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Nếu nạn nhân không được xác định, họ không thể được hỗ trợ và bảo vệ, cũng như không thể tố cáo 
những đối tượng mua bán người. Bất kể quốc gia hoặc bối cảnh nàomà ở đó các nạn nhân của việc mua 
bán người được phát hiện ra thì việc xác định rõ đây có phải là nạn nhân của việc mua bán người hay 
không đòi hỏi phải có một loạt các kỹ năng từ các bên được xem là có liên quan trong công tác chống mua 
bán người. RSO tự hào khi đưa ra bộ Hướng dẫn thực tế tới các nhà thực thi tới khắp các Quốc gia thành 
viên của Tiến trình Bali, nhằm hỗ trợ họ cơ hội nỗ lực học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau khi hướng đến sự 
hoàn thiện kiến thức vào việc xác định ai là nạn nhân của việc mua bán người. Hướng dẫn này hỗ trợ các 
nỗ lực được kêu gọi trong Tuyên bố ở cấp Bộ trưởng các nước thuộc Tiến trình Bali năm 2018 nhằm tăng 
cường sự hợp tác của các Quốc gia Thành viên với các tổ chức xã hội trong công tác chung tay xác định ai 
là nạn nhân của nạn mua bán người. 

Gần như mọi sự củng cố mà chúng ta kì vọng đạt được trong những nỗ lực đầy ý nghĩa về việc bảo vệ, truy 
tố và phòng ngừa nạn mua bán người phụ thuộc vào việc áp dụng nhanh chóng những hiểu biết và kỹ 
năng vào việc sớm nắm bắt, nhận diện, xác định các nạn nhân của các vụ mua bán người một cách hiệu 
quả. Bộ hướng dẫn dành cho các nhà thực thi này bao gồm một loạt những chỉ dẫn thực tế và quan trọng 
về các biện pháp để tăng cường sự chủ động trong công tác phát hiện các trường hợp nạn nhân của các vụ 
việc mua bán người trong cộng đồng và các quốc gia. 
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Nội dung tài liệu 

 
Hướng dẫn dành cho cán bộ thực thi này chắt lọc và trình bày các nghiên cứu và bằng chứng hiện có về 
việc xác định (và không xác định danh tính) nạn nhân của nạn mua bán người, bao gồm những thách 
thức và rào cản có thể cản trở việc xác định nạn nhân và các cách thực thi để có thể cải thiện điều đó. 
Tài liệu hướng dẫn là một phần trong tuyển tập Hướng dẫn dành cho cán bộ thực thi của viện NEXUS/ 
văn phòng hỗ trợ khu vực của Tiến trình Bali (RSO): Nâng cao công tác xác định, bảo vệ và tái hòa nhập 
các nạn nhân của nạn mua bán người ở châu Á, từ đó chia sẻ kiến thức và hướng dẫn về các khía cạnh 
khác của việc bảo vệ nạn nhân bị mua bán, bao gồm: 

 
• Xác định nạn nhân của nạn mua bán người 
• Bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân của nạn mua bán người 
• Hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cho nạn nhân của nạn mua bán người 
• Các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân của nạn mua bán người là trẻ em 

Tuyển tập này do Viện NEXUS soạn thảo và được Viện NEXUS và Văn phòng Hỗ trợ Khu vực của Tiến trình 
Bali (RSO) đồng xuất bản. Các cán bộ thực thi từ các Chính phủ thành viên của Tiến trình Bali bao gồm 
Australia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã đóng góp vào việc xây dựng các tài 
liệu hướng dẫn này thông qua một cuộc thảo luận bàn tròn trực tuyến do RSO tổ chức vào tháng 4 năm 
2021. Dự án nhận được sự tài trợ đầy đủ từ Bộ Nội vụ Australia, thông qua văn phòng RSO. Bộ tài liệu có 
sẵn trên trang web của Viện NEXUS và trang web RSO. 

 
Tài liệu dành cho đối tượng nào 

 
Hướng dẫn này dành cho các cán bộ thực thi ở các Quốc gia Thành viên của Tiến trình Bali, cũng như ở 
các khu vực khác, những người đang tìm cách hiểu rõ hơn và tiến hành việc xác định các nạn nhân của 
nạn mua bán người là người lớn và trẻ em. Điều này bao gồm các nhà chức trách tham gia vào việc xác 
định và bảo trợ nạn nhân (ví dụ, cảnh sát, công tố viên, nhân viên y tế, hải quan, biên phòng, thanh tra 
lao động, nhân viên xã hội và nhân viên bảo vệ trẻ em cũng như nhân viên của các đội đa ngành (MDTs), 
lực lượng đặc nhiệm và cơ quan xác định nạn nhân). Hướng dẫn này cũng sẽ hữu ích cho các nhà hoạch 

định chính sách được giao nhiệm vụ cải thiện quy trình và thực hành xác định nạn nhân. 

 
Cách sử dụng tài liệu 

 
Hướng dẫn thực thi này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về kinh nghiệm xác định nạn nhân 
cũng như các vấn đề và thách thức chủ yếu trong việc tiến hành xác định ai là nạn nhân của nạn mua bán 
người. Các cán bộ thực thi có thể sử dụng hướng dẫn này để nâng cao kiến thức về xác định nạn nhân 
cũng như sử dụng hướng dẫn cụ thể, có tính khả thi để giải quyết các vấn đề và rào cản trong công việc 
hàng ngày của họ về xác định nạn nhân. 

Những thách thức về tổ chức và cơ chế Những trải nghiệm 
của nạn nhân 

Lời khuyên Ghi chú Hướng dẫn Từ khóa 

Giới thiệu về Hướng dẫn dành cho cán bộ thực thi: Xác định Nạn nhân 
của nạn mua bán người 

 

 

 



 

 

Xác định nạn nhân là gì? 

Việc phát hiện ai là nạn nhân nói chung là một quá trình gồm một loạt các tương tác, qua đó một cá nhân 
được các nhà chức trách xác định là nạn nhân của nạn mua bán người. Phát hiện sẽ hiệu quả (khi 

một cá nhân tự nhận mình là nạn nhân của nạn mua bán 
người và tìm kiếm sự hỗ trợ) hoặc hợp tác (khi các nhà chức 
trách xác định ra họ là nạn nhân của nạn mua bán người 

Xác định 
ban đầu 

 

 
Xác định 

chính thức 

 
 

Chuyển 
tuyến giúp 

đỡ 

trong quá trình làm việc của họ). 
 

Một cá nhân được đánh giá sơ bộ hoặc được xác định là nạn 
nhân của nạn mua bán người, dựa trên các dấu hiệu và chỉ số 
phát sinh thông qua quan sát, tương tác và nói chuyện với cá 
nhân đó. Sau đó, nếu đồng ý, những người này sẽ được 
chuyển tuyến để được đánh giá thêm, cũng như được hỗ trợ 
và bảo vệ. Việc xác định chính thức là sự xác định bằng văn 
bản rằng một người là nạn nhân của việc mua bán người, 
dẫn đến việc tự nguyện chuyển tuyến để được hỗ trợ, tái hòa 
nhập và/ hoặc biện pháp khắc phục hậu quả pháp lý. Những 
tiêu chí để xác định nạn nhân về cơ bản là khác nhau giữa các 
quốc gia, cũng như các quyền và sự bảo vệ dành cho nạn 
nhân của nạn mua bán người. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Một số lượng lớn nạn nhân của nạn mua bán người không xác định được là bị đưa đến quốc gia nào và kể 
cả khi họ đã trở về nước. Nhiều nạn nhân đã gặp được nhà chức trách ở nhiều giai đoạn khác nhau của quá 
trình bị bán nhưng lại bị bỏ sót giấy tờ tùy thân (do các bộ thực thi nhiệm vụ không xác định được danh 
tính) hoặc bị xác định sai (bị phân loại nhầm là người nhập cư bất hợp pháp hoặc bị đưa nhập cư trái phép 
hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp).Hậu quả là, họ có thể không biết rằng họ có quyền được 
hỗ trợ với tư cách là một nạn nhân của nạn mua bán người. 

Những tổ chức nào chịu trách nhiệm về việc xác định, được xác định 
theo khuôn khổ pháp lý và hành chính và có thể bao gồm nhiều cán 
bộ thực thi khác nhau ( cảnh sát, công tố viên, nhân viên xã hội, 
nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ trẻ em, nhân viên xuất nhập cảnh 
và bộ đội biên phòng và thanh tra lao động cũng như nhân viên của 
đội đội đa ngành (MDT), lực lượng đặc nhiệm và các cơ quan xác 
định nạn nhân). 

dựa trên thông tin về sang chấn: xác định các 
ảnh hưởng của sang chấn và thúc đẩy môi 
trường chữa lành và phục hồi 

nhạy cảm với nạn nhân: ưu tiên những mong 
muốn, sự an toàn và sự yên tâm của nạn nhân 
trong mọi vấn đề và trong các thủ tục 

thân thiện với trẻ em: thiết kế và thực hiện các 
biện pháp có tính đến nhu cầu, lợi ích, sự an 
toàn và lợi ích tốt nhất về mặt tinh thần cho 
trẻ 

nhạy cảm về giới tính: đối xử với tất cả các nạn 
nhân bằng sự tôn trọng bình đẳng bất kể bản 
dạng giới của họ, tránh các định kiến hoặc 
suy đoán trên cơ sở giới tính. 

Phù hợp về mặt văn hóa có tính đến và tôn 
trọng văn hóa, niềm tin tôn giáo, giá trị, tập 
quán, thói quen và ngôn ngữ của nạn nhân. 

Tương tác ở tất cả các giai đoạn của quá trình 
phát hiện phải được thông báo về sang chấn, 
sự nhạy cảm của nạn nhân, sự thân thiện với 
trẻ em, nhạy cảm về giới tính và sự thích hợp 
về mặt văn hóa. 

 
Một số cá nhân sẽ không được chính thức xác 
nhận là nạn nhân bị mua bán sau khi họ đã 
được xác định sơ bộ giả định là nạn nhân. Nạn 
nhân có quyền khiếu nại trước một phán 
quyết không công bằng, mặc dù điều này 
không xảy ra ở tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, 
những cá nhân được xác định không phải là 
nạn nhân của nạn mua bán người có thể có 
nhu cầu được bảo vệ và hỗ trợ, do đó cần được 
chuyển đến các cơ quan chức năng có liên 
quan để được bảo vệ và hỗ trợ. 



Nạn nhân được xác 
định là nạn nhân của 
việc mua bán người

Nạn nhân được cung 
cấp sự bảo vệ và hỗ trợ 

chuyên biệt dành riêng 
cho các trường hợp của 

mua bán người (TIP)

Nạn nhân bị xử lý hình 
sự, giam giữ, trục 

xuất

Nạn nhân không được 
cung cấp sự bảo vệ và 

hỗ trợ chung

Nạn nhân được cung 
cấp sự bảo vệ và hỗ 

trợ chung

cung cấp sự bảo vệ và 
hỗ trợ chuyên biệt 
dành riêng cho các 

trường hợp của mua 
bán người

 Nạn nhân chấp 
nhận sự bảo vệ và

 hỗ trợ chuyên 
biệt dành riêng 
cho các trường 

 Nạn nhân từ chối 
sự bảo vệ và hỗ 
trợ chuyên biệt 
dành riêng cho 
các trường hợp 

của mua bán 
người

 Nạn nhân từ chối 
bảo vệ và hỗ trợ 

chung

 Nạn nhân chấp 
nhận sự bảo vệ và 

hỗ trợ chungNạn  nhân 
không được bảo 

vệ và hỗ trợ

Nạn nhân không 
  được xác định là  

  nạn nhân của nạn 
mua bán người

Nạn nhân thoát 
khỏi tình trạng 

bị mua bán

Một số nạn nhân của nạn bán người có thể tránh được xác định hoặc từ chối được xác định vì những lý do 
khác  nhau. Những người ban đầu từ chối sự xác định và sự hỗ trợ có thể thay đổi suy nghĩ của họ ở giai 
đoạn sau và nên có lựa chọn để được xác định và hỗ trợ. Cho dù điều này có thể sẽ được thực hiện khác 
nhau tùy theo quốc  gia.

Việc xác định có thể khác trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, đối tượng áp dụng các nghĩa vụ bảo vệ     
bổ sung. Những người được xác định như trẻ em nên được coi là trẻ em cho đến khi xác định ngược lại. 
Quy trình xác định trẻ em đòi hỏi phải có sự liên hệ và sự tham gia với các cơ quan bảo vệ trẻ em có liên 
quan (thường là nhân viên xã hội của nhà nước) và áp dụng một loạt các biện pháp bảo vệ và cách tiếp 
cận cụ thể. Nếu một đứa trẻ không được xác định là nạn nhân của nạn mua bán người, thì dù sao chúng 
cũng nên được giới thiệu đến các cơ quan bảo vệ trẻ em để được bảo vệ và giải quyết các nhu cầu và tình 
trạng dễ bị tổn thương của chúng.

Các con đường xác định khác nhau mà nạn nhân của nạn mua bán người đã trải



 Nạn nhân thoát 
khỏi tình trạng 

bị mua bán

   Được  xác định 
là nạn nhân của 

việc mua bán 
người

  Không được xác 
địnhlà nạn nhân 

của việc mua 
bán người

  Nạn nhân nhận 
được sự hỗ trợ 

chuyên biệt dành 
riêng cho các 

trường hợp mua 
bán người

  Nạn nhân chấp 
nhận sự bảo vệ và 
hỗ trợ chuyên biệt 
dành riêng cho các 

trường hợp mua 
bán người   Nạn nhân được 

hỗ trợ để trở về 
nhà  Nạn nhân từ chối 

hỗ trợ chung 
chuyên biệt dành 

riêng cho các 
trường hợp mua 

bán người

  Nạn nhân được 
cung cấp sự bảo vệ 

và hỗ trợ chung 
hoặc chuyên biệt 

dành cho các 
trường hợp của 
mua bán người

Nạn nhân không 
được cung cấp sự 
bảo vệ và hỗ trợ 

chung hoặc chuyên 
biệt dành riêng cho 
các trường hợp của 

mua bán người

  Nạn nhân chấp 
nhận sự hỗ trợ 

chung

Nạn nhân từ 
chối sự hỗ trợ 

chung

 Nạn nhân không 
nhận được sự bảo vệ 
và hỗ trợ chung hoặc 
riêng biệt dành cho 
các trường hợp mua 

bán người.

 Nạn nhân được 
cung cấp sự hỗ 

trợ chung

Nạn nhân bị xử 
lý hình sự, giam 

giữ, trục xuất

Nạn nhân 
chấp nhận 

sự hỗ trợ

Nạn nhân 
từ chối sự 

hỗ trợ

Nạn nhân được 
giúp đỡ để tái 

hòa nhập

Nạn nhân 
không được hỗ 
trợ để tái hòa 

nhập

Nạn nhân hòa 
nhập ở quốc gia 
hoặc cộng đồng 

mới

Nạn nhân bị 
trục xuất hoặc 
tự tìm cách về

Lộ trình xác định, bảo vệ và tái hoà nhập cho các nạn nhân của nạn mua bán người



 

 

 
 

Kế hoạch Hành động của ASEAN chống 

mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 
(2012) kêu gọi các quốc gia thành viên sử dụng 
các hướng dẫn khu vực hiện có và xây dựng hoặc 
củng cố các hướng dẫn quốc gia về việc xác định 
nạn nhân của nạn mua bán người, bao gồm áp 
dụng các biện pháp thích hợp và không phân 
biệt đối xử giúp xác định ra nạn nhân của nạn 
mua bán người giữa các nhóm dễ bị mua bán 
hơn. 

 
Nguyên tắc Nhạy cảm về Giới của ACWC 

(2016) nêu rõ rằng các nạn nhân giả định phải 
được coi là nạn nhân trừ khi có quyết định ngược 
lại; rằng một người được đoán là trẻ em nên được 
coi là một đứa trẻ cho đến khi được xác định 
ngược lại; và nhấn mạnh tầm quan trọng của các 
can thiệp lấy nạn nhân và sự nhạy cảm giới làm 
trung tâm. 

 
Các Hướng dẫn và Thủ tục Khu vực của 

ACWC để Giải quyết Nhu cầu của Nạn nhân của 
TIP, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (2018) kêu gọi 
các quốc gia thành viên ASEAN áp dụng các định 
nghĩa rõ ràng về nạn mua bán người; tiến hành 
xác định nạn nhân nhanh chóng và chính xác; 
chấp thuận các quyết định xác nhận nạn nhân 
của nhau; chuyển tuyến nạn nhân được xác định; 
và đưa ra các biện pháp đặc biệt trong việc xác 
định và chuyển tuyến trẻ em. 

 
Các Chỉ số Chung của COMMIT-ASE- AN 

về Các hình thức mua bán và Các hình thức bóc lột 
liên quan và Cơ chế xác định và chuyển tuyến Nạn 
nhân COMMIT: Các Hướng dẫn Chung cho Tiểu 
vùng sông Mekong Mở rộng (2016) đưa ra hướng 
dẫn về việc xác định bao gồm các chỉ số đã được 
thống nhất. 

 
Council of Europe (CoE) Công ước về Hành 

động chống mua bán con người (2005) đưa ra các 
biện pháp chi tiết về xác định nạn nhân, bao gồm 
các biện pháp đặc biệt để xác định nạn nhân của 
việc mua bán bán trẻ em. 

 
Chỉ thị của Liên minh Châu Âu 2011/36 / EU 

(2011) đặc biệt kêu gọi xây dựng các chỉ số chung 
để phát hiện nạn nhân của nạn mua bán người 
trong Liên minh Châu Âu. 

Các nghĩa vụ pháp lý trong việc 
xác định nạn nhân của nạn mua 
bán người 

Việc xác định nạn nhân của nạn mua bán người 
được đảm bảo trong một số điều khoản quốc tế 
và khu vực, có thể phù hợp với luật pháp và chính 
sách trong nước. 

Luật quốc tế và văn bản hướng dẫn 

Nghị định thư về chống mua bán người của 
LHQ (2000) đưa ra định nghĩa đầu tiên được 
thống nhất về việc mua bán người và kêu gọi các 
quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp hình 
sự hóa nạn mua bán người (Điều 5) và hỗ trợ và 
bảo vệ nạn nhân của nạn mua bán người (Điều 6). 

 
Các Nguyên tắc và Hướng dẫn được Đề xuất 

của N OHCHR về Nhân quyền và Mua bán Người 

(2002) nhấn mạnh tầm quan trọng của các công 
cụ nhận dạng bằng văn bản và kêu gọi các quốc 
gia xem xét phát triển các công cụ này để cho 
phép xác định nhanh chóng và chính xác những 
người bị mua bán và đào tạo các cán bộ thực thi 
trong việc áp dụng các công cụ này công cụ 
(Hướng dẫn 2), đặc biệt xem xét việc xác định trẻ 
em bị mua bán (Hướng dẫn 8). 

 
Hướng dẫn của NICEF về Bảo vệ trẻ em là nạn 

nhân của nạn mua bán người (2006) kêu gọi các 
quốc gia xây dựng và thông qua các quy trình hiệu 
quả để xác định nhanh trẻ em bị mua bán bán 
(Hướng dẫn 3.1). 

 
Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em 

(1989) kêu gọi bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức 
bóc lột kinh tế, tình dục và tất cả các hình thức 
bóc lột khác (Điều 32, 34, 36) bao gồm các biện 
pháp xác định, báo cáo, giới thiệu, điều tra, điều 
trị và theo dõi về các trường hợp ngược đãi trẻ em 
(Điều 19). 

Luật pháp và hướng dẫn khu vực 

Công ước ASEAN về chống mua bán 

người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) (2015) 
yêu cầu các quốc gia thành viên thiết lập các 
hướng dẫn hoặc thủ tục quốc gia để xác định đúng 
các nạn nhân của nạn mua bán người và đảm bảo 
rằng các quốc gia cùng công nhận các quyết định 
xác định (Điều 14) 



 

 

 
Những vấn đề và thách thức này không loại trừ lẫn nhau và các cán bộ thực thi thường phải giải quyết vô 
số thách thức trong việc nỗ lực xác định nạn nhân của nạn mua bán người. Các vấn đề cũng tùy theo từng 
hoàn cảnh cụ thể và thay đổi theo thời gian (ví dụ, tuỳ từng trường hợp của nạn nhân của nạn mua bán 
người, khi những đối tượng mua bán người thay đổi chiến lược và chiến thuật của họ và khi năng lực của 
các tổ chức và các cán bộ thực thi tham gia vào việc xác định nạn nhân được cải thiện). 

 
 

Các vấn đề và thách thức trong việc xác định nạn nhân của nạn mua 
bán người 
Các vấn đề và thách thức phải đối mặt đối với trung tâm xác định nạn nhân của nạn mua bán người 
xoay quanh hai chủ đề chính: 

• Kinh nghiệm xác định nạn nhân bị mua bán 
• Những thách thức về cơ chế và thể chế trong việc xác định 

Kinh nghiệm xác định nạn nhân bị 
mua bán 

Những thách thức về cơ chế và thể chế 
trong việc xác định 

• Bản chất tiềm ẩn của mua bán người 

• Các thành kiến, giả định và các quan niệm 
sai lầm của các cán bộ thực thi 

• Cán bộ thực thi thiếu kiến thức, kĩ năng và 
sự nhạy cảm 

• Việc tiếp cận thông tin về xác định và 
chuyển tuyến 

• Việc không đủ công cụ sàng lọc và quy trình 
để xác định nạn nhân 

• Các rào cản về địa lý và thực tiễn đối với việc 
xác định 

• Nỗi sợ những đối tượng mua bán 
người và các nhà chức trách 

• Các tác động về thể chất, tâm lý của 
nạn mua bán người 

• Việc xác định không cung cấp những 
gì nạn nhân muốn và cần 

• Các chuẩn mực về văn hóa và rào cản 
ngôn ngữ 



 

 

Intimidation, threats, control and violence by 

traffickers. Traffickers use different strategies 

to stop victims from seeking help including 

controlling victims, threatening and abusing 

them, withholding payments and documents 

and using debt. Traffickers commonly control or 

limit victims’ contact with others at all stages of 

trafficking. Victims may be required to stay in 

pre-departure migrant worker training centers 

with restricted freedom of movement. They 

are often strictly monitored during their 

journey and upon arrival at their destination. 

While trafficked, many employers/exploiters 

isolate and control trafficking victims, keeping 

them largely out of sight and limiting their 

contact with others. Traffickers often 

accompany victims when in public and are 

strategic in whom they permit them to interact 

with. 
 

Many victims refuse or avoid identification 

out of fear of their traffickers. Trafficking 

victims may be intimidated, threatened, 

coerced and abused by individuals or 

agencies while trafficked as well as once 

home. Some trafficking victims fear 

retaliation against their co-workers if they 

escape or report to the police. 

 

Traffickers also foster fear of authorities, 

warning victims that they will be arrested, 

imprisoned and deported if they cooperate 

with the authorities, which, in some cases, 

may be true. Once out of trafficking, some 

victims fear that their decision to be 

identified or assisted will be understood by 

traffickers as collaboration with authorities. 

 

Traffickers withhold payments and documents 

to deter victims from seeking or accepting 

identification. Many victims go unpaid for 

months and years but feel unable to escape 

because of promises that they will be paid in 

future. Some victims receive small 

Victims are generally fearful at identification, both of traffickers and authorities. Fear leads many victims 
to avoid identification or refuse it once identified. Children may be especially fearful of and controlled by 
traffickers, informing also their perceptions of authorities and the identification process. 

Fear of traffickers and authorities 

Trafficking victim experiences of identification 

 
Nỗi sợ những đối tượng mua bán người và các nhà chức trách 

Các nạn nhân nói chung thường sợ hãi khi được xác định, sợ cả những đối tượng mua bán người và các nhà 
chức trách. Sự sợ hãi khiến nhiều nạn nhân trốn tránh việc được xác định hoặc từ chối được xác định. Trẻ em 
có thể rất sợ hãi và bị kiểm soát bởi những đối tượng mua bán người, nên họ cần được thông báo về tầm quan 
trọng của việc được xác định với các cơ quan chức năng trong quá trình xác định. 

  
 
 

 

Bị những đối tượng mua bán người cưỡng bức, đe 
dọa, kiểm soát và bị bạo hành. Những đối tượng 
mua bán người sử dụng các thủ đoạn khác nhau 
để ngăn chặn nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ, bao 
gồm kiểm soát nạn nhân, đe dọa và lạm dụng họ, 
giữ lại các khoản thanh toán và giấy tờ cũng như 
giấy ghi nợ. Những đối tượng mua bán người 
thường kiểm soát hoặc hạn chế sự tiếp xúc của 
nạn nhân với những người khác ở tất cả các giai 
đoạn của việc mua bán người. Nạn nhân có thể bị 
yêu cầu ở lại các trung tâm đào tạo lao động nhập 
cư trước khi được cho ra ngoài, với quyền tự do đi 
lại bị hạn chế. Họ thường bị giám sát nghiêm 
ngặt trong suốt hành trình và ngay khi đến nơi. 
Trong khi bị mua bán, các nạn nhân bị cô lập và 
kiểm soát bởi chủ lao động / đối tượng bóc lột, 
khiến họ phần lớn không nhìn thấy và bị hạn chế 
tiếp xúc với những người khác. Những đối tượng 
mua bán người thường đi cùng với nạn nhân khi ở 
nơi công cộng và có giao ước sẵn với những người 
mà chúng cho phép họ tiếp xúc. 

Nhiều nạn nhân từ chối hoặc tránh được xác định 
vì sợ những chủ mua bán người. Nạn nhân bị mua 
bán có thể bị các cá nhân hoặc tổ chức uy hiếp, đe 
dọa, cưỡng bức và lạm dụng khi bị mua bán cũng 
như khi đã về nhà. Một số nạn nhân của nạn mua 
bán người sợ sự giáng đòn thù lên những người 
cùng làm nếu họ trốn thoát hoặc báo cảnh sát. 

Những đối tượng mua bán người cũng gieo vào 
đầu các nạn nhân nỗi sợ hãi về chính quyền bằng 
cách cảnh báo nạn nhân rằng họ sẽ bị bắt, bỏ tù 
và trục xuất nếu họ hợp tác với chính quyền, điều 
này có thể đúng trong một số trường hợp. Sau 
khi thoát khỏi nạn mua bán người, một số nạn 
nhân lo sợ rằng quyết định của họ về việc được 
xác định hoặc nhận hỗ trợ sẽ bị những đối tượng 
mua bán người hiểu là sự hợp tác với chính 
quyền. 

Những đối tượng mua bán người giữ lại các khoản 
thanh toán và giấy tờ tùy thân nhằm ngăn cản 
các nạn nhân tìm kiếm hoặc chấp nhận được 
phát hiện. Nhiều nạn nhân không được trả lương 
trong nhiều tháng và nhiều năm nhưng cảm thấy 
không thể trốn thoát vì những lời hứa rằng họ sẽ 
được trả tiền trong tương lai. Một số nạn nhân 
nhận được số tiền ít ỏi, 
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Kinh nghiệm xác định nạn nhân của nạn mua bán người 

Tôi bị giam cầm, không được phép ra ngoài. 
Nếu tôi đi ra ngoài với chủ, tôi không được 
phép nói chuyện... Làm thế nào tôi có thể 
yêu cầu giúp đỡ? Ngày nào tôi cũng bị nhốt 
trong phòng, tôi cũng không có cơ hội nào 
để gọi điện thoại. Nếu người chủ đi ra 
ngoài, điện thoại đã được giấu kín đi. 
(Một nạn nhân)i 

Ngay trước khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi đã bị 
đánh bằng đá vào người bởi những kẻ bảo 
kê. Anh ta nói với chủ của tôi rằng anh ta 
muốn đánh tôi vì tôi đòi về nhà. Điều này 
vẫn xảy ra cho dù thực tế là tôi đã tuân thủ 
các quy tắc ... (Một nạn nhân)ii 

Tôi đã bị ông chủ của mình cưỡng hiếp 
... và cả tại nơi làm việc nữa... Tôi ở một 
mình với gã bảo vệ trong khu làm việc và lại 
xảy ra chuyện đó [...] Thật là kinh khủng. 
(Một nạn nhân)iii 

Nếu kẻ mua bán người biết cô ấy được giúp 
đỡ, hắn có thể lo sợ rằng cô ấy sẽ tìm kiếm 
các thủ tục pháp lý. Một số nạn nhân thậm 
chí còn nói: “Chính tôi đã làm điều đó” vì 
họ sợ những kẻ mua bán người. (Cán bộ 
thực thi)iv 

Không, chúng tôi không nghĩ đến việc báo 
cảnh sát ... chúng tôi muốn về nhà nhưng 
lại không có gì cả. [Không có tiền] từ sáu 
hoặc bảy tháng làm việc. Chúng tôi không 
có chút tiền nào cả... Chúng tôi đã không 
được giữ hộ chiếu của mình và hộ chiếu của 
chúng tôi thực sự đã hết hạn. (Một nạn 
nhân)v 



 

 

 
Để tiến hành việc xác định một cách chủ động, các cán bộ thực thi được yêu cầu cập nhật thông 
tin về cách những đối tượng mua bán người kiểm soát nạn nhân và can thiệp vào việc xác định. 
Điều quan trọng là phải hiểu được việc ra quyết định của các nạn nhân về việc được xác định và trợ 
giúp cũng như trong các chiến lược phát triển để xoa dịu nỗi sợ hãi của các nạn nhân. Các cán bộ 
thực thi cũng yêu cầu thông tin, các công cụ và các khoá đào tạo để có thể sàng lọc nạn nhân của 
nạn mua bán người một cách hiệu quả và tinh tế và tránh việc xác định sai nạn nhân là người di cư 
bất hợp pháp hoặc tham gia vào các hành vi bất hợp pháp. Sự hiểu biết về những trải nghiệm tiêu 
cực của nạn nhân đối với các nhà chức trách có thể hỗ trợ các cán bộ thực thi trong công việc của 
họ. Việc sử dụng các kỹ thuật để thông báo về các sang chấn, bao gồm cả việc cam đoan với nạn 
nhân rằng họ an toàn, có thể giúp các nạn nhân vượt qua nỗi sợ hãi và mất lòng tin. 

số tiền đó được họ đánh giá là tốt hơn không 
kiếm được gì. Những đối tượng mua bán người 
thường tịch thu giấy tờ tùy thân và chứng chỉ 
nghề nghiệp của các nạn nhân để ngăn chặn việc 
tẩu thoát. Họ cũng đe dọa những người lao động 
bằng cách đưa họ vào danh sách đen, để ngăn 
cấm họ khỏi các lựa chọn việc làm trong tương 
lai. 

Những đối tượng mua bán người cũng tạo ra và 
thao túng nợ để ngăn cản các nạn nhân khỏi sự 
tìm kiếm hoặc chấp nhận sự giúp đỡ . Nhiều nạn 
nhân bị mắc nợ công ty tuyển dụng hoặc đối 
tượng mua bán người và khoản nợ này sau đó 
được sử dụng để ngăn nạn nhân rút khỏi cuộc di 
cư trước khi khởi hành hoặc ngăn họ trốn thoát 
trong khi bị bóc lột. Thông thường, nợ nần tăng 
lên khi những đối tượng mua bán người buộc các 
nạn nhân phải chi trả cho chi phí thực phẩm và 
sinh hoạt đắt đỏ và “các khoản tiền phạt” cho 
những hành vi vi phạm bị chúng cáo buộc. 

Bị bắt giữ, giam giữ, trục xuất, xử lý hình sự bởi 
chính quyền. Nhiều nạn nhân của nạn mua bán 
người đã có những trải nghiệm tiêu cực với chính 
quyền trước khi bị mua bán cũng như trong khi bị 
mua bán, bao gồm cả việc không được tin là nạn 
nhân, bị xử lý hình sự và thậm chí bị đối xử tàn 
bạo. Một số đã có những trải nghiệm đặc biệt tiêu 
cực và có thể rất sợ hãi chính quyền. Kết quả là, 
họ thường không tin tưởng các quan chức đang 
sàng lọc họ để khẳng định họ là nạn nhân của 
nạn mua bán người. Họ có thể không tin rằng họ 
sẽ được bảo vệ nếu được xác định. Nhiều người 
cũng nghi ngờ cả những lời đề nghị hỗ trợ dành 
cho họ. Nhiều nạn nhân còn tránh bị nhà chức 
trách xác định do lo sợ bị bắt, giam giữ và / hoặc 
trục xuất. 

 
 

Nhiều nạn nhân] sợ hãi khi nhận sự trợ 
giúp], có thể bởi vì những câu chuyện tồi tệ 
mà họ đã nghe. Họ sợ hãi bọn chủ, rằng bọn 
chúng sẽ tìm thấy họ và giết họ. (Một nạn 
nhân)vi 

 
 
 

Người chủ của tôi nói, “Nếu mày muốn trốn 
thoát thì cứ việc nhưng sẽ có cảnh sát ở 
đó”. Họ sẽ bắt mày và mày sẽ trở thành tù 
nhân ”. Tôi đã không đủ can đảm để bỏ 
trốn. (Một nạn nhân)vii 

 
 
 
 

 
Tôi đã thực sự rất muốn gọi cảnh sát. 
Nhưng một số cảnh sát thì tốt, một số thì 
không. (Nạn nhân của nạn mua bán 
người)viii 

 
 
 

Tôi đã ở trong tù ...] Cha mẹ tôi] đã bị sốc. 
[Họ] đã cho rằng nếu tôi ở trong tù, có thể 
tôi là một tên trộm hoặc đang làm những 
việc phạm pháp. (Một nạn nhân)ix 

 

 
Bị bắt và bị bỏ tù là điều đáng sợ, căng thẳng và tổn thương. Trong một số trường hợp, các nạn nhân của nạn 
mua bán người bị ngược đãi trong trại giam. Việc bị giam giữ hoặc bịcoi như tội phạm cũng ảnh hưởng đến 
cách gia đình nạn nhân nhìn nhận và tiếp nhận họ vì họ thường bị hiểu nhầm là tội phạm hơn là nạn nhân. 
Các nạn nhân cũng lo lắng về việc bị xác định khi họ trở về nhà, sợ bị phạt tiền hoặc bị bắt giữ vì đã di cư bất 
hợp pháp hoặc bị yêu cầu tham gia tố tụng. 

 
 

 

 



 

 

Các tác động về thể chất, tâm lý của nạn mua bán người 
 
 

Sự bóc lột có một tác động tiêu cực và 
nghiêm trọng về thể chất và tâm lý của 
nạn nhân nạn mua bán người. Điều này, 
ngược lại, ảnh hưởng đến cảm giác và 
quyết định của họ khi được xác định. Trẻ 
em bị mua bán bị tổn hại mạnh bởi các tác 
động về thể chất, tâm lý và tình cảm của 
việc mua bán người, mặc dù điều này khác 
nhau tùy theo độ tuổi và giai đoạn phát 
triển cũng như tính chất và thời gian của 
hành vi mua bán. 

Các tác động về thể chất. Nhiều nạn nhân bị 
ốm nặng và bị thương nặng do hậu quả 
của quá trình mua bán người (ví dụ, do 
điều kiện sống và làm việc độc hại và 
không lành mạnh, thiếu thức ăn và chăm 
sóc y tế, sử dụng rượu và / hoặc ma tuý, 
bạo lực thể chất và tình dục, bị lây các 
bệnh truyền nhiễm theo đường tình dục). 
Thể chất không được khỏe mạnh có thể 
có nghĩa là nạn nhân tránh được xác định 
vì sợ bị bắt và với hy vọng họ có thể tự tìm 
cách điều trị hoặc cách hồi phục. 

 
Các tác động về tâm lí. Nạn nhân cũng phải 
chịu nhiều tác động tâm lý và tình cảm 
của nạn mua bán người bao gồm các triệu 
chứng của rối loạn căng thẳng sau sang 
chấn (PTSD), trầm cảm, lo lắng, tự ti, 
thiếu tự tin, rối loạn ăn uống, tự gây 
thương tính cho bản thân, có ý định tự tử, 
lạm dụng chất kích thích, tức giận và 
hung hăng. Nhiều nạn nhân bị các vấn đề 
về trí nhớ và có thể không nhớ được các sự 
kiện mà các cán bộ thực thi cần hiểu để 
xác định chúng. Họ có thể sợ hãi, bối rối, 
mất phương hướng và không thể hiểu 
việc xác định là gì và những gì nó mang lại 
cho họ. Sau đó, họ có thể không đưa ra 
quyết định sáng suốt về việc chấp nhận sự 
xác định và sự trợ giúp. Nhiều nạn nhân bị 
sang chấn tâm lí phức tạp làm cản trở 
khả năng hoặc sự sẵn sàng tiết lộ những 
trải nghiệm của việc bị mua bán của họ. 

 
[Chủ nhân của tôi] thường xuyên tra tấn 
tôi... Cô ta thường xuyên đánh đập tôi... 
Một lần tôi đã phạm lỗi vì tôi quá mệt 
mỏi... Cô ta đã rất tức giận và hành hạ tôi... 
bảo tôi bò trên sàn nhà và lưng của tôi bị 
đánh rất mạnh bằng một sợi dây cáp lớn 
màu trắng... Răng của tôi cũng [bị] gãy... 
(Một nạn nhân)x 

 

[Tình trạng tinh thần của tôi sau khi bị 
bán] rất tồi tệ. Tôi đã bị ốm trong một 
thời gian dài. Đó là lý do tại sao tôi không 
làm bất kỳ công việc nào. Đó là thời điểm 
khó khăn nhất của tôi. [...] Tôi không thể 
đứng vững và run rẩy. (Một nạn nhân)xi 

 
 
 

Họ sợ hãi, mệt mỏi, kiệt sức, đói khát, 
không biết mình muốn gì nữa. Họ không 
biết họ có thể nhận được gì và dù chúng tôi 
thông báo cho họ nhưng họ không nhận 
thức được. Đó là giai đoạn họ cần được nghỉ 
ngơi, hồi phục sau chấn thương. (Cán bộ 
thực thi)xii 

 
 
 

Đó là một cảm giác vừa khao khát vừa có 
chút xấu hổ. Bởi vì sau khi làm việc ở nước 
ngoài quá lâu, chúng tôi trở về nhà mà 
không có gì cả. (Một nạn nhân)xiii 

 
 
 
 
 

Nhiều người đàn ông không kể về những gì 
đã xảy ra với họ. Họ xấu hổ về sự thật rằng 
họ đã bị lừa và bị người khác nói dối. (Cán 
bộ thực thi)xiv 

 
 
 

 

Nạn nhân cảm thấy khó chịu, xấu hổ và tủi nhục vì đã bị bọn mua bán người lừa dối và trở thành nạn nhân 
của chúng. Một số cảm thấy xấu hổ về những gì họ bị bắt buộc phải làm khi bị đem bán (ví dụ: di cư bất hợp 
pháp, sử dụng giấy tờ giả, tham gia vào các hành vi tình dục hoặc hoạt động tội phạm). Nhiều nạn nhân thấy 
xấu hổ vì họ đã không kiếm được tiền và mắc khoản nợ lớn do quá trình di cư. Sự lo lắng của nạn nhân có thể 
trở nên trầm trọng hơn khi những người khác trong cộng đồng của họ xuất ngoại thành công và gửi tiền về. 



 

 

  
 

 
 

Việc xác định không cung cấp những gì nạn nhân muốn và cần 
 

Việc xác định ai là nạn nhân của nạn mua bán người không phải lúc nào cũng mang lại những gì mà nạn 
nhân muốn và cần trong cuộc sống của họ sau khi bị mua bán. Điều này dẫn đến, trong một số trường hợp, 
nạn nhân tránh hoặc từ chối việc xác định. 

Không dẫn đến sự hỗ trợ hoặc các lựa chọn tốt hơn. 
Khi một quyết định xác định nạn nhân không 
mang lại lợi ích gì tốt nhất cho nạn nhân và lại 
khiến họ phải chịu sự khó chịu không cần thiết và 
các thủ tục sàng lọc căng thẳng và tệ nhất là gây 
tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. 
Lúc đó, việc nạn nhân được xác định không phải là 
một lợi thế. 

Việc được xác định cũng không phải lúc nào cũng 
mang lại cho nạn nhân sự tốt đẹp hơn. Một số nạn 
nhân chọn ở lại trong các tình huống bị bóc lột vì 
họ có thể kiếm tiền và việc được xác định không có 
lợi cho họ. Một số nạn nhân đang tự đàm phán để 
thoát khỏi nạn mua bán người và việc được xác 
định cũng sẽ cản trở những kế hoạch này. Một số 
khác là những người xin tị nạn và có thể tránh việc 
được xác định là nạn nhân của nạn mua bán người 
vì yêu cầu xin tị nạn của họ có thể cung cấp cho họ 
một giải pháp lâu dài hơn là việc được bảo vệ như là 
một nạn nhân của nạn mua bán người. 

Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải hiểu các tác động về thể chất và tâm lý của nạn mua bán người đối với 
nạn nhân,bao gồm cả việc ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng lĩnh hội và ra quyết định của họ. Hiểu được nỗi sợ hãi và 
sang chấn ảnh hưởng như thế nào đến những gì mà nạn nhân có thể và sẵn sàng chia sẻ với bạn trong các giai đoạn 
xác đinh. Các phương pháp tiếp cận có ứng dụng các kiến thức về sang chấn tâm lí, độ nhạy cảm với nạn nhân, sự 
thân thiện với trẻ em, sự nhạy cảm về giới và phù hợp với văn hóa sẽ cải thiện các trải nghiệm của nạn nhân và dẫn 
đến kết quả quá trình xác nhận sẽ tốt hơn. Các phương pháp tiếp cận có thông tin về chấn thương, độ nhạy cảm với 
nạn nhân, thân thiện với trẻ em, nhạy cảm về giới và phù hợp với văn hóa sẽ cải thiện các trải nghiệm phát hiện của 
nạn nhân và dẫn đến kết quả phát hiện tốt hơn. Các nạn nhân có thể tin tưởng và cảm thấy thoải mái hơn với 
những cán bộ thực thi thấu hiểu với cảm xúc và mối quan tâm của họ. 

Tôi chỉ đơn giản là không muốn bị dày vò 
bởi những câu hỏi.,. là bị rơi vào trạng thái 
trầm cảm.,. không muốn nói về những gì 
đã xảy ra với mình... (Một nạn nhân)xv 

[Các cán bộ thực thi] muốn nói chuyện với 
tôi nhưng tôi không muốn. Tôi vẫn còn 
cảm thấy sợ. Những gì tôi đã trải qua. Tôi 
không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai. Đó là 
cuộc sống của tôi ... (Một nạn nhân)xvi 

 
Một số người bị mua bán tránh và từ chối việc xác 
định (và hỗ trợ) vì họ không muốn bị kỳ thị và phân 
biệt đối xử như nạn nhân của nạn mua bán người 
trong gia đình hoặc cộng đồng của họ. Nhiều nạn 
nhân không nói với ai về việc họ đã từng bị mua 
bán. 

Một số nạn nhân của nạn mua bán người không 
muốn nói về những trải nghiệm bị mang bán của 
họ và do đó từ chối được tham gia vào các thủ tục 
để được phát hiện. Một số có thể tìm kiếm việc xác 
định và sự hỗ trợ khi họ hồi phục sau cú sốc ban 
đầu và bắt đầu đưa ra quyết định về cuộc sống của 
mình, bao gồm cả nhu cầu được hỗ trợ. Nạn nhân 
chỉ có thể tiết lộ những trải nghiệm bị mua bán của 
họ cho bạn sau một thời gian và chỉ khi lòng tin đã 
được xây dựng. 

Tất cả trường hợp này, chúng tôi không 
bao giờ báo cáo cho bất kỳ ai... Tôi nhận 
được một số lời khuyên nên báo cáo 
[trường hợp của tôi] cho sở cảnh sát [địa 
phương] gần nhất [để được xác định], 
nhưng tôi chưa bao giờ làm. [Tôi không 
muốn báo cáo vì] Tôi sợ rằng vấn đề này sẽ 
kéo dài mãi. (Một nạn nhân i)xvii 

Tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này? 
[được xác định] đã làm phiền tôi ... nó làm 
hỏng các kế hoạch của tôi. Tôi dự định ở lại 
lâu hơn một chút. Nhưng cảnh sát đã tìm 
thấy tôi trước. (Một nạn nhân)xvii 



 

 

Dẫn đến sự hỗ trợ bắt buộc và hợp tác tư pháp 
hình sự . Việc được xác định có thể dẫn đến sự trợ 
giúp mà nạn nhân không mong muốn như trong 
một thời gian dài, phải sống trong những nơi trú 
ẩn khép kín, xa gia đình và không có lựa chọn 
việc làm. Một số nạn nhân lựa chọn việc bị trục 
xuất với tư cách là những người di cư bất hợp 
pháp hơn là được hỗ trợ một cách cưỡng bức như 
vậy. Việc xác định cũng thường đòi hỏi nạn nhân 
phải trở thành nhân chứng trong quá trình tư 
pháp hình sự, khiến nhiều nạn nhân từ chối việc 
xác định, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với 
việc giảm sự trợ giúp. 

Các nhà chức trách có thể “khuyến khích” hoặc 
thậm chí gây áp lực mạnh mẽ để các nạn nhân 
trở thành nhân chứng mà không cần giải thích 
điều này đòi hỏi gì và quyền được từ chối của họ. 
Ở một số quốc gia, các quyền của nạn nhân (bao 
gồm cả giấy phép cư trú tạm thời) có thể có điều 
kiện khi hợp tác trong các cuộc điều tra và truy tố 
tội mua bán người mà các nạn nhân thường 
không muốn tham gia vào. Thường thì sự hỗ trợ 
này cũng chỉ mang tính chất tạm thời và không 
mang lại một giải pháp lâu dài. 

Sự hỗ trợ không phải là những gì nạn nhân cần 
hoặc muốn. 

Một số nạn nhân của nạn mua bán người có thể 
tự đối phó và không cần hỗ trợ. Những người 
khác có thể dựa vào các hình thức hỗ trợ khác để 
phục hồi và tái hòa nhập (ví dụ, từ gia đình, bạn 
bè, cộng đồng, tổ chức tôn giáo và các dịch vụ 
khác). Trong những trường hợp như vậy, có thể 
không có thuận lợi (và nhiều bất lợi) khi được xác 
định là nạn nhân của nạn mua bán người. Họ 
cũng không có mong muốn được xác định là nạn 
nhân của nạn mua bán người khi mà sự trợ giúp 
sẵn có không phải là nhu cầu của họ (ví dụ: nó 
không đáp ứng được nhu cầu trợ giúp cụ thể và 
cá nhân của một người) hoặc được cung cấp dưới 
hình thức không phù hợp với tình huống cá nhân 
và gia đình của họ (ví dụ, ở một nơi tạm trú, 
trong một thời gian dài, xa gia đình, không thể 
làm việc). 

 
Đừng xem chính họ như là những nạn nhân. Một 
số cá nhân không coi mình là nạn nhân. Đối với 
số người này, điều này là do họ đến từ những môi 
trường mà việc bóc lột được coi là bình thường và 
thiếu các biện pháp bảo vệ người lao động. Việc 
mua bán người không phải lúc nào cũng khác 
biệt đáng kể so với những trải nghiệm di cư hoặc 
làm việc trước đây của họ. 

 
 
 

[Cháu đã ở trong nhà tạm trú sáu tháng và 
không được phép trở về nhà cho đến khi 
cháu ra làm chứng] ... Cháu không thấy vui 
vẻ gì và cháu khóc suốt vì cháu muốn trở về 
nhà. (Một nạn nhân là trẻ em)xix 

 
 
 

 
Nếu nó trở nên phức tạp và có liên quan tới 
pháp luật, tôi không muốn [được xác định], 
tôi không thích những thứ phức tạp như 
thế. Tôi không muốn dính líu đến pháp 
luật. (Một nạn nhân i)xx 

 
 
 
 
 

Tôi nói, “Tôi sẽ không đến nơi trú ẩn đó; tôi 
không thể ở trong một không gian đóng 
cửa. Tôi đã bị nhốt đủ rồi. Tôi đã bị ngược 
đãi đủ rồi “. (Một nạn nhân)xxi 

 
 
 
 
 

... tất cả gia đình và người thân của tôi đã 
ủng hộ tôi. Cũng có một trưởng nhóm 
trong cộng đồng tôn giáo đã cho tôi thêm 
động lực và lời khuyên để tôi có thể tự xoay 
sở. (Một nạn nhân)xxii 

 
 
 
 

Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi cái ý nghĩa 
đó. Chúng tôi đã bị bán nhưng chúng tôi 
không phải là nạn nhân. Tôi không muốn 
bị gọi là “nạn nhân” và tôi cảm thấy rất tức 
giận. Tôi không chấp nhận được điều ấy. 
(Một nạn nhân)xxiii 

 

 

Những người khác nhận ra là họ bị bóc lột nhưng lại tự coi mình là “người không may mắn” chứ không phải là 
những nạn nhân. Một số không coi mình là nạn nhân của nạn mua bán người vì họ đã chủ động di cư và không 
tham gia xác định tình trạng bị tổn thương hay là có phải là nạn nhân hay không. Nhiều người coi tình huống 
này của họ, dù khó khăn đến đâu, như một phần việc cải thiện tình hình kinh tế của họ. Đối với một số nạn 
nhân, việc bị gọi hoặc bị coi là nạn nhân thật chối tai và khó chịu. 



Ngay cả khi họ có thể thấy tình huống của mình 
là bị bóc lột, thì không phải lúc nào việc xác định 
cũng đưa ra một giải pháp thay thế tốt hơn. 
Người ta chỉ nhận ra đó là sự bóc lột khi so sánh 
nó với người khác.

Việc được xác định có thể không được coi là một 
sự tích cực đối với những người có điều kiện vật 
chất  tốt hơn ở nhà khi bị đem bán hoặc tình hình 
thực tế của họ không cải thiện bao nhiêu nhờ 
việc được xác định.

như thế nào, quy trình gì và tâm thế đón nhận 
việc được xác nhận và hỗ trợ của họ ra sao. Văn 
hóa tác động đến nhận thức của nạn nhân về 
tình trạng của họ trong và sau khi bị mua bán 
cũng như các quyết định của họ về việc xác 
định. Ví dụ, văn hóa và các tập quán xã hội ảnh 
hưởng đến nhận thức về điều gì tạo nên sự bóc 
lột và lạm dụng và điều gì tạo nên một môi 
trường làm việc “bình thường”. Trong một số 
trường hợp, các chuẩn mực văn hóa (tình cảm 
có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng) có 
thể chấp nhận việc bóc lột  vì nó cho phép họ 
hoàn thành nghĩa vụ đối với con cái hoặc cha 
mẹ. Hiểu về văn hóa cũng cung cấp thông tin   
về các chuẩn mực hành vi (đối với nam và nữ, 
người lớn và trẻ em), cảm xúc về việc thảo luận 
các chủ đề nhạy cảm (ví dụ, bạo lực tình dục, 
khả năng chịu đựng bạo lực), niềm tin về số 
phận, tất cả đều có thể hạn chế việc tiết lộ 
những trải nghiệm về việc bị mua bán của nạn 
nhân cho các  cán bộ thực thi.

Điều quan trọng là phải xem xét văn hóa và ngôn ngữ tác động đến nhận thức của nạn nhân về việc xác nhận

Những nạn nhân của mua bán nguời được xác định còn có những lo sợ gì khác nữa?  
Hãy chỉ ra những mối lo sợ đó.

Nhận thức của các cán bộ thực thi về các mối quan tâm và sự lo lắng khác nhau của nạn nhân 
sẽ giúp họ đưa ra các lựa chọn và các cơ hội đáp ứng nhu cầu của nạn nhân trong quá trình 
xác định. Các cán bộ thực thi cần phải hiểu được nhu cầu và cảm nhận của nạn nhân khi được 
xác định, bao gồm cả lý do tại sao  họ từ chối việc này.

Tôi đã làm việc ở [đất nước của tôi] trước 
đây và sau đó ... nó giống nhau, bạn biết 
không? Ông chủ thật khủng khiếp, vì vậy 
tôi cảm thấy nó là bình thường. Tôi đã làm 
việc, giống như, 5 năm vừa qua trong hoàn 
cảnh tương tự - tôi không biết điều gì là 
hợp pháp, điều gì là bất hợp pháp. (Một 
nạn nhân)xxiv

Các chuẩn mực về văn hóa và rào cản ngôn ngữ

  Nhận thức của các nạn nhân về tình huống của họ và 
các quyết định xung quanh việc được xác định

 Sự hiểu biết về bóc lột Niềm tin cá nhân

 Sự xấu hổ khi thảo luận về 
chủ đề nhất định

Trách nhiệm với gia 
đình Và cộng đồng

Tập quán hành vi, sự 
chấp nhận



 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải xem xét cách văn hóa và ngôn ngữ tác động đến nhận 
thức và quyết định của nạn nhân về việc được xác định, bao gồm cả việc điều này khác nhau như 
thế nào ở mỗi người, ở mỗi nhóm khác nhau. Việc tham gia của các thông dịch viên chuyên 
nghiệp và chuyên viên văn hóa vào có thể giúp kết nối khoảng cách giữa ngôn ngữ và văn hóa. 
Một số giải pháp công nghệ có thể hỗ trợ vấn đề ngôn ngữ nhưng vẫn cần chú ý đến sự nhạy cảm 
trong tương tác với các nạn nhân. 

Bạn đã phải đối mặt với những rào cản văn hóa và ngôn ngữ gì khi xác định nạn nhân? 

Bạn có thể làm gì để giải quyết những vấn đề này trong tương lai? 

Thông dịch viên không phải lúc nào cũng có sẵn, giá cả phải chăng hoặc nhạy cảm khi tiếp cận các nạn 
nhân, điều này ảnh hưởng đến nạn nhân trong quá trình trải nghiệm việc xác định. Một số cán bộ thực 
thi dựa vào những người đi cùng nạn nhân (thường là những đối tượng mua bán người) để phiên dịch, 
dẫn đến việc xác định sai. 

 
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ lại bị đem bán. Tôi 
không hiểu bất cứ điều gì trong ngôn ngữ 
của họ... Tôi không cảm thấy an toàn... Tôi 
cần một người phiên dịch. (Một nạn nhân)xxv 

Rào cản ngôn ngữ có thể cản trở việc xác định, 
khiến nạn nhân của nạn mua bán người thường 
không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra và các 
cán bộ thực thi có thể làm gì để giúp họ. Đối với 
các cán bộ thực thi, rào cản ngôn ngữ có thể 
ảnh hưởng đến khả năng áp dụng các chỉ số và 
đánh giá xem liệu nạn nhân có bị mua bán hay 
không và họ cần những biện pháp can thiệp 
nào. Điều này càng cần thiết hơn trong trường 
hợp trẻ em có trình độ ngôn ngữ cũng như khả 
năng nhận thức khác nhau, đặc biệt là sự liên 
quan đến các chủ đề phức tạp. 



 

 

Hướng dẫn cho các cán bộ thực thi 
 

Tìm hiểu cách những đối tượng mua bán người cản trở việc xác định và phát triển các chiến lược chủ 
động để tiếp cận các nạn nhân. Đánh giá cách những đối tượng mua bán người kiểm soát nạn nhân và thực 
hiện các bước để giảm thiểu các biện pháp kiểm soát này, bao gồm thảo luận trực tiếp với các nạn nhân về 
những lo lắng và sợ hãi. Hiểu cách những đối tượng mua bán người đe dọa và bạo lực khiến các nạn nhân 
tránh hoặc từ chối việc xác định và nói chuyện với các nạn nhân về những gì có thể làm để bảo vệ họ. 

 
Tìm hiểu về tác động của nạn mua bán người và sang chấn đối với các nạn nhân, bao gồm cả việc ảnh 

hưởng đến trí nhớ, khả năng lĩnh hội và ra quyết định. Hiểu nỗi sợ hãi và sang chấn ảnh hưởng như thế nào 
đến những gì nạn nhân có thể và sẵn sàng chia sẻ với bạn trong quá trình xác định. Nhận thức được nỗi sợ hãi 
và lo lắng của nạn nhân bị mua bán cũng như những đe dọa và sự bạo lực mà họ phải chịu đựng 
dưới tay của những đối tượng mua bán người và trong một số trường hợp là của các nhà chức trách. 

 

Hãy nhạy cảm với những trải nghiệm tiêu cực đã qua của các nạn nhân về các nhà chức trách và trấn an họ 
rằng họ được an toàn, bảo vệ và hỗ trợ. Nhận thức được cảm giác xấu hổ và nỗi hổ thẹn của các nạn nhân khi bị 
mua bán và trấn an họ rằng họ không có lỗi. Nhận thức được nỗi sợ của các nạn nhân về việc bị gia đình và cộng 
đồng kỳ thị, phân biệt đối xử. Nhận biết rằng việc tiết lộ thường mất thời gian và các nạn nhân chỉ có thể tiết lộ 
những trải nghiệm bị mua bán của họ cho bạn sau một thời gian và khi lòng tin đã được xây dựng. 

 
Cần hiểu rằng việc phát hiện trẻ em bị mua bán bán liên quan đến những điểm dễ bị tổn thương cụ thể 

và cần có các biện pháp đo lường và biện pháp bảo vệ bổ sung, bao gồm phỏng vấn thân thiện với trẻ em và 
suy đoán độ tuổi thiểu số cho đến khi được chứng minh ngược lại. 

 
Thực hiện các bước để tránh tái trở thành nạn nhân và tái sang chấn các nạn nhân, bao gồm việc kiểm 

soát những người tiếp xúc với nạn nhân của nạn mua bán người trong giai đoạn xác định và tránh phỏng vấn 
nhiều lần và lặp đi lặp lại. Thực hiện các biện pháp bảo vệ và bảo vệ bổ sung trong trường hợp trẻ em bị mua 
bán. 

 
Cung cấp cho nạn nhân các thông tin rõ ràng và dễ hiểu bằng ngôn ngữ và hình thức mà họ có thể hiểu 

và điều đó sẽ cho phép họ đưa ra các quyết định sáng suốt. Điều chỉnh thông tin về việc xác định và sự hỗ trợ 
để các nạn nhân bị mua bán khác nhau, bao gồm cả trẻ em có thể tiếp cận được. 

 
Nhận biết rằng việc xác định và trợ giúp không phải lúc nào cũng đáp ứng được các nhu cầu của nạn 

nhân và không phải tất cả các nạn nhân sẽ chấp nhận việc xác định. Xây dựng sự hiểu biết về các nhu cầu trợ 
giúp khác nhau của các nạn nhân và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu này 
để họ có động lực được xác định. 

 
Hãy nhạy cảm trong các tương tác của bạn với các nạn nhân của nạn mua bán người, bao gồm cả sự 

không thoải mái của họ khi nói chuyện về sự bị bóc lột của mình. Tìm hiểu về các phương pháp tiếp cận dựa 
trên hiểu biết về sang chấn, nhạy cảm với nạn nhân, thân thiện với trẻ em, nhạy cảm về giới và phù hợp với 
văn hóa và áp dụng các nguyên tắc này trong công việc của bạn để xác định và chuyển tuyến các nạn nhân bị 
mua bán. Cung cấp cho nạn nhân của nạn mua bán người thời gian và không gian cần thiết để tiết lộ các trải 
nghiệm bị bán của họ, kể cả ở giai đoạn sau nếu cần. 

 
Xác định các thông dịch viên đủ tiêu chuẩn, có sự nhạy cảm và đảm bảo rằng họ được tập huấn về cách 

phỏng vấn nạn nhận bị mua bán dựa trên hiểu biết về sang chấn. Xác định các rào cản văn hóa đối với việc xác 
định và giải quyết các rào cản này trong các công cụ, thực tiễn và thủ tục về xác định. Để các chuyên gia về 
văn hóa được tham gia vào quá trình này nhằm cải thiện xác định nạn nhân. 

Đảm bảo rằng thông tin cá nhân của nạn nhân được giữ bí mật và quyền riêng tư của họ được tôn trọng 
trong suốt quá trình xác định và chuyển tuyến. Các cuộc phỏng vấn nên được tiến hành ở một địa điểm an 
toàn và riêng tư. 

 
Đảm bảo rằng các nạn nhân của nạn mua bán người không bị trừng phạt vì các cáo buộc phạm tội do 

hậu quả trực tiếp của việc mua bán người gây ra. Dự đoán khả năng xác định sai; cẩn thận sàng lọc những 
người có thể ngay lập tức hoặc thoạt nhìn không có vẻ là nạn nhân của nạn mua bán người. 
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Structural and institutional challenges of victim identification 
!
 

Hidden nature of trafficking 
Many trafficking victims are forced to work 
and live in hidden or isolated locations, 
sometimes even locked in and with no 
freedom of movement. They are often kept 
“out of sight” and their contact with others is 
generally limited and strictly surveilled. This 
is the case for victims of labor trafficking (for 
example, factory work, fishing, on 
plantations, domestic work) as well as 
trafficking for sexual exploitation, forced 
marriage, begging, delinquency and criminal activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
That being said, the extent to which victims are 
“invisible” to authorities differs substantially 
from victim to victim and is influenced by the 
form of trafficking and location where they are 
exploited.  
!  

Nhiều nạn nhân của nạn mua bán người bị buộc 
phải làm việc và sống ở những nơi bị giấu kín 
hoặc biệt lập, thậm chí đôi khi bị nhốt và không 
có quyền tự do đi lại. Họ thường bị giữ “khuất 
khỏi tầm nhìn” và sự tiếp xúc của họ với những 
người khác thường bị hạn chế cũng như bị kiểm 
tra nghiêm ngặt. Đây là trường hợp nạn nhân 
của nạn mua bán người lao động (ví dụ, làm việc 
trong nhà máy, đánh cá, trên đồn điền, giúp việc 
gia đình) cũng như mua bán người để bóc lột 
tình dục, cưỡng bức kết hôn, ăn xin, phạm pháp 
và các hoạt động tội phạm.

iều đang được nói là, việc các nhà chức trách 
không nhận ra các nạn nhân là do sự khác nhau 
giữa các loại nạn nhân khi họ thuộc vào những 
hình thức mua bán và   địa điểm mà họ bị bóc 
lột.

Những thách thức về cơ chế và thể chế trong việc xác định

Bản chất tiềm ẩn của mua bán bán người

[Đồn điền] ở giữa rừng nhiệt đới có thể 
đến được thành phố nhưng rất xa, 
khoảng bốn mươi cây số ... để đến chợ, 
đến thành phố khoảng bốn mươi cây số ... 
nhưng chúng tôi chưa bao giờ đến đó. 
(Một nạn nhân)xxvi

Tôi nghĩ điều mấu chốt là [mua bán 
người để đánh bắt cá] đang diễn ra 
trên biển... Bạn sẽ bị hạn chế  về khẳ 
năng tiếp cận để tìm hiểu những gì 
xảy ra. (Cán bộ thực thi) xxvii

 Nạn nhân bị giữ để “không ai nhìn thấy họ”

Trên các tàu, ngoài biển Nhà riêng

Địa điểm nơi mọi sự tiếp cập được kiểm soát chặt chẽ

Khu vực xa xôi Nhà máy, công trường, 
khu vực cấm



 

 

 

Và mặc dù việc bị che giấu có thể ngăn chặn việc 
phát hiện, nhưng việc được các nhà chức trách 
tìm ra không hẳn đảm bảo rằng nạn nhân sẽ 
được xác định. Một số nạn nhân làm việc trong 
tầm nhìn của các nhà chức trách và tự do di 
chuyển nhưng vẫn không được đưa vào danh 
sách cần phải xác định có phải là nạn nhân hay 
không. 

Công trường] là một ngôi nhà vẫn đang 
được xây dựng. Chúng tôi đã được đưa 
thẳng đến đó. Đó là nơi chúng tôi đã ngủ. 
Chúng tôi rất ngạc nhiên vì hợp đồng là 
chúng tôi sẽ ngủ ở khách sạn. (Một nạn 
nhân)xxviii 

 
 

Các cán bộ thực thi cần có sự hiểu biết sâu sắc về các hình thức mua bán người khác nhau 
diễn ra như thế nào và các nạn nhân bị bóc lột ở đâu. Điều quan trọng là các cán bộ thực 
thi xác định ra các địa điểm khác nhau nơi mà nạn nhân có thể bị bóc lột và sau đó phối 
hợp với các cơ quan có nhiệm vụ và quyền tiếp cận các địa điểm này để tiến hành hoặc hỗ 
trợ công tác xác định. 

 
 

Các thành kiến, giả định và các quan niệm sai lầm của các cán bộ thực thi 
 

Một số cán bộ thực thi có thể có thành kiến, giả định và quan niệm sai lầm về các nạn nhân của nạn mua 
bán người, điều này cản trở và làm suy yếu công tác xác định nạn nhân. 

 
Tập trung vào một số hình thức mua bán 
người và một số loại nạn nhân. Ở nhiều quốc 
gia, các nỗ lực xác định tập trung vào nạn 
nhân của nạn mua bán người để bóc lột tình 
dục, với việc xác định hạn chế các nạn nhân bị 
mua bán bởi các hình thức bóc lột khác. 

Trong một số trường hợp, hình ảnh khuôn 
mẫu và giới tính về nạn nhân bị mua bán ảnh 
hưởng đến phạm vi xác định là nạn nhân của 
các cán bộ thực thi (ví dụ: phụ nữ và trẻ em 
gái dễ nhận biết là nạn nhân của nạn mua bán 
người hơn nam giới và trẻ em trai). Một số 
nam giới thậm chí còn bị chế giễu và bị coi là 
tội phạm bởi những cán bộ thực thi không coi 
trọng những gì đã xảy ra với họ. Trong những 
trường hợp khác, các cán bộ thực thi quyết 
định một cách chủ quan khi tập trung vào các 
hình thức mua bán người cụ thể (ví dụ: coi 
mua bán người để bóc lột tình dục là “nghiêm 
trọng” hơn các hình thức mua bán người khác 
và cho rằng chỉ có phụ nữ mới bị mua bán cho 
hình thức bóc lột này). Hậu quả là nam giới bị 
mua bán để bóc lột tình dục đặc biệt có khả 
năng bị bỏ qua. Các nạn nhân của nạn mua 
bán người được xác định là LGBTQI + (đồng 
tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển 
giới, đồng tính luyến ái, đồng tính luyến ái và 
tự xác định xu hướng tình dục và bản dạng 
giới) cũng không được chú ý. Ví dụ: ở các quốc 
gia mà quan hệ đồng giới là bất hợp pháp, các 
nạn nhân LGBTQI + có thể bị xử lý hình sự vì 
quan hệ tình dục đồng giới hơn là được công 
nhận là đã bị bóc lột tình dục. 

Một số [nhân viên thực thi pháp luật], họ sẽ 
xác định một cái gì đó và họ sẽ không giải 
quyết nó, nói rằng, “Nó không đáng để tôi 
mất thời gian”. Nếu cái này liên quan đến 
nam giới, rất nhiều cánh đàn ông sẽ bị đụng 
chạm. (Cán bộ thực thi)xxix 

 
 

Phần lớn nó liên quan đến quan điểm của 
một đất nước về vấn đề nhập cư. Mọi người 
nhìn những người này [các nạn nhân tiềm 
năng] và nói, “Chà, bọn họ không phải là nạn 
nhân”. Họ chỉ cần đưa họ ra khỏi đất nước. 
“Họ là những kẻ nhập cư bất hợp pháp”. (Cán 
bộ thực thi)xxx 

 
 

Một số cảnh sát cười nhạo chúng tôi, nói rằng 
chúng tôi là những kẻ ngốc, chỉ có những kẻ 
ngu mới có thể bị rơi vào hoàn cảnh bị bóc lột 
như thế... Họ không hiểu rằng chúng tôi bị 
buộc phải làm việc, rằng chúng tôi đang bị 
dọa giết... Họ không tin rằng hộ chiếu của 
chúng tôi đã bị những kẻ bóc lột lấy mất. 
(Một nạn nhân)xxxi 

 
 
 

Tại thời điểm nhập cảnh, cô ấy xác định rất rõ 
ràng mình là người bị mua bán, cô ấy đang 
nói với mọi người rằng cô ấy đã bị đem bán và 
không ai đang nghe cô ấy nói. (Cán bộ thực 
thi)xxxii 



 

 

Các nỗ lực xác định cần nhận ra tất cả các hình thức mua bán người và tất cả các đặc điểm 
của các nạn nhân. Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải cân nhắc và vượt qua bất kỳ 
thành kiến, giả định và quan niệm sai lầm nào mà họ có thể có về các nạn nhân của nạn 
mua bán người, điều này có thể làm giảm khả năng xác định nạn nhân. 

Cán bộ thực thi thiếu kiến thức, kĩ năng và sự nhạy cảm 

 
Các thành kiến và hiểu lầm về nạn nhân bị 
mua bán để bóc lột tình dục. Một số cán bộ 
thực thi không nhận ra họ là nạn nhân khi họ 
có vẻ sẵn sàng tham gia vào hoạt động mại 
dâm. Ngay cả những nạn nhân trẻ em của 
nạn mua bán người để bóc lột tình dục cũng 
bị gán cho là gái mại dâm, mặc dù việc ép 
buộc, cưỡng bức hoặc các biện pháp khác 
không có vẻ giống như mua bán trẻ em. Mặt 
khác, một số cán bộ thực thi nhận định một 
cách sai lầm là tất cả người bán dâm đều là 
nạn nhân của nạn mua bán người, dẫn đến 
phát hiện sai và đôi khi ép buộc sai người vào 
diện phải xác định và hỗ trợ. 

 
Những quan niệm sai lầm về “sự xứng đáng” 
của các nạn nhân. Một số nạn nhân bị mua 
bán không được coi là “nạn nhân thực sự” vì 
hành vi và thái độ của họ (bao gồm cả thái độ 
hung hăng khi được xác định); bởi vì họ trông 
“không giống như một nạn nhân”; hoặc vì họ 
đã di cư hoặc đã bị mua bán trước đây. 

Chúng tôi đã yêu cầu [các nhà chức trách] hỗ 
trợ [các nạn nhân] và họ nói rằng họ không 
phải là nạn nhân của mua bán người vì họ đã 
có các hợp đồng làm việc. Nhưng [có] các 
hợp đồng làm việc không phải là một cái cớ 
và chúng tôi không thậm chí biết rằng 
chúng là hợp pháp hay không... 
Nhưng các nhà chức trách nói rằng họ không 
thể là nạn nhân của mua bán người nếu họ 
có hợp đồng. (Các cán bộ thực thi)xxxiii 

 

Phần lớn những người cho rằng họ là nạn 
nhân của nạn mua bán người đều tự đi và lý 
do họ tố cáo những kẻ mua bán người là đã 
phá vỡ thỏa thuận của họ... Chúng ta không 
thể nói rằng họ là nạn nhân theo định nghĩa 
thuần túy của từ vựng... Họ đã không bị bắt 
và ép buộc. (Cán bộ thực thi)xxxiv 

Một số cán bộ thực thi tập trung vào việc liệu nạn nhân có bị cưỡng bức “thực sự” hay không, khiến nạn nhân 
của nạn mua bán người trở nên có xứng đáng được xác định hay không tùy thuộc vào mức độ mà họ bị bóc 
lột. Một số cán bộ thực thi tập trung vào các hành vi đã thực hiện khi một người bị mua bán, bao gồm di cư 
trái phép hoặc hành nghề mại dâm, hơn là vào những trải nghiệm tích lũy cấu thành việc mua bán người. 
Điều này có nghĩa là chỉ những nạn nhân “xứng đáng” hoặc “vô tội” nhất mới được xác định và hỗ trợ. 

 
 
 
 

 

 
 

 

Kiến thức và kỹ năng của người cán bộ thực 
thi. Các cán bộ thực thi có khả năng gặp gỡ 
nạn nhân của nạn mua bán người (bao gồm 
nhân viên thực thi pháp luật, nhân viên xã 
hội, nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên 
bảo vệ trẻ em, cơ quan quản lý xuất nhập 
cảnh và biên giới) thường ít hoặc không được 
đào tạo về cách xác định nạn nhân hoặc khi 
đã được đào tạo thì không được đào tạo nâng 
cao, được cố vấn hoặc được nâng cao kỹ năng. 
Luật chống mua bán người ban đầu thường 
định nghĩa hẹp mua bán người là mua bán để 
bóc lột tình dục hoặc mua bán phụ nữ và trẻ 
em, tác động đến các nạn nhân mà các cán bộ 
thực thi được đào tạo để xác định. Nhiều quốc 
gia kể từ đó đã sửa đổi luật và chính sách về 
việc mua bán người của họ để bao gồm tất cả 
các hình thức mua bán ngườ i 

 
Tôi không nghĩ rằng những người tham gia 
làm việc về vấn nạn mua bán người có thể 
nhận thức đủ rộng về các dấu hiệu, triệu 
chứng và hành vi khác nhau. (Cán bộ thực 
thi)xxxv 

 
 
 

Tôi không nghĩ [các nhà chức trách] coi đây 
là những vụ mua bán người hay những vụ 
cưỡng bức lao động nhiều như những tranh 
chấp lao động giữa một người sử dụng lao 
động và những người lao động ... Và thách 
thức là khiến họ bắt đầu coi những trường 
hợp này như những trường hợp mua bán 
bán người. (Cán bộ thực thi)xxxvi 



 

 

 

nhưng không phải lúc nào cũng huấn luyện 
các cán bộ thực thi về những thay đổi này. 

Nhiều cán bộ thức thi thiếu kiến thức về tội 
phạm bao gồm cả mức độ của tội phạm trong 
cộng đồng của họ và các kỹ năng để phân biệt 
giữa các hành vi bóc lột lao động và mua bán 
người. Việc thiếu đào tạo và thiếu năng lực có 
thể là hậu quả của việc ít đặt ưu tiên đối với 
nạn mua bán người, hoặc cơ chế tổ chức 
không ăn khớp khi những người được đào tạo 
về việc này không phải là những người được 
giao nhiệm vụ thực hiện việc xác định nạn 
nhân trong thực hiện.Tình trạng thiếu năng 
lực có thể đặc biệt rõ rệt khi có sự luân chuyển 
cán bộ cao, dẫn đến những thách thức trong 
việc xây dựng và duy trì năng lực công tác . 
Trong thực tế có thể khó áp dụng định nghĩa 
pháp lý về việc mua bán người vào kinh 
nghiệm sống thực tế của một người. 

Việc xác định nạn nhân bao gồm các đánh giá 
phức tạp và tùy ý đối với từng trường hợp và 
các cán bộ thực thi thường không được hướng 
dẫn để hiểu các yếu tố tiên quyết (ví dụ, bị 
cưỡng bức, bóc lột, lạm dụng, khả năng dễ bị 
tổn thương và mức độ nghiêm trọng về mua 
bán khác nhau như thế nào giữa nạn nhân là 
người lớn và trẻ em). Một số nạn nhân cố tình 
tìm cách trốn tránh việc xác định và một số bị 
bọn mua bán người huấn luyện để trốn tránh 
sự xác định, làm phức tạp thêm nỗ lực xác 
định. Việc xác định nạn nhân có thể là một 
trong nhiều nhiệm vụ mà các cán bộ thực thi 
phải chịu trách nhiệm và thường không được 
ưu tiên hoặc không được phân bổ đủ nguồn 
lực. Do đó, việc xác định có xu hướng phản 
ứng hơn là chủ động (đặc biệt đối với nạn mua 
bán lao động), một phần khiến cho việc xác 
định có hiệu quả thấp. 

 
Sự nhạy cảm của cán bộ thực thi. Việc xác định 
không chỉ là việc các cán bộ thực thi có thể 
nhận ra các dấu hiệu của việc mua bán người 
mà còn là khả năng sàng lọc và tương tác với 
các nạn nhân theo những cách mà nạn nhân 
thấy tin tưởng và muốn tiết lộ vụ việc. Chưa 
hết, nhiều nạn nhân không được đối xử một 
cách nhạy cảm và phù hợp. Thông thường, 
nạn nhân trải qua quá trình sàng lọc dưới 
dạng thẩm vấn hơn là phỏng vấn. Việc đối xử 
thô bạo và không chuyên nghiệp làm các nạn 
nhận thấy rối loạn và sợ hãi và có thể đồng 
nghĩa là họ sẽ không tiết lộ những gì đã xảy 
ra với họ hoặc không chấp nhận để được xác 
định. Các bối cảnh mà nhiều nạn nhân của 
nạn mua bán người được xác định nói chung 
thường không tạo ra sự tin tưởng hoặc sự 
thoải mái và không an toàn để họ lộ (ví dụ: 
trong thời gian công tác điều tra lao động 
hoặc điều tra của cảnh sát, ở biên giới hoặc 
trong lúc họ đang trên đường về nhà) 

... tại các điểm biên giới, cảnh sát đã được 
luân chuyển. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng 
những cảnh sát này không thể xác định 
được các nạn nhân của nạn mua bán người. 
Họ không đủ tiêu chuẩn, không có bằng 
cảnh sát và không có khả năng xác định 
được nạn nhân. (Cán bộ thực thi)xxxvii 

 
 

Tôi cho rằng có thể vì đôi khi chúng tôi đang 
nghiên cứu các định nghĩa khác nhau [về 
mua bán người] và mọi người không thực sự 
biết chúng tôi đang làm việc với những định 
nghĩa nào. (Cán bộ thực thi)xxxviii 

 
 
 

Khi tôi bị bóc lột ... tôi đã từng ngất xỉu và 
người chủ đã đưa tôi vào bệnh viện. Ở đó bác 
sĩ đã hỏi tôi [một số câu hỏi] ... Dường như 
anh ấy đã hiểu [tôi đã bị mua bán] ... Tôi 
cảm thấy an toàn vào lúc đó ... [nhưng] khi 
tôi ra khỏi bệnh viện, tôi thấy chủ nhân của 
mình đang đợi tôi. (Một nạn nhân)xxxix 

 
 
 

 
... ông chủ bảo chúng tôi không được lấy bất 
kỳ [thông tin] nào từ cảnh sát, hãy đốt nó 
ngay lập tức. [Ông chủ nói], “Họ nói dối, họ 
sẽ đưa ra [lệnh] trục xuất mày”. (Một nạn 
nhân)xl 

 
 
 

[Người cảnh sát] đang hét lên ... Anh ấy túm 
lấy áo tôi, và tôi gần như ngã xuống khỏi 
ghế. [Anh ta hét lên], “Hãy nói cho tao biết 
ai đã đưa mày [ra nước ngoài] nếu không tao 
sẽ dùng chiếc radio này đập vào đầu mày”. 
Anh ta có trong tay chiếc radio mà cảnh sát 
dùng để nói chuyện với nhau. (Một nạn 
nhân)xii 

 

 
Chúng tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy các 
khẩu súng, khi họ đến gần chúng tôi. [Có 
các cảnh sát], rất nhiều ... Chúng tôi đang ở 
trong phòng của chúng tôi, với các khách 
hàng. Họ đến, gõ cửa. Chúng tôi không 
muốn mở. Nhưng, đột nhiên, họ phá cửa, họ 
bắt chúng tôi ngay tức thì. Họ đã chụp ảnh. 
(Một nạn nhân)xlii 



 

 

 
Việc nâng cao và chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng và năng lực của các cán bộ thực thi (bao gồm cả 
hiểu và áp dụng các khái niệm pháp lý phức tạp) là chìa khóa để nâng cao khả năng xác định. 
Các cán bộ thực thi cần được đào tạo về xác định nạn nhân và bám sát bất kỳ thay đổi nào 
trong khuôn khổ luật pháp và thể chế. Các cán bộ thực thi cũng được hưởng lợi từ việc được 
đào tạo về phỏng vấn dựa trên kiến thức về sang chấn để nâng cao kinh nghiệm xác định nạn 
nhân và sự cởi mở của họ trong việc chấp nhận hỗ trợ. Việc tăng cường sự nhạy cảm và quan 
tâm, bao gồm cả việc tạo ra một môi trường phỏng vấn an toàn và thoải mái, góp phần xây 
dựng lòng tin và bảo vệ các nạn nhân tốt hơn. Các cán bộ thực thi nên được rút kinh nghiệm về 
việc thất bại trong việc xác định nạn nhân của nạn mua bán người. Các báo cáo về việc làm sai 
phạm cần được điều tra cẩn thận. 

 
c Những hình thức mua bán người nào bị xử lý hình sự theo luật pháp quy định của nướ 

bạn? Những phần nào của định nghĩa việc mua bán người ở quốc gia của bạn là khó 

hiểu và khó áp dụng? 

  
 

Nhân viên thực thi pháp luật ... nói rằng 
nếu chúng tôi trả cho anh ta 100 đô la mỗi 
người, anh ta sẽ cho phép chúng tôi đi ... 
nhưng chúng tôi không có tiền ... và bố mẹ 
chúng tôi cũng vậy ... Bởi vì chúng tôi 
không có khả năng trả số tiền này, chúng 
tôi bị buộc phải ở tù ba tháng. (Một nạn 
nhân)xliii 

Tôi làm việc trên đường phố và có những cô 
gái mà họ sẽ đi cùng với các nhân viên cảnh 
sát. Và có những sĩ quan cảnh sát đã từng  
là ma cô và bán các cô gái. (Một nạn nhân  
là trẻ em)xiiv 

các thanh tra lao động hoặc các hoạt động của 
cảnh sát, tại biên giới hoặc khi về đến nhà). 

Bị bỏ rơi, ngược đãi và bị bạo hành. Một số cán 
bộ thực thi không những không xác định được 
các nạn nhân và mà thậm chí có thể tống tiền 
họ, khiến họ phải trả “tiền phạt” để tránh bị 
bắt. Nạn nhân bị mua bán để làm mại dâm có 
thể bị lạm dụng và bị ép buộc phải trả tiền và 
phải quan hệ tình dục để tránh bị bắt. Có một 
số vụ việc, tồn tại một số cán bộ chức trách cấu 
kết với những đối tượng mua bán người và 
thậm chí mang trả lại nạn nhân cho chúng khi 
họ tìm kiếm sự giúp đỡ. Các nạn nhân cũng 
cho biết đã bị lạm dụng thể chất và tình dục và 
bị bạo hành khi bị giam giữ với tư cách là 
những người di cư bất hợp pháp. Tùy từng 
trường hợp, những hành vi đó có thể cấu 
thành tội cẩu thả, cấu kết, lạm quyền, tham 
nhũng. 



 

 

Việc tiếp cận thông tin về xác định và chuyển tuyến 

Nhiều nạn nhân không hiểu đầy đủ sự xác định là gì và cung cấp cho họ những gì. Họ không hiểu về tình trạng 
họ là nạn nhân của nạn mua bán người và quyền được bảo vệ và hỗ trợ của mình. Một số cán bộ thực thi không 
thông báo rõ ràng cho nạn nhân về ý nghĩa của việc xác định và các biện pháp bảo vệ mà nó mang lại. 

 
Thông thường nạn nhân không nhận được 
thông tin rõ ràng và dễ hiểu về các quyền lợi và 
lựa chọn của họ. Các cán bộ thực thi cũng 
không phải lúc nào cũng xem xét đầy đủ các 
yếu tố ảnh hưởng đến sự hiểu biết của nạn 
nhân, bao gồm khả năng đọc viết, nền tảng 
giáo dục, kỹ năng phân tích và kĩ năng ra quyết 
định, ngôn ngữ và văn hóa, và kiến thức về sự 
trợ giúp. 

Thông thường thông tin được cung cấp bằng 
lời nói và không được lặp lại ở giai đoạn sau. Nó 
cũng hiếm khi được cung cấp dưới dạng văn 
bản mà nạn nhân có thể đọc và cũng có thể 
tham khảo khi họ ở trong trạng thái tâm trí 
bình tĩnh và dễ tiếp thu hơn. Các nạn nhân của 
nạn mua bán trẻ em cũng mong muốn nhưng 
không phải lúc nào cũng nhận được thông tin 
bằng văn bản và bằng lời nói về việc xác định là 
nạn nhân của nạn mua bán người và các lựa 
chọn để được hỗ trợ. Khi thông tin được 
cung cấp cho các trẻ em bị mua bán, nó không 
phải lúc nào cũng phù hợp với lứa tuổi và giai 
đoạn phát triển của trẻ. 

 
Sau khi ở [nhà tạm trú] một tuần, tôi bắt 
đầu nói chuyện với những [phụ nữ] khác đã 
ở đây trước tôi và tôi phát hiện ra rằng tôi 
sẽ phải ở đây lâu hơn những gì cảnh sát đã 
nói với tôi. Họ nói rằng họ được bảo rằng họ 
sẽ ở đây chỉ vài ngày thôi nhưng thực tế là 
họ đã ở đây sáu hoặc bảy tháng rồi. (Nạn 
nhân của nạn mua bán người)xlv 

 
 
 

[Trước hết, trẻ em bị mua bán muốn biết 
các quyền của mình] ... một số trẻ em 
không muốn gặp bác sĩ hoặc [cán bộ thực 
thi nói chung] ... Chúng không quan tâm 
đến điều này, chúng muốn biết quyền của 
chúng khi ở lại đây là gì. (Cán bộ thực thi)xlvi 

 

 

Các cán bộ thực thi đóng một vai trò quan trọng trong việc thông báo cho các nạn nhân về sự 
trợ giúp mà họ có thể nhận được khi được xác định là nạn nhân của nạn mua bán người. Điều 
quan trọng là phải cung cấp cho các nạn nhân của nạn mua bán người thông tin rõ ràng và 
toàn diện bằng ngôn ngữ và hình thức mà họ có thể hiểu được để cho phép họ đưa ra quyết 
định sáng suốt về việc xác định. Thông tin phải bằng cả lời nói và văn bản và phù hợp với các 
nạn nhân có trình độ học vấn và trình độ văn hóa khác nhau cũng như trẻ em ở các độ tuổi và 
giai đoạn phát triển khác nhau. 

Bạn có thể làm gì để giúp nạn nhân hiểu rõ hơn về việc xác định và những gì nó 

mang lại cho họ? Bạn có thể cung cấp thông tin gì cho họ? 



 

 

Việc không đủ công cụ sàng lọc và quy trình để xác định nạn nhân 
 

Cần có các công cụ và quy trình mạnh mẽ cho 
việc xác định nạn nhân. Tuy nhiên, những thứ 
này không phải lúc nào cũng có sẵn ở nơi cần, các 
cán bộ thực thi có thể không biết về chúng hoặc 
không được đào tạo về cách sử dụng chúng. 
Nhiều công cụ và quy trình không được phổ biến 
công khai hoặc không được chia sẻ giữa các cán 
bộ thực thi tham gia vào việc xác định nạn nhân. 
Các cơ quan khác nhau trong một quốc gia 
thường sử dụng các công cụ và thủ tục xác định 
khác nhau (và đôi khi mâu thuẫn). 

Các công cụ có sẵn không phải lúc nào cũng được 
kiểm tra và được sửa đổi cho phù hợp. Chúng 
không phải lúc nào cũng được cập nhật để theo 
kịp các phương thức của bọn mua bán người, các 
hình thức mua bán hoặc các đặc điểm của các 
nạn nhân của nạn mua bán người. Do đó, một số 
công cụ và tài nguyên nhận dạng có thể lỗi thời 
hoặc phản ánh thành kiến và giả định về nạn 
mua bán người (ví dụ: tập trung vào nạn nhân nữ 
hơn nạn nhân nam, tập trung vào việc mua bán 
người vì mục đích mua bán tình dục, 

 
... chúng tôi chưa có [một giao thức] như tôi 
biết ... tôi cho rằng đó là một khoảng trống. 
Đó là một trong những thứ mà nó nằm trên 
một danh sách không bao giờ kết thúc 
những việc bạn phải làm Chỉ có một mình 
tôi và một số trẻ con và những thay đổi của 
chính sách là không bao giờ kết thúc. (Cán 
bộ thực thi)xlvii 

 
 
 

Chúng tôi đang nhìn thấy những người 
không được nhận dạng và chúng tôi đang 
nghĩ, “làm thế nào để chuông cảnh báo 
không rung lên rằng có điều gì đó không 
ổn?” ... Cần phải có những bước đi chủ động, 
đặc biệt là với những nạn nhân của nạn mua 
bán người, những người có khả năng tiết lộ 
mọi việc muộn và thường được dặn là không 
được kể lại điều gì. (Cán bộ thực thi)xlviii 

 

tập trung vào vụ việc mua bán người xuyên quốc gia hơn là mua bán nội bộ, mua bán người ra nước ngoài hơn là 
chính các công dân trong nước, hoặc không bao gồm nhóm người ít được coi là nạn nhân, chẳng hạn như các cá 
nhân đượcxác định là LGBTQI +). 

Các công cụ và thủ tục khác nhau tùy theo khả năng có thể thực hiện trên thực tế. Một số trình bày chi tiết các bước 
xác định và chuyển tuyến sơ bộ và chính thức trong khi những cái khác thậm chí còn thiếu hướng dẫn cơ bản để xác 
định và chuyển tuyến các nạn nhân. Hầu hết đều cho rằng một kết quả xác định tích cực (rằng người đó là nạn nhân 
của nạn mua bán người) và thiếu hướng dẫn về cách tiến hành khi một người không phải là nạn nhân của mua bán 
người nhưng vẫn có thể có nhu cầu bảo vệ. 

Các công cụ và quy trình nhận dạng không phải lúc nào cũng dành riêng cho trẻ em hoặc nhạy cảm với các nhu cầu 
và sự nhạy cảm riêng của trẻ em. Ngay cả những tuyên bố bao gồm những tuyên bố khái quát về việc đảm bảo lợi ích 
tốt nhất của trẻ thường không xem xét cụ thể các nhu cầu và rủi ro riêng biệt liên quan đến trẻ em bị mua bán hoặc 
cung cấp hướng dẫn rõ ràng về việc nhận dạng và giới thiệu chúng (ví dụ, các chỉ số hoặc các câu hỏi cụ thể để nhận 
dạng trẻ em nạn nhân của nạn mua bán người). Điều này đặt ra trách nhiệm lớn cho các cán bộ thực thi trong việc 
phát triển và đặt câu hỏi theo cách thân thiện với trẻ em, điều này giả định mức độ cao của khả năng và độ nhạy cảm 

 
 

Việc cải thiện quy trình sàng lọc có nghĩa là đòi hỏi sự 
tham gia của tất cả lực lượng cán bộ thực thi có liên 
quan trong việc xác định, chứ không phải chỉ là 
những người công tác ở tiền tuyến theo quan điểm cũ 
(ví dụ, thường chỉ là cảnh sát và các nhân viên xã hội). 
Phải bao gồm cả những cán bộ thực thi vốn ít được coi 
là đóng vai trò trong việc xác định nạn nhân (ví dụ: 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (khi các nạn 
nhân yêu cầu chăm sóc y tế), nhân viên cứu hỏa (vì 
trạm cứu hỏa được chỉ định là nơi an toàn trong một 
số cộng đồng), bác sĩ tâm lý (khi một số nạn nhân tiếp 
cận các cơ sở tâm lý), nhiệm vụ của các thuyền viên 
(được làm việc với những ngư dân tại các cảng), các 
đại sứ quán (được giao nhiệm vụ hỗ trợ công dân các 
nước), và các tổ chức làng xã hoặc cộng đồng (do có 
rất nhiều nạn nhân tự quay trở lại cộng đồng của họ). 



 

 

Các công cụ, hình thức và quy trình được áp dụng để xác định nạn nhân trong 

vùng/ khu vực của bạn là gì? Những cán bộ thực thi việc xác định nạn nhân trong 

vùng/ khu vực của bạn là ai? 

 
 

Yêu cầu các cán bộ thực thi phải thường xuyên kiểm tra và sửa đổi các công cụ và quy trình 
xác định sao cho cụ thể và toàn diện hơn để bắt kịp với cách hình thức mua bán người 
đang diễn ra. Các công cụ và thủ tục cần được điều chỉnh cho phù hợp với các bối cảnh và 
tình huống phức tạp khác nhau cũng như phù hợp với các hồ sơ khác nhau của nạn nhân 
của nạn mua người, trong đó bao gồm cả trường hợp nạn nhân là trẻ em. Nhiều cán bộ 
thực thi không được coi là chịu trách nhiệm cho việc xác định nạn nhân trên thực tế lại 
đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nạn nhân. 

 
 
 
 

 

Việc xác nhận rất khó khăn khi nạn mua bán 
người xảy ra trong bối cảnh khủng hoảng hoặc 
xung đột như trong trường hợp có thiên tai, trên 
các chuyến bay tị nạn, di cư đồng loạt và đại 
dịch. Các hình thức bóc lột trong các cuộc khủng 
hoảng thường khác với các hình thức thuộc 
dạng truyền thống, gây khó khăn cho việc sàng 
lọc nạn nhân bằng các công cụ và quy trình hiện 
có. Ví dụ, trong các luồng di cư đồng loạt, khó 
lòng nhận ra các chỉ số và tín hiệu điển hình của 
việc mua bán người. Những chỉ số này hiện tại đã thiên biến, gây khó khăn để phân biệt ai là người di cư, ai 
là người xin tị nạn và ai là người tị nạn bị mua bán. Sàng lọc và xác định đối tượng là nạn nhân của nạn mua 
bán người đòi hỏi cần có sự phát triển các công cụ đặc điệt, những công cụ này thường không có sẵn. 

 
Trước đây, khi chúng ta nói về nạn buôn 
người, thường nhận diện thông qua 
một số chỉ số, ví dụ, rằng [cá nhân 
không] có hộ chiếu... [nhưng với số 
lượng lớn người trong bối cảnh di cư / tị 
nạn] đó là một tình huống hoàn toàn 
khác. [Các chỉ số đã] thực sự thay đổi, ví 
dụ như khả năng rủi ro và tính dễ bị tổn 
thương chẳng hạn. (Cán bộ thực thi)xlix 



 

 

Các cán bộ thực thi cũng thường không có đủ nguồn lực để đi phỏng vấn tại các cộng đồng nông thôn nơi 
nạn nhân trở về sinh sống sau khi bị mua bán, đặc biệt là ở các quốc gia có nguồn lực thấp hơn và diện tích 
rộng lớn. Các tổ chức ở cộng đồng địa phương có thể cung cấp các đầu vào để xác định (ví dụ, phòng khám 
sức khỏe, đơn vị quản lý thôn bản, trường học, tổ chức thanh niên, các nhà lãnh đạo tôn giáo). Nhưng họ 
thường không được đào tạo hoặc được đòi hỏi phải tiến hành việc xác định và giới thiệu nạn nhân. Thiếu 
cơ hội xác định dựa vào cộng đồng khiến nhiều nạn nhân của nạn mua bán người không được xác định và 
không được trợ giúp. 

 
 

 

Các rào cản về địa lý và hoàn cảnh thực tiễn đối với việc xác định 
 

Các cán bộ thực thi ở một số địa điểm (ví 
dụ, các khu vực đô thị) thường có nhiều 
nguồn lực và năng lực chuyên môn hơn để 
tiến hành việc xác nhận nạn nhân. Những 
địa điểm này cũng có nhiều khả năng có 
một đơn vị hoặc trung tâm chuyên dụng 
có nhiệm vụ xác định. Tuy nhiên, nhiều 
nạn nhân không sống ở các khu vực đô thị 
và không có tiền để đi lại hoặc thậm chí 
đến các chốt điện thoại hoặc gọi đến 
đường dây nóng để tìm kiếm sự giúp đỡ. 

Chúng tôi phải đến nơi [các nạn nhân] 
sống và nói chuyện với họ và cố gắng 
thuyết phục họ rằng điều quan trọng là 
[phải đến thành phố để nhận được sự hỗ 
trợ]. Mãi đến ba, bốn tháng sau, họ mới 
nhận ra rằng mình có một số vấn đề nên 
họ mới sẵn sàng đến. (Cán bộ thực thi)l 

Việc tăng cường tiếp cận các cộng đồng nơi sinh sống của nạn nhân phải bao gồm cả việc thu hút 
các tổ chức địa phương trong việc xác định nạn nhân sẽ hỗ trợ các cán bộ thực thi trong công việc 
của họ. Điều quan trọng là phải khám phá các cách để vượt qua các rào cản về địa lý và điều kiện 
thực tế để xác định nạn nhân, gợi ý việc nên thực hiện công tác xác định thông qua việc sử dụng 
công nghệ. Cách thức thực hiện sẽ khác nhau giữa các bối cảnh thực tế khác nhau nhưng là một 
bước quan trọng để xác định thêm nạn nhân của nạn mua bán người ở một quốc gia. 

 
Những tổ chức nào có thể hỗ trợ việc xác định nạn nhân ở các địa điểm khác nhau, 

bao gồm cả ở cấp địa phương/ thôn bản? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những rào cản thực tế mà bạn gặp phải trong việc tiếp cận các nạn nhân ở các địa điểm 

khác nhau, bao gồm cả cấp địa phương/ thôn bản? 



 

 

 
 
 
 

Hướng dẫn cho các cán bộ thực thi 
 
 

Xác định các địa điểm khác nhau mà nạn nhân của nạn mua bán người có thể bị bóc lột, bao gồm các 
hình thức bóc lột khác nhau và ở các địa điểm xa xôi hoặc khó tiếp cận. Xác định những cán bộ thực thi nào 
khác có thể tiếp cận các địa điểm này để tiến hành hoặc hỗ trợ phát hiện và hợp tác với họ trong việc tăng 
cường các nỗ lực phát hiện chủ động. 

 
Suy xét các giả định và thành kiến của bạn về nạn nhân của nạn mua bán người là ai và họ cư xử như thế 

nào. Hiểu tác động của nạn mua bán người và sang chấn ảnh hưởng như thế nào đến các phản ứng và hành vi 
của nạn nhân cũng như mức độ sẵn sàng tiết lộ việc họ bị bóc lột và chấp nhận được xác định. Hãy tế nhị trong 
các tương tác của bạn với nạn nhân của nạn mua bán người và khi cần hãy cho họ thời gian trước khi phỏng 
vấn. 

 
 

Nâng cao kiến thức, các kỹ năng, năng lực và sự tự tin của bạn để phát hiện và hướng dẫn giới thiệu cho 
các nạn nhân của nạn mua bán người, cả người lớn và trẻ em. Điều này bao gồm thực hiện các biện pháp đặc 
biệt trong việc phát hiện và giới thiệu, chẳng hạn như giả định độ tuổi tối thiểu cho đến khi được chứng minh 
ngược lại. Làm việc với đồng nghiệp để tăng cường năng lực của bạn trong việc hiểu và áp dụng các định 
nghĩa mua bán người vào các tình huống thực tế. 

 
Tìm hiểu những công cụ và quy trình nào tồn tại trong khu vực/ quốc gia của bạn để giúp bạn xác định 

và tham khảo các dạng nạn nhân của nạn mua bán người. Đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các tài 
liệu xác định và giới thiệu về vấn đề cập nhật nhất để từ đó hỗ trợ công việc của bạn. Hãy nhận biết bất kỳ 
thay đổi nào trong khuôn khổ lập pháp và thể chế ảnh hưởng đến những người có thể được xác định là một 
nạn nhân của nạn mua bán người. 

 
Thường xuyên xem xét và sửa đổi các quy trình sàng lọc và các hình thức để phát hiện nạn nhân để cán 

bộ thực thi có thể hiểu đợc các hình thức mua bán người diễn ra trong nước. Điều chỉnh các công cụ và quy trình 
để phát hiện nạn nhân trong các bối cảnh đặc biệt, chẳng hạn như bối cảnh khủng hoảng hoặc xung đột. 

 
Nâng cao các kỹ năng và kiến thức của bạn về cách tương tác một cách nhạy bén với các nạn nhân của 

nạn mua bán người, bao gồm sự hiểu biết và áp dụng các nguyên tắc như dựa trên sang chấn. Đảm bảo rằng 
bạn nhạy cảm và quan tâm trong việc tiếp xúc với các nạn nhân của nạn mua bán người, bao gồm cả việc tạo 
ra một môi trường mà nạn nhân cảm thấy thoải mái khi được phỏng vấn. Phát triển các chiến lược để cải 
thiện các địa điểm xác định không phù hợp. Học hỏi từ chính các nạn nhân của nạn mua bán người về những 
sự việc họ đã trải qua, hỏi họ về việc được xác định và cách tiếp cận nạn nhân mà họ từng trải nghiệm như thế 
nào. Qua đó xác định các cách để cải thiện quá trình này, chẳng hạn như tránh phỏng vấn nhiều lần. 

 
Thu hút tất cả các cán bộ thực thi có liên quan từ các lĩnh vực khác nhau trong quá trình xác định (sàng 

lọc sơ bộ, phát hiện chính thức và giới thiệu để được hỗ trợ và bảo vệ). Đối với trẻ em, điều này phải bao gồm 
các cơ quan bảo vệ trẻ em có nhiệm vụ đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ. 

 
Đảm bảo rằng các nạn nhân của nạn mua bán người đã được xác định sẽ được hướng dẫn để được bảo vệ 

và hỗ trợ. Đảm bảo rằng công tác hướng dân đáp ứng đúng nhu cầu của từng nạn nhân khác nhau (mọi giới 
tính, lứa tuổi và các đặc điểm riêng). Nếu bạn xác định ai đó không phải là nạn nhân của nạn mua bán người 
nhưng họ có nhu cầu được bảo vệ, hãy giúp họ tiếp cận sự hỗ trợ. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ trẻ em 
trong tất cả các trường hợp nạn nhân là trẻ em, dù là nạn nhân bị mua bán bán hay không phải nhưng các em 
đang cần được bảo vệ. 

 
Đảm bảo rằng các cán bộ thực thi phải chịu trách nhiệm về việc không xác định được nạn nhân của nạn 

mua bán người (hoặc các loại nạn nhân khác) hoặc hướng dẫn họ để được trợ giúp. Thanh tra, nghiêm túc tìm 
hiểu các báo cáo về các sai phạm, bao gồm cả các của cấp trên, cấp dưới và cộng sự. 

 
 

Ưu tiên việc chủ động xác định nạn nhân bằng cách sử dụng các hướng dẫn hiện có phù hợp với bối 
cảnh và lĩnh vực công việc cụ thể. Phân bổ đủ thời gian và nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ này. 
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