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Lời tựa
Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision), UN-ACT và Viện NEXUS hân hạnh hợp tác biên soạn
cuốn tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ hỗ trợ tái hòa nhập. Hỗ trợ việc tái hòa nhập của nạn
nhân bị buôn bán: Tài liệu hướng dẫn dành cho khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng được
biên soạn nhằm cung cấp một công cụ thiết thực cho các cán bộ hỗ trợ tại Khu vực Tiểu vùng
sông Mê Kông mở rộng, những người làm việc hàng ngày để hỗ trợ quá trình tái hòa nhập
của nạn nhân bị buôn bán.
Cuốn tài liệu này được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu Hậu buôn bán người: Kinh
nghiệm và Thách thức trong công tác (tái) hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán tại Khu vực Tiểu
vùng sông Mê Kông mở rộng, do chính phủ các quốc gia thuộc Tiến trình COMMIT ủy nhiệm
cho Viện NEXUS thực hiện. Nghiên cứu về công tác tái hòa nhập này dựa trên những cuộc
phỏng vấn hơn 250 nạn nhân bị buôn bán trong khu vực về cuộc sống họ đã trải qua sau khi
thoát ra khỏi tình trạng bị buôn bán. Do đó, tài liệu hướng dẫn này được xây dựng dựa trên
nền tảng kinh nghiệm thực tiễn và những nhu cầu mà nạn nhân tự nhận diện.
Nghiên cứu này được tiến hành trong bối cảnh sáng kiến tái hòa nhập toàn khu vực theo Đề
cương Dự án số 5 (PPC5) trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Tiểu vùng COMMIT lần thứ 2
(2008-2010) nhằm tìm cách đánh giá hiệu quả cấu trúc và quá trình tái hòa nhập trong khu
vực. Nghiên cứu này tiếp tục được tiến hành trong khuôn khổ Lĩnh vực 3, Bảo vệ của Kế
hoạch Hành động Tiểu vùng COMMIT lần thứ 3 (2011-2013). Nghiên cứu hướng tới những nhà
hoạch định chính sách liên quan tới chống buôn bán người và những người làm công tác
thực tiễn tại khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, như là một phương tiện nâng cao
hoạt động chống buôn bán người của họ, sao cho phù hợp với mối quan tâm và những kinh
nghiệm của nạn nhân bị buôn bán. Sáng kiến tái hòa nhập được thực hiện tại 6 quốc gia Tiểu
vùng sông Mê Kông mở rộng (Cam-pu-chia, Trung Quốc, CHDCND Lào, My-an-ma, Thái Lan và
Việt Nam) với sự hỗ trợ của các quốc gia thuộc Tiến trình COMMIT. Nghiên cứu này gồm 3
giai đoạn: 1) rà soát các dịch vụ tái hòa nhập trong khu vực; 2) các diễn đàn cấp quốc gia của
người làm công tác thực tiễn, thu thập thông tin về các dịch vụ và quy trình tái hòa nhập hiện
nay tại khu vực sông Mê Kông cũng như quan điểm của các cán bộ cung cấp dịch vụ; và 3)
nghiên cứu sơ bộ nạn nhân bị buôn bán về những kinh nghiệm của họ về tái hòa nhập (cùng
với các dịch vụ liên quan) tại khu vực sông Mê Kông.
Nỗ lực triển khai sâu rộng hơn những kết quả nghiên cứu, Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World
Vision) đã hỗ trợ việc xây dựng tài liệu hướng dẫn này dành cho các cán bộ cung cấp dịch vụ
tái hòa nhập trong khu vực, ủy nhiệm Viện NEXUS biên soạn cuốn tài liệu hướng dẫn. Tài liệu
này không chỉ tổng hợp các kết quả nghiên cứu mà còn cung cấp danh mục, hướng dẫn thiết
thực về các dịch vụ khác nhau như là một phần của chương trình tái hòa nhập. Cuốn tài liệu
hướng dẫn có thể hữu dụng trong việc thiết kế các chương trình và chính sách tái hòa nhập,
để đảm bảo rằng những chính sách và chương trình đó đáp ứng nhu cầu của nạn nhân bị
buôn bán. Tài liệu này cũng hữu ích trong công tác cung cấp dịch vụ tái hòa nhập hàng ngày,
cung cấp những giải pháp và hướng dẫn thiết thực đối với những thử thách mà cán bộ hỗ trợ
phải đối mặt trong công việc.
Chúng tôi hy vọng cuốn tài liệu hướng dẫn này sẽ là một công cụ hữu ích cho cán bộ cung cấp
dịch vụ khi họ tiếp tục công việc quan trọng của mình, công việc cứu vớt cuộc đời của những
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nạn nhân nam, nữ, trẻ em bị buôn bán khi hỗ trợ họ tái hòa nhập tại khu vực Tiểu vùng sông
Mê Kông mở rộng.
Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision), UN-ACT & Viện NEXUS
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Lời cảm ơn
Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu Hậu buôn bán
người: Kinh nghiệm và Thách thức trong công tác (Tái) hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán tại
Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, được thực hiện bởi Viện NEXUS trong khuôn khổ
chương trình hợp tác với dự án UNIAP (nay là UN-ACT) và chính phủ sáu quốc gia thuộc Tiến
trình COMMIT. Dự án nghiên cứu này nhận được sự đóng góp của rất nhiều cá nhân và tổ
chức, danh sách đầy đủ của họ có trong nghiên cứu gốc. Sự đóng góp quan trọng nhất là từ
250 nạn nhân bị buôn bán, những người đã hào phóng dành thời gian chia sẻ những kinh
nghiệm, cảm xúc và suy nghĩ riêng tư về tái hòa nhập và cuộc sống hậu buôn bán người của
họ. Những đóng góp của họ là yếu tố căn bản giúp hiểu rõ và trân trọng con đường dẫn tới
sự thành công (đôi khi là không thành công) của quá trình tái hòa nhập. Kinh nghiệm, ý kiến
phản hồi và đề xuất của những nạn nhânnày cũng chính là nền tảng của tài liệu hướng dẫn
này, qua đó giúp tăng cường những chương trình và chính sách tái hòa nhập tại khu vực Tiểu
vùng sông Mê Kông mở rộng.
Tài liệu hướng dẫn này được biên soạn bởi Viện NEXUS, với sự hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn
thế giới (World Vision), UN-ACT và nguồn tài chính từ Bộ Ngoại giao và Thương mại chính
phủ Úc (DFAT). Mục tiêu của tài liệu là nêu bật những vấn đề chủ chốt được phát hiện khi
cung cấp các dịch vụ tái hòa nhập tại khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và hướng
dẫn phương thức giải quyết những vấn đề và thách thức khi công tác này tiếp tục được phát
triển. Tài liệu này là một phần của sáng kiến của Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision),
UN-ACT và Viện NEXUS trong việc triển khai những kết quả nghiên cứu và những bài học rút
ra từ nghiên cứu về tái hòa nhập mà Tiến trình COMMIT ủy nhiệm, Hậu buôn bán người. Tôi
rất biết ơn Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) và UN-ACT đã hỗ trợ việc biên soạn tài
liệu hướng dẫn này như là một phần của nỗ lực cải thiện công tác tái hòa nhập của nạn nhân
bị buôn bán trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Chigusa Ikeuchi (Giám đốc Ban bảo vệ Chương trình chấm dứt
buôn bán người ETIP) và John Whan Yoon (Giám đốc Chương trình chấm dứt buôn bán
người ETIP) vì đã khởi xướng việc xây dựng tài liệu hướng dẫn này và đóng góp trong những
giai đoạn khác nhau của dự thảo. Chigusa Ikeuchi đã không chỉ tham gia khởi xướng mà còn
đưa ra những phản hồi và đề xuất trong các giai đoạn khác nhau của quá trình xây dựng và
kiểm tra bản thảo. Bà đã đóng góp rất đáng kể vào cuốn tài liệu hướng dẫn này. Tôi cũng
muốn gửi lời cảm ơn những đóng góp của cán bộ vùng và các Văn phòng quốc gia của Tổ
chức Tầm nhìn thế giới (World Vision) tại Cam-pu-chia, Trung Quốc, Lào, My-an-ma, Thái Lan
và Việt Nam cũng như Văn phòng quản lý vùng tại Băng-cốc và các Văn phòng Quốc gia của
UN-ACT tại Cam-pu-chia, Trung Quốc, Lào, My-an-ma, Thái Lan, Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn
này cũng nhận được phản hồi, nhận xét của tổ chức Hagar (Việt Nam) và Issara Institute
Foundation (tại My-an-ma).
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Maria Antonia Di Maio, chuyên gia tư vấn độc lập, người đã
đọc soát bản thảo và đưa ra nhiều đề xuất cũng như đóng góp hữu ích cho tài liệu. Tôi cũng
rất biết ơn Laura S. Johnson, nhà nghiên cứu tại NEXUS, vì sự hỗ trợ của cô trong việc chuẩn
bị biên soạn tài liệu này. Cuối cùng xin được cảm ơn Stephen Warnath, Chủ tịch kiêm giám
đốc điều hành Viện NEXUS vì những đóng góp của ông dành cho ấn phẩm này.
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1. Giới thiệu
Tái hòa nhập là một quá trình dài gồm nhiều bước kể từ khi nạn nhân thoát khỏi tình trạng bị
buôn bán.1 Trong điều kiện lý tưởng, nạn nhân bị buôn bán được xác định là bị buôn bán tại
nơi họ bị bóc lột hoặc sau khi trốn thoát, được trợ giúp ban đầu (mang tính tự nguyện) khi ở
nước ngoài và sau đó được hỗ trợ hồi hương hoặc quay trở về cộng đồng nơi họ được cung
cấp các dịch vụ hỗ trợ để tái hòa nhập về mặt xã hội và kinh tế. Một biến thể khác là các cá
nhân được nhận diện là nạn nhân bị buôn bán tại quốc gia họ tới và được hỗ trợ để tái hòa
nhập vào xã hội đó hoặc một quốc gia thứ ba. Trong những kịch bản này, cán bộ cung cấp
dịch vụ nên giao tiếp với nạn nhân bị buôn bán theo phương thức đảm bảo sự bảo vệ và
quyền mà họ có và được đảm bảo theo quy định pháp luật. Nghiên cứu gần đây về tái hòa
nhập, Hậu buôn bán người: Kinh nghiệm và Thách thức trong công tác (Tái) hòa nhập của nạn
nhân bị buôn bán tại Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, 2 phát hiện nhiều nạn nhân bị
buôn bán được hỗ trợ và giúp đỡ theo đúng những phương thức này. Phỏng vấn nạn nhân bị
buôn bán thu hoạch được nhiều kinh nghiệm và ví dụ tích cực về quá trình phục hồi và tái hòa
nhập. Nhiều nạn nhân bị buôn bán trước đây chia sẻ về vai trò quan trọng của các tổ chức cơ
quan khác nhau đã cung cấp dịch vụ hậu buôn bán người và hỗ trợ họ tái hòa nhập trong quá
trình phục hồi và tái hòa nhập của các nạn nhân này.
Tuy nhiên, nhiều nạn nhân bị buôn bán tại Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GSM) đã không
tiếp cận được những lộ trình “lý tưởng” trên và kinh nghiệm hậu buôn bán người của họ
không hề đơn giản hay thẳng tiến. Nhiều nạn nhân bị buôn bán trong khu vực Tiểu vùng sông
Mê Kông mở rộng không được xác định là nạn nhân bị buôn bán, điều này đồng nghĩa với
việc họ không nhận được những dịch vụ hỗ trợ quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Nhiều nạn
nhân không được xác định tại quốc gia họ tới và bị trục xuất hoặc phải tìm cách (và tự chi trả)
việc hồi hương, kết cục là gánh nợ vì khoản chi trả cho việc quay về. Một số được xác định là
nạn nhân bị buôn bán và được hỗ trợ hồi hương nhưng gặp phải những vấn đề trong gia
đình và cộng đồng, gây phức tạp cho quá trình tái hòa nhập và đôi khi dẫn tới việc tái di cư.
Một số nạn nhân bị buôn bán nhận được một số hình thức hỗ trợ nhất định nhưng không
phải đầy đủ các dịch vụ mà họ cần (và có quyền được hưởng) để vượt qua quá khứ bị buôn
bán và tái hòa nhập vào xã hội thành công. Và một số nạn nhân bị buôn bán đã lựa chọn từ
chối sự hỗ trợ vì những dịch vụ hiện có không phải thứ họ cần và mong muốn. Hiểu rõ những
quỹ đạo hậu buôn bán người phức tạp và đa dạng này làm sáng tỏ một loạt vấn đề và động
lực tham gia vào quá trình tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán trong khu vực Tiểu vùng
1Tái

hòa nhập là một quá trình phục hồi, tham gia về mặt kinh tế và xã hội sau khi kết thúc kinh nghiệm bị mua bán.
Thuật ngữ “tái hòa nhập” hàm ý việc trở về cộng đồng/môi trường ban đầu của nạn nhân, điều không phải lúc nào
cũng xảy ra và hơn thế, có thể không phải là giải pháp tốt nhất và lâu bền nhất. Trong một số trường hợp, nạn
nhân bị buôn bán xây dựng cuộc sống mới ở một cộng đồng hay quốc gia mới và do đó chúng ta có thể dùng khái
niệm “hòa nhập” thì chính xác hơn. Bên cạnh đó, một số nạn nhân bị buôn bán không được hòa nhập trước khi bị
mua bán, hệ quả của việc bị gạt ra ngoài lề xã hội, kịnh tế và/hoặc văn hóa, trong trường hợp này cũng được xếp
vào nhóm “hòa nhập”. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “tái hòa nhập” trong cuốn tài liệu này để bao hàm cả hai vấn
đề hòa nhập và tái hòa nhập bởi thuật ngữ này thường được sử dụng trong các khung hỗ trợ chống buôn bán
người và trong các khung hỗ trợ xã hội và phát triển nói chung. Xin mời xem phần 4 để lấy thêm thông tin chi tiết
hơn.
2Xin mời xem: Surtees, R. (2013) After Trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked
Persons in the Greater Mekong Sub-region. Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute. Có tại:
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20trafficking_Experiences%20and%20challenges%20in%20(
Re)integration%20in%20the%20GMS.pdf
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sông Mê Kông mở rộng. Việc này cũng nêu bật điểm mạnh và điểm yếu của các quy trình và
cơ chế tái hòa nhập hiện tại cũng như đề xuất những phương thức giúp nhân rộng thực tiễn
tốt hoặc giải quyết các vấn đề.
Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng dựa trên cơ sở những phát hiện của nghiên cứu: Hậu
buôn bán người: Kinh nghiệm và Thách thức trong công tác (Tái) hòa nhập của nạn nhân bị
buôn bán tại Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, được rút ra từ chính những kinh
nghiệm và ý kiến của hơn 250 nạn nhân bị buôn bán trong khu vực. Tài liệu nêu bật những ví
dụ tích cực và thành công trong tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán trong những bối cảnh
và quốc gia khác nhau trong khu vực. Tài liệu cũng trình bày những thách thức mà nạn nhân
bị buôn bán phải đối mặt khi họ tìm cách vượt qua việc họ bị bóc lột, bao gồm những đề xuất
về những gì có thể làm trong tương lai để hỗ trợ tốt hơn quá trình phục hồi và tái hòa nhập
của nạn nhân bị buôn bán. Một điểm quan trọng là tài liệu cung cấp một danh sách kiểm tra
chỉ rõ những cách thức cải thiện công việc lập chương trình và chính sách tái hòa nhập. Tài
liệu là một nguồn tham khảo thiết thực cho cán bộ cung cấp dịch vụ trong khu vực Tiểu vùng
sông Mê Kông mở rộng (và khu vực lớn hơn), hỗ trợ cải thiện các chương trình và chính sách
tái hòa nhập dành cho nạn nhân bị buôn bán. Tài liệu này cũng hữu ích với các nhà tài trợ và
nhà hoạch định chính sách trong việc xác định và tài trợ cho thực tiễn tốt trong lĩnh vực tái
hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán.
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2. Giới thiệu về cuốn tài liệu hướng dẫn này
2.1 Nội dung cuốn tài liệu này là gì?
Tài liệu này được xây dựng dựa trên kết quả của nghiên cứu cấp khu vực về tái hòa nhập, Hậu
buôn bán người: Kinh nghiệm và Thách thức trong công tác (Tái) hòa nhập của nạn nhân bị
buôn bán tại Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Nghiên cứu khám phá những kinh
nghiệm và nhu cầu thực tế của hơn 250 nam giới, phụ nữ và trẻ em thuộc sáu quốc gia trong
GMS, những người bị bóc lột tình dục, lao động, ăn xin và hôn nhân cưỡng ép khi họ tìm cách
vượt qua và sống tiếp sau khi thoát khỏi tình trạng bị buôn bán. Mục tiêu của nghiên cứu này
là giúp hiểu rõ kinh nghiệm tái hòa nhập của từng nạn nhân bị buôn bán tại các quốc gia khác
nhau trong khu vực GMS – những điều tích cực, những điều kém thành công và những điều
có thể thực hiện trong tương lai để nhân rộng thực tiễn tốt hoặc tránh những gì còn chưa
tốt. 3
Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng để chia sẻ những kết quả nghiên cứu quan trọng về
những nhu cầu hỗ trợ khác nhau của nạn nhân bị buôn bán tới các cán bộ cung cấp dịch vụ và
các nhà hoạch định chính sách, những người có thể chưa có thời gian hay cơ hội xem toàn
văn nghiên cứu. Tài liệu này tổng hợp và cô đọng những kết quả nghiên cứu – bao gồm
những nhu cầu hỗ trợ được xác định bởi nạn nhân bị buôn bán và những thách thức cần phải
đối mặt trong việc cung cấp từng loại dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập – và sau đó cung cấp một
danh mục cho từng lĩnh vực dịch vụ, trong đó hướng dẫn cán bộ cung cấp dịch vụ và các nhà
hoạch định chính sách phương thức cung cấp dịch vụ tái hòa nhập chất lượng cao bao gồm
những điều cần cân nhắc cụ thể trong trường hợp nạn nhân là trẻ em. Hướng dẫn bao quát
này có thể được sử dụng bởi các tổ chức khi họ thiết kế và thực hiện các chương trình và
giao thức hỗ trợ

2.2 Tài liệu này dành cho đối tượng nào?
Tài liệu này dành cho bên cung cấp dịch vụ đang thiết kế, thực hiện và quản lý các chương
trình tái hòa nhập trong khu vực GMS. Đối tượng của tài liệu bao gồm các nhân viên công tác
xã hội và cán bộ trợ giúp xã hội, nhà tâm lý học và chuyên gia tư vấn, nhân viên y tế, luật sư
và trợ lý pháp lý, nhà giáo dục và chuyên gia đào tạo, cán bộ quản lý hành chính, chuyên gia
tạo thu nhập, cán bộ quản lý dự án.v.v…4

3Nghiên

cứu này được xây dựng dựa trên các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với 252 nạn nhân bị buôn bán về những
kinh nghiệm tái hòa nhập của họ bao gồm những thành công và thách thức, cũng như những kế hoạch và nguyện
vọng trong tương lai. Nghiên cứu có bản toàn văn và bản tóm tắt. Bản tóm tắt có bản tiếng Anh, tiếng Mi-an-ma,
Trung Quốc, Khmer, Lào, Thái và tiếng Việt. Xin mời xem: Surtees, R. (2013) After Trafficking: Experiences and
Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong Sub-region, Executive Summary.
Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute. Có tại: http://www.nexusinstitute.net/publications/.
4Bên cung cấp dịch vụ dùng để chỉ những tổ chức cung cấp một hoặc nhiều hơn một loại hình dịch vụ mà nạn
nhận bị mua bán cần và được hỗ trợ. Khái niệm này bao gồm nơi trú ẩn/ nơi ở, chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp lý, hỗ
trợ tâm lý, hỗ trợ việc hồi hương, hòa giải gia đình, dạy nghề, các chương trình kinh tế/ giới thiệu việc làm, các cơ
hội học tập và giám sát ca. Bên cung cấp dịch vụ có thể là người của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ,
tổ chức quốc tế và có thể tham gia trọn vẹn vào công tác phòng chống buôn bán người hoặc có thể làm việc liên
quan tới hỗ trợ xã hội nói chung.
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Tài liệu cũng có thể được sử dụng bởi cán bộ cung cấp dịch vụ tại các quốc gia và khu vực
khác để tăng cường sự can thiệp vào quá trình tái hòa nhập sao cho phù hợp với những mối
quan tâm và kinh nghiệm của nạn nhân bị buôn bán.
Tài liệu cũng có thể có ích đối với các nhà hoạch định chính sách trong việc đề xuất một
khung hỗ trợ thiết thực kiến tạo tái hòa nhập thành công, cân nhắc xem thay đổi và sự cải tổ
nào là cần thiết trong hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập tại quốc gia của họ (và trong khu vực) và
làm thế nào họ có thể đẩy mạnh chính sách và khung quản lý liên quan tới quá trình tái hòa
nhập của nạn nhân.
Các nhà tài trợ cũng có thể thấy cuốn tài liệu này hữu ích trong việc hiểu rõ điều gì tạo nên tái
hòa nhập thành công và hướng dẫn họ làm thế nào để tài trợ, giám sát và đánh giá các chính
sách và chương trình tái hòa nhập một cách hiệu quả

2.3 Sử dụng cuốn tài liệu này như thế nào?
Cuốn tài liệu này được chia thành bảy phần, được tóm tắt ngắn gọn và chi tiết bên dưới
Phần 1. Giới thiệu chung
Giới thiệu cuốn tài liệu và mục tiêu
Phần 2. Giới thiệu về cuốn tài liệu
Giải thích nội dung của cuốn tài liệu, đối tượng hướng tới và cách thức sử dụng
Phần 3. Nghiên cứu về tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán
Cung cấp tổng quan về Hậu buôn bán người, nghiên cứu về tái hòa nhập được tiến hành với
hơn 250 nạn nhân bị buôn bán trong khu vực GMS và cơ sở xây dựng cuốn tài liệu này.
Phần 4. Thiết kế khung thảo luận. Định nghĩa các thuật ngữ và khái niệm
Rà soát những yếu tố tạo nên tái hòa nhập thành công và vạch ra những quỹ đạo mà nạn
nhân bị buôn bán có thể đi theo, với những kinh nghiệm đa dạng về việc xác định đối tượng
và sự hỗ trợ. Phần này cũng nêu chi tiết những kết quả đầu ra khác nhau của quá trình tái hòa
nhập có thể tạo nên tái hòa nhập thành công cũng như những hình thức khác nhau của sự hỗ
trợ (“lĩnh vực dịch vụ”) có thể cần tới để trợ giúp quá trình này.
Phần 5. Hỗ trợ tái hòa nhập thành công và bền vững
Mô tả những yếu tố góp phần tái hòa nhập thành công của nạn nhân bị buôn bán, bao gồm
danh mục những khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực xây dựng chương trình, chính sách/vận
động, và khi làm việc với trẻ em. Sau đó phần này vạch ra các loại dịch vụ tái hòa nhập khác
nhau, với vai trò là thành tố tạo nên một gói đầy đủ hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán và có thể
nạn nhân bị buôn bán sẽ cần tổ hợp những thành tố này để tái hòa nhập thành công. Từng
“lĩnh vực dịch vụ” trong số 10 lĩnh vực (được liệt kê bên dưới) được thảo luận lần lượt. Mỗi
lĩnh vực dịch vụ trình bày: 1) lĩnh vực dịch vụ và hỗ trợ cụ thể mà nạn nhân bị buôn bán cần
trong quá trình tái hòa nhập (bao gồm những vấn đề cụ thể liên quan tới tái hòa nhập trẻ em
bị buôn bán ); 2) những điểm mà nạn nhân bị buôn bán trong khu vực GMS nói rằng là vấn đề
và thử thách có thể gặp phải khi cung cấp những dịch vụ này, bao gồm những nghiên cứu
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trường hợp minh họa những thử thách khác nhau này; và 3) danh mục dành cho việc xây
dựng chương trình, chính sách/vận động và khi làm việc với trẻ em

Lĩnh vực dịch vụ số 1.
Lĩnh vực dịch vụ số 2.
Lĩnh vực dịch vụ số 3.
Lĩnh vực dịch vụ số 4.
Lĩnh vực dịch vụ số 5.
Lĩnh vực dịch vụ số 6.
Lĩnh vực dịch vụ số 7.
Lĩnh vực dịch vụ số 8.
Lĩnh vực dịch vụ số 9.
Lĩnh vực dịch vụ số 10.

Nhà, chăm sóc và nơi ở
Hỗ trợ y tế
Tư vấn và hỗ trợ tâm lý
Kỹ năng sống và giáo dục
Chương trình tạo điều kiện về mặt kinh tế
Hỗ trợ hành chính
Hỗ trợ và trợ giúp pháp lý
Đánh giá về an ninh và an toàn
Tư vấn, hòa giải và hỗ trợ gia đình
Quản lý ca

Phần 6. Kết luận
Phần này đưa ra kết luận ngắn gọn dành cho cuốn tài liệu tái hòa nhập.
Phần 7. Nguồn lực, công trình nghiên cứu và tài liệu đọc thêm
Đây là một danh sách (không đầy đủ) các nguồn tham khảo và công trình nghiên cứu thiết
thực về những vấn đề khác nhau liên quan tới tái hòa nhập. Danh sách này bao gồm các công
cụ thiết thực (như tài liệu cầm tay, sổ tay và tài liệu hướng dẫn) cũng như những công trình
nghiên cứu. Danh sách những nguồn lực được chia theo lĩnh vực dịch vụ cũng như những
nguồn liên quan tới bảo vệ trẻ em, các nguyên tắc đạo đức và các vấn đề khác cần được xem
xét để hỗ trợ tái hòa nhập thành công và bền vững.
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3. Nghiên cứu về tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn
bán.5
3.1 Đối tượng trao đổi
Nghiên cứu nền tảng của cuốn tài liệu này (Hậu buôn bán người : Kinh nghiệm và Thách thức
trong công tác (Tái) hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán tại Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông
mở rộng) được tiến hành tại từng quốc gia trong số sáu nước khu vực GMS (Cam-pu-chia,
Trung Quốc, Lào, My-an-ma, Thái Lan và Việt Nam). Các cuộc phỏng vấn được tiến hành với
252 người đã từng là nạn nhân bị buôn bán (VoTs) dưới nhiều khía cạnh về độ tuổi, giới tính,
quốc tịch, dân tộc, hình thức bị buôn bán, quốc gia điểm đến và các giai đoạn khác nhau của
quá trình (tái) hòa nhập, tại quê hương hoặc tại quốc gia điểm đến. Mẫu nghiên cứu đa dạng
này (cùng với những kinh nghiệm phong phú và đa dạng của họ sau khi bị buôn bán ) giúp
chúng tôi tìm hiểu một loạt những nhu cầu và kinh nghiệm tái hòa nhập. Thông qua những
cuộc phỏng vấn chuyên sâu, chúng tôi cũng muốn hiểu sâu và chi tiết hơn những kinh
nghiệm này.

Nhóm người trả lời phỏng vấn
Chúng tôi đã phỏng vấn bốn nhóm nạn nhân bị buôn bán để thu lượm được những kinh
nghiệm trợ giúp và xác định nạn nhân6 đa dạng nhất có thể. Việc này bao gồm việc phỏng vấn
nạn nhân bị buôn bán đã từng 1) được xác định và trợ giúp, 2) được xác định và không được
trợ giúp, 3) không được xác định và không được trợ giúp, 4) không được xác định và được
trợ giúp. Những nhóm này được mô tả chi tiết trong bảng dưới đây.
Bảng số 1. Đối tượng trao đổi. Bốn nhóm người trả lời phỏng vấn. 7
Được xác định
Không được xác định
Được trợ Những người được xác định là nạn
giúp
nhân bị buôn bán bởi các bên liên quan
tới phòng chống buôn bán người và
được hỗ trợ trong khuôn khổ khung
Phòng chống buôn bán người (AT)

Những người không được xác định là
nạn nhân bị buôn bán nhưng nhận
được sự trợ giúp chính thức, cho dù
đó là trợ giúp phòng chống buôn bán
người hay trong khuôn khổ các

5 Thông tin đầy đủ và chi tiết về phương pháp nghiên cứu và quá trình thu thập dữ liệu có tại Surtee, R. (2013)

After trafficking: Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the Greater Mekong
Sub-region. Bangkok: UNIAP and NEXUS Institute, pp. 28-38.
6 Xác định nạn nhân là quá trình mà nạn nhân bị buôn bán (VoT) được xác định là đã bị “buôn bán ”. Đây là quy
trình nhận diện chính thức bởi cán bộ có thẩm quyền. Một số quốc gia yêu cầu một cán bộ nhà nước có thẩm
quyền công nhận chính thức nạn nhân bị buôn bán. Điều này có nghĩa những nạn nhân bị buôn bán có thể được
xác định một cách không chính thức bởi một tổ chức phi chính phủ nhưng có thể không được xác định chính thức
là nạn nhân bởi chính phủ.
7 Khung phía trên là điểm khởi đầu trong việc định nghĩa làm thế nào để tiếp cận nhiều nạn nhân bị buôn bán
thuộc nhiều nhóm đa dạng hơn để có thể tìm hiểu nhiều lộ trình (tái) hòa nhập và nhu cầu hỗ trợ đa dạng hơn.
Tuy nhiên, các nhóm người tham gia phỏng vấn không phải hoàn toàn tách biệt và những nạn nhân rơi vào các
nhóm khác nhau trong suốt cuộc sống sau khi thoát khỏi tình trạng bị mua bán hoặc có liên quan tới những
phương án trợ giúp khác nhau, những thứ (và có thể không) sẵn có. Một số nạn nhân bị buôn bán không được
xác định và không được trợ giúp tại quốc gia điểm đến, nhưng được xác định và trợ giúp khi hồi hương. Một số
được xác định và trợ giúp ở nước ngoài, nhưng sau đó từ chối được trợ giúp khi hồi hương. Những nạn nhân bị
buôn bán khác ban đầu từ chối được xác định và/hoặc trợ giúp nhưng sau đó lại tìm kiếm sự giúp đỡ.
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hoặc hệ thống trợ giúp xã hội nói chương trình trợ giúp xã hội
chung
Không
Những nạn nhân bị buôn bán đã được
được trợ xác định nhưng không được trợ giúp
giúp
(trong khuôn khổ phòng chống buôn
bán người hay hệ thống trợ giúp xã hội
nói chung). Nhóm này bao gồm: 1)
những người được xác định nhưng
không được trợ giúp hoặc trợ giúp
không sẵn có; 2) những người được
xác định nhưng không cần trợ giúp; 3)
những người được xác định nhưng từ
chối sự trợ giúp

Những nạn nhân bị buôn bán không
được xác định và không được trợ
giúp trong khuôn khổ phòng chống
buôn bán người hoặc thông qua các
bên cung cấp dịch vụ không chuyên
về buôn bán người nói chung

Giới tính, độ tuổi, quốc tịch. Nạn nhân bị buôn bán được phỏng vấn trong nghiên cứu này
bao gồm phụ nữ và nam giới, người trưởng thành và trẻ em. Họ là công dân của một trong
sáu quốc gia trong khu vực: Cam-pu-chia, Trung Quốc, Lào, My-an-ma, Thái Lan và Việt Nam.
Tuy nhiên hầu hết trong số họ (82%) là công dân My-an-ma, Việt Nam và Cam-pu-chia.
Bảng số 2: Hồ sơ những nạn nhân bị buôn bán tham gia phỏng vấn
Tổng số người trả lời phỏng vấn
Theo giới tính
Theo độ tuổi (khi bị buôn bán )
Quốc gia gốc

252 người bị buôn bán
78 – nam
174 – nữ
145 – người trưởng thành
107 – trẻ em (dưới 18 tuổi khi bị buôn bán )8
62 – Cam-pu-chia
8 – Trung Quốc
28 – Lào
79 – My-an-ma
9 – Thái Lan
66 – Việt Nam

Dân tộc. Những người trả lời phỏng vấn có cả người dân tộc thiểu số và nhóm đa số tại quốc
gia họ; thành phần dân tộc tại từng quốc gia được khái quát tại bảng số 3 bên dưới
Bảng số 3. Dân tộc
Nước gốc/ quốc tịch
Cam-pu-chia
Trung Quốc
Lào

Dân tộc của người tham gia phỏng vấn
Khmer (56), Việt Nam (3), Chàm (1), Không rõ (2)
Hán (5), Hồi (1), Không rõ (2)
Lào Lưm (18), Lào Thưng (4), Lavad/Lào Lưm (1), Khơ-mú

8

Tuổi ở đây là độ tuổi khi đứa trẻ bị mua bán. Những trẻ em bị mua bán tại những độ tuổi rất khác nhau – có thể
dao động từ bị mua bán khi còn sơ sinh cho tới 17 tuổi. Tại thời điểm phỏng vấn của nghiên cứu này, một số nạn
nhân vẫn còn là trẻ em (n=55). Những cuộc phỏng vấn với trẻ em đã từng bị mua bán trước đây chỉ được tiến
hành với trẻ em từ 13 tuổi trở lên. Đa số (n=41) rơi vào khoảng 15 – 17 tuổi khi được phỏng vấn. Tuy nhiên, những
trường hợp khác đã là người trưởng thành (n=52) và được phỏng vấn khi đã trưởng thành.
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My-an-ma

Thái Lan
Việt Nam

(1), Soy/Lào Thưng (1), Không rõ (3)
Bamar (47), Shan (8), Kayin (6), Bamar/Shan (4), Chin (2),
Pa-Laung (2), Kayah(1), Mon (1), Pa O (1), Larhu/Rakhine (1),
Bamar/Rakhine (1), Bamar/Ấn (1), Bamar Kayin (1),
Thái/Bamar (1),Không rõ (2)
Thái (9)
Kinh (50), Dao (5), Hmong (2), Sán Dìu (2), Dao Tuyển (1),
Khơ Mú (2), Nùng (1), Sán Chỉ (1), Tày (1), Không rõ (1)

Hình thức bị buôn bán. Những người trả lời phỏng vấn bị bóc lột dưới nhiều hình thức buôn
bán người khác nhau – bóc lột tình dục, lao động, hôn nhân cưỡng ép, ăn xin và bán hàng
rong trên phố hoặc bị bóc lột tình dục và lao động kết hợp.
Hình thức mua bán người phổ biến nhất đối với những người tham gia phỏng vấn trong
nghiên cứu này là lao động bị cưỡng ép – trong nông nghiệp/đồn điền, xây dựng, công việc
gia đình, công việc tại nhà máy, đánh bắt thủy sản hoặc trung tâm dịch vụ, như tổng hợp ở
bảng số 4 bên dưới. Một số nạn nhân bị buôn bán bị bóc lột dưới nhiều hình thức khác nhau
trong thời gian bị buôn bán – ví dụ: bị buôn bán tới nơi đánh bắt thủy sản và sau đó tới đồn
điền, công việc xây dựng và tại nhà máy kết hợp, bị bóc lột làm công việc nhà trước và sau đó
là xây dựng, v.v…
Bảng số 4. Hình thức mua bán người
Bóc lột tình dục
619
Lao động
12310
Nông nghiệp/đồn điền – 14
Xây dựng – 13
Việc nhà– 25
Nhà máy– 35
Đánh bắt thủy sản – 37
Lĩnh vực dịch vụ (cửa hàng, nhà hàng) – 8
Hôn nhân cưỡng ép
3511
Ăn xin và bán hàng rong trên phố
20
Bóc lột tình dục và lao động
3
12
Trốn thoát trước khi bị bóc lột
7
Không rõ13
3
Tổng cộng
252

9

Nhóm này bao gồm 9 nạn nhân đã trốn thoát trước khi bị bóc lột về tình dục
Nhóm này bao gồm 5 nạn nhân đã trốn thoát trước khi bị bóc lột về lao động
11 Nhóm này bao gồm 4 nạn nhân đã trốn thoát trước khi bị cưỡng hôn
12 Những cô gái/ phụ nữ này đã trốn thoát khỏi những kẻ buôn người trước khi họ bị bóc lột nhưng tất cả các chỉ
số đều chỉ ra rằng nếu không trốn thoát họ đã bị ép trở thành gái bán dâm hoặc cưỡng hôn.
13 Trọng tâm của những cuộc phỏng vấn là kinh nghiệm của nạn nhân sau khi thoát khỏi tình trạng bị mua bán (cụ
thể là trốn thoát, xác định là nạn nhân, hồi hương, trợ giúp, (tái) hòa nhập) và những người tham gia phỏng vấn
không bị yêu cầu thảo luận về trải nghiệm bị mua bán của họ. Trong khuôn khổ và phần giới thiệu nghiên cứu, nạn
nhân được thông báo rằng họ có thể lựa chọn không nói về trải nghiệm bị mua bán của mình. Kết quả là, trong
một số trường hợp, không rõ thông tin về hình thức bóc lột mà nạn nhân bị buôn bán phải chịu.
10
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Quốc gia điểm đến. Phần lớn những người trả lời phỏng vấn đều bị buôn bán trong phạm vi
khu vực GMS. Thái Lan, Trung Quốc và Ma-lay-si-a là những quốc gia điểm đến chính, nơi đa
số nạn nhân bị buôn bán bị bóc lột (chiếm 75,9%) Tuy nhiên một số nạn nhân bị bóc lột tại các
quốc gia khác và kết quả nghiên cứu phản ánh những vấn đề tại các quốc gia khác nhau này
cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực GMS.
Một số nạn nhân bị buôn bán ngay tại đất nước của chính họ - tổng cộng 44 nạn nhân bị buôn
bán bị bóc lột ngay trong nước (17.5%), 37 nạn nhântrong số đó là trẻ em. Chi tiết những vụ
buôn bán người trong nước cũng được trình bày trong bảng bên dưới.
Con số quốc gia điểm đến (n=266) vượt xa con số người tham gia phỏng vấn (n-252); một số
nạn nhân bị bóc lột tại hơn một quốc gia điểm đến.
Bảng số 5. Quốc gia điểm đến của nạn nhân bị buôn bán
Cam-pu-chia
16 (10 công dân Cam-pu-chia bị buôn bán trong nước; 6 công
dân nước ngoài)
Trung Quốc
59 (8 công dân Trung Quốc bị buôn bán trong nước; 51 công
dân nước ngoài)
Hồng Kông, Trung Quốc 2 (công dân của các nước GMS)
In-đô-nê-si-a
4 (công dân của các nước GMS)
I-xra-en
2 (công dân của các nước GMS)
Ý
1 (công dân của các nước GMS)
Nhật Bản
2 (công dân của các nước GMS)
Lào
3 (3 công dân Lào bị buôn bán trong nước)
Ma-lay-si-a
41 (công dân của các nước GMS)
My-an-ma
8 (8 công dân My-an-ma bị buôn bán trong nước)
Sing-ga-po
4 (công dân của các nước GMS)
Đài Loan, Trung Quốc
2 (công dân của các nước GMS)
Thái Lan
102 (2 công dân Thái Lan bị buôn bán trong nước; 100 công
dân nước ngoài)
Việt Nam
17 (13 công dân Việt Nam bị buôn bán trong nước; 4 công dân
nước ngoài)
Vương quốc Anh
1 (công dân của các nước GMS)
Y-e-men
2 (công dân của các nước GMS)
Tổng cộng
266

3.2 Nội dung trao đổi
Những cuộc phỏng vấn chuyên sâu được tiến hành với một nhóm nạn nhân bị buôn bán rất
đa dạng, để tìm hiểu về điều kiện sống của họ trước khi bị buôn bán, trải nghiệm bị buôn bán
và di trú, việc trốn thoát khỏi bị bóc lột, cuộc sống hậu buôn bán người và những nhu cầu trợ
giúp khác nhau của họ. Dù những điểm cụ thể của kinh nghiệm bị buôn bán có thu hút sự chú
ý, chúng tôi tập trung vào việc hiểu rõ và phân tích các quá trình tái hòa nhập, nhận diện sự
khác biệt lớn trong kinh nghiệm của những nạn nhântham gia trả lời phỏng vấn.
Dữ liệu được thu thập thông qua bảng câu hỏi đã được chuẩn hóa, mặc dù hướng tiếp cận là
sử dụng bảng câu hỏi bán cấu trúc trong đó nghiên cứu viên chỉnh sửa câu hỏi cho phù hợp
18

với trải nghiệm riêng của từng nạn nhân. Câu hỏi đã được chuẩn hóa giúp nghiên cứu viên
đảm bảo tính tương đồng và nhất quán trong các mục được yêu cầu tìm hiểu. Với mục đích
tìm hiểu con đường và quỹ đạo của những nạn nhân bị buôn bán trong khu vực GMS, các
mục yêu cầu tìm hiểu phục vụ cho phỏng vấn tập trung vào những chủ đề và giai đoạn trong
cuộc sống cụ thể trong Sơ đồ số 1.
Sơ đồ 1. Các mục yêu cầu tìm hiểu phục vụ nghiên cứu
Thông tin bối cảnh/cá nhân
↓
Trải nghiệm trong thời gian bị buôn bán
↓
Thoát khỏi tình trạng bị buôn bán
↓
Xác định (hoặc không được xác định) là nạn nhân bị buôn bán
↓
Hồi hương (nếu được áp dụng)
↓
Hỗ trợ và trợ giúp sau khi bị buôn bán (nếu có)
↓
Mối quan hệ và tương tác với gia đình và cộng đồng
↓
Quá trình tái hòa nhập, sau 12 tháng
↓
Đánh giá tổng quan về những hỗ trợ sau khi bị buôn bán, nếu có
↓
Kế hoạch tương lai, nguyện vọng, nhu cầu
↓
Thông tin bổ sung có liên quan tới tái hòa nhập

19

4. Thiết kế khung thảo luận. Giải thích các thuật ngữ và
khái niệm
4.1 Thế nào là tái hòa nhập thành công?
Tái hòa nhập là quá trình phục hồi và tham gia về mặt kinh tế và xã hội sau khi thoát khỏi tình
trạng bị buôn bán. Quá trình này bao gồm:






định cư trong một môi trường an toàn và an ninh,
tiếp cận một mức sống hợp lý,
ổn định sức khỏe thể chất và tinh thần,
cơ hội phát triển về mặt cá nhân, xã hội và kinh tế, và
tiếp cận hỗ trợ xã hội và cảm xúc

Biểu đồ số 1. Thành tố của tái hòa nhập thành công

môi trường
an toàn và an
ninh

tiếp cận hỗ
trợ

mức sống
hợp lý

(tái) hòa nhập
thành công

cơ hội phát
triển

ổn định sức
khỏe thể chất
và tinh thần
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Một khía cạnh quan trọng của việc can thiệp vào quá trình tái hòa nhập là làm việc cùng và
trợ giúp nạn nhân bị buôn bán phát triển kỹ năng giúp họ độc lập, tự túc và tăng cường khả
năng tự phục hồi. 14
nạn nhân bị buôn bán có thể được tái hòa nhập trong những bối cảnh khác nhau, tùy thuộc
vào nhu cầu, mối quan tâm và tình hình cá nhân. Trong một số trường hợp, tái hòa nhập liên
quan tới việc quay về quê hương; trong những trường hợp khác tái hòa nhập là hòa nhập
vào một môi trường mới. Những lựa chọn khác nhau có thể là:




Tái hòa nhập vào cộng đồng quê hương bản quán. Khi nạn nhânquay trở về gia đình
và/hoặc cộng đồng quê hương bản quán tại đất nước của họ.
Hòa nhập vào một cộng đồng mới tại quê hương. Khi nạn nhân hòa nhập vào một cộng
đồng mới tại đất nước của họ.
Hòa nhập vào một quốc gia mới. Khi nạn nhân hòa nhập vào một cộng đồng mới tại
một quốc gia mới.

Biểu đồ số 2 minh họa một số quỹ đạo mà nạn nhân bị buôn bán có thể đi theo, cùng những
trải nghiệm đa dạng về việc xác định nạn nhân và trợ giúp vào những giai đoạn khác nhau
trong cuộc sống của nạn nhânsau khi họ thoát khỏi tình trạng bị buôn bán. Như đã ghi phía
trên, lý tưởng là những nạn nhân bị buôn bán được xác định chính thức là nạn nhân bị buôn
bán tại nơi họ bị bóc lột hoặc sau khi họ trốn thoát, được trợ giúp ở nước ngoài và hỗ trợ hồi
hương hoặc quay trở về cộng đồng nơi họ được các dịch vụ trợ giúp quá trình tái hòa nhập
xã hội và kinh tế. Phương án thay thế là họ có thể được xác định là nạn nhân bị buôn bán tại
quốc gia điểm đến và được trợ giúp hòa nhập vào một cộng đồng hoặc tái định cư tại một
quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra trong thực tế và biểu đồ
bên dưới nêu chi tiết những lộ trình khác nhau cho cả quá trình tái hòa nhập và hòa nhập của
nạn nhân bị buôn bán trong nghiên cứu này.

14

Tham khảo từ Surtees, R. (2008) Re/integration of trafficked persons – how can our work be more effective.
Brussels: KBF & Vienna/Washington: NEXUS Institute.
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Biểu đồ số 2. Lộ trình của nạn nhân(không) được xác định và (không) được trợ giúp hậu buôn bán người 15
Được trợ giúp
chính thức tại
điểm đến

Nạn nhân
được xác
định

Từ chối
Không được trợ
giúp tại điểm đến

Thoát khỏi
tình trạng
bị mua bán

Nạn nhân
không
được xác
định

Chấp nhận

Chấp nhận
Được trợ giúp
không chính
thức tại điểm
đến
Từ chối

Chính thức được
trợ giúp trở về
(hồi hương)
Tự hòa nhập tại
điểm đến (thành
công và không
thành công)
Được trợ giúp
hòa nhập tại
điểm đến (thành
công và không
thành công)
Trở về không
được hỗ trợ (bị
trục xuất, được
hỗ trợ không
chính thức hoặc
tự trở về)

Được trợ giúp
chính thức tại
quê hương

Chấp nhận

Từ chối

Tự (tái) hòa nhập
không được hỗ trợ
(thành công và
không thành công)

(Tái) hòa nhập được
trợ giúp (thành
công và không
thành công)

Không được trợ
giúp chính thức
tại quê hương

Tội phạm, bị trục
xuất và/ hoặc bỏ
tù

15

Biểu đồ này khắc họa những lộ trình phổ biến của nạn nhận bị mua bán là người trưởng thành. Tuy nhiên quá trình và quy trình xác định nạn nhân và trợ giúp cần có
những khác biệt dành cho đối tượng trẻ em. Chính phủ và các cơ quan hữu quan có trách nhiệm trợ giúp và bảo vệ trẻ em khi có những vấn đề liên quan tới bảo vệ trẻ em
nảy sinh, đặc biệt khi trẻ em không có cha mẹ chăm sóc
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Tái hòa nhập có ý nghĩa là một công việc phức tạp và tốn kém, thường xuyên đòi hỏi những
dịch vụ đầy đủ và đa dạng dành cho nạn nhân bị buôn bán (và đôi lúc là cả gia đình của họ).
Nạn nhân bị buôn bán có thể có những nhu cầu ngắn và dài hạn khác nhau – ví dụ: nhu cầu về
mặt sức khỏe thể chất, tâm lý, giáo dục, nghề nghiệp, xã hội và kinh tế. Nạn nhân bị buôn bán
vì nhiều mục đích khác nhau, bản chất và ảnh hưởng của việc bóc lột thường là tùy thuộc
theo bối cảnh và mang những đặc điểm rất riêng với từng cá nhân. Bên cạnh đó, họ thường
sẵn có những điểm dễ bị tổn thương về mặt cá nhân, xã hội và kinh tế, những điều này cũng
cần được giải quyết để đảm bảo môi trường thuận lợi cho tái hòa nhập thành công. Điều này
đồng nghĩa, trong thực tế, những nhu cầu trợ giúp và tái hòa nhập cũng mang tính chất cá
nhân rất cao và thường là rất phức tạp.
Khả năng tái hòa nhập thành công thường phụ thuộc vào việc nạn nhân bị buôn bán đã vượt
qua những bước khác, bao gồm xác định nạn nhân chính thức, quy trình quay trở về an toàn,
tiếp cận các dịch vụ phù hợp. Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, việc này cũng bao gồm
cuộc hẹn với người bảo trợ phù hợp, việc chăm sóc tạm thời thích hợp và một quá trình có
cấu trúc nhằm xác định giải pháp dài hạn phù hợp nhất cho sự phát triển đầy đủ của trẻ và
đảm bảo quyền cơ bản của trẻ. Việc không tiếp cận được những quy trình và quá trình nêu
trên thường dẫn tới sự thiếu hỗ trợ hoặc hỗ trợ/can thiệp không phù hợp, chẳng hạn trường
hợp nạn nhân trẻ em bị xác định nhầm thành nạn nhân là người trưởng thành.
Đánh giá khi nào nạn nhân tái hòa nhập thành công thì không hề đơn giản do sự phức tạp của
quá trình này và của cuộc sống nạn nhân sau khi thoát khỏi tình trạng bị buôn bán. Tuy nhiên,
có những kết quả đầu ra có thể tổng hợp để làm thước đo “tái hòa nhập thành công”.
Những điểm này được liệt kê chi tiết trong Bảng số 6 bên dưới. Một số nạn nhân bị buôn bán
có thể đã có một số hoặc nhiều trong số những kết quả đầu ra này; những nạn nhân khác có
thể có một ít hoặc thậm chí không có kết quả đầu ra nào dưới đây.
Bảng số 6. Thế nào là tái hòa nhập thành công trong khu vực GMS?16
Các kết quả đầu ra của tái Mô tả kết quả đầu ra của tái hòa nhập
hòa nhập
Nơi sinh sống an toàn, thỏa Tiếp cận được nơi sinh sống an toàn, thỏa đáng và chi phí
đáng và chi phí hợp lý
hợp lý cho dù là được cung cấp bởi một tổ chức, thể chế hay
tự cá nhân sắp xếp
Sức khỏe thể chất ổn định
Điều kiện thể chất khỏe mạnh và sức khỏe thể chất nhìn
chung ổn định
Sức khỏe tinh thần ổn định
Sức khỏe tinh thần ổn định, bao gồm sự tự trọng, tự tin và tự
chấp nhận bản thân
Tư cách pháp lý, sự bảo vệ và Có tư cách pháp lý là một công dân (cụ thể là đã được đăng
đại diện
ký khai sinh) và có tiếp cận với giấy tờ xác định nhân thân của
mình, hoặc trong trường hợp nạn nhân bị buôn bán là công
dân nước ngoài, được cấp phép tạm trú hoặc cư trú lâu dài.
Trong trường hợp trẻ em, việc này bao gồm hẹn gặp người
bảo hộ hợp pháp khi có yêu cầu
An toàn và an ninh
An toàn và khỏe mạnh về mặt thể chất, bao gồm an toàn khỏi
những mối đe dọa hoặc vũ lực từ phía kẻ buôn người, hoặc
những người khác trong gia đình hoặc cộng đồng/ đất nước.
Ổn định về kinh tế bao gồm Điều kiện kinh tế đạt yêu cầu – ví dụ, có khả năng kiếm tiền,
16

Tham khảo từ Surtees, R. (2010) Monitoring anti-trafficking re/integration programmes. A manual. Brussels: KBF
& Washington: NEXUS Institute.
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nghề nghiệp chuyên môn và nuôi sống các thành viên trong gia đình v.v… - cũng như tiếp
cơ hội phát triển kinh tế
cận được các cơ hội phát triển kinh tế, có thể bao gồm các
hoạt động nghề nghiệp hoặc tạo thu nhập
Cơ hội giáo dục và đào tạo
Tiếp cận các cơ hội quay trở lại trường học, giáo dục và đào
tạo, bao gồm học tập chính quy và không chính quy, đào tạo
nghề/ chuyên môn, kỹ năng sống v.v…Điều này đặc biệt quan
trọng với những trẻ em không được học hành dù ở cấp thấp
nhất.
Môi trường xã hội và các mối Các mối quan hệ xã hội tích cực và lành mạnh, bao gồm mối
quan hệ tương tác lành quan hệ với bạn đồng trang lứa, bạn đời/ người yêu và cộng
mạnh
đồng. Điều này bao gồm việc không bị phân biệt đối xử, kỳ
thị, đẩy ra ngoài lề v.v… Chìa khóa thành công, trong trường
hợp của trẻ em, là các mối quan hệ gia đình bền vững (và lý
tưởng là đoàn tụ với gia đình) hoặc những phương án chăm
sóc thay thế phù hợp khác, tốt nhất là phương án dựa vào
gia đình
Đảm bảo quyền lợi tốt nhất Sự tham gia của nạn nhân vào quá trình pháp lý/ tố tụng liên
trong quá trình tố tụng pháp quan tới trải nghiệm bị mua bán được thực hiện vì quyền lợi
lý
tốt nhất của họ và được họ chấp thuận
An toàn của gia đình và An toàn của những người phụ thuộc và người thân của nạn
những người phụ thuộc nạn nhân bị buôn bán, bao gồm con cái, bạn đời, cha mẹ, anh chị
nhân
em v.v…
Thông thường, chìa khóa để đạt được những kết quả đầu ra tái hòa nhập thành công, như đã
trình bày ở trên, là cung cấp sự trợ giúp phù hợp, đầy đủ, tế nhị và có chất lượng cao cho nạn
nhân bị buôn bán. Bản chất của sự trợ giúp này được thảo luận bên dưới.

4.2 Thế nào là trợ giúp?
Trợ giúp có vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn
bán. “Trợ giúp” đề cập tới sự hỗ trợ phòng chống buôn bán người chính thức, được cung
cấp bởi các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trong nước và quốc tế, các tổ chức quốc tế (IOs) và
các cơ quan chính phủ, cũng như sự hỗ trợ phổ biến hơn (chẳng hạn như sự hỗ trợ cụ thể
không liên quan tới mua bán người) do các cơ quan chính phủ cung cấp (ví dụ dịch vụ xã hội,
các cơ quan bảo vệ trẻ em và cơ quan y tế), các tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức quốc tế.
Trợ giúp có thể dành riêng cho buôn bán người hoặc có thể phổ biến hơn, có thể được
cung cấp bởi chính phủ, một tổ chức phi chính phủ hoặc một tổ chức quốc tế. Các dịch vụ tái
hòa nhập không cần phải được cung cấp riêng biệt bởi những tổ chức phòng chống buôn
bán người. Trong một số trường hợp, trợ giúp và hỗ trợ được cung cấp như là một phần
của các dịch vụ công nói chung, hệ thống bảo vệ trẻ em hoặc chương trình dành cho những
người dễ bị tổn thương về mặt xã hội cũng đáp ứng được nhu cầu của nạn nhân bị buôn
bán một cách hiệu quả.
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THỰC TIỄN TỐT: TRỢ GIÚP ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC TỔ CHỨC VÀ THỂ CHẾ KHÁC NHAU
Một phụ nữ Việt Nam, bị buôn bán sang Trung Quốc để cưỡng hôn, là một bà mẹ đơn thân
có 3 đứa con, có nhiều nhu cầu cần trợ giúp khi chị hồi hương. Chị được hỗ trợ bởi cả tổ chức
phòng chống buôn bán người và dịch vụ dành cho người dễ bị tổn thương về mặt xã hội. Khi
đánh giá sự trợ giúp chị đã nhận, chị nói rằng trợ giúp hữu ích nhất là được công nhận là “hộ
nghèo” vì nhờ có chứng nhận này chị được nhận một khoản trợ cấp nhỏ hàng tháng
(300.000 đồng mỗi tháng [khoảng 15 đô-la Mỹ]) và các con của chị được miễn các khoản phí
ở trường. Chị cũng nhận được hỗ trợ về nhà ở thông qua một chương trình trợ giúp chung
khác. Trái lại, chương trình dạy nghề chị được hỗ trợ từ chương trình nhà trú ẩn phòng
chống buôn bán người không giúp chị tìm được việc làm và cải thiện tình hình kinh tế của chị.
Một cậu bé Trung Quốc, bị buôn bán trong nước để lao động trong một xưởng gạch, tiếp cận
cảnh sát sau khi trốn thoát khỏi lò gạch và được sắp xếp ở trong một một nhà tạm lánh.
Không lâu sau đó cậu được cán bộ thực thi pháp luật đưa về nhà, được hỗ trợ bởi trưởng
thôn để tiếp cận các dịch vụ khác nhau khi cậu trở về. Trưởng thôn đưa cậu tới cơ quan địa
phương, giúp cậu đăng ký nhận trợ cấp sinh sống tối thiểu (140 tệ tương đương với 22 đô la
Mỹ một tháng) và giúp cậu xây lại căn nhà cho gia đình. Cậu cũng nhận được một số thực
phẩm cơ bản và nộp hồ sơ xin cấp thẻ căn cước.

Sự trợ giúp nào hiệu quả và phù hợp nhất tùy thuộc vào một loạt yếu tố kinh tế - xã hội và cá
nhân cũng như những đặc điểm cụ thể của trải nghiệm bị buôn bán và giai đoạn hậu buôn
bán người mà nạn nhân đang trải qua. Hơn thế nữa, những loại hình trợ giúp khác nhau
thường bổ trợ và củng cố lẫn nhau. Tiếp cận được những loại hình trợ giúp khác (và bổ trợ
lẫn nhau) có thể quan trọng trong việc hỗ trợ tái hòa nhập. Loại hình trợ giúp chính thức cần
thiết cho quá trình phục hồi và tái hòa nhập khác nhau tùy theo việc nạn nhân đang ở giai
đoạn khủng hoảng ban đầu, chuyển tiếp hay tái hòa nhập. Có thể bao gồm một số hoặc tất
các dịch vụ được liệt kê trong Bảng số 7 (bên dưới)
Bảng số 7. Những dịch vụ tái hòa nhập toàn diện
Lĩnh vực dịch vụ số 1
Nhà, chăm sóc và nơi ở. Cung cấp những phương án chăm sóc, nơi
ở an toàn, thỏa đáng và giá cả phù hợp
Lĩnh vực dịch vụ số 2
Hỗ trợ y tế. Chăm sóc y tế phù hợp, đầy đủ và kín đáo.
Lĩnh vực dịch vụ số 3
Hỗ trợ và tư vấn tâm lý. Hỗ trợ ổn định sức khỏe tâm thần và thể
chất.
Lĩnh vực dịch vụ số 4
Giáo dục và kỹ năng sống. Giúp tiếp cận giáo dục chính quy và phi
chính quy
Lĩnh vực dịch vụ số 5
Các chương trình tạo điều kiện về kinh tế. Tạo cơ hội cải thiện điều
kiện kinh tế.
Lĩnh vực dịch vụ số 6
Hỗ trợ hành chính. Giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới thủ tục
hành chính như giấy tờ, tư cách pháp nhân, việc bảo vệ và đại diện
cho nạn nhân là trẻ em (ví dụ: hẹn gặp người giám hộ hợp pháp)
Lĩnh vực dịch vụ số 7
Trợ giúp và hỗ trợ pháp lý. Hỗ trợ nạn nhân/ nhân chứng trong tố
tụng pháp lý bao gồm thủ tục tố tụng hình sự, dân sự và lao động.
Lĩnh vực dịch vụ số 8
Đánh giá an toàn và an ninh. Đảm bảo nạn nhân bị buôn bán được
an toàn và bảo vệ.
Lĩnh vực dịch vụ số 9
Tư vấn, hòa giải và hỗ trợ gia đình. Nuôi dưỡng và hỗ trợ môi
trường gia đình lành mạnh
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Lĩnh vực dịch vụ số 10

Quản lý ca. Hỗ trợ tái hòa nhập dài hạn

5. Hỗ trợ tái hòa nhập thành công và bền vững
Những nạn nhân bị buôn bán, bao gồm trẻ em và thanh niên, đối mặt với nhiều vấn đề là hệ
quả của việc bị buôn bán trước đây. Họ phải sống và làm việc trong điều kiện hết sức tồi tệ và
phi nhân tính, ăn uống kham khổ thậm chí bị bỏ đói, bị bạo hành và lạm dụng, không được
chăm sóc y tế hay tiếp cận bất kỳ hình thức hỗ trợ nào v.v… Nhiều nạn nhân bị buôn bán bị
bóc lột trong những hoàn cảnh hết sức dã man trong một thời gian dài, thường là kéo dài
nhiều năm.
Hệ quả là những nạn nhân bị buôn bán trong khu vực GMS nêu lên một loạt những nhu cầu
trợ giúp ngắn hạn và dài hạn có liên quan trực tiếp tới
và bắt nguồn từ những trải nghiệm bị buôn bán của Những đặc điểm dễ bị tổn
thương và những nhu cầu trợ
chính bản thân họ. Những nhu cầu khác liên quan tới
giúp đa lớp.
những nhu cầu và yếu tố dễ bị tổn thương của họ trước
khi bị buôn bán. Vẫn có những nhu cầu trợ giúp khác Một số nhu cầu trợ giúp là hệ
liên quan tới hoàn cảnh gia đình họ, bao gồm những hỗ quả trực tiếp của sự bóc lột khi
trợ mà các thành viên trong gia đình cần. Đáp ứng được bị mua bán trong khi một số
những nhu cầu phức tạp và đa dạng này thường đóng khác liên quan tới những đặc
vai trò chủ chốt trong việc liệu (và mức độ) những nạn điểm dễ bị tổn thương và nhu
nhân bị buôn bán có thể phục hồi sau khi thoát khỏi tình cầu sẵn có từ trước khi bị mua
trạng bị buôn bán và có thể tái hòa nhập thành công vào bán của nạn nhân hoặc hoàn
cảnh gia đình họ
gia đình và cộng đồng của họ.
Mỗi nạn nhân bị buôn bán nên tham gia một buổi đánh giá nhu cầu cá nhân cùng nhân viên
công tác xã hội, kết quả đạt được sẽ là cơ sở nền tảng cho kế hoạch tái hòa nhập. Tái hòa
nhập là một quá trình dài hạn, tái hòa nhập thành công và bền vững đòi hỏi những yêu cầu và
dịch vụ hỗ trợ phải được đánh giá và đánh giá lại theo thời gian. Một số nạn nhân bị buôn bán
sẽ cần nhiều dịch vụ và sự hỗ trợ hơn những người khác. Một số nạn nhân bị buôn bán sẽ
gặp những trở ngại trong quá trình tái hòa nhập và cần có sự hỗ trợ thường xuyên hoặc là tái
khởi động các dịch vụ hỗ trợ để giải quyết những khủng hoảng phát sinh. Thời gian cụ thể
dành cho tái hòa nhập tùy thuộc vào trường hợp cụ thể và những bên cung cấp dịch vụ nên
sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của nạn nhân bị buôn bán bất kỳ khi nào họ cần, ngay cả khi
một ca được đánh giá tái hòa nhập thành công.
Nền tảng của tái hòa nhập thành công và bền vững cần có đầy đủ những nguồn lực, về cả tài
chính lẫn nhân sự. Công việc cấp bách hiện tại là chính phủ các nước trong khu vực Tiểu vùng
sông Mê Kông mở rộng lập kế hoạch cung cấp những dịch vụ hỗ trợ đa dạng và dài hạn này,
trong đó có dự báo và phân bổ ngân sách cũng như kế hoạch dành cho đào tạo nhân sự cần
thiết để cung cấp những dịch vụ này, từ giới thiệu ngay lập tức cho tới tái hòa nhập lâu dài.
Không có sự cam kết ngày càng tăng về mặt nguồn lực quốc gia cho hỗ trợ và dịch vụ, những
nỗ lực chống buôn bán người và quá trình tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán sẽ không
thể bền vững trong khu vực GMS. Cần có thời gian để xây dựng năng lực và hệ thống được
nêu lên trên trong cuốn tài liệu này, do đó, kế hoạch nhiều năm để thực hiện việc xây dựng
năng lực trên nên được tích hợp vào chiến lược phòng chống buôn bán người quốc gia và
những kế hoạch hành động liên quan của quốc gia.
*Lưu ý dành riêng cho trẻ em. Trẻ em bị buôn bán, tùy thuộc vào độ tuổi bị buôn bán, mức
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độ trưởng thành và trải nghiệm bị buôn bán, có những nhu cầu trợ giúp cụ thể và thường là
rất riêng. Trẻ em bị buôn bán tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu này có nhiều nhu cầu trợ
giúp đa dạng, trong đó có một số nhu cầu rất cụ thể và đòi hỏi sự chăm sóc rất đặc biệt.
Về quá trình tái hòa nhập của trẻ em bị buôn bán, Điều 39 trong Công ước của Liên Hợp Quốc
về Quyền Trẻ em (CRC), quy định các quốc gia tham gia công ước thúc đẩy quá trình tái hòa
nhập của bất kỳ trẻ em nào là nạn nhân bạo hành và lạm dụng, trong đó bao gồm nạn nhân bị
buôn bán. Cụ thể: “Các quốc gia tham gia công ước phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp để
thúc đẩy quá trình phục hồi về thể chất và tâm lý cũng như tái hòa nhập xã hội của nạn
nhânlà trẻ em…Quá trình phục hồi và tái hòa nhập đó cần được diễn ta trong một môi
trường nuôi dưỡng sức khỏe, lòng tự trọng và nhân phẩm của trẻ”. 17 “Những lợi ích tốt nhất
cho trẻ”, được nêu trong Điều 3.1 của Công ước về Quyền trẻ em (CRC), áp dụng cho những
hoạt động tái hòa nhập cũng như bấy kỳ một hành động nào khác liên quan tới trẻ em. 18
Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, việc lập kế hoạch tái hòa nhập nên được lồng vào một
quá trình đầy đủ và toàn diện hơn, nhằm xác định những lợi ích tốt nhất cho trẻ. 19 Đánh giá
lợi ích tốt nhất (BIA) là một yếu tố thiết yếu của quản lý ca và công việc bảo vệ trẻ em nói
chung, vì nghiên cứu dựa trên đối tượng cụ thể tiến hành với những trẻ em đang có nguy cơ
(bao gồm những trẻ em là nạn nhâncủa buôn bán người) cần được dựa trên đánh giá những
nhu cầu bảo vệ cùng những đề xuất can thiệp và giới thiệu/chuyển tiếp. Đánh giá lợi ích tốt
nhất (BIA) là công cụ đánh giá bao gồm quá trình phỏng vấn và thu thập thông tin để đảm
bảo rằng tất cả các yếu tố tương ứng của một trường hợp cụ thể đều được xem xét đầy đủ.
20

Tất cả các bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ đánh giá những lợi ích tốt nhất của trẻ và nên
thực hiện Đánh giá lợi ích tốt nhất (BIA). Đánh giá này (BIA) nên được tiến hành ngay khi một
đứa trẻ được xác định đang có nguy cơ. Đây là một quá trình diễn ra liên tục nhằm đặt lợi ích
tốt nhất của trẻ làm trọng tâm của bất kỳ hoạt động nào cũng như xem đó là yếu tố cần cân
nhắc tới đầu tiên và mục tiêu của bất kỳ biện pháp nào sẽ ảnh hưởng tới trẻ. Quyết định điều
gì cấu thành “những lợi ích tốt nhất của trẻ” sẽ cần cân nhắc một loạt các yếu tố trong bối
cảnh những phương án tái hòa nhập sẵn có (bao gồm thực tế cụ thể liên quan tới hoàn cảnh
riêng của trẻ và những phương án) cũng như hệ quả của mỗi phương án. Những đánh giá
này cực kỳ cụ thể và riêng biệt, và trong thực tế có thể rất phức tạp và khó khăn. Thực hiện
việc xác định này đòi hỏi cân nhắc rất nhiều yếu tố. 21 Khi quyết định lựa chọn một giải pháp
lâu bền dành cho nạn nhân bị buôn bán là trẻ em, cần phải tiến hành Xác định Lợi ích tốt nhất
17

Điều 39 Công ước về Quyền trẻ em (CRC).
Theo Điều 3 Công ước về Quyền trẻ em (CRC) “Tất cả những hành động liên quan tới trẻ em, cho dù được thực
hiện bởi chính phủ hay tổ chức phúc lợi xã hội tư nhân, tòa án theo luật, cơ quan hành chính hay lập pháp, lợi ích
tốt nhất của trẻ em luôn phải là ưu tiên hàng đầu”.
19 SCEP (2009) Statement of Good Practices, 4th Revised Edition, at D9.
20 Đánh giá lợi ích tốt nhất (BIA) cần được tiến hành trước khi thực hiện bất kỳ một hành động nào tác động tới
trẻ, trừ khi Xác định Lợi ích tốt nhất cũng được yêu cầu. Xác định lợi ích tốt nhất (BID) là một quá trình chính thức
gồm những hình thức bảo vệ có quy trình cụ thể và những yêu cầu về giấy tờ được tiến hành cho một số đối
tượng trẻ em nhất định, khi người đưa ra quyết định được yêu cầu phải cân nhắc và cân bằng tất cả những yếu tố
tương ứng của một trường hợp cụ thể, xem xét tới quyền và nghĩa vụ quy định trong Công ước về Quyền trẻ em
(CRC) và những công cụ nhân quyền khác để đưa ra một quyết định toàn diện có thể bảo vệ tốt nhất quyền của
trẻ. UNHCR (2008) UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, Geneva: UNHCR, p. 32. Altes,
M. K. (2011) Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines, Geneva: United Nations High
Commissioner for Refugees, p. 7. Mời xem Save the Children (2010) Best Interests Determination for Children on the
Move: A Toolkit for Decision-Making, South Africa: Save the Children UK South Africa Programme. Có thể xem trực
tuyến tại http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3829.pdf
21Surtees, R. (2014) Re/integration of trafficked persons. Working with trafficked children and youth. King Baudouin
Foundation, GIZ and NEXUS Institute.
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(BID).

Có những điểm cần cân nhắc và những vấn đề tổng thể mà các cán bộ cung cấp dịch vụ cần
lưu tâm khi cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cho trẻ em và người lớn
bị buôn bán. Danh mục dưới đây hướng dẫn nhằm đảm bảo các dịch vụ tái hòa nhập được
thiết kế và xây dựng theo cách đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của nạn nhân bị buôn bán,
và lợi ích tốt nhất của trẻ trong trường hợp nạn nhân bị buôn bán là trẻ em. Bảng thông tin
thực tiễn tốt (bên dưới) đưa ra một số ví dụ từ khu vực GMS nơi những vấn đề tổng thể này
được đưa vào hoạt động tái hòa nhập.
THỰC TIỄN TỐT: HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP THÀNH CÔNG
Một người đàn ông Cam-pu-chia bị buôn bán tới Thái Lan để làm việc tại một nhà máy, được
giải cứu khi cảnh sát Thái Lan và Cam-pu-chia phối hợp đột kích vào nhà máy. Sau khi được
sàng lọc và xác định là nạn nhân bị buôn bán, anh ta được đưa tới một nhà tạm lánh và một
vụ điều tra được tiến hành để điều tra kẻ buôn người đứng sau vụ này. Anh ta ở tại nhà tạm
lánh trong 3 tháng, trong thời gian đó anh ta có làm việc. Anh ta mô tả thời gian ở đó anh ta
được cán bộ hỗ trợ đối xử tử tế và tôn trọng. Hết thời gian ở nhà tạm lánh, anh ta được hỗ
trợ quay về nhà. Anh ta được cán bộ đại sứ quán hộ tống tới biên giới Cam-pu-chia, nghỉ đêm
tại một trung tâm trung chuyển trước khi được đưa tiền mặt để quay trở về làng của mình.
Khi về nhà, anh ta nhận được hỗ trợ nhân đạo ban đầu và sau đó được cho lợn giống để nuôi
để có thu nhập. Anh ta cũng tham gia lĩnh vực xây dựng để cải thiện tình hình kinh tế của bản
thân. Anh ta lại được sống cùng gia đình, và quan hệ với người thân cũng như cộng đồng nơi
anh ta sống đều tốt đẹp.
Một người đàn ông Thái Lan, bị buôn bán tới I-xra-en để làm nông nghiệp, được hỗ trợ tại Ixra-en để tiến hành thủ tục đòi bồi thường từ phía chủ lao động cho phần lương chưa được
trả. Anh ta cũng được hỗ trợ tìm một công việc lương thỏa đáng cùng với nơi ở và những
dịch vụ đa dạng khác trong khi theo đuổi vụ kiện những người chủ bóc lột anh ta. Khi quay về
Thái Lan, cán bộ công tác xã hội gặp anh ta tại sân bay và hỗ trợ tài chính để anh ta quay về
nhà. Không lâu sau đó một cán bộ công tác xã hội của chính phủ tới thăm nhà và nói chuyện
với anh về những nhu cầu hỗ trợ mà anh cần để tiến hành đánh giá nhu cầu. Khi anh ta dự
định quay trở lại làm nông nghiệp, anh ta được một khoản trợ cấp giúp anh ta sắm sửa nông
cụ, mua hạt giống và những nông cụ khác.
Một người phụ nữ Việt Nam đã quay về nhà và trình báo trường hợp của mình tới lãnh đạo
xã. Không lâu sau đó cán bộ của cơ quan công tác xã hội liên lạc với chị. Chị nhận được nhiều
hình thức hỗ trợ khác nhau nhờ có sự giới thiệu của cán bộ xã tới cơ quan công tác xã hội,
bao gồm đào tạo nghề, nơi ở, khoản sinh hoạt phí khi chị đi học nghề, hỗ trợ tài chính cho gia
đình chị và hỗ trợ chị tìm việc làm sau khi kết thúc học nghề.
Một người phụ nữ Việt Nam được Sở lao động, thương binh và xã hội hỗ trợ tài chính và hỗ
trợ nông cụ. Chị cũng được cán bộ của phòng nông nghiệp tại địa phương tập huấn kỹ thuật
trồng rau, được hỗ trợ tài chính để mua vắc-xin cho gà và lợn chị nuôi. Chị cũng được giới
thiệu tới một chương trình phòng chống buôn bán người. Chương trình đã hỗ trợ chị nhiều
dịch vụ khác nhau, bao gồm đào tạo nghề.
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Lập kế hoạch
Các dịch vụ tái hòa nhập nên được thiết kế riêng cho từng cá nhân. Các dịch vụ hỗ trợ nên
được thiết kế riêng cho từng cá nhân và theo nhu cầu cụ thể của mỗi nạn nhân bị buôn bán,
dựa trên những đánh giá nhu cầu cá nhân. Việc này bao gồm cung cấp những dịch vụ đặc biệt
dành cho thanh niên và trẻ em bị buôn bán.

 Đảm bảo một gói dịch vụ tái hòa nhập toàn diện. Hỗ trợ tái hòa nhập nên toàn diện; nên
cung cấp cho nạn nhân bị buôn bán một loạt dịch vụ hỗ trợ đầy đủ dựa trên nhu cầu riêng
của từng nạn nhân. Việc này có thể bao gồm việc cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc giới thiệu
tới các bên cung cấp dịch vụ khác. Nên phát triển quan hệ đối tác với các cơ quan và tổ chức
khác để đảm bảo dịch vụ toàn diện và chăm sóc liên tục. Một số sự trợ giúp có thể được thiết
kế cho nạn nhân bị buôn bán và một số dịch vụ có thể có sẵn trong các chương trình hỗ trợ
lao động di cư, những đối tượng dễ bị tổn thương về mặt xã hội và cộng đồng dân cư nói
chung.

 Nên có sẵn những dịch vụ toàn diện cho tất cả nạn nhân bị buôn bán. Trợ giúp và hỗ trợ
nên được thiết kế để đáp ứng được những nhu cầu của nạn nhâncủa tất cả các loại hình bóc
lột khi bị buôn bán, trong quá trình tái hòa nhập của họ. Nên có sẵn những dịch vụ phù hợp,
chất lượng cao cho tất cả những nạn nhân bị buôn bán không phân biệt giới tính, độ tuổi,
dân tộc hay quốc tịch.

Nên thông báo đầy đủ cho những nạn nhân bị buôn bán về những dịch vụ sẵn có và
những gì họ được hưởng. Nên thông báo đầy đủ cho nạn nhân bị buôn bán về những dịch
vụ sẵn có dành cho họ, những quy định và yêu cầu khi tham gia vào một chương trình hỗ trợ.
Khi chia sẻ thông tin cho nạn nhân là trẻ em, thông tin nên được truyền tải theo cách phù
hợp với độ tuổi, học vấn và mức độ trưởng thành của trẻ.

 Tất cả sự trợ giúp và dịch vụ nên mang tính tự nguyện nạn nhân bị buôn bán có quyền từ
chối một số hoặc toàn bộ những dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập được cung cấp cho họ. Họ cũng
có quyền tiếp nhận hoặc từ chối các dịch vụ hỗ trợ theo thời gian. Sự đồng ý nên được rà
soát và xem xét lại thường xuyên theo thời gian.

 Các dịch vụ nên được cung cấp bởi nhân viên được đào tạo bài bản. Các dịch vụ nên được
cung cấp bởi nhân viên được đào tạo bài bản và được công nhận. Những nhân viên cung cấp
dịch vụ làm việc với nạn nhân bị buôn bán nên được đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên bao
gồm tập huấn và chuyên môn làm việc với thanh niên và trẻ em bị buôn bán, giúp nâng cao kỹ
năng và năng lực hỗ trợ tái hòa nhập của họ.

Nhân viên cung cấp dịch vụ nên nhạy bén và nhạy cảm. Tất cả các nhân viên cung cấp dịch
vụ làm việc với nạn nhân bị buôn bán trong quá trình tái hòa nhập cần nhạy cảm với vấn đề
buôn bán người và những ảnh hưởng về tâm lý, thể chất và xã hội liên quan. Những nhân
viên này nên được trang bị những kỹ năng và kiến thức để làm việc với nạn nhân bị buôn bán
sao cho phù hợp, bao gồm yếu tố nhạy cảm hơn đối với nhu cầu của thanh niên và trẻ em bị
buôn bán.

Đảm bảo sự nhạy cảm về văn hóa. Cần đào tạo nhân viên cung cấp dịch vụ để họ hiểu biết
và nhạy cảm với đặc điểm văn hóa, xuất thân, trải nghiệm của những nạn nhân mà họ sẽ hỗ
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trợ. Nội dung này đòi hỏi sự chú tâm tới các vấn đề khác nhau, bao gồm quốc tịch, dân tộc và
tôn giáo khác nhau.

Đảm bảo các chương trình và dịch vụ chất lượng cao. Sự trợ giúp và các dịch vụ nên có
chất lượng cao nhất có thể, để đảm bảo thành công của quá trình tái hòa nhập. Nên phát
triển những tiêu chuẩn chăm sóc tối thiểu cho dịch vụ tái hòa nhập và giám sát sự tuân thủ
những tiêu chuẩn này.

Đảm bảo các dịch vụ sẵn có từ các tổ chức chuyên về phòng chống buôn bán người cũng
như những tổ chức hay thể chế hỗ trợ khác. Trợ giúp nạn nhân bị buôn bán có thể được
cung cấp bởi các tổ chức phòng chống buôn bán người hoặc những tổ chức làm việc với
những nhóm dễ bị tổn thương bao gồm các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Cần đảm bảo rằng những
dịch vụ này có chất lượng cao, nhân viên hỗ trợ được đào tạo chuyên nghiệp và các dịch vụ
đáp ứng được những nhu cầu của nạn nhân bị buôn bán.

Đảm bảo việc giám sát ca đầy đủ. Thực hiện quy trình giám sát ca cho tất cả các đối tượng
hưởng lợi của chương trình. Phân công cán bộ quản lý ca giám sát từng ca cụ thể của đối
tượng hưởng lợi để đảm bảo các dịch vụ được cung cấp phù hợp và đáp ứng nhu cầu của
nạn nhân theo những tiêu chuẩn chăm sóc tối thiểu.

 Chuyển tiếp các ca cần hỗ trợ. Chuyển nạn nhân tới các bên cung cấp dịch vụ khác để đảm
bảo họ được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ chất lượng cao. Không phải tất cả các dịch vụ đều có
thể được cung cấp bởi một tổ chức và các bên cung cấp dịch vụ nên chuyển tiếp những
người hưởng lợi tới các tổ chức/ chương trình khác khi cần thiết.

Cung cấp các dịch vụ và trợ giúp dựa vào cộng đồng. Chăm sóc nội trú nên được coi là
biện pháp tình thế tạm thời và chỉ nên áp dụng trong một số trường hợp. Những loại hình hỗ
trợ và dịch vụ khác nhau nên dành cho các nạn nhân bị buôn bán sống cùng với gia đình và tại
cộng đồng. Những cán bộ cung cấp dịch vụ cần đảm bảo rằng nạn nhân bị buôn bán khi trở
về cộng đồng được cung cấp các dịch vụ toàn diện để hỗ trợ quá trình tái hòa nhập của họ.

Các dịch vụ nên được cung cấp theo ngôn ngữ của nạn nhân. Các dịch vụ nên được cung
cấp bằng chính ngôn ngữ mà nạn nhâncó thể hiểu và giao tiếp. Khi không thể áp dụng, cần
sử dụng cán bộ trung gian và phiên dịch được đào tạo chuyên nghiệp và nhạy cảm về văn hóa
bản địa để đảm bảo nạn nhânhiểu và có thể đưa ra ý kiến đồng ý tham gia vào chương trình
hỗ trợ. Tất cả các thông tin chia sẻ với nạn nhân là trẻ em cần phù hợp với độ tuổi, học vấn và
mức độ trưởng thành của trẻ.

Chịu trách nhiệm đối với nạn nhân bị buôn bán. Nhân viên cung cấp dịch vụ làm việc với
nạn nhân bị buôn bán phải chịu trách nhiệm trong công việc của mình. Việc này bao gồm có
thể trả lời những câu hỏi mà nạn nhân bị buôn bán về các dịch vụ mà họ nhận được, chịu
trách nhiệm về những quyết định gắn liền với các dịch vụ đó và chịu trách nhiệm pháp lý về
những tác động của những dịch vụ đó đối với nạn nhân bị buôn bán. Những nạn nhân bị
buôn bán cần được tiếp cận với các cơ chế khiếu nại để đảm bảo tính chịu trách nhiệm.

Đảm bảo sự tham gia của người hưởng lợi. Đối tượng hưởng lợi của dự án, bao gồm
người trưởng thành và trẻ em, cần được chủ động tham gia vào quá trình thiết kế và thực
hiện kế hoạch tái hòa nhập dành cho bản thân, và cần được thông báo đầy đủ về quyền, các
phương án lựa chọn và cơ hội, bao gồm tất cả những quyết định về những dịch vụ học muốn
(và không muốn) tiếp nhận.
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Hỗ trợ sự trao quyền cho nạn nhân bị buôn bán. Các biện pháp can thiệp và tiếp xúc với
nạn nhân cần được thiết kế và thực hiện theo cách hỗ trợ sự trao quyền, tính tự chủ và khả
năng phục hồi của người hưởng lợi. Những người cung cấp dịch vụ cần làm việc với nạn nhân
bị buôn bán để nuôi dưỡng tính tự chủ của họ, tránh sự phụ thuộc vào các dịch vụ tái hòa
nhập hoặc nhân viên cung cấp dịch vụ.

Thiết lập và tuân thủ các quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử. Bất kỳ sự hỗ trợ hay dịch vụ
tái hòa nhập nào cần tuân thủ theo những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất bao gồm những
nguyên tắc bảo mật thông tin, không phân biệt đối xử, không phán xét và tôn trọng sự riêng
tư. Những cán bộ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ cần tuân thủ theo các quy tắc đạo đức và
quy tắc ứng xử.

Chú ý Đặc biệt tới Trẻ em
Hẹn gặp người giám hộ hợp pháp. Những trẻ em bị buôn bán cần được chỉ định người
giám hộ hợp pháp để được tư vấn và bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ, bất cứ khi nào cha mẹ
trẻ tạm thời hoặc vĩnh viễn không thể, không muốn hoặc không phù hợp để thực hiện quyền
giám hộ của mình. Người giám hộ được chỉ định cần được tư vấn và thông báo về tất cả các
hành động được tiến hành liên quan tới trẻ. 22

Những dịch vụ chuyên biệt, thân thiện với trẻ dành cho những trẻ em bị buôn bán.
Những dịch vụ hỗ trợ quá trình tái hòa nhập của trẻ em bị buôn bán phải được thiết kế theo
những nhu cầu cá nhân cụ thể của riêng trẻ và được thiết kế cũng như thực hiện theo cách
thân thiện với trẻ. Những nguyên tắc liên quan tới quyền trẻ em và những giao thức cụ thể
dành cho trẻ phải là nền tảng của công việc này.

Những cán bộ được đào tạo để làm việc với trẻ. Hỗ trợ và trợ giúp cần được cung cấp bởi
các nhân viên cung cấp dịch vụ được đào tạo chuyên nghiệp và nhạy bén khi làm việc với trẻ
em dễ bị tổn thương và/hoặc bị buôn bán.


Chương trình gắn liền với các chính sách bảo vệ trẻ em. Tất cả các tổ chức và thể chế làm
việc với trẻ em cần thiết kế và thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em. Tất cả nhân viên và chuyên
gia tư vấn cần được đào tạo theo và gắn với chính sách bảo vệ trẻ em này, bao gồm cả nhân
viên hỗ trợ và hành chính.

Sự tham gia của trẻ trong quá trình tái hòa nhập. Trẻ em cần được thông báo đầy đủ về và
tham gia vào tất cả các quyết định liên quan tới quá trình tái hòa nhập của bản thân, bao gồm
hoàn cảnh và những nhu cầu của trẻ thay đổi theo thời gian. Những nhân viên cung cấp dịch
vụ cần được đào tạo cụ thể về những nguyên tắc và cách thức giúp trẻ tham gia.

Chính sách/ Vận động
Nuôi dưỡng và tăng cường sự hợp tác và chuyển tiếp giữa các bên cung cấp dịch vụ. Xây
dựng và duy trì sự tin tưởng và quan hệ đối tác với các tổ chức và các bên cung cấp dịch vụ
cùng làm việc trong lĩnh vực tái hòa nhập, cấp địa phương và quốc gia. Các chính phủ và tổ
22Mời

xem SCEP (2009), Statement of Good Practices,4th Revised Edition, phần D3, để hiểu chi tiết hơn về vai trò,
trách nhiệm và trình độ chuyên môn của người giám hộ.
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chức hợp tác với nhau có thể duy trì sự hỗ trợ và chăm sóc liên tục cho nạn nhân. Mối quan
hệ đối tác là cần thiết giữa các cơ quan cung cấp dịch vụ của chính phủ và các tổ chức xã hội
dân sự.

Thiết lập cơ chế chuyển tiếp cấp quốc gia. Vận động việc thiếp lập cơ chế chuyển tiếp cấp
quốc gia (hoặc phương thức chuyển tiếp tương tự) để đảm bảo nạn nhân bị buôn bán được
tiếp cận các dịch vụ và sự trợ giúp, được đối xử một cách tôn trọng. Nội dung này cần bao
gồm việc trẻ em bị buôn bán được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ trẻ em hiện có tại cấp quốc
gia và địa phương. Các cơ chế chuyển tiếp cấp quốc gia cần khai thác các dịch vụ sẵn có dành
cho lao động di cư, những đối tượng dễ bị tổn thương về mặt xã hội và cộng đồng dân cư
nói chung.

Vận động hệ thống chuyển tiếp xuyên quốc gia. Vận động các chính phủ có quan hệ đối
tác cùng làm việc để điều phối việc chuyển tiếp xuyên quốc gia theo cách giúp đảm bảo việc
nạn nhân bị buôn bán tiếp cận được những dịch vụ và hỗ trợ tái hòa nhập, và được đối xử
một cách tôn trọng. Chính phủ các quốc gia điểm đến và quê hương của nạn nhâncần phối
hợp để đảm bảo các dịch vụ chất lượng cao và sự chăm sóc nạn nhân một cách liên tục xuyên
quốc gia.

Soạn thảo và thực hiện hướng dẫn đạo đức và quy tắc ứng xử. Dịch vụ hoặc hỗ trợ tái hòa
nhập cần được định hướng bởi những hướng dẫn đạo đức bao gồm những nguyên tắc về
bảo mật thông tin, không phân biệt đối xử, không phán xét và tôn trọng sự riêng tư. Những
cán bộ thực hiện cần tuân thủ những quy tắc ứng xử. Vận động việc soạn thảo và thực hiện
những hướng dẫn và quy tắc ứng xử này khi chưa có những tài liệu trên.


Thiết kế và thực hiện các chương trình và chính sách chống kỳ thị và phân biệt đối xử.
Đảm bảo rằng các chương trình và chính sách được thiết kế làm sao để không gây ra sự kỳ thị
hay phân biệt đối xử với nạn nhân bị buôn bán khi họ tìm cách phục hồi và tái hòa nhập. Các
nguồn gây kỳ thị và phân biệt đối xử (bao gồm những nhóm nạn nhân khác nhau và các hình
thức bị buôn bán khác nhau) cần được nhận diện và thông báo tới các nhân viên cung cấp
dịch vụ và các nhà hoạch định chính sách.

Đảm bảo phân bổ ngân sách dành cho tái hòa nhập. Các chính sách và chương trình tái hòa
nhập cần được song hành cùng nguồn phân bổ ngân sách và nguồn lực từ phía chính phủ.
Vận động việc phân bổ đầy đủ các nguồn lực hỗ trợ các dịch vụ tái hòa nhập cũng như nhân
sự cần thiết để thực hiện các dịch vụ đó trong thời gian tái hòa nhập và tiến hành quản lý ca.
*************
Những phần tiếp theo (các lĩnh vực dịch vụ từ số 1 tới số 10) sẽ nêu từng loại trong số các loại
hình dịch vụ khác nhau cấu thành nên gói hỗ trợ toàn diện để trợ giúp quá trình tái hòa nhập
của nạn nhân bị buôn bán. Mỗi lĩnh vực dịch vụ sẽ trình bày: 1) những nhu cầu liên quan tới
lĩnh vực dịch vụ đó, bao gồm những vấn đề cụ thể liên quan tới tái hòa nhập trẻ em bị buôn
bán ; 2) những vấn đề và thách thức phải đối mặt khi cung cấp các dịch vụ này; và 3) danh
mục để thiết kế và thực hiện những hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập.

Các lĩnh vực dịch vụ dành cho Hoạt động hỗ trợ Tái hòa nhập
Lĩnh vực dịch vụ số 1. Nhà, chăm sóc và nơi ở
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Lĩnh vực dịch vụ số 2. Hỗ trợ y tế
Lĩnh vực dịch vụ số 3. Tư vấn và hỗ trợ tâm lý
Lĩnh vực dịch vụ số 4. Giáo dục và kỹ năng sống
Lĩnh vực dịch vụ số 5. Các chương trình tạo điều kiện về kinh tế
Lĩnh vực dịch vụ số 6. Hỗ trợ hành chính
Lĩnh vực dịch vụ số 7. Hỗ trợ và trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực dịch vụ số 8. Đánh giá an toàn và an ninh
Lĩnh vực dịch vụ số 9. Tư vấn và hòa giải gia đình
Lĩnh vực dịch vụ số 10. Quản lý ca
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Lĩnh vực dịch vụ số 1. Nhà, chăm sóc và nơi ở
Cung cấp nơi ở an toàn, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với khả
năng
Nhu cầu nhà và nơi ở
Nhà, chăm sóc và nơi ở là một thành tố quan trọng trong quá trình ổn định ban đầu của nạn
nhân bị buôn bán – cụ thể là cảm thấy an toàn và được bảo vệ sau khi thoát khỏi tình trạng bị
buôn bán. Các phương án nhà và chăm sóc phù hợp cũng quan trọng trong giai đoạn dài hạn
như là một thành tố thiết yếu để phục hồi và tái hòa nhập. Luật nhân quyền quốc tế công
nhận quyền được có mức sống phù hợp, bao gồm nhà ở phù hợp.23 Nhà, chăm sóc và nơi ở
cần an toàn, phù hợp với khả năng và đáp ứng yêu cầu. 24
Trong giai đoạn ngắn hạn, nhu cầu nơi ở và chăm sóc của một số nạn nhân bị buôn bán có
thể được đáp ứng thông qua các chương trình nội trú, chẳng hạn nhà tạm lánh. Việc này rất
quan trọng với những nạn nhânthiếu một nơi an toàn mà họ có thể trở về sau khi thoát khỏi
cảnh bị buôn bán hoặc cần hỗ trợ cường độ cao trong thời gian ngay sau khi thoát khỏi cảnh
mua bán. Có thể được ở trong nhà tạm lánh (tạm thời) cũng quan trọng khi những đánh giá
an ninh và gia đình được tiến hành để đánh giá khả năng trở về nhà của nạn nhân.
Trong giai đoạn dài hạn, những phương án chăm sóc và nơi ở bền vững thường liên quan
tới việc quay trở về với gia đình – ví dụ: sống cùng cha mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em
hoặc đại gia đình. Khi điều này không an toàn, nên hoặc lý tưởng là có những phương án thay
thế bao gồm các chương trình nhà ở do chính phủ trợ cấp, hỗ trợ chi phí thuê nhà dành cho
những người dễ bị tổn thương v.v… Một số nạn nhân bị buôn bán có thể cần phương án nơi
ở độc lập dài hạn hơn, khi họ chọn không sống cùng gia đình. Đối với trẻ em, bố trí phương
án nơi ở cần bao gồm người thân chăm sóc, cha mẹ nuôi chăm sóc, trung tâm phúc lợi v.v…
*Lưu ý đặc biệt dành cho trẻ em. Đoàn tụ với gia đình là phương án đầu tiên và ưu tiên khi
sắp xếp nơi ở cho trẻ em. Việc này cần được thực hiện trong tất cả các tình huống khi đảm
bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ. Quyền được sống cùng người thân của trẻ được quy định
trong rất nhiều mục của Công ước về Quyền trẻ em (CRC). 25 Bất kỳ đánh giá rủi ro và gia đình
nào dành cho trẻ em bị buôn bán cần là một phần trong quá trình xác định lợi ích tốt nhất
(BID) để xác định được giải pháp phù hợp nhất cho từng trẻ về lâu về dài.
Khi việc này không khả thi, những phương án thay thế có thể bao gồm chăm sóc bởi người
thân/ họ hàng, cha mẹ nuôi chăm sóc, trung tâm phúc lợi v.v… Nhà tạm lánh và các tổ chức
nên được coi là lựa chọn cuối cùng trong các trường hợp nạn nhânlà trẻ em bị buôn bán, và
khi cần thiết, chỉ nên là một giải pháp tình thế tạm thời. Tuy nhiên, trong khu vực, có rất ít
trường hợp trẻ được người thân/ họ hàng chăm sóc và các phương án nơi ở cho trẻ còn rất
23

Nhà ở phù hợp, một phần của quyền được có mức sống phù hợp, được quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế về
Nhân quyền năm 1948 (Điều 25) và Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa năm 1966 (Điều 11). Xin
mời xem văn kiện Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Quyền con người OHCHR (2009) The Right to Adequate
Housing. Fact Sheet No. 21/Rev. 1, p. 1. Có thể xem trực tuyến tại
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf.
24 Nội dung này sẽ có khác biệt tùy theo từng quốc gia cụ thể trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và
cần được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh từng quốc gia và điều kiện từng địa phương
25 Điều 9 quy định rằng trẻ không bị cách ly khỏi cha mẹ trái ngược với nguyện vọng của trẻ, ngoại trừ trường hợp
luật định sự cách ly đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ. Điều 7 Công ước Quyền trẻ em (CRC) cho phép trẻ “có quyền
được biết và được chăm sóc bởi cha mẹ mình, nhiều nhất trong khả năng cho phép”.
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ít (ví dụ: chăm sóc bởi cha mẹ nuôi, trung tâm phúc lợi xã hội hoặc sống bán độc lập). Hỗ trợ
nạn nhân bị buôn bán là trẻ em và thanh niên trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi sang
sống độc lập (ví dụ: sống bán độc lập) còn hạn chế.
Thanh niên và trẻ em bị buôn bán là một nhóm nạn nhânđa dạng, khác biệt về độ tuổi, mức
độ trưởng thành, giai đoạn phát triển, trải nghiệm bị buôn bán, hoàn cảnh gia đình và cá
nhân, những nhu cầu trợ giúp v.v... Do đó, có thể cần một loạt các phương án nơi ở để đáp
ứng nhu cầu của những nạn nhânlà thanh niên và trẻ em đa dạng này, bao gồm những mô
hình có tiềm năng khác nhau dành cho từng giai đoạn phục hồi và tái hòa nhập của các em.
Luật quốc tế quy định rõ quyền được có nơi ở an toàn, đáp ứng yêu cầu và phù hợp hoàn
cảnh của trẻ em, cụ thể Điều 27 Công ước về Quyền trẻ em (CRC) quy định “mọi đứa trẻ đều
có quyền hưởng mức sống phù hợp với phát triển về thể chất, tinh thần, tâm thần, đạo đức
và xã hội của trẻ”. Ngoài ra, Điều 25 Công ước về Quyền trẻ em (CRC) cho phép trẻ đang
được chăm sóc có quyền được xem xét, kiểm tra thường xuyên tình trạng nơi ở của trẻ.
Trong trường hợp nạn nhânlà trẻ em, những đánh giá rủi ro và gia đình cần là một phần của
quá trình Xác định Lợi ích tốt nhất (BID) để nhận diện giải pháp dài hạn phù hợp nhất với
từng đứa trẻ. 26

Thách thức trong tiếp cận nhà và nơi ở
Một số nạn nhân bị buôn bán tiếp cận được với nhà và nơi ở sau khi thoát khỏi hoàn cảnh bị
buôn bán, trong cả giai đoạn ngắn hạn và dài hạn. Một số nạn nhân chỉ tiếp cận được nhà
tạm lánh ngắn hạn, việc này cho phép họ có thời gian lên kế hoạch về nơi ở dài hạn sau này.
Những nạn nhân khác có thể trở về nhà của chính mình.
THỰC TIỄN TỐT: TIẾP CẬN NHÀ VÀ NƠI Ở
Trong một số trường hợp, những nam giới bị buôn bán tại Thái Lan được phép làm việc
trong thời gian ở nhà tạm lánh của chính phủ. Nhân viên nhà tạm lánh hỗ trợ họ tìm việc và
xin giấy phép làm việc hợp pháp cho lao động nhập cư. Nam giới thường ở tại nhà tạm lánh
nhưng có thể đi lại thoải mái. Trong những trường hợp nạn nhân bị buôn bán là nam giới có
giấy tờ hợp pháp (ví dụ: giấy phép lao động), họ có thể sống bên ngoài nhà tạm lánh, thường
là tại nơi ở do chủ lao động cung cấp. Nhiều người nói về tầm quan trọng của việc có thể đi
làm và tiết kiệm tiền cũng như việc được phép đi lại tự do khi được trợ giúp tại nước ngoài.
Đối với nhiều nạn nhân, đây là hình thức hỗ trợ quan trọng nhất mà họ đã nhận được.
Những người đàn ông quốc tịch Thái Lan bị buôn bán tới I-xra-en được trợ giúp bởi một tổ
chức địa phương để tiến hành kiện những kẻ buôn người. Trong khi chờ đợi hồ sơ được thụ
lý, họ được trợ giúp tìm những công việc tốt, trả lương thỏa đáng. Họ được sống tại nơi ở
cung cấp bởi tổ chức này và có thể tự do đi lại.
Một cậu bé công dân My-an-ma, bị buôn bán tới Ma-lay-si-a để bán rong trên hè phố, quay trở
lại cuộc sống với gia đình sau khi thoát khỏi cảnh bị buôn bán. Hoàn cảnh gia đình của cậu bé
hết sức khó khăn vì cha mẹ cậu trầy trật trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.
Họ nhận được hỗ trợ để sửa ngôi nhà gia đình cậu đang ở, việc này giúp giảm bớt sự căng
thẳng của cậu bé khi trở về nhà trắng tay và khoản thu nhập của cha mẹ cậu được sử dụng

26

Ủy ban về Quyền Trẻ em, Văn kiện số 14 (năm 2013) quy định về quyền của trẻ em trong việc coi lợi ích tốt nhất
của trẻ là ưu tiên hàng đầu (Điều 3, đoạn 1), trang 52-84
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để chi trả cho những nhu cầu (cũng hết sức cấp thiết) khác.

Có thể nói, nhiều nạn nhân bị buôn bán trong khu vực GMS không được tiếp cận nhà, sự
chăm sóc và nơi ở an toàn, đáp ứng yêu cầu và phù hợp khả năng sau khi thoát khỏi tình
trạng bị buôn bán. Một số nạn nhân tiếp tục đối mặt với những vấn đề liên quan tới nhà và
nơi ở ngay cả khi họ đã thoát khỏi tình trạng bị buôn bán được một thời gian. Những vấn đề
và thách thức chính được nhận diện bởi nạn nhân bị buôn bán gồm có:
1.
2.
3.
4.
5.

Không có nơi ở cho một số nạn nhân
Không có nơi để sống
Nhà không an toàn
Điều kiện sống không đáp ứng yêu cầu
Nhà không phù hợp với hoàn cảnh

1. Không có phương án nơi ở cho một số nạn nhân. Không phải tất cả những nạn nhân bị
buôn bán đều được tiếp cận với nơi ở (cho dù là tạm thời) ngay sau khi thoát khỏi hoàn cảnh
bị buôn bán. Một số nạn nhân bị sắp xếp ở tại nhà tù, trại giam và trại tạm giam thay vì nhà
tạm trú thích hợp hay những hình thức nơi ở tạm thời khác. Việc này đặc biệt phổ biến với
nạn nhân bị buôn bán là nam giới và trẻ em nam, những đối tượng không có sẵn nhà tạm
lánh nói chung. Đây cũng là vấn đề tại một số quốc gia
điểm đến nơi phụ nữ và trẻ em bị buôn bán cũng bị Thay đổi theo thời gian
sắp xếp tạm trú lại trại giam và đồn cảnh sát.
2. Không có nơi để sống. Một số nạn nhân bị buôn
bán không có nhà để về. Một số đã mất nhà vì họ
không thể trả tiền thuê nhà trong thời gian bị buôn
bán ; một số khác đã thế chấp nhà và đất đai để chi trả
cho việc nhập cư nhưng không thể trả được khoản nợ
vì bị buôn bán. Trong khi một số trường hợp nạn nhân
bị buôn bán có thể quay trở về sống cùng họ hàng,
nhưng việc này thường gây căng thẳng và lo lắng về
kinh tế. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi nạn
nhân bị buôn bán có con nhỏ cũng cần có nơi ở. Trong
một số trường hợp, những nạn nhân bị buôn bán
trước đây (bao gồm cha mẹ con cái và những trẻ em
không nơi nương tựa) đều trở thành người vô gia cư
(sống trên hè phố và tại các đia điểm công cộng), đối
mặt với những mối nguy hiểm không chỉ về thể chất
mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần và sự ổn định
về tâm lý của họ

Nhu cầu và hoàn cảnh nơi ở của
nạn nhân bị buôn bán có thể
thay đổi – cụ thể: cải thiện hoặc
xấu đi – trong quá trình tái hòa
nhập. Một số nạn nhân bị buôn
bán có thể quay trở về nhà
nhưng sau đó đối mặt với khủng
hoảng về nhà ở, do nợ nần hoặc
những vấn đề về kinh tế hoặc
vấn đề với người thân. Những
nạn nhân khác có thể cần hỗ trợ
nhà ở lúc đầu nhưng sau đó có
thể tự xoay sở được chỗ ở hoặc
quay trở về với gia đình trong
thời gian (tái) hòa nhập. Quan
trọng là đánh giá và đáp ứng
nhu cầu nơi ở của nạn nhân theo
thời gian, đảm bảo rằng nạn
nhân bị buôn bán tiếp cận được
nơi ở trong mọi trường hợp.

3. Nhà không an toàn. Một số nạn nhân bị buôn bán không thể trở về nhà vì lý do an toàn bao
gồm sự đe dọa và bạo hành của kẻ buôn người, nỗi sợ kẻ buôn người, những vấn đề trong
gia đình (bao gồm bạo hành và/hoặc chối bỏ) và những rủi ro liên quan tới cộng đồng sinh
sống (bao gồm sự kỳ thị, phân biệt đối xử và bạo hành)
4. Điều kiện sống không đạt yêu cầu. Một số nạn nhân bị buôn bán có nhà ở không đạt yêu
cầu, họ phải sống trong những điều kiện rất nghèo nàn. Điều này bao gồm thiếu vệ sinh,
không có điện hay nước sạch, không gian sống chật hẹp v.v…
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5. Nhà ở không phù hợp với hoàn cảnh. Trả tiền thuê một căn nhà hay căn phòng là một việc
khó khăn với một số nạn nhân bị buôn bán, đặc biệt là ngay sau khi họ vừa thoát khỏi cảnh bị
buôn bán, thời điểm họ thiếu một nguồn thu nhập ổn định (và thỏa đáng). Một số nạn nhân
phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các tổ chức đang giúp đỡ họ, ít nhất là tạm thời, để trả tiền thuê
nhà. Ngay cả những nạn nhâncó thu nhập thỏa đáng cũng thường xuyên đối mặt với những
vấn đề liên quan tới việc tìm một nơi ở phù hợp với hoàn cảnh. Tiền thuê nhà, đặc biệt tại các
thành phố, luôn cao hơn lương của những công việc mà nạn nhânđã từng bị buôn bán trước
đây có thể tìm được. Chi phí nhà ở cao khiến cho nạn nhân bị buôn bán nhìn chung không thể
sống và làm việc tại một thành phố nào khác mà họ không thể dựa vào hỗ trợ/nơi ở của gia
đình.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI TIẾP CẬN NHÀ VÀ NƠI Ở
Một người đàn ông ở My-an-ma gặp khó khăn về kinh tế ở quê nhà và quyết định di cư đi nơi
khác. Anh ta thế chấp ngôi nhà của mình lấy 30.000 kyats (khoảng 34 đô la Mỹ) để cố gắng
giải quyết khó khăn kinh tế và sau đó cần phải di cư để trả nợ. Kết quả là anh ta bị bán sang
một thuyền đánh cá ở Thái Lan. Do anh ta không thể gửi tiền về nhà khi đang bị bán nên gia
đình anh không thể trả nợ đúng hạn và bị mất ngôi nhà, và thêm vào đó lại phải gánh một
khoản nợ 60.000 kyats (khoảng 70 đô la Mỹ)
Một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm hôn nhân cưỡng ép. Khi trở về My-an-ma, cô không
có nơi nào để sống. Ban đầu, cô ở nhờ nhà của chị gái mình nhưng gia đình người chị gái
cũng rất nghèo và không thể chu cấp cho cô và con trai cô lâu dài được. Cô không có tiền để
thuê phòng trọ và buộc phải lang thang đường phố. Không có đêm nào cô ngủ ngon giấc vì
lo sợ cho an toàn của bản thân và con trai cô. Họ cũng thường bị cảnh sát kiểm tra và phải đi
tới nơi khác để ngủ. Vì cô đang nợ nần chồng chất nên gần như chắc chắn cô sẽ không thể
tìm được một nơi ở phù hợp nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Một người phụ nữ bị bán sang Thái Lan để làm gái mại dâm. Khi cô trở về My-an-ma để sống
cùng chồng và cha mẹ chồng, cô gặp rất nhiều vấn đề. Mối quan hệ gia đình không được hòa
thuận do cha mẹ chồng cô không muốn cô sống chung với họ bởi cô là một “người đàn bà
hư hỏng” (ý muốn nói tới việc cô bị ép làm gái bán dâm). Người chồng đánh đập cô, đổ lỗi
cho cô vì để mình bị ép bán dâm, ông ta cũng bắt đầu sử dụng ma túy. Cô không muốn sống
với gia đình này nhưng cô mới có một bé trai sơ sinh và không biết sống cùng với ai được
nữa (cha mẹ đẻ của cô đã chết và cô không có anh chị em ruột nào).
Một người phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm hôn nhân cưỡng ép. Khi cô trở về
nhà, kẻ bán cô đã liên tục đe dọa cô cho tới khi gia đình cô thu xếp để cô đến sống ở một nơi
khác an toàn hơn. Ngoài những người trong gia đình ra, không ai biết hiện giờ cô ở đâu.
Một cô gái Việt Nam bị bán sang Cam-pu-chia làm gái mại dâm. Cô cho biết, sau khi trở về cô
cần nhất là được hỗ trợ để xây dựng lại ngôi nhà của gia đình mình. Ngôi nhà này đang ở
trong tình trạng hết sức tồi tàn nhưng gia đình cô không có tiền để sửa sang lại.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để làm hôn nhân cưỡng ép. Khi mới trở về, cô
sống cùng với cha mẹ. Sau đó cô có cơ hội được đào tạo và làm việc ở một thị trấn khác
nhưng cô từ chối vì công việc đó không thể giúp cô kiếm đủ thu nhập để trang trải tiền nhà ở
cho cô và con trai cô.
Một nạn nhân bị buôn bán người Việt Nam có đủ điều kiện nhận hỗ trợ để xây một ngôi nhà
thông qua một chương trình của nhà nước dành cho những người chưa có nhà ở. Tuy nhiên,
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việc chuyển đổi quyền sở hữu mảnh đất để xây nhà từ cha mẹ cô sang cho cô có chi phí hành
chính quá cao (lên tới 60 triệu đồng, tương đương 3000 đô la Mỹ). Điều này đồng nghĩa với
việc cô sẽ không thể nhận được ngôi nhà (miễn phí) kia.

Danh mục. Những vấn đề cần quan tâm chính khi cung cấp chỗ ở an
toàn, đáp ứng nhu cầu và phù hợp khả năng
Lập chương trình
 Đảm bảo các nạn nhâncó thể tiếp cận nhà ở tạm thời, trường hợp khẩn cấp. Tất cả các
nạn nhân bị buôn bán (không phân biệt giới tính, độ tuổi hay quốc tịch) đều được tiếp cận
nhà ở trong trường hợp khẩn cấp, đáp ứng tiêu chuẩn sống tối thiểu ở quốc gia đó.

 Đảm bảo khả năng tiếp cận các lựa chọn nhà ở dài hạn. Đảm bảo rằng luôn có nhà ở dài
hạn dành cho những nạn nhânkhông có nơi an toàn, đầy đủ và trong khả năng chi trả để
sống. Nhà ở này cần đáp ứng tiêu chuẩn sống tối thiểu ở quốc gia đó.

 Xác định những phương án nơi ở thay thế khi không thể trở về nhà. Cần xác định và
đánh giá những lựa chọn nơi ở khác nhau khi việc sống cùng gia đình là không an toàn hoặc
không thích hợp. Việc này có thể được thực hiện thông qua các chương trình chống mua bán
người, trợ cấp nhà ở của nhà nước dành cho những người khó khăn trong xã hội và các
chương trình tương tự.

 Đảm bảo rằng việc lưu trú là hoàn toàn tự nguyện. Tất cả hoạt động lưu trú phải là tự
nguyện, các nạn nhânphải được thông tin đầy đủ trước khi đồng ý. Các nạn nhâncần đồng ý
từ thời điểm bắt đầu lưu trú cũng như định kỳ theo thời gian lưu trú.

Thực hiện đánh giá tình trạng gia đình. Các cuộc đánh giá tình trạng gia đình là rất cần
thiết để đo lường sự tiến bộ trong nhận thức của nạn nhân sau khi trở về sống với gia đình.
Hoạt động này cần bao gồm cả việc đánh giá những nguy cơ tồn tại trong gia đình và trong
cộng đồng dân cư. Việc đánh giá nguy cơ phải được coi là một phần của quá trình quản lý ca
thường xuyên liên tục và phải được thực hiện đều đặn theo thời gian và tùy vào diễn biến
khác nhau của tình hình thực tế.

Đánh giá tình trạng nhà ở của các nạn nhântheo thời gian. Vì tái hòa nhập là một quá trình
dài hạn, các lựa chọn về nhà ở có thể sẽ thay đổi (cải thiện hay xấu đi) theo thời gian. Đánh
giá tình hình nhà ở và điều kiện sống của các nạn nhân phải được coi là một phần của quá
trình quản lý ca thường xuyên liên tục

Chú ý đặc biệt tới trẻ em
 Hỗ trợ tái đoàn tụ gia đình cho trẻ em trong mọi trường hợp có thể. Trường hợp lý
tưởng nhất, trẻ em phải được sống với các thành viên gia đình mình. Nhà tạm lánh và các nơi
ở khác chỉ là những lựa chọn cuối cùng đối với những trẻ em bị buôn bán và, khi cần thiết, chỉ
là những giải pháp tạm thời. Đối với trẻ em, đánh giá gia đình và các nguy cơ phải là một
phần của quy trình BID nhằm xác định giải pháp dài hạn phù hợp nhất cho từng đứa trẻ.

 Xác định những nơi ở và người chăm sóc thay thế cho trẻ em.
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Khi trở về gia đình không phải là lựa chọn tốt nhất (trong tạm thời hay dài hạn) dành cho trẻ
em, những phương án thay thế khác cần được xác định, chẳng hạn như nhà họ hàng, thân
thích, cha mẹ nuôi, các nhóm gia đình nhỏ, …vv …. Vì trẻ em và trẻ vị thành niên là một
nhóm với nhiều đặc điểm đa dạng (về độ tuổi, sự trưởng thành, giai đoạn phát triển, quá
trình bị buôn bán, hoàn cảnh cá nhân và gia đình, nhu cầu hỗ trợ), nên những lựa chọn về nơi
ở cho các nạn nhânnày cũng phải đa dạng. Cần hết sức hạn chế thay đổi người chăm sóc và
nơi chăm sóc đối với trẻ em.

 Để trẻ em tham gia vào việc đưa ra quyết định về nơi ở, chăm sóc và nhà cửa. Hãy để trẻ
em (và cha mẹ hoặc người giám hộ) tham gia vào việc đánh giá xem nơi ở và sự chăm sóc
nào là tốt nhất, trong đó tính đến cả việc quá trình tái hòa nhập, tình hình thực tế và nhu cầu
nhà ở có thể thay đổi theo thời gian.

Chính sách/Vận động
 Coi nhà là một phần của gói dịch vụ tái hòa nhập toàn diện. Việc cung cấp nhà ở phù hợp,
an toàn với chi phí hợp lý phải được coi là một trong những dịch vụ tạo nên gói hỗ trợ tái hòa
nhập toàn diện. Hoạt động này không chỉ là cung cấp nơi tạm lánh trong ngắn hạn mà còn
bao gồm cả hỗ trợ nhà ở và các lựa chọn cư trú khác nhau. Hãy vận động để tất cả những nạn
nhân bị buôn bán có được nơi ở phù hợp.
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Lĩnh vực dịch vụ số 2. Chăm sóc y tế
Cung cấp chăm sóc y tế thích hợp, đầy đủ và nhẹ nhàng
Các vấn đề sức khỏe và nhu cầu y tế
Quyền có được sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần là một quyền con người cơ bản
được trình bày trong Luật nhân quyền quốc tế.27 Tất cả các nạn nhân bị buôn bán, bao gồm
trẻ em, cần nhận được hỗ trợ về y tế như là một trong số các dịch vụ tái hòa nhập.
Các nạn nhân bị buôn bán gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe và cần nhiều nhu cầu y tế khác
nhau (và thường là rất nghiêm trọng). Điều này đúng với cả nạn nhânnam và nữ, người lớn
cũng như trẻ em. Các nạn nhângặp nhiều vấn đề sức khỏe bất kể trong hình thức mua bán
nào, tuy nhiên các nhu cầu cụ thể thường có liên quan tới bản chất của hoạt động mua bán
bóc lột. Trong nhiều trường hợp, các nguyên nhân gây ra vấn đề sức khỏe gắn liền với quá
trình bị buôn bán của từng người, bao gồm: bạo lực và lạm dụng khi bị buôn bán, ảnh
hưởng của điều kiện sống và lao động khi bị buôn bán, và ít được tiếp cận chăm sóc y tế khi
bị bóc lột. Trong khi đó, nhiều nạn nhâncó các vấn đề sức khỏe từ trước khi bị buôn bán, các
vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn do bị bóc lột và không được chăm sóc y tế.
Bị bạo hành và lạm dụng khi bị buôn bán. Nhiều vấn đề sức khỏe bị gây ra bởi sự bạo hành và
lạm dụng trong quá trình mua bán của các “chủ lao động”, người giám sát và những người
khác có nhiệm vụ kiểm soát các nạn nhân. Các nạn nhânthường phải chịu sự bạo hành
(thường là rất dã man) về thể chất và tình dục, dẫn tới các vết thương trên cơ thể, bệnh tật
và tàn tật. Trong một số trường hợp, sự bạo hành và lạm dụng còn gây ra những bệnh mãn
tính nguy hiểm đến tính mạng như HIV/AIDS, bệnh viêm gan và lao phổi. Những trẻ em bị
buôn bán thường xuyên phải hứng chịu những bạo hành và lạm dụng về thể chất và tình dục
khi
bị
buôn
bán.
Điều kiện sống và lao động khi bị buôn bán. Một số vấn đề sức khỏe bị gây ra bởi điều kiện
sống và lao động trong quá trình bị buôn bán. Nhiều nạn nhânphải sống trong cảnh chật chội
và mất vệ sinh, khiến họ dễ bị ốm và mắc bệnh. Các nạn nhânthường không có thức ăn hoặc
bị buộc phải ăn những thức ăn không tốt, đã biến chất. Một số nạn nhân còn bị ép buộc phải
dùng ma túy hoặc uống bia rượu. Điều kiện làm việc thì cực kỳ nguy hiểm, khiến nhiều nạn
nhân bị thương (thường là rất nặng). Những điều kiện sống và lao động khắc nghiệt này có
ảnh hưởng hết sức xấu tới sự phát triển của trẻ em.
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Được trình bày rõ ràng lần đầu tiên tại Hiến chương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1946, quyền được có
sức khỏe còn được nhắc tới trong Tuyên bố chung về Quyền con người như là một phần của “quyền có được một
mức sống đầy đủ” ở Điều 25 và trong Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa năm 1966. Văn
phòng Cao ủy Liên hợp Quốc về nhân quyền (OHCHR) và Tổ chức Y tế thế giới WHO (2008), The Right to Health.
Fact Sheet No. 31. Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health
Organisation. Có thể được tải về ở địa chỉ: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf.
Hơn nữa, một số Điều trong Công ương Liên hợp quốc về Quyền trẻ em cũng nêu rõ về quyền được có sức khỏe
của trẻ em. Điều 24 công nhận rằng, tất cả trẻ em đều có quyền được có quyền “được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe
ở mức cao nhất có thể được và được tiếp cận các cơ sở chữa bệnh và phục hồi sức khỏe”. Các cơ quan nhà nước
phải “cố gắng để đảm bảo rằng không trẻ em nào bị mất đi quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đó”
(Điều 24) và phải “thực hiện mọi biện pháp phù hợp để tăng cường sự phục hồi thể chất và tinh thần cũng như sự
tái hòa nhập xã hội của các nạn nhân trẻ em” (Điều 39). Thêm vào đó, Điều 23 ghi nhận trẻ em khuyết tật có quyền
được hưởng một một cuộc sống đầy đủ và tươn tất và nhận được sự chăm sóc đặc biệt, điều này là hết sức quan
trọng đặc biệt khi nhiều nạn nhân bị buôn bán bị các khuyết tật từ trước đó hoặc do việc bị bóc lột khi mua bán
gây ra.
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Ít được tiếp cận chăm sóc y tế khi bị bóc lột. Với những nạn nhân bị buôn bán, các vấn đề sức
khỏe của họ thường không được chữa trị trong nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí nhiều
năm liền. Các nạn nhânchỉ được tiếp cận các chăm sóc y tế khi họ đang ở trong tình trạng
nguy kịch, tính mạng bị đe dọa. Mặc dù nhiều nạn nhân phải sống trong những điều kiện dễ
gây ra các bệnh nguy hiểm tới tính mạng (như HIV/AIDS, viêm gan, lao phổi), họ thường
không được chữa trị khi đang bị buôn bán. Một số ít được chữa trị thì miêu tả lại rằng liệu
pháp chữa trị là dưới mức tiêu chuẩn và không đầy đủ.
Các vấn đề sức khỏe từ trước khi bị buôn bán. Một số nạn nhân có các vấn đề về sức khỏe từ
trước khi bị buôn bán, các vấn đề này không được chữa trị dứt điểm hoặc có chuyển biến xấu
đi khi bị buôn bán. Trong một số trường hợp, các nạn nhândi cư hoặc bị buôn bán là do
người thân trong gia đình có các vấn đề sức khỏe từ trước và do vậy các vấn đề này cũng
không được điều trị dứt điểm.
*Lưu ý đặc biệt về trẻ em. Chăm sóc y tế rất quan trọng đối với những trẻ em bị buôn bán vì
những điều kiện sống và lao động khi bị buôn bán sẽ có tác động hết sức tiêu cực tới sự phát
triển thể chất của trẻ em. Thêm vào đó, nhiều nạn nhântrẻ em còn phải chịu cảnh bạo hành
về thể chất và tình dục khi bị buôn bán.
Tất cả nạn nhântrẻ em đều bị bạo hành khi bị buôn bán, bao gồm bạo hành thể chất, tình dục
và tinh thần, bất kể hình thức bóc lột là gì. Những trẻ em xuất thân từ những gia đình nghèo
khó thường ít được tiếp cận chăm sóc y tế trước khi bị buôn bán và cũng sẽ ít được tiếp cận
các dịch vụ này sau khi trở về nhà. Trẻ em ở những khu vực như các làng bản vùng nông
thôn, đồi núi gặp rất nhiều khó khăn khi muốn tiếp cận chăm sóc y tế. Nhiều gia đình trẻ em
không có khả năng chi trả chi phí y tế, điều này đồng nghĩa với việc nhiều nạn nhântrẻ em với
các vết thương và bệnh tật liên quan đến việc bị buôn bán sẽ không được chữa trị.
Cán bộ y tế cần được đào tạo bài bản và có kỹ năng cung cấp những dịch vụ thích hợp và
nhạy cảm cho trẻ em bị buôn bán. Các tổ chức và cơ quan cần phát triển và áp dụng các giao
thức và tiêu chuẩn thân thiện với trẻ em. Điều này đặc biệt quan trọng khi chăm sóc những
trẻ bị tổn thương nghiêm trọng và những trẻ bị lạm dụng và bạo hành trong thời gian dài.

Những thách thức khi tiếp nhận chăm sóc y tế và giải quyết những vấn
đề về sức khỏe
Chăm sóc y tế thường là khía cạnh chủ chốt trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Nạn
nhân bị buôn bán được tiếp cận chăm sóc y tế
nhấn mạnh tầm quan trọng mà sự hỗ trợ này “Gia đình tôi quá nghèo nên không thể đưa
đem lại cho cuộc sống sau khi thoát khỏi cảnh tôi tới bệnh viện … Khi tôi được hỗ trợ
mua bán của họ. Một cô bé bị buôn bán tại Việt chăm sóc sức khỏe, cả nhà tôi như thở
Nam sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Cô bé phào nhẹ nhõm vì nhà tôi không thể trả
trở về nhà và trình báo những gì đã xảy ra cho được các chi phí này.”
công an tại địa phương. Họ chuyển tiếp hồ sơ
(Một cô gái Việt Nam nhận được chăm sóc y
của cô bé tới một chương trình nhà tạm lánh nơi tế sau khi bị mua bán)
cô bé nhận được nhiều dịch vụ trợ giúp khác
nhau trong đó có chăm sóc y tế. Cô bé giải thích
rằng đối với cô và gia đình chăm sóc y tế là sự trợ giúp quan trọng nhất mà cô bé nhận được:
“Gia đình cháu quá nghèo, không có khả năng đưa cháu tới bệnh viện…Khi cháu nhận được
sự trợ giúp chăm sóc y tế, bố mẹ cháu cảm thấy nhẹ lòng vì gia đình không đủ khả năng chi
trả cho dịch vụ y tế mà cháu cần”.
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THỰC TIỄN TỐT: TIẾP CẬN CHĂM SÓC Y TẾ
Một người đàn ông bị buôn bán sang Ma-lay-si-a để bóc lột sức lao động đã bị thương ở tay
khi làm việc tại nhà máy mà anh ta bị bóc lột. Khi trở về My-an-ma, anh đã không thể làm việc
được vì vết thương ở tay còn chưa lành. Vợ của anh làm công việc chân tay thuê trên nông
trại của người khác nhưng không thể kiếm đủ tiền nuôi sống cả gia đình. Anh đã nhận được
hỗ trợ về y tế bao gồm 2 tháng nằm viện và thuốc men để điều trị liên tục sau này. Sau khi hồi
phục, anh đã được hỗ trợ kinh tế bao gồm được đào tạo về trồng trọt, chăn nuôi và nhận
được một số con vật nuôi để nhân giống, tạo thu nhập.
Ngược lại, sức khỏe kém sẽ có tác động tiêu cực đối với nhiều mặt của cuộc sống và ảnh
hưởng xấu tới quá trình tái hòa nhập, nhất là khiến các nạn nhânkhông thể làm việc và kiếm
tiền. Việc bị bệnh hoặc bị thương còn có thể tác động tới tình trạng tâm lý và ổn định về mặt
tinh thần của các nạn nhân bị buôn bán, một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tới sự thành
công của quá trình tái hòa nhập.
Những phát hiện và thách thức chính trong việc xử lý các vấn đề về sức khỏe được các nạn
nhântrình bày lại như sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Không được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách đầy đủ sau khi bị buôn bán
Thiếu chăm sóc y tế dài hạn cho các nạn nhân
Các dịch vụ y tế chỉ dành cho các vấn đề sức khỏe liên quan đến việc bị buôn bán
Chi phí chăm sóc y tế dẫn tới các vấn đề về kinh tế, bao gồm việc vay nợ
Vấn đề sức khỏe làm hạn chế khả năng làm việc
Sức khỏe kém làm nạn nhâncảm thấy bất ổn về tâm lý

1. Không được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách đầy đủ sau khi bị buôn bán. Nhiều nạn nhân
không nhận được bất cứ chăm sóc y tế nào trong thời gian ngay sau khi bị buôn bán. Hầu hết
nạn nhânkhi trở về với gia đình và cộng đồng không tiếp cận được chăm sóc y tế miễn phí
hoặc được trợ cấp, và họ cũng không có tiền để trang trải chi phí y tế. Ở một số quốc gia,
mặc dù trên lý thuyết các nạn nhânđều được hỗ trợ y tế nhưng những yêu cầu hành chính và
thủ tục rườm rà đã khiến các nạn nhân không thể tiếp cận được các dịch vụ này.
Ở các chương trình nhà tạm lánh, dịch vụ chăm sóc y tế có phổ biến hơn. Và thực tế là nhiều
nạn nhân bị buôn bán đã chấp nhận các chương trình nhà tạm lánh chỉ vì họ sẽ nhận được
chăm sóc y tế miễn phí. Tuy nhiên, đôi khi các dịch vụ y tế này bị giới hạn trong việc khám
kiểm tra sức khỏe ban đầu hoặc chỉ được cung cấp trong thời gian ở tại nhà tạm lánh. Hơn
nữa, không phải tất cả các nạn nhân bị buôn bán ở nhà tạm lánh đều được kiểm tra sức khỏe
và được chữ trị, ngay cả khi đây là chính sách của chương trình hoặc tổ chức. Tình trạng này
diễn ra ở cả quốc gia điểm đến và quốc gia quê hương.
2. Thiếu chăm sóc y tế dài hạn cho các nạn nhân. Một số nhu cầu y tế có thể được đáp ứng
trong các chăm sóc khẩn cấp ban đầu và/hoặc trong ngắn hạn. Trong các trường hợp khác,
nhiều bệnh tật và vết thương lại gây ra những vấn đề dài hạn, mãn tính và đòi hỏi phải được
chăm sóc y tế liên tục – điều mà không phải lúc nào cũng có. Một số nạn nhân đã bị tàn tật do
bị lạm dụng khi mua bán hoặc bị thương khi làm việc, đồng nghĩa với việc họ sẽ cần chăm sóc
y tế liên tục trong thời gian dài.
3. Các dịch vụ y tế chỉ dành cho các vấn đề sức khỏe liên quan đến việc bị buôn bán.
Một số nạn nhâncó các vấn đề về sức khỏe từ trước khi bị buôn bán, một số nạn nhân khác
lại bị đau ốm sau khi bị buôn bán. Mặc dù với một số nạn nhân, các vấn đề sức khỏe không
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phải do việc bị buôn bán gây ra nhưng nhu cầu chăm sóc tế thường là nhu cầu quan trọng
bậc nhất và có ảnh hưởng rất lớn đối với quá trình tái hòa nhập sau mua bán. Tuy nhiên,
trong một số trường hợp, các dịch vụ y tế lại không được cung cấp cho nạn nhân vì những
vấn đề sức khỏe này không có liên quan trực tiếp tới quá trình bị buôn bán của nạn nhân.
4. Chi phí chăm sóc y tế dẫn tới các vấn đề về kinh
tế, bao gồm việc vay nợ. Khả năng tiếp cận chăm
sóc y tế đối với các nạn nhân bị buôn bán là rất hạn
chế, nhiều người phải tự chi trả các chi phí y tế của
mình. Chi phí y tế lại thường hết sức đắt đỏ và
khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, đặc biệt là
những người mắc bệnh mãn tính hoặc bị đi bị lại
nhiều lần. Nhiều nạn nhânkhông có khả năng chi
trả chi phí y tế và do vậy phải đi vay mượn. Những
nạn nhân sống ở vùng nông thôn phải chịu thêm
chi phí di chuyển và mất nguồn thu nhập khi họ
phải đi tới các thị xã hoặc thành phố để được chăm
sóc y tế.

Thay đổi theo thời gian.
Tất cả các nạn nhân đều nên được tiếp cận
chăm sóc y tế ngay sau khi thoát khỏi cảnh
bị mua bán.
Đánh giá sự ổn định về mặt tinh thần của
các nạn nhân là một phần quan trọng trong
tất cả các cuộc đánh giá nhu cầu của nạn
nhân và trong việc phát triển một kế hoạch
(tái) hòa nhập. Một số nạn nhân bị buôn
bán chỉ cần chăm sóc y tế khẩn cấp tạm
thời, một số nạn nhân khác lại bị khuyết tật
hoặc bệnh mãn tính kéo dài hoặc lặp đi lặp
lại. Việc đánh giá và giải quyết các nhu cầu y
tế dài hạn nhằm liên tục đảm bảo sức khỏe
của nạn nhân dài hạn là hết sức quan
trọng.
Đánh giá nhu cầu y tế và khả năng tiếp cận
chăm sóc sức khỏe của mỗi cá nhân phải
thuộc về công tác quản lý ca thường xuyên
liên tục.
Công tác này đóng vai trò quan trọng trong
việc đảm bảo rằng các vấn đề sức khỏe sẽ
không ảnh hưởng tiêu cưc tới quá trình
phục hồi và (tái) hòa nhập.

5. Vấn đề sức khỏe làm hạn chế khả năng làm việc.
Một số nạn nhân không thể tìm được (hoặc duy
trì) một công việc ổn định vì các vết thương
và/hoặc sự khỏe kém. Những người với vấn đề sức
khỏe nghiêm trọng cũng sẽ ít có khả năng được
chủ lao động thuê mướn hơn. Nhiều nạn nhân còn
dễ bị mất việc nếu họ không thể làm việc tốt hoặc
thường xuyên xin nghỉ do sức khỏe kém. Những
người làm việc độc lập thì thường không tạo ra đủ thu nhập do khả năng làm việc hạn chế.
Trong một số trường hợp, người bị buôn bán được mời tham gia các khóa đào tạo nghề như
là bước đi đầu tiên để thu xếp việc làm hoặc thành lập một đơn vị kinh doanh nhỏ nhưng họ
cũng không thể tham gia được do các vết thương hoặc sức khỏe yếu. Nhiều khi, trẻ em
không được đến trường vì mắc bệnh mà không được chữa trị hoặc bị tật nguyền.
6. Sức khỏe kém làm nạn nhân cảm thấy bất ổn về tâm lý. Sức khỏe kém dễ dẫn tới hàng loạt
các cảm xúc tiêu cực đối với những nạn nhân bị buôn bán, bao gồm cảm giác ức chế, căng
thẳng, tuyệt vọng và suy sụp. Tình trạng này lại càng trở nên nghiêm trọng khi các nạn
nhânkhông thể làm việc và tạo thu nhập do các vấn đề về sức khỏe.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE TRONG CHĂM SÓC Y TẾ
Một người đàn ông bị buôn bán từ My-an-ma sang Thái Lan đã miêu tả lại cảnh bạo lực dã
man và những vết thương của những người bị buôn bán để làm việc trên các thuyền đánh cá:
“Tôi thấy người chủ không muốn công nhân của mình nghỉ ngơi khi không được khỏe.
Những người chủ thường ra hiệu yêu cầu bắt đầu làm việc và nếu người nào không làm, họ
sẽ rót nước sôi vào những người đó. Nhiều người đã chết vì bị bỏng kiểu này. Họ còn ném đá
lạnh vào công nhân, đánh đập công nhân bằng nhiều vật dụng. Một người Thái Lan đã chết
sau khi bị đánh. Tôi còn thấy một người [trông giống người nước ngoài] bị đánh gãy hết răng
vì anh ta không làm việc tốt do không hiểu ngôn ngữ và các mệnh lệnh của chủ. Tôi cũng thấy
một số người chết do tai nạn [trên thuyền]. Nếu có công nhân nào đó ngã xuống nước, họ
cũng chẳng buồn cứu.
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Một cậu bé bị buôn bán trong lãnh thổ Trung Quốc để làm nghề ăn xin đã miêu tả lại việc cậu
thường xuyên bị những kẻ bóc lột đánh đập như là một cách để khống chế cậu. Hắn ta dọa
rằng nếu cậu ta tìm cách bỏ trốn, hắn ta sẽ ra tay đánh đập hết sức dã man.
Một phụ nữ Cam-pu-chia bị bán sang Ma-lay-si-a để làm người giúp việc đã phải làm việc từ 14
đến 18 tiếng một ngày và mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Cô thường xuyên bị chủ đánh đập
và bị phạt phải uống chất tẩy rửa khi chủ không hài lòng với cô.
Một cô gái người My-an-ma bị bán sang Thái Lan để làm gái mại dâm tả lại cảnh cô bị ép phải
uống rượu bia với khách. Cô còn bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục mà không hề
được chữa trị. Thêm vào đó, cô còn bị buộc phải quan hệ tình dục với khách ngay cả khi bị
ốm.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để làm gái mại dâm đã kể rằng cô đã bị nhiễm
trùng phụ khoa rất nặng do bị cưỡng ép quan hệ tình dục với nhiều khách mua dâm. Cô được
đưa đến một phòng khám ở địa phương để chữa trị, nhưng theo miêu tả của cô, cô chỉ nhận
được cho những dịch vụ rẻ tiền nhất và phương thức chữa trị nghèo nàn nhất. Cô bị buộc
phải quay lại bán dâm khi vết nhiễm trùng phụ khoa chưa kịp lành.
Một cậu bé, bị mua trong lãnh thổ Trung Quốc để mua bán làm việc trong nhà máy, đã phải
làm việc 18 tiếng một ngày và chỉ được cho ăn cháo. Nếu những người làm việc trong nhà
máy có bị thương hay bị ốm, họ cũng không hề được chữa trị.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để làm hôn nhân cưỡng ép. Khi được hỏi cô
cần hình thức hỗ trợ nào nhưng lại không nhận được, cô tập trung nói về những nhu cầu y
tế. Cô đề nghị được kiểm tra sức khỏe tổng quát nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ
bên cung cấp dịch vụ. Cô cũng cho biết là tổ chức đó đã hứa sẽ giúp cô nhận được thẻ bảo
hiểm y tế để giúp cô tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhưng cô cũng chưa nhận được
thông tin gì thêm về việc này và cũng không biết phải hỏi ai.
Một phụ nữ Thái Lan bị bán sang Nhật Bản bị lạm dụng tình dục từ khi còn là một cô gái. Giờ
đây cô đang sống tại ngôi làng của mình và cần được hỗ trợ y tế thường xuyên liên tục, bao
gồm thuốc men và các liệu pháp chữa trị. Cô có thể tiếp cận được dịch vụ y tế và nhận được
thuốc men cũng như liệu pháp chăm sóc. Tuy nhiên, những dịch vụ này lại ở xa nhà cô khiến
cô gặp khó khăn khi cần.
Một người đàn ông bị bán từ My-an-ma sang Thái Lan để lao động cưỡng ép. Anh muốn
được chữa trị bệnh dạ dày do việc bị buôn bán gây ra. Anh nhận được một số hỗ trợ tối
thiểu, chẳng hạn như xử lý thủ tục làm thẻ đăng ký quốc gia và được cho một số quần áo,
nhưng không nhận được bất kỳ chăm sóc y tế nào. Anh buộc phải vay tiền với lãi suất cao cắt
cổ để chi trả tiền viện phí.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm đã bị nhiễm trùng phụ khoa
nghiêm trọng nhưng không được chữa trị đầy đủ và tiếp tục gây cho cô các vấn đề sức khỏe
nhiều năm sau khi bị buôn bán. Cô từng được chăm sóc y tế khi bị buôn bán và sau khi trở về
cô cũng đã đi kiểm tra sức khỏe nhưng tình trạng của cô không thay đổi. Cô cho biết gần đây
cô đã cố gắng làm việc tại một nhà hàng để gửi về cho cha mẹ cô và lo cho con gái cô, nhưng
do sức khỏe yếu nên cô không thể tiếp tục làm được. Cô cảm thấy rất chán nản vừa bởi sức
khỏe kém, vừa bởi kinh tế nghèo nàn. Cô cho biết mình rất căng thẳng và mệt mỏi vì phải phụ
thuộc vào chồng về mặt kinh tế và do vậy cô không thể đưa ra những quyết định độc lập
được. Cô cũng rất lo lắng vì sức khỏe của cô gần đây có diễn biến ngày càng xấu đi.
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Danh mục. Những mối quan tâm chính khi cung cấp chăm sóc y tế phù
hợp và đầy đủ
Lập chương trình
Đảm bảo khả năng tiếp cận chăm sóc y tế khẩn cấp và thường xuyên. Cần đảm bảo rằng
tất cả những nạn nhân bị buôn bán đều có quyền được chăm sóc y tế và có thể tiếp cận các
dịch vụ này cả ngắn hạn và dài hạn. Tất cả nạn nhânđều cần được chăm sóc y tế ngay sau khi
xác nhận để giải quyết các vấn đề sức khỏe khẩn cấp. Trong thời gian dài hạn, những người
cung cấp dịch vụ nên cung cấp hoặc tạo điều kiện tiếp cận chăm sóc y tế dài hạn cho những
cá nhân cần được chăm sóc liên tục, như người mắc các bệnh mãn tính, nhiễm trùng, khuyết
tật, …v.v…

Cần xem xét tình hình y tế và nhu cầu về sức khỏe của gia đình các nạn nhân. Những
người hành nghề y cần tìm hiểu xem vấn đề sức khỏe của nạn nhâncó ảnh hưởng như thế
nào đến gia đình của họ, cả về khía cạnh lây truyền các bệnh như bệnh lao hay HIV/AIDS. Một
yếu tố quan trọng đó là nhu cầu sức khỏe của gia đình nạn nhân cũng cần được xác định và
giải quyết bởi những người cung cấp dịch vụ

Lập bản đồ các dịch vụ y tế. Xác định các hỗ trợ y tế có sẵn thông qua chính phủ cũng như
các chương trình của các tổ chức tổ chức phi chính phủ và liên chính phủ, sau đó giới thiệu
cho các nạn nhân bị buôn bán biết về các dịch vụ này, bao gồm cả các dịch vụ y tế chuyên sâu
dành cho các loại nhu cầu y tế khác nhau. Phát triển các nghi thức hợp tác, cộng tác để việc
giới thiệu nạn nhântới các dịch vụ y tế này được hiệu quả hơn

Cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế một cách đầy đủ và phù hợp. Cần đảm bảo rằng nhu cầu y
tế của các nạn nhân được đáp ứng, cho dù là thông qua hệ thống y tế nhà nước hay tư nhân.
Đảm bảo rằng tất cả nạn nhân bị buôn bán đều được chữa trị, bất kể họ có khả năng chi trả
chi phí y tế hay không. Tất cả các bệnh và vấn đề sức khỏe đều được chữa trị, bất kể bệnh đó
có phải là do việc bị buôn bán gây ra hay không.

Cung cấp thông tin về các dịch vụ chăm sóc y tế sẵn có. Thông báo cho người bị buôn bán
biết rằng họ có quyền tiếp cận các dịch vụ y tế và cho họ thông tin rõ ràng, dễ hiểu về những
loại dịch vụ nào họ có thể tiếp cận được và tiếp cận như thế nào. Các nạn nhân cần được
thông báo đầy đủ về tình hình sức khỏe của mình và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính hoặc bị
lấy nhiễm các bệnh nguy hiểm đến tính mạng khi bị buôn bán (như bệnh HIV, viêm gan, lao
phổi).

Đảm bảo rằng toàn bộ chăm sóc y tế là tự nguyện và được cung cấp sau khi nạn nhânđã
được thông báo đầy đủ và đồng ý. Việc cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế đều phải dự
trên nguyên tắc tự nguyện và được nạn nhân đồng ý sau khi được cung cấp đầy đủ thông tin.
Không được ép buộc các nạn nhân xét nghiệm để phát hiện bệnh (như HIV/AIDS, các bệnh
lây qua đường tình dục) nhưng các nạn nhân cần được cung cấp thông tin rõ ràng dễ hiểu về
những nguy cơ nhiễm bệnh để họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn về việc có xét nghiệm
và chữa trị hay không.

 Hướng dẫn vượt qua các rào cản hành chính để tiếp cận chăm sóc y tế. Thông báo và
cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng cho nạn nhân bị buôn bán về cách thức tiếp cận chăm sóc
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y tế và những yêu cầu thủ tục hành chính mà các nạn nhân sẽ phải đáp ứng khi tiếp cận dịch
vụ y tế - chẳng hạn như các giấy tờ cần thiết, lệ phí (nếu có), …v.v... Hỗ trợ nạn nhân bị buôn
bán thực hiện các thủ tục hành chính này, khi cần.

 Giáo dục và tuyên truyền đội ngũ nhân viên y tế về tác động của việc bị buôn bán và cách
làm việc với nạn nhân bị buôn bán. Cần đảm bảo rằng các nhân viên y tế được đào tạo và
thông báo về tác động của việc bị buôn bán đối với sức khỏe, tinh thần và sự ổn định tâm lý
của nạn nhân và cách để làm việc với những nạn nhânnày sao cho phù hợp nhất, chuyên
nghiệp nhất và tế nhị nhất. Tất cả các nhân viên y tế cũng cần được làm quen với vấn đề mua
bán người và được đào tạo bài bản để họ có thể làm việc và tương tác với nạn nhân bị buôn
bán một cách tế nhị, chuyên nghiệp và phù hợp. Việc này không chỉ bao gồm các nhân viên y
tế chữa trị trực tiếp cho các nạn nhân mà còn cả các nhân viên hành chính ở các phòng khám
và bệnh viện, những người tiếp xúc với các nạn nhân khi tiếp đón hoặc khi tham gia xử lý đơn
yêu cầu chăm sóc sức khỏe.

Trả chi phí đi lại. Tổ chức hoặc chi trả chi phí đi lại cho những cá nhân phải đi xa để tiếp
nhận các dịch vụ y tế. Những trợ cấp đi lại như vậy nên được coi là một phần của hỗ trợ y tế
do nhà nước cung cấp.

 Tăng cường công tác xác định nạn nhân bị buôn bán cho đội ngũ nhân viên y tế. Huấn
luyện các nhân viên y tế về các nhân tố cấu thành hành vi buôn bán người, các dấu hiệu/chỉ số
của hoạt động buôn bán người để tăng cường công tác xác định nạn nhâncho đội ngũ nhân
viên y tế. Hoạt động này phải bao gồm cả việc xác định những cá nhân đang trong quá trình
bị buôn bán và đã thoát khỏi hoạt động buôn bán nhưng chưa được xác định chính thức.

 Thiết lập ra và tuân thủ các quy tắc ứng xử đạo đức. Tất cả các hoạt động cung cấp dịch
vụ y tế đều cần phải tuân thủ ở mức cao nhất các chuẩn mực về luật pháp và đạo đức bao
gồm các quy tắc bảo mật, không phân biệt đối xử, không phán xét và tôn trọng sự riêng tư.

Đảm bảo trách nhiệm giải trình. Phát triển và thực hiện các hệ thống trách nhiệm giải trình
trong lĩnh vực y tế, cho phép nạn nhân bị buôn bán và những người cung cấp dịch vụ có thể
báo cáo các trường hợp phân biệt đối xử, ngược đãi hoặc cẩu thả.

Đánh giá nhu cầu y tế theo thời gian. Vì tái hòa nhập là một quá trình dài hạn nên những
nhu cầu y tế có thể thay đổi (cải thiện hay xấu đi) theo từng giai đoạn. Các nhân viên y tế cần
đánh giá những nhu cầu y tế của nạn nhântheo thời gian và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế
phải là một phần của công tác quản lý ca thường xuyên liên tục.

Chú ý đặc biệt tới trẻ em
Đảm bảo trẻ em được tiếp cận chăm sóc y tế. Tất cả trẻ em bị buôn bán nên được tiếp cận
với chăm sóc sức khỏe để ngăn ngừa bệnh tật, khắc phục hậu quả và trong tình huống khẩn
cấp ở quê nhà hoặc ở mức tương đương với trẻ em trong nước nếu ở một đất nước khác.

Tuyển nhân viên y tế chuyên làm việc với trẻ em. Chuyên viên y tế nên được đào tạo để
cung cấp các dịch vụ nhạy cảm và phù hợp cho trẻ em bị buôn bán. Điều này có vai trò rất
quan trọng khi điều trị trẻ em bị sang chấn nặng nề và những em thường xuyên phải chịu bạo
lực và lạm dụng.
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Xây dựng và sử dụng những giao thức thân thiện với trẻ em trong chăm sóc y tế. Xây
dựng và thực hiện các giao thức và thủ tục thân thiện với trẻ em cho cán bộ y tế làm việc với
trẻ em bị buôn bán và lạm dụng.

Thông báo cho trẻ, cha mẹ hoặc người giám hộ về tình trạng sức khỏe thể chất và nhu
cầu y tế của các em. Trẻ em nên được thông báo đầy đủ về tình hình cũng như các nhu cầu về
sức khỏe của mình, đồng thời được tham gia vào mọi quyết định liên quan tới việc điều trị
hoặc can thiệp y tế.

Thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em. Đảm bảo rằng tất cả các nhân viên và quản trị viên y
tế tiếp xúc với trẻ em bị buôn bán đã đồng ý và tuân thủ chính sách bảo vệ trẻ em. Thực hiện
giám sát/hệ thống kiểm soát để đảm bảo giao thức được tiến hành nghiêm túc và có hình
thức xử phạt khi có vi phạm.

Chính sách/Vận động
Vận động vì chăm sóc y tế trong dài hạn. Nhiều nạn nhâncó nhu cầu y tế liên tục sau sự cố
hoặc như là một hậu quả của nạn mua bán người (ví dụ: điều kiện sức khỏe mãn tính, bệnh
tật, tàn tật). Vì vậy, dịch vụ chăm sóc y tế nên có sẵn trong dài hạn, trong suốt quá trình (tái)
hòa nhập. Điều này có thể đòi hỏi phải vận động với nhân viên y tế nhà nước và tư nhân để
giải quyết những nhu cầu này.

Vận động vì chăm sóc y tế miễn phí. Khi nạn nhân không được tiếp cận chăm sóc y tế, cần
vận động để họ có quyền được chăm sóc y tế miễn phí. Xác định những rào cản không cho
nạn nhân bị buôn bán tiếp cận chăm sóc y tế và vận động cho sự thay đổi đối với các nhà
quản trị, hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ.

Tăng cường hợp tác và chuyển gửi dịch vụ y tế xuyên quốc gia. Thiết lập các giao thức
chuyển gửi và hợp tác đa quốc gia về y tế, bao gồm việc chuyển giao phù hợp và đúng đắn
các hồ sơ y tế (cả về thể chất và tinh thần) giữa các quốc gia và nhà cung cấp dịch vụ.
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Lĩnh vực dịch vụ số 3. Hỗ trợ và tư vấn tâm lý
Hỗ trợ sức khỏe tâm thần và thể chất.
Sức khỏe tâm thần và nhu cầu tâm lý
Luật quốc tế về quyền con người quy định rằng quyền đối với sức khỏe bao gồm việc hưởng
các tiêu chuẩn sức khỏe tâm thần cao nhất có thể.28 Nhiều người bị buôn bán mô tả cảm giác
“bất an” ở một số giai đoạn trong cuộc sống sau khi bị buôn bán của họ. Họ mô tả rằng họ
cảm thấy hàng loạt những cảm xúc khác nhau, từ căng thẳng, hay quên, tức giận, bất an,
chán nản, tới tuyệt vọng và vô vọng. Có hai lý do khiến cho những người này cảm thấy
“không ổn” là: những khó khăn do hoàn cảnh bị buôn bán gây ra và những khó khăn họ
phải đối mặt khi cố gắng phục hồi và tiếp tục đi lên từ hoàn cảnh bị buôn bán.
Căng thẳng, lo lắng, tuyệt vọng và trầm cảm do buôn bán người gây ra. Trong quá trình bị
buôn bán, nạn nhânphải trải qua một loạt những kinh nghiệm kinh khủng và hãi hùng. Họ bị
lạm dụng và bạo lực, phải chứng kiến người khác bị lạm dụng, phải chịu điều kiện sống và
điều kiện làm việc khắc nghiệt, vô nhân đạo, họ không có tự do, không được quyền lựa
chọn, họ không được chăm sóc sức khỏe. Họ còn bị tách khỏi gia đình và cộng đồng trong
thời gian dài và nhìn chung không được hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào khi bị buôn bán.
Kết quả là, nạn nhâncủa buôn bán người phải đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý và rối loạn sức
khỏe tâm thần. Họ mô tả mình bị căng thẳng, hay quên, lo lắng và trầm cảm, cảm thấy vô
vọng và tuyệt vọng. Nhiều người phải chịu sang chấn tâm lý trầm trọng – một hậu quả của
buôn bán người, bao gồm rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD). Ngoài ra, ở một số
trường hợp, người bị buôn bán gặp phải các vấn đề tâm thần, mà đây có thể là hậu quả của
việc bị bóc lột trong quá trình bị buôn bán (hoặc đã có từ trước).
Căng thẳng, hay quên, lo lắng, tuyệt vọng và trầm cảm phải gánh chịu sau khi bị buôn bán .
Người bị buôn bán phải đối mặt với nhiều vấn đề và tác nhân gây căng thẳng – tại nhiều giai
đoạn khác nhau sau khi bị buôn bán và ở những bối cảnh khác nhau. Họ bị căng thẳng, hay
quên, lo lắng, trầm cảm, và đôi khi, tổn thương về tâm lý tác động nghiêm trọng đến cuộc
sống thường nhật và quá trình (tái) hòa nhập về lâu dài của nạn nhân. Người bị buôn bán
cảm thấy căng thẳng và lo âu khi danh tính của họ
“Chúng tôi muốn hồi hương nhưng
không được xác nhận, họ không được hỗ trợ, bởi
thậm chí không được phép gọi điện
điều này thường có nghĩa là họ sẽ bị thẩm vấn (thay về nhà, thật đáng thất vọng. Tôi và
vì phỏng vấn), bị bắt giam (thay vì được giới thiệu để các bạn hét lên với các giáo viên: ‘Sao
nhận trợ giúp), bị tố tội và trục xuất (thay vì được mấy người cứ giữ chúng tôi ở đây?
giúp trở về nhà) và/hoặc không được hỗ trợ (thay vì Sao các người không cho chúng tôi
được giúp đỡ) khi trở về nhà.
trở về?’”
Đôi khi, sự lo lắng và căng thẳng của người bị buôn (Cô gái Myanmar bị bán tới Thái Lan
bán có liên quan đến những giai đoạn đầu của việc làm mại dâm giận dữ vì bị giữ trong
trợ giúp, đặc biệt trong thời gian họ buộc phải ở nhà tạm lánh trong thời gian dài.
trong các cơ sở tạm lánh khép kín (tức là họ không
thể trở về nhà) và khi họ buộc phải tham gia vào quá trình tố tụng với tư cách là nạn
nhân/nhân chứng (mà quá trình này khiến nhiều người bị buôn bán sợ hãi).
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Khi trở về nhà, nạn nhânbị căng thẳng, lo lắng và trầm cảm bởi nhiều lý do khác nhau, bao
gồm: trở về nhà không xu dính túi; nợ nần phát sinh do di cư và/hoặc không có khả năng
thanh toán; không có việc làm sau khi hồi hương và/hoặc không thể làm việc; căng thẳng và
các vấn đề trong gia đình; không được hỗ trợ về tình cảm trong gia đình hay cộng đồng; bị
gia đình hay cộng đồng kỳ thị và phân biệt đối xử; và không được hỗ trợ và trợ giúp để
đương đầu với cuộc sống sau khi bị buôn bán. (Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ giới hạn
trong những yếu tố kể trên.)
Ví dụ, một người đàn ông bị bán từ My-an-ma sang Thái Lan làm việc trên tàu đánh cả kể rằng
anh đã rất xấu hổ khi trở về nhà tay trắng. Bạn bè mời anh đi chơi vào các buổi tối nhưng anh
không hề muốn ra ngoài. Anh nói mình “cảm thấy thật hèn kém” vì đã mất nhà, mắc nợ, gặp
rất nhiều vấn đề về kinh tế và cá nhân. Tương tự, một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Hồng
Kông làm giúp việc cảm thấy xấu hổ vì di cư thất bại và thậm chí có thời gian không muốn rời
nhà. Cô kể lại mình đã khóc suốt những tháng đầu tiên sau khi trở về; thậm chí việc gia đình
động viên, hỗ trợ còn làm cô cảm thấy tồi tệ và thấp kém. Tính phức tạp và những vấn đề liên
kết với nhau này cho thấy với nhiều nạn nhân, sang chấn mà họ phải chịu đựng không đến từ
một sự kiện đơn lẻ (tức buôn bán) mà trái lại vô cùng rắc rối.
*Lưu ý đặc biệt đối với trẻ em. Cần quan tâm đặc biệt tới tác động tâm lý về việc bị buôn bán
đối với trẻ em, những người chưa xây dựng được những kỹ năng đối phó bởi vì tuổi còn nhỏ,
chưa trưởng thành và chưa được giáo dục nhiều. Trẻ em bị buôn bán có thể bị tổn thương
nặng sau khi trải qua hoàn cảnh bị bóc lột; buôn bán người sẽ để lại những tác động lớn và rõ
rệt đối với sự phát triển tình cảm, nhận thức và quan hệ của trẻ. Nhiều trẻ em khi bị buôn bán
khi tuổi còn rất nhỏ (chỉ khoảng 5 tuổi) nên không thể coi thường những tác động về tâm lý
(và phát triển) đối với những đối tượng này.
Ngoài khác biệt về độ tuổi và giai đoạn phát triển, trẻ em bị buôn bán thường ít có xu hướng
xây dựng các chiến lược đối phó và do đó cần được hỗ trợ khẩn cấp hơn trong việc xử lý
những vấn đề liên quan tới việc bị bóc lột. Trẻ em bị buôn bán dường như cũng không được
hướng dẫn, trợ giúp để đương đầu với cảm xúc và các mối quan hệ của mình, những kỹ năng
mà nhiều trẻ còn thiếu do ảnh hưởng của mua bán người. Cần tham vấn có văn hóa và phù
hợp với trẻ cũng như xây dựng các công cụ đối phó, chẳng hạn như làm sao để giải quyết
căng thẳng, giận dữ, xung đột, v.v.
Trẻ em bị buôn bán có quyền được trợ giúp và tư vấn về tâm lý như một phần của các dịch vụ
(tái) hòa nhập. Quyền này không chỉ là một trong những quyền được trợ giúp y tế mà nó còn
được quy định trong Điều 39 của Công ước CRC, theo đó yêu cầu các quốc gia thành viên
phải tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy hồi phục về tâm lý và thể chất cho trẻ
em là nạn nhâncủa “bất kỳ hình thức bỏ mặc, bóc lột hay lạm dụng; tra tấn hay bất kỳ hình
thức đối xử hay trừng phạt độc ác, vô nhân đạo và nhục hình nào khác, hoặc của các cuộc
xung đột vũ trang”. Để thúc đẩy việc phục hồi tâm lý và (tái) hòa nhập xã hội của đối tượng
này, trẻ em bị buôn bán cần được hỗ trợ và tư vấn tâm lý.29

Những thách thức trong việc thực hiện tư vấn và hỗ trợ tâm lý
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Gallagher, Anne (2010) Bình luận về các nguyên tắc và hướng dẫn được đề xuất về nhân quyền và buôn bán người,
UNOHCR, tr. 166.
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Nhiều người bị buôn bán nói về tầm quan trọng của
việc có thể chia sẻ trải nghiệm của mình với người
khác và nhận được sự động viên và giúp đỡ. Một vài
người bị buôn bán khác nói rõ rằng họ cần được nói
chuyện với nhà cung cấp dịch vụ về những vấn đề của
họ và nhận định việc họ không có những cơ hội này là
một lỗ hổng trong dịch vụ hiện hành.

“Tôi không hề muốn giữ trong lòng
mọi chuyện buồn. Tôi cảm thấy thật
nhẹ nhõm khi được trò chuyện với
người có thể hiểu tình hình của
mình.”
(Người phụ nữ Thái bị bán sang nước
ngoài và bị lạm dụng tình dục)

Một người đàn ông My-an-ma bị bán sang Ma-lai-xi-a
để lao động. Khi được hỏi muốn gửi gắm thông điệp “Tham gia chương trình mang lại
gì để cải thiện việc trợ giúp cho nạn nhân bị buôn bán, cho tôi nhiều lợi ích vì tôi có thể chia
anh cho rằng cần được ưu tiên hỗ trợ về mặt tình sẻ cảm xúc của mình…”
cảm, động viên cũng như được tiếp xúc với các
(Những phụ nữ Việt Nam bị bán sang
chuyên gia tư vấn để có những lời khuyên và gợi ý.
nước ngoài lao động)
Những người bị buôn bán mà được tư vấn thường
cho rằng đây là một hình thức trợ giúp quan trọng. Một phụ nữThái Lan bị bán ra nước ngoài
làm mại dâm đã nói rằng tư vấn là hình thức trợ giúp quan trọng nhất mà chị nhận được: “Tôi
không hề muốn giữ trong lòng mọi chuyện buồn. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được trò
chuyện với người có thể hiểu tình hình của mình.”
Thông thường, bị buôn bán thường là trải nghiệm gây tổn thường sâu sắc. Vì vậy, quản lý
cuộc sống sau sự việc có thể rất khó khăn và đòi hỏi tư vấn hoặc hỗ trợ tâm lý chuyên sâu.
Qua thời gian, vài nạn nhâncố gắng tự đương đầu có thể nhận ra rằng họ cần hỗ trợ từ phía
chuyên gia. Hơn nữa sau này, có thể xuất hiện nhiều thử thách và khủng hoảng trong đời
sống của các nạn nhânvà họ có thể cần được tư vấn và hỗ trợ để giải quyết những vấn đề
phát sinh này. Điều này có nghĩa rằng các nạn nhân bị buôn bán có thể cần được tư vấn hàng
tháng hoặc thậm chí nhiều năm trời sau sự cố.
THỰC TIỄN TỐT: TIẾP CẬN HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN TÂM LÝ
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc và bị ép kết hôn cho biết cô thấy ổn hơn sau
khi tham gia nhóm tự lực và có cơ hội nói chuyện với những người cùng cảnh ngộ: “Tôi cảm
thấy vui vẻ hơn và tự tin hơn nhờ chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác.”
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Hồng Kông làm giúp việc cho hay cô đã tham gia họp nhóm
mỗi tháng một lần. Tại buổi họp, các thành viên có thể nói về công việc, những vấn đề của
mình và còn tham gia các hoạt động giải trí như hát hò. Cô nói: “Tham gia chương trình mang
lại cho tôi nhiều lợi ích vì tôi có thể chia sẻ cảm xúc của mình cho người khác. Tôi cũng biết
cách kể lại trải nghiệm buồn của mình để mọi người được biết.”
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Như vậy, có những rào cản đáng kể khi thực hiện hỗ trợ và tư vấn tâm lý, bao gồm:
1.
2.
3.
4.
5.

Tiếp cận với hỗ trợ hoặc tư vấn tâm lý còn hạn chế
Không đủ chuyên gia tư vấn và tâm lý được đào tạo bài bản
Không có sự phân biệt giữa tư vấn chuyên nghiệp và hỗ trợ không chính thức
Thiếu sự hỗ trợ tâm lý dành riêng cho trẻ em bị buôn bán
Các rào cản ngôn ngữ; tư vấn bằng tiếng nước ngoài

1. Tiếp cận với hỗ trợ hoặc tư vấn tâm lý còn hạn chế. Tư vấn và hỗ trợ tâm lý chủ yếu
thường được thực hiện trong khuôn khổ các chương trình trợ giúp tạm lánh. Một số chương
trình có dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tương đối toàn diện và chuyên biệt. Tuy nhiên, thậm chí ngay
trong các chương trình tạm lánh thì việc hỗ trợ và tư vấn tâm lý cũng không được thực hiện
tự động. Ở một số cơ sở tạm lánh, người ta không quan tâm đầy đủ tới tình trạng tâm lý của
nạn nhân. Ngoài ra, trong một số trường hợp, việc tư vấn mang tính tức thời, không phải
một phần của chương trình/kế hoạch tái hòa nhập toàn diện – tức là chỉ có khi nạn nhân yêu
cầu được nói chuyện với ai đó, chứ không sẵn có. Một số chương trình tạm lánh còn không
hề cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ tâm lý.
Trong cộng đồng, các tổ chức trợ giúp nhìn chung
cũng không bao gồm tư vấn trong gói dịch vụ phục
vụ tái hòa nhập. Hiếm khi nạn nhân bị buôn bán
được tiếp cận với dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ tâm lý
khi họ trở về gia đình và cộng đồng. Ở các khu vực
ngoài các thành phố hoặc đô thị lớn, việc tiếp cận
với các dịch vụ này cực kỳ hạn chế.
Đôi khi, việc thiếu tiếp cận với các dịch vụ tâm lý và
tư vấn có thể là do hình thức hỗ trợ này chỉ nhận
được sự ưu tiên thấp bởi cả nạn nhân lẫn các nhà
cung cấp dịch vụ khi phải đối mặt với rất nhiều nhu
cầu cấp thiết khác. Cũng có thể là, vì tư vấn/điều trị
thường tốn thời gian mới đạt được kết quả nên nạn
nhân có thể không cảm thấy rằng mình cần đầu tư
thời gian cho loại hình dịch vụ này.

Thay đổi theo thời gian
Trải nghiệm bị buôn bán thường để lại
tổn thương nặng nề và việc thu xếp
cuộc sống hậu buôn bán có thể sẽ rất
khó khăn. Một số nạn nhân đòi hỏi tư
vấn tâm lý chuyên sâu ngay sau khi bị
buôn bán và cả về sau này. Một số
khác có thể không cần trợ giúp dài
hạn. Như vậy, nhu cầu về tâm lý thay
đổi theo thời gian. Người bị buôn bán
có thể phải đối mặt với những khủng
hoảng và khó khăn trong quá trình
(tái) hòa nhập và cần được tư vấn và
hỗ trợ để vượt qua. Một số khác có
thể cố tự mình đương đầu và rồi sau
đó nhận ra rằng mình thực sự cần
được hỗ trợ về tâm lý. Tạo cơ hội cho
nạn nhân bị buôn bán được tư vấn vào
giai đoạn sau này – nhiều tháng hoặc
thậm chí hàng năm trời sau khi bị buôn
bán – có thể là cần thiết bởi lẽ chỉ qua
thời gian, một số người mới nhận ra
rằng họ không thể tự mình đương
đầu. Quan trọng là đánh giá hỗ trợ tâm
lý cho người bị buôn bán không chỉ
như một phần của việc đánh giá nhu
cầu ban đầu khi chuẩn bị kế hoạch (tái)
hòa nhập mà còn cần được thực hiện
thường xuyên để đảm bảo sự ổn định
về tinh thần – nếu nhận ra rằng đây là
một khía cạnh không thể thiếu để quá
trình (tái) hòa nhập được thành công
và bền vững.

2. Không đủ chuyên gia tư vấn và tâm lý được đào
tạo bài bản. Trong khu vực nhìn chung thiếu những
chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực tâm lý, tư
vấn và công tác xã hội. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ
khi làm việc với những người bị buôn bán lại không
được đào tạo chuyên nghiệp và/hoặc không có kinh
nghiệm trong tư vấn và/hoặc hỗ trợ tâm lý. Nhiều
người thậm chí còn không được đào tạo cơ bản để
làm việc với những người bị sang chấn hoặc tổn
thương. Điều này thật sự đã khiến nhiều người bị
buôn bán ít có cơ hội được tiếp cận tư vấn và hỗ
trợ tâm lý chuyên nghiệp. Thậm chí những người
được đào tạo chuyên nghiệp cũng không có tất cả
những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của
nạn nhân. Ví dụ, không phải tất cả các nhà tâm lý
học đều được đào tạo thực hành chăm sóc các bệnh nhân mà đã được báo trước là bị sang
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chấn tâm lý. Ngoài ra, việc giám sát từng trường hợp để đảm bảo chăm sóc chất lượng cũng
không đủ.
Tình trạng này cũng có khả năng gây hại cho người bị buôn bán bởi lẽ họ sẽ không được điều
trị thích đáng. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ không có kỹ năng hay năng lực đầy đủ trong
việc nhận ra sang chấn có thể hiểu sai những hành vi, hành động liên quan, chẳng hạn chứng
hay quên và mệt mỏi cùng cực khi nạn nhân trở nên không hợp tác, cư xử tệ hại hoặc lười
biếng. Như vậy, họ không thể phản ứng một cách thích hợp. Nạn nhân cũng có nguy cơ bị
chấn thương trở lại nếu như nhà tâm lý, tư vấn viên hay nhân viên công tác xã hội không
được đào tạo bài bản.
3. Không có sự phân biệt giữa tư vấn chuyên nghiệp và hỗ trợ không chính thức. Trong bối
cảnh thiếu các chuyên gia tâm lý được đào tạo, một số nhà cung cấp dịch vụ thường cung
cấp những hình thức hỗ trợ tình cảm không chính thức như “lắng nghe vấn đề” và “động
viên”. Mặc dù việc hỗ trợ và động viên không chuyên có thể đáng quý, công tác này không
thể thay thế tư vấn và chăm sóc chuyên nghiệp nếu nạn nhân bị sang chấn tâm lý. Cũng có
nguy cơ nạn nhân không được tư vấn và đối xử một cách nhạy cảm, phù hợp và chuyên
nghiệp. Quan trọng là phải phân biệt giữa việc tư vấn chuyên nghiệp, chính thức từ những
chuyên gia được đào tạo bài bản trong lĩnh vực này với các công việc không chuyên.
4. Thiếu sự hỗ trợ tâm lý dành riêng cho trẻ em bị buôn bán. Trẻ em bị buôn bán nhìn chung
không nhận được hỗ trợ tâm lý và tư vấn chính thức. Nếu có nhận được thì đó không phải lúc
nào cũng từ các chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản, sử dụng các phương pháp và công
cụ phù hợp và thân thiện với trẻ em do thiếu việc tư vấn chuyên nghiệp dành riêng cho trẻ
em bị buôn bán trong khu vực. Trẻ em bị buôn bán cũng không được hướng dẫn và hỗ trợ
đầy đủ để giúp trẻ đương đầu với những mối quan hệ và tình cảm, những kỹ năng mà nhiều
trẻ còn thiếu do vướng phải nạn mua bán người. Cần có công tác tư vấn phù hợp với trẻ, với
văn hóa từng vùng cũng như hỗ trợ nhằm xây dựng các công cụ đối phó, cách thức để giải
quyết với tình trạng căng thẳng, giận dữ, xung đột, v.v.
5. Các rào cản ngôn ngữ; tư vấn bằng tiếng nước ngoài. Ngôn ngữ là một rào cản khi thực
hiện tư vấn tại các quốc gia điểm đến hoặc đối với các dân tộc thiểu số tại nước nguồn. Đôi
khi, tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ của nạn nhân không sẵn có, thậm chí ngay cả với các quốc gia
điểm đến mà tiếp nhận một số lượng lớn người có cùng quốc tịch. Tư vấn thông qua sự trợ
giúp của phiên dịch cũng không phải ý hay; người bị buôn bán cho biết việc tư vấn qua phiên
dịch khiến họ cảm thấy bất an và không thoải mái. Ngôn ngữ cũng gây ra những vi phạm về
mặt đạo đức xét dưới góc độ tính bảo mật và an toàn (trong trường hợp phiên dịch không
phù hợp/không có đạo đức).
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: NHU CẦU SỨC KHỎE TÂM THẦN VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỖ TRỢ
TÂM LÝ
Một người đàn ông bị bán từ My-an-ma sang Thái Lan làm việc trên tàu đánh cá kể rằng anh
đã rất xấu hổ khi trở về nhà tay trắng. Bạn bè mời anh đi chơi vào các buổi tối nhưng anh
không hề muốn ra ngoài. Anh nói mình “cảm thấy thật hèn kém” vì đã mất nhà, mắc nợ, gặp
rất nhiều vấn đề về kinh tế và cá nhân.
Một phụ nữ Cam-pu-chia bị bán tới Ma-lay-si-a làm giúp việc trong nhà cho hay từ khi trở về
quê hương, chị cảm thấy vô cùng khó ở và bất hạnh, phải chịu “căn bệnh tinh thần.” Điều này
cũng khiến chị không thể làm việc được, thậm chí tận 5 năm sau khi bị buôn bán. Đây là sự
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căng thẳng đáng kể trong cuộc đời chị. Chị cho hay mình thực sự muốn khỏe mạnh và được
làm công việc mà mình yêu thích.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc và bị ép làm vợ kể lại cảm giác buồn bã và thất
vọng sau khi trở về, thậm chí có giai đoạn còn định tự tử.
Một em gái người CHDCND Lào bị bán sang Thái Lan làm mại dâm được một cơ sở tạm lánh
ở Thái Lan hỗ trợ trong khi chờ kết thúc vụ án đối với kẻ mua bán người. Em cảm thấy được
hỗ trợ rất tốt trong cơ sở đó. Cán bộ tại đây khuyến khích em nói chuyện với họ bất cứ khi
nào căng thẳng. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều sau khi nói ra được câu chuyện của mình.
Một cô gái My-an-ma bị bán sang Thái Lan đã không kể với gia đình mọi chuyện mình từng
trải qua vì cảm thấy xấu hổ và chỉ muốn bỏ tất cả lại sau lưng. Cô cũng sợ bị gia đình và cộng
đồng coi thường nếu họ biết hết sự thật, bao gồm việc cô bị bóc lột tình dục. Cô chỉ nói với
họ rằng mình bị bóc lột khi làm giúp việc. Cô cũng cảm thấy không thể chia sẻ những chuyện
của mình với bạn bè: “Họ không hề biết tới những trải nghiệm tồi tệ của tôi. Nếu họ biết,
quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên xấu đi và họ có thể sẽ không muốn nói chuyện với tôi, coi
thường tôi và phân biệt đối xử với tôi”.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc và bị ép kết hôn từ khi còn là một cô gái trẻ,
ban đầu đã từ chối tham gia nhóm những nạn nhân trước đây vướng vào nạn mua bán người
vì cảm thấy xấu hổ và sợ hãi. Sau đó, chị đã dự một buổi họp nhưng không hiểu mục đích của
việc gặp mặt hay những hoạt động liên quan. Chị thất vọng, bối rối và từ đó không tham gia
sinh hoạt nhóm nữa.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc và bị buộc kết hôn đã được một phụ nữ trong
thôn (cũng là nạn nhâncủa mua bán người) mời tham gia sinh hoạt nhóm tự lực. Tuy nhiên,
chồng chị không thích “những hoạt động này” và ngăn cản chị tham gia. Chi cũng không có
thời gian rảnh rỗi để tham gia và cảm thấy mình không cần sự hỗ trợ này, bởi lẽ cuộc sống
của chị đã ổn định.
Một phụ nữ Trung Quốc bị bán làm mại dâm kể lại rằng đã được tham vấn từ những người
không nói được tiếng Trung hoặc nói tiếng Trung bập bõm. Chị cho hay những lần tư vấn
diễn ra thật ngượng nghịu và chị cảm thấy rất không thoải mái khi phải nói về những vấn đề
nhạy cảm trước mặt một phiên dịch viên và với người mà chị không thể trực tiếp giao tiếp
cùng. Chị nói mình kinh khiếp những phiên tư vấn như vậy.
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Danh mục: Những trọng tâm chính khi tiến hành tư vấn và hỗ trợ tâm lý
Lập chương trình
Cung cấp tư vấn và hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp. Bảo đảm rằng người bị buôn bán, nếu
muốn, sẽ được tiếp cận với việc tư vấn hoặc hỗ trợ tâm lý. Việc tư vấn hay hỗ trợ có thể
được thực hiện tại nhà thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thuộc một tổ chức/cơ quan nào
đó hoặc thông qua các cán bộ tư vấn công cộng và tư nhân. Bảo đảm rằng hỗ trợ và tư vấn
tâm lý chỉ được thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo với những kỹ năng cần thiết cũng
như sự nhạy cảm để làm việc với các nạn nhân bị buôn bán, bao gồm chăm sóc sang chấn
tâm lý.


Đào tạo chuyên gia tư vấn, chuyên gia tâm lý và điều tiết việc cung cấp hỗ trợ. Đảm bảo

rằng các tư vấn viên và chuyên gia tâm lý đã được đào tạo chuyên nghiệp và có các chứng từ
thích hợp để hành nghề. Họ nên được đào tạo cách làm việc với nạn nhân bị buôn bán (người
lớn và trẻ em) và các ảnh hưởng tâm lý cụ thể của nạn buôn bán người tới nạn nhân. Các
chuyên gia tư vấn và tâm lý nên được cấp phép và công việc của họ phải được nhà nước
giám sát và quy định. Giám sát cá nhân nên là một phần của công việc tư vấn và hỗ trợ tâm lý.

Phát triển mạng lưới tư vấn viên và chuyên gia tâm lý. Nên tăng cường mạng lưới có hệ
thống giữa các nhà cung cấp dịch vụ tâm lý. Xác định hỗ trợ sẵn có thông qua chính phủ cũng
như các chương trình của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế; giới thiệu nạn
nhân bị buôn bán tới những dịch vụ này. Phát triển các quan hệ đối tác để giới thiệu tới nhiều
dịch vụ khác nhau.

Cung cấp các hình thức hỗ trợ tâm lý và/hoặc tình cảm khác. Một số người bị buôn bán có
thể thích nhận được các hình thức hỗ trợ tâm lý/tình cảm khác hơn, ví dụ: thiền, yoga, liệu
pháp khiêu vũ, liệu pháp nghệ thuật, v.v. Đảm bảo rằng mọi loại hình hỗ trợ đều được thiết
kế chuyên biệt cho nhu cầu và hoàn cảnh của từng cá nhân, bao gồm cả trẻ em bị buôn bán.

Cung cấp dịch vụ tư vấn để hỗ trợ các nạn nhân/nhân chứng trong tố tụng pháp lý. Để giải
quyết những căng thẳng, sợ hãi và lo lắng mà các nạn nhân/nhân chứng có thể trải qua,
chuyên viên tư vấn nên sẵn sàng làm việc và hỗ trợ nạn nhân trong suốt quá trình tố tụng
pháp lý và cung cấp tư vấn khi cần thiết. Những tư vấn viên hay chuyên gia tư vấn này nên
được đào tạo cách hỗ trợ nhân chứng/nạn nhân một cách tốt nhất.

Cung cấp hỗ trợ tâm lý nhạy cảm và phù hợp. Đảm bảo rằng các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ
tâm lý được cung cấp là nhạy cảm và phù hợp với nạn nhân bị buôn bán. Điều này đòi hỏi
phải chú ý tới những nhu cầu khác nhau dựa trên văn hóa, giới tính, độ tuổi và trải nghiệm bị
bóc lột của từng nạn nhân.

Tăng cường năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ để phát hiện sang chấn và các vấn đề
tâm lý của nạn nhân. Xây dựng năng lực xác định sang chấn và các hình thức vấn đề tâm lý
khác cho các nhân viên xã hội và những người làm việc trực tiếp với người bị buôn bán. Đảm
bảo rằng sau khi phát hiện sang chấn, nạn nhân sẽ được giới thiệu tới các chuyên gia tâm lý
và tư vấn viên chuyên nghiệp, khi cần và khi yêu cầu.

Thiết lập điều khoản tham chiếu đối với những người thực hiện tư vấn và hỗ trợ không
chuyên. Xây dựng điều khoản tham chiếu, các tiêu chuẩn và phương thức đối với các nhà
cung cấp dịch vụ khi họ thực hiện việc hỗ trợ đối với người bị buôn bán. Xác định phạm vi
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những việc được làm (và không được làm) đối với những nhà cung cấp dịch vụ không được
đào tạo làm chuyên gia tư vấn và chuyên gia tâm lý.

Đảm bảo giám sát cá nhân đầy đủ khi làm việc với nạn nhân bị buôn bán. Giám sát cá nhân
là công việc thiết yếu để đảm bảo chăm sóc chất lượng cao và trách nhiệm giải trình. Tất cả
các tổ chức nên thiết lập hệ thống giám sát. Bổ nhiệm người giám sát cá nhân sẽ giúp đảm
bảo rằng từng trường hợp đều được điều phối, giám sát và các dịch vụ cung cấp cho người bị
buôn bán đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu. Một hệ thống hỗ trợ và giám sát cũng giúp
tăng cường năng lực của chuyên gia khi làm việc với nạn nhân.

Trang trải chi phí đi lại hoặc giao tiếp. Cung cấp tiền trợ cấp đi lại khi các nạn nhân không
được hỗ trợ về tâm lý ở quê nhà để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục tiếp cận tư vấn và hỗ trợ
tâm lý khi cần. Khám phá nếu/khi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ theo những cách
thức đã tính đến các vấn đề hậu cần như chi phí và khoảng cách liên lạc/đi lại, ví dụ qua điện
thoại hoặc Skype.

Thực hiện tư vấn và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Làm việc không chỉ với mỗi nạn nhân
mà còn cả với gia đình họ. Khi cần, phải đưa các thành viên gia đình nạn nhân tham gia vào tư
vấn và hòa giải gia đình để bảo đảm có sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau trong gia đình khi nạn
nhân trở về nhà và khi họ muốn thoát ra khỏi ảnh hưởng của việc bị buôn bán. Điều này chỉ
nên được thực hiện với sự đồng ý của nạn nhân

Cung cấp các công cụ để đối phó và xử lý căng thẳng. Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ
người bị buôn bán để giúp họ tăng cường năng lực đương đầu với tác động của sang chấn
tâm lý trong đời sống hàng ngày. Điều này có thể bao gồm phát triển những kỹ năng đối phó
và công cụ quản lý căng thẳng khác nhau.

Tuân thủ các hướng dẫn về đạo đức và quy tắc ứng xử. Bất kỳ hình thức tư vấn và hỗ trợ
tâm lý nào cũng nên tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, bao gồm các nguyên tắc về
bảo mật, riêng tư, không phân biệt đối xử và không phán xét. Các tư vấn viên và chuyên gia
tâm lý nên được hướng dẫn bởi bộ quy tắc ứng xử và hướng dẫn đạo đức chuyên nghiệp khi
làm việc với nạn nhân. Trong trường hợp chưa có, các hướng dẫn này cần được xây dựng và
thực hiện trong các tổ chức.

Phát triển công cụ đánh giá cho những trường hợp buôn bán người. Vì bản chất đặc thù
của buôn bán người và những ảnh hưởng của nó, cần có những công cụ đánh giá chuyên biệt
cho nạn nhân. Khi xây dựng những công cụ này, có thể sẽ cần một số điều chỉnh liên quan tới
hình thức mua bán và tiểu sử của nạn nhân.

Thường xuyên đánh giá nhu cầu tâm lý. Do (tái) hòa nhập là một quá trình lâu dài, nhu cầu
tâm lý dễ thay đổi qua thời gian (tốt lên hoặc xấu đi). Đánh giá nhu cầu sức khỏe tâm thần
của cá nhân và việc tiếp cận hỗ trợ và tư vấn tâm lý nên là một phần của quá trình quản lý ca.

Chú ý đặc biệt tới trẻ em


Chuyên gia tâm lý chuyên làm việc với trẻ em. Chuyên gia thực hiện việc tư vấn và hỗ trợ
tâm lý cho trẻ em cần được đào tạo để cung cấp các dịch vụ phù hợp và mang tính nhạy cảm
đối với trẻ em bị buôn bán. Điều này đặc biệt quan trọng khi điều trị đối với những trẻ bị sang
chấn nặng và những trẻ bị bạo hành và lạm dụng nghiêm trọng.
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Hỗ trợ phát triển các kỹ năng đối phó. Một số trẻ, vì tuổi còn nhỏ, chưa trưởng thành và bị
bóc lột khi buôn bán, ít được phát triển những chiến lược đối phó lành mạnh. Các nhà cung
cấp dịch vụ nên hỗ trợ trẻ bị buôn bán những công cụ đối phó như cách xử lý căng thẳng,
giận dữ, xung đột, v.v.

Phát triển và sử dụng các cách thức thân thiện với trẻ em. Xây dựng và thực thiện các
phương thức thân thiện với trẻ em cho cán bộ tâm lý làm việc với trẻ em bị buôn bán. Các
phương thức này cần phù hợp với các phương thức và tiêu chuẩn quốc tế

Thông báo với trẻ em (và cha mẹ/người giám hộ) về sức khỏe tâm thần và các nhu cầu
tâm lý của các em. Trẻ em cần được thông báo đầy đủ về tình hình sức khỏe tâm thần cũng
như các nhu cầu về tư vấn, hỗ trợ. Trẻ nên được tham gia và được thông báo đầy đủ về mọi
quyết định liên quan đến việc điều trị hoặc can thiệp.

Thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em. Đảm bảo rằng mọi tư vấn viên và chuyên gia tâm lý
làm việc với trẻ em bị buôn bán đã đồng ý và tuân theo một chính sách bảo vệ trẻ em. Đảm
bảo các giai đoạn và việc thực hiện chính sách được tiến hành hiệu quả, xây dựng một hệ
thống để giám sát việc tuân thủ và xử phạt trong trường hợp chính sách bị vi phạm.

Chính sách/Vận động
Vận động để người bị buôn bán được tiếp cận chăm sóc tâm lý. Xác định những rào cản
mà nạn nhân bị buôn bán phải đối mặt khi tiếp cận với việc tư vấn tâm lý và vận động vì
những thay đổi hành chính hoặc pháp lý cần thiết giữa các nhà quản lý, hoạch định chính sách
và cung cấp dịch vụ để giúp nạn nhân bị buôn bán được tiếp cận hình thức hỗ trợ này nhiều
hơn.

Vận động để nạn nhân được hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp. Vận động để có và/hoặc tăng cơ
hội giáo dục cũng như đào tạo cho các tư vấn viên và chuyên gia tâm lý làm việc với người bị
buôn bán, bao gồm năng lực xây dựng và hỗ trợ chuyên môn trong quá trình nạn nhân (tái)
hòa nhập.

Vận động cho các hướng dẫn về đạo đức và quy tắc ứng xử. Khi làm việc, các tư vấn viên
và chuyên gia tâm lý nên được tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử chuyên nghiệp. Nếu
chưa có thì cần vận động để những quy tắc/hướng dẫn này được soạn thảo và thực hiện.
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Lĩnh vực dịch vụ số 4. Giáo dục và kỹ năng sống
Được tiếp cận giáo dục chính quy và phi chính quy
Nhu cầu về giáo dục và kỹ năng sống
Nhiều người bị buôn bán có trình độ học vấn thấp và thiếu kỹ năng toán học và đọc chữ cơ
bản. Điều này đúng với nhiều trẻ em bị buôn bán, một số trẻ trong đó chưa bao giờ được đến
trường. Một số trẻ em khác đã phải bỏ học khi các em di cư/bị buôn bán. Tuy nhiên, việc
không được đi học cũng là một vấn đề ngay cả với người thành niên bị buôn bán mà nhiều
người trong số họ không học hoặc chưa hoàn thành chương trình tiểu học. Một số người bị
buôn bán do không được học nên không đủ tiêu chuẩn để được đi đào tạo, xin việc làm hay
để tự mình kinh doanh quy mô nhỏ. Trong một số ca, người bị buôn bán không thể tham gia
các khóa dạy nghề do họ không biết đọc, viết và làm toán. Trong một số ca, vấn đề học hành
không được xem xét đầy đủ trong một số chương trình hỗ trợ, bao gồm cơ hội phát triển
kinh tế.
Người bị buôn bán cần được tiếp cận với nhiều chương trình và loại hình đào tạo, bao gồm
giáo dục chính quy, giáo dục phi chính quy và giáo dục không chính quy. Giáo dục chính quy
được hiểu là giáo dục được thể chế hóa và được thực hiện bởi các giáo viên có bằng cấp
trong các cơ sở đào tạo công lập hoặc được nhà nước chứng nhận theo giáo trình giảng dạy
chính thống. Giáo dục phi chính quy được hiểu là giáo dục theo các loại hình giáo dục như các
chương trình sau giờ học chính khóa, các tổ chức dựa trên cộng đồng. Giáo dục phi chính quy
thường không có giáo trình giảng dạy phân chia theo các cấp độ, không được cấp phép hoặc
chứng nhận như đối với giáo dục chính quy nhưng vẫn có kết cấu cụ thể hơn so với giáo dục
không chính quy. Giáo dục không chính quy đôi khi được hiểu là “đào tạo thông qua kinh
nghiệm” và không cần phải có giáo trình đào tạo cụ thể. Ví dụ cho giáo dục đào tạo không
chính quy bao gồm làm việc với người hướng dẫn hoặc tương tác với đồng nghiệp trong tổ
chức dựa trên cộng đồng.
Một số người bị buôn bán cũng thiếu kỹ năng sống cơ bản, một trong những yếu tố quan
trong trong việc giúp họ vượt lên hoàn cảnh bị buôn bán và (tái) hòa nhập một cách thành
công và tích cực trong gia đình/cộng đồng trong dài hạn. Đây là tình trạng chung đối với
những người bị buôn bán là trẻ em và thanh niên. Trẻ em và thanh niên bị buôn bán là đối
tượng phỏng vấn trong nghiên cứu này đều cho thấy họ thiếu tự ti và mặc cảm. Đào tạo kỹ
năng sống có thể là một lựa chọn phù hợp, thậm chí cấp thiết đối với nhiều người
đượcphỏng vấn. Các dịch vụ này cần được cung cấp rộng rãi cho trẻ em bị buôn bán cũng
như trẻ emdễ bị tổn thương như là cách thức phòng ngừa (và có thể hướng tới mọi trẻ em
thông qua hệ thống giáo dục chính quy). Pháp luật quốc tế về quyền con người thừa nhận
giáo dục là một quyền con người cơ bản và cần thiết để thực hiện các quyền con người
khác.30
* Lưu ý đặc biệt đối với trẻ em. Giáo dục và kỹ năng sống là cực kỳ quan trọng đối với quá
trình (tái) hòa nhập đối với trẻ em và thiếu niên bị buôn bán. Giúp cho trẻ em quay trở lại
trường học đóng vai trò sống còn trong việc giúp trẻ không những vượt lên khỏi hoàn cảnh
Quyền được giáo dục được ghi nhận trong nhiều văn bản và điều ước quốc tế và được khẳng định trong các văn kiện
có tính ràng buộc về mặt pháp lý và các văn kiện không mang tính ràng buộc. Ví dụ, xem Điều 28 của CRC và Ủy ban
Liên hợp quốc về kinh tế, xã hội và văn hóa (CESCR) tuyên bố quyền được giáo dục “là hình ảnh thu nhỏ của tính
không thể phân chia và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các quyền con người”. UNESCO (2014). The Right to Education:
Law and Policy Review Guidelines. France: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Truy cập
tại đường dẫn: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002284/228491e.pdf
30
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bị buôn bán mà còn bảo đảm các quyền được giáo dục của trẻ. Đối với những trẻ được trợ
giúp ở nước ngoài thì điều quan trọng ở đây chính là giáo dục ở quốc gia sở tại cần phù hợp
với kế hoạch (tái) hòa nhập lâu dài của trẻ - cho dù trẻ ở lại quốc gia sở tại hay hồi hương.
Cần phải chuần bị kế hoạch giáo dục cho từng cá nhân và trẻ em cần nhận được hỗ trợ cả
ngoại ngữ và được tiếp cận với giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ để giữ gìn bản sắc văn hóa.31 Đối
với những trẻ em hồi hương thì giáo dục nên thông nhât với giáo trình giảng dạy tại quê
hương trẻ.
Điều này nói lên rằng đối với một số trẻ em bị buôn bán, việc quay lại trường học không phải
là lựa chọn khảthi hay là lựachọn các em muốn. Một số em cảm thấy quá tuổi để đi học trong
hệ thống giáo dục chính quy. Tuy nhiên các em vẫn có nhu cầu học hành–ít nhất là biết đọc,
biết viết, biết làm toán. Cần phải làm lựa chọn giáo dục trở nên phổ biến rộng rãi hơn, đặc
biệt ở cấp cộng đồng, để đáp ứng nhu cầu nêu trên của trẻ. Để phát triển hết tiềm năng của
trẻ thì cần thiết mang lại cho trẻ nhiều cơ hội giáo dục theo cả loại hình chính quy và không
chính quy. Mặc dù việc đưa trẻ em quay trở lại trường đối với tất cả trẻ em và thiếu niên bị
buôn bán nhưng điều này có thể không phù hợp trong mọi ca. Nếu gặp ca nào mà việc đưa
trẻ em quay trở lại trường không thấy phù hợp thì cần phải có các phương thức giáo dục
thay thế. Tiếp cận kỹ năng sống là một khía cạnh giáo dục thiết yếu cho trẻ em bị buôn bán.
Điều 28 của Công ước CRC quy định quyền được giáo dục của trẻ em. Công ước CRC yêu cầu
các quốc gia thành viên triển khai chương trình giáo dục tiểu học bắt buộc và miễn phí cho
tất cả mọi người và bảo đảm tất cả trẻ em có thể tiếp cận hướng dẫn và thông tin về giáo dục
và dạy nghề.32 Điều 28 cũng quy định thêm rằng các quốc gia thành viên phải bảo đảm tất cả
trẻ em có quyền tiếp cận giáo dục đại học. Đây là quy định quan trọng đối với thiếu niên bị
buôn bán, những người có thể cần được giáo dục đại học để bảo đảm có được việc làm lâu
dài và thỏa đáng.

Thách thức trong việc hỗ trợ giáo dục và kỹ năng sống cho người bị buôn bán
Nhiều người bị buôn bán xác định giáo dục là nhu cầu trợ giúp mang tính then chốt đối với
bản thân họ cũng như các thành viên trong gia đình. Tiếp cận giáo dục là động lực cho người
bị buôn bán trước và sau khi trải nghiệm hoàn cảnh bị buôn
"Tôi muốn con gái lớn tiếp tục
bán. Trong một số trường hợp, người bị buôn bán di cư để đi học. Tôi mong tổ chức giúp
kiếm tiền giúp con hay anh chị em ruột của họ đi học. Một con tôi được tiếp tục đến
người đàn ông Cam-pu-chia bị bán vì mục đích lao động ra đi trường."
vì muốn kiếm tiền cho con gái đi học. Khi được hỏi cần hỗ
trợ gì sau khi bị buôn bán, anh cho biết điều mong mỏi nhất (Một người đàn ông Cam-pu-chia
là con gái được đến trường: "Tôi muốn con gái lớn tiếp tục bị bán để bóc lột sức lao động)
đi học. Tôi mong tổ chức giúp con tôi được tiếp tục đến
trường."

THỰC TIỄN TỐT: CƠ HỘI GIÁO DỤC
Một cậu bé người Việt Nam bị buôn bán trong nước để làm việc hỗ trợ kinh tế gia đình và
cũng để các em gái có thể đến trường. Ngay khi thoát khỏi cảnh bị buôn bán, tổ chức trợ
giúp đã sắp xếp cho cậu bé đi học trở lại và trợ giúp cha mẹ cậu với các hoạt động tạo thu
nhập để cậu không cần phải làm việc. Tổ chức này cũng hỗ trợ hai em gái đến trường để đề
phòng trường hợp cậu lại phải đi làm để giúp hai em đi học.
31SCEP

(2009) Statement of Good Practices,4th Revised Edition, section D 8.3.
a, Điều 28 và khoản (e) Điều 28 của Công ước CRC.

32Khoản
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Một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc vì mục đích hôn nhân cưỡng ép từ khi 17 tuổi trong vòng
bảy năm. Khi trở về My-an-ma, cô được hỗ trợ theo chương trình bố trí nhà tạm lánh vì
không thể tìm thấy cha mẹ và họ hàng không chấp nhận cô. Tại trung tâm, cô được học các
kỹ năng sống cần thiết cho quá trình (tái) hòa nhập vì cô chưa từng học các kiến thức này.
Các kỹ năng quan trọng bao gồm quản lý thu nhập và tiết kiệm, mở tài khoản ngân hàng và
tìm việc.
Một bé trai người Việt Nam bị buôn bán trong nước vì mục đích lao động được một tổ chức
phi chính phủ chịu trách nhiệm giúp đỡ trẻ em bị bóc lột hỗ trợ đi học lại tại cộng đồng nơi
em sinh sống. Cán bộ của tổ chức phi chính phủ đã làm việc trước với ban giám hiệu và sắp
xếp cho em đi học. Tổ chức phi chính phủ cũng hỗ trợ em tiền học phí, đồ dùng học tập, sách
vở và đồng phục.
Mặc dù việc tiếp cận các cơ hội giáo dục và các chương trình về kỹ năng sống đóng vai trò vô
cùng quan trọng nhưng các hoat động này vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức, bao
gồm:
Thay đổi theo thời gian.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Cơ hội giáo dục hạn chế nếu không tham
gia các chương trình tạm lánh
Các rào cản hành chính để quay trở lại
trường
Thiếu nguồn lực cho các chi phí liên quan
tới giáo dục
Tập trung vào đào tạo nghề hơn là giáo
dục cơ bản
Khó khăn trong việc điều chỉnh cho phù
hợp với môi trường học chính quy sau khi
bị buôn bán người
Thiếu các cơ hội giáo dục phi chính quy
hoặc không chính quy hoặc các mô hình
giáo dục thay thế

Người bị mua bán cần có các cơ hội và
chương trình giáo dục khác nhau theo
thời gian và tại các giai đoạn khác nhau
sau khi bị mua bán. Người bị mua bán
ban đầu có thể cần được tham dự các
lớp học đọc, học viết và sau đó theo học
các lớp tổ chức vào buổi tối để đạt được
trình độ giáo dục nhất định. Trẻ em và
thiếu niên bị mua bán ban đầu có thể yêu
cầu “các lớp học bổ túc” để làm cơ sở
quay lại học chính quy tại trường. Giáo
dục là một dịch vụ (tái) hòa nhập quan
trong và nhu cầu giáo dục phải được
đánh giá và đánh giá lại theo thời gian.

1. Cơ hội giáo dục hạn chế nếu không tham gia các chương trình tạm lánh. Các phương án
bảo đảm cơ hội giáo dục nhìn chung là chỉ giới hạn cho trẻ em tham gia trong các chương
trình tạm lánh. Thực tế thì cũng có một lượng trẻ em bị buôn bán và gia đình các trẻ đồng
tình với sự trợ giúp này bởi vì điều này có thể giúp họ tiếp cận được với giáo dục. Nhiều tổ
chức trợ giúp không hỗ trợ trẻ em bị buôn bán để quay trở lại trường khi họ về nhà sống với
gia đình hoặc các cán bộ xã hội của nhà nước hay lãnh đạo cộng đồng nhìn chung không
tham gia vào quá trình hỗ trợ quay trở lại trường học.
2. Các rào cản hành chính để quay lại trường. Có một số rào cản hành chính đối với việc quay
trở lại trường thường liên quan tới các quy định và thủ tục quan liêu. Việc giúp quay trở lại
trường nhìn chung chỉ có thể thực hiện được nếu có sự giúp đỡ và can thiệp của các tổ chức
trợ giúp thay vì chỉ là chính sách của các trường và các cơ quan quản lý giáo dục. Trong một
số ca, để giúp trẻ em bị buôn bán quay trở lại trường cần rất nhiều nỗ lực, thời gian và
thương lượng hiệu quả từ các bên cung cấp dịch vụ trợ giúp.
3. Thiếu nguồn lực phục vụ cho các chi phí liên quan tới giáo dục. Thậm chí dù có được quay
trở lại trường thì trẻ em bị buôn bán cũng thường không có đủ nguồn lực để trang trải các
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chi phí liên quan, chẳng hạn như đồng phục, sách vở, đi lại, v.v. Các chi phí phụ này cũng là
một rào cản đối với nhiều trẻ em bị buôn bán để có thể tiếp cận với giáo dục.
4. Tập trung vào đào tạo nghề hơn là giáo dục cơ bản. Trong một số trường hợp, trẻ em bị
buôn bán được định hướng học nghề thay vì giáo dục chính quy mà không có sự đánh giá hay
xem xét một cách đầy đủ rằng liệu phương án học nghề có đáp ứng nhu cầu và phù hợp với
khả năng của các trẻ này hay không. Tất cả trẻ em và thiếu niên bị buôn bán cần được tiếp
cận giáo dục chính quy. Trong một số ca, người trưởng thành thường được bố trí học nghề
trong khi đó họ lại không có cơ hội tiếp cận giáo dục cơ bản (chẳng hạn như tham dự các lớp
tập đọc, tập viết, làm toán) trong khu vực này.
5. Khó khăn trong việc điều chỉnh cho phù hợp với môi trường học chính quy sau khi bị
buôn bán. Một số trẻ em phải đối mặt với những khó khăn khi quay trở lại trường, ví dụ phải
học với những bạn nhỏ tuối hơn mình rất nhiều, hoặc gặp khó khăn trong việc thích nghi với
môi trường học (được định hình theo khuân mẫu). Trẻ em cũng gặp phải vấn đề về đối xử khi
các em quay trở lại trường. Một số trẻ cho biết mình thấy tự ti với các học sinh khác. Tình
trạng này xuất phát từ việc các trẻ đã lâu không đi học và/hoặc do bị rơi vào hoàn cảnh bị
buôn bán. Trong một số ca khác, tình trạng này do sức học của các em không theo kịp tại
trường và/hoặc cùng lớp với các bạn ít tuổi hơn nhiều.
6. Thiếu các cơ hội giáo dục phi chính quy hoặc không chính quy hoặc các mô hình giáo dục
thay thế. Đối với một số trẻ em bị buôn bán, quay lại trường học không phải là lựa chọn khả
thi hay là lựa chọn các em muốn. Một số em cảm thấy quá tuổi để đi học và không muốn có
bạn cùng lớp kém nhiều tuổi. Tuy nhiên các em vẫn có nhu cầu học hành–ít nhất là biết đọc
biết viết. Có nhiều trẻ em nói rằng đã “quá tuổi” đi học nhưng cũng chưa có lựa chọn tham
gia “các lớp học bổ túc” hay thông tin về các chường trình thay thế khác như giáo dục phi
chính quy hoặc dạy nghề. Người thành niên bị buôn bán nhìn chung không được tiếp cận các
mô hình giáo dục thay thế mà cho phép họ hoàn tất các cấp giáo dục cơ bản. Nhìn chung
cũng thiếu các chương trình giáo dục dành cho người lớn, như các khóa học buổi tối.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU VỀ GIÁO DỤC VÀ KỸ NĂNG SỐNG
Một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc để cưỡng ép kết hôn đã không thể tham gia học nghề
may khi cô trở về My-an-ma do không biết đọc, biết viết và làm toán cơ bản.
Một cậu bé bị bán sang Trung Quốc để lao động cho biết cảm giác của em khi bị lừa bán. Em
cho biết em luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình vì em luôn gặp phải chuyện xấu
và bây giờ “bị lừa một lần nữa”. Sau đó, khi ở trong cơ sở tạm lánh, em gây gổ với một bạn
khác và bỏ trốn vì không biết giải quyết việc đó như thế nào.
Một cậu bé người My-an-ma bị bán sang Thái Lan làm ăn xin trên phố, muốn quay lại trường
học khi về nước. Tuy nhiên, giáo viên nói em đã quá tuổi đến trường. Đồng thời, em cũng
chưa đủ tuổi để học nghề vì chưa đủ 15 hay 16 tuổi. Em vẫn hy vọng có thể quay lại trường
học và xác định việc đi học là nhu cầu quan trọng nhất nhưng chưa được đáp ứng. Việc hoàn
thành giáo dục chính quy cơ bản cũng sẽ là tiền đề quan trọng cho việc học nghề trong
tương lai của em sau này.
Một em gái người Việt Nam bị buôn bán trong nước để hành nghề mại dâm cho biết em
muốn đến trường sau khi bị buôn bán nhưng không có sách vở và đồng phục để có thể đi
học.
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Một em gái người ViệtNam bị bán trong nước để lao động gặp khó khăn khi quay lại trường
học. Em được một tổ chức phi chính phủ địa phương hỗ trợ đi học nhưng em gặp phải một
số vấn đề khi bắt đầu quay lại trường, cảm thấy “tự ti” so với các bạn khác. Em đã phải vật
lộn để thích nghi với môi trường học đường và cảm thấy không thoải mái với các bạn cùng
lớp.Tuy nhiên sau một vài tháng, tình hình đã cải thiện.
Một em gái người Lào bị bán sang Thái Lan làm giúp việc gia đình, sau khi trở về nhà và được
hỗ trợ theo một chương trình tạm lánh. Em đã nhận lời và tham gia một loạt các chương
trình bao gồm học nấu ăn, may và làm đẹp. Khi được hỏi nhu cầu hỗ trợ nào khác chưa được
đáp ứng, em trả lời muốn đi học vì mới chỉ học đến lớp một. Tuy nhiên, tại cơ sở tạm lánh thì
em lại không có lựa chọn đi học nên em không nghĩ rằng đáng lẽ em có cơ hội này.

Danh mục. Những yếu tố cân nhắc chính trong việc hỗ trợ giáo dục và kỹ năng sống
Lập chương trình
Có các phương án giáo dục đối với tất cả người bị buôn bán. Cần phải tạo nhiều cơ hội
giáo dục dưới các hình thức chính quy, phi chính quy và không chính quy. Các cơ hội này
phải sẵn có bên ngoài các cơ sở tạm lánh chính thức để giúp cho người bị buôn bán được
tiếp cận các cơ hội giáo dục và kỹ năng sống cho dù họ đang trong quá trình (tái) hòa
nhập hay không hoặc thậm chí họ đang sống tại nhà. Trong trường hợp thích hợp, người
thành niên cũng như trẻ em cần được khuyến khích và hỗ trợ để hoàn thành học chính
quy.

Hỗ trợ người bị buôn bán quay trở lại trường học. Cần nỗ lực hỗ trợ người bị buôn
bán có thể tham gia giáo dục bao gồm giáo dục phi chính quy mà mục tiêu cuối cùng là
trợ giúp cho việc quay trở lại trường học theo hệ thống chính quy. Các cơ quan cung cấp
dịch vụ trợ giúp cần có các chương trình giáo dục thay thế cho phép trẻ em lớn tuổi và
người trưởng thành quay trở lại hoàn tất chương trình học chính quy, ví dụ các lớp học
buổi tối và học tại chức. Chương trình này có thể bao gồm việc hỗ trợ khi trẻ em và thiếu
niên bị buôn bán trở lại học tại trường – Ví dụ, bố trí người hướng dẫn, giúp đỡ trẻ hoàn
thành bài tập về nhà và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu.

Đảm bảo rằng người bị buôn bán nhận được hỗ trợ về kỹ năng tính toán và văn hóa
bên cạnh đào tạo nghề. Những cơ hội đào tạo nghề, dù có giá trị trong quá trình tái hòa
nhập, không nên thay thế hoàn toàn những cơ hội học tập. Rất nhiều công việc yêu cầu
những kỹ năng tính toán và văn hóa cơ bản, điều này nên được cung cấp như là một
phần của khóa đào tạo nghề, bất kể độ tuổi hay nền tảng văn hóa của học viên ra sao.
Những chương trình này nên được cung cấp tại cộng đồng cũng như tại nhà tạm lánh.

Cung cấp các chương trình kỹ năng sống. Các chương trình tập trung vào kỹ năng
sống và phù hợp với từng độ tuổi cần được cung cấp cho trẻ em và người trưởng thành
bị buôn bán để giúp họ phát huy được chức năng của mình trong gia đình và cộng đồng
một cách thành công và tích cực trong dài hạn.

Hỗ trợ cho các chi phí phụ trả cho giáo dục chính quy. Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần
chi phí đi lại cho trẻ em và thiếu niên bị buôn bán mà phải di chuyển để đến trường. Hỗ
trợ tài liệu học, như sách, đồng phục .v.v... Những chi phí này về dài hạn nên do Nhà
nước chi trả.
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Trợ giúp đặc biệt cho trẻ em
Đảm bảo trẻ em bị buôn bán có cơ hội học tập. Đảm bảo tất cả trẻ em bị buôn bán có
mong muốn đi học có thể tiếp cận giáo dục, dù chính quy hay không chính quy.

Làm việc với gia đình hoặc người giám hộ để hỗ trợ hoàn thành chương trình học
chính quy. Thuyết phục trẻ em bị buôn bán và gia đình để giúp họ hiểu được tầm quan
trọng của việc giáo dục. Cam kết thuyết phục gia đình và trợ giúp gia đình để xây dựng
mạng lưới hỗ trợ gia đình cho trẻ em và thiếu niên bị buôn bán để tiếp tục đến trường.
Cũng cần xem xét trợ giúp các hoạt động tạo thu nhập cho gia đình để phòng trường
hợp các em bỏ học để làm việc hỗ trợ kinh tế gia đình.

Chính sách/Vận động
Giải quyết các rào cảnh hành chính đối với việc quay trở lại trường. Các nhà cung cấp
dịch vụ cần làm việc với cán bộ nhà nước và cán bộ của trường phù hợp để giải quyết các
rào cản hành chính quan liêu ảnh hưởng tới quá trình đăng ký và quay trở lại trường.
Bảm đảm rằng trẻ em và thiếu niên bị buôn bán có thể được đăng ký tới trường bằng
việc cấp những giấy tờ tùy thân cần thiết và cho phép các em nhập học.

Hỗ trợ trẻ bị mua bán thích nghi với môi trường tại trường học. Phát triển các
chương trình trong khuôn khổ hệ thống đào tạo chính quy để giúp đỡ trẻ em và thanh
thiếu niên bị mua bán thích nghi với môi trường tại trường học. Làm việc với các cán bộ
nhà trường và giáo viên để giải quyết những nhu cầu đặc biệt của nạn nhân bị mua bán
trở lại trường học (ví dụ: sang chấn tinh thần, những vấn đề về hành vi cùng những khó
khăn khi học tập) cũng như những vấn đề liên quan tới bảo mật thông tin.

Tạo các cơ hội giáo dục thay thế. Cần có các chương trình giáo dục thay thế cho phép
trẻ em lớn tuổi và người trưởng thành quay trở lại hoàn tất chương trình học chính quy,
ví dụ các lớp học buổi tối, học tại chức và các khóa học giao tiếp. Cần vận động để nhà
nước thực hiện các chương trình nêu trên và công nhận các chương trình này.

Giải quyết tình trạng phân biệt đối xử và kỳ thị trong hệ thống giáo dục. Đào tạo giáo
viên và ban giám hiệu trường để loại bỏ tình trạng phân biêt đối xử và kỳ thị đối với trẻ
em và thiếu niên bị buôn bán. Phát triển các chương trình trong phạm vi trường học để
loại bỏ tình trạng phân biệt đối xử và kỳ thị giữa các nhóm bạn học, bao gồm cả các
chương trình dành cho trẻ em và thiếu niên bị buôn bán. Các nhà sư phạm cần đề phòng
các vấn đề liên quan đến bạo lực và bắt nạt các nạn nhân trẻ em bị buôn bán từ chính bạn
học và cần có các biện pháp để ngăn chặn kịp thời.

Đào tạo giáo viên và cán bộ học đường về lĩnh vực buôn bán người và nhóm xã hội dễ
bị tổn thương. Cần có sự tham gia của giáo viên để hỗ trợ trẻ em và thiếu niên bị buôn
bán hòa nhập vào môi trường học đường. Đào tạo và làm cho đội ngũ sư phạm phải nhạy
cảm khi làm việc với trẻ em và thiếu niên bị buôn bán hoặc dễ bị tổn thương và cung cấp
nguồn lực để hỗ trợ giáo dục các trẻ em và thiếu niên này một cách thành công. Tập huấn
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về cách làm việc với những học sinh bị lạm dụng và bóc lột cũng như có thể bị tổn
thương, bao gồm cả cách chăm sóc thích hợp.
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Lĩnh vực dịch vụ số 5. Các chương trình tăng cường năng lực
kinh tế.
Hỗ trợ tạo cơ hội để tăng cường năng lực kinh tế
Nhu cầu kinh tế và chuyên môn
Tăng cường năng lực kinh tế, ví dụ như bắt đầu một công việc hoặc bắt đầu kinh doanh nhỏ,
thường được người bị buôn bán coi là nhu cầu hàng đầu sau khi bị buôn bán. Người bị buôn
bán cần đi làm ngay và kiếm tiền để tự trợ giúp chính mình và gia đình cũng như giải quyết
các vấn đề kinh tế đã phát sinh từ trước khi bị buôn bán hoặc do hậu quả của việc buôn bán
người.
Nhiều người bị buôn bán đã di cư do nhu cầu và vấn đề kinh tế ở nhà. Nhìn chung, hoàn cảnh
kinh tế của những người này không cải thiện sau khi bị buôn bán, mà hầu hết đều xấu đi. Một
số người bị buôn bán lâm vào tình cảnh nợ nần do trước đó phải vay tiền để di cư và không
có khả năng trả nợ do bị buôn bán. Những người khác phải vay nợ để trả chi phí đi lại khi họ
quay trở về nhà hoặc phải trả tiền chuộc để thoát khỏi tình trạng bị buôn bán. Nhiều người bị
buôn bán không thể làm việc sau khi bị buôn bán do bị ốm đau hoặc không thể tìm được việc
làm và điều này đồng nghĩa với việc họ không kiếm được tiền và thường lại rơi vào cảnh nợ
nần (hoặc nợ chồng chất). Tình trạng nợ nần là nguyên chính khiến nạn nhân (và gia đình họ)
bị căng thẳng. Do vậy không lấy gì làm ngạc nhiên khi cả những người bị buôn bán lẫn gia
đình họ coi vấn đề kinh tế là mối quan ngại và nhân tố hàng đầu trong quá trình (tái) hòa
nhập.
Có thể đi làm thường là nhân tố then chốt bảo đảm sự ổn định tâm lý. Ổn định kinh tế cũng
có tác động đến bản sắc cá nhân, lòng tự trọng và sự công nhận trong xã hội. Các cơ hội kinh
tế phải phù hợp với nguyện vọng, năng lực và lợi ích của họ. Pháp luật quốc tế về quyền con
người đã thừa nhận quyền làm việc của con người.33
* Lưu ý đặc biệt đối với trẻ em. Trẻ em chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế trong gia đình và
điều này có thể khiến trẻ em đứng trước nguy cơ bị buôn bán (và thậm chí bị buôn bán lại).
Việc đối mặt với hoàn cảnh kinh tế suy thoái sau khi quay trở về nhà cũng cản trở sự thành
công của quá trình (tái hòa nhập) của trẻ.
Để đưa ra các phương án kinh tế thì điều cần thiết chính là việc quyết định thời điểm làm việc
trực tiếp với trẻ nhằm hướng tới phát triển các kỹ năng của trẻ và tăng cường năng lực kinh
tế cũng như thời điểm và cách thức để làm việc với cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Cần
hiểu rõ hoàn cảnh của trẻ (bao gồm các động lực khác nhau trong gia đình trẻ) và điều này
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm độ tuổi, sự trưởng thành và giai đoạn phát
triển giáo dục của trẻ.

ngôn quốc tế về Quyền con người quy định: “Mọi người đều có quyền làm việc, quyền được tự do lựa chọn
việc làm, quyền được hưởng điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi và quyền được bảo vệ không bị mất việc làm”.
Công ước quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa công nhận quyền làm việc và quy định rằng quyền làm việc
bao gồm “quyền của tất cả mọi người có cơ hội kiếm sống bằng công việc do họ tự do lựa chọn hoặc chấp nhận”và các
quốc gia phải thi hành các biện pháp thích hợp để đảm bảo quyền này, bao gồm triển khai các chương trình đào tạo và
hướng dẫn kỹ thuật và hướng nghiệp. IHRIP and Forum-Asia (2000) "The Right to Work and Rights at Work", Circle
of Rights: Economic, Social & Cultural Rights Activism, Module 10. Minnesota: University of Minnesota Human
Rights Resource Center. Truy cập đường dẫn:
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module10.htm
33Tuyên
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Tùy thuộc vào độ tuổi và nhu cầu của trẻ em bị buôn bán, dạy nghề có thể là một hình thức
trợ giúp phù hợp hơn giáo dục chính quy. Trẻ lớn hơn cần được dạy nghề vì nó có thể tăng
cơ hội trong cuộc sống của trẻ.Tại một số quốc gia, người ta lại đưa ra những hạn chế về thời
điểm trẻ có thể bắt đầu được học nghề. Để quyết định xem thời điểm trẻ em nên (và không
nên) bắt đầu học nghề cần phải có cách tiếp cận linh hoạt từ phía các nhà cung cấp dịch vụ.
Điều 28 của Công ước CRC quy định rằng các quốc gia thành viên cần “khuyến khích phát
triển các hình thức giáo dục trung học khác nhau, kể cả giáo dục phổ thông và dạy nghề, làm
cho những hình thức giáo dục này phổ biến và dễ tiếp cận với mọi trẻ em, thi hành các biện
pháp thích hợp như cung cấp giáo dục miễn phí và hỗ trợ tài chính trong trường hợp cần
thiết.” Điều này có nghĩa là trẻ em bị buôn bán có quyền được học nghề/học việc và có các cơ
hội kinh tế như là một phần của các dịch vụ (tái) hòa nhập. Tất nhiên, việc tiếp cận thị trường
lao động luôn cần có những hạn chế về độ tuổi làm việc theo quy định của từng quốc gia và
các cơ hội kinh tế luôn cần phải phù hợp các quy định về mức lương tối thiểu, an toàn và sức
khỏe lao động.
Một số trẻ em và thiếu niên bị buôn bán nhận được hỗ trợ kinh tế nhưng việc hỗ trợ này
thường lại dành cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ (hoặc được trẻ chuyển lại cho cha
mẹ/gia đình của mình). Hỗ trợ gia đình trẻ dường như là phương án rất thành công khi hỗ trợ
này đi kèm với việc trợ giúp cho trẻ quay lại trường (Ví dụ: trợ giúp học phí, tiền mua sách,
đồng phục và vận chuyển). Tuy nhiên, một số gia đình lại phụ thuộc vào trẻ em để làm việc và
có cơ hội kinh doanh nhỏ lẻ. Điều này có nghĩa rằng trẻ em làm việc cho chính cha mẹ mình
tại cơ sở kinh doanh (đôi khi làm việc thay vì đến trường). Thậm chí trong một số trường hợp
trẻ em không tham gia kinh doanh cùng với gia đình nhưng các trẻ em này vẫn thường phải
làm một số việc khác để đóng góp vào thu nhập gia đình.
Trong các trường hợp khác, trẻ em không có tiếng nói về sự trợ giúp kinh tế cho các trẻ
được sử dụng như thế nào. Một số tổ chức trợ giúp đã lên thỏa thuận đặc biệt khi tiến hành
trợ giúp để qua đó bảo đảm rằng trẻ em bị buôn bán phải là đối tượng thụ hưởng trực tiếp
từ hoạt động trợ giúp. Đạo làm con và các hành vi ứng xử được quyết định theo môi trường
văn hóa cần phải được tính đến khi xem xét phương thức trợ giúp cho trẻ bị buôn bán. Nhân
tố xuyên suốt ở đây đó là tất cả cuối cùng vì lợi ích tốt nhất của trẻ, điều này đáng lẽ chỉ có
thể được đánh giá khi có sự tham gia của trẻ vào quá trình ra quyết định.

Những thách thức trong việc hỗ trợ tăng cường năng lực kinh tế cho người bị buôn
bán
Tăng cường năng lực kinh tế là giúp người bị buôn bán được trang bị một số kỹ năng, nguồn
lực và sự tự tin để hỗ trợ họ và gia đình phát triển kinh tế. Các hướng tiếp cận (tái) hòa nhập
bền vững phải giải quyết được nhu cầu (và mong muốn) về kinh tếcủa người bị buôn bán.
Các chương trình (tái) hòa nhập toàn diện bao gồm cả nhân tố tăng cường năng lực kinh tế,
thông qua đào tạo nghề và bố trí việc làm hoặc thông qua việc lập kế hoạch và đào tạo kinh
doanh cũng như hỗ trợ khởi nghiệp.
Một số chương trình tăng cường năng lực kinh tế được thiết kế tốt và thực hiện bởi các
chuyên gia trong lĩnh vực này. Những chương trình này chủ yếu dựa vào kiến thức về nhu
cầu của thị trường lao động địa phương, bao gồm việc tiếp cận với dạy nghề (chất lượng
cao) và bên cung cấp dịch vụ làm việc với nạn nhân bị buôn bán để nâng cao năng lực (và sự
tự tin) để đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Những chương trình này đã được tính toán
một cách kỹ càng trong cả quá trình, ví dụ: kiểm tra đầu ra sau khi kết thúc dạy nghề, chương
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trình thực tập, chương trình sẵn sàng làm việc, thí điểm các kỹ năng trước khi hỗ trợ kinh
doanh, dạy nghề về quản trị kinh doanh, v.v... Một số người bị buôn bán còn được hỗ trợ
thêm các lớp xóa mù chữ, tư vấn và kỹ năng sống để tăng cường các kỹ năng tại nơi làm việc.
Những chương trình này cũng được giám sát trong thời gian dài và trong trường hợp cần
thiết tiến hành hỗ trợ và tư vấn bổ sung để ngăn chặn sự thụt lùi và để thúc đẩy thành công.
THỰC TIỄN TỐT: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KINH TẾ
Một em gái Việt Nam bị bán trong nước để lao động trong nhà máy được một tổ chức phi
chính phủ địa phương giúp quay lại trường học. Trong lúc đó, bố mẹ em được hỗ trợ công
việc nuôi cá. Em đã học được ba năm và vẫn tiếp tục được hỗ trợ. Kinh tế gia đình được cải
thiện nhờ nuôi cá và bố mẹ em kiếm được nhiều tiền hơn. Đối với em, hỗ trợ hữu ích nhất là
giúp gia đình em có việc nuôi cá vì đã thay đổi cuộc sống của cả gia đình.
Một người đàn ông Lào, bị bán sang Thái Lan vì mục đích bóc lột lao động được học nghề
điện khi ở tại một cơ sở tạm lánh ở Thái Lan để theo đuổi vụ kiện chống lại kẻ mua bán anh.
Khi được hỏi anh đánh giá thế nào về khóa học này, anh nói rằng khóa học rất hữu ích và phù
hợp và chắc anh có thể làm thợ điện khi trở về nhà.
Một người đàn ông Cam-pu-chia, bị buôn bán để làm việc trên một tàu đánh cá nước ngoài,
khi trở về được học nghề cắt tóc nam. Sau khi hoàn thành khóa học, anh mở một tiệm cắt tóc
ở trong làng. Tiệm của anh khá đông khách cho cả người già lẫn trẻ. Anh dự kiến sẽ mở rộng
cửa hiệu sang cả những làng lân cận.
Một phụ nữ Việt Nam được dạy nghề làm tóc và trang điểm sau khi từ Ma-lai-xi-a trở về. Đối
với cô, được học nghề này là hỗ trợ quan trọng nhất vì nó đã cung cấp kỹ năng cũng như
công việc mà cô yêu thích cũng như giúp cô kiếm và tiết kiệm tiền. Cha mẹ và người yêu cũng
thấy đây là cơ hội quan trọng và ủng hộ cô tham gia lớp tập huấn này. Sau đó cô đã lấy chồng
và mở một tiệm uốn tóc trang điểm tại nhà. Cô rất thích công việc này và nói rằng tình hình
kinh tế của cô hiện giờ tương đối ổn định.
Một phụ nữ người Thái được hỗ trợ kinh doanh sau khi trở về từ nước ngoài. Cô đã chuẩn bị
kế hoạch kinh doanh một cửa hiệu photocopy, sau đó được hỗ trợ vay vốn với số tiền 45.000
Bạt (khoảng 1.500 đô la Mỹ) để thựchiện kế hoạch này. Cô cũng phải vay thêm tiền từ ngân
hàng và mất 1 năm để trả khoản vay này. Tại thời điểm phỏng vấn, cô cho biết công việc kinh
doanh của cô khá ổn định, có lượng khách hàng thường xuyên. Cô đang có kể hoạch mở
rộng cửa hiệu.
Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, các nỗ lực tăng cường năng lực kinh tế không được
thiết kết một cách phù hợp và điều này dẫn đến kém hiệu quả. Tăng cường năng lực kinh tế
là quá trình phức tạp và có nhiều thách thức mà bất cứ thách thức nào cũng có thể trực tiếp
dẫn đến sự thành công hay thất bại của cá nhân. Những thách thức đó bao gồm:
1. Dich vụ Đào tạo nghề không có sẵn và không đáp ứng được yêu cầu về trang bị kỹ
năng
2. Thiếu năng lực chuyên môn trong công tác tăng cường năng lực kinh tế
3. Các phương án đào tạo và bố trí công việc hạn chế; ít quan tâm tới các kỹ năng/lợi
ích của cá nhân
4. Các kế hoạch về kinh tế không phù hợp với tình hình kinh tế ở địa phương
5. Không thực hiện, ít hỗ trợ hoặc nhận thức không đầy đủ về đào tạo kinh doanh
6. Thiếu các cơ hội kinh tế
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7. Ít phương án cho người bị buôn bán có nhu cầu đặc biệt
8. Quan tâm không đầy đủ tới các nhu cầu khác, bao gồm nhu cầu của gia đình nạn
nhân bị buôn bán
9. Người bị buôn bán thiếu tự tin về chính khả năng của mình
10. Các rào cản trên thực tế đối với việc tăng cường năng lực kinh tế
11. Giám sát và hỗ trợ đối với việc tăng cường năng lực kinh tế còn hạn chế
1. Dịch vụ Đào tạo nghề không có sẵn và không đáp ứng được ở mức yêu cầu về trang bị kỹ
năng. Đào tạo nghề thường không sẵn có. Nhiều người bị buôn bán được trang bị những
phương tiện để tạo ra thu nhập, ví dụ trồng trọt hoặc chăn nuôi, ngay cả khi họ không có các
kỹ năng về chuyên môn/kỹ thuật cần có. Đào tạo nghề đôi khi không được thực hiện cho dù
cá nhân đang ở tại các cơ sở tạm lánh trong một thời gia dài (ví dụ khi theo đuổi quá trình tố
tụng pháp lý đối với kẻ mua bán người).
Đào tạo nghề được thực hiện với chất lượng khác
nhau; một số hoạt động đào tạo không giúp cho
người bị buôn bán có đủ kỹ năng cũng như năng lực
nghề nghiệp để tìm được việc làm hoặc có thu nhập
từ những kỹ năng được đào tạo này. Các cơ hội đào
tạo của khối tư nhân thường có sẵn, linh hoạt và
đáp ứng được yêu cầu tốt hơn, nhưng phần đông
người bị buôn bán không thể chi trả học phí cũng
như các chi phí sinh hoạt có liên quan. Vì vậy, người
bị buôn bán chỉ có thể tiếp cận các chương trình đào
tạo nghề khi họ nhận được trợ cấp từ các tổ chức
trợ giúp để trang trải các chi phí đó.

Thay đổi theo thời gian.
Thị trường lao động và tình hình kinh
tế luôn thay đổi. Vì vậy qua thời gian,
cần đánh giá các chương trình tăng
cường năng lực kinh tế để đảm bảo
rằng các chương trình này là phù
hợp và đáp ứng được các điều kiện
ở địa phương. Thêm vào đó, hoàn
cảnh sống của người bị mua bán
cũng không ngừng biến chuyển – đôi
khi tốt lên và đôi khi xấu đi. Sau khi
bị mua bán, một số người nhiều lần
phải đối mặt với những khủng hoảng
tài chính, ví dụ gia đình họ có người
ốm đau, chi phí cuộc sống đắt đỏ,
phải trang trải học phí; điều này có
thể làm chệch hướng quá trình phát
triển và ổn định kinh tế. Tăng cường
năng lực của cá nhân người bị mua
bán phải được giám sát trong dài
hạn, và trong trường hợp cần thiết,
phải hỗ trợ và giới thiệu thêm cho họ
(ví dụ đào tạo, tư vấn).

2. Thiếu năng lực chuyên môn trong công tác tăng
cường năng lực kinh tế. Không phải tất cả nhân
viên làm việc trong các chương trình tăng cường
năng lực kinh tế đều được đào tạo chuyên sâu trong
lĩnh vực này. Thông thường công tác này do các cán
bộ xã hội và các cán bộ thuộc những chương trình
khác thực hiện như là một phần của công tác (tái)
hòa nhập. Nhiều người trong số đó thiếu chuyên
môn và kinh nghiệm làm việc trong các chương
trình tăng cường năng lực kinh tế, trong tổ chức
cũng không có chuyên gia, chuyên viên tư vấn với kỹ năng và chuyên môn cần thiết có thể hỗ
trợ chương trình.
3. Các phương án đào tạo và bố trí công việc hạn chế; ít quan tâm tới các kỹ năng/lợi ích của
cá nhân. Nếu có dạy nghề, thì quy mô cũng rất hạn chế và không dựa trên đánh giá về nhu
cầu, kỹ năng, mong muốn và khả năng tìm việc làm người bị buôn bán. Nhìn chung, người bị
buôn bán được giới thiệu các phương án học nghề từ một số lựa chọn đã được định sẵn. Ví
dụ: cắt tóc, thêu thùa, cắt may, nấu ăn/làm bánh hoặc chăn nuôi cho nữ; cắt tóc, chăn nuôi,
sửa chữa xe máy, đài, đồ điện tử hoặc điện lạnh cho nam. Việc thực hiện gói đào tạo tiêu
chuẩn (thường theo giới tính) có thể dẫn đến tình trạng dư thừa hay bão hòa về kỹ năng đối
với những người đi kiếm việc trong các lĩnh vực có yêu cầu những kỹ năng này, khiến việc tìm
việc làm trở nên khó khăn. Hoạt động đào tạo theo giới tính cũng có thể tạo ra những định
kiến về giới không phù hợp với mong muốn và hoài bão của những đối tượng được đào tạo,
đặc biệt những người đã qua quá trình sống ở nước ngoài, cuộc sống và kỳ vọng vật chất của
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họ đã thay đổi. Một số người bị buôn bán thể hiện sự thất vọng đối với các phương án đào
tạo sẵn có bởi vì họ không quan tâm hoặc không có khả năng trong những lĩnh vực công việc
được đào tạo. Ngoài ra, họ không được tư vấn và hướng dẫn đầy đủ để có thể tự quyết định
khi lựa chọn các phương án đào tạo nghề.
4. Các kế hoạch về kinh tế không phù hợp với tình hình kinh tế ở địa phương. Trong nhiều
trường hợp, dường như chưa có đánh giá đầy đủ về thị trường lao động nơi người bị buôn
bán sẽ trở về (tái) hòa nhập. Nhìn chung, việc lựa chọn học nghề và các giải pháp phát triển
kinh tế không được thiết kế phù hợp với môi trường địa phương. Nhiều người bị buôn bán
được đào tạo trong lĩnh vực mà sau này họ sẽ không thể tìm việc hoặc mở mối làm ăn. Kết
quả là, các kỹ năng chuyên môn của họ không chuyển hóa thành các công việc hoặc cơ hội
kinh doanh khả thi. Dạy nghề ở một số quốc gia điểm đến không gắn với tình hình kinh tế
thực nơi người bị buôn bán sẽ trở về. Dường như chưa có sự phối hợp và hợp tác giữa các
nhà cung cấp dịch vụ dạy nghề ở nước ngoài với các nhà cung cấp dịch vụ ở quê hương
người bị buôn bán trong việc tư vấn về các điều kiện làm việc hoặc kinh doanh trong nước
cho họ.
5. Không thực hiện, ít hỗ trợ hoặc nhận thức không đầy đủ về đào tạo kinh doanh. Người bị
buôn bán không phải lúc nào cũng được hỗ trợ tham gia vào đào tạo kinh doanh (ví dụ như
các kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh khả thi, tiếp thị, kế toán). Một số thể hiện mối
quan ngại về việc bắt đầu kinh doanh mà không nhận được hỗ trợ dưới hình thức này, đặc
biệt khi thất bại họ có thể bị rơi vào cảnh nợ nần và phải đương đầu với các hậu quả kinh tế
nghiêm trọng khác. Tuy nhiên, một số khác mô tả kinh doanh thất bại (hoặc sắp thất bại) một
phần do họ chưa nhạy bén và không được đào tạo về kinh doanh. Môi trường cạnh tranh
cao, bao gồm cả tình trạng thị trường bão hòa có thể khiến tình hình trở nên xấu hơn. Trong
một số trường hợp, ý tưởng kinh doanh ban đầu không được suy nghĩ thấu đáo.
6. Thiếu các cơ hội kinh tế. Tại một số cộng đồng, có rất ít cơ hội kinh tế dành cho người bị
buôn bán. Trong một số trường hợp khác, người bị buôn bán phải đối mặt với điều kiện làm
việc kém và hưởng lương thấp. Ở nước ngoài, tuy được hỗ trợ nhưng người bị buôn bán
cũng không có các lựa chọn về kinh tế, mặc dù họ cư trú trong thời gian dài. Nạn nhân bị
buôn bán là nữ ít có cơ hội việc làm khi sống tại các cơ sở tạm lánh ở một số quốc gia điểm
đến. Người bị buôn bán cho biết họ thật sự thấy nản lòng khi không thể làm việc trong thời
gian dài sống ở các cơ sở tạm lánh nước ngoài.
7. Ít phương án cho người bị buôn bán có nhu cầu đặc biệt. Một số người bị buôn bán có
nhu cầu đặc biệt, điều này khiến họ không thể hưởng lợi từ các hình thức hỗ trợ kinh tế
thông thường. Một số người chưa đủ trình độ học vấn để tham gia đào tạo, tìm việc hoặc
làm kinh doanh. Trong nhiều trườnghợp, người bị buôn bán không thể tham gia các chương
trình dạy nghề do không biết chữ. Một số người bị buôn bán có nhu cầu đặc biệt khác – ví dụ
bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, có bệnh tâm thần, gặp các vấn đề mãn tính về
sức khỏe hay sang chấn tâm lý, khiến họ gặp khó khăn khi tìm kiếm (và duy trì) các lựa chọn
kinh tế phù hợp cho mình. Thường họ không thể kiếm việc làm hay duy trì kinh doanh.
8. Quan tâm không đầy đủ tới các nhu cầu khác, bao gồm nhu cầu của gia đình nạn nhân bị
buôn bán.
Hoàn cảnh (tái) hoà nhập, bao gồm tình hình gia đình và môi trường kinh tế xã hội, đóng vai
trò quan trọng trong việc quyết định các phương án và tính hiệu quả kinh tế. Việc đáp ứng và
giải quyết các nhu cầu phi kinh tế này thường là thiết yếu để bảo đảm ấm no cho người bị
buôn bán. Ngược lại, điều kiện thể chất, tinh thần của người bị buôn bán cũng ảnh hưởng
trực tiếp tới sự thành công về mặt kinh tế của họ. Trong một số trường hợp, cần bảo đảm
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rằng môi trường gia đình không gây cản trở tới thành công về kinh tế. Trong các trường hợp
khác, điều này đồng nghĩa với việc hỗ trợ tăng cường năng lực kinh tế cho gia đình người bị
buôn bán (hoặc các thành viên cụ thể trong gia đình). Trường hợp này đặc biệt phổ biến đối
với người bị buôn bán là trẻ em và người thành niên có nhu cầu đặc biệt. Khi những nhu cầu
đặc biệt này không được đáp ứng (hoặc không được đáp ứng kịp thời), quá trình (tái) hòa
nhập sẽ thất bại. Những nhu cầu đặc biệt và nhạy cảm này cần được đáp ứng bằng các dịch
vụ (tái) hòa nhập và có cơ chế chuyển tuyến hữu hiệu với sự tham gia của các nhà cung cấp
dịch vụ của nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.
9. Người bị buôn bán thiếu tự tin về chính khả năng của mình. Nhiều người bị buôn bán
không có lòng tin về năng lực của chính mình, dù là để tiếp tục công việc hoặc làm kinh
doanh. Xây dựng niềm tin vào bản thân thường là một phần quan trọng trong quá trình tăng
cường năng lực kinh tế cho nạn nhân. Điều này có nghĩa là phải giúp họ xác định các kỹ năng,
điểm mạnh trong công việc và cảm thấy yên tâm về năng lực của mình. Việc này đòi hỏi một
quá trình tham vấn và giám sát lâu dài, chuyên sâu cũng như sự khích lệ không ngừng.
10. Các rào cản trên thực tế đối với việc tăng cường năng lực kinh tế. Một số người bị buôn
bán phải đối mặt với những rào cản trong khi học nghề - đặc biệt những người có con nhỏ và
phải học xa nhà. Khi học nghề, một số người bị buôn bán sống dựa vào các thành viên khác
trong gia đình, phổ biến nhất là trẻ em sống dựa vào ông bà. Tuy nhiên, trong một số trường
hợp, thời gian học nghề (kéo dài từ vài tháng đến vài năm) thường khiến việc hỗ trợ trở nên
không khả thi (và cũng không hấp dẫn). Nhiều người bị buôn bán không muốn bị tách khỏi
gia đình, đặc biệt là khi họ đã lâu không được đoàn tụ gia đình vì bị bán. Ngoài ra, trong thời
gian đào tạo, mặc dù một số cơ quan đã hỗ trợ cho người bị buôn bán chi phí đào tạo, vận
chuyển và chi phí sinh hoạt, nhưng việc không thể làm việc và giúp đỡ gia đình cũng là một
rào cản đối với nhiều người.
Một số người nhận hỗ trợ đã phải đối mặt với những rào cản thực tế khi chấp nhận và tiếp
tục với một công việc hoặc kinh doanh nhỏ. Những người nhận hỗ trợ có các thành viên gia
đình phụ thuộc, đặc biệt là trẻ nhỏ, thường gặp khó khăn trong việc cân bằng công việc với
các trách nhiệm này. Đặc biệt, những người này không được tiếp cận với các dịch vụ chăm
sóc trẻ em. Khi phải làm việc xa gia đình (ví dụ như ở thành phố nơi có nhiều cơ hội nghề
nghiệp hơn), chi phí sinh hoạt thường khá đắt đỏ, đặc biệt đối với các bà mẹ đơn thân. Một
số người gặp khó khăn về chi phí hoặc thiếu phương tiện di chuyển từ nhà đến nơi làm việc
và ngược lại. Việc làm ca thường đòi hỏi phải di chuyển vào những thời điểm không mấy an
toàn (ví dụ vào tối muộn hoặc sáng sớm).
11. Giám sát và hỗ trợ đối với việc tăng cường năng lực kinh tế còn hạn chế. Trong nhiều
trường hợp, người bị buôn bán tuy được hỗ trợ về kinh tế nhưng không được giám sát đầy
đủ trong quá trình sử dụng nguồn hỗ trợ. Hầu hết người hưởng lợi đều cần hỗ trợ liên tục,
bắt đầu từ bước xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực kinh tế dài hạn, trong suốt quá
trình học nghề - vốn rất cần thiết và đến khi tìm việc, khởi nghiệp và bắt đầu làm việc. Người
hưởng lợi thường gặp phải các vấn đề trong công việc hoặc kinh doanh; nếu không được trợ
giúp, họ sẽ thất bại.
Theo dõi và hỗ trợ cũng cần để duy trì hoạt động tìm việc làm trong dài hạn. Một số người bị
buôn bán gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường làm việc, xử lý những yếu tố gây
căng thẳng tại nơi làm việc và đối mặt với những vấn đề về giao tiếp và ứng xử với đồng
nghiệp hoặc chủ lao động. Nhiều người bị buôn bán phải thay đổi việc làm nhiều lần và cần
được tham vấn thường xuyên để ổn định triển vọng công việc. Khi người bị buôn bán được
trao đổi với bên hỗ trợ về các vấn đề ở nơi làm việc, khả năng họ duy trì việc làm tăng lên
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đáng kể. Theo dõi và tư vấn cũng có vai trò quan trọng đối với thành công của họ khi làm ăn
nhỏ và cần thiết ở giai đoạn bắt đầu cũng như trong quá trình thực hiện hoạt động kinh
doanh.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: THỬ THÁCH TRONG VIỆC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KINH TẾ
Một người đàn ông từ My-an-ma kể lại rằng đã vay 1.200.000 kyat (xấp xỉ 1.360 đô la Mỹ) để
nhập cư tới Ma-lai-xi-a làm việc và thêm 200.000 kyat (tương đương 225 USD) để cho vợ sinh
con. Với lãi suất 10%, anh không thể nào trả hết nợ. Anh vẫn còn nợ khoảng một triệu kyat
(tương đương 1.135 đô la Mỹ) kể cả tiền lãi.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm hôn nhân cưỡng ép cho biết gia đình mình
đã lâm vào nợ nần để chuộc chị và em gái thoát khỏi cảnh bóc lột sau khi bị bán. Món nợ này
tiếp tục là nguyên nhân gây căng thẳng trong gia đình chị: “Đôi khi, cha mẹ vẫn trách mắng
tôi vì để bị bán. Gia đình tôi đã phải chi hơn 30 triệu đồng (tương đương 1.500 đô la Mỹ) để
cứu chị em tôi”.
Một người đàn ông My-an-ma cho hay tình hình kinh tế của gia đình anh đã trở nên tồi tệ sau
khi anh bị bán sang Thái Lan làm việc trên tàu cá. Ngoài ra, nhà anh có thêm con nhỏ; vợ anh
trước đây làm việc bên ngoài thì nay ở nhà để chăm sóc cho con. Trước khi đến Thái Lan, anh
không hề mang nợ nhưng hiện đã phải vay 300.000 kyat (tương đương 340 đô la Mỹ), chưa
tính tiền lãi.
Một người đàn ông Campuchia được cấp vốn để nuôi vịt sau khi trở về nhà. Tuy nhiên, anh
không thành công do thiếu kỹ năng và nguồn lực. Sau vài tháng, đàn vịt chết, anh vay nợ để
mua vịt giống nhưng rồi đàn vịt giống cũng chết. Tổ chức hỗ trợ không theo dõi trường hợp
của anh để “giải quyết kịp thời” khi anh gặp rắc rối. Khi được phỏng vấn, anh đang thất
nghiệp và mắc nợ.
Một phụ nữ My-an-ma đã ở tại một cơ sở tạm lánh ở Thái Lan trong 2 năm sau khi bị buôn
bán vì mục đích bóc lột lao động. Chị được học nghề nhưng thấy rằng lớp dạy nghề này
không phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Chị kể: “Họ bố trí cho chúng tôi học nghề.
Tôi học nghề may với một cái máy may. Tôi may không tốt lắm vì không nhiệt tình...” Giờ đây
khi đã trở về My-an-ma chị nói rằng lớp học nghề “không hữu ích”. Chị cảm thấy thất vọng vì
bản thân không có kỹ năng gì có thể giúp tìm việc làm hoặc mở tiệm kinh doanh.
Một phụ nữ bị buôn bán làm mại dâm ở Thái Lan trở về làng mình ở My-an-ma. Tại đây, chị
mở một tiệm nhỏ bán đồ ăn vặt. Tuy nhiên, việc kinh doanh không thành công vì hầu hết dân
làng không có thu nhập dư dả, họ toàn mua chịu và không bao giờ trả nợ.
Một nam giới My-an-ma được tạm trú trong một cơ sở tạm lánh ở Thái Lan sau khi bị bóc lột
sức lao động trên một tàu đánh cá. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của dạy nghề cho nạn
nhân bị buôn bán trước khi trở về gia đình. Theo anh, trở về gia đình khi đã có nghề trong tay
sẽ giúp giảm sự kỳ thị của mọi người đối với việc anh bị buôn bán và trở về không xu dính túi;
ngoài ra nếu biết việc, cộng đồng cũng sẽ dễ chấp nhận anh hơn. Anh nhận thấy quan trọng
là phải năng động trong lúc chờ đợi quá trình tố tụng và sử dụng thời gian ở nước ngoài hiệu
quả; nếu vậy, anh đã có thể đối phó tốt hơn với căng thẳng và tuyệt vọng.
Một phụ nữ Việt Nam được học nghề thủ công mỹ nghệ thông qua chương trình bố trí nhà
tạm lánh. Chị được hướng dẫn làm đồ thủ công trong 3 năm. Trong thời gian đó, chị phải xa
con (cha mẹ chị trông con thay cho chị) và chỉ nhận được một số tiền ít ỏi. Sau 3 năm,
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chương trình đóng cửa vì việc bán đồ thủ công mỹ nghệ do người tạm trú/nhân viên làm ra
không thành công. Chị trở về nhà với con mà không học được kỹ năng gì có thể kiếm ra tiền,
một công việc ổn định hoặc cơ hội kinh doanh.

Danh mục: Những trọng tâm chính trong việc tạo các cơ hội tăng cường
năng lực kinh tế
Lên chương trình
Cung cấp chương trình đào tạo nghề chất lượng cao và phù hợp với từng đối tượng.
Cung cấp chương trình đào tạo nghề phù hợp với khả năng và sở thích của cá nhân. Đào tạo
nghề cần đáp ứng được nguyện vọng, khả năng và lợi ích của cá nhân cũng như thị trường
lao động địa phương.

Đào tạo nên được chuyển hóa thành bộ kỹ năng đầy đủ. Đào tạo phải bảo đảm chất lượng
và thời gian cần thiết để giúp học viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng chuyên môn, qua đó
giúp chuyển hóa thành các phương án tìm việc làm khả thi trong thị trường lao động ở địa
phương.

Đào tạo nghề và kinh doanh nên được cung cấp bởi chuyên gia. Dạy nghề và đào tạo kinh
doanh cần được cung cấp bởi các cá nhân hoặc tổ chức có chuyên môn cao để đảm bảo đủ
chất lượng, đa dạng nhiều lựa chọn và phù hợp với thị trường lao động và/hoặc môi trường
kinh doanh.

Thuê chuyên gia trong quản lý kinh doanh quy mô nhỏ. Để kinh doanh nhỏ được thành
công, giám sát và tư vấn là rất quan trọng. Trong giai đoạn khởi động ban đầu cũng như khi
đưa vào hoạt động, giám sát và tư vấn là cần thiết. Một chuyên gia quản lý doanh nghiệp nhỏ
có thể hỗ trợ trong việc giúp các doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận và bền vững trong dài hạn.
Giám sát liên tục cho phép các tổ chức xác định những nhu cầu phát sinh cụ thể đối với một
doanh nghiệp hoặc công việc nhỏ, đồng thời cung cấp thêm hỗ trợ và tư vấn để kiến tạo
thành công.

Tiến hành đánh giá thị trường lao động. Đánh giá tình hình kinh tế địa phương và từ đó
điều chỉnh các chương trình tìm việc làm hoặc kinh doanh nhỏ cho phù hợp. Việc đánh giá
này phải được thực hiện thường xuyên, có tính đến những thay đổi về tình hình kinh tế và thị
trường lao động.

Cung cấp cơ hội về kinh tế tại các quốc gia điểm đến. Cung cấp các lựa chọn việc làm tại
các quốc gia điểm đến – nơi mà nhiều người bị buôn bán phải ở lại trong thời gian dài,
thường đây là một phần của thủ tục tố tụng. Ví dụ, việc này có thể bao gồm tạo điều kiện tìm
việc làm và nhận được giấy tờ thích hợp để làm việc hợp pháp tại quốc gia điểm đến.

Đào tạo nên xét đến hoàn cảnh gia đình. Cung cấp các chương trình đào tạo dựa vào lịch
trình công việc sẵn có và cam kết của gia đình nạn nhân. Cam kết về thời gian cũng cần được
quan tâm, bởi lẽ trong gia đình nhiều nạn nhân bị buôn bán có các thành viên phụ thuộc – họ
phải hỗ trợ những người này và có lẽ không thể cam kết với một số loại chương trình đào
tạo.
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Đánh giá và kiểm tra các nhu cầu hỗ trợ khác. Nên quan tâm tới các nhu cầu hỗ trợ khác,
bao gồm nhu cầu của các thành viên trong gia đình và ảnh hưởng của các nhu cầu này đến
thành công về kinh tế của cá nhân. Các nhu cầu cần được đánh giá bao gồm căng thẳng và
xung đột trong gia đình, các vấn đề về sức khỏe, thiếu động lực, thiếu kinh nghiệm trong lĩnh
vực làm việc hoặc thiếu tự tin.

Hỗ trợ di cư hợp pháp/chính thức thông qua các công ty và chương trình trao đổi lao
động đáng tin cậy. Khi không có (hoặc ít có) cơ hội kinh tế tại quê nhà thì việc chuyển tới một
cộng đồng, thành phố hoặc một quốc gia khác có thể là phương án kinh tế tốt nhất. Đối với
những người bị buôn bán có mong muốn hoặc có nhu cầu được tái di cư, công tác tăng
cường năng lực kinh tế nên bao gồm cả việc trợ giúp cho họ được di cư an toàn.

Chú ý đặc biệt tới trẻ em


Đảm bảo hỗ trợ kinh tế có lợi cho người con. Đảm bảo rằng tất cả các nỗ lực viện trợ kinh
tế, dù cho con hoặc cha mẹ, sẽ có lợi (chứ không phải vô tình làm hại) người con. Điều này
đòi hỏi phải hiểu biết rõ ràng về tình hình gia đình và người con có liên quan thế nào trong
việc đánh giá những nhu cầu ấy.

Chính sách/Vận động
Phát triển các chương trình tăng cường năng lực kinh tế để đảm bảo thành công về mặt
kinh tế. Các chương trình kinh tế phải do các chuyên gia thiết kế và thực hiện, bao gồm các
kỹ năng bảo đảm thành công về mặt kinh tế. Một số ví dụ về các quy trình được suy nghĩ thấu
đáo: các kỳ thi tốt nghiệp khóa đào tạo, chương trình thực tập, chương trình bảo đảm sẵn
sàng làm việc, thí điểm thực hiện các kỹ năng trước khi cấp vốn làm ăn, cung cấp đào tạo về
quản lý kinh doanh, bao gồm quản lý tài chính.

72

Lĩnh vực dịch vụ số 6. Hỗ trợ hành chính và pháp lý.
Giải quyết các vấn đề hành chính và pháp lý.
Nhu cầu pháp lý và hành chính
Người bị buôn bán phải đối mặt với một loạt các vấn đề pháp lý và hành chính sau vụ việc, kể
cả ở quốc gia điểm đến lẫn tại quê nhà. Một số vấn đề phát sinh trực tiếp từ việc mua bán –
ví dụ, cần thay thế các giấy tờ bị mất hoặc bị tước đoạt khi bị buôn bán. Các vấn đề khác
không phải phát sinh trực tiếp nhưng có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả (tái) hòa
nhập – ví dụ các vấn đề về ly hôn và giám hộ. Có khi, các vấn đề hành chính là vấn đề của riêng
người bị buôn bán ; cũng có khi, nhu cầu này lại liên quan tới các thành viên gia đình, đặc
biệt là trẻ em. Pháp luật quốc tế về quyền con người quy định rằng mọi người đều có quyền
được công nhận là con người trước pháp luật ở tất cả mọi nơi.34 Điều 8 của Công ước về
Quyền Trẻ em (CRC) bảo vệ quyền lợi của trẻ em để giữ gìn danh tính của mình, bao gồm
quốc tịch, tên tuổi và quan hệ nhân thân, không được can thiệp trái pháp luật. Thêm vào đó,
các quốc gia được yêu cầu giúp đỡ trẻ em phục hồi các khía cạnh bất kỳ của danh tính đã bị
tước đoạt khỏi các em một cách bất hợp pháp.
Các giấy tờ tùy thân và các hình thức đăng ký pháp lý khác. Để có thể tiếp cận với các dịch vụ
(tái) hòa nhập (ví dụ như giáo dục, chăm sóc y tế, đào tạo) cũng như một loạt các hoạt động
hàng ngày khác (như mở tài khoản ngân hàng, tìm việc làm, sở hữu nhà hoặc vay tiền), đều
cần phải có các giấy tờ tùy thân và các hình thức đăng ký pháp lý khác (ví dụ như đăng ký hộ
gia đình hoặc đăng ký hộ khẩu). Việc thiếu giấy tờ tùy thân cũng gây khó khăn cho người bị
buôn bán tại quốc gia điểm đến dẫn đến việc họ phải ở lâu tại đó trong khi chờ xác minh quốc
tịch và xử lý giấy tờ.
Đăng ký hộ tịch/khai sinh của nạn nhân bị buôn bán và con của họ. Một số người bị buôn bán
không đăng ký trước khi bị buôn bán và vì vậy cần phải thực hiện đăng ký khai sinh cho chính
họ (và trong một số trường hợp là cho cả các thành viên gia đình). Trong một số trường hợp
khác, người bị buôn bán cần đăng ký cho con được sinh ra trong quá trình bị buôn bán. Đây là
vấn đề đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ bị buôn bán vì mục đích cưỡng hôn hoặc mại dâm
mà trở về quê nhà cùng con. Việc những đứa trẻ không được đăng ký hợp pháp không chỉ
cản trở lựa chọn (tái) hòa nhập của người mẹ mà cả việc (tái) hòa nhập của trẻ.
Đăng ký cư trú. Hầu hết các quốc gia trong khu vực yêu cầu công dân phải đăng ký tại khu
vực mình đang sinh sống, quá trình đăng ký này liên quan tới các giấy tờ tùy thân. Ở một số
quốc gia, ngay cả việc di chuyển tạm thời – ví dụ, đến ở tại một cơ sở tạm lánh – cũng phải
thực hiện thủ tục hành chính. Việc không được đăng ký tại nơi sinh sống ảnh hưởng tới quá
trình (tái) hòa nhập – ví dụ như khả năng đi học (hoặc cho con của người bị buôn bán đi học),
làm giấy tờ tùy thân, tiếp cận với chăm sóc y tế... Việc đăng ký tại một cộng đồng khác đòi hỏi
các thủ tục hành chính gây tốn tiền và thời gian. Không có miễn trừ đặc biệt nào dành riêng
cho những người bị buôn bán có nhu cầu chuyển tới một cộng đồng mới.
Các giấy phép và đăng ký khi ở nước ngoài. Các giấy phép và đăng ký khi ở nước ngoài. Các
nạn nhân bị buôn bán sống ở các cơ sở tạm lánh tại quốc gia điểm đến thường không được
cấp cho các chế độ/giấy tờ pháp lý để hợp pháp hóa việc ở lại đây – ví dụ như giấy phép cư
34Liên

hợp quốc (1948) Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, Điều 6. Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền còn quy
định tại Điều 7: “tất cả đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ bình đẳng mà không có
bất cứ phân biệt đối xử nào.” Thêm vào đó, Điều 15 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền đảm bảo tất cả mọi
người đều có quyền có quốc tịch.
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trú tạm thời (TRP). Hệ quả là họ bị hạn chế di chuyển – tức là không được phép rời khỏi cơ sở
tạm lánh trong nhiều tháng hay nhiều năm – và thường không có khả năng kiếm việc làm.
Chứng nhận nạn nhân bị buôn bán. Tại một số nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng
(GMS), những người bị buôn bán phải được xác định và chứng nhận chính thức là nạn nhân
bị buôn bán để được hưởng các hỗ trợ và dịch vụ Phòng chống buôn bán người. Một số
người bị buôn bán được cơ quan có thẩm quyền thông báo về các quyền của họ và hỗ trợ để
được xác định là nạn nhân bị buôn bán. Tuy nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng trực
tiếp và người bị buôn bán phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu các quyền, cơ
hội của mình cũng như việc thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. Các trở ngại bao gồm
việc không được thông báo đầy đủ về quá trình và việc tương tác với các nhân viên từ chối
giải thích hay giúp đỡ thủ tục. Rất nhiều người bị buôn bán không biết cần phải đến đâu để
được trợ giúp hay họ có những quyền và lựa chọn trợ giúp nào với tư cách là người bị buôn
bán.
Các vấn đề pháp lý khác – ví dụ ly hôn và giám hộ trẻ em. Một số người bị buôn bán cần được
hỗ trợ trong việc xử lý các vấn đề pháp lý khác như ly hôn, giám hộ trẻ em và quyền sở hữu
cũng như các quyền khác về đất. Trong một số trường hợp, đây là những nhu cầu phát sinh
trực tiếp từ việc mua bán, ví dụ: giành quyền giám hộ hợp pháp đối với con sinh ra trong quá
trình bị buôn bán hoặc khi ly hôn sau khi bị buôn bán để cưỡng ép kết hôn. Trong các trường
hợp khác, các vấn đề pháp lý phát sinh trước khi mua bán người đã góp phần dẫn đến tình
trạng dễ bị buôn bán. Nội dung này bao gồm hỗ trợ ly hôn đối với người chồng bạo hành và
giành quyền nuôi con. Việc không giải quyết ổn thỏa các vấn đề này làm tăng tình trạng dễ bị
buôn bán đã có từ trước và làm ảnh hưởng tới thành công của việc (tái) hòa nhập.
*Ghi chú đặc biệt về trẻ em. Việc trẻ em được tiếp cận với các quyền và cơ hội, bao gồm các
dịch vụ tái hòa nhập có liên quan trực tiếp tới tình trạng pháp lý của trẻ; vì vậy, giấy tờ tùy
thân và đăng ký là cần thiết. Một dịch vụ quan trọng đòi hỏi đăng ký pháp lý là liệu trẻ có đủ
điều kiện đi học hay không. Nhiều trẻ em bị buôn bán có trình độ giáo dục thấp, thường thiếu
các kỹ năng đọc viết và làm tính cơ bản. Một số trẻ chưa bao giờ được đến trường, một số
khác bỏ học khi di cư hoặc bị buôn bán. Quyền được tiếp cận giáo dục của trẻ với tư cách là
một phần của quá trình tái nhập cư phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của trẻ tại một quốc gia.
Các dịch vụ (tái) hòa nhập cho trẻ em bị buôn bán cần bao gồm hỗ trợ về mặt pháp lý và hành
chính, ví dụ như cung cấp thông tin, chỉ định người bảo hộ, cung cấp cho trẻ em bị buôn bán
các giấy tờ tùy thân, đăng ký hộ tịch... Việc chỉ định một người giám hộ độc lập và đủ tiêu
chuẩn là rất quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em bị buôn bán, đặc biệt là
khi trẻ bị tách rời khỏi sự chăm sóc của bố mẹ một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn.35
Trẻ em sinh ra trong quá trình mua bán người rất có thể phải đối mặt với những vấn đề về
giấy tờ và đăng ký, làm hạn chế và gây chậm trễ quá trình (tái) hòa nhập của trẻ. Những trẻ
em này cần phải được quan tâm đặc biệt. Trẻ sinh ra trong quá trình mua bán người có thể
lúc đầu không có địa vị pháp lý nào tại quốc gia gốc của người mẹ và có thể gặp khó khăn
35

Điều 20 CRC. “Các nhiệm vụ điển hình của một người giám hộ bao gồm đảm bảo rằng những lợi ích tốt nhất của
trẻ luôn được cân nhắc trong mọi hành động hay quyết định liên quan tới trẻ; đảm bảo cung cấp tất cả hỗ trợ và
bảo vệ cần thiết; luôn có mặt trong tất cả cuộc tiếp xúc với các nhà chức trách về tư pháp hình sự; thúc đẩy việc
chuyển tuyến tới các dịch vụ thích hợp; và hỗ trợ việc xác định và tiến hành một giải pháp lâu dài.” Gallagher,
Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking,
UNOHCR, pp. 169-170. For more on the qualifications and duties of a guardian, please see Smith, Terry (Ed.) (2009)
Statement of Good Practice, 4th Revised Edition, Denmark: Separated Children in Europe Programme. Available at
http://www.refworld.org/pdfid/415450694.pdf
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trong việc tiếp cận các giấy tờ này. Trẻ sinh ra trong quá trình mua bán người cần phải được
đăng ký tại quốc gia nơi trẻ (tái) hòa nhập để có được địa vị pháp lý và được tiếp cận với các
quyền cơ bản như giáo dục và y tế.
Pháp luật quốc tế về quyền con người ghi nhận quyền của trẻ em được có danh tính, bao
gồm các hỗ trợ pháp lý trong việc làm các giấy tờ như quy định tại Điều 8 của CRC.36 Một cách
để tái thiết lập danh tính của trẻ bị buôn bán là đăng ký hộ tịch, qua đó có thể giải quyết một
số nhu cầu về dân sự và hành chính của trẻ bị buôn bán.37

Thách thức đối với việc cung cấp hỗ trợ hành chính và pháp lý
Một số người bị buôn bán được giúp đỡ giải quyết các vấn đề về pháp lý và hành chính nảy
sinh trong quá trình (tái) hòa nhập của mình. Khung dưới đây nói về một số ví dụ điển hình.
THỰC TIỄN TỐT: HỖ TRỢ PHÁP LÝ VÀ HÀNH CHÍNH
Một phụ nữ My-an-ma bị bán sang Trung Quốc làm hôn nhân cưỡng ép cho biết các nhân
viên xã hội nhà nước đã giúp cô có được giấy tờ tùy thân mới sau khi trở về My-an-ma thông
qua việc soạn thư xác nhận danh tính của cô. Bên cạnh đó, một tổ chức hỗ trợ đã trả các chi
phí cần thiết để làm các giấy tờ này.
Một cô gái My-an-ma bị bán sang Thái Lan để hành nghề mại dâm đã được cảnh sát My-an-ma
giúp làm chứng minh thư. Cảnh sát cấp cho cô thư giới thiệu để mang tới các cơ quan có
thẩm quyền. Cô cũng được miễn mọi phí liên quan đến việc chứng minh thư này.
Một người đàn ông từ My-an-ma bị bán lên một tàu cá ở Thái Lan đã trốn khỏi tàu và được
một phụ nữ giúp che giấu khi người giám sát và kẻ môi giới tới tìm ông ta. Người phụ nữ này
sau đó còn giúp ông kiếm việc trên một tàu khác mà bà biết là tốt hơn (thủy thủ đoàn đã giúp
che giấu cho ông tới khi tàu ra tới biển). Ông làm việc tại đây trong vài tháng và được trả
công nhưng vẫn sợ bắt gặp những người chủ và môi giới cũ. Ông bắt một chiếc xe buýt đi nơi
khác và gặp một người đàn ông khác giúp ông kiếm việc tại một xưởng cưa địa phương. Ông
lại làm việc tại đây trong một năm và được chủ lao động giúp làm giấy tờ lao động nhập cư.
Một năm sau ông kiếm được việc làm khác, tại một công trường xây dựng.
Một người đàn ông Thái Lan bị bán sang Israel để lao động nông nghiệp được cảnh sát giải
cứu và đề nghị giúp khởi kiện người chủ bóc lột để đòi lương chưa được trả. Ông chấp nhận
đề nghị này. Trong suốt quá trình khởi kiện, ông được cho phép cư trú tạm thời tại Israel và
có một công việc hợp pháp (được trả lương công bằng).
Một người đàn ông My-an-ma bị bán lên một tàu cá tại Thái Lan đã trốn khỏi tàu khi tàu vào
trong cảng. Ông và bạn của mình bắt xe buýt và gọi cho một người bạn khác nhờ giúp đỡ.
36

Điều 8 của CRC yêu cầu 1) Các Quốc gia Thành viên phải tôn trọng quyền của trẻ được giữ danh tính của mình,
bao gồm quốc tịch, tên và quan hệ gia đình được pháp luật công nhận mà không bị can thiệp bất hợp pháp và 2)
Nếu trẻ bị tước đoạt bất hợp pháp một số hoặc tất cả các yếu tố về danh tính của mình, các Quốc gia Thành viên
sẽ cung cấp các hỗ trợ và bảo vệ thích hợp nhằm tái thiết lập nhanh chóng danh tính của trẻ.
37UNICEF định nghĩa đăng ký là “sự tập hợp các thông tin cá nhân chính: tên đầy đủ, ngày và nơi sinh, quốc tịch,
tên cha mẹ, địa chỉ trước đây và nơi ở hiện tại. Thông tin này được thu thập nhằm mục đích thiết lập danh tính của
trẻ, để bảo vệ và giúp cho việc theo dõi. Việc xử lý giấy tờ là quá trình ghi lại các thông tin sâu hơn nhằm đáp ứng
các nhu cầu cụ thể của trẻ, bao gồm theo dõi và lên kế hoạch cho tương lai của trẻ. Đây là sự tiếp tục của quá trình
đăng ký và không phải là một việc làm tách biệt.” UNICEF (2006) Guidelines on the Protection of Child Victims of
Trafficking, NY: UNICEF, p. 18.
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Người bạn này giúp họ tìm việc tại một xưởng cưa. Ông làm việc tại đây hơn một năm. Chủ
lao động hiện đang giúp ông xin các giấy phép lao động chính thức.
Một người đàn ông Campuchia bị bán sang Thái Lan và Ma-lai-xi-a lao động đã được một tổ
chức hỗ trợ đề nghị giúp đào tạo nghề. Ông đề nghị trưởng làng hỗ trợ và cấp phép để nộp
đơn tham gia đào tạo, và trưởng làng đã đồng ý. Nhờ đó, ông được đào tạo và nay đang lao
động trong đúng lĩnh vực được đào tạo.

Như vậy, nhiều người bị buôn bán gặp những rào cản trong quá trình giải quyết các vấn đề
hành chính và pháp lý. Ngoài ra, nạn nhâncủa một số hình thức mua bán nhất định còn chịu
nhiều ảnh hưởng hơn nữa. Ví dụ với phụ nữ bị buôn bán để cưỡng ép kết hôn, ngoài việc cần
có các giấy tờ tùy thân, nếu về quê hương thì còn phải đăng ký cho con sinh ra tại nước
ngoài, đồng thời bị ràng buộc bởi các vấn đề về ly hôn và đôi khi là giám hộ con cái. Các thức
thách chính bao gồm:
1.
2.
3.
4.

Các thủ tục phức tạp, khó hiểu và đôi khi vòng vèo
Chi phí cao (thường gây khó khăn cản trở)
Hành vi gây khó khăn (và đôi khi là phân biệt đối xử) của các nhà chức trách
Các rào cản thực tế như chi phí di chuyển, mất nguồn thu nhập, trẻ không được
chăm sóc

1. Các thủ tục phức tạp, khó hiểu và đôi khi vòng
vèo. Những người bị buôn bán cho biết các thủ tục
hành chính khiến họ lúng túng. Không chỉ các quy
định và thủ tục rất khó hiểu mà bản thân bộ máy
quan liêu cũng thường khiến họ nản chí và lúng
túng. Việc giao tiếp với các công chức cũng khiến
một số người bị buôn bán thấy sợ hãi và không
thoải mái.
Một số thủ tục đặc biệt khó khăn – ví dụ như đăng
ký cho con của người mẹ bị bán ra nước ngoài.
Trong một số trường hợp, các nhà chức trách có vẻ
như không biết phải xử lý vấn đề này như thế nào và
phải mất rất nhiều thời gian và công sức để giải
quyết công việc. Tương tự như vậy, việc xác lập địa
vị cho một người là người bị buôn bán phải trải qua
quá trình phức tạp và mất thời gian, bao gồm nhiều
giấy tờ bổ trợ phải được đóng dấu chính thức và
được công chứng. Trong một số trường hợp, các
yêu cầu hành chính đã cản trở nạn nhân bị buôn bán
trong việc tiếp cận trợ giúp.

Thay đổi qua thời gian.
Giải quyết các vấn đề hành chính
thường mất thời gian và cần được
chú ý và hỗ trợ không ngừng. Nhu
cầu được trợ giúp pháp lý của
người bị buôn bán cũng có thể
thay đổi theo thời gian, cần phù
hợp với những thách thức khác
nhau trong quá trình (tái) hòa
nhập. Ban đầu, người bị buôn bán
có thể cần trợ giúp làm các giấy tờ
tùy thân hoặc đăng ký khai sinh.
Sau đó, họ có thể gặp rắc rối ngay
trong gia đình dẫn đến nhu cầu trợ
giúp về các vấn đề khác như thủ
tục ly hôn và giám hộ. Những
người bị mua bán có thể cần tiếp
cận với hình thức hỗ trợ (tái) hòa
nhập này trong một thời gian
tương đối dài, mặc dù có thể bị
gián đoạn.

2. Chi phí cao (thường rất cao). Các thủ tục pháp lý và hành chính (ví dụ như đăng ký, giải
quyết các giấy tờ tùy thân) thường có chi phí rất cao. Một số người bị buôn bán không xin
làm giấy tờ mới vì họ không thể trả được phí. Các chi phí khác còn bao gồm chi phí đi lại khi
phải sang thành phố/quận khác và mất nguồn thu nhập khi dành thời gian giải quyết các vấn
đề hành chính.
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3. Hành vi gây khó khăn (và đôi khi là phân biệt đối xử) của các nhà chức trách. Các nhà chức
trách, trong nhiều trường hợp, không tạo điều kiện cho người bị buôn bán thực hiện các thủ
tục pháp lý và hành chính. Cơ quan tư pháp thường không linh hoạt và không tính đến việc bị
buôn bán khi xem xét các miễn trừ đặc biệt. Ví dụ, một số phụ nữ bị buôn bán để cưỡng ép
kết hôn không có khả năng ly hôn “chồng” vì tòa án yêu cầu phải có sự đồng thuận từ người
“chồng”, điều không chỉ gây khó khăn mà còn tiềm tàng nguy hiểm đối với họ. Một số công
chức không những không giúp được gì mà thậm chí còn tỏ ra không thân thiện khi người bị
buôn bán gặp khó khăn. Một phụ nữ bị buôn bán, bị bóc lột tại Trung Quốc và cưỡng ép kết
hôn sau đó trở về nhà với một đứa con, được nhà chức trách địa phương bảo rằng không thể
cấp các giấy tờ cho con cô và rằng cô “nên quay về Trung Quốc”.
4. Các rào cản thực tế như chi phí đi lại, mất nguồn thu nhập, trẻ không được chăm sóc.
Những người bị buôn bán phải đối mặt với những thách thức hàng ngày khi giải quyết các
vấn đề pháp lý và hành chính. Các trung tâm hành chính thường nằm tại thành phố, có thể rất
xa cộng đồng nơi người bị buôn bán sinh sống, khiến cho việc đi lại trở thành một trở ngại cả
về mặt di chuyển lẫn kinh tế. Giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dài cũng có thể
khiến người bị buôn bán phải nghỉ việc và vì vậy, mất đi nguồn thu nhập. Đối với người bị
buôn bán có con cái, việc tìm kiếm và chi trả cho dịch vụ trông trẻ trong thời gian giải quyết
các thủ tục hành chính hoặc pháp lý cũng có thể là một thử thách.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ HÀNH CHÍNH
Một phụ nữ từ My-an-ma bị bán sang Thái Lan để làm việc trong một nhà máy. Cô mang theo
mình cả các giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký hộ tịch; chủ lao động giữ lại tất cả các giấy tờ
này, có nghĩa là cô sẽ không có giấy tờ gì khi quay trở về. Khi trở về My-an-ma, cô tìm đến
chính quyền cơ sở để xin cấp giấy tờ tùy thân mới. Tuy nhiên, nhân viên chính quyền nói rằng
việc này là không thể được vì cô không có các giấy tờ đăng ký hộ tịch. Mặc dù có chính sách
cấp thẻ căn cước công dân cho nạn nhân bị buôn bán, nhưng vì cô không được chính thức
xác định là bị buôn bán nên vẫn gặp phải nhiều khó khăn.
Một phụ nữ Việt Nam chỉ có khả năng đăng ký cho các con mình (sinh ra ở nước ngoài) sau
hơn mười năm kể từ ngày quay trở về sau khi cô bị bán và bị cưỡng ép kết hôn. Cho đến khi
đó, các con của cô không được đăng ký cũng như không được ghi tên trong sổ hộ khẩu, có
nghĩa là chúng không được phép đi học và cô cũng không được hưởng trợ cấp xã hội nào
nhân danh chúng. Cô kể lại mình đã cảm thấy thoái chí, thất vọng và áp lực vì không thể làm
gì cho các con trong suốt mười năm đó.
Một người đàn ông Trung Quốc, bị bán ở trong nước từ khi còn là một đứa trẻ để đi ăn xin,
không biết gì về danh tính chính thức, hợp pháp của mình và cũng không có cách gì để tìm
hiểu. Ông đã sống cả đời mà không có giấy tờ, có nghĩa là chưa bao giờ được đi học hay
được tiếp cận với bất cứ dịch vụ nào, chưa bao giờ xin được việc chính thức hay mở tài
khoản ngân hàng. Đối với ông, việc không có danh tính là một nguyên nhân gây áp lực đáng
kể và là vấn đề quan trọng cần được trợ giúp: “Không có danh tính, tôi mất hy vọng vào
tương lai. Tôi đã tự nhủ rằng nếu có ai có thể giúp tôi có được giấy tờ tùy thân hoặc đăng ký
hộ tịch, tôi sẽ coi người đó như cha mẹ, nguyện chăm sóc người đó khi về già và lo cả ma
chay cho người đó”.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Đài Loan, Trung Quốc làm hôn nhân cưỡng ép, cho biết đã
gặp rất nhiều khó khăn khi tìm cách ly hôn “chồng”. Khi cô đưa đơn ra tòa, người ta bảo rằng
cô không thể ly hôn mà không có chữ ký của chồng. Cô cảm thấy không an toàn với việc nói
với chồng về điều này. Cô muốn kết hôn nhưng không thể bởi cô không tìm được cách nào
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để ly hôn một cách an toàn.
Một cô gái Lào cần xin chữ ký của chính quyền địa phương để được phép rời khỏi làng và đến
trú tại cơ sở tạm lánh. Đối với cô, thủ tục không rõ ràng: “Tổ chức yêu cầu tôi phải làm các
giấy tờ và tôi phải đến gặp trưởng làng và nhân viên quận để xin ký các giấy tờ cho tôi. Đối
với tôi việc này thật khó hiểu”.
Một số phụ nữ không có khả năng mang những đứa con sinh ra trong quá trình bị buôn bán
về nhà cùng. Trong những trường hợp như vậy, phụ nữ cần được trợ giúp pháp lý để giành
quyền giám hộ con mình. Một phụ nữ My-an-ma bị bán sang Trung Quốc làm hôn nhân
cưỡng ép có hai con với người “chồng” Trung Quốc. Khi cô được phát hiện, cô được đưa về
nhà mà không có các con. Điều này khiến cô rất buồn: “Hàng ngày hàng đêm tôi vẫn luôn nhớ
đến các con mình”.

Danh mục. Các vấn đề cân nhắc chính khi trợ giúp pháp lý
Lên chương trình
Cung cấp cho người bị buôn bán tất cả giấy tờ cần thiết. Cần đảm bảo rằng tất cả
những người bị buôn bán đều được tiếp cận với các giấy tờ tùy thân và đăng ký hộ tịch.
Nạn nhân bị buôn bán cần được cung cấp các giấy tờ tùy thân và thủ tục đăng ký (miễn
phí). Miễn phí chi phí tòa án và các chi phí hành chính khác cho nạn nhân bị buôn bán.

Tư vấn cho người bị buôn bán về các thủ tục hành chính. Đơn giản hóa và hợp lý hóa
các thủ tục hành chính và pháp lý, trong đó có cân nhắc đặc biệt tới những nạn nhân bị
buôn bán. Thiết lập các ngoại lệ và/hoặc hướng dẫn về thủ tục để giúp người bị buôn bán
có thể tiếp cận nhanh chóng (và miễn phí) với các giấy tờ cần thiết và hỗ trợ pháp lý.

Đào tạo và giúp nhân viên hành chính trở nên nhạy cảm hơn. Giúp cho nhân viên hành
chính nhạy cảm với nhu cầu của những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những
người bị buôn bán, và đảm bảo rằng nhân viên hành xử một cách tinh tế và tôn trọng.
Thông báo cho những nạn nhân bị buôn bán về cơ chế báo cáo hiện có để họ có thể
thông tin khi bị nhân viên công quyền đối xử không đúng.

Lường trước những rào cản thực tế. Các nhà chức trách cần tính đến những rào cản
thực tế để tiếp cận trợ giúp pháp lý, như khoảng cách và chi phí đi lại. Các nhà chức trách
cũng cần đảm bảo rằng những khó khăn này không ngăn cản việc tiếp cận với những
quyền hợp pháp như những văn bản quy phạm pháp luật và ban hành những cơ chế để
khắc phục những khó khăn này, chẳng hạn như có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện
hay
có
thể
có
đại
diện
ủy
quyền
.v.v…

Cung cấp thông tin về thủ tục hành chính. Cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu và bao
quát về các bước cũng như các yêu cầu và điều kiện của các thủ tục hành chính như xử lý
các giấy tờ và đăng ký khai sinh. Cần đảm bảo rằng thông tin này sẵn có dưới tất cả các
ngôn ngữ và được thể hiện phù hợp với các lứa tuổi cũng như trình độ giáo dục khác
nhau.

Trợ giúp các nạn nhân với các thủ tục hành chính khi cần thiết. Trong một số trường
hợp, các nhân viên xã hội và nhà cung cấp dịch vụ cần hỗ trợ ban đầu cho những người bị
buôn bán trong việc giải quyết các thủ tục pháp lý và hành chính. Một phần của việc này
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bao gồm giáo dục cho người bị buôn bán để họ có thể giải quyết các thủ tục độc lập
trong tương lai.

Trợ giúp đặc biệt cho trẻ em
Hỗ trợ trẻ em bị buôn bán đăng ký khai sinh và pháp lý. Chính quyền cần trợ giúp trẻ
em bị buôn bán (và gia đình hay người giám hộ trẻ em) trong quá trình đăng ký khai sinh
và
pháp
lý
cũng
như
tiếp
cận
các
giấy
tờ
tùy
thân.

Cung cấp cho trẻ em bị buôn bán với những trợ giúp pháp lý cần thiết. Đảm bảo trẻ
em bị buôn bán có thể tiếp cận trợ giúp pháp lý như cung cấp thông tin, chỉ định người
giám hộ, cấp cho trẻ em bị buôn bán các giấy tờ tùy thân, đăng ký hộ tịch,...

Chỉ định người giám hộ hợp pháp khi cần thiết. Đảm bảo trẻ em bị buôn bán mà tạm
thời hoặc vĩnh viễn không được cha mẹ chăm sóc cần phải được phát hiện ngay lập tức,
chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ quyền trẻ em và chỉ định người giám hộ
hợp pháp có thể tư vấn cũng như bảo về quyền lợi và lợi ích của trẻ em bị buôn bán.

Chính sách/Vận động
Xem xét lại các thủ tục hành chính cho người bị buôn bán. Đơn giản hóa và tinh giản
các thủ tục hành chính với những cân nhắc đặc biệt cho các nạn nhân bị buôn bán. Xây
dựng hướng dẫn về thủ tục cho phép người bị buôn bán để có ngay lập tức (và miễn phí)
tiếp
cận
với
các
giấy
tờ
và
hỗ
trợ
pháp
lý
cần
thiết.

Lựa chọn cư trú hợp pháp tại nước sở tại. Trong trường hợp nạn nhân bị buôn bán trẻ
em bị tách rời, kể từ thời điểm được phát hiện cho đến khi có một giải pháp lâu dài thì trẻ
em có thể được tạo điều kiện cư trú hợp pháp ở nước sở tại.
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Lĩnh vực dịch vụ số 7. Hỗ trợ và trợ giúp pháp lý.
Trợ giúp nạn nhân/nhân chứng trong quá trình tố tụng.
Nhu cầu của nạn nhân/nhân chứng trong quá trình tố tụng
Nhiều người bị buôn bán tham gia vào quá trình tố tụng với tư cách là nạn nhân/nhân chứng
chống lại kẻ buôn bán họ trong các vụ án hình sự và vụ kiện bồi thường. Pháp luật quốc tế về
quyền con người quy định rằng tất cả nạn nhân có vai trò tham gia hợp pháp trong các vụ
việc hình sự hoặc dân sự chống lại những kẻ đã bóc lột họ, bao gồm quyền được nêu ý kiến,
quyền tiếp cận thông tin, và quyền được thông tin.38 Các Nguyên tắc Khuyến nghị và Hướng
dẫn về Quyền con người và Nạn buôn bán người của Liên Hợp quốc khẳng định:
Những người bị buôn bán, với tư cách là nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền con
người, có quyền theo pháp luật quốc tế được hưởng những biện pháp khắc phục đầy đủ
và thích hợp. Những người bị buôn bán thường không được hưởng quyền này một
cách hiệu quả vì họ thường thiếu thông tin về những khả năng và quy trình để đạt được
biện pháp khắc phục, bao gồm bồi thường, đối với việc mua bán và lạm dụng có liên
quan. Để khắc phục vấn đề này, người bị buôn bán cần được cung cấp trợ giúp pháp lý
và các trợ giúp thực chất khác để có thể thực thi quyền của mình được hưởng biện
pháp khắc phục đầy đủ và thích hợp.39
Tại Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, rất nhiều người bị buôn bán tham gia vào các
vụ án hình sự hoặc dân sự chống lại kẻ buôn bán. Việc này diễn ra tại hầu hết các nước họ
được bán đến và nhiều quốc gia nguyên quán của họ. Những người bị buôn bán tham gia với
tư cách nạn nhân/nhân chứng trong các thủ tục tố tụng cần trợ giúp trong suốt quá trình
pháp lý, bao gồm có người đại diện pháp lý, được cung cấp thông tin và giải thích để họ hiểu
được thủ tục tố tụng, và trong một số trường hợp, được bảo vệ khỏi những kẻ đã mua bán
họ cũng như những kẻ có liên quan trả thù vì họ tham gia vào vụ kiện. Thủ tục tố tụng giúp
người bị buôn bán có cơ hội tiếp cận công lý và được bù đắp lại những tổn thất mà họ đã
phải chịu đựng. Quyền đối với công lý còn là biện pháp để bảo vệ và thực thi các quyền khác
được pháp luật quốc tế quy định. Vì vậy, các dịch vụ (tái) hòa nhập cần phải cung cấp các hỗ
trợ và giúp đỡ về mặt pháp lý.
* Ghi chú đặc biệt về trẻ em. Rất nhiều trẻ em bị buôn bán tham gia với tư cách là nạn
nhân/nhân chứng trong các thủ tục tố tụng chống lại kẻ mua bán người, điều này làm dấy lên
câu hỏi liệu các quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em được (và không được) bảo vệ như thế
nào trong quá trình tố tụng. Các cuộc phỏng vấn với trẻ em bị buôn bán (như với người lớn)
cho thấy có rất ít lựa chọn từ chối tham gia vào thủ tục tố tụng, làm tăng thêm lo ngại về vai
38Tuyên

ngôn Quốc tế về Nhân quyền quy định: “Tất cả mọi người có quyền được có biện pháp khắc phục hiệu
quả do tòa án có thẩm quyền của quốc gia tuyên đối với các hành vi vi phạm các quyền cơ bản của người đó theo
Hiến pháp hoặc luật.” Liên hợp quốc (1948) Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, Điều 8.Tuyên bố về Các nguyên
tắc công lý cơ bản đối với nạn nhân của tội phạm và hành vi lạm dụng quyền lực (Nghị quyết Đại hội đồng Liên
hợp quốc số 40/34) quy định rằng nạn nhân tội phạm “cần được thông tin về quyền của mình được đòi bồi
thường, về vai trò của các thủ tục tư pháp và hành chính, về phạm vi, thời hạn và tiến trình thủ tục, và về việc giải
quyết vụ việc của họ, đặc biệt là trường hợp phạm tội nghiêm trọng”. UNODC (2008) "Justice for Victims", Toolkit
to Combat Trafficking in Persons. New York: United Nations, pp. 430-431. Available online at
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_8-16.pdf.Gallagher, Anne (2010)
Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking, UNOHCR, p.
170.
39Robinson, Mary(2002) Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking,
Addendum to the Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social
Council, UN document E/2002/68/Add.1, 20 May 2002, p. 11.
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trò của trẻ em trong thủ tục tố tụng.
Một vấn đề quan trọng là việc công nhận “vị trí bấp bênh của nạn nhân là trẻ em trong hệ
thống tư pháp hình sự,” cụ thể là “trong trường hợp trẻ em được yêu cầu, hoặc cần phải,
tham gia vào việc điều tra và khởi tố những kẻ đã bóc lột trẻ”40 Các nhân chứng trẻ em có
nguy cơ cao bị kẻ mua bán đe dọa hoặc trả thù và việc tham gia vào thủ tục tố tụng có thể
gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân trẻ em, những người không phải lúc nào cũng
hiểu được thủ tục tố tụng yêu cầu gì hoặc được yêu cầu phải đưa ra sự đồng ý dựa trên hiểu
biết thông tin đầy đủ.
Việc hiểu và đồng ý trở nên đặc biệt phức tạp trong trường hợp buôn bán trẻ em và thay đổi
phụ thuộc vào độ tuổi, kinh nghiệm, mức độ trưởng thành của trẻ. Đối với thông tin về thủ
tục tố tụng mà trong đó có cân nhắc đến sự khác biệt về lứa tuổi, mức độ trưởng thành, kinh
nghiệm cá nhân và khả năng thấu hiểu của trẻ thì vẫn chưa rõ những người làm công tác hỗ
trợ truyền đạt những thông tin đó ở mức độ nào. Các phỏng vấn với một số trẻ em bị buôn
bán cho thấy trẻ không được thông tin về thủ tục tố tụng theo cách mà trẻ có thể hiểu được
đầy đủ, bao gồm cả những áp lực và nguy cơ tiềm tàng mà thủ tục tố tụng có thể gây ra, và
quyền của trẻ được từ chối tham gia với tư cách nạn nhân/nhân chứng. Trong một số trường
hợp, trẻ được “khuyến khích” để đối chứng, và khi xem xét đến tương quan quyền lực giữa
người lớn và trẻ em (đặc biệt là người lớn trong vai trò nhà chức trách), sự khuyến khích này
có thể hiểu một cách chính xác hơn là sức ép hay thậm chí là cưỡng ép.
Trẻ cũng được yêu cầu xuất hiện trước tòa trong nhiều sự kiện và cung cấp lời khai. Có rất ít
dấu hiệu cho thấy thủ tục tố tụng được tiến hành phù hợp với nhu cầu của trẻ em và thiếu
niên. Trẻ em bị buôn bán thường không nói đến bất cứ sự sắp xếp đặc biệt nào khi trẻ tham
gia vào vụ việc – ví dụ, hội đồng xét xử kín hay lấy lời khai qua video. Cũng không rõ những
trẻ tham gia với tư cách nạn nhân/nhân chứng được cung cấp các hỗ trợ gì tại đồn cảnh sát
và tại tòa, hay hỗ trợ chuẩn bị lấy lời khai, hỗ trợ từ nạn nhân/người biện hộ hay tư vấn tâm lý
sau khi lấy lời khai hay hỗ trợ về người hộ tống và người giám hộ.
Ngôn ngữ, hay có lẽ chính xác hơn là khả năng đọc viết, cũng có thể là một vấn đề đối với trẻ
tham gia với tư cách nạn nhân/nhân chứng. Hơn nữa, do việc không được giáo dục, chưa
trưởng thành hay hạn chế phát triển trí tuệ, mà trẻ em bị buôn bán có thể không có khả năng
đưa ra lời khai hữu ích trong các vụ việc pháp lý. Thêm vào đó, các vụ việc trẻ tham gia tư
cách nạn nhân/nhân chứng thường rất phực tạp nên các trẻ phải ở tại các cơ sở tạm lánh tại
quốc gia sơ tại lâu hơn mà không được liên hệ hoặc chỉ được liên hệ hạn chế với gia đình.
Trong tất cả các trường hợp, các nhà chức trách và các chủ thể khác có liên quan cần cân
nhắc lợi ích tốt nhất của từng cá nhân trẻ khi quyết định liệu một nạn nhântrẻ em có cần
tham gia vào thủ tục tố tụng hình sự hay không.41 Trẻ em có quyền được bảo vệ trong suốt
quá trình thủ tục hình sự42 và quyền này cần được đảm bảo thông qua việc bố trí đại diện

40

Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human
Trafficking, UNOHCR, p. 170.
41 Gallagher, Anne (2010) Commentary to the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human
Trafficking, UNOHCR, p. 170.
42 Điều 40 CRC. Xem United Nations (2002) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale
of children, child prostitution and child pornography, A/RES/54/263, trong đó vạch ra các biện pháp thích hợp để
bảo vệ các quyền và lợi ích của các nạn nhân trẻ em ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự sự tại Điều
8.
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pháp lý.43 Đối với các nạn nhân là trẻ em bị tách rời cần ngay lập tức chỉ định một người giám
hộ đủ thẩm quyền và độc lập để đảm bảo trẻ em có đại diện pháp lý thích hợp và hỗ trợ trẻ
em liên hệ với gia đình khi thích hợp.44

Thách thức với việc tham gia vào thủ tục tố tụng
Trong một số trường hợp, những người bị buôn bán muốn tham gia vào thủ tục tố tụng tại
tòa chống lại những kẻ buôn bán – thường là trong các khiếu kiện đòi bồi thường. Một số lo
ngại về công lý và những kẻ mua bán bị trừng phạt vì những gì đã làm đối với họ. Trong một
số vụ việc, những người bị buôn bán cho biết đã có trải nghiệm tích cực với tư cách nạn
nhân/nhân chứng khi quyền của họ được bảo vệ trong quá trình tố tụng và họ được lên tiếng
chống lại những kẻ đã bóc lột mình.
THỰC TIỄN TỐT: SỰ THAM GIA CỦA NẠN NHÂN/NHÂN CHỨNG
Một người đàn ông Thái Lan bị bán sang I-xra-en được cảnh sát và một tổ chức hỗ trợ địa
phương giải cứu. Có một phiên dịch trực tiếp để đảm bảo rằng ông hiểu chuyện gì đang xảy
ra cũng như ông có những lựa chọn nào. Cảnh sát và tổ chức hỗ trợ hỏi ông muốn về nhà hay
tìm việc mới tại đây. Ông cũng được hỏi có muốn khởi tố đòi chủ lao động/người bóc lột
mình trả tiền lương chưa thanh toán không. Cảnh sát và nhân viên hỗ trợ giải thích cho ông
thủ tục này sẽ đi tới đâu, bao gồm cả việc các thủ tục tại tòa cần phải mất thời gian và họ
không thể đảm bảo một kết quả tích cực. Tuy nhiên, họ cũng giải thích rằng nếu ông thắng
kiện, ông sẽ nhận được tiền bồi thường cho lương chưa được thanh toán. Người đàn ông
đồng ý khởi kiện đòi bồi thường tại tòa (và cả mười một nạn nhânđược phát hiện trong cuộc
giải cứu cũng vậy). Trong suốt quá trình tố tụng, tổ chức thường xuyên thông tin cho người
đàn ông và những người được giải cứu cùng ông về tình trạng của vụ việc và những gì có thể
xảy ra tiếp theo.

Tuy nhiên, không phải tất cả sự tham gia vào quá trình tố tụng đều là tự nguyện và có sự
đồng thuận dựa trên thông tin đầy đủ. Nhiều người bị buôn bán cho biết họ thấy lúng túng,
không thoải mái và thường có trải nghiệm tiêu cực khi tham gia với tư cách nạn nhân/nhân
chứng. Những người bị buôn bán xác định một số vấn đề mà họ gặp phải khi tham gia với tư
cách nạn nhân/nhân chứng trong thủ tục tố tụng, bao gồm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thiếu thông tin đầy đủ và sự đồng thuận dựa trên thông tin đầy đủ; không có lựa
chọn từ chối tham gia
Phải lưu trú trong thời gian dài tại cơ sở tạm lánh trong quá trình tố tụng ở nước
ngoài
Thủ tục tố tụng kéo dài và bị trì hoãn
Bị phỏng vấn nhiều lần và phải cung cấp nhiều lời khai
Không được cập nhật và thông tin thường xuyên về tiến trình tố tụng
Những mối đe dọa đối với nạn nhân/nhân chứng
Tình trạng trì hoãn và sự phức tạp trong việc nhận bồi thường
Bị các chủ thể thi hành pháp luật và chủ thể pháp lý đối xử không đúng
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Trẻ em cần được hỗ trợ pháp lý bởi những đại diện pháp lý đã được đào tạo bài bản trong các thủ tục tố tụng
ảnh hưởng đến trẻ em, chẳng hạn như yêu cầu bảo vệ quốc tế và các thủ tục quyết định lợi ích tốt nhất cho trẻ.
Điều 12&22, CRC.
44SCEP (2009) Statement of Good Practice: Separated Children in Europe Programme. STC, UNHCR & UNICEF,
section: D3.
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9. Không có quỹ để hỗ trợ cho các chi phí của nạn nhân/nhân chứng
10. Áp lực, sợ hãi, lo lắng vì là nạn nhân/nhân chứng
11. Các rào cản về ngôn ngữ
1. Thiếu thông tin đầy đủ và sự đồng thuận dựa trên
thông tin đầy đủ; không có lựa chọn từ chối tham gia.
Một số người bị buôn bán được cung cấp thông tin
đầy đủ và đáng tin cậy về thủ tục tố tụng chống lại
những kẻ buôn bán họ, trên cơ sở đó họ đưa ra quyết
định về việc tham gia với tư cách nạn nhân/nhân
chứng. Tuy nhiên, phổ biến hơn là, những người bị
buôn bán có vẻ không được thông tin đầy đủ về liệu
việc theo đuổi vụ kiện chống lại những kẻ buôn bán
người sẽ bao gồm những gì, thủ tục tố tụng sẽ dẫn đến
đâu, quyền của họ với tư cách là bên bị hại, trách
nhiệm của họ với tư cách là nạn nhân/nhân chứng, thủ
tục thường diễn ra thế nào, mất thời gian bao lâu, có
những khó khăn nào họ có thể đối mặt liên quan tới vụ
kiện hoặc những lựa chọn quay trở về nhà trước khi
kết thúc vụ kiện.

Những thay đổi theo thời gian.
Các vụ việc chống lại kẻ buôn bán
người có thể kéo dài và vì vậy các
nhu cầu và mong muốn cá nhân
trong suốt quá trình tố tụng có thể
thay đổi theo thời gian. Vấn đề quan
trọng là cần đánh giá việc cung cấp
trợ giúp trong suốt quá trình tố tụng.
Cũng cần phải tiếp tục thường
xuyên cung cấp thông tin đầy đủ về
vụ việc và phải có sự đồng thuận
dựa trên thông tin đầy đủ đối với
mỗi bước trong tiến trình tố tụng,
liên tục tư vấn cho những người bị
mua bán về quyền của họ. Trong
những vụ việc kéo dài, những người
bị mua bán, ban đầu đồng ý tham
gia với tư cách nạn nhân/nhân
chứng, có thể quyết định rằng việc
này không phải là tốt nhất cho họ và
muốn rút khỏi vụ việc. Việc cân
nhắc thủ tục tố tụng kéo dài bao lâu
cũng quan trọng vì nó có thể ảnh
hưởng tới sức khỏe tâm lý của
những người bị buôn bán, bao gồm
cả việc cản trở khả năng của họ tiếp
tục cuộc sống của mình.

Những người bị buôn bán hiếm khi được tư vấn pháp
lý về vai trò của họ với tư cách nạn nhân/nhân chứng
và các quyền và trách nhiệm của họ trong khuôn khổ
thủ tục tố tụng. Họ thường chỉ có liên lạc hạn chế với
các đại diện pháp lý, và như vậy phải dựa chủ yếu vào
thông tin từ các nhân viên xã hội và nhân viên hành
chính vốn không phải là chuyên gia về những vấn đề
này. Hơn nữa, nhân viên cơ sở tạm lánh thường không
được theo sát thủ tục tố tụng với các công tố viên và
nhân viên thi hành pháp luật, điều này cản trở khả năng cập nhật của họ cho những người bị
buôn bán về thủ tục tố tụng cũng như không thể trả lời đầy đủ những câu hỏi và lo ngại của
những người này.
Nhiều người bị buôn bán không được tư vấn về quyền từ chối tham gia vào thủ tục tố tụng
hoặc không được cho phép lựa chọn từ chối tham gia. Hầu hết được thông báo hoặc tưởng
là họ cần (theo quy định pháp luật) phải cung cấp tuyên bố và lời khai. Trong những vụ việc
khác, nạn nhân bị buôn bán được thông báo nhưng không hoàn toàn hiểu về thủ tục tố tụng.
Đây đặc biệt là vấn đề khó khăn đối với nạn nhân ngay sau khi thoát khỏi bị buôn bán. Vì giai
đoạn này thường rất áp lực và gây lung túng, nạn nhân có thể không hiểu đầy đủ hoặc không
đưa được ra sự đồng thuận dựa trên thông tin đầy đủ ở giai đoạn này. Điều này đòi hỏi phải
xem xét lại quyết định ở giai đoạn sau, “ổn định” hơn, mà có thể bao gồm việc người bị buôn
bán rút lại không tham gia nữa.
2. Phải lưu trú trong thời gian dài tại cơ sở tạm lánh trong quá trình tố tụng ở nước ngoài.
Những người bị buôn bán thường được yêu cầu ở tại các cơ sở tạm lánh khi làm nạn
nhân/nhân chứng trong các vụ kiện ở nước ngoài. Cơ sở tạm lánh bị đóng, dẫn đến hạn chế
tự do di chuyển, không thể làm việc và bị hạn chế, thậm chí không thể liên lạc với gia đình.
Việc không thể thường xuyên (đôi khi là không) liên lạc được với gia đình ở quê nhà gây áp
lực lớn với những người bị buôn bán, đặc biệt là trẻ em bị buôn bán. Ở một số nước, những
người bị buôn bán phải ở tại đồn cảnh sát và các cơ sở tư pháp hình sự khác trong khi cơ
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quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc, đây là những nơi không phù hợp, bất tiện, gây căng
thẳng, tranh cãi và không an toàn cho người bị buôn bán. Một số ít người bị buôn bán được
phép sống và làm việc bên ngoài cơ sở tạm lánh trong khi chờ phán quyết của tòa, và điều
này phần nào làm dịu bớt lo lắng và sự chán nản về việc vừa phải tham gia vào thủ tục tố
tụng vừa không thể trở về nhà ngay.
Trong trường hợp trẻ em, vấn đề nổi cộm là thiếu đại diện và hỗ trợ pháp lý. Nhìn chung, trẻ
em không được chỉ định một giám hộ đủ tiêu chuẩn cũng không phải là đại diện pháp lý phù
hợp, điều này có nghĩa là trẻ em không được hỗ trợ để giữ liên lạc với gia đình, không được
tham vấn và tư vấn, cũng không được đưa ra quan điểm và ý kiến trong tất cả các quyết định
ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Trẻ em cũng không thường được tiếp cận với giáo dục
chính thức trong thời gian này.
3. Thủ tục tố tụng kéo dài và bị trì hoãn. Các vụ việc mua bán người thường mất nhiều thời
gian để giải quyết; những người bị buôn bán mất nhiều năm chờ đợi vụ việc của họ được giải
quyết. Có một số ít lựa chọn cung cấp lời khai trước hay quay trở lại và lấy lời khai khi tòa tiến
hành giải quyết vụ việc. Các giải pháp lựa chọn công nghệ - như lấy lời khai qua video –
thường không khả thi. Đây là một trong những nguyên nhân gây áp lực vì dẫn đến việc phải ở
nước ngoài trong thời gian xử lý vụ việc. Trong trường hợp của trẻ em, điều này có nghĩa là
tiếp tục phải xa gia đình và cộng đồng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển về cả
mặt xã hội và tinh thần của trẻ. Thủ tục kéo dài cũng gắn với tình trạng trì hoãn nhận bồi
thường, ngay cả trong trường hợp vụ việc thành công. Trong một số vụ việc, số tiền bồi
thường không được trả đúng hạn, khiến cho việc về nước còn bị trì hoãn lâu hơn. Mặc dù đôi
khi cũng có lựa chọn trở về nước khi việc bồi thường đang được xử lý, nhưng những người
bị buôn bán thường không tin tưởng quá trình xử lý này và chọn ở lại chờ cho đến khi có
phán quyết cuối cùng và trực tiếp nhận tiền bồi thường.
4. Bị phỏng vấn nhiều lần và phải cung cấp nhiều lời khai. Những người bị buôn bán thường
được các nhà chức trách phỏng vấn nhiều lần, bên cạnh đó, còn được yêu cầu lấy lời khai
nhiều lần trong quá trình tố tụng. Đây là một nguyên nhân gây căng thẳng, lo lắng và chán
nản cho những người bị buôn bán. Điều này đặc biệt gây mệt mỏi và tổn hại cho trẻ em bị
buôn bán.
5. Không được cập nhật và thông tin thường xuyên về tiến trình tố tụng. Nhiều nạn
nhân/nhân chứng không được thông tin về tình trạng vụ việc của họ. Không có cơ chế nào để
thường xuyên cập nhật cho nạn nhân/nhân chứng, ngay cả khi được hỗ trợ trong các cơ sở
tạm lánh, nơi nhân viên thi hành pháp luật hay công tố viên có thể dễ dàng cung cấp thông
tin cho nạn nhân/nhân chứng. Thông tin cung cấp thường từ nhân viên cơ sở tạm lánh và
nhân viên xã hội, những người cũng bị hạn chế vì họ không được thường xuyên cập nhật về
vụ việc tố tụng. Trong những vụ việc khác, nhân viên cơ sở tạm lánh và nhân viên xã hội bị
quá tải với các vụ việc phải giải quyết và không có thời gian hay nguồn để tìm hiểu về tình
trạng vụ việc tố tụng. Hơn nữa, nhân viên cơ sở tạm lánh (thường là nhân viên xã hội hoặc
nhân viên hành chính) thường không có đủ kiến thức pháp lý để cung cấp thông tin đầy đủ và
trọn vẹn cho những người bị buôn bán. Rất ít người bị buôn bán cho biết có liên lạc với và
nhận được thông tin từ người đại diện pháp lý, chuyên gia pháp lý của các tổ chức Phi chính
phủ hay công tố viên. Việc trao đổi thông tin cũng là một vấn đề khi những người bị buôn bán
rời quốc gia sở tại trở về nhà khi mà vụ việc vẫn đang tiếp tục. Một số người không nhận
được cập nhật gì về tình trạng vụ việc của mình và không biết làm cách nào để đi hỏi thông
tin, bao gồm cả việc cần phải liên hệ với ai.
6. Những mối đe dọa đối với nạn nhân/nhân chứng. Những người bị buôn bán tham gia tố
tụng với tư cách nạn nhân/nhân chứng phải đối mặt với những nguy cơ liên quan đến sự an
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toàn của họ - đối mặt với cả những đe dọa lẫn những hành động bạo lực thực sự từ những kẻ
buôn bán người. Đây thực sự là vấn đề thách thức khi người bị buôn bán trở về cộng đồng
quê hương, cũng thường là nơi những kẻ mua bán họ sống. Trong một số trường hợp,
những người bị buôn bán tránh thủ tục tố tụng như một biện pháp bảo vệ bản thân và gia
đình khỏi đe dọa hay bạo lực.
7. Tình trạng trì hoãn và sự phức tạp trong việc nhận bồi thường. Một số người bị buôn bán
được tòa án tuyên bố được hưởng bồi thường nhưng không được nhận tiền hoặc chỉ được
nhận một phần. Trong hầu hết các trường hợp, họ không biết tại sao không nhận được bồi
thường đầy đủ hay tại sao việc chi trả bị chậm trễ. Một số người bị buôn bán ở lại quốc gia sở
tại để chờ trả tiền. Những người khác trở về nhà, hy vọng nhận tiền thông qua chính phủ.
8. Bị các chủ thể thi hành pháp luật và chủ thể pháp lý đối xử không đúng. Nhiều người bị
buôn bán cho biết họ được đối xử lịch sự và đúng đắn khi họ được phát hiện và phỏng vấn
hay khi họ trình báo vụ việc của mình cho các nhà chức trách. Tuy nhiên, một số người khác
không được đối xử tử tế trong quá trình thông báo vụ việc và đưa lời khai. Thêm vào đó,
trong một số trường hợp, những người bị buôn bán khi tiếp cận các nhà chức trách để trình
báo vụ việc bị phớt lờ hoặc đuổi đi nơi khác. Đây thực sự là vấn đề đối với trường hợp trẻ em
bị buôn bán vì đối với trẻ điều này đặc biệt gây áp lực và sợ hãi.
9. Không có quỹ để hỗ trợ cho các chi phí của nạn nhân/nhân chứng. Trong một số trường
hợp những người bị buôn bán nhận được trợ giúp (toàn bộ hoặc một phần) cho quá trình tố
tụng (ví dụ như đi lại, phiên dịch, đại diện pháp lý nếu có thể). Tuy nhiên, việc những người bị
buôn bán phải tự chịu chi phí tham gia vào các vụ án hình sự và khiếu kiện bồi thường cũng
không hiếm. Họ tự thanh toán các chi phí của mình và bên cạnh đó còn không có thu nhập do
mất việc. Do nhiều người bị buôn bán bị bắt buộc phải ra trước tòa để lấy lời khai nhiều lần,
đây thường là một vấn đề nghiêm trọng. Một phụ nữ bị buôn bán trong nội bộ Mi-na-ma để
hành nghề mại dâm đã được yêu cầu làm nhân chứng trong vụ án chống lại kẻ đã bán cô ba
lần. Tuy nhiên, cô đã mang thai và không thể làm việc kể từ khi cô trở lại và phải dựa vào chị
mình để trang trải các chi phí đi lại, ăn ở. Điều này gây ra sự căng thẳng giữa hai chị em, cô
giải thích: “(chị gái tôi) cằn nhằn quá nhiều về việc tôi tiêu tốn quá nhiều tiền của chị. Đôi lúc,
tôi còn không được ăn. Tôi ước rằng có người nào đó có thể giúp tôi trang trải các chi phí
(khi ra tòa) và để giúp tôi đối mặt với phiên tòa.”
10. Áp lực, sợ hãi, lo lắng vì là nạn nhân/nhân chứng. Đối với nhiều người bị buôn bán, việc
tham gia vào quá trình tố tụng không dễ chịu, nhiều áp lực và thậm chí là đáng sợ. Sự không
thoải mái bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, bao gồm việc phải đối mặt với những kẻ đã mua
bán mình tại tòa, sợ môi trường tại phòng xử án và áp lực của việc phải nhớ lại việc mua bán.
Ít người bị buôn bán có khả năng sử dụng các công cụ khác để thực hiện vai trò nạn
nhân/nhân chứng như đưa lời khai trước hoặc khai qua video. Áp lực, lo sợ kéo dài và thực
sự bị khuếch đại khi vụ việc mất nhiều thời gian, và nạn nhân/nhân chứng không thể tiếp tục
vực dậy được sau vụ buôn bán. Đây thực sự là vấn đề đối với trường hợp phải ở lại tại cơ sở
tạm lánh ở nước ngoài trong suốt quá trình tố tụng. Một phụ nữ bị buôn bán để hành nghề
mại dâm rất buồn và đau khổ vì phải xuất hiện liên tục tại tòa án để đối chất và làm chứng
chống lại kẻ buôn bán mình. Trong khi cô rất vui khi kẻ buôn bán mình đã bị trừng phạt,
nhưng những trải nghiệm của cô tại phiên tòa quả thật không dễ dàng. Một cô gái đến từ
My-an-ma, bắt buộc phải làm chứng trong một vụ án chống lại kẻ buôn bán cô ở Thái Lan, đã
kể lại là rất sợ hãi khi phải ra tòa và không muốn tham gia vào quá trình tố tục một chút nào.
11. Các rào cản về ngôn ngữ. Một vấn đề không rõ là các nạn nhân/nhân chứng được tiếp cận
với phiên dịch ở mức độ nào ở tất cả các giai đoạn trong quá trình tố tụng. Nhiều người cho
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biết họ có phiên dịch khi được phát hiện hoặc khi đưa lời khai nhưng không phải là trong
suốt quá trình tiến hành tố tụng. Điều này có nghĩa là họ không thể hiểu được quá trình tố
tụng có liên quan đến mình. Một số người bị buôn bán kể họ bị mất phương hướng và không
thoải mái vì không hiểu và không theo dõi được vụ việc của mình. Ngôn ngữ là rào cản đối với
người bị buôn bán không chỉ ở nước ngoài mà còn ở ngay chính nước mình, ví dụ như đối với
nạn nhânlà người dân tộc thiểu số và không biết nói ngôn ngữ phổ thông. Hơn nữa, do
không được giáo dục, chưa trưởng thành hoặc hạn chế phát triển trí tuệ, trẻ em bị buôn bán
có thể không có khả năng ngôn ngữ (hoặc đọc viết) để cung cấp lời khai hữu ích trong các vụ
việc tố tụng.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH
TỐ TỤNG
Một bé gái từ My-an-ma, bị bóc lột tại Thái Lan, kể về việc bị ép khởi tố kẻ đã bán em. Em giải
thích cảnh sát khuyến khích em tham gia khởi tố kẻ mua bán nhưng em không muốn vì sợ
phải đến tòa án. Em cho biết em đã nói rõ với nhân viên cảnh sát là em không muốn tham dự
vào quá trình tố tụng tại tòa nhưng họ vẫn khởi tố vụ án: “Cháu buộc phải tới tòa. Cháu
không có quyền lựa chọn”. Nhớ lại vụ việc, mặc dù kẻ bán em đã phải ngồi tù, em vẫn không
muốn tham gia vào vụ án đó.
Một bé gái My-an-ma, bị bán sang Thái Lan để bán kẹo dạo trên đường phố, được cảnh sát
giải cứu và khởi tố vụ án chống kẻ đã bán em. Em ở tại một cơ sở tạm lánh cho trẻ em, và
trong thời gian đó, được yêu cầu lấy lời khai vài lần, mà như em miêu tả, “nhiều đến nỗi cháu
không thể nhớ nổi”. Em mới chỉ sáu tuổi khi bị bán và bị bóc lột trong khoảng bốn tháng, tức
là chỉ khoảng sáu hay bảy tuổi khi phải lấy lời khai tại tòa.
Một bé gái từ My-an-ma bị bán sang Thái Lan đã bị quá trình tham gia vào thủ tục tố tụng
chống lại kẻ bán em làm cho chán nản và thất vọng vì không có ai nói cho em biết em sẽ phải
ở lại cơ sở tạm lánh trong bao lâu. Nghĩ lại, em nói lẽ ra mình đã không đồng ý lấy lời khai nếu
như biết thủ tục sẽ kéo dài như vậy.
Một người đàn ông, bị bán từ My-an-ma sang một tàu cá ở Thái Lan, đã tham gia vào một vụ
việc phải mất hai năm để giải quyết và trong thời gian đó ông phải ở lại Thái Lan để sẵn sàng
khi công tố viên và cảnh sát gọi đến. Ông kể mình bị hỏi về vụ việc hàng ngày, đôi khi bị triệu
tập để thẩm vấn vài lần trong ngày. Đối với ông điều này rất chán nản và áp lực.
Một phụ nữ Thái Lan, bị bán sang Nhật Bản để hành nghề mại dâm, cho biết khi lần đầu cô tới
cơ sở tạm lánh tại Nhật Bản, cô đang bị rất nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm lý bất ổn. Mặc dù
vậy, cảnh sát vẫn tới thẩm vấn cô, khiến cho cô cảm thấy khó chịu và buồn bực vì cô chưa sẵn
sàng kể về chuyện của mình tại thời điểm ấy. Cô kể rằng cô bị hỏi những câu hỏi giống nhau
lặp đi lặp lại, bị khó chịu và áp lực vì tình trạng của cô lúc ấy không ổn định.
Một phụ nữ Lào, bị buôn bán trong nước, nói rằng cô đã rất muốn biết tiến triển vụ việc của
mình nhưng không hỏi được thông tin từ những người hỗ trợ. Cô gọi cho họ nhiều lần
nhưng họ bảo cô chờ vì họ đang phải giải quyết quá nhiều vụ. Đối với cô, đây là một cản trở
cho việc (tái) hòa nhập vì cô muốn bỏ vụ việc lại phía sau để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cô
cảm thấy không thể làm được trừ khi cô thắng kiện đòi bồi thường.
Một người đàn ông Thái Lan bị bán sang I-xra-en lao động được trợ giúp ban đầu tại I-xra-en
để khởi kiện chống lại kẻ đã buôn bán ông. Ông làm việc một thời gian ở I-xra-en nhưng
quyết định quay trở lại Thái Lan trước khi vụ việc được giải quyết. Khi được hỏi liệu có khó
86

khăn gì mà ông không được trợ giúp, ông giải thích ông muốn biết tình trạng vụ kiện đòi bồi
thường tại I-xra-en. Ông đã không nghe tin tức gì về vụ việc kể từ khi về nước và ông không
biết phải liên hệ với ai để theo dõi. Ông cũng mất liên lạc với những người cùng bị bán với
mình và vì vậy không thể hỏi họ thông tin về vụ việc hay về phải liên hệ với ai.
Một cô gái Việt Nam, bị bán sang Cam-pu-chia để hành nghề mại dâm, được công an tới gặp
một tuần sau khi trở về nhà. Cô cho biết mình và gia đình đã bị công an đối xử rất tệ: “Họ đe
dọa tôi. Họ đập tay lên bàn và bảo tôi phải thành thật. Họ dọa sẽ bắt giam nếu tôi không đưa
lời khai. Họ cho rằng chúng tôi đưa lời khai giả và vì vậy họ gửi giấy yêu cầu lấy lời khai tại đồn
công an xã”.
Một phụ nữ bị buôn bán trong My-an-ma để hành nghề mại dâm đã rất giận dữ và lo lắng về
việc phải lấy lời khai tại tòa. Việc phải xuất hiện nhiều lần trước tòa để đối chất kẻ mua bán cô
khiến cô càng thêm áp lực và sợ hãi. Mặc dù rất vui vì kẻ mua bán mình bị trừng phạt, cô nói
rõ rằng những gì trải qua tại tòa là rất khó khăn.

Danh mục. Các vấn đề cân nhắc chính khi hỗ trợ người bị buôn bán trong quá
trình tố tụng
Lập chương trình
Cung cấp thông tin đầy đủ và phải có sự đồng thuận dựa trên thông tin đầy đủ. Người
bị buôn bán tham gia vào thủ tục tố tụng chống lại những kẻ đã mua bán mình cần được
cung cấp những thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về thủ tục tố tụng này từ quá trình điều
tra đến kết luận của vụ việc; bao gồm cả các khả năng có thể dẫn đến vụ án hình sự,
chẳng hạn như các phiên tòa về hòa giải và lao động, vv. Chỉ khi được cung cấp thông tin
như vậy thì họ mới có thể quyết định về việc tham gia với tư cách nạn nhân/nhân chứng
và đưa ra sự đồng thuận dựa trên thông tin đầy đủ. Sự đồng thuận dựa trên thông tin
đầy đủ cần phải được rà soát sát sao trong suốt quá trình tố tụng.

Xây dựng cơ chế để đảm bảo rằng nạn nhân được thông báo về vụ việc của họ. Xây
dựng cơ chế - ví dụ điều khoản tham chiếu (ToRs) hoặc quy trình vận hành tiêu chuẩn
(SOP - để đảm bảo nhân viên thực thi pháp luật và/công tố viên sẽ cung cấp thông tin cho
các nạn nhân và cán bộ cung cấp dịch vụ cũng như có những kênh rõ ràng để thu thập
thông tin về quá trình tố tụng. Thông tin cần được cung cấp cho trẻ em bị buôn bán theo
cách phù hợp với lứa tuổi và sự trưởng thành của các em bởi đội ngũ nhân viên có kiến
thức
và
đã
được
tập
huấn.

Cung cấp đại diện pháp lý cho nạn nhân/nhân chứng. Nạn nhân cần phải có đại diện
pháp lý trong tất cả các giai đoạn của thủ tục tố tụng, bao gồm thu thập thông tin về các
dịch vụ chuyển tuyến; xác định các khung thời gian và thời hạn; thông báo cho nạn
nhân/nhân chứng về những thông tin có liên quan đến vụ việc của họ; hộ tống người thụ
hưởng trong suốt vụ án hình sự hoặc các vụ việc khác như các phiên tòa giải quyết vấn đề
lao động; liên hệ với các cơ quan có liên quan tới quá trình tố tụng nhân danh nạn
nhân/nhân chứng; tư vấn cho nạn nhân trong quá trình tố tụng; thông báo cho nạn
nhân/nhân chứng về kết quả vụ việc và cập nhật cho nạn nhân/nhân chứng thông tin liên
quan
đến
vụ
việc
sau
khi
thủ
tục
tố
tụng
đã
kết
thúc.

Bố trí nhân viên xã hội hoặc chuyên gia tư vấn nạn nhân để giúp đỡ nạn nhân/nhân
chứng trong quá trình tố tụng. Cần có một nhân viên xã hội hoặc chuyên gia tâm lý học
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giúp đỡ mỗi nạn nhân/nhân chứng trong suốt quá trình tố tụng. Các thủ tục tòa án có thể
khiến nạn nhân/nhân chứng phải đối mặt với những câu hỏi không thân thiện, những lời
khai có tính cá nhân về kinh nghiệm đau buồn của họ.v.v. Vì vậy, sự hỗ trợ của một nhân
viên xã hội hay chuyên gia tư vấn nạn nhân mà nạn nhân/nhân chứng tin tưởng sẽ giúp
bảo
về
các
quyền
và
lợi
ích
của
nạn
nhân/nhân
chứng.

Đảm bảo rằng việc tham gia vào thủ tục tố tụng không yêu cầu phải ở lại tại cơ sở tạm
lánh. Thiết lập những lựa chọn cho phép người bị buôn bán có thể tham gia vụ việc tố
tụng mà không phải ở lại lâu dài trong các cơ sở tạm lánh ở nước ngoài. Có thể cho phép
cung cấp lời khai trước hoặc để người bị buôn bán quay trở lại để làm chứng khi tòa tiến
hành xét xử. Các biện pháp công nghệ như lấy lời khai qua video cũng có thể giúp hạn
chế việc phải ở tại cơ sở tạm lánh khi tham gia tố tụng.

Cung cấp quyền tự do đi lại và các cơ hội làm việc cho nạn nhân/nhân chứng khi ở tại
nước ngoài. Cho phép và hỗ trợ người bị buôn bán được lao động trong thời gian xét
xử. Điều nay sẽ tăng khả năng họ có thể ở lại và tham gia tố tụng, đồng thời giúp họ trở
về
nước
và
(tái)
hòa
nhập
thành
công.

Đảm bảo người bị buôn bán không phải ở tại các trung tâm giam giữ hay trại giam khi
tham gia vào thủ tục tố tụng. Người bị buôn bán không nên bị giữ tại các trung tâm giam
giữ hay trại giam, cả khi đang tham gia với tư cách nạn nhân/nhân chứng trong các vụ
việc tố tụng chống lại kẻ buôn bán người. Cần phải cung cấp chỗ ở thích hợp và đảm bảo
an
toàn
cho
tất
cả
các
nạn
nhân/nhân
chứng.

Soạn các hướng dẫn về cách giao tiếp với nạn nhân. Để nạn nhân không phải phỏng
vấn nhiều lần và đưa nhiều lời khai, cần soạn các tài liệu hướng dẫn về sự tham gia của
người bị buôn bán trong thủ tục tố tụng. Cần chỉ định một nhân viên để quản lý mỗi vụ
việc và tư vấn cho nạn nhân/nhân chứng để tránh việc tiến hành phỏng vấn lặp lại nhiều
lần
một
cách
không
cần
thiết.

Thường xuyên cập nhật cho nạn nhân/nhân chứng về vụ việc. Những người bị buôn
bán tham gia với tư cách nạn nhân/nhân chứng cần được liên tục cung cấp các thông tin
đầy đủ và chính xác về tình trạng và tiến triển của vụ việc chống lại những tội phạm đã
buôn
bán
họ.

Xây dựng cơ chế bảo vệ nhân chứng và các chương trình đảm bảo an toàn cho nhân
chứng. Xác định các vấn đề về an toàn và an ninh liên quan đến sự tham gia của nạn
nhân/nhân chứng trong quá trình tố tụng. Cung cấp các chương trình bảo vệ nhân chứng
hoặc biện pháp an ninh khác cho người bị buôn bán, vốn phải đối mặt với nguy hiểm do
tham gia với tư cách nạn nhân/nhân chứng. Dự đoán trước những nguy hiểm ngắn hạn
và
dài
hạn
đối
với
nạn
nhân/nhân
chứng.

Xác định các trường hợp chậm trễ trong việc trả bồi thường. Xây dựng các hướng
dẫn để bảo đảm thanh toán bồi thường kịp thời cho nạn nhân bị buôn bán, bao gồm cả
trường
hợp
họ
đã
trở
về
nước
họ.

Đào tạo và giúp các nhân viên thi hành pháp luật và nhân viên tòa án trở nên nhạy
cảm đối với người bị buôn bán. Cần đào tạo các nhân viên thi hành pháp luật và nhân
viên khác có tương tác với người bị buôn bán trong quá trình tố tụng để đảm bảo họ
không đối xử sai với người bị buôn bán, làm giảm áp lực và nỗi sợ của nạn nhân khi tham
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gia vào quá trình tố tụng. Cần xây dựng các công cụ đặc biệt dành cho nạn nhân/nhân
chứng là trẻ em và đào tạo, giúp cho nhân viên thi hành pháp luật và nhân viên khác trở
nên
nhạy
cảm
khi
làm
việc
với
trẻ
em.

Phát triển quỹ hỗ trợ nạn nhân/nhân chứng tham gia vào quá trình tố tụng. Quỹ hỗ
trợ dành cho nạn nhân tham gia vào quá trình tố tụng (về nhà ở, thực phẩm, chăm sóc
trẻ và thu nhập bị mất…) sẽ hỗ trợ cho sự tham gia (tự nguyện) của họ trong quá trình
này.

Xác định các rào cản ngôn ngữ. Bố trí người biên dịch hoặc phiên dịch trong tất cả các
cuộc gặp của nạn nhân bị buôn bán tham gia với tư cách nạn nhân/nhân chứng – không
chỉ ở tại tòa án. Đảm bảo rằng người bị buôn bán hiểu các thông tin được cung cấp về
thủ tục tố tụng chống lại kẻ buôn bán và quyền của họ được từ chối tham gia. Đảm bảo
tất cả phiên dịch viên phải được tập huấn, thông cảm cho nạn nhân, làm việc một cách vô
tư và không mang lại nguy hiểm cho nạn nhân bị buôn bán (Ví dụ như liên kết với bị can
hay
làm
việc
không
công
minh)

Trợ giúp đặc biệt cho trẻ em
Đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em trong quá trình tố tụng. Các nhà chức trách có liên
quan phải đánh giá các lợi ích tốt nhất của mỗi trẻ trong việc quyết định liệu một nạn
nhân trẻ em có nên tham gia tố tụng hình sự hay không. Trẻ em có quyền được bảo vệ
trong quá trình tố tụng hình sự. Trong các trường hợp trẻ em bị tách rời, cần chỉ định
một người giám hộ phù hợp để đảm bảo rằng tất cả các quyết định (bao gồm cả về việc
tham gia tố tụng) thì việc mang lại lợi ích tốt nhất của trẻ là một nhân tố quan trọng khi
cân nhắc mọi vấn đề, cũng như quan điểm và ý kiến của trẻ được cân nhắc trong tất cả
các quyết định. Bên cạnh đó, sẽ đưa ra lời khuyên và tư vấn cho trẻ.

Cung cấp cho nạn nhân/nhân chứng trẻ em đại diện pháp lý. Đảm bảo rằng tất cả nạn
nhân/nhân chứng trẻ em có thể tiếp cận đại diện pháp lý để đảm bảo quyền và lợi ích tốt
nhất cho trẻ. Những đại diện pháp lý này cần được tập huấn về việc làm đại diện cho trẻ,
nhạy cảm giới và cần phải hiểu về các hình thức cụ thể mà trẻ bị bóc lột.

Áp dụng những thủ tục thân thiện với trẻ em trong suốt quá trình tố tụng. sắp xếp
đặc biệt cho nạn nhân/nhân chứng trẻ em trong đồn cảnh sát và tòa án - ví dụ hỗ trợ
trong việc chuẩn bị đưa lời khai, hỗ trợ từ nạn nhân/người biện hộ, tư vấn tâm lý sau khi
đưa ra lời khai và sắp xếp đặc biệt (ví dụ, xét xử kín hoặc lấy lời khai qua video).

Cân nhắc và tìm ra cách giải quyết vấn đề vị trí bấp bênh của nạn nhân/nhân chứng trẻ
em. Nhân chứng trẻ em có thể gặp phải những nguy cơ nghiêm trọng từ những lời đe
dọa và trả thù của bọn buôn bán người và việc tham gia vào quá trình tố tụng có thể gây
ra những tổn thương cho trẻ, người chưa thể hiểu được liệu quá trình tố tụng sẽ dẫn đến
cái gì hay đòi hỏi về quyền được thông tin đầy đủ.

Đảm bảo quyền tiếp cận và liên lạc với gia đình của trẻ em. Đảm bảo rằng trẻ em giữ
thường xuyên liên lạc với gia đình khi thích hợp khi việc trẻ em tham gia vào quá trình tố
tụng là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ đoàn tụ gia đình
trong khi chờ tố tụng.
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Đảm bảo chăm sóc và sắp xếp thích hợp cho trẻ trong quá trình tố tụng. Đảm bảo
rằng trẻ em bị buôn bán được hưởng sự chăm sóc và sắp xếp về nơi ăn ở thích hợp trong
khi tham gia tố tụng bao gồm là nạn nhân/nhân chứng trong tố tụng hình sự và không bị
giam giữ trong mọi trường hợp.

Chính sách/Vận động
Rút ngắn thủ tục tố tụng trong các vụ việc buôn bán người. Cần rút ngắn thời gian xử
lý và giảm thiểu chậm trễ đối với càng nhiều vụ việc chống tội phạm buôn bán người càng
tốt để làm giảm gánh nặng cho nạn nhân/nhân chứng vì họ không thể tiếp tục cuộc sống
cho tới khi có phán quyết. Các thẩm phán và nhân viên cần cân nhắc ảnh hưởng của thủ
tục tố tụng kéo dài lên những người bị buôn bán và trên cơ sở đó đưa ra quyết định.

Đẩy mạnh các nỗ lực đối với các khiếu kiện đòi bồi thường. Tư vấn để hỗ trợ việc
thanh toán bồi thường nhanh chóng. Việc trở về nhà mang theo tiền là ưu tiên của nhiều
người bị buôn bán, và trong một số trường hợp, là một cách để tránh (hoặc giảm) sự kỳ
thị
và
xấu
hổ
do
bị
buôn
bán
/nhập
cư
thất
bại.

Rút ngắn thủ tục tố tụng trong các vụ việc mua bán người. Cần rút ngắn thời gian xử
lý và giảm thiểu chậm trễ đối với càng nhiều vụ việc chống tội phạm buôn bán người càng
tốt để làm giảm gánh nặng cho nạn nhân/nhân chứng vì họ không thể tiếp tục cuộc sống
cho tới khi có phán quyết. Các thẩm phán và nhân viên cần cân nhắc ảnh hưởng của thủ
tục tố tụng kéo dài lên những người bị buôn bán và trên cơ sở đó đưa ra quyết định.

Đào tạo và giúp các nhân viên thi hành pháp luật và nhân viên tòa án trở nên nhạy
cảm đối với người bị buôn bán. Cần đào tạo các nhân viên thi hành pháp luật và nhân
viên khác có tương tác với người bị buôn bán trong quá trình tố tụng để đảm bảo họ
không đối xử sai với người bị buôn bán, làm giảm áp lực và nỗi sợ của nạn nhân tham gia
vào quá trình tố tụng. Cần xây dựng các công cụ đặc biệt dành cho nạn nhân/nhân chứng
là trẻ em và đào tạo, giúp cho nhân viên thi hành pháp luật và nhân viên khác trở nên
nhạy cảm khi làm việc với trẻ em.
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Lĩnh vực dịch vụ số 8. Đánh giá tính an toàn và an ninh.
Chắc chắn rằng nạn nhân bị buôn bán được đảm bảo về an
toàn và an ninh.
Nhu cầu an toàn và an ninh
Môi trường xã hội an toàn và ổn định có vai trò quan trọng đối với sự phục hồi và (tái) hòa
nhập của những người bị buôn bán. Quyền đảm bảo an ninh được pháp luật quốc tế về
quyền con người đảm bảo.45 Những người bị buôn bán phải đối mặt với những khó khăn rất
thực tế về an toàn và an ninh sau khi trải qua việc buôn bán người. Trong một số ca, những
người bị buôn bán đối mặt với những nguy cơ về mặt an toàn thân thể, bao gồm đe dọa hoặc
bạo lực bởi những người có liên quan đến việc mua bán, gia đình hoặc người cộng tác của
họ. Trong những trường hợp khác, người bị buôn bán gặp phải những vấn đề về an toàn và
an ninh trong môi trường cá nhân của mình – trong phạm vi gia đình hoặc trong cộng đồng
rộng hơn. Trong nhiều trường hợp, người bị buôn bán dù chưa bị xâm phạm hay đe dọa
nhưng vẫn lo sợ rằng điều này có thể xảy ra, dẫn đến tình trạng áp lực, lo lắng và sợ hãi đáng
kể ở bản thân người bị buôn bán và gia đình họ.
Trong một số trường hợp, mức độ đe dọa về an toàn và an ninh có xảy ra thực hay chỉ ở
dạng khả năng là không rõ ràng. Mặc dù có nhiều trường hợp người bị buôn bán gặp các vấn
đề về an toàn và an ninh (đôi khi khá nghiêm trọng), nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Nhiều người bị buôn bán trở về với gia đình và cộng đồng cho biết không gặp vấn đề gì.
Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá rủi ro một cách toàn diện như một phần trong
quá trình hồi hương và (tái) hòa nhập. Cần phải tính đến việc liệu nạn nhân có đối mặt với
mối nguy nào không (từ kẻ mua bán người, trong phạm vi cộng đồng hay từ các thành viên
gia đình) khi lên kế hoạch (tái) hòa nhập. Một vấn đề quan trọng không kém là không được
đương nhiên cho rằng sẽ có nguy hiểm vì điều này có thể khiến người bị buôn bán cảm thấy
lo lắng, sợ hãi và áp lực, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực lên kết quả (tái) hòa nhập. Cần
liên tục đánh giá các nguy hiểm đối với người bị buôn bán để đảm bảo người bị buôn bán
được an toàn trong môi trường hồi hương của mình, không bị đe dọa bởi những kẻ mua bán
người hay những người khác trong cộng đồng và cảm thấy an toàn để tiếp tục cuộc sống.
* Ghi chú đặc biệt về trẻ em. Phải chú ý đặc biệt đến việc đảm bảo an toàn và an ninh cho trẻ
em và thiếu niên bị buôn bán và điều đó phải là một trong những yếu tố quan trọng để đánh
giá trong một BID để tìm ra một giải pháp lâu dài cho trẻ em có liên quan. Xuất phát từ độ
tuổi (và chính vì độ tuổi nên không có) địa vị pháp lý, trẻ em bị buôn bán đặc biệt dễ bị tổn
thương và đòi hỏi cần phải quan tâm, bao gồm việc liệu những người lớn có trách nhiệm đối
với trẻ (như thành viên gia đình) có đồng phạm trong việc mua bán trẻ không. Trong một số
trường hợp, việc trẻ trở về gia đình còn nguy hiểm hơn. Trẻ em bị buôn bán có thể phải đối
mặt với những rủi ro không chỉ từ buôn người, mà còn từ gia đình, cộng đồng, nhân viên
thực thi pháp luật và thậm chí từ các nhà nhà chức trách. Khi gia đình không tạo ra các mối lo
ngại nêu trên thì việc đoàn tụ gia đình có thể là một lựa chọn cho trẻ. Pháp luật quốc tế về
quyền con người yêu cầu các nước thành viên phải bảo vệ tất cả trẻ em khỏi bất cứ hình thức
bỏ rơi, lạm dụng, bạo lực và bóc lột nào.46
45

“Tất cả mọi người có quyền được sống, tự do và an toàn”. Liên hợp quốc (1948) Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân
quyền, Điều 3.
46 Điều 19, 32, 34, 35, 36 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC). Các điều khoản khác của CRC có liên
quan đến việc bảo vệ quyền trẻ em bao gồm: 9,10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 39, 39 và 40.

91

Trong trường hợp trẻ em bị buôn bán tách rời, các quốc gia cần phải bảo vệ và trợ giúp đặc
biệt cho trẻ em bị xa cách gia đình.47 Một bé gái người Cam-pu-chia bị bán sang Thái Lan để
ăn xin, được sắp xếp chỗ ở trong một chương trình cư trú tại Cam-pu-chia sau khi em trở về.
Em hạnh phúc khi được hỗ trợ trong chương trình này vì điều này có nghĩa là em có thể đi
học và được các nhân viên ở đây đối xử tử tế. Em giải thích rằng sống trong trung tâm là
quan trọng đối với em bởi vì nó “bảo vệ em không bị đánh đập bởi cha mẹ mình.” Một loạt
các kế hoạch an toàn và an ninh cần được ban hành để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của
từng trẻ em và thanh thiếu niên.
Địa vị trẻ em đòi hỏi tất cả trẻ em phải được bảo vệ mà không có bất cứ phân biệt đối xử nào
về chủng tộc, giới tích, ngôn ngữ, tôn giáo, dân tộc hay nguồn gốc xã hội, việc sinh ra hay bất
cứ yếu tố khác, bao gồm yếu tố nhập cư.48 Một phần quan trọng của Xác định Lợi ích Tốt
nhất (BID) là việc thực hiện các đánh giá rủi ro, cùng với các chủ thể thi hành pháp luật, công
tố viên và nhân viên xã hội, để đảm bảo các kế hoạch (tái) hòa nhập đem lại an toàn và an
ninh cho trẻ em và thiếu niên bị buôn bán.

Thách thức trong việc đảm bảo an toàn và an ninh
Bạo lực mà người bị buôn bán phải chịu có tác động trực tiếp và rõ ràng lên tình trạng thể
chất của họ. Bạo lực (và đe dọa bạo lực) cũng gây ảnh hưởng tâm lý và nỗi sợ hãi có thể bị trả
thù. Các nỗ lực và xác định các vấn đề về an toàn và an ninh có vai trò quan trọng trong việc
người bị buôn bán có thể sống tốt sau khi bị buôn bán hay không.
Các quan ngại chính về an toàn và an ninh mà người bị buôn bán phải đối mặt trong quá trình
(tái) hòa nhập được liệt kê và thảo luận dưới đây.
1.
2.
3.
4.

Nguy hiểm phát sinh từ “những kẻ buôn bán người”49
Nguy hiểm và những lo ngại về an toàn trong cộng đồng và môi trường địa phương
Các vấn đề về an toàn trong môi trường gia đình
Cảm giác không an toàn

1. Nguy hiểm phát sinh từ “những kẻ buôn bán người”. Rất nhiều người bị buôn bán phải
đối mặt với những đe dọa và bạo lực thực sự từ những kẻ mua bán họ. Đây là vấn đề nghiêm
trọng khi trở về nhà. Những kẻ môi giới và kẻ buôn bán người thường sống ngay tại cộng
đồng địa phương của nạn nhân hoặc sống gần đó và rất nhiều người bị buôn bán đã bị chúng
xâm phạm hoặc đe dọa. Ngay cả khi kẻ buôn bán người đã bị bắt giữ và phải ngồi tù, người ta
đôi khi vẫn cảm thấy sự hiện diện của chúng bởi vì họ hàng và bạn bè của chúng vẫn đang
sống tại cộng đồng địa phương và đe dọa họ. Một số người bị buôn bán thậm chí còn bị gia
đình của kẻ buôn người đe dọa. Trong một số trường hợp, những người bị buôn bán dù
không trực tiếp bị đe dọa hay xâm hại bởi “những kẻ buôn bán người” nhưng vẫn cho biết
họ lo ngại về khả năng điều đó vẫn có thể xảy ra.
Hầu hết những người được phỏng vấn bị buôn bán hoặc tuyển dụng bởi người quen, thường
là trong gia đình hay cộng đồng của họ, có nghĩa là những kẻ này có thể nắm bắt mọi thông
tin của họ sau đó nếu chúng muốn. Điều này nhấn mạnh nhu cầu cần phải giám sát sự an toàn
và an ninh trong quá trình (tái) hòa nhập và cả sau này. Điều này cũng cho thấy sự cần thiết
47

Điều 20 CRC.
Điều 2 CRC; UNICEF (2006) Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking, NY: UNICEF, p. 10.
49“Những kẻ mua bán người”, trong bối cảnh này, chỉ bất cứ người nào đồng phạm trong vụ mua bán. Đây có thể
là kẻ trung gian, kẻ tuyển dụng, kẻ vận chuyển, chủ lao động, kẻ bóc lột, vân vân.
48
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phải tìm ra những cơ chế phản ứng khẩn cấp và các biện pháp can thiệp khi người bị buôn
bán gặp đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của họ tại bất cứ giai đoạn nào trong quá trình
phục hồi và (tái) hòa nhập.
2. Nguy hiểm và những lo ngại về an toàn trong cộng
đồng và môi trường địa phương. Nguy hiểm cũng có
thể tới từ người dân trong cộng đồng. Ví dụ, một phụ
nữ bị bán từ My-an-ma sang Ma-lai-xi-a để lao động
cùng chồng và các con. Chồng cô chết trong quá trình
bị buôn bán và khi trở về nhà cô được một tổ chức trợ
giúp bố trí một căn nhà để sống. Người dân trong
cộng đồng bàn tán về cô, nói rằng cô làm mại dâm tại
Ma-lai-xi-a. Một vài người đàn ông quấy rối cô, gọi cô
là gái điếm và hàng xóm thì quấy rối tình dục, đe dọa
rằng ông ta sẽ “sang ngủ tại nhà cô”.
3. Các vấn đề về an toàn trong môi trường gia
đình.Trong một số trường hợp, những người bị buôn
bán không được an toàn ngay trong chính môi trường
gia đình mà mình quay trở về. Đối với một số người,
đó là những khó khăn từ trước đây nay lại tiếp tục và
những mối quan hệ gia đình bạo lực. Trong một số
trường hợp, người bị buôn bán phải đối mặt với mâu
thuẫn hoặc lạm dụng trước khi bị buôn bán, góp phần
khiến cho họ ra quyết định di cư. Trở về nhà trong
những trường hợp này không phải lúc nào cũng là lựa
chọn an toàn và một số nạn nhân đã bị chồng hay
thành viên gia đình lạm dụng khi họ trở về nhà sau khi
bị buôn bán.

Những thay đổi theo thời gian.
An toàn và an ninh cần phải
được đánh giá và tái đánh giá
theo thời gian. Đối với một số
nạn nhân, giai đoạn đầu sau việc
buôn bán rất bấp bênh, vì kẻ
buôn bán người hầu hết vẫn
đang ở tại quốc gia sở tại,
nhưng nguy cơ giảm dần theo
thời gian cùng với việc xa dần
tình trạng buôn bán, bao gồm cả
việc sau khi họ hồi hương. Một
số phải đối mặt với nguy hiểm
ngay lập tức sau khi họ trở về
với gia đình và cộng đồng địa
phương vì sự hiện diện của
những kẻ buôn người. Tuy nhiên
trong những trường hợp khác,
các nguy hiểm và các vấn đề về
an toàn chỉ phát sinh sau đó – ví
dụ như khi tham gia vào quá
trình tố tụng hình sự với tư cách
nạn nhân/nhân chứng, khi cộng
đồng biết về việc họ bị buôn
bán... Việc đánh giá và xác định
nhu cầu an toàn và an ninh theo
thời gian và trên cơ sở đó thực
hiện các kế hoạch đảm bảo an
toàn và phản ứng can thiệp
trong quá trình quản lý ca là rất
quan trọng. Bên cạnh đó, cần
đánh giá nguy hiểm không chỉ về
kẻ buôn bán người mà còn về cả
môi trường gia đình và cộng
đồng khi người bị buôn bán (tái)
hòa nhập.

Trong những trường hợp khác, việc mua bán người
dẫn đến những vấn đề về an toàn, có liên quan đến sự
căng thẳng và việc lạm dụng trong gia đình. Tình
huống điển hình của những người được khảo sát
trong nghiên cứu này là bạo hành gia đình, chủ yếu là
đối với phụ nữ khi họ trở về nhà với chồng. Điều này
phổ biến nhất đối với những phụ nữ bị bán làm hôn
nhân cưỡng ép hoặc bán vào nhà chứa, đặc biệt là khi
họ trở về mang theo con sinh ra trong quá trình bị buôn bán. Đối với một số trẻ em, trở về
với gia đình không phải là lựa chọn mang lợi ích tốt nhất, vì cha mẹ của các em không thích
hợp hoặc không sẵn sàng quan tâm chăm sóc các em.
4. Cảm giác không an toàn.Trong một số trường hợp, các vấn đề an toàn và an ninh chủ yếu
không phải về việc bị đe dọa và trả thù mà là về việc cảm giác không an toàn. Một số nạn
nhân bị buôn bán cho biết họ cảm thấy không an toàn sau khi thoát khỏi bị buôn bán và/hoặc
trở về nhà. Đối với một số người được khảo sát, việc sống trong lo sợ có ảnh hưởng tiêu cực
đến quá trình phục hồi và trở thành nỗi lo lắng kéo dài gây ảnh hưởng tới các lựa chọn và
quyết định sau này.
Trong một số trường hợp, không chỉ nạn nhân mà cả gia đình nạn nhân cảm thấy lo sợ. Một
số nạn nhân kể lại gia đình họ đã lo lắng như thế nào sau việc họ bị buôn bán, thậm chí kể cả
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khi không có nguy cơ rõ ràng nào. Ví dụ, trong một số vụ việc, các phụ nữ trẻ được gia đình
“giấu” để tránh không có gì tiếp theo sẽ xảy ra với họ, kể cả việc lại bị buôn bán. Một phụ nữ
bị bán từ Việt Nam sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm cho biết cha mẹ cô rất lo cho sự
an toàn của cô khi cô về nhà. Trong suốt ba tháng họ không để cho cô ra ngoài vì lo rằng cô
có thể bị buôn bán lại.
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: CÁC VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN VÀ AN NINH ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ
BUÔN BÁN
Một phụ nữ bị bán từ My-an-ma sang Trung Quốc để cưỡng ép kết hôn, bị kẻ buôn bán mình
đe dọa sau khi cô hồi hương và khởi kiện chống lại cô. Ngay cả khi kẻ bán đã ngồi tù, người
này vẫn tiếp tục đe dọa giết nạn nhân. Nạn nhân và chồng đã sợ đến mức phải tính đến việc
chuyển đến ở với mẹ chồng, mặc dù quan hệ với gia đình chồng rất căng thẳng vì họ đổ lỗi
cho cô về việc cô bị buôn bán : “Tôi còn không dám đi ra ngoài và làm việc vì sợ rằng kẻ buôn
người sẽ bảo người xấu đến hại tôi”.
Một cậu bé, bị buôn bán trong Trung Quốc để đi ăn xin, do bị chính gia đình mình lạm dụng
nên không trở về nhà sau vụ mua bán. Cậu là một đứa trẻ khuyết tật và cha mẹ cậu thường
bỏ đói và đánh đập cậu, theo như cậu nói, họ cảm thấy lẽ ra cậu phải giúp gia đình làm nông.
Việc trở về nhà không an toàn cho cậu; cậu nói sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho gia đình
vì những gì họ đã làm với cậu.
Một phụ nữ My-an-ma bị buôn bán trong nước để hành nghề mại dâm. Khi cô trở về nhà, kẻ
buôn bán cô và chị của người này tấn công cô tại nơi công cộng – đánh và đá cô dù cô đang
có thai. Chị gái cô can thiệp và dọa sẽ báo người này với cảnh sát, nhưng người này tiếp tục
đe dọa cô, nói rằng sẽ chém cô.
Một bé gái bị bán từ My-an-ma sang Thái Lan, được ở tại cơ sở tạm lánh trong khi đợi xét xử
kẻ đã bán em. Người từ nhà thổ nơi em bị buộc vào làm tới cơ sở tạm lánh và tìm cách tiếp
cận em. Nhân viên cơ sở tạm lánh đã ngăn việc này nhưng coi đây là một sự đe dọa nghiêm
trọng đối với tình trạng sức khỏe và an toàn của em.
Một phụ nữ, bị bán từ My-an-ma sang Trung Quốc để buộc kết hôn, đã từng bị bạo hành trong
hôn nhân trước vụ mua bán. Cô trở về nhà khi đang có thai và người chồng đồng ý tiếp nhận cô.
Tuy nhiên tình trạng bạo hành sớm tái diễn và cuối cùng cô phải trốn khỏi nhà để đến sống với chị
gái.

Danh mục. Các vấn đề cân nhắc chính về đảm bảo an toàn và an ninh
Lập chương trình
Đánh giá các nguy cơ trong gia đình. Nhân viên xã hội và quản lý ca cần đánh giá các
nguy cơ trong gia đình của từng cá nhân để xác định mức độ nguy hiểm đối với từng nạn
nhân nếu trở về nhà sống cùng gia đình khi (tái) hòa nhập. Việc đánh giá nguy hiểm cần
phải là một phần của việc quản lý ca liên tục và phải được thực hiện thường xuyên để có
thể ứng phó kịp thời với sự thay đổi của các hoàn cảnh khác nhau.

Đánh giá các nguy cơ về an ninh. Nhân viên thi hành pháp luật cần đánh giá các nguy
cơ về mặt an ninh để xác định mức độ nguy hiểm của từng nạn nhân trong quá trình (tái)
hòa nhập. Các đánh giá về nguy cơ an toàn/an ninh cần xem xét cả nguy cơ từ phía kẻ
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buôn bán người lẫn từ phía môi trường cộng đồng. Những đánh giá này cần phải được
thực hiện theo thời gian để đáp ứng với sự phát triển của hoàn cảnh.

Đảm bảo rằng việc đánh giá nguy cơ bao gồm cả thông tin từ người bị buôn bán. Cần
phải bao gồm những người liên quan đến việc bị buôn bán kể cả trẻ em vào bản đánh giá
gia đình và nguy cơ. Các thông tin và nhận định từ phía người bị buôn bán là rất quan
trọng để đảm bảo việc đánh giá nguy hiểm được toàn diện và đầy đủ.

Thường xuyên theo dõi an toàn và an ninh. Người bị buôn bán có thể gặp đe dọa đối
với sự an toàn và an ninh của họ tại bất cứ giai đoạn nào trong quá trình phục hồi và (tái)
hòa nhập, và vì vậy việc đánh giá nguy cơ cần phải được thực hiện liên tục trong quá trình
quản
lý
ca.

Thực hiện các chương trình ứng phó khẩn cấp và các biện pháp can thiệp. Trong
những trường hợp người bị buôn bán gặp đe dọa đối với an toàn và an ninh, cần phải có
ứng phó khẩn cấp và biện pháp can thiệp. Bên cạnh đó cũng cần có sự phối kết hợp với
các
cơ
quan
chức
năng
có
liên
quan.

Làm việc với cơ quan thi hành pháp luật và các cơ quan có liên quan khi đối mặt với
các nguy cơ. Để đảm bảo an toàn và an ninh, cần phải phối hợp với các cơ quan thi hành
pháp luật và cơ quan khác có thể bảo vệ cho người bị buôn bán khi xác định được nguy
cơ.
(Trang:
xx)

Thông báo cho người bị buôn bán về những biện pháp gia tăng an toàn. Việc khai thác
các biện pháp như các chương trình bảo vệ nhân chứng, nếu có, và các biện pháp khác
để đảm bảo an toàn cho những người bị buôn bán có nguy cơ cao.

Trợ giúp đặc biệt cho trẻ em
Bao gồm trẻ em vào bản đánh giá gia đình và an toàn/an ninh. Trẻ em cũng như cha
mẹ hoặc người giám hộ phải được tư vấn như là một phần của bất kỳ thủ tục đánh giá
nguy cơ nào. Cần xây dựng và thực hiện các giao thức và thủ tục thân thiện với trẻ để trẻ
có thể tham gia trong quá trình này.

Thông báo cho trẻ về tình trạng an toàn và an ninh của trẻ. Trẻ em, tùy thuộc vào độ
tuổi và giai đoạn phát triển, cần được thông báo đầy đủ về bất kỳ nguy cơ mà trẻ có thể
phải đối mặt và nhu cầu bảo vệ của trẻ, nếu có. Thông tin cần được cung cấp kịp thời và
cập nhật thường xuyên, theo một cách thích hợp mà trẻ em có thể hiểu được bởi những
nhân viên được đào tạo đặc biệt.

Cần phải cân nhắc an toàn như một phần của Nhận định Lợi ích Tốt nhất (BIDs). An
toàn nên là một trong những yếu tố quan trọng được đánh giá như là một phần của một
BID nhằm xác định một giải pháp lâu dài, đặc biệt là trong trường hợp nạn nhân trẻ em bị
buôn bán tách rời.

Chính sách/Vận động
Phát triển các công cụ và hướng dẫn đánh giá gia đình và an toàn/an ninh. Phát triển
an ninh và các giao thức hợp tác giữa các chuyên gia để tiến hành đánh giá (cả đánh giá
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gia đình bởi các nhân viên xã hội và đánh giá an toàn/an ninh bởi các nhân viên thực thi
pháp luật).
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Lĩnh vực dịch vụ số 9. Hỗ trợ, hòa giải và tư vấn gia đình.
Khuyến khích và hỗ trợ một môi trường gia đình lành mạnh.
Nhu cầu trợ giúp trong môi trường gia đình
Pháp luật quốc tế về quyền con người ghi nhận gia đình là một đơn vị nhóm tự nhiên và cơ
bản của xã hội và có quyền được các quốc gia bảo vệ.50 Quyền được bảo vệ và chăm sóc của
trẻ em trong gia đình được ghi nhận tại Điều 9 của CRC, trừ trường hợp theo quy định của
pháp luật áp dụng khi việc tách trẻ là cần thiết vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Bảo vệ môi trường
gia đình, duy trì hoặc khôi phục các mối quan hệ nên là một trong những yếu tố cốt lõi cần
được đánh giá khi quyết định một giải pháp lâu dài vì lợi ích tốt nhất của trẻ.
Môi trường gia đình mà người bị buôn bán trở về là một nhân tố quan trọng quyết định khả
năng thành công của quá trình (tái) hòa nhập. Động lực gia đình và các mối quan hệ đôi khi
hỗ trợ (tái) hòa nhập. Trong bối cảnh hỗ trợ tích cực, các thành viên gia đình góp phần không
nhỏ vào việc giúp người bị buôn bán phục hồi và (tái) hòa nhập. Khi các mối quan hệ khó
khăn hơn, đôi khi gia đình lại là rào cản cho việc (tái) hòa nhập. Động lực gia đình có vấn đề
làm cản trở và suy yếu quá trình (tái) hòa nhập.
Có hai lĩnh vực chính khi làm việc việc với nạn nhân và gia đình của họ để đảm bảo (tái) hòa
nhập thành công. Các lĩnh vực này tập trung vào: 1) quản lý các mối quan hệ và sự căng thẳng
trong gia đình (mà một số là hệ quả của việc mua bán người, một số do nguyên nhân khác)
và 2) cung cấp trợ giúp để đáp ứng nhu cầu của các thành viên gia đình người bị buôn bán,
nếu không giải quyết có thể dẫn tới những vấn đề phức tạp và áp lực khác cho người bị buôn
bán.
Quản lý và hòa giải các mối quan hệ gia đình – “những gia đình xấu”, “những gia đình tốt”. Khi
trở về nhà người bị buôn bán phải đối mặt với những tình huống gia đình rất khác nhau. Một
số người bị buôn bán có gia đình có quan hệ không tốt. Các vấn đề gia đình thường tồn tại
trước khi bị buôn bán và trở thành một yếu tố góp phần dẫn đến dễ bị buôn bán. Hơn nữa,
những căng thẳng và rắc rối nhìn chung không được giải quyết khi nạn nhân vắng nhà và
thường gia tăng trong giai đoạn hậu buôn bán người vỗn dĩ đã cực kỳ áp lực. Người bị buôn
bán không thể tự động dựa vào sự hỗ trợ của gia đình và môi trường gia đình không phải lúc
nào cũng góp phần giúp (tái) hòa nhập thành công. Trong những tình huống cực đoan hơn,
người bị buôn bán xuất thân từ môi trường gia đình rối loạn chức năng phải đối mặt với
những vấn đề về bạo hành gia đình, lạm dụng, lạm dụng rượu và chất kích thích.v.v...
Ngược lại, nhiều người bị buôn bán lại có quan hệ tích cực với tất cả hay ít nhất là một số
thành viên gia đình. Đối với họ, gia đình là nguồn hỗ trợ chính trong quá trình phục hồi và
(tái) hòa nhập. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chính những trợ giúp này lại là rào cản đối
với việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện.
Ngay cả trong những trường hợp khả quan nhất, giai đoạn hậu buôn bán người thường có
những mối quan hệ không thuận lợi giữa nạn nhân và gia đình. Các căng thẳng và khúc mắc,
50Liên

hợp quốc (1948) Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, Điều 16. Các cân nhắc về con người ủng hộ các nỗ lực
đoàn tụ gia đình, có nghĩa là việc giảm nhẹ những lo buồn nảy sinh từ thời gian dài phải xa cách (như trong trường
hợp của người bị mua bán), ví dụ như hòa giải gia đình, là cần thiết để tái đoàn tụ các thành viên gia đình. Ví dụ,
xem, UNHCR (2001) Background Note for the Agenda Item: Family Reunification in the Context of Resettlement and
Integration. Protecting the Family: Challenges in Implementing Policy in the Resettlement Context, Annual Tripartite
Consultations on Resettlement, Geneva, 20-21 June 2001. Available at http://www.unhcr.org/3b30baa04.pdf
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nếu có, ngăn cản người bị buôn bán có thể tiếp tục phấn đấu sau khi bị buôn bán, và (tái) hòa
nhập với gia đình và cộng đồng. Căng thẳng và mâu thuẫn chủ yếu do khó khăn về kinh tế và
những căng thẳng trong quan hệ gia đình, vốn bị gián đoạn, tổn thương và thậm chí trong
một số trường hợp bị phá hủy do việc mua bán người gây ra.
Đáp ứng nhu cầu trợ giúp của các thành viên gia đình.Trong một số trường hợp, nhu cầu trợ
giúp của các thành viên gia đình rất lớn. Một số người, khi được hỏi họ có lời khuyên gì để
các tổ chức cung cấp dịch vụ cải thiện dịch vụ dành cho người bị buôn bán, đã nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc dành sự quan tâm hỗ trợ cho không chỉ người bị buôn bán mà cả các
thành viên gia đình họ. Nhu cầu được trợ giúp của thành viên gia đình những người được
khảo sát là rất nhiều, nhưng các vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với những người được khảo sát
trong nghiên cứu này bao gồm: trợ giúp tài chính (do vấn đề thất nghiệp, nợ nần, lương
thấp), chăm sóc sức khỏe (bao gồm cải tạo tình trạng lạm dụng rượu và chất kích thích), hỗ
trợ giáo dục và tâm lý (để đối phó với ảnh hưởng của việc mua bán người lên các thành viên
gia đình). Một số nhu cầu trợ giúp gia đình đã tồn tại từ trước và trong một số trường hợp đã
góp phần dẫn đến việc mua bán người. Ở những trường hợp đó, việc cung cấp những trợ
giúp như trên cho các gia đình dễ bị tổn thương có thể giúp ngăn chặn việc mua bán người
từ đầu. Các vấn đề khác có liên quan đến và xuất phát trực tiếp từ việc mua bán người của
từng cá nhân. Ở khía cạnh này, các thành viên gia đình là “nạn nhânthứ cấp của việc mua bán
người”.
* Ghi chú đặc biệt về trẻ em. Nhiều trẻ em bị buôn bán xuất thân từ môi trường gia đình
phức tạp nên không thể trở về sống với gia đình mình hay nếu có trở về thì cũng không nhận
được sự chăm sóc và bảo vệ thích hợp. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, việc trở lại
với môi trường gia đình là có thể được nếu như có hòa giải và tư vấn thích hợp từ các tổ
chức cung cấp dịch vụ. Hình thức can thiệp gia đình và trợ giúp dựa trên cộng đồng này lại
thường không có sẵn trong khu vực GMS.
Một số tổ chức làm việc với trẻ em khi các em sống trong môi trường gia đình/cộng đồng
như là một biện pháp khác thay thế cho chăm sóc tại cơ sở tạm lánh. Mặc dù không phải là
lựa chọn cho tất cả các trẻ em bị buôn bán (một số em xuất thân từ môi trường không an
toàn)thì đây vẫn là một cách tiếp cận hữu hiệu đối với nhiều gia đình, khi được hỗ trợ trong
quá trình (tái) hòa nhập (ví dụ như thông qua hòa giải gia đình, giám sát, trợ giúp về kinh tế)
sẽ giúp thúc đẩy môi trường gia đình đúng chức năng cho trẻ em và thiếu niên trở về.
Lựa chọn được ưu tiên hơn trong (tái) hòa nhập cho trẻ em bị buôn bán là trợ giúp để trẻ em
về sống với gia đình. Cần cố gắng thực hiện việc này trong tất cả các trường hợp khi đây
được coi là lựa chọn an toàn và lành mạnh cho trẻ.51 Như đã nêu, quyền của trẻ được sống
cùng với gia đình mình được quy định tại một số điều khoản tại Công ước CRC.52 Việc làm việc
với các gia đình trong các trường hợp thích hợp có thể đảm bảo trẻ trở lại môi trường gia
51

Xem United Nations (2010) Guidelines for the Alternative Care of Children, A/RES/64/142, 14. Có tại
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English(2).pdf
52Điều 9 quy định rằng trẻ em không bị tách khỏi cha mẹ trái với nguyện vọng của trẻ, trừ trường hợp theo quy
định của pháp luật áp dụng khi việc tách trẻ là cần thiết vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Điều này còn quy định rằng việc
quyết định này có thể cần thiết trong những trường hợp cụ thể như trường hợp cha mẹ lạm dụng hoặc bỏ mặc
con cái, hoặc trường hợp cha mẹ không sống cùng nhau và phải đưa ra quyết định về nơi cư trú của trẻ. Điều 7
Công ước CRC dành cho trẻ em “ở mức tối đa, quyền được biết và được chăm sóc bởi cha mẹ.” Điều 5 còn quy
định: “Các quốc gia thành viên phải tôn trọng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ hoặc, trong trường hợp
thích hợp, của các thành viên của gia đình mở rộng hoặc cộng đồng theo tập quán địa phương, người giám hộ
theo pháp luật hoặc những người khác có trách nhiệm theo pháp luật đối với trẻ, phải dành cho trẻ, theo phương
thức phù hợp với năng lực phát triển của trẻ, định hướng và hướng dẫn phù hợp khi trẻ thực thi các quyền được
ghi nhận tại Công ước này”.
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đình thành công và từ đó bảo vệ các quyền của trẻ theo quy định của pháp luật quốc tế về
quyền con người.

Thách thức khi làm việc với gia đình của nạn nhân bị buôn bán
Môi trường gia đình nơi người bị buôn bán quay trở về là một phần quan trọng của việc (tái)
hòa nhập thành công và các tổ chức cần hỗ trợ cải thiện các động lực gia đình và thúc đẩy các
mối quan hệ gia đình tích cực. Bên cạnh đó, việc xác định và giải quyết các nhu cầu hỗ trợ của
các thành viên gia đình nạn nhân cũng không kém phần quan trọng. Một số tổ chức đã tính
đến và tìm cách hỗ trợ cho gia đình của người bị buôn bán thông qua việc cung cấp dịch vụ
hỗ trợ và làm việc với gia đình như là một phần của quá trình (tái) hòa nhập. Ngược lại, một
số tổ chức và viện trợ giúp các thành viên gia đình hoặc chuyển họ tới các tổ chức khác để
trợ giúp. Trong nhiều trường hợp, đây là một yếu tố quan trọng góp phần vào quá trình (tái)
hòa nhập, hoặc để để thúc đẩy quá trình (tái) hòa nhập thành công.
THỰC TIỄN THÀNH CÔNG: LÀM VIỆC VỚI CÁC GIA ĐÌNH
Một người phụ nữ trẻ, bị buôn bán từ My-an-ma sang Xin-ga-po để làm giúp việc gia đình,
không chỉ nhận hỗ trợ cho mình trong quá trình (tái) hòa nhập mà còn cả hỗ trợ y tế cho mẹ
cô người mà trước đó không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế dù có những vấn đề
sức khỏe nghiêm trọng. Các tổ chức hỗ trợ giới thiệu mẹ cô đến một chương trình khác
(không liên quan đến mua bán người), cung cấp cho bà những điều trị y tế cần thiết cho tình
trạng của bà. Không phải trang trải chi phí y tế là một sự trợ giúp đáng kể cho gia đình bởi vì
điều này giúp tiết kiệm một khoản không nhỏ để hai em gái của cô có thể đến trường.
Một phụ nữ Cam-pu-chia, bị buôn bán để bóc lột tình dục ở Thái Lan, được hỗ trợ trong một
chương trình tạm lánh sau khi trở về nhà mình. Khi được hỏi liệu cô có nhu cầu hỗ trợ nào
chưa được đáp ứng, cô giải thích rằng tất cả các nhu cầu của cô đã được thực hiện, bao gồm
cả việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế cho con cái mà cô coi là tối quan trọng và bất cứ
điều gì cô không thể cung cấp cho mình.
Tuy nhiên, nhiều chương trình trợ giúp không cân nhắc đầy đủ môi trường gia đình như là
một phần của việc quản lý ca và không tương tác trực tiếp với gia đình khi thúc đẩy (tái) hòa
nhập người bị buôn bán. Các tổ chức khác không có thẩm quyền hay nguồn lực để trợ giúp
trực tiếp cho các thành viên gia đình của nạn nhân bị buôn bán và không chuyển vụ việc của
mình cho các cơ quan hay các viện khác để hỗ trợ. Trong nhiều trường hợp, việc theo sát và
đánh giá gia đình không được thực hiện (hay thực hiện chưa đúng mực) như một phần của
sự hỗ trợ và bảo vệ cung cấp cho các nạn nhântrẻ em bị buôn bán tách rời, để xác định xem
liệu đoàn tụ gia đình có phải là lựa chọn thích thích hợp hay không và để chuẩn bị cho gia
đình và các em đoàn tụ.
Các vấn đề và thách thức mà các tổ chức gặp phải khi làm việc với gia đình của nạn nhân bị
buôn bán được liệt kê và thảo luận dưới đây.
1. Các tổ chức không tiến hành hòa giải gia đình
2. Nhu cầu của các thành viên gia đình không được ghi nhận là một phần quan trọng
của (tái) hòa nhập
3. Không có nguồn lực để hỗ trợ các thành viên gia đình
4. Hạn chế trong việc chuyển các thành viên gia đình tới các dịch vụ khác hoặc các tổ
chức cung cấp dịch vụ khác
5. Không cân nhắc đến môi trường gia đình trong quá trình quản lý ca
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1. Các tổ chức không tiến hành hòa giải gia đình. Rất ít người trả lời phỏng vấn trong nghiên
cứu này cho biết họ được trợ giúp để giải quyết và hòa giải những căng thẳng và các vấn đề
khó khăn trong môi trường gia đình họ. Điều này đúng với cả những vụ việc trẻ em bị buôn
bán, là những người thường đặc biệt cần hỗ trợ định hướng khi quay trở lại môi trường gia
đình và khi tái thiết lập và khắc phục các mối quan hệ gia đình. Trong nhiều tình huống, có vẻ
như trẻ em bị buôn bán đã bị tách khỏi gia đình và được đưa vào các cơ sở chăm sóc như là
một biện pháp đầu tiên thay vì là biện pháp cuối cùng, mà không nỗ lực hỗ trợ, giám sát và
hòa giải để đưa trẻ về môi trường gia đình.
2. Nhu cầu của các thành viên gia đình không được ghi nhận là một phần quan trọng của
(tái) hòa nhập. Những người bị buôn bán cho biết đã yêu cầu hỗ trợ cho các thành viên gia
đình và không được đáp ứng. Trong một số trường hợp, các cơ quan giải thích rằng họ
không có khả năng trợ giúp cho các thành viên gia đình và họ chỉ trợ giúp người bị buôn bán.
Tuy nhiên, đối với nhiều nạn nhân bị buôn bán, đây là một sự phân biệt độc đoán vì nhu cầu
của các thành viên gia đình thường xen lẫn với nhau.
Một số cơ quan không phản hồi lại những yêu cầu này,
khiến cho người bị buôn bán không rõ họ được hưởng
(và không được hưởng) những hỗ trợ nào. Điều này
cũng gây thất vọng cho những người bị buôn bán vì trợ
giúp gia đình là yêu cầu trợ giúp quan trọng nhất đối
với họ nhưng lại không được nhìn nhận và ưu tiên đáp
ứng.

Những thay đổi theo thời gian.

Môi trường gia đình sẽ thay đổi
theo thời gian và các mối quan hệ
trong gia đình thường thay đổi
(theo cả hướng tốt lẫn xấu) trong
quá trình (tái) hòa nhập. Một số
người bị mua bán cho biết họ
được chào đón quay về nhà,
3. Không có nguồn lực để hỗ trợ các thành viên gia những cũng gặp những khó khăn
đình. Một số tổ chức không có thẩm quyền hay nguồn và căng thẳng vì điều kiện xã hội
lực để trợ giúp các thành viên gia đình. Ví dụ, một bé và kinh tế sau khi trở về, dẫn đến
trai bị buôn bán ở My-an-ma được trợ giúp để quay trở ảnh hưởng xấu tới các quan hệ gia
lại trường học. Tuy nhiên, tổ chức không có nguồn lực đình.Ngược lại, một số người bị
để trợ giúp gia đình em bắt đầu một công việc kinh mua bán gặp vấn đề lúc mới trở
về, nhưng khi thời gian qua đi, các
doanh nhỏ, hay giúp cha mẹ em tìm việc. Điều này đã
vấn đề được giải quyết và quan hệ
ảnh hưởng tới tình hình kinh tế chung của cả gia đình gia đình được cải thiện.Việc đánh
(cha mẹ em tiếp tục phải đương đầu với những khó giá mối quan hệ giữa các thành
khăn kinh tế) dẫn tới hạn chế những lựa chọn (tái) hòa viên gia đình và nhu cầu của các
nhập của em và, trong điều kiện khủng hoảng, có thể thành viên gia đình qua thời gian là
rất quan trọng để đảm bảo (tái)
khiến em phải bỏ học để lao động đỡ đần gia đình.
hòa nhập thành công và bền
Trong những trường hợp khác, trợ giúp dành cho các vững.Cũng cần phải phân biệt giữa
thành viên gia đình bị hạn chế và hầu như không giúp các thành viên gia đình khác nhau
cho việc (tái) hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán thành ở khía cạnh điều gì tạo nên mối
quan hệ tích cực và mối quan hệ
công. Một phụ nữ Việt Nam, bị bán sang Ma-lai-xi-a nhằm mục đích hôn nhân cưỡng ép, được
tiêu cực.

đào tạo tại cơ sở tạm lánh trong thời gian ngắn trước khi rời khỏi chương trình để kết hôn.
Chồng của cô được trợ giúp một khoản tiền bốn triệu đồng Việt Nam [khoảng 190 đô la Mỹ]
để mở một cửa hàng sửa xe máy. Ban đầu công việc của người chồng khá tốt và anh kiếm
được một ít tiền, điều này có tác động tích cực với gia đình. Tuy nhiên, anh bắt đầu uống
rượu và tiêu phần lớn tiền kiếm được vào rượu.
Việc liệu các tổ chức có nên trợ giúp cho thành viên gia đình hay không và trợ giúp như thế
nào cần phải được cân nhắc cẩn thận. Cân nhắc này đặc biệt cần thiết trong trường hợp trẻ
em bị buôn bán mà gia đình có thể dùng tiền trợ giúp vào những việc không thực sự phục vụ
cho nhu cầu (tái) hòa nhập của trẻ bị buôn bán. Một bé trai ở My-an-ma, bị buôn bán trong
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nước để lao động, được một tổ chức trợ giúp bằng cách tặng một con lợn cho gia đình em
nuôi để tăng thu nhập. Tuy nhiên, trên thực tế, cha mẹ em là người nhận trợ giúp, họ nuôi
con lợn được tổ chức cung cấp dịch vụ tặng. Nhưng tiền kiếm được từ việc nuôi lợn không
được dùng để giúp em (tái) hòa nhập. Cha mẹ em dùng con lợn này để làm lễ vật khi anh trai
em trở thành nhà sư, điều này khiến gia đình mất đi nguồn thu nhập. Hơn nữa, việc sử dụng
tiền của các gia đình có thể trái với mục định của các tổ chức cung cấp dịch vụ - ví dụ như khi
tiền được trao cho cha mẹ để kinh doanh, giúp cho đứa trẻ có thể đi học lại, nhưng trẻ lại bị
bắt phải làm việc đỡ đần gia đình thay vì đến trường.
4. Hạn chế trong việc chuyển các thành viên gia đình tới các dịch vụ khác hoặc các tổ chức
cung cấp dịch vụ khác. Việc chuyển các thành viên gia đình tới các dịch vụ hoặc tổ chức cung
cấp dịch vụ khác có thể hỗ trợ đáng kể cho người bị buôn bán (tái) hòa nhập. Một phụ nữ trẻ,
bị bán từ My-an-ma sang Xin-ga-po để làm giúp việc gia đình, được nhận không chỉ trợ giúp
cho bản thân mà còn cả trợ giúp y tế cho mẹ của cô, người không được tiếp cận với dịch vụ y
tế. Tổ chức trợ giúp chuyển mẹ cô cho chương trình khác (không liên quan đến mua bán
người) có thể cung cấp cho bà những điều trị cần thiết cho những vấn đề sức khỏe mãn tính
của bà. Việc không phải trang trải chi phí y tế đã giúp cho gia đình nói chung; điều này giúp
dành tiền cho hai em gái của cô đi học.
5. Không cân nhắc đến môi trường gia đình trong quá trình quản lý vụ việc. Việc không tính
đến nhu cầu trợ giúp của thành viên gia đình nạn nhâncó ảnh hưởng đôi khi ngay lập tức và
trực tiếp đến sự thành công của quá trình (tái) hòa nhập. Một số người bị buôn bán đã định
di cư lần nữa vì họ không có khả năng hỗ trợ và chăm sóc các thành viên gia đình. Số khác
đơn giản là không thể tiếp tục sống một cách tích cực vì những nhu cầu trợ giúp khẩn thiết
của gia đình. Một công dân My-an-ma trở về nhà sau khi bị buôn bán và được một tổ chức
giúp mở một công việc kinh doanh nhỏ. Tuy nhiên, khi một thành viên gia đình bị ốm, số tiền
trợ giúp vốn định dùng cho việc tạo vốn kinh doanh lại phải dùng để trả tiền chữa bệnh. Vì
thế, công việc kinh doanh thất bại và tổ chức trợ giúp không sẵn sàng hỗ trợ thêm vì họ đánh
giá trường hợp này là một trường hợp “thất bại”. Ví dụ này cho thấy không chỉ sự cần thiết
phải tính đến bối cảnh gia đình rộng hơn khi đánh giá (tái) hòa nhập thành công mà cả việc tổ
chức trợ giúp cần phải phân tích và theo dõi vụ việc rộng hơn (xem Lĩnh vực dịch vụ số 10).
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: LÀM VIỆC VỚI CÁC GIA ĐÌNH NẠN NHÂN
Một người phụ nữ bị bán sang Thái Lan để lao động đã chia sẻ rằng cô phải di cư vì đã phát
sinh những căng thẳng trong gia đình mình. Công việc của gia đình không tốt và cô đã có
những khoản nợ phải trả. Thêm nữa, gia đình nhà chồng cô không thích hoặc không chấp
nhận cô, nên cô quyết định rời bỏ gia đình và đi xuất khẩu lao động. Cô nghe nói có cơ hội
làm việc tốt ở Thái Lan và nhận việc. Cô dự định sẽ quay về khi kiếm đủ tiền ở nước ngoài và
có thể trả hết nợ.
Một người đàn ông Cam-pu-chia giải thích ông di cư ra nước ngoài làm việc vì người thân
trong gia đình ốm đau. Ông cần kiếm tiền để trả tiền chữa trị cho người vợ bị ốm và đứa con
trai bốn tuổi bị bệnh tim đe dọa tính mạng. Chuyến di cư dẫn đến việc ông bị bán để ép lao
động.
Một bé trai, bị buôn bán tại chính My-an-ma để bóc lột lao động, đã quyết định chấp nhận làm
công việc này vì bố của em bị thương ở chân khi đang làm việc và không thể đi lại hay làm
việc được nữa. Thêm vào đó, mẹ của em bị ốm, với một khối u ở cổ không được chẩn đoán
và chữa trị và gia đình đã không có tiền để chữa bệnh.
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Một bé trai bị bán từ My-an-ma sang Ma-lai-xi-a trở về làng của mình và nhận thấy rất khó
khăn để sống trong ngôi nhà của mình với người mẹ ốm yếu, cha và cả mẹ kế. Các mối quan
hệ trong gia đình cực kỳ căng thẳng, áp lực, và giữa mẹ em và mẹ kế thường xuyên xảy ra
mâu thuẫn. Cha em thường xuyên uống rượu và chửi rủa mỗi khi say.
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Hồng Công phải đối mặt với khoản nợ lớn khi trở về nhà vì
gia đình đã phải vay mượn để giúp cô ra nước ngoài. Cô và chồng thường cãi nhau về khoản
nợ, điều này gây ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc gia đình và việc học của các con. Con trai cả
của cô thậm chí còn bỏ học để đi làm kiếm tiền, giúp đỡ gia đình.
Một người đàn ông bị bán từ My-an-ma sang Thái Lan để lao động. Ông đi trong hơn ba năm
và vì thế chưa bao giờ được gặp mặt người con trai út. Người con trai lớn vẫn còn rất bé khi
ông đi, không hề nhận ra ông khi ông trở về. Ông đã không liên hệ với gia đình trong quá
trình bị bóc lột sức lao động ở Thái Lan. Khi ông về nhà, các con lần đầu tiên được gặp và biết
cha của mình và họ cần thời gian để có thể gần gũi với nhau.
Một phụ nữ bị bán từ My-an-ma sang Thái Lan vì mục đích bóc lột tình dục. Cô được giải cứu
ở Thái Lan và được cảnh sát ở My-an-ma hỗ trợ về nhà. Khi về nhà cô không kể lại cho chồng
biết chuyện việc đã xảy ra khi bị bán vì sợ rằng chồng sẽ ly hôn mình. Nhưng chồng cô nghi
ngờ cô đã làm việc trong nhà thổ, sự nghi ngờ lại tăng thêm bởi những lời bàn tán của mọi
người xung quanh. Người chồng đổ lỗi cho cô vì việc bị bóc lột tình dục, và bắt đầu đánh đập
vợ. Dù vậy, cô không thể trốn chạy cuộc sống bạo hành vì không thể tự nuôi bản thân và con
trai.
Một phụ nữ, bị bán từ Thái Lan sang My-an-ma, trở về nhà dắt theo một đứa con nhỏ. Cô cho
biết mẹ cô rất giận dữ vì cô quay về với một đứa con mà không có chồng. Một ngày sau khi
cãi vã, mẹ cô nổi giận, đánh cô và đuổi cô ra khỏi nhà với con. Cô không có cách nào nuôi con
nhưng mẹ cô không cho phép đứa bé sống cùng với cô trong nhà mình. Cô bị buộc phải trao
con cho họ hàng. Cô cho biết cô rất buồn vì phải cho con đi nhưng cô không có lựa chọn nào
khác.
Một em gái người Cam-pu-chia, bị bán trong nước và ép buộc hành nghề mại dâm, xuất thân
từ một gia đình dễ bị tổn thương. Em được ở trong một cơ sở tạm lánh và được chăm sóc
toàn diện. Tuy nhiên, em lo lắng về tình trạng gia đình và yêu cầu tổ chức cung cấp cho gia
đình một chút gạo hàng tháng để giúp đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ. Tổ chức không trợ
giúp được. Khi được hỏi liệu có vấn đề gì mà em không được trợ giúp, em giải thích tuy em
được hỗ trợ rất tốt, nhưng gia đình em không được hỗ trợ và điều này khiến em lo lắng.
Một cô gái trẻ bị bán từ Lào sang Thái Lan để lao động, tạm thời từ chối trợ giúp vì cô cần
làm việc trên nông trại để giúp đỡ gia đình cô. Việc ở trong cơ sở tạm lánh (hình thức trợ
giúp mà cô được đề nghị giúp) có nghĩa là cô không thể giúp cho gia đình về kinh tế, và đây
không phải là một lựa chọn dành cho cô.
Một em gái Lào bị bán sang Thái Lan để hành nghề mại dâm, cho biết em đã đề nghị trợ giúp
cho gia đình nhưng tổ chức không giúp. Gia đình em nghèo và em không hiểu tại sao tổ chức
không thể giúp họ. Đối với em, việc trợ giúp gia đình mình là một phần quan trọng của hoạt
động trợ giúp mà em mong muốn khi tái hòa nhập.
Một em gái Cam-pu-chia bị buôn bán trong nước để hành nghề mại dâm, được hỗ trợ theo
một chương trình nhà tạm lánh. Em đề nghị trợ giúp cho gia đình nhưng tổ chức từ chối. Họ
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giải thích với em rằng họ chỉ có thể giúp các nạn nhân trẻ em bị thôi, không hỗ trợ các đối
tượng khác.

Danh mục. Những điểm chính cần cân nhắc khi làm việc với các gia đình
nạn nhân bị buôn bán
Lập chương trình
Hỗ trợ các thành viên gia đình để tạo điều kiện cho việc tái hòa nhập thành công. Mang
đến sự trợ giúp và các dịch vụ không chỉ dành cho các nạn nhân bị bán mà còn dành cho các
thành viên trong gia đình họ, những người cũng phải chịu hậu quả của việc mua bán. Sự hỗ
trợ có thể gồm việc tư vấn, trợ giúp các gia đình nhằm quản lý xung đột và những căng thẳng
trong gia đình, sắp xếp việc làm cho các thành viên trong gia đình cần việc làm, chăm sóc sức
khỏe và hỗ trợ giáo dục cho con cái của các nạn nhân. Phát triển các nguồn lực nhằm trực
tiếp hỗ trợ người nhà của các nạn nhân. Chuyển tuyến sang cho các tổ chức trợ giúp khác khi
không thể đáp ứng nhu cầu cần trợ giúp của những người nhà những nạn nhân này.

Giúp những người bị buôn bán liên lạc với người thân trước khi trở về nhà và tái hòa
nhập. Giữ liên hệ thường xuyên với người thân khi được trợ giúp ở nước ngoài là một nguồn
hỗ trợ quan trọng cho những người bị buôn bán. Liên lạc với người nhà trước khi trở về cần
được hỗ trợ như là bước đầu trong việc (tái) thiết lập mối quan hệ, đây là vấn đề quan trọng
quyết định thành công của việc tái hòa nhập.

Thực hiện làm việc trực tiếp với các gia đình nhằm giải quyết các vấn đề. Tham gia vào
việc hòa giải gia đình để giải quyết các trở ngại hoặc các rủi ro khi nạn nhân trở về với gia đình
của họ (bao gồm cả sự kỳ thị và phân biệt đối xử và những căng thẳng/ những vấn đề phát
sinh trong mối quan hệ gia đình) và cũng để giúp các gia đình thiết lập những mối quan hệ và
giao tiếp lành mạnh, hiệu quả nhằm tăng thêm khả năng thành công của việc tái/ hòa nhập.

Phát hiện các lựa chọn hòa nhập thay thế. Khi mối quan hệ gia đình không ổn hoặc không
an toàn, việc đoàn tụ gia đình không đưa tới (tái) hòa nhập thành công. Những tổ chức hỗ
trợ cần tìm ra phương án hòa nhập thay thế trong trường hợp gia đình không tạo môi
trường lành mạnh và hỗ trợ. Trong một số trường hợp, biện pháp thay thế có thể bao gồm
việc tới sống với những người thân khác hoặc sống tách khỏi gia đình của họ.

 Ngân sách cho các nhu cầu trợ giúp gia đình. Phân bổ ngân sách để hỗ trợ không chỉ bản
thân nạn nhân mà còn hỗ trợ cả người thân của họ. Bao gồm việc hỗ trợ người nhà của nạn
nhântrong việc lập kế hoạch về việc làm, ngân sách, và tuyên truyền tới các nhà tài trợ và
chính phủ về những nhu cầu trợ giúp gia đình của nạn nhân trong các chương trình và chính
sách tái hòa nhập.

Chú ý đặc biệt đối với trẻ em
Thực hiện tìm kiếm và liên lạc với gia đình. Nhu cầu tìm kiếm và liên lạc với gia đình cần
được giải quyết sớm nhất có thể, trên cơ sở bảo mật thông tin và được sự đồng ý của trẻ.

Đánh giá khả năng thích hợp của việc trở về với gia đình của trẻ. Khả năng và mong muốn
của cha mẹ khi nhận lại con và chăm sóc phù hợp và bảo vệ trẻ nên được đánh giá để quyết
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định liệu trẻ có nên đoàn tụ về với gia đình hay không. Thực hiện đánh giá gia đình là một
phần của việc đánh giá lợi ích tốt nhất để đánh giá tình hình gia đình cho mỗi đứa trẻ đã từng
là nạn nhân bị buôn bán.

Hỗ trợ trẻ liên lạc với gia đình, bất cứ khi nào có thể. Nếu đã bị tách biệt khỏi gia đình, trẻ
nên được hỗ trợ trong việc thiết lập và duy trì mối liên hệ với gia đình của chúng, trừ khi việc
liên hệ không đảm bảo sự an toàn và phù hợp cho trẻ hoặc cho người thân của trẻ.

Làm việc với gia đình của trẻ để phát triển các kỹ năng và khả năng nhằm trợ giúp việc tái
hòa nhập. Việc này bao gồm sự phát triển kỹ năng làm cha mẹ, và sự hướng dẫn trong việc
hỗ trợ con cái đang có biểu hiện hành vi tiêu cực và phá hoại do ảnh hưởng của việc bị bóc lột
khi bị bán. Nếu thấy khả thi và phù hợp, cung cấp hỗ trợ sinh kế cho các phụ huynh để giảm
nhẹ khó khăn về kinh tế của gia đình.


Hỗ trợ trẻ em là nạn nhân bị buôn bán. Trẻ em là nạn nhân bị buôn bán có thể bị ảnh

hưởng đặc biệt nghiêm trọng do chính sự bóc lột của cha mẹ và/hoặc phải gặp nhiều trở ngại
khi tái hòa nhập với gia đình sau một thời gian ly tán dài. Đảm bảo xem xét nhu cầu của trẻ
em là nạn nhân bị buôn bán khi thiết kế tất cả các kế hoạch tái hòa nhập và có hoạt động can
thiệp cần thiết. Hãy xem xét và giải quyết các nhu cầu cần hỗ trợ cho các trẻ em được sinh ra
trong tình huống mẹ là nạn nhân bị buôn bán.

Chính sách/Vận động chính sách
Tuyên truyền để tăng sự chú ý tới yếu tố gia đình trong quá trình tái hòa nhập. Tuyên
truyền về một bức tranh đầy đủ và toàn diện về quá trình tái hòa nhập có xem xét không chỉ
nhu cầu của nạn nhân bị buôn bán mà còn đánh giá hoàn cảnh gia đình và những người thân
của nạn nhân mà họ tái hòa nhập. Ủng hộ việc thiết lập và triển khai các công tác tìm kiếm gia
đình phù hợp.

Đưa nội dung trợ giúp dành cho người thân của nạn nhân vào hệ thống chuyển tuyến.
Tuyên truyền để các hệ thống chuyển tuyến xem xét thêm nhu cầu của người thân nạn nhân
bên cạnh việc xem xét nhu cầu của chính nạn nhân bị buôn bán.

Tuyên truyền về việc hỗ trợ gia đình nạn nhân. Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán đồng nghĩa
với việc cũng cần phải hỗ trợ gia đình nạn nhân. Tuyên truyền về việc nhận thức được tầm
quan trọng của việc xem xét hoàn cảnh gia đình trong việc thực hiện tái hòa nhập thành
công. Đưa nội dung hỗ trợ gia đình vào việc thiết kế và triển khai các chính sách và chương
trình tái hòa nhập.
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Lĩnh vực dịch vụ số 10. Quản lý ca
Hỗ trợ tái hòa nhập dài hạn
Sự cần thiết phải quản lý và giám sát ca
Tái hòa nhập là một quá trình lâu dài. Quá trình này thường kéo dài nhiều năm trước khi nạn
nhân có thể tái hòa nhập ổn định. Và những nạn nhân bị buôn bán thường phải đối mặt với
những “bước lùi” và những “thất bại” trong quá trình này, điều này có nguy cơ làm suy giảm
nỗ lực của họ để hồi phục và tiếp tục sống sau khi bị buôn bán. Trong một số trường hợp, khi
vấp phải những bước lùi và những thách thức trong cuộc sống của họ sau khi bị buôn bán,
những nạn nhân cảm thấy họ có ít lựa chọn, điều này khiến họ đưa ra những quyết định ảnh
hưởng tiêu cực tới việc tái hòa nhập của họ. Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc đã
trở về được vài năm và tình hình kinh tế của cô ấy đã cải thiện hơn so với khi cô ấy trở về. Tuy
nhiên, khi con trai cô ấy bị tai nạn xe máy, cô ấy đã phải vay mượn 30 triệu đồng (tương
đương 1,450 USD) để chữa trị cho con, vì thế khiến cô ấy rơi vào cảnh nợ nần và ảnh hưởng
tiêu cực tới việc tái hòa nhập của cô ấy. Một số nạn nhân bị buôn bán cảm thấy họ không còn
lựa chọn nào ngoài việc phải ra đi, điều này khiến họ phải đối mặt với rủi ro bị bóc lột và thậm
chí bị buôn bán lần nữa.
Quản lý ca đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán và xác định các khúc mắc và khó khăn
mà người bị buôn bán gặp phải trong quá trình tái hòa nhập. Quản lý ca là một tiến trình hợp
tác đánh giá, lập kế hoạch, triển khai, phối hợp, giám sát và
đánh giá các lựa chọn và các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu Thông qua việc quản lý ca,
tái hòa nhập của cá nhân thông qua trao đổi và các nguồn “cả nạn nhân và người hỗ trợ
lực sẵn có.53 Cách làm này thông thường bao gồm việc chăm sóc đều lắng nghe nhau
phát triển và triển khai kế hoạch tái hòa nhập của 1 cá và họ cùng tìm giải pháp nếu
nhân, thiết kế bởi người quản lý ca đó (thông thường là có bất kỳ vấn đề gì.”
(Cán bộ cung cấp dịch vụ tại khu
các nhân viên công tác xã hội) phối hợp với người hưởng vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở
lợi. Lý tưởng nhất là người quản lý ca phối hợp với một rộng mở rộng)
nhóm đa ngành (cụ thể là nhà tâm lý học, nhân viên y tế,
luật sư, giáo viên/ huấn luyện viên) để thực hiện các mục tiêu và các hoạt động được xác định
trong kế hoạch cá nhân bao gồm cả việc cung cấp các trợ giúp. Người quản lý ca cũng điều
phối việc chuyển tuyến các dịch vụ từ các tổ chức hoặc thiết chế khác (ví dụ các dịch vụ xã hội
nhà nước, các tổ chức chăm sóc sức khỏe công cộng, các thiết chế pháp lý, các trường học,
các trung tâm đào tạo nghề, các dịch vụ giới thiệu việc làm, v.v...) và, nếu thấy cần thiết,
người quản lý ca trao đổi, thay mặt cho người hưởng lợi, để được tiếp cận những dịch vụ cần
thiết.
Quản lý ca là cần thiết để đảm bảo việc nạn nhânđược tiếp cận với các dịch vụ tái hòa nhập và
thực hiện các quyền được xác lập trong luật nhân quyền quốc tế. Ba kết quả quan trọng của
quản lý ca tại Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng là hỗ trợ cho quá trình tái hòa nhập,
dẫn đến việc chuyển tuyến sang các dịch vụ khác và góp phần nâng cao nhận thức về tái hòa
nhập giữa những bên cung cấp dịch vụ.
Hỗ trợ cho quá trình tái hòa nhập. Quản lý ca đóng vai trò quan trọng hỗ trợ quá trình tái hòa
nhập, ngăn ngừa những “bước lùi”. Trong những trường hợp khác, nó đóng vai trò như một
lưới an toàn khi phát sinh “bước lùi”. Vì những vụ việc được quản lý trong một thời gian, các
53Xem
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dịch vụ và hỗ trợ luôn sẵn sàng để đối phó với những khủng hoảng, sau đó đóng vai trò là yếu
tố thúc đẩy tái hòa nhập thành công. Việc quản lý liên tục các trường hợp cá thể cho phép
các tổ chức phát hiện ra các vấn đề ở giai đoạn sớm và làm việc với những người hưởng lợi
để tìm cách giải quyết các vấn đề. Quản lý ca thường có tương quan trực tiếp với các kết quả
tái hòa nhập (tích cực).
Dẫn tới việc chuyển tuyến dịch vụ cho các nạn nhân. Quản lý ca liên quan tới quá trình chuyển
tuyến hiệu quả. Khi các tổ chức giám sát và làm việc với những người hưởng lợi với tần suất
liên tục, họ ở vị trí thuận lợi để phát hiện bất kỳ các vấn đề và có thể chuyển những người
hưởng lợi (và gia đình của những người này) tới các tổ chức khác để nhận được các dịch vụ
hỗ trợ phù hợp. Việc chuyển tuyến có thể hướng tới cả việc chuyển tới các tổ chức/ thiết chế
chống mua bán người chuyên biệt và cả các tổ chức xã hội chung.
Góp phần nâng cao nhận thức về tái hòa nhập. Quản lý ca góp phần nâng cao kiến thức và
năng lực về lĩnh vực tái hòa nhập của các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Điều này cho phép
các tổ chức này giám sát chặt chẽ hơn và biết được những con đường tái hòa nhập khác
nhau và những cách thức nào thường dẫn (và không dẫn) tới kết quả tái hòa nhập thành
công và bền vững. Quản lý ca dài hạn cho phép các nhân viên chương trình và các nhà tài trợ
đánh giá kết quả tái hòa nhập, sử dụng các tiêu chuẩn rõ ràng và các chỉ số cụ thể và xác minh
được.
Quản lý ca và các hoạt động theo dõi tiếp theo nên được thực hiện chủ động. Việc này cần
được tham khảo mong muốn của nạn nhân và được sự đồng ý của họ. Một số nạn nhân bị
buôn bán không muốn được các tổ chức hỗ trợ ghé thăm tại chính quê nhà họ vì việc này
“xác nhận” họ cho người dân trong cộng đồng và có thể dẫn đến việc phân biệt đối xử và
thậm chí là sự kỳ thị. Một số người sẵn sàng cho việc tiếp xúc bằng điện thoại hoặc gặp mặt
tại một thị trấn gần kề. Trao đổi với những người là nạn nhân bị buôn bán nhằm tìm ra cách
tốt nhất để thực hiện quản lý ca là điều cần thiết trong việc đảm bảo việc này được thực hiện
một cách có đạo đức và phù hợp và không vi phạm các quyền và hạnh phục của họ.
Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức, đối với cả người trưởng thành và trẻ em, yêu cầu rằng
những người giám sát chương trình tái hòa nhập được đào tạo đầy đủ về đạo và cách thức
tiếp cận dựa trên quyền con người. Điều này bao gồm việc đào tạo dành cho không chỉ
những nhân viên hỗ trợ tái hòa nhập mà còn dành cho tất cả những người có tiếp xúc với
những người bị buôn bán, hoặc tiếp cận các dữ liệu được thu thập – như những biên phiên
dịch, nhân viên hành chính, nhân viên hỗ trợ tại địa phương, nhân sự quản lý tổ chức, những
nhà tài trợ và những người liên quan khác.

*Ghi chú đặc biệt về trẻ em. Xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt và tình trạng dễ bị tổn thương
và bởi vì trẻ em không thể tự chăm sóc bản thân, trẻ em thường cần có sự quản lý ca dài hạn
hơn và cần những hoạt động theo sát trong quá trình tái hòa nhập. Thêm vào đó, các hình
thức trợ giúp mà trẻ cần – như được học hành chính quy – thường có tính chất dài hạn, có
thể là kéo dài một vài năm. Trong một số trường hợp, trẻ em bị buôn bán được các tổ chức
cung cấp dịch vụ hỗ trợ và theo sát trong nhiều năm. Một bé gái Việt Nam, bị buôn bán trong
nước để ép buộc lao động, ban đầu được hỗ trợ để quay lại trường học vào năm 2008. Khi
được phỏng vấn vào năm 2012, em vẫn đang được nhận sự hỗ trợ giáo dục và các trợ giúp
khác nếu cần. Em vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhân viên của tổ chức NGO, người đã
giúp đỡ em và những tiến bộ của em được giám sát thường xuyên và một cách có hệ thống.
Ngược lại, có một số trường hợp trẻ em bị buôn bán nhận được hầu như rất ít hoặc không
hề được quản lý ca và giám sát sau đó.
106

Đối với trẻ em, quản lý ca cần có sự tham gia của gia đình hoặc người giám hộ đứa trẻ. Quản
lý ca áp dụng các phương pháp thiết lập quan hệ với những người hưởng lợi và các gia đình
nhằm trao quyền, tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và nâng cao đời sống của các em,
giải quyết các vấn đề phát sinh, cung cấp các thông tin về việc làm sao để nhận được các dịch
vụ và nguồn lực hỗ trợ tại cộng đồng các em đang sinh sống, và làm việc để bảo vệ những
người hưởng lợi và gia đình của các em, những người đang không tự bảo vệ được chính họ.
Công việc quản lý ca đối với trẻ em và thiếu niên bị buôn bán cần đảm bảo sự tham gia tích
cực của chính nạn nhân. Công ước về Quyền trẻ em quy định nghĩa vụ pháp lý đối với các
nước nhằm đảm bảo rằng nếu trẻ em có khả năng đưa ra quan điểm của mình thì trẻ có
quyền trình bày quan điểm đối với tất cả các vấn đề có ảnh hưởng tới trẻ, và rằng những
quan điểm này phải được cân nhắc thích đáng phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng thành
của trẻ.54 Điều này không phải lúc nào cũng được thực hiện ở khu vực Tiểu vùng sông Mê
Kông mở rộng, khi những nhu cầu của trẻ em và thiếu niên bị buôn bán thường được quyết
định một phía bởi tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc bởi tổ chức cung cấp dịch vụ sau khi tham
vấn với cha mẹ hoặc người giám hộ của các em. Một bé gái bị bán từ My-an-ma sang Ma-laixia bị ép đi ăn mày và bán hàng. Khi em trở về, em được hỗ trợ bởi một tổ chức mà em yêu
cầu và rất biết ơn khi được hỗ trợ. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu em có quan ngại gì về việc
nhận trợ giúp không thì em đã tỏ ra rất thất vọng vì không được chủ động tham gia trong
quá trình đưa ra những quyết định về sự trợ giúp mà em được nhận và những kế hoạch cho
việc tái hòa nhập và cuộc sống về lâu dài của em. Em đã chia sẻ rằng khi nhân viên trợ giúp tới
gặp, họ chỉ nói chuyện với mẹ em. Họ không hề hỏi ý kiến của em.
Điều 25 Công ước về Quyền Trẻ em quy định trẻ em trong chương trình tái hòa nhập có
quyền đối với việc quản lý ca và giám sát.55 Điều này bao gồm cả các quyền của trẻ được
thông tin đầy đủ về chương trình tái hòa nhập, bao gồm các cơ hội mà chương trình mang lại
cũng như những nguy cơ và các hạn chế, và trẻ được đưa ra hoặc không đưa ra sự đồng ý
(và sự đồng ý về sau) về việc tham gia vào chương trình. Bất cứ kế hoạch tái hòa nhập nào
dành cho trẻ bị buôn bán cũng phải đảm bảo rằng trẻ được tham gia tích cực vào việc thiết
kế, triển khai và rà soát điều chỉnh lại kế hoạch.

Thách thức đối với việc quản lý ca
Quản lý ca đóng vai trò trung tâm trong công tác tái hòa nhập. Một số tổ chức hoặc thiết chế
tại khu vực đã giám sát người hưởng lợi trong hai đến ba năm, thường xuyên theo sát các
trường hợp mà họ phụ trách và quan trọng là luôn sẵn sàng trợ giúp trong những trường
hợp cần hoặc bị khủng hoàng. Điều này có ảnh hưởng tích cực tới thành công của quá trình
tái hòa nhập và mang lại nhiều kết quả tái hòa nhập thành công và bền vững.
THỰC TIỄN THÀNH CÔNG: QUẢN LÝ CA
Một phụ nữ Lào được trợ giúp trong vài năm để học trở thành thợ làm tóc và được hỗ trợ
mở một hiệu làm đầu. Cô ấy không còn nhận sự trợ giúp nữa nhưng tổ chức trợ giúp vẫn
thường xuyên liên hệ: “Hiện nay tôi không nhận sự trợ giúp nữa nhưng [tổ chức] gọi điện
54Điều

12 Công ước Quyền trẻ em.
Điều 25 Công ước quyền trẻ em quy định: “Các Quốc gia thành viên thừa nhận những trẻ em được các nhà chức
trách có thẩm quyền bố trí chăm sóc, bảo vệ, hoặc điều trị sức khỏe về thể chất hay tinh thần có quyền được
hưởng sự xem xét lại theo định kỳ chế độ điều trị và mọi điều kiện khác liên quan đến sự bố trí nói trên.”
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cho tôi mỗi tháng 1 lần để hỏi xem công việc của tôi có ổn không.”
Một phụ nữ My-an-ma bị bán sang Trung Quốc nhằm mục đích hôn nhân cưỡng ép, khi được
hỏi về hình thức trợ giúp nào là có ích nhất đã trả lời rằng đó chính là việc giữ liên lạc thường
xuyên, nhân viên công tác xã hội đến thăm và xem xét tình hình của cô và gia đình. Cô ấy thể
hiện sự hài lòng và đánh giá cao đối với hoạt động quản lý ca, cô cho biết: “Tôi thích hình
thức trợ giúp này nhất.”
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Ma-lai-xi-a nhằm mục đích hôn nhân cưỡng ép, đánh giá
cao việc giữ liên lạc thường xuyên với nhân viên trợ giúp trong thời gian nhiều năm liền. Cô
cho biết các nhân viên đã rất tốt và thỉnh thoảng vẫn kiểm tra tình hình của cô, mặc dù sự
việc đã qua lâu rồi, và điều này khiến cô cảm thấy thoải mái và yên tâm.
Một phụ nữ Thái Lan, bị bán sang Nhật hành nghề mại dâm, giữ liên lạc thường xuyên với
nhân viên công tác xã hội của cô trong suốt quá trình tái hòa nhập. Nhân viên công tác xã hội
thường xuyên gọi điện cho cô để hỏi xem tình hình của cô như thế nào và xem cô có bất kỳ
vấn đề gì hoặc có nhu cầu trợ giúp nào cần hỗ trợ không. Bởi vì cô ấy bị bệnh mãn tính cần
điều trị, nhân viên công tác xã hội cũng liên lạc để đảm bảo rằng cô được tiếp cận với dịch vụ
y tế cần thiết cho việc điều trị bệnh của cô, nếu cần.
Một nam thanh niên bị bán trong nội địa My-an-ma nhằm mục đích bóc lột lao động đã cho
biết anh được người quản lý ca liên lạc thường xuyên và đưa ra trợ giúp phù hợp với nhu cầu
cá nhân. Người quản lý ca của anh đã lên kế hoạch tái hòa nhập với anh và gặp anh cứ 3
tháng 1 lần để xem mọi việc diễn ra như thế nào và thảo luận về bất cứ khó khăn hay nhu cầu
nào phát sinh kể từ lần gặp trước. Anh giải thích rằng, đối với anh ấy, việc tiếp tục giữ liên lạc
và hỗ trợ như thế rất quan trọng với anh ấy và giúp anh rất nhiều trong quá trình tái hòa
nhập.

Việc quản lý và giám sát ca dài hạn không phải là phổ biến đối với nhiều người bị buôn bán.
Thực tế, nhiều người cho biết, khi đã trở về nhà, họ rất ít và đôi khi không có liên hệ gì với các
tổ chức trợ giúp hay các thiết chế trợ giúp xã hội. Điều này nhìn chung đã gây tác động tiêu
cực vào sự an toàn và quá trình tái hòa nhập của họ. Những thách thức đối với việc quản lý ca
dài hạn bao gồm:
1. Việc quản lý ca được thực hiện rất ít hoặc không thực hiện
2. Quản lý ca thực hiện trong thời gian ngắn
3. Thiếu các nguồn lực
1. Việc quản lý ca được thực hiện rất ít hoặc không thực hiện. Nhiều trường hợp người bị
buôn bán không được áp dụng phương thức quản lý ca, có nghĩa là họ không được nhận sự
trợ giúp dài hạn hoặc không được chuyển tuyến để được hỗ trợ đối với các vấn đề mà họ gặp
phải tại các giai đoạn tái hòa nhập khác nhau. Hầu hết nhiều bên cung cấp dịch vụ dường như
không áp dụng một phương thức hệ thống hoặc công cụ chuẩn trong việc đánh giá nhu cầu.
Trong nhiều trường hợp, việc đánh giá nhu cầu cá nhân đã được thực hiện rất qua loa như
việc chỉ làm “duy nhất một lần”. Trong những trường hợp khác, việc đánh giá nhu cầu một
cách hệ thống và phù hợp với từng cá nhân chỉ đơn giản là không được thực hiện. Việc đánh
giá nhu cầu một cách hệ thống dường như thường được thực hiện ở các chương trình nhà
tạm lánh. Tuy nhiên, thậm chí trong các chương trình nhà tạm lánh, các hoàn cảnh và nhu cầu
cá nhân không phải lúc nào cũng được xem xét một cách cẩn thận.
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Một số những người bị buôn bán đã chia sẻ rằng họ được cung cấp (và đã chấp nhận) một số
dịch vụ và đào tạo không cần thiết cho nhu cầu của họ và họ dường như không được nhận sự
hướng dẫn đầy đủ từ các nhân viên quản lý ca để định hướng quyết định và lựa chọn của họ.
Trong một số trường hợp, những người bị buôn bán đã yêu cầu sự hỗ trợ cụ thể để đáp ứng
nhu cầu và mục đích cá nhân của họ nhưng họ bị các cán bộ cung cấp dịch vụ “từ chối” bởi vì
những yêu cầu đó không thuộc gói dịch vụ hỗ trợ theo chuẩn của tổ chức hỗ trợ đó cung
cấp.
Ngay cả khi việc đánh giá nhu cầu của cá nhân được thực hiện, nhìn chung thời gian dành cho
việc này cũng rất hạn chế. Thường thì việc này sẽ theo hình thức là cuộc gặp 1 lần, tại đó, một
danh sách các dịch vụ được định sẵn sẽ được đưa ra để lựa chọn. Người bị buôn bán thông
thường không mô tả việc thảo luận về tính phù hợp và khả thi của các lựa chọn khác nhau với
những cán bộ cung cấp dịch vụ hoặc cán bộ cung cấp
Những thay đổi theo thời gian
dịch vụ cung cấp cho họ để tìm ra lựa chọn trợ giúp thay
thế phù hợp hơn dành cho họ. Họ cũng thông thường Quản lý ca phải thực hiện trong dài
không nói về việc khám phá những cơ hội mà bản thân hạn. Nhiều người bị mua bán cần
họ mong muốn hoặc được cho thời gian để đánh giá về hoạt động quản lý ca sâu sát trong
hai đến ba năm trước khi thực sự
các lựa chọn khác nhau.
2. Quản lý ca thực hiện trong thời gian ngắn. Trong
nhiều trường hợp, việc trợ giúp thường là dịch vụ thực
hiện “một lần” hoặc hỗ trợ ngắn hạn, với việc rất hiếm
có hoặc hầu như không có hoạt động theo dõi tiếp tục
về sau. Ví dụ, một cậu bé, ban đầu được trợ giúp để đi
học trở lại, nhưng sau đó phải bỏ học vì gia đình gặp khó
khăn về kinh tế, điều mà cậu bé đó cần giúp đỡ bằng
việc lao động kiếm tiền. Việc quản lý ca phù hợp trong
trường hợp cậu bé này lẽ ra phải là hỗ trợ chuyển tuyến
cho bố mẹ em tới các chương trình hỗ trợ kinh tế (ví dụ
như giới thiệu việc làm hoặc các hoạt động tạo ra thu
nhập), điều đó sẽ giúp cậu bé có thể tiếp tục đi học khi
cha mẹ cậu có công ăn việc làm. Việc quản lý ca dài hạn
có ảnh hưởng tích cực đối với sự thành công của việc tái
hòa nhập và mang đến những hỗ trợ thực sự cần cho
những người bị buôn bán.

(tái) hòa nhập thành công. Tuy
nhiên, mức độ quản lý ca thông
thường giảm dần theo thời gian,
với những người bị mua bán đòi
hỏi sự trợ giúp ít hơn sau khi họ đã
ổn định được cuộc sống bước đầu.
Điều này được cho rằng, (tái) hòa
nhập không phải luôn là quá trình
tuyến tính và người bị mua bán
phải đối mặt với nhứng bước lùi và
cả những thất bại trong quá trình
này. Khi đối mặt với những khủng
hoảng hay những bước lùi, việc
quản lý ca sát sao hơn có thể là
điều cần thiết trong một khoảng
thời gian. Quản lý ca nên có sẵn
cho những người bị mua bán thậm
chí ngay cả sau khi trường hợp đó
được coi là “thành công” và được
cán bộ phụ trách đóng hồ sơ lại.

3. Thiếu các nguồn lực. Thông thường, việc thiếu mất
hoạt động quản lý ca là do sự thiếu các nguồn lực tại các tổ chức hỗ trợ hoặc tại một thiết
chế nhà nước. Quản lý ca là công việc yêu cầu nhiều nhân sự vì đòi hỏi việc liên lạc thường
xuyên với những người bị buôn bán trong một thời gian dài. Cần đủ nhân sự và các nguồn
lực để thực hiện quản lý ca, đây là một thách thức khi mà tổ chức hay thiết chế tiếp nhận khối
lượng lớn các trường hợp và/hoặc chỉ có số lượng nhân sự quản lý ca rất hạn chế. Điểm hạn
chế và ảnh hưởng khác bên cạnh việc hạn chế về nguồn lực nhân sự tham gia là các nguồn
lực cần thiết để duy trì liên lạc với những người hưởng lợi – ví dụ các chi phí đi lại, chi phí điện
thoại,...
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CA DÀI HẠN
Một nam giới người Cam-pu-chia được hỗ trợ vốn để nuôi vịt nhưng anh ta lại không có kinh
nghiệm cũng như thiếu kỹ năng để thực hiện việc này. Lứa vịt đầu tiên mà anh ta mua đã chết
rất nhanh chóng và anh ta lại vay nợ để mua lứa vịt khác thay thế. Cán bộ cung cấp dịch vụ đã
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không giám sát trường hợp của anh này tại thời điểm đó và anh ta đã phải cố gắng để tự giải
quyết vấn đề của mình cho dù thiếu kỹ năng nuôi vịt và cũng thiếu cả kỹ năng thực hiện công
việc này. Anh ta tiếp tục vấp phải các vấn đề khi cố gắng để nuôi đàn vị và tiếp tục lún sâu vào
nợ nần khi nỗ lực để duy trì việc nuôi vịt. Anh ấy cũng không nhận được sự liên lạc của cán bộ
cung cấp dịch vụ để theo dõi công việc mà anh ấy thực hiện. Kết quả là, anh ấy rơi vào tình
cảnh kinh tế tệ hại hơn trước khi anh ấy nhận được đàn vịt từ sự hỗ trợ của cán bộ cung cấp
dịch vụ trợ giúp.
Một người đàn ông Lào cho biết một tổ chức trợ giúp đã đến thăm ông khi ông ấy mới trở về
nhà và sau đó cấp cho ông ấy một máy bơm nước. Ông ấy không còn liên lạc gì tiếp với tổ
chức này kể từ khi nhận được máy bơm: “Không, sau khi cho tôi máy bơm nước thì họ không
tới gặp tôi nữa.”
Một người đàn ông Cam-pu-chia đã được trợ giúp ban đầu sau khi trở về nhà nhưng sau đó
thì tổ chức cũng không hề theo sát hay hỗ trợ gì thêm cả: “[Tổ chức] trợ giúp cho tôi khi tôi
trở về quê nhà được hai tháng. Họ cho tôi 130 con vịt để nuôi. Đó là tất cả sự hỗ trợ trong
một lần mà tôi nhận được.”
Một phụ nữ bị bán từ My-an-ma sang Trung Quốc nhằm mục đích hôn nhân cưỡng ép, được
trợ giúp để trở về nhà và ban đầu được cấp một khoản hỗ trợ tài chính ngay sau khi trở về.
Cán bộ cung cấp dịch vụ có ghé thăm nhà cô một lần để đánh giá nhu cầu của cô nhưng sau
đó cũng không liên lạc lại và cô cũng không được hỗ trợ gì thêm.

Danh mục. Các điểm chính cần cân nhắc đối với quản lý ca dài hạn
Lập chương trình
Thực hiện đánh giá nhu cầu cá nhân. Việc đánh giá nhu cầu cá nhân cần được thực hiện đối
với từng nạn nhân bị buôn bán, để đánh giá tình hình của từng cá nhân và những nhu cầu và
quyền lợi cụ thể của họ. Sự trợ giúp cần được cung cấp căn cứ theo sự đánh giá nhu cầu. Việc
đánh giá nhu cầu cần được xem xét lại và điều chỉnh sau một thời gian.
Thiết kế và giám sát các kế hoạch tái hòa nhập trên cơ sở trao đổi với nạn nhân bị buôn
bán. Cán bộ quản lý ca nên trao đổi với nạn nhân bị buôn bán để thiết kế kế hoạch tái hòa
nhập cho cá nhân đảm bảo phù hợp với nhu cầu và mục tiêu dài hạn của họ. Đảm bảo rằng
những nạn nhân này tích cực tham gia vào quá trình này và được thông tin đầy đủ về tất cả
các khía cạnh của chương trình tái hòa nhập, bao gồm những cơ hội cũng như những nguy
cơ hoặc hạn chế của chương trình. Đảm bảo rằng những nạn nhân bị buôn bán cảm thấy có
thể đưa ra hoặc không đưa ra sự đồng ý để tham gia chương trình hoặc tiếp nhận dịch vụ.
Tiến độ của các kế hoạch tái hòa nhập nên được đánh giá thường xuyên trong quá trình thực
hiện, có sự tham vấn và trao đổi với người hưởng lợi.
Điều phối và hỗ trợ các dịch vụ thay mặt cho các nạn nhân bị buôn bán, căn cứ theo tình
huống và nhu cầu hỗ trợ của từng cá nhân các nạn nhân. Đảm bảo rằng các nạn nhân bị buôn
bán được thông tin đầy đủ về tất cả các dịch vụ mà các cán bộ cung cấp dịch vụ khác nhau
cung cấp và thực hiện chuyển tuyến hoặc hỗ trợ họ có được sự tiếp cận tới các dịch vụ này.
Điều này có lẽ cũng bao gồm các dịch vụ cho những người thân của nạn nhân có nhu cầu cần
trợ giúp, nếu không được giải quyết thì sẽ làm ảnh hướng tới quá trình tái hòa nhập của nạn
nhân.
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Phát triển một hệ thống quản lý ca để làm việc với những nạn nhân bị buôn bán. Các tổ
chức và thiết chế trợ giúp các nạn nhân bị buôn bán nên xây dựng một hệ thống quản lý ca rõ
ràng mà theo đó các chương trình tái hòa nhập được triển khai. Tất cả các cán bộ quản lý ca
cần được đào tạo và hoạt động tuân theo hệ thống quản lý ca này.

Thực hiện các quy trình thủ tục đối với việc quản lý và giám sát ca. Phân công từng
trường hợp người hưởng lợi tới từng cán bộ quản lý ca chịu trách nhiệm hỗ trợ và trợ giúp
những người này. Chỉ định một cá nhân giám sát các trường hợp này sẽ trợ giúp để đảm bảo
các trường hợp được điều phối, theo dõi và đảm bảo rằng các dịch vụ cung cấp cho những
người bị buôn bán đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu. Cán bộ quản lý ca nên được giám sát các
hoạt động thực hiện công việc của họ.

Phát triển các nguồn lực để hỗ trợ quản lý ca dài hạn. Thành công của việc tái hòa nhập sẽ
phụ thuộc vào các hoạt động theo dõi tiếp theo với từng cá nhân tiếp nhận dịch vụ trợ giúp.
Các nguồn lực của chương trình cần được tăng cường và phân bổ để hỗ trợ và đảm bảo việc
quản lý ca.

Quản lý ca cần được thực hiện chủ động và tiến hành phù hợp với nhu cầu của người bị
buôn bán. Việc quản lý ca và các hoạt động theo sát tiếp theo nên được chủ động thực hiện
và chỉ nên thực hiện sau khi tham vấn với người bị buôn bán. Việc quản lý ca cần được thực
hiện phù hợp với cách thức quản lý mà những người này mong muốn. Các nhân viên cung
cấp dịch vụ cần trao đổi với người bị buôn bán để tìm ra phương thức tốt nhất để thực hiện
quản lý ca.

Giải quyết rào cản ngôn ngữ. Xử lý tất cả các rào cản ngôn ngữ khi thực hiện việc quản lý
ca. Đảm bảo rằng người bị buôn bán hiểu được thông tin về kế hoạch hỗ trợ và tái hòa nhập
của họ và những người này được tư vấn ở tất cả các giai đoạn bằng ngôn ngữ mà họ có thể
hiểu và giao tiếp được.

Chú ý đặc biệt dành cho trẻ em
Việc tìm kiếm gia đình nên được thực hiện theo cách an toàn và có đạo đức. Cán bộ cung
cấp dịch vụ có nghĩa vụ phải tìm kiếm người thân cho trẻ em bị buôn bán “sớm nhất có thể”
nhưng bất kỳ bước nào trong quá trình tìm kiếm gia đình của trẻ cũng không được đẩy trẻ
hoặc gia đình trẻ vào tình huống nguy hiểm. Việc tìm kiếm gia đình có thể không phải lúc nào
cũng có thể tìm ra, hoặc phù hợp và trước khi có bất kỳ hành động nào thì phải tiến hành
đánh giá xem điều gì là tốt nhất cho quyền lợi của trẻ.

Tạo điều kiện để trẻ tham gia vào tất cả các khía cạnh của việc quản lý ca. Trẻ em cần được
tham vấn trong quá trình thiết kế và triển khai kế hoạch tái hòa nhập của cá nhân các em và
đây là một phần của hoạt động quản lý ca. Xây dựng và thực thi các hiệp ước và quy trình phù
hợp cho trẻ để tạo điều kiện để trẻ tham gia vào quá trình này một cách hiệu quả, được trao
quyền và phù hợp nguyên tắc đạo đức.

Để gia đình tham gia vào việc quản lý ca nếu nạn nhân bị buôn bán là trẻ em. Cán bộ quản
lý ca nên trao đổi với không chỉ với trẻ em bị buôn bán mà nên trao đổi với cả gia đình hoặc
người giám hộ của các em, khi mà nhận định và tiếp nhận các thái độ và hành vi khác nhau
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của những người thân trong gia đình và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới quá trình tái hòa
nhập của các em.

Chính sách/Vận động chính sách
Thiết lập và tuân thủ theo quy tắc đạo đức. Tất cả các nhu cầu quản lý ca để tuân thủ theo
các chuẩn mực đạo đức cao nhất bao gồm nguyên tắc bảo mật, không phân biệt đối xử,
không được phán xét, và tôn trọng sự riêng tư. Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, đối với cả
người lớn và trẻ em, đòi hỏi những người quản lý chương trình tái hòa nhập phải được đào
tạo đầy đủ về đạo đức và cách tiếp cận dựa trên quyền con người. Điều này áp dụng đối với
tất cả các nhân sự có liên hệ với người bị buôn bán – cả cán bộ cung cấp dịch vụ/ nhân viên
quản lý ca và nhân viên hỗ trợ.

Nâng cao năng lực trong công tác xã hội và quản lý ca. Thúc đẩy và nâng cao vai trò của
các dịch vụ công tác xã hội của nhà nước và các đơn vị bảo vệ trẻ em cũng như các cơ quan
xã hội dân sự trong lĩnh vực quản lý ca. Tăng cường hợp tác và điều phối với các đơn vị xã hội
tại địa phương và các tổ chức trợ giúp tái hòa nhập để hỗ trợ việc quản lý ca và giám sát dài
hạn, bao gồm cả việc quản lý các trường hợp chung nếu thấy cần thiết và thích hợp.

Vận động nguồn lực cho công tác quản lý ca. Đảm bảo đủ nguồn lực sẵn có cho các tổ
chức dịch vụ xã hội nhà nước và các đối tác xã hội dân sự đối với các trường hợp quản lý ca
và giám sát dài hạn đối với việc tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán. Vận động cho việc
phân bổ ngân sách ở cả cấp độ địa phương và quốc gia nhằm đảm bảo cho nhân viên công
tác xã hội của nhà nước có nguồn lực cho công tác quản lý ca.


Nâng cao và tăng cường chuyển tuyến để hỗ trợ quản lý ca. Cải thiện các hệ thống chuyển
tuyến ở cấp địa phương và quốc gia để đảm bảo các nạn nhân bị buôn bán và gia đình của họ
được tiếp cận việc hỗ trợ dài hạn và quản lý ca tại chính địa phương họ sinh sống và theo thời
gian. Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, việc này cũng kéo theo việc đưa nạn nhân là trẻ
em vào hệ thống bảo vệ trẻ em tại địa phương.
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6. Kết luận
Những người bị buôn bán tại khu vực Tiểu vùng sông Mekong đã chịu đựng những trải
nghiệm khi bị buôn bán rất khác nhau, và thường rất phức tạp và đau buồn. Nhiều người đã
nhận được một loạt sự trợ giúp và hỗ trợ trong cuộc sống Hậu buôn bán người, nhằm giúp
họ có thể vượt qua và tiếp tục sống sau những chuyện này. Những người bị buôn bán
thường trải qua hướng đi rất tích cực sau khi bị buôn bán. Nhiều người được phát hiện kịp
thời và theo cách nhạy cảm, được chuyển tuyến để được hỗ trợ đối với các hậu quả tức thì
của việc mua bán, được hỗ trợ trở về nhà và được dành rất nhiều hỗ trợ và các dịch vụ để
giúp họ tái hòa nhập bền vững tại quê nhà và quê hương của họ. Một số người bị buôn bán
khi được hỏi trong nghiên cứu này hiện nay đã tái hòa nhập thành công với gia đình, cộng
đồng và đã tiếp tục cuộc sống sau khi trải qua việc bị buôn bán. Có thể học hỏi được rất nhiều
từ những trải nghiệm và những “thành công” trong quá trình thiết kế và triển khai các
chương trình và chính sách tái hòa nhập trong tương lai.
Mặc dù có những trường hợp tái hòa nhập thành công như trên, nhiều người bị buôn bán lại
có những trải nghiệm Hậu buôn bán người kém tích cực hơn rất nhiều ở khu vực Tiểu vùng
sông Mekong mở rộng và đã không được biết riêng những hỗ trợ và trợ giúp lẽ ra góp phần
quan trọng giúp họ phục hồi và tái hòa nhập sau khi bị buôn bán. Một kết quả quan trọng của
nghiên cứu, Hậu buôn bán người, mà cuốn sách hướng dẫn này lấy làm cơ sở, là quá trình tái
hòa nhập không phải lúc nào cũng suôn sẻ và tuân theo một loạt các luật, chính sách, các tiêu
chuẩn và nguyên tắc được bàn thảo ở cấp quốc gia và quốc tế. Ví dụ, nhiều người bị buôn
bán không được trợ giúp hoặc trợ giúp không đủ và quá ít người bị buôn bán được nhận sự
trợ giúp có thể được gọi là “chăm sóc toàn diện”. Những người khác từ chối nhận sự trợ
giúp, đôi khi dù phải đổi mặt với những nhu cầu cấp thiết, bởi vì sự trợ giúp không phù hợp
với nhu cầu của họ hoặc không phù hợp với tình huống thực tế của họ sau khi bị buôn bán.
Một số khác nhận được sự trợ giúp nhưng không phù hợp về loại hỗ trợ, chất lượng và
phạm vi hỗ trợ. Có nhiều điều có thể học từ những kinh nghiệm không thành công, không chỉ
ở khía cạnh làm thế nào để cải thiện và tăng cường công tác tìm kiếm, hồi hương và tái hòa
nhập cho người bị buôn bán.
Những cán bộ cung cấp dịch vụ công tác trong các chương trình tái hòa nhập cá nhân cung
cấp các dịch vụ thiết yếu cho người bị buôn bán và tuy thế vẫn còn nhiều vấn đề lớn trong
việc cung cấp các dịch vụ này. Mặc dù nhiều chương trình có tác động lớn, vẫn còn tồn tại
nhiều điểm cần cải thiện và phát triển thêm trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ. Để tạo ra những
cải thiện này cần phải tăng cường đào tạo và xây dựng năng lực cho các nhân viên triển khai
chương trình, cam kết chuyên môn, những nguồn lực đủ cho công tác hỗ trợ tái hòa nhập.
Điều này cũng đòi hỏi sự linh hoạt để đảm bảo sự phù hợp và hợp lý của các dịch vụ cho các
đối tượng người bị buôn bán khác nhau. Việc đảm bảo có thể tạo ra sự cải thiện đối với các
lĩnh vực dịch vụ này đòi hỏi việc giám sát quá trình tái hòa nhập của từng cá nhân người bị
buôn bán và quan trọng không kém là việc giám sát trợ giúp tái hòa nhập của các cơ quan
chính phủ ở cấp quốc gia. Tất cả việc thực thi và giám sát chương trình cần được thực hiện
phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức mà lý tưởng nhất là các tiêu chuẩn này phải được thể
chế hóa thành luật.
Những cán bộ cung cấp dịch vụ là nguồn lực quan trọng nhất trong bất kỳ chương trình tái
hòa nhập nào. Tái hòa nhập là một quá trình phức tạp và cần nhiều nhân lực, đòi hỏi phải có
các chuyên gia có năng lực cao, nhạy cảm, đạo đức và gắn bó với nghề để làm việc với những
người bị buôn bán trong một thời gian nhất định. Ngược lại, điều này cũng yêu cầu phải đầu
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tư vào phát triển chuyên môn và năng lực của những tổ chức cung cấp dịch vụ này. Nâng cao
năng lực và phát triển kỹ năng cho cán bộ cung cấp dịch vụ có thể tạo ra ảnh hưởng nhanh
chóng tới việc tái hòa nhập của nhiều người bị buôn bán. Một vấn đề quan trọng là việc tự
chăm sóc của cán bộ cung cấp dịch vụ. Đảm bảo tâm lý tốt cho họ sẽ phần nào giúp cải thiện
chất lượng chăm sóc. Hàm ý trong bất kỳ trao đổi nào về năng lực chuyên môn là đảm bảo
những cán bộ cung cấp dịch vụ phải có hành xử nhạy cảm và có đạo đức. Hệ thống về việc
chịu trách nhiệm cần có để đảm bảo tất cả các chuyên gia hoạt động về tái hòa nhập tuân thủ
những tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp cao nhất.
Cuốn hướng dẫn này là một nguồn tham khảo thực tế cho cán bộ cung cấp dịch vụ và những
người làm chính sách trong nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ việc tái hòa nhập cho những
người bị buôn bán ở khu vực Tiểu vùng sông Mekông mở rộng. Mỗi quốc gia trong khu vực
có một khuôn khổ và cách ứng phó với tái hòa nhập khác nhau. Mỗi quốc gia cũng có những
cơ hội và thách thức riêng khi hỗ trợ tái hòa nhập. Mặc dù vậy, những bài học rút ra từ những
người bị buôn bán cũng như những gợi ý thực tế được trình bày trong cuốn hướng dẫn này
có thể là điểm khởi đầu hữu ích cho các cán bộ cung cấp dịch vụ trong khu vực Tiểu vùng
sông Mêkông mở rộng trong việc cải thiện sự hỗ trợ và trợ giúp mà người bị buôn bán nhận
được trong quá trình tái hòa nhập và cuộc sống Hậu buôn bán người.
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7. Nguồn tham khảo, công trình nghiên cứu và tài liệu
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