้ออำ�นวย มาจากประเทศอื่น และเดินทางเพื่อไปทำ�งาน
12. อะไรไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำ�ให้เด็กตกอยู่ในภาวะเปราะบางต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทาง
และการท่องเที่ยว?
ก. ความอยากรู้อยากเห็น
ข. การต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนน
ค. แรงกดดันจากสังคมและคนรอบข้าง
ง. การเลือกปฏิบัติ และการกีดกันทางสังคม
จ. ความยากจน
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เฉลยคำ�ตอบ

1.		ถูก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 25
2.		สถานการณ์เอื้ออำ�นวย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 10
3.		ง. ทุกข้อที่กล่าวมา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 11
4.		คนกลาง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 11
5.		ก. อำ�นาจ การเป็นบุคคลนิรนาม และการลอยนวลพ้นผิด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากหน้า 11
6.		จ. ทุกข้อที่กล่าวมา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 11
7.		ผิด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 12
8.		ง. ทุกข้อที่กล่าวมา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 19
9.		การท่องเที่ยวเพื่อบำ�เพ็ญประโยชน์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 9, 23. 27
10.		การแต่งงานก่อนวัยอันควรแบบชั่วคราว อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 7
11.		ข. สถานการณ์เอื้ออำ�นวย มาจากประเทศหรือภูมิภาคเดียวกัน และเดินทางเพื่อไป
ทำ�งาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 10
12.		ก. ความอยากรู้อยากเห็น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 32, 33
13.		ผิด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 32
14.		ฉ. ทุกข้อที่กล่าวมา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้า 39, 41

62

13. ผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวมักเป็นเด็กผู้หญิงที่มี
ฐานะยากจน และถูกพ่อแม่ส่งไปค้าประเวณี จริงหรือไม่ __________________
14. การปกป้องเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบ
ของใคร?
ก. ครอบครัวและชุมชน
ข. ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ค. รัฐบาลประเทศต่าง ๆ
ง. องค์กรพัฒนาเอกชน
จ. บริษัทต่าง ๆ

สร้างแรงบันดาลใจ: ตัวอย่างผลงาน
ของเด็กและเยาวชนเพื่อต่อต้านการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว
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เยาวชนจากโครงการความร่วมมือเยาวชน (Youth Partnership Project: YPP) เรียก

ร้องให้ “ร่วมกันปกป้องเด็กๆของเรา “ต่อต้าน” การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
การเดินทางและการท่องเที่ยว!” ในประเทศยูเครน

เมื่อพ.ศ. 2553 นักสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชน (youth motivators) และกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (peer
supporters) ของโครงการความร่วมมือเยาวชนระดับโลกในประเทศยูเครนได้สร้างประวัติศาสตร์ เมื่อพวก
เขาเปิดตัวโครงการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการ

เดินทางและการท่องเที่ยวขึ้นเป็นโครงการแรกในประเทศ เริ่มจากการที่เด็กๆ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญหาดัง
กล่าว ให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยกันเอง จำ�นวน 37 คน เยาวชนกลุ่มนี้ให้สัมภาษณ์และทำ�ให้ข้อความที่พวกเขา
ต้องการสื่อสารได้เผยแพร่ออกอากาศทางวิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคม สู่ผู้คนมากกว่า 50,000 คน!
ในเมืองเคียฟ โอเดสซา และซิมเฟโรโพล ผู้นำ�เยาวชนร่วมกับปฏิบัติการบนท้องถนน โดยแจกสายรัดข้อมือยาง
ราว 500 เส้น และแผ่นพับ 1,000 แผ่น ที่มีข้อความต่อต้านปัญหาดังกล่าวให้แก่เด็กๆและพ่อแม่ โดยเฉพาะใน
เมืองซิมเฟโรโพล เด็กๆเดินขบวนผ่านสวนสาธารณะใหญ่ ตะโกนกล่าวสโลแกน อาทิ “เราต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว!” และ “หยุดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว!” และแจกแผ่นพับกับสายรัดข้อมือยาง ในเมืองเคียฟ มีการสื่อสารเกี่ยว
กับปัญหานี้ผ่านเกมล่าสมบัติ (quest game) ซึ่งมีชื่อว่า “การปกป้องสิทธิเด็ก – อนาคตของยูเครน”
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เชริลและองค์กรวันชายด์ผลักดันให้อุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวแคนาดา
ร่วมต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว

ในอีกด้านหนึ่งของโลก เชริล เพเรรา ซึ่งเป็นวัยรุ่นชาวแคนาดา ได้กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านการ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวขึ้นในประเทศของเธอ เชริลได้ชักชวน
เพื่อนๆ และจัดตั้งองค์กรวันชายด์ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่เสริมพลังให้แก่การเคลื่อนไหวของเด็กและเยาวชน
เพื่อต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กขึ้น โครงการแรกขององค์กร คือ การล็อบบี้สายการบิน
แอร์แคนาดา (Air Canada) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศแคนาดา ให้ฉายวิดีโอที่เยาวชนผลิต
ขึ้นเองบนเที่ยวบิน วิดีโอดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายนอกอาณาเขตของประเทศแคนาดาเพื่อต่อต้าน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ทีมของเชริลจัดทำ�วิดีโอ เขียนจดหมายถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก และผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อขอรับการ
สนับสนุน ส่งคำ�ร้องของเยาวชนให้แก่สายการบินแอร์แคนาดา รวบรวมรายชื่อนับแสน ๆ หลายชื่อ และเข้าพบ
กับตัวแทนสายการบินแบบตัวต่อตัว อีกหนึ่งเดือนต่อมา สายการบินแอร์แคนาดาออกแถลงการณ์ว่าพวกเขาจะ

ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรวันชายด์ และเริ่มฉายวิดีโอต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว บนเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีผู้โดยสารจำ�นวนมากกว่า 22 ล้าน
คน ที่ได้รับชมวิดีโอชิ้นนี้!
แต่เยาวชนขององค์กรวันชายด์ไม่ได้หยุดพักและพึงพอใจกับความสำ�เร็จอยู่เพียงแค่นั้น! พวกเขาร่วมมือกับ
องค์กรด้านสิทธิเด็กอื่น ๆ ของแคนาดา และเปิดตัวโครงการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กใน
การเดินทางและการท่องเที่ยวระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในการนี้ พวกเขาได้จัดฝึกอบรมให้แก่อุตสาหกรรม
การเดินทางและการท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ และเป็นพันธมิตรกับสายการบิน สนามบิน ตัวแทนการท่องเที่ยว
บริษัทนำ�เที่ยว สถานทูต และสถานกงสุลต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายและนำ�เสนอ บิลบอร์ด โปสเตอร์ และแผ่นพับ
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนได้นับล้านๆ คน
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นักการศึกษาของกลุ่มมาอิส (MAIS) สอนเพื่อนๆและทำ�ให้พวกเขาหันมาใส่ใจปัญหา

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศ
สาธารณรัฐโดมินิกันมากขึ้น

เครือข่ายเยาวชนขององค์กรมาอิส ซึ่งเป็นสมาชิกของเอ็คแพทในประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน ปฏิบัติงานตาม
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว ผู้นำ�เยาวชนประสานความร่วมมือกับฝ่ายการศึกษาในระกับท้องถิ่นเพื่อ
ที่จะเข้าถึงโรงเรียนต่าง ๆ และให้หลักประกันว่ามีการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้อย่างเป็น

ระบบ เยาวชนที่เป็นนักเคลื่อนไหวจัดให้มีการประชุมอภิปรายและกิจกรรมช่วงอื่น ๆ ร่วมกับโรงเรียนและนิสิต
นักศึกษาที่อยู่ในช่วงอายุต่าง ๆ กัน พวกนักเรียน และนิสิตนักศึกษาที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
และเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการบำ�เพ็ญประโยชน์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมช่วงอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว และการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศเชิงพาณิชย์จากเด็กทั้งหมดให้มากขึ้น นักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้มากที่สุด
กลายมาเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (agents of change) และแบ่งปันข้อมูลกับกลุ่มเพื่อนของพวกเขา พ่อ
แม่ และแม้แต่นักธุรกิจในชุมชนของพวกเขาด้วย
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บทบาทเยาวชน: คุณจะทำ�อะไรได้บ้าง?
“พวกเราคือกำ�แพงรายล้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กและเยาวชน...เราจะ

ไม่ยอมให้ใช้เด็กและเยาวชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศในประเทศของเรา เด็กและเยาวชน

เหล่านี้คืออนาคตของพวกเรา และในลักษณะเดียวกันกับที่กำ�แพงซึ่งรายล้อมเมืองคาร์
ทาเกน่าปกป้องพวกเราเอาไว้ เรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปกป้องทรัพย์สมบัติอันล้ำ�ค่า

ที่สุดเอาไว้ นั่นก็คือเด็กและเยาวชนของพวกเรา”

– เยาวชนจากมูลนิธิเรนาเซ (Fundación Renacer) ประเทศโคลอมเบีย

เยาวชนมีพลังใหญ่หลวงที่สุดในการพลิกสถานการณ์ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยว เนื่องจากพวกเขาเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ จึงมีความชำ�นาญการที่รัฐบาล
ต่าง ๆ บริษัท และตำ�รวจไม่สามารถให้ได้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถหยุดยั้งพวกเขาได้ด้วย ตัวอย่างเห็นได้จาก
ผลงานของกลุ่มเยาวชนจากโครงการความร่วมมือเยาวชนประเทศยูเครน กลุ่มวันชายด์จากประเทศแคนาดา
หรือ เครือข่ายเยาวชนจากกลุ่มมาอิสในสาธารณรัฐโดมินิกัน
เยาวชนทั่วโลกต่างรวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และก่อให้เกิด
กระแสขึ้นในชุมชน โรงเรียน เมือง และประเทศต่าง ๆ เยาวชนเหล่านี้มีความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ เปี่ยมไป
ด้วยความรู้สึก มีความรู้ความเข้าใจ สร้างสรรค์ และไม่ลดละ พวกเขาใช้ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
อันมีเอกลักษณ์เพื่อปกป้องตนเองและเพื่อน ๆ ทั่วโลก และคุณก็สามารถทำ�ได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นลองอ่านแนวคิดสำ�หรับการดำ�เนินการด้านล่างนี้ดูสิคะ แนวคิดเหล่านี้ได้รับการเสนอแนะจากกลุ่ม
เยาวชน และเรานำ�มาจัดเป็นประเภทต่าง ๆ โดยเริ่มจากการดำ�เนินการที่ทำ�ได้ง่ายที่สุดไปจนถึงการดำ�เนินงาน
ที่ต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรมากกว่า ให้คุณระลึกไว้ว่า ไม่มีการดำ�เนินการใดที่เล็กน้อยเกินไป
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เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์: การดำ�เนินการร่วมกันกับคน
จำ�นวนมาก

การลงมือดำ�เนินการง่ายขึน
้ มากเมือ
่ คุณทำ�งานเป็นส่วนหนึง่ ของทีม ไม่เพียงแค่คณ
ุ มีความคิดและ
ความเห็นต่างๆหลัง่ ไหลเข้ามาเท่านัน
้ แต่คณ
ุ มีผค
ู้ นทีค
่ อยให้การสนับสนุนในเวลาทีล
่ ำ�บากด้วย อีก
ทัง้ ยังมีผค
ู้ นทีจ
่ ะฉลองความสำ�เร็จร่วมไปกับคุณ! แถมยังสนุกอีกต่างหาก! เพราะฉะนัน
้ รวบรวม
เพือ
่ น ๆ ของคุณแล้วตัง้ ชมรมกันเถอะ!
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เรียนรู้เพิ่มเติม

อย่าหยุดอยู่เพียงแค่นี้ ความรู้คืออำ�นาจ! ไปที่ www.globalstudysectt.org เพื่อเรียนรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับ
ประเด็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
อาสาสมัคร

ในชุมชนของคุณมีองค์กรที่ทำ�งานเพื่อช่วยเหลือเด็ก หรือองค์กรที่ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวที่คุณสามารถให้ความช่วยเหลือหรือไม่? บางทีคุณอาจมีความสามารถ
พิเศษในการทำ�วิดีโอที่พวกเขาสามารถนำ�ไปใช้ได้ หรือ คุณอาจเป็นนักพูดในที่สาธารณะที่ดีเยี่ยม และองค์กร
เหล่านี้กำ�ลังหาคนที่จะทำ�พรีเซนเทชั่น ให้คุณถามพวกเขาดูว่าต้องการความช่วยเหลืออะไร แล้วใช้เวลาของคุณ
ทำ�ตนเป็นจิตอาสา!

เสริมสร้างความตระหนักรู้

คุณได้เรียนรู้จากรายงานฉบับนี้อย่างมาก ตอนนี้ได้เวลาที่คุณจะแลกเปลี่ยนความรู้แล้วค่ะ
• คุณสามารถ ใช้พลังของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปกป้องเด็ก แลกเปลี่ยนวิดีโอนี้ และข้อเท็จ
จริง บทความ บทสัมภาษณ์ วิดีโอ คำ�ร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดิน
ทางและการท่องเที่ยวบนสื่อสังคม บล็อก และเว็บไซด์ต่าง ๆ ขอร้องให้ทุกคนแลกเปลี่ยนสิ่งที่คุณโพสต์ และ
ทำ�ให้เกิดกระแสและมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย!
• เขียนบทความ หรือบล็อก เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
ผสานสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยติดต่อกับบุคคลสำ�คัญหรือองค์กรสำ�คัญต่างๆในการต่อสู้กับปัญหานี้ แล้ว
สัมภาษณ์พวกเขาเพื่อรับฟังความคิดเห็น คุณอาจเริ่มจัดทำ�นิตยสารของตัวเองขึ้นก็ได้
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• พูดคุยกับผู้คน! ติดต่อสถานีวิทยุท้องถิ่น และโน้มน้าวให้พวกเขาอนุญาตให้คุณพูดออกอากาศเกี่ยวกับปัญหา
ดังกล่าว
• ใช้เพลง ละครเวที การเต้นรำ� หรือ บทกวี เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้ชมเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น เขียนบทละครเกี่ยวกับปัญหานี้เพื่อบอกเล่าเรื่อง
ราวการเดินทางของเด็กผู้รอดชีวิต เราคิดว่าวิธีนี้เป็นความคิดที่ดีเยี่ยม เพราะช่วยให้ผู้ไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่อ่านไม่ออก และโอกาสสำ�หรับผู้รอดชีวิตที่จะได้
แสดงออกและบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา
• จัดพรีเซนเทชั่น และการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ คุณสามารถจัดการประชุม
สำ�หรับเยาวชนที่ใช้เวลา 1, 2 หรือ 3 วันขึ้นเองก็ได้เช่นกัน หรือเปลี่ยนงานพรีเซนเทชั่นให้กลายเป็นการออก
พบปะกลุ่มเป้าหมาย (road show) โดยเดินทางจากชุมชนหนึ่งไปสู่อีกชุมชนหนึ่ง นี่เป็นวิธีการที่ดีเลิศวิธี
หนึ่งในการที่จะสอนให้เยาวชนคนอื่นๆ ปกป้องตนเองและคนอื่น ๆ และเกณฑ์พวกเขาให้มาช่วยกันดำ�เนิน
กิจกรรมต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวอื่น ๆ แต่ทำ�ไมถึง
ได้จำ�กัดแค่เยาวชนล่ะ? ลองจัดพรีเซนเทชั่นให้พวกผู้ใหญ่ชมด้วยสิคะ แล้วสอนพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาควรรู้
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และแสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าเยาวชนสามารถมีพลังขนาดไหน!

• ใช้พรสวรรค์ทางด้านศิลปะของคุณทำ�โปสเตอร์ แผ่นพับ และสติ๊กเกอร์ ที่แสดงข้อความต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว ที่โดนใจและน่าจดจำ� แล้วนำ�ไปเผยแพร่ตาม
สถานที่สาธารณะที่คนนิยม คุณอาจจัดแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ขึ้นก็ได้ และให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผล
งานดีที่สุด!
• เรียกนักเขียนโค้ดทั้งหมดมา! จัดทำ�เว็บไซด์ที่เน้นให้เห็นความสำ�คัญของปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว นำ�เสนอข้อมูลในรูปแบบของวิดีโอ รูปภาพ บทสัมภาษณ์ และ
ลิงค์ต่อองค์กรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
• จัดทำ�วิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
แล้วนำ�วิดีโอนั้นไปใช้ในงานพรีเซนเทชั่นตามโรงเรียนต่าง ๆ และไม่ต้องกลัวที่จะขอร้องให้เว็บไซด์
หรือแม้แต่เครือข่ายโทรทัศน์ต่างๆ นำ�วิดีโอที่คุณผลิตไปออกอากาศ
• จัดแรลลี่และการเดินขบวนต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
กิจกรรมนี้จะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวเป็นที่รู้จักแน่นอน ทำ�ให้ตัวคุณเองและกลุ่มของคุณมีพลัง แล้วแสดงความ
แข็งแกร่งออกมาให้เห็นโดยการมารวมตัวกันให้มาก ๆ
• จัดการแสดงที่จะเป็นเป้าสายตาของสาธารณชน เช่น การแสดงแฟลชม็อบเพื่อดึงดูดความสนใจ ต้องมีความ
คิดสร้างสรรค์ แต่จำ�ไว้ว่า ความปลอดภัยต้องมาก่อน
การรณรงค์ผลักดัน

นำ�สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากรายงานฉบับนี้ไปลองคิดดูว่า คุณต้องการเห็นสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปบ้าง หรือต้องการ
ให้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจดำ�เนินการเพื่อต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่อง
เที่ยวอย่างไร
•

เขียนจดหมายส่งให้ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจ บรรยายถึงความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แล้วขอร้องพวก
เขา
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• ดำ�เนินการขั้นต่อไป แล้วเริ่มเขียนคำ�ร้อง คำ�ร้องของคุณจะกดดันผู้มีอำ�นาจตัดสินใจและแสดงให้พวกเขา
เห็นว่า มีผู้คนจำ�นวนมากที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณร้องขอ นอกจากนี้ ยังทำ�ให้ผู้ที่ให้การ
สนับสนุนจำ�นวนมากดำ�เนินการตามได้อย่างเรียบง่าย และง่ายดาย แต่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ได้จริง
• นัดประชุมกับผู้มีอำ�นาจตัดสินใจเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือจัดสัมมนาสำ�หรับพวกเขา แล้วเชิญผู้ชำ�นาญ
การเกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวมาพูด
ระดมทุน
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ตามที่คุณได้อ่านจากรายงานฉบับนี้ จะทราบว่าผู้เสียหายไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านที่พักพิง อาหาร การ
บำ�บัดรักษา การดูแลทางการแพทย์ ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หรือการศึกษา ที่จะช่วยให้พวกเขาฟื้นฟู
สภาพได้ ทำ�ไมไม่ลองช่วยเหลือองค์กรที่มีชื่อเสียงที่ทำ�งานกับผู้เสียหายโดยตรง และช่วยให้พวกเขาสามารถ
ขยายบริการเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายได้มากขึ้นกว่าเดิมล่ะคะ? ด้านล่างนี้เป็นแนวคิดสำ�หรับการ
ระดมทุนที่ยอดเยี่ยม 3 ประการ ที่คุณสามารถทำ�คนเดียว หรือทำ�ร่วมกับเพื่อนๆได้
• เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง: ขายเมล็ดพันธุ์ในราคาถูก (ถ้าจะให้ดี ควรใช้เมล็ดพันธุ์จากการค้าที่เป็นธรรม) แล้ว
แนบการ์ดใบเล็ก ๆ รูปภาพ หรือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทาง
และการท่องเที่ยวไปด้วย อีกด้านหนึ่งของการ์ด เขียนอธิบายว่าเมื่อนำ�เมล็ดไปปลูกแล้ว ควรจะคิดถึงผู้เสีย
หายจากปัญหาดังกล่าว เมื่อมองเห็นต้นไม้เติบโตขึ้น พวกเขาจะได้ทราบว่า มีความหวังที่บางสิ่งที่แสนวิเศษ
และงดงามสามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ
• จักรยานสำ�หรับเด็ก: นี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมที่เยาวชนจากโครงการความร่วมมือเยาวชนในประเทศไทย
เสนอขึ้น ปั่นจักรยานทางไกล แล้วขอให้ครอบครัว เพื่อน และสมาชิกในชุมชนของคุณ บริจาคเงินสำ�หรับ
ระยะทางทุกกิโลเมตรหรือไมล์ที่คุณได้เดินทางมา ทำ�ให้ผู้คนทราบว่าคุณกำ�ลังทำ�อะไรโดยใส่เสื้อยืด หรือติด
สัญลักษณ์ที่มีข้อความต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวในขณะ
ที่เดินทาง
• คุณคิดว่าคุณสามารถ____________________ ไหมคะ? ชวนเพื่อนของคุณที่เป็นนักร้อง นักเต้น นักดนตรี
หรือแม้แต่นักแสดงตลกเก่งๆ! จัดแข่งขันประกวดความสามารถแล้วเก็บค่าเข้าชม นำ�แผ่นพับกับสติ๊กเกอร์ต่อ
ต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวไปแจกเยอะๆด้วยนะคะ

ยังมีอะไรอีก?

ลองอ่านคู่มือในการรณรงค์ผลักดันสำ�หรับเยาวชน (Youth Advocacy Manual) ของเอ็คแพท เพื่อรับทราบ
กลเม็ด การแนะแนว และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ สำ�หรับการดำ�เนินงานต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ดูสิคะ นอกจากนี้ หากคุณกำ�ลังมองหาแรงบันดาลใจจากเยาวชนคนอื่นๆ อยู่ล่ะก็ วารสารสำ�หรับเยาวชน
และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของเอ็คแพท เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือเยาวชนในระดับโลก ก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยม
เช่นกัน และหากคุณพร้อมที่จะร่วมงานกับเอ็คแพท ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านเด็กและเยาวชน (Child and Youth Advisory Committee) หรือ โครงการการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชน (Child and Youth Participation Programme) ของเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนลได้
คุยกับเรา!

คุณกำ�ลังประสบปัญหาในการตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะไหนที่คุณต้องการเห็นหรือเปล่าคะ? กำ�ลัง
คิดไม่ออกว่าข้อความที่คุณต้องการสื่อควรจะเป็นอย่างไรหรือเปล่า? ต้องการความช่วยเหลือในการวางแผน
การดำ�เนินงานหรือเปล่า? เราพร้อมช่วยเหลือคุณค่ะ และไม่ใช่แค่เพราะเหตุผลเหล่านี้เท่านั้น เราต้องการแสดง
ให้ทุกคนเห็นผลงานแสนน่าทึ่งที่คุณกำ�ลังดำ�เนินการอยู่ เพื่อต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กในการเดินทางและท่องเที่ยว ส่งเสริมความพยายามของคุณ และเรียนรู้จากคุณว่าเราจะสามารถให้การ
สนับสนุนคุณต่อไปได้อย่างไรบ้าง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ info@ecpat.org
ทุกปัญหามีโอกาสสำ�หรับการกระทำ�ซ่อนอยู่

ตั้งแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปจนถึงประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกันไปจนถึงประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศแกมเบียไปจนถึงประเทศยูเครน เยาวชนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีจุดเริ่มต้นประการหนึ่งที่เหมือน
กัน คือ หลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว พวก
เขาไม่เมินเฉยและตัดสินใจที่จะลงมือดำ�เนินการเพื่อจัดการกับปัญหานี้ ตอนนี้คุณก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับปัญหาดังกล่าวแล้ว คุณจะทำ�เช่นไร?
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รับทราบถึงสิทธิของคุณและขอความ
ช่วยเหลือ!
เมื่ออ่านรายงานฉบับนี้จบแล้ว หากคุณคิดว่าตัวคุณเองหรือคนรู้จักถูกแสวงหาประโยชน์ โปรดอ่าน “บัญญัติว่า
ด้วยสิทธิพื้นฐานสำ�หรับเด็กผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ” (Bill of Rights
for Child Victims of Sexual Exploitation and Abuse) ต่อไปนี้ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิเฉพาะของเด็กผู้เสียหาย เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนลได้ร่างบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานฉบับนี้ขึ้น เพื่อช่วย
ให้เด็กผู้เสียหายตระหนักถึงสิทธิของตนในการที่จะอยู่อย่างเป็นอิสระจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และ
ให้หลักประกันว่า พวกเขารับทราบสิทธิของตนในการที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและขอรับความช่วยเหลือ
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ทราบสิทธิของคุณ
หากคุณอายุต่ำ�กว่า 18 ปีและมีคนสัมผัสร่างกายของคุณ หรือขอให้คุณสัมผัสร่างกายของพวกเขา
ในลักษณะที่ทำ�ให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ และ/หรืออับอาย หรือพูดกับคุณในทางเพศ หากคุณถูกบังคับ
ขู่เข็ญ หรือถูกควบคุมให้มีเพศสัมพันธ์ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศกับบุคคลที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี
หรือมากกว่า หากคุณถูกอัดเสียง ถ่ายวิดีโอ หรือ ถ่ายภาพขณะเปลือย หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
เพศ หรือหากมีคนให้คุณดู ขอให้คุณฟัง ดู หรือมองกิจกรรมทางเพศต่าง ๆ หากคุณถูกพาออกจากบ้าน
ไปที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศของคุณเอง แล้วถูกบังคับ ขู่เข็ญ หรือ ควบคุม ให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางเพศ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นกับคุณ ไม่ว่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน ของขวัญ การ
ดูแลเอาใจใส่ หรือความช่วยเหลือ เพื่อให้ทำ�กิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่ โดยคนในครอบครัวของคุณ เพื่อน
เพื่อนบ้าน แฟน หรือ คนแปลกหน้า ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์

แสดงว่าคุณคือผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ ซึ่งจัดเป็น
อาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ทำ�สิ่งเหล่านี้กับคุณ เพราะ

คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยจากการแสวงหาประโยชน์
และการทารุณกรรมทางเพศ

คุณไม่ควรถูกใครๆตำ�หนิสำ�หรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ เพราะมันไม่ใช่ความผิดของคุณ
คุณมีสิทธิ์เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ สิทธิเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กทุกคนพึงมีในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
แข็งแกร่ง และปลอดภัย และผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครู-อาจารย์ หรือรัฐบาลของคุณ ควรให้โอกาสคุณได้ใช้
สิทธิของตนเอง หนังสือเล่มนี้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิของคุณ ที่ถูกบัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ, พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก
การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol on the Sale of Children,
Child Prostitution and Child Pornography) และสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่น ๆ เด็กๆเช่นเดียว
กับคุณช่วยกันเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้คุณเข้าใจและทราบว่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองและ
การดูแลที่คุณมีสิทธิ์ได้รับอย่างไร
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีหลักการทั่วไป 4 ประการ คือ

• คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องจากการเลือกปฏิบัติ

ครู-อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ทนายความ ฯลฯ ต้องพยายามปฏิบัติต่อคุณ
อย่างเป็นธรรมและปกป้องสิทธิทุกอย่างของคุณอย่างดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร มาจากไหน หรือจะ
รักใครก็ตาม

• คุณมีสิทธิ์ทำ�ให้สิ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคุณได้รับการพิจารณาเป็นลำ�ดับแรก
การกระทำ�และการตัดสินใจทุกอย่างที่จะส่งผลต่อคุณ ควรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับคุณ

• คุณมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตและพัฒนา

คุณมีสิทธิ์ที่จะเติบโต และพัฒนาขึ้นอย่างแข็งแรงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยพวกผู้ใหญ่ควรช่วยให้
คุณตระหนักถึงสิทธิข้อนี้

• คุณมีสิทธิ์ได้รับการรับฟังความคิดเห็น และตัดสินใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง

เมื่อผู้ใหญ่ทำ�การตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเสรี
ว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณ และความคิดเห็นของคุณควรได้รับการรับฟังและนำ�ไปพิจารณาอย่าง
จริงจัง
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สิทธิเฉพาะสำ�หรับผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์และ
การทารุณกรรมทางเพศ มีดังนี้

1. คุณมีสิทธิ์แจ้งความว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ

คุณไม่ควรรู้สึกหวาดกลัวหรืออับอายที่จะเล่าให้องค์กรที่คุณเชื่อถือ บุคคลที่ปลอดภัย หรือตำ�รวจ
ฟังว่าเกิดอะไรขึ้น หรือกำ�ลังเกิดอะไรขึ้นกับคุณ บุคคลที่ปลอดภัย คือ คนที่ไม่เคยทำ�ร้ายคุณ เขาหรือ
เธออาจเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ครู-อาจารย์ ทนายความ แพทย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์
ก็ได้ หากคุณเล่าให้บุคคลที่ปลอดภัย หรือองค์กรที่คุณเชื่อใจฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาอาจต้องเล่า
ให้ตำ�รวจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณ เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือคุณได้

2. คุณมีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครอง
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สิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรวมไปถึงสิทธิ์ที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้นจาก
การแสวงหาประโยชน์และการทารุณกรรมทางเพศ ตำ�รวจมีหน้าที่ป้องกัน สืบคดี และช่วยให้คุณ
รอดพ้นจากอันตราย และหลุดพ้นจากผู้คนที่ทำ�ร้ายคุณ ตำ�รวจมักประสานงานกับผู้อื่น เช่น นัก
สังคมสงเคราะห์ แพทย์ และบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้หลักประกันว่าคุณได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่จำ�เป็น
ทุกอย่าง และได้รับการช่วยเหลือ

3. คุณมีสิทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อผู้ที่ทำ�ร้ายคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าต้องการจะยื่นฟ้องผู้ที่ทำ�ร้ายคุณหรือไม่ หากต้องการ ตำ�รวจจะทำ�การ
สืบสวนคดีโดยประสานงานกับอัยการ ผู้พิพากษา และทนายความ พวกเขาควรจะดำ�เนินการกับคดี
ของคุณอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ แต่บางครั้งกระบวนการอาจใช้เวลานานและน่าเหนื่อยหน่าย
หากในกระบวนการขั้นสุดท้ายพบว่าผู้ที่ทำ�ร้ายคุณมีความผิดจริง พวกเขาควรได้รับการลงโทษ

4. คุณมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษเมื่อเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย

คุณมีบทบาทสำ�คัญในกระบวนการทางกฎหมาย คุณอาจต้องเล่าเรื่องราวที่ได้เผชิญมามากกว่า
หนึ่งครั้ง และอาจต้องขึ้นศาล ซึ่งอาจยากลำ�บาก แต่การเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมายไม่เป็น
อันตรายต่อคุณ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ อัยการ และผู้พิพากษา ที่รับหน้าที่ดูแลคดีของคุณ ต้องรับฟังความ
ต้องการของคุณ และบางครั้งพวกเขาก็สามารถดำ�เนินการเรื่องต่างๆด้วยวิธีการที่ต่างออกไปเล็กน้อย
เพื่อช่วยให้กระบวนการทางกฎหมายง่ายขึ้นสำ�หรับคุณ ยกตัวอย่างเช่น ในบางประเทศกฎหมาย
อนุญาตให้เด็กเป็นพยานผ่านกล้องจากห้องส่วนตัวได้ หรือ ในห้องทำ�งานของผู้พิพากษาโดยมีผู้ใหญ่
ที่ไว้ใจอยู่ด้วย หากคุณถูกขอร้องให้ทำ�อะไรในระหว่างกระบวนการทางกฎหมายที่ทำ�ให้คุณหวาดกลัว
หรืออารมณ์เสีย ให้คุณพูดออกมาเพราะสามารถใช้มาตรการพิเศษเพื่อช่วยคุณได้

5. คุณมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือที่จะช่วยให้กระบวนการทางกฎหมายง่ายขึ้นสำ�หรับคุณ

ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย คุณอาจต้องการคำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การแปลภาษา หรืออาจเพียงต้องการข้อมูลว่าระบบกฎหมายดำ�เนินการอย่างไร บางครั้งคุณอาจ
สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีที่โรงพยาบาล สถานีตำ�รวจ สำ�นักงานอัยการ ศาล หรือ จากนัก
สังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังมีองค์กรในชุมชนต่าง ๆ เช่น สังคมที่ให้การช่วยเหลือด้านกฎหมาย
หรือกลุ่มที่ทำ�งานด้านสิทธิเด็ก ที่สามารถให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการได้

6. คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างปลอดภัยระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย

คุณและครอบครัวของคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องจากการข่มขู่ หรือการคุกคามระหว่าง
กระบวนการทางกฎหมาย ไม่ควรมีใครพยายามทำ�ให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือกลับคำ�ให้การ

7. คุณมีสิทธิ์ได้รับการเคารพความเป็นส่วนตัวระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย

ตำ�รวจ อัยการ ผู้พิพากษา และทนายความ ควรให้หลักประกันว่าข้อมูลที่จะช่วยให้สาธารณชน
สามารถระบุอัตลักษณ์ของคุณได้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ และรูปภาพของคุณ) ไม่รั่วไหล

8. คุณมีสิทธิ์ได้รับบริการทางการแพทย์และทางสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้คุณ
รับมือกับสถานการณ์และมีอาการดีขึ้น ทั้งก่อนและระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
และจนกว่าคุณจะหายเป็นปกติ
คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสนองความต้องการพื้นฐานต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่พัก
นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาหรือศึกษาต่อ รวมถึงได้รับการดูแลหรือการให้
ความช่วยเหลือใดๆก็ตามที่ต้องการ เช่น การรักษาทางการแพทย์ และการให้คำ�ปรึกษา การที่
จะได้รับบริการต่างๆเหล่านี้ไม่ควรขึ้นอยู่กับว่ามีการฟ้องร้องดำ�เนินคดีหรือไม่

9. คุณมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าคดีที่คุณยื่นฟ้องรุดหน้าไปเพียงใด ข้อมูลที่คุณได้รับควรจะเป็นภาษาที่
คุณเข้าใจ คุณมีสิทธิ์ที่จะถามคำ�ถามเมื่อใดก็ได้

10. คุณมีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยสำ�หรับอันตรายที่เกิดขึ้นกับคุณ

คุณสามารถฟ้องร้องดำ�เนินคดีกับผู้ที่ทำ�ร้ายคุณเพื่อขอรับเงินชดเชยหรือผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อ
ชดเชยกับอันตรายที่คุณได้เผชิญมา นอกจากนี้ คุณอาจสามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
เพื่อชำ�ระค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่คุณมี หรือเพื่อชำ�ระค่าบริการใดๆที่คุณได้ใช้ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ขอรับคำ�ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล) เพื่อช่วยให้คุณอาการดีขึ้น
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ขอความช่วยเหลือ!

การจะยุติและออกจากสถานการณ์ย่ำ�แย่เป็นเรื่องยาก หากทว่า การขอความช่วยเหลือเป็นขั้นตอนแรกที่
สามารถทำ�ได้ มีผู้คนและองค์กรต่างๆ มากมายที่สามารถช่วยเหลือและปกป้องคุณ ซึ่งรวมถึงบริการทาง
สังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และสายด่วนให้ความช่วยเหลือต่างๆ ด้วย
คุณสามารถติดต่อองค์กรต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อขอรับรายละเอียดสำ�หรับติดต่อองค์กรที่ทำ�งานด้านเด็กใน
ท้องถิ่น หรือสายด่วนช่วยเหลือเด็ก
องค์กรที่คุณสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากคุณเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและการท่องเที่ยว หรือรู้จักกับ
ผู้เสียหาย โปรดติดต่อองค์กรต่อไปนี้
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สายด่วนช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Child Helpline International) จัดตั้งสายด่วน
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก สามารถตรวจสอบเบอร์โทรของสายด่วนในประเทศของคุณ
ได้ที่ www.childhelplineinternational.org
โครงการ “อย่าเมินเฉย” (Don’t Look Away!) เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เอ็คแพท
ริเริ่มขึ้นเพื่อรับแจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว ที่ www.reportchildsextourism.org หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ
เอ็คแพทในแอปสโตร์ แล้วคลิกที่ธงชาติของประเทศคุณ หรือของประเทศอื่น หากคุณ
สามารถเข้าใจภาษานั้น ๆ
ไซเบอร์ทิปไลน์ (CybertipLine) เป็นแนวคิดริเริ่มของศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผล
ประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Center for Missing and
Exploited Children) ซึ่งรับแจ้งเหตุจากนานาชาติที่ www.cybertipline.com
คณะทำ�งานเฉพาะกิจเสมือนจริงระดับโลก (Virtual Global Taskforce) ทำ�หน้าที่
สืบสวนเหตุทารุณกรรมและการแสวงหาประโยชน์ออนไลน์ โดยสามารถแจ้งเหตุทารุณ
กรรมที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศโคลอมเบีย ประเทศ
อิตาลี สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกาได้ที่
www.virtualglobaltaskforce.com

องค์กรที่ดำ�เนินงานเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ? หากต้องการ เราจัดให้คุณเดี๋ยวนี้ค่ะ! ข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายชื่อ
องค์กรหลักๆ ทั้งหมด ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดที่ดำ�เนินการเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ในการเดินทางและการท่องเที่ยว สามารถติดต่อองค์กรเหล่านี้ เพื่อสอบถามทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ขอรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณได้ค่ะ

เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
www.ecpat.org
info@ecpat.org

โครงการวิจัยระดับโลก (Global Study)
www.globalstudysectt.org
globalstudysectt@ecpat.net

หลักการปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการเดินทางและ
การท่องเที่ยว (เดอะโค้ด)
www.thecode.org
info@thecode.org
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องค์การแตร์ เด ซอมม์ (Terre des Hommes)
www.terredeshommes.org
info(at)terredeshommes.org

เครือข่ายเบตเตอร์แคร์ (Better Care Network)
www.bettercarenetwork.org
contact@bettercarenetwork.org

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UNWTO)

http://ethics.unwto.org/content/
protection-children-tourism

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF)
www.unicef.org

เอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
328/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66 2 215 3388 แฟกซ์: +66 2 215 8272
อีเมล: info@ecpat.org เว็บไซด์: www.ecpat.org

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
426/22 หมู่บ้านกกกาแล ต. ริมกก อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-750167 โทรสาร 053-750164
Email: info@ecpatthailand.org

