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Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành 
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Việc hỗ trợ, bảo vệ các nạn nhân của nạn mua bán người bắt đầu từ việc phân tích rõ cái nên và không 
nên trong quá trình đưa ra sự giúp đỡ riêng biệt với từng trường hợp nạn nhân. Bản hướng dẫn cán bộ 
thực thi này tập hợp những ghi nhận sâu sắc và thực tế từ chính các cán bộ thực thi cũng như các nạn 
nhân. Với bản hướng dẫn này, các quốc gia thành viên của Tiến trình Bali có thể tham khảo vào việc phân 
loại các yếu tố vụ việc nào thuộc trường hợp cá biệt hay thuộc vào tổng thể đặc thù chung; phía nào đang 
tạo ra những rào cản đối với việc bảo vệ và hỗ trợ một cách hiệu quả cho các nạn nhân bị mua bán. Đây 
cũng là một văn bản thể hiện các nỗ lực được kêu gọi trong Tuyên bố ở Hội nghị cấp Bộ trưởng giữa các 
quốc gia thành viên của Tiến trình Bali nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các bên cũng như với những tổ 
chức xã hội tiên tiến khác trong việc bảo vệ và trợ giúp các nạn nhân của việc mua bán người. 

 
 
 

Các quốc gia thành viên đều có thể tạo ra một nền tảng mới và mạnh mẽ hơn trong công cuộc chống nạn 
mua bán người dựa trên cơ sở hiểu biết về cách thức bảo vệ và hỗ trợ sao cho đầy đủ, thích hợp với các nạn 
nhân bị mua bán cũng như giành được sự tin tưởng của họ. Chính quyền từ cấp quốc gia đến địa phương 
đều có thể đưa ra những phản ứng phù hợp sau khi phân tích rõ nạn mua bán người, bắt đầu từ việc phát 
hiện ra vụ việc và xác định nạn nhân của vụ việc, sau đó tạo điều kiện cho các nạn nhân có cơ hội làm lại 
cuộc đời. Từ đó có thể vận động nạn nhân tham gia đóng góp hiệu quả nhất vào các vụ án hình sự nhằm 
vạch mặt và truy tố đối tượng mua bán người . Bản hướng dẫn cán bộ thực thi này đưa ra cho các quốc gia 
thành viên một bản chỉ dẫn đầy đủ, là nền tảng cho việc tích cực cải thiện công tác chống phá nạn mua 
bán người. 
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Nội dung tài liệu 

 
Bản hướng dẫn này đưa ra những nghiên cứu và bằng chứng hiện có về việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị 
mua bán. Bao gồm những vấn đề và thách thức cùng với những hành động thực tiễn cho việc giải quyết. 
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 Ba Li (RSO): Nâng cao công tác xác định, bảo vệ và tái hòa nhập 
các nạn nhân bị mua bán 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 
• Phục hồi và tái hòa nhập xã hội 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 cũng như được Viện NEXUS và Văn phòng Hỗ trợ Khu vực của 
Tiến trình Bali (RSO) đồng phối hợp 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 từ Bộ Nội Vụ Australia, thông qua văn phòng RSO. 
Tuyển tập này có trên các trang web của viện NEXUS và RSO. 

 
Tài liệu dành cho những ai 

 
Hướng dẫn này dành cho các cán bộ thực thi của các quốc gia thành viên của Tiến trình Bali cũng như các 
đơn vị có liên quan khác khi muốn tra cứu sâu hơn về việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán . Đối 
tượng của bản hướng dẫn bao gồm những người làm công tác xã hội, những thành viên hỗ trợ công tác xã 
hội, các cán bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, các nhà tâm lý học, cán bộ tư vấn, các 
chuyên viên trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, luật sư, các nhà trợ lý pháp lý, cơ quan hành pháp, vv... Hướng 
dẫn dành cho các cán bộ thực thi này cũng sẽ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong việc cải 
thiện tổ chức và xây dựng các thủ tục nhằm bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người. 

 
Cách sử dụng tài liệu 

Các cán bộ thực thi có thể vận dụng hướng dẫn này để tiếp cận các nghiên cứu chuyên sâu hơn và những 
thông tin thu thập được từ việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Bao gồm những trải nghiệm của 
nạn nhân, những vấn đề và thách thức chính sẽ gặp khi cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ cho họ. Bản hướng 
dẫn cũng cung cấp những chỉ dẫn thực tế và cụ thể cho các cán bộ thực thi về việc làm như thế nào để 
định vị các rào cản, các thách thức và cải thiện công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

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

Lời khuyên Ghi chú Hướng dẫn Từ khóa 

Về tài liệu hướng dẫn cán bộ thực thi: Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của 
nạn mua bán người 

 

 

 



Sự bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán liên quan đến những biện 
pháp cần thiết để :

           bảo vệ nạn nhân bị mua bán (hoặc những người gần gũi với 
họ) khỏi những mối nguy, bao gồm việc bị trả thù và đe doạ từ phía 
những kẻ mua bán người và đồng đảng của chúng; khỏi những 
hình phạt do những hành động vi phạm pháp luật mà họ đã phạm 
phải khi bị mua bán và khỏi những xâm phạm  quyền cá nhân của 
họ; cũng như

           cung cấp những hỗ trợ ngay lập tức và vô điều kiện tới những 
nạn nhân bị mua bán nhằm giải quyết những nhu cầu khẩn cấp và 
cấp bách như chỗ ăn ở, sự tư vấn, thông tin, chăm sóc y tế; hỗ trợ 
về tâm lý, giúp đỡ vật chất và những hỗ trợ về mặt pháp lý sao cho 
phù hợp với lứa tuổi, giới tính và những yêu cầu đặc biệt khác của 
nạn nhân.

Những biện pháp bảo vệ và hỗ trợ ngay lập tức là quan trọng vì nạn nhân khi bị mua bán đã rất khổ sở vì 
bị lạm dụng và bóc lột. Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn nhanh chóng cho họ. Việc bảo    
vệ sẽ là nền tảng cho sự phục hồi và tái hoà nhập lâu dài của nạn nhân.1. Sự bảo vệ và hỗ trợ có thể được 
cung cấp ở quốc gia nơi họ bị đưa đến, trong trường hợp bị mua bán xuyên quốc gia; cũng có thể ở đất 
nước của họ hoặc khi đã trở về nhà.

Bảo vệ và hỗ trợ phải tự nguyện, bí mật, 
không phân biệt đối xử, không phán xét, 
tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền. Các 
biện pháp phải 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 từng nơi. Các dịch vụ phải đủ 
linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu   và có 
ích với các nạn nhân cụ thể cũng như tất 
cả các nạn nhân của mọi dạng thức mua 
bán người.

Cũng cần xem xét đặc biệt trong trường 
hợp trẻ em là đối tượng nhận sự bảo vệ và 
hỗ trợ, bao gồm sự tham gia của các cơ 
quan bảo vệ trẻ em có liên quan và sự áp 
dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt.

dựa trên thông tin về sang chấn: nhận dạng các 
ảnh hưởngcủa chấn thương và thúc đẩy điều 
kiện chữa trị và phục hồi.
nhạy cảm với nạn nhân: ưu tiên các mong 
muốn, đảm bảo an toàn cũng như sự bình an 
của nạn nhân  trước mọi vấn đề và trong quá 
trình thực hiện các thủ tục.
thân thiện với trẻ em: xây dựng và thực hiện 
các biện pháp có tính đến nhu cầu, lợi ích, sự an 
toàn, tâm lý nhằm phục vụ tốt nhất cho trẻ.
nhạy cảm về giới: đối xử với tất cả các nạn nhân 
với sự tôn trọng, bình đẳng, bất kể bản dạng 
giới của họ, tránh các định kiến hoặc giả định 
trên cơ sở giới tính.
Phù hợp và tôn trọng các văn hóa khác nhau, 
các niềm tin tôn giáo, giá trị, tập quán, thói 
quen và ngôn ngữ của nạn nhân.

Do nhu cầu bảo vệ phức tạp và đa dạng của các nạn nhân đặc 
thù từ nhiều vụ mua bán người khác nhau, cần có nhiều cán bộ 
thực thi từ các lĩnh vực công tác khác tham gia vào việc bảo vệ 
và hỗ trợ. Đối tượng của bản hướng dẫn này bao gồm những 
người làm công tác xã hội, những thành viên hỗ trợ công tác 
xã hội, các cán bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, các nhà 
tâm lý học, cán bộ tư vấn, các chuyên viên trong lĩnh vực bảo 
vệ trẻ em, luật sư, các nhà trợ lý pháp lý, lực lượng thực thi 
pháp luật và tố tụng hình sự. Bảo vệ là trách nhiệm của nhà 
nước mỗi quốc gia, nhưng các tổ chức xã hội dân sự đóng vai 
trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà nước thực hiện sứ mệnh 
của mình. Các thành viên công tác trong các tổ chức xã hội dân 
sự có thể có vị trí rất phù hợp cho việc cung cấp sự bảo vệ và hỗ 
trợ nhờ vào chuyên môn vốn có của họ trong công tác này.

Sự bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người là như thế nào?

Bảo vệ

cung cấp 
những hỗ trợ  

ngay và vô 
điều kiện



Nạn nhân được xác 
định là nạn nhân của 

vụ việc mua bán  người

Nạn nhân được cung 
cấp sự bảo vệ và hỗ trợ 

đặc biệt dành riêng cho 
các trường hợp của 

mua bán người (TIP)

Nạn nhân bị xử lý hình 
sự, bị 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

Nạn nhân không được 
sự bảo vệ và  hỗ trợ đặc 
biệt dành riêng cho các 

trường hợp của mua 
bán người

 Nạn nhân chấp 
nhận sự bảo vệ và

     hỗ trợ đặc 
   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
sự 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 vụ 

việc mua bán người

Nạn nhân thoát 
khỏi tình trạng 

bị mua bán

Nhiều nạn nhân trong các vụ mua bán người không được bảo vệ và không được trợ giúp. Trong một số 
trường hợp là do họ không được xác định là cần phải được cung cấp sự bảo vệ và sự hỗ trợ, trong khi họ 
cũng không biết rằng họ có quyền được hưởng vì họ là nạn nhân bị mua bán. Một số nạn nhân khác có thể 
đã được đề nghị bảo vệ và hỗ trợ nhưng từ chối vì những lý do có  liên quan đến trải nghiệm của họ trước 
đây về việc này, hoặc do thái độ của một số cán bộ thực thi và / hoặc các khuôn khổ từ cơ chế cần có một 
khi nhận sự bảo vệ. Một số nạn nhân ban đầu có thể từ chối sự bảo vệ và hỗ trợ nhưng đã họ thay đổi 
quyết định và sau đó tìm kiếm sự bảo vệ và hỗ trợ tại nước bị đưa đến hoặc sau khi về nước.

Việc bảo vệ và hỗ trợ sẽ khác trong trường hợp trẻ em bị mua bán. Nhóm nạn nhân này sẽ được áp dụng 
những điều lệ bảo vệ bổ sung. Những cá nhân được giả thiết xác định ban đầu cho là trẻ em thì nên được 
cư xư trẻ em cho đến khi được xác định lại. Nếu một đứa trẻ được xác định là nạn nhân bị mua bán, cần 
phải có việc liên lạc và yêu cầu sự tham gia của các cơ quan bảo vệ trẻ em ̣(thường là những cán bộ công 
tác xã hội) và được áp dụng những biện pháp bảo vệ cũng như cách tiếp cận đặc biệt. Nếu một đứa trẻ 
không được xác định là nạn nhân bị mua bán, thì cũng nên được giới thiệu đến các cơ quan bảo vệ trẻ em 
để nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ khác để họ đáp ứng các yêu cầu của trẻ và phát hiện các nguy cơ gây tổn 
thương cho trẻ.

 Trải nghiệm của nạn nhân của nạn mua bán người về việc nhận sự bảo vệ và hỗ trợ trước đây



Nạn nhân thoát 
khỏi tình trạng 

bị mua bán

   Được  xác định 
là nạn nhân của 
vụ việc mua bán 

người

  Không được xác 
định là nạn 

nhân của việc 
mua bán người

  Nạn nhân nhận 
được sự hỗ trợ đặc 

biệt dành riêng 
cho các trường hợp 

mua bán người

  Nạn nhân chấp 
nhận sự bảo vệ và 

hỗ trợ đặc 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 đặc biệt dành 
cho các trường hợp 
của mua bán người

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

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 
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 dựa trên các trải nghiệm của nạn nhân của nạn mua bán người



 

 

nạn nhân (Điều 14(5)); Bảo vệ quyền cá nhân và 
danh tính của nạn nhân (Điều 14(6)); Không buộc 
tội nạn nhân trong quá trình họ là đối tượng trực 
tiếp của vụ mua bán người (Điều 14(7)); Không 
giam giữ nạn nhân hoặc bỏ tù nạn nhân (Điều 
14(8)); Truyền đạt thông tin về việc được bảo vệ và 
hỗ trợ (Điều 14(9)); Bồi thường cho những mất 
mát, thiệt hại của họ (Điều 14(13)); Và thành lập 
ngân quỹ dành cho việc chăm sóc và hỗ trợ nạn 
nhân (Điều 14(14)). 

 
 

Kế hoạch Hành động ASEAN chống buôn 
bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (2012) kêu 
gọi các quốc gia thành viên đảm bảo về việc cung 
cấp sự chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ thích hợp cho 
nạn nhân của tệ nạn mua bán người. 

 
 

Hướng dẫn về Nhạy cảm Giới của Ủy ban 
Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN 
(ACWC) (201 6) kêu gọi các quốc gia thiết lập sự bảo 
vệ và hỗ trợ nhằm phục hồi về mặt thể chất, tâm lý 
và xã hội cho các nạn nhân bị mua bán. 

 
 

Các Hướng dẫn và Thủ tục Khu vực của 
ACWC để Giải quyết Nhu cầu của Nạn nhân trong 
việc mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 

(2018) kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN 
cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ ngay lập tức trên cơ 
sở được công khai chấp thuận và không phụ thuộc 
vào việc phải tham gia vào các thủ tục pháp lý. 
Điều này bao gồm được bảo vệ khỏi những thiệt 
hại phát sinh; Bảo vệ quyền riêng tư; Cung cấp sự 
trợ giúp và hỗ trợ được yêu cầu ngay; Xác nhận tư 
cách pháp lý người ngoại quốc của nạn nhân; Và 
bảo vệ tránh bị giam giữ và truy tố. 

 
 

Công ước của Hội đồng Châu Âu (CoE) về iệc 
ra tay hành động chống mua bán con người 
(2005) thiết lập các biện pháp bảo vệ và đảm bảo 
quyền của nạn nhân, bảo đảm sự bình đẳng giới, 
bao gồm: bảo vệ quyền riêng tư (Điều 11); Hỗ trợ 
phục hồi thể chất, tâm lý và hoà nhập xã hội 
(Điều 12); Giai đoạn phục hồi & kết quả (Điều 13); 
Và các loại giấy phép cư trú (Điều 14). 

 
Chỉ thị Liên minh Châu Âu 2011/36 / EU 

(2011) cung cấp các biện pháp chi tiết về việc bảo 
vệ và hỗ trợ nạn nhân (Điều 11), bao gồm các 
hình thức hỗ trợ và bảo vệ đặc biệt cho các nạn 
nhân là trẻ em (Điều 13, 14, 15, 16). 

Những nghĩa vụ pháp lý trong 
việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 
của nạn mua bán người 

Một số hình thức của việc bảo vệ và hỗ trợ này 
được nhấn mạnh trong các điều lệ. 

Luật quốc tế và văn bản hướng dẫn 
 

Điều 2, Nghị định thư về Chống mua bán người 

của LHQ (2000) kêu gọi các quốc gia,bảo vệ và hỗ 
trợ các nạn nhân trong các vụ mua bán người, yêu 
cầu sự tôn trọng đầy đủ nhân quyền của họ. Nghị 
định bao gồm bảo vệ quyền riêng tư (Điều 6 (1)); 
đảm bảo nạn nhân nhận được thông tin về quá 
trình truy tố (Điều 6 (2)); Về các biện pháp phục hồi 
thể chất, tâm lý và xã hội cho nạn nhân bị mua bán 
(Điều 6 (3)); Đảm bảo sự an toàn về mặt thể chất 
cho nạn nhân (Điều 6 (5)); Các biện pháp cho phép 
nạn nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 6(6)); 
Và việc tạm trú hoặc cư trú (Điều 7). 

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc: 
Các nguyên tắc và hướng dẫn khuyến nghị về Nhân 
quyền và Nạn mua bán người (2002) kêu gọi các quốc 
gia đảm bảo việc các nạn nhân phải được bảo vệ khỏi 
việc bị bóc lột và hãmhại, cũng như có thể tiếp cận 
được những chăm sóc y tế phù hợp về thể chất và 
tâm lý (Bản hướng dẫn 6); Đồng thời thiết lập những 
biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em bị mua bán (Bản 
hướng dẫn 8) (Điều 19). 
 

Hướng dẫn của UNICEF về Bảo vệ Trẻ em là 

nhân bị mua bán (2006) quy định rằng nạn nhân 
là trẻ em có quyền được chăm sóc và bảo vệ ngay 
lập tức, bao gồm đảm bảo: An ninh, chỗ ở an toàn, 
thực phẩm, tiếp cận các dịch vụ xã hội và y tế, hỗ 
trợ tâm lý xã hội, trợ giúp pháp lý và giáo dục 
(Hướng dẫn 7.1). 
 

Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em 
(1989) kêu gọi việc bảo vệ trẻ em khỏi việc bị biến 
thành nạn nhân của các hình thức bóc lột kinh tế, 
tình dục và mọi hình thức bóc lột khác (Điều 19, 
32, 34, 36). 

Khung pháp lý và văn bản hướng dẫn khu vực 

Công ước ASEAN về chống mua bán 

người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP)(2015) 
kêu gọi các quốc gia thiết lập các giải pháp cho 
phép nạn nhân được lưu trú tạm thời hoặc lâu dài 
(Điều 14(4)); Đảm bảo an toàn cho 



 

 

Trải nghiệm của nạn nhân với việc bảo 
vệ và hỗ trợ trước đây 

Những thách thức thuộc về cách thức tổ chức 
và cơ chế trong quá trình bảo vệ và hỗ trợ 

 
Với những thách thức do các vấn đề về cách thức tổ chức và cơ chế trong khuôn khổ của sự bảo vệ có thể 
được chính các cán bộ thực thi giải quyết. Tuy nhiên, một số rào cản là do cách hiểu của nạn nhân và cảm 
nhận riêng của họ trước đây về công tác bảo vệ và hỗ trợ cũng như về các cán bộ thực thi. Những trải 
nghiệm này là tốt hay không tốt cũng còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của mỗi nạn nhân cũng như các yếu tố 
tác động khác tuỳ vào từng trường hợp riêng của mỗi người trong quá trình bị mua bán và sau khi bị mua 
bán. Hơn thế nữa, nhiều vấn đề và thách thức có thể sẽ nảy sinh trong quá trình cung cấp sự bảo vệ và hỗ 
trợ nạn nhân. Nắm bắt được những yếu tố khác nhau và đôi khi mâu thuẫn nhau này được xem là tìm 
được chìa khóa thành công cho việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. 

 
 

 
 

• Sự sẵn sàng, khả năng tiếp cận và sự phù 
hợp của việc bảo vệ và hỗ trợ 

• Tiếp cận thông tin về việc bảo vệ và hỗ trợ 

• Điều kiện và hạn chế trong việc bảo vệ và 
hỗ trợ 

• Các cán bộ thực thi không đủ kiến thức, kỹ 
năng và sự nhạy cảm 

• Việc phối hợp và giới thiệu chưa chặt chẽ 

• Sợ hãi và nguy cơ bị hãm hại 

• Cảm nhận và phản ứng trong quá 
trình được bảo vệ và hỗ trợ 

• Bảo vệ và hỗ trợ không phải là những 
gì mà nạn nhân muốn hoặc cần 

• Không hiểu đúng việc bảo vệ và hỗ trợ 

• Rào cản ngôn ngữ và văn hóa 

Những vấn đề và thách thức trong việc phục hồi và tái hòa nhập với 
nạn nhân của nạn mua bán người 

Những vấn đề và thách thức đối với các trung tâm hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân của các vụ mua bán người 
thường gồm có: 

• Trải nghiệm của nạn nhân với việc bảo vệ và hỗ trợ trước đây 
• Những thách thức thuộc về cách thức tổ chức và cơ chế trong quá trình bảo vệ và hỗ trợ 



 

 

Fear and risk of harm 

Trafficking victim experiences of protection and support 

Many trafficking victims are at risk of further 
harm during or after their exit or escape. 
Victims and their families are often threatened 
and harmed by traffickers or their associates 
immediately after return and sometimes for 
many years afterward. Some victims cannot 
return home because of risks posed by 
traffickers. 
 

Victims may also face harm from recruitment 
and employment agencies when they seek 
protection from their exploiters or ask for help 
to return home. Some victims are also harmed 
by the authorities (for example, when they are 
detained or imprisoned) or by persons they 
meet during exit or escape from trafficking. 
 

In some cases, victims face harm in their 
families and communities when they return 
home, including physical and sexual violence (for 
example, when it is known that they are 
trafficking victims or because of family or 
intimate partner violence). 
 

Risk of harm fluctuates over time and in 
response to different events in victims’ lives, 
including if the victim is (or is perceived to 
be) cooperating with authorities or is known in 
their community to be a trafficking victim. 
Protection from harm is needed at various 
stages of victims’ lives after trafficking. 

Practitioners need information about each victim’s risk of further harm to put measures in 
place to ensure their safety and well-being. Risk may fluctuate over time or in response 
to different life events, phases of reintegration and stages in criminal justice processes. 
Risk and protection needs need to be assessed on an on-going basis and in response to 
different life events. 

 
 
 

Sợ hãi và nguy cơ bị hãm hại 

Nhiều nạn nhân bị mua bán có nguy cơ bị hãm hại 
trong hoặc sau khi xuất cảnh hoặc khi trốn thoát. 
Nạn nhân và gia đình của họ thường bị những đối 
tượng mua bán người hoặc đồng bọn của chúng 
đe dọa và hãm hại ngay sau khi trở về và đôi khi 
sau đó nhiều năm. Một số nạn nhân không thể 
trở về nhà vì bị bọn mua bán người đe doạ. 

Nạn nhân cũng có thể phải đối mặt với nguy hiểm 
từ các đại lý tuyển dụng việc làm khi họ tìm kiếm 
sự bảo vệ từ chính những đối tượng bóc lột họ 
hoặc yêu cầu giúp đỡ để được trở về nhà. Một số 
nạn nhân cũng có thể bị tổn hại trước cơ quan 
chính quyền nào đó (ví dụ như khi họ bị bắt giữ 
hoặc cầm tù) hoặc bởi chính những người họ tiếp 
xúc trong quá trình xuất cảnh hoặc chạy trốn khỏi 
bọn mua bán người. 

Trong một số trường hợp, nạn nhân phải đối mặt 
với sự tổn hại chính tại gia đình và cộng đồng của 
họ khi họ trở về, bao gồm bị bạo hành thể chất và 
tình dục (ví dụ, khi biết rằng họ là nạn nhân của 
việc mua bán người, do người trong gia đình hoặc 
bạn tình bạo hành). 

Nguy cơ bị tổn hại diễn biến vào những thời điểm 
khác nhau tuỳ thuộc vào các sự kiện diễn ra trong 
cuộc sống của nạn nhân, bao gồm cả việc nếu nạn 
nhân có (hoặc được cho là đang) hợp tác với chính 
quyền hoặc được biết đến trong cộng đồng xã hội 
của họ rằng họ là nạn nhân của một vụ mua bán 
người. Được bảo vệ trước các nguy cơ có thể bị tổn 
hại thêm là cần thiết trong suốt quá trình sinh 
sống của các nạn nhân sau vụ việc bị đem bán. 

 
Tôi không thể về nhà. Người đã đem 
bán tôi và bị tôi tố cáo sống cạnh nhà 
của bố mẹ tôi. (Một nạn nhân)ii 

 
 
 
 
 

Người ở đại lý tìm việc đã sử dụng bạo 
lực với tôi. Tôi bị đánh ... vì cố gắng xin 
về. [ Anh ta đã đánh tôi ] trong khu vực 
một ngôi đền... Đó là một đòn đánh rất 
nặng tay. (Một nạn nhân)iii 

 
 

 
... cửa [phòng giam] không khóa, 
không hề khóa. Vì vậy, tôi không thể 
ngủ được. Làm sao tôi có thể ngủ được? 
Tôi sợ cảnh sát. Họ thật ác độc. (Một 
nạn nhân)iv 

 
 
 
 

Tôi sợ rằng những người từ [nhà chứa] 
sẽ tìm đến nhà tôi. Mẹ tôi đã nhận được 
những tin nhắn và những cuộc gọi điện 
thoại đe dọa. Họ nói rằng tôi sẽ không 
sống được lâu nữa. (Một nạn nhân)v 
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Các cán bộ thực thi cần biết những thông tin về nguy cơ bị làm hại thêm của từng nạn nhân để đưa 
ra các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và an sinh cho họ. Rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào hoặc tuỳ 
thuộc vào các sự kiện cuộc sống khác nhau của họ, có thể là vào giai đoạn tái hòa nhập và các giai 
đoạn trong quá trình thực hiện tư pháp hình sự. Các nguy cơ và những nhu cầu được bảo vệ về cơ 
bản cần được thường xuyên đánh giá để có thể ứng phó kịp thời với các sự kiện cuộc sống khác 
nhau.của nạn nhân. 

 
 

Trải nghiệm của nạn nhân với việc bảo vệ và hỗ trợ trước đây 



 

 

 
Cảm nhận và phản ứng trong quá trình được bảo vệ và hỗ trợ 

Nạn nhân có những cảm nhận và phản ứng khác nhau trong quá trình được bảo vệ và hỗ trợ. Trong khi nhìn 
chung họ cảm thấy nhẹ nhõm và cảm ơn số phận vì đã sống sót sau vụ việc mua bán người, họ cũng có nhiều 
cảm xúc và lo lắng cần được các cán bộ thực thi việc bảo vệ và trợ giúp luôn quan tâm và xem xét. 

 
 

 
 

 

Nhục nhã, xấu hổ, khó chịu. Nhiều nạn 
nhân của vụ việc mua bán người cảm thấy 
nhục nhã và xấu hổ vì bị biến thành nạn 
nhân và cần sự hỗ trợ. Họ cũng xấu hổ khi 
nói về trải nghiệm của họ khi bị bán và 
cần sự trấn an của các cán bộ thực thi việc 
bảo vệ và hỗ trợ để có thể kể lại trải 

 
 

Một số nạn nhân đặc biệt không thoải 
mái khi buộc phải dựa vào sự bảo vệ và hỗ 
trợ. Ví dụ, đàn ông thường xấu hổ khi về 
nhà mà không có tiền và những nguồn hỗ 
trợ họ đang cần này có thể đến từ nhiều 
phía cùng với những kỳ vọng từ những 
phía đó. Cũng bởi nguồn hỗ trợ này giúp 
cho gia đình anh ta nên chính anh ta phải 
tự chịu trách nhiệm với các yêu cầu đi 
kèm. Nạn nhân có thể xấu hổ vì đã bị mua 
bán vào việc bóc lột tình dục. Những 
người di cư để kiếm tiền nuôi gia đình 
thường rất xấu hổ vì đã thất bại trong quá 
trình di cư. 

 
Một số nạn nhân từ chối hoặc tránh sự 
bảo vệ và hỗ trợ vì họ muốn tự giải quyết 
vấn đề của mình. Một số ở lại nước ngoài 
để làm việc, tránh sự phát hiện và bảo vệ, 
để kiếm tiền và có thể trở về nước “với vị 
thế người thành đạt”. Một số phản đối sự 
hỗ trợ vì điều đó khiến họ cảm thấy tồi tệ 
về bản thân hoặc họ không muốn bị coi là 
nạn nhân. 

 
Có những lựa chọn nào để bảo vệ nạn nhân khỏi bị tổn hại thêm ở đất nước 

bạn? Cơ quan/ tổ chức nào có trách nhiệm bảo vệ nạn nhân của nạn mua bán 

người? 

hiều người đàn ông...sẽ không bao 
giờ yêu cầu sự hỗ trợ từ các tổ chức vì họ sẽ 
bị người thân chế giễu và cười nhạo. Một 
người đàn ông phải tự mình xử lý các vấn 
đề của mình. (Một cán bộ thực thi)vi 

Tôi cũng nghe những người đàn ông tôi 
đang làm việc với họ bây giờ nói rằng, khi 
họ trốn thoát khỏi nơi bị bóc lột, họ đã 
không về nhà. Và không phải vì họ không 
kiệt sức và không cần nghỉ ngơi thật tốt mà 
vì họ xấu hổ khi trở về với gia đình mà 
không có tiền. (Một cán bộ thực thi)vii 

Nếu bạn trở về nhà với nhiều tiền, bạn là 
một anh hùng ở đó. Tuy nhiên, nếu bạn trở 
về nhà mà không có gì, họ sẽ coi bạn là 
hạng thấp kém nhất, đã vậy bạn đã để 
mình rơi vào hoàn cảnh bi đát nữa. Thật là 
nhục nhã. (Một nạn nhân)viii 



 

 

 
 

Ngay cả những cá nhân chấp nhận sự hỗ 
trợ cũng có thể không cảm thấy thoải mái 
ngay với quyết định này. Cảm giác khó 
chịu, nhục nhã và xấu hổ của nạn nhân có 
thể tồn tại trong một thời gian dài; nạn 
nhân thường cần đến sự trấn an và động 
viên thường xuyên. 

Lo lắng, muốn về nhà: Nạn nhân thường đã 
xa nhà và gia đình trong một thời gian dài 
khi bị mua bán nên điều mong muốn ưu 
tiên hàng đầu và cấp bách nhất của họ là 
được trở về nhà. Gia đình nạn nhân cũng 
đang rất nóng lòng mong ngóng họ trở về. 

Nhiều nạn nhân có người thân đang trông 
cậy vào họ (con cái, vợ/chồng, cha mẹ hoặc 
anh chị em), những người dựa vào họ 
không chỉ về mặt tài chính mà cả về mặt 
tinh thần và họ cũng chính là những người 
yêu thương, bảo bọc cho nạn nhân. 

Khi sự bảo vệ và hỗ trợ cản trở khả năng 
gặp gỡ gia đình, nó sẽ gây ra sự căng thẳng 
và lo lắng cho các nạn nhân. Nhiều nạn 
nhân bị mua bán từ chối sự bảo vệ và hỗ trợ 
vì nếu nhận họ sẽ không thực hiện được các 
nghĩa vụ và cam kết của họ với gia đình. Ví 
dụ, nhiều nạn nhân không sẵn sàng ở trong 
một nơi trú ẩn nếu ở nước ngoài hoặc dù ở 
quê hương nhưng ở một địa điểm không 
phải là nơi gia đình của họ đang sinh sống. 
Họ cũng thường không sẵn lòng nhận hỗ 
trợ (ví dụ: điều trị y tế, tư vấn, đào tạo hoặc 
việc làm) nếu điều này có nghĩa là phải 
sống xa gia đình dù chỉ là trong một thời 
gian ngắn. 

 
Mất lòng tin và không thể tin ai :Từng bị 
những đối tượng tuyển dụng và mua bán 
người lừa, một số nạn nhân lo sợ rằng sự 
bảo vệ và hỗ trợ là không “có thật” và họ sẽ 
lại bị lừa hoặc bị mua bán trở lại. Họ không 
tin rằng họ sẽ được bảo vệ và hỗ trợ. Họ 
thường lo lắng về việc bị truy tố vì các hành 
vi phạm pháp xảy ra trong quá trình bị mua 
bán(ví dụ, di cư bất hợp pháp, mại dâm 
hoặc lao động bất hợp pháp). 

Chính vì vậy, một số nạn nhân từ chối sự 
bảo vệ và hỗ trợ. Trong những trường hợp 
khác, nạn nhân chấp nhận sự bảo vệ và hỗ 
trợ, nhưng trong sự sợ hãi và bất an. 

Một số nạn nhân thiếu lòng tin vì họ có rất 
ít hoặc không có trải nghiệm về việc được 
bảo vệ và hỗ trợ. Nhiều nạn nhân đến từ các 
quốc gia mà bảo trợ xã hội còn hạn chế 
hoặc không tồn tại và trước đây họ đã 
không bao giờ được hỗ trợ, đặc biệt là các 
dịch vụ miễn phí. 

 
Tôi thích cách cán bộ công tác xã hội 
nói với tôi rằng đừng ngần ngại hoặc 
cảm thấy xấu hổ nếu tôi cần hỗ trợ và 
tôi nên trực tiếp trao đổi với họ nếu cần 
gì ... (Một nạn nhân)ix 

 
 

 
Khi tôi được đề nghị đến nơi trú ẩn ở 
đây, tôi nghĩ đó có thể là một nơi tôi 
thích. Nhưng dù vậy tôi cũng không 
muốn đến nơi trú ẩn. Tôi chỉ muốn về 
nhà. (Một nạn nhân)x 

 
 
 

Ngay cả khi cháu nó không có việc làm, 
tôi vẫn hạnh phúc khi con tôi được ở 
nhà. [Dù] hoàn cảnh của chúng tôi có 
khó khăn đến đâu, chỉ cần tôi có con ở 
đây với tôi là đủ. [...] Là cha mẹ, tôi có 
trách nhiệm chăm lo cho con khi con 
tôi ở nhà. (Mẹ của một nạn nhân)xi 

 
 

Nói chung, gia đình không muốn nạn 
nhân đến nhà trú ẩn. Đó là bởi vì cô ấy 
đã đi xa nhiều ... năm và bây giờ đã trở 
về. Họ muốn cô ấy trở về nhà, và chúng 
tôi cố gắng giải thích tình hình, nhưng 
... họ không coi đó là sự giúp đỡ. (Một 
cán bộ)xii 

 
 

 
Tại thời điểm đó, tôi không tin bất cứ ai 
và không thể hiểu nổi rằng có những 
người ngoài kia muốn làm những điều 
tốt cho bạn. (Một nạn nhân)xiii 

 
 
 
 
 

 
... từ ‘tin tưởng’ là một từ quá xa lạ đối 
với chúng cháu vì chúng cháu đã từng bị 
lừa. (Một nạn nhân là trẻ em bị bán)xiv 



 

 

Nạn nhân trải qua nhiều cảm nhận khác nhau khi được bảo vệ và hỗ trợ. Điều quan trọng là 
các cán bộ thực thi phải hiểu các lý do dẫn đến những cảm xúc như vậy để có thể định vị 
giải quyết mối lo lắng đó cho các nạn nhân. Họ có thể làm việc với nạn nhân theo các cách 
hướng tới nguyện vọng được trở về nhà và đoàn tụ với gia đình của nạn nhân. Các cán bộ 
thực thi có thể giúp đỡ nạn nhân bằng cách trấn an họ rằng việc mua bán người xảy ra 
không phải là lỗi của họ, rằng họ đã an toàn và sẽ có thể phục hồi sau vụ việc này, đồng thời 
hiểu lí do tại sao các nạn nhân lại hoài nghi về việc bảo vệ, hỗ trợ, từ đó tìm cách tháo gỡ sự 
ngờ vực ấy. Áp dụng các kỹ thuật xử lý sang chấn từng được ghi nhận và đưa ra lời động 
viên, sự trấn an thường xuyên cũng có thể hỗ trợ nạn nhân tốt hơn. 

 
Các nạn nhân của nạn mua bán người có những cảm nhận và phản ứng nào 

khác trong quá trình được bảo vệ và hỗ trợ? Bạn có thể làm gì để giải toả cảm 

xúc tiêu cực và mối lo âu của họ? 

 
Bảo vệ và hỗ trợ không phải là những gì mà nạn nhân muốn hoặc cần 

Quyết định của nạn nhân về việc tìm kiếm hay chấp nhận sự bảo vệ và hỗ trợ phụ thuộc vào những gì 
được cung cấp lúc ấy có thực tế và đáp ứng được nhu cầu cụ thể, mang tính cá nhân của họ hay không. 
Một số hình thức của bảo vệ và hỗ trợ không phải là những gì mà nạn nhân muốn hoặc cần. Ví dụ, 
nhiều nạn nhân không được hỗ trợ tìm việc làm khi ở những nơi trú ẩn, dẫn đến việc họ trốn tránh khả 
năng bị phát hiện và tránh sự bảo vệ để họ có 
thể vẫn tiếp tục đi làm, rồi gửi tiền về cho gia 
đình họ và trả các khoản nợ. 

 
Một số hình thức bảo vệ và hỗ trợ dựa trên các 
giả định và thành kiến nào đó về giới, có nghĩa 
là những hình thức này sẽ không đáp ứng 
được tất cả các nhu cầu của mọi nạn nhân. Ví 
dụ, phụ nữ thường được hỗ trợ cho ở những 
nơi trú ẩn kín cổng cao tường hoặc hạn chế 
người ra vào, 

[Một cán bộ thực thi nói với tôi] Tôi phải 
tham gia một khóa huấn luyện trong ấy 
[nơi trú ẩn], giống như vào nhà tù vậy. Tôi 
đã không đi. Tôi không muốn bị mắc kẹt 
ở đó, [tôi sợ rằng] tôi sẽ không thể về nhà 
một lần nữa. (Một nạn nhân)xv 

 

 

 
Nhiều nạn nhân đến từ các quốc gia nơi mà nạn tham nhũng đang diễn ra nghiêm trọng và kinh nghiệm 
của họ về các nhà chức trách là tiêu cực, vì thế họ luôn nghi ngờ và sợ hãi với những gì liên quan đến luật 
pháp hoặc ngay cả khi tiếp xúc với các cán bộ thực thi chống mua bán người. 



 

 

trẻ em, thuộc nhóm đối tượng nạn 
nhân nào của vụ việc mua bán người) 

Địa điểm Nhóm đối tượng (nam / nữ, người lớn/ Cung cấp bởi? Các hình thức hỗ trợ 

 
Liệt kê các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ có sẵn ở đất nước/địa phương bạn, bao gồm 

cả việc phân loại những nhóm đối tượng nạn nhân mà các cơ quan đó hỗ trợ. 

 
Một số nạn nhân của việc mua bán người 
không muốn bị đối xử như một nạn nhân hoặc 
được bảo vệ trong một khuôn khổ nhằm phòng 
chống việc mua bán người. Một số nạn nhân 
không muốn nhận sự hỗ trợ đặc biệt dành cho 
vụ việc mua bán người vì họ lo lắng rằng điều 
này có thể khiến họ bị người nhà hoặc cộng 
đồng của họ phát hiện ra họ là nạn nhân của 
việc mua bán người, từ đó dẫn đến sự kỳ thị và 
phân biệt đối xử. Những người khác có thể lo 
lắng rằng họ sẽ bị đánh giá nếu họ nhận bất kỳ 
sự trợ giúp nào. 

Một số nạn nhân bị mua bán không muốn nhận 
sự hỗ trợ của các tổ chức và cơ quan hoạt động 
về lĩnh vực chống phá nạn mua bán người. Họ 
cũng có thể không có nguy cơ bị tổn hại thêm 
sau khi thoát khỏi việc bị mua bán và do đó 
không cần sự bảo vệ. Một số nạn nhân khác có 
thể tiếp cận với các hình thức hỗ trợ khác (ví 
dụ: từ gia đình, mạng lưới xã hội, cộng đồng, tổ 
chức tôn giáo, dịch vụ bảo vệ chung). Trong 
những trường hợp như vậy, nạn nhân có thể 
không cần sự bảo vệ hoặc hỗ trợ dành riêng cho 
nạn của mua bán người) 

 
Vâng, ít nhất là ở nơi chúng tôi sống, mọi 
người không coi trọng bạn mấy, nếu bạn 
xin sự trợ cấp từ các cơ quan nhà nước... 
Thông thường, những chỉ những kẻ nát 
rượu hoặc những người không muốn làm 
việc để tự kiếm sống sẽ mới phải xin trợ cấp 
(Một nạn nhân)xvi 

 
 

 
... tất cả những người hàng xóm của tôi đều 
quan tâm đến tôi ... Một số người đã cho tôi 
thức ăn ... Họ cũng biết rằng tôi là một góa 
phụ. Đôi khi một trong số họ đã cho tôi 
một ít tiền. Có thể một tháng một lần, tôi 
nhận được một khoản tiền từ thiện. Nếu họ 
thu được tiền từ thiện nhiều, họ sẽ cho tôi 
nhiều. (Một nạn nhân)xvii 

 
 

 

 

 
 

 

 

Điều quan trọng là tất cả các nạn nhân có thể tiếp cận được sự hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu cá nhân 
của họ, có thể là từ các cơ quan chống nạn mua bán người hoặc các đơn vị tổ chức từ thiện khác. 
Không nên ép buộc nạn nhân phải chấp nhận sự bảo vệ và hỗ trợ mà họ không muốn. Việc hỗ trợ 
phải dựa trên tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận của nạn nhân. Kết nối nạn nhân vào việc đóng 
góp ý kiến cho việc bảo vệ và trợ giúp nhằm chắc chắn rằng các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ sẽ đáp ứng 
được đúng mong muốn của nạn nhân. Điều quan trọng hơn nữa là việc giám sát và điều chỉnh các 
biện pháp đưa ra sao cho phù hợp với những nhu cầu có thể thay đổi theo từng trường hợp nạn nhân. 

 
tập trung vào các hỗ trợ tâm lý và không có nhiều lựa chọn về việc làm. Trái lại, khi bảo vệ nam giới, 
người ta thường cung cấp chỗ trú ẩn là những trại tạm trú mở, với quyền tự do đi lại và dễ tiếp cận 
cơ hội việc làm, mà ít chú ý đến các tư vấn hoặc hỗ trợ tâm lý. 



Không hiểu đúng việc bảo vệ và hỗ trợ

Sốc,	bối	rối,	chấn	thương,	căng	thẳng.	Sau khi bị 
mua bán, nhiều nạn nhân bị sốc, hoang mang, 
sang chấn, không thể hiểu và xử lý thông tin về 
sự bảo vệ và hỗ trợ. Mới đầu được đề nghị bảo vệ 
và hỗ trợ, nhiều nạn nhân không hiểu và không 
được chuẩn bị để đưa ra quyết định sáng suốt 
nhất. Họ thường không thể tiếp nhận đầy đủ 
thông tin về những biện pháp bảo vệ và hỗ trợ 
hiện có và hoài nghi rằng liệu đó có phải là 
những gì họ thực sự muốn và cần hay không. Họ 
cần thời gian để hồi phục sau những cú sốc tinh 
thần và cân nhắc về thông tin cũng như các lựa 
chọn. Đây nên được xem là một giai đoạn cho 
phép nạn nhân có thể đưa ra quyết định lựa chọn 
sau khi họ đã cân nhắc kĩ cũng như đã được 
thông báo đầy đủ về quá trình bảo vệ và hỗ trợ. 
Trẻ em nên được trợ giúp thêm trong quá trình 
đưa ra quyết định nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất 
cho các em và cho thấy những ý kiến của các em 
cũng đã được xem xét kĩ.

Các	vấn	đề	về	nhận	thức,	cách	truyền	đạt	truyền	
đạt. Nạn nhân thường có trình độ học vấn và 
trình độ văn hóa khác nhau và không phải lúc 
nào cũng hiểu đầy đủ về việc mua bán người 
cũng như quyền được bảo vệ và hỗ trợ của họ. 
Thường thì nạn nhân được thông báo bằng lời về 
tình trạng là nạn nhân bị mua bán và về các hỗ 
trợ của trường hợp này.

Nhiều nạn nhân bị mua bán không hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc bảo vệ và hỗ trợ, cũng như quyền tiếp 
cận với hoạt động này. Họ cũng thường không chắc chắn về i họ có thể tiếp cận sự hỗ trợ này ở đâu. Nạn 
nhân bị mua bán không thể đưa ra quyết định về tương lai của họ, bao gồm cả việc có chấp nhận sự bảo 
vệ và hỗ trợ hay không cho đến khi họ hiểu đầy đủ các quyền của mình cũng như các lựa chọn sẵn có cho 
họ. Các yếu tố sau tác động đến sự hiểu biết của nạn nhân về sự bảo vệ và hỗ trợ.

Người cảnh sát đã nói điều gì đó với tôi 
nhưng tôi không thể hiểu... Tôi thậm chí 
còn không hiểu rằng tôi phải đợi ở đó một 
lúc để một phụ nữ từ một tổ chức phi chính 
phủ có thể đến đó ... Tôi hơi căng thẳng vì 
đã đợi gần hai tiếng đồng hồ mà không 
hiểu chuyện gì đang diễn ra đây. (Một nạn 
nhân)xviii

Tôi rơi vào trạng thái sốc, tôi đang gặp một 
cơn ác mộng chăng. Tôi sợ ở lại đó. Tôi nghĩ 
rằng những kẻ mua bán người đang sắp 
đến, để tìm tôi (Một nạn nhân)xix

... cho dù họ có bảo tôi đừng lo lắng thế 
nào đi nữa, tôi vẫn không thể kiềm chế 
được cảm xúc của mình. Tôi cứ khóc mãi.
Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi đã tìm 
cách tự tử và cảm thấy rất cô đơn ....(Một 
nạn nhân)xx

Sốc, bối rối, chấn 
thương, căng thẳng

Không quen với việc 
được bảo vệ và hỗ trợ

Các vấn đề về nhận thức, 
cách thông tin được 
truyền đạt

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hiểu biết của nạn nhân về sự bảo vệ và hỗ trợ



 

 

Không quen với sự bảo vệ và hỗ trợ. Nhiều nạn 
nhân bị mua bán không quen với các lựa chọn để 
được bảo vệ và hỗ trợ cũng như không biết tìm 
sự giúp đỡởđâu,cảở đất nước họ bị đưa đến và ở 
chính quê nhà của họ. Kếtquảlànhiều nạn nhân 
bị mua bán không được bảo vệ và trợ giúp, dẫn 
đến việc để lại những bệnh tật và sang chấn 
nghiêm trọng không được điều trị và từ đó cản 
trở sự hồi phục của họ. 

 
Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng tôi có 
thể nhờ ai đó giúp đỡ được... Tôi không 
biết về những tổ chức như vậy tại thời 
điểm đó (Một nạn nhân)xxi 

 
Tài liệu nào giải thích sự bảo vệ và hỗ trợ cho các nạn nhân ở đất nước bạn? 

Chúng có sẵn bằng những ngôn ngữ nào? Những thay đổi nào là cần thiết để 

đảm bảo rằng nạn nhân có thể hiểu được những tài liệu ấy? 

 

Lúc ấy, họ thường không thể nắm bắt và xử lý thông tin này ngay lập tức vì vật họ nên nhận được thông tin 
bằng văn bản để có thể xem lại sau. Cần quan tâm và điều chỉnh thêm việc cung cấp thông tin cho nạn nhân 
là trẻ em bị mua bán, cả bằng văn bản và thông báo bằng lời. Thông tin thường không được hiệu chỉnh 
ngôn cho phù hợp với độ tuổi hoặc giai đoạn phát triển của nạn nhân là trẻ em dẫn đến trẻ khó có thể nắm 
bắt được. 

 
Nạn nhân của các vụ việc mua bán người cần nhận được thông tin rõ ràng và toàn diện (bằng lời và văn 
bản) với ngôn ngữ và bố cục văn bản dễ hiểu nhất với họ để từ đó họ có thể đưa ra quyết định đầy đủ và 
hiểu biết nhất về việc nhận sự bảo vệ và hỗ trợ. Điều này có thể được phản ánh qua những phản hồi của 
họ về cách giải thích hoặc cách chia sẻ thông tin . Bao gồm phản hồi từ cả người lớn và trẻ em, từ cả nạn 
nhân là người nước ngoài và nạn nhân là công dân . Kết nối các nạn nhân (bao gồm cả trẻ em) tham gia 
vào việc phát triển các tài liệu thông tin nhằm nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận và tác dụng của nó. 

 
 



 

 

 
 

Rào cản ngôn ngữ và văn hóa. 
 

Nhiều nạn nhân bị mua bán phải đối mặt với 
rào cản ngôn ngữ khi tiếp xúc với các cán bộ 
thực thi. Nạn nhân là người nước ngoài 
thường không nói được ngôn ngữ ở nước bị 
đưa đến; Một số nạn nhân thuộc nhóm dân 
tộc thiểu số và có thể không nói được ngôn 
ngữ toàn dân của đất nước họ. 

 
Rào cản ngôn ngữ có thể hạn chế khả năng 
hiểu biết về các quyền của nạn nhân sau các 
vụ mua bán người cũng như quyền được bảo 
vệ và hỗ trợ. Ngay cả khi nạn nhân nói được 
một ngoại ngữ chung nhưng không phải lúc 
nào họ cũng đủ thông thạo để hiểu hết 
những thông tin phức tạp (ví dụ: Tình trạng 
pháp lý của họ, các vấn đề y tế, các quyết 
định về bảo vệ và tham gia vào quá trình tố 
tụng hình sự). Không thể giao tiếp với các 
cán bộ thực thi sẽ khiến các nạn nhân cảm 
thấy căng thẳng, sợ hãi và cô lập. 

 
Rào cản ngôn ngữ cũng cản trở việc cung cấp 
một số hình thức hỗ trợ (ví dụ: tư vấn và hỗ 
trợ tâm lý) khiến cho các nhu cầu cấp thiết 
không được đáp ứng kịp thời. Mặc dù đôi khi 
có sẵn thông dịch viên, nhưng việc phiên 
dịch rất tốn kém và khá nhiều cơ sở-tổ chức 
không có kinh phí dành cho các dịch vụ 
phiên dịch. 

 
Hơn nữa, công việc thông dịch không phải 
lúc nào cũng có chất lượng cao và một số 
thông dịch viên có thể thiếu nhạy cảm khi 
tương tác với nạn nhân. Các nạn nhân đôi 
khi cũng cảm thấy miễn cưỡng khi phải chia 
sẻ trải nghiệm của họ với những người có 
thể là cùng quê hương hoặc cùng văn hóa 
với họ. 

 
Sự bảo vệ và hỗ trợ cũng không phải lúc nào 
cũng nhạy bén và phù hợp với các chuẩn 
mực văn hóa. Đối với nạn nhân bị mua bán là 
người nước ngoài hoặc nạn nhân thuộc các 
nhóm dân tộc hoặc văn hóa thiểu số tại quốc 
gia nào đó thì đây có thể là một điều không 
quen thuộc. Ví dụ, kể về các vấn đề cá nhân 
hoặc những trải nghiệm về việc bị hành 
hung là không thể chấp nhận được với một 
số nền văn hóa và đây có thể là rào cản để 
nạn nhân chấp nhận sự bảo vệ và hỗ trợ. 

[Nạn nhân] cần một người thực sự hiểu 
[họ] rằng họ từng từ nơi khác đến - hoặc 
bản thân họ từng là một người sống sót 
hoặc đã hòa nhập được vào một văn hóa, 
một ngôn ngữ mới, hay với những trải 
nghiệm của những nạn nhân khác. 
(Cán bộ thực thi)xxii 

 
 

Sau đó, hai cô gái nữa đến [nơi trú ẩn] và 
họ cũng [đến từ đất nước của tôi], và việc 
có những người đến cùng một đất nước 
với tôi cũng rất hữu ích. Mọi việc sẽ khác 
khi bạn ở với một người nào đó cũng đến 
từ đất nước của bạn. Tôi luôn có ấn tượng 
rằng tôi không thể hiểu nổi, nếu người 
khác có quốc tịch và nói ngôn ngữ khác. 
(Một nạn nhân)xxiii 

 
 
 

Tôi không thể hiểu rõ [ngôn ngữ của họ] 
vào thời điểm đó. Tôi chỉ hiểu rằng đó là 
một trung tâm cho những việc khẩn cấp và 
mọi người bắt đầu nói chuyện với tôi về 
những gì tôi có thể làm sau đó. (Một nạn 
nhân)xxiv 

 
 

Cô ấy cần nhận được sự tư vấn với ... một 
người nói cùng ngôn ngữ vì một điều gì đó 
bị bỏ sót khi được truyền đạt qua phiên 
dịch. Sự thật có thể được truyền đạt lại, 
nhưng bạn không phải lúc nào cũng có thể 
chuyển tải được cảm xúc, cho dù bạn là 
một phiên dịch viên giỏi đến đâu đi nữa. 
(Cán bộ thực thi)xxv 

 

Tôi cảm thấy khôngthoải mái. Tôi không 
cảm thấy rằng họ có thể hiểu tôi và tôi cần 
phải nói chuyện với một người khác [ngôn 
ngữ của tôi] Tôi không thể nói tất cả mọi 
thứ. Tôi không biết tất cả các từ vựng... 
[nó] không chỉ là ngoại ngữ, có lẽ nó cũng 
không phải [của đất nước đó]. (Một nạn 
nhân)xxvi 



 

 

Làm thế nào và ở đâu bạn có thể tìm được thông dịch viên có trình độ phù hợp 
với môi trường làm việc của bạn. Bạn có thể tìm ở đâu những người hòa giải 
viên hiểu biết đa văn hóa để họ hỗ trợ bạn vượt qua những rào cản văn hóa có 
thể gặp phải trong khi làm việc với nạn nhân của một vụ việc mua bán người? 

  
 

Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải nhận ra ngôn ngữ và văn hóa có thể là rào cản cho việc 
chấp nhận sự bảo vệ và hỗ trợ để từ đó phát triển các chiến lược để vượt qua. Điều này đòi hỏi việc 
thiết kế các dịch vụ phù hợp với sự khác biệt văn hóa, quyền riêng tư, những kỳ thị, những cảm giác 
xấu hổ, sự khác biệt về giới tính, các mối quan hệ với gia đình và cộng đồng, kể cả sự khác biệt trong 
cảm nhận về những điều này của từng cá nhân và của từng nhóm người khác nhau. Việc này cũng có 
thể được giải quyết bằng việc kết nối với thông dịch viên và hòa giải viên hiểu biết đa văn hóa khi 
làm việc với nạn nhân bị mua bán. 

 
 

 

 
Những người dùng được là các phiên dịch 
viên. Họ có thể cho bạn biết rất nhiều 
vềnền tảng gốc gác hay văn hóa của nơi 
đó [địa điểm xuất thân của các nạn nhân]. 
Bạn thực sự phải khai thác ra những điều 
ấy. Một thông dịch viên giỏi là điều quan 
trọng ... (Cán bộ thực thi)xxvii 

 
 

Các chuẩn mực văn hóa cũng thể hiện 
được vai trò và hành vi của các cá nhân 
qua giới tính và tuổi tác cũng như các 
mối quan hệ cá nhân của họ. Chẳng hạn 
như giữa trẻ em và cha mẹ hoặc mối 
quan hệ cộng đồng. Hiểu biết văn hóa và 
phong tục tập quán khác nhau của các 
nạn nhân là điều quan trọng trong việc 
cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ phù hợp về 
mặt văn hóa, để có thể tạo dựng sự tin 
tưởng và thoải mái. 



 

 

traffickers and their associates, authorities and individuals in victims’ families and communities. Put in place 
protection measures that address victims’ individual situations and guard their safety and well- being. 
Assess risk and protection needs on an on-going basis. Implement additional protections in the case of 
trafficked children when deemed in their best interests. 

willingness to accept protection and support. Work with victims to understand their feelings and 
concerns and earn their trust. 

trauma-informed, victim-sensitive, child-friendly, gender-sensitive and culturally appropriate. Provide 
victims with protection and support in line with their self-identified and individual needs, including based 
on age, gender, sexual orientation, nationality, ethnic or social origin, disability or other characteristics. 

decline measures that are offered. Ensure that victims are fully informed of and have consented to 
protection and support, taking into account a victim’s mental state immediately after trafficking as well as 
issues of comprehension, age, language and culture. Victims should not be forcibly assisted; support should 
not involve infringement on victims’ rights and freedoms. Guard victims’ confidentiality and privacy. While 
different considerations apply in the case of children, children should still be engaged in decisions about 
protection and support and what they consider to be in their best interests. 

Victims have valid reasons for refusing protection and support. Engage with trafficking victims 
and practitioners to design and tailor interventions that better meet the needs and interests of 
trafficking victims including services that are victim-centered and trauma-informed. 

support. Understand victims’ barriers to trust including the specifics of their trafficking experiences and 
negative experiences of authorities. Reassure victims that they are not to blame for what has happened and 
that they are safe, when this is the case. 

Be sensitive to victims’ feelings of shame and embarrassment about trafficking and needing 

support in a language and format that they understand, verbally and in written form. Tailor information to 
different trafficking victims, including to children of different ages and stages of development. 
Engage victims in developing information materials to ensure that they are clear and accessible. 

Identify qualified and sensitive interpreters to work with victims. Ensure that protection and 
ort measures are culturally sensitive and appropriate and take into account privacy, stigma, sham 

Provide victims with clear and comprehensive information about all forms of protection and 

supp e 
and the importance of family and community. Consider engaging cultural mediators to facilitate 
communication, build trust and offer culturally appropriate protection and support. 

including providing victims with the option to return home without undue delay, particularly in the case 
of children separated from their families. Provide protection and support in victims’ home countries and 
communities so that they are able to return home. 

Understand how victims’ family situations impact their decisions about protection and support, 

Victims should have the right to make decisions about protection and support, including to 

Avoid revictimizing or retraumatizing trafficking victims. Ensure that protection and support is 

Recognize that victims have reasons to fear authorities, which may interfere with their 

Identify victims’ risk of harm at different stages and from different people. This may include 

Guidance for Practitioners 

Cung cấp thông tin rõ ràng và toàn diện về tất cả các hình thức bảo vệ và hỗ trợ bằng một ngôn ngữ và 
hình thức dễ hiểu với nạn nhân, phải bằng cả thông báo là lời nói và văn bản. Điều chỉnh thông tin cho phù 
hợp với các nạn nhân khác nhau, bao gồm cả trẻ em ở các độ tuổi và giai đoạn phát triển khác nhau. Kết nối 
nạn nhân với việc phát triển tài liệu thông tin để cải thiện cách trình bày sao cho rõ ràng và dễ hiểu. 

Tìm ra các thông dịch viên có trình độ và đủ nhạy cảm để làm việc với nạn nhân. Đảm bảo rằng các biện 
pháp bảo vệ và hỗ trợ có tính đến nhạy cảm văn hóa, quyền riêng tư, sự kỳ thị, nỗi xấu hổ, tầm quan trọng của 
gia đình và cộng đồng. Cân nhắc việc mời các hòa giải viên văn hóa hỗ trợ cho quá trình trao đổi thông tin, 
xây dựng lòng tin và đưa ra sự bảo vệ và hỗ trợ phù hợp về mặt văn hóa. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nạn nhân phải có quyền tự mình đưa ra quyết định về việc nhận sự bảo vệ và hỗ trợ, bao gồm cả việc từ 
chối các biện pháp được đưa ra. Đảm bảo rằng các nạn nhân được thông báo đầy đủ và hoàn toàn đồng ý nhận 
sự bảo vệ và hỗ trợ, cần tính đến trạng thái tinh thần của nạn nhân sau khi bị mua bán cũng như các vấn đề về 
nhận thức, tuổi tác, ngôn ngữ và văn hóa. Nạn nhân không nên bị ép buộc phải nhận sự trợ giúp; Hỗ trợ 
không có nghĩa là được phép xâm phạm quyền và tự do cá nhân của nạn nhân. Bảo vệ giữ bí mật và quyền 
riêng tư của nạn nhân. Tuy nhiên với trường hợp nạn nhân là trẻ em, cần có thêm các sự cân nhắc đặc biệt, trẻ 
em vẫn cần phải được tham gia vào việc tự mình đưa ra quyết định là có muốn nhận sự bảo vệ và hỗ trợ hay 
không, cũng như quyền chọn lựa những gì mà chúng cho là tốt nhất đối với chúng. 

 
Nạn nhân bị mua bán có những lý do chính đáng của họ để từ chối được bảo vệ và hỗ trợ. Kết nối các nạn 

nhân với các cán bộ thực thi để thiết kế và điều chỉnh các biện pháp can thiệp nhằm đáp ứng tốt hơn nữa vì nhu 
cầu và lợi ích của nạn nhân, trong đó là phải lấy nạn nhân làm trung tâm và dựa trên hiểu biết về sang chấn. 

 

Hãy nhạy cảm với cảm giác nhục nhã và xấu hổ của nạn nhân về việc bị mua bán và việc phải cầu cứu sự 
trợ giúp. Hiểu các rào cản đối với việc tạo lập lòng tin với nạn nhân, bao gồm những trải nghiệm khác nhau của 
họ khi bị mua bán cũng như kinh nghiệm tiêu cực của họ về nhà chức trách. Nhấn mạnh với nạn nhân rằng họ 
không bị trách cứ về những gì đã xảy ra và họ đã được an toàn. Đây là một vụ án không phải do họ gây ra. 

 
 

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình của nạn nhân và ảnh hưởng của việc này với quyết định lựa chọn của họ 
về việc nhận sự bảo vệ và hỗ trợ. Nên xem xét việc cho nạn nhân lựa chọn trở về nhà ngay mà không đòi hỏi 
bất cứ điều kiện nào, đặc biệt trong trường hợp trẻ em đang bị xa gia đình. Cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ tại 
quốc gia và cộng đồng của nạn nhân để họ có thể được trở về nhà. 
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Tránh việc tái trở thành nạn nhân của nạn mua bán người hoặc gây thêm sang chấn cho họ. Đảm bảo 
rằng sự bảo vệ và hỗ trợ phải 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 các văn hóa khác nhau. Cung cấp cho nạn nhân sự bảo vệ và hỗ trợ phù hợp 
với nhu cầu cá nhân sau khi họ đã xem xét và đồng thuận, cần tính đến các đặc điểm khác nhau của độ tuổi, 
giới tính, khuynh hướng giới, quốc tịch, dân tộc hoặc xuất thân xã hội, vấn đề khuyết tật hoặc các yếu tố khác. 

Hướng dẫn cho các cán bộ thực thi 
 

Xác định nguy cơ bị tổn hại của nạn nhân ở các giai đoạn khác nhau và từ những phía khác nhau. Bao 
gồm nguy cơ từ những đối tượng mua bán người và đồng bọn của chúng, từ phía chính quyền và những người 
trong gia đình và cộng đồng của nạn nhân. Đưa ra các biện pháp nhằm giải quyết các tình huống riêng của 
từng nạn nhânđể bảo vệ sự an toàn và an sinh của họ. Đánh giá rủi ro và nhu cầu bảo vệ dựa trên các nền tảng 
thực tế có sẵn. Thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung trong trường hợp nạn nhân bị mua bán là trẻ em, đặc 
biệt tập trung vào những mối quan tâm của chính các em. 

 
Nhận thức rằng nạn nhân có lý do để sợ hãi chính quyền, điều này có thể cản trở việc họ sẵn sàng chấp 

nhận sự bảo vệ và hỗ trợ. Làm việc với nạn nhân để hiểu cảm nhận, mối quan tâm của họ và tạo được sự tin 
tưởng với họ. 



 

 

 
 

 
 

Sự sẵn sàng, khả năng tiếp cận và sự phù hợp của việc bảo vệ và hỗ trợ 
 

Trong khi nhiều nạn nhân bị mua bán nhận được sự 
bảo vệ và hỗ trợ, thì nhiều nạn nhân khác không 
được bảo vệ và không được hỗ trợ gì sau vụ việc, cả 
khi họ ở nước ngoài và tại đất nước của họ. Nhiều 
nạn nhân không được cung cấp tình trạng hợp 
pháp tại quốc gia đến (ví dụ: ghi nhận về quãng thời 
gian cư trú và / hoặc giấy phép cư trú). Nhiều nạn 
nhân bị bắt, tạm giam và thậm chí bị truy tố vì 
những hành vi mà họ bị buộc phải thực hiện trong 
quá trình bị mua bán. Bị bắt và bị bỏ tù là điều đáng 
sợ, gây căng thẳng và tổn thương cho các nạn nhân 
bị mua bán. Một số nạn nhân bị đe dọa, bị uy hiếp 
và thậm chí bị lạm dụng trong khi bị giam giữ. 

 
Một số sự “bảo vệ” không phải là bảo vệ. Nạn nhân 
được “bảo vệ” trong các nhà tù, trung tâm giam giữ 
và trong thời gian tố tụng hình sự hay ở những địa 
điểm khác nhau. Và trong khi bị giữ ở đó, họ nhận 
được rất ít hoặc không nhận được sự trợ giúp hoặc 
hỗ trợ nào. Trường hợp này xảy ra cả với nạn nhân là 
trẻ em bị mua bán. Trong một số trường hợp, nạn 
nhân bị giam giữ trong các trại tạm trú và không 
được hỗ trợ đầy đủ (ví dụ: các dịch vụ không dựa 
trên hiểu biết về sang chấn, thiếu nhạy cảm với nạn 
nhân, thiếu thân thiện với trẻ em, thiếu nhạy cảm 
về giới và không phù hợp về mặt văn hóa). 

 
Sự bảo vệ tính mạng và sự an nguy cho nạn nhân 
không phải lúc nào cũng đầy đủ và nếu có thường 
chỉ có trong từng thời điểm nhất định mà thôi 
(ngay sau khi xuất cảnh hoặc trong quá trình tố 
tụng). Sự bảo vệ tính mạng và sự an nguy cho nạn 
nhân thường không có sẵn khi họ về đến cộng 
đồng, gia đình hoặc về lâu dài. 

 
Hạn chế hoặc không có sẵn. Nhiều nạn nhân bị mua 
bán không được trợ giúp đầy đủ - nghĩa là họ không 
nhận được tất cả các hỗ trợ tức thời được quy định 
trong các điều luật và chính sách phòng chống mua 
bán người. Một số chỉ nhận được sự hỗ trợ tối thiểu 
(ví dụ, tiền để trở về nhà hoặc các chi phí khẩn cấp 
như quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, thực phẩm cơ 
bản). Nhiều nạn nhân chỉ nhận sự hỗ trợ trong thời 
hạn ngắn, không có bất kỳ gợi ý nào đến một kế 
hoạch hoặc dịch vụ tái hòa nhập lâu dài. 

 
Cũng như các nguồn lực sẵn có không được dành 
cho các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Họ có 
thể toàn không được trợ giúp gì khi ở nước bị đưa 
đến hoặc cả khi đã được về quê hương. Sự khác biệt 
này thường bắt nguồn từ việc thiếu kinh phí (của 
các tổ chức chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự). 

Cảm ơn Chúa, đã dành cho tôi [sự bảo vệ] 
... Các nhân viên gọi điện cho tôi mỗi tuần 
một lần hoặc mỗi tháng một lần. [Anh ấy 
hỏi] “Tình hình thế nào rồi? Khoẻ không? 
Còn ở địa chỉ cũ không? Đôi khi họ gọi đúng 
lúc tôi đang làm việc. Họ vẫn thường xuyên 
để tâm đến tôi. (Một nạn nhân)xxviii 

 

 
Chúng tôi đã bị giam giữ hơn hai tháng. 
Chúng tôi không được ăn uống tốt. Họ cho 
chúng tôi ăn cháo và chỉ được ăn cơm ngày 
một lần. Chúng tôi đã phải xếp hàng chờ 
thức ăn. Đôi khi những người ở trại tạm trú 
tranh giành thức ăn với nhau. Quản giáo đã 
dí dùi côn điện vào chúng tôi nếu chúng tôi 
không trật tự ... (Một nạn nhân)xxix 

 
 
 

Ít nhất họ cũng nên chắc chắn rằng biện 
pháp bảo vệ mà cảnh sát đưa ra là có thật 
bởi vì, chẳng hạn như em gái tôi đã nhận 
được một cuộc gọi từ những đối tượng 
mua bán người. (Một nạn nhân)xxx 

 
 
 

Có sự trợ giúp nhưng đó chỉ là sự giúp đỡ 
đơn thuần. Sự trợ giúp không được đầy đủ. 
Tôi biết đã có ai đó giúp đỡ, chắc chắn phải 
có. Thứ lỗi cho tôi, không phải tôi thiếu sự 
hỗ trợ, nhưng là một sự hỗ trợ thiếu thốn, 
không thể giúp được mọi mặt. (Một nạn 
nhân)xxxi 

 
 

Năm tài chính vừa qua không có việc giao 
nhiệm vụ hoặc quỹ được trích ra không 
nhiều cho các nạn nhân của các vụ việc 
mua bán người. Rõ ràng là chi phí không có 
nhiều và việc này rất tốn kém và tất cả 
chúng ta đều biết rằng [...]? đã không phân 
bổ cho các quỹ ...(Một cán bộ thực thi)xxxii 

 
 

  

 

 
Những thách thức về cách tổ chức và cơ chế trong quá trình bảo vệ và hỗ trợ 



 

 

 

Không có cho một số nạn nhân. Một số nạn nhân 
không thể tiếp cận sự bảo vệ và hỗ trợ vì họ 
không được đưa vào diện mà quốc gia đó liệt 
vào danh sách nạn nhân của vụ việc mua bán 
người. Luật chống mua bán người ban đầu 
thường được định nghĩa trong phạm vi hẹp (ví 
dụ, là mua bán người để bóc lột tình dục hoặc 
mua bán phụ nữ và trẻ em). Trong khi nhiều 
quốc gia đã sửa đổi luật chống buôn người, các 
biện pháp bảo vệ và hỗ trợ không phải lúc nào 
cũng theo kịp và một số nạn nhân nhận được ít 
sự bảo vệ hoặc thậm chí không được bảo vệ. Ở 
nhiều quốc gia, hỗ trợ cho nam giới và trẻ em 
trai còn hạn chế, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân 
bị mua bán cho lĩnh vực nhân lực lao động còn 
hạn chế. Thông thường, các chương trình chỉ 
được thiết kế cho một loại nạn nhân cụ thể 
hoặc các nạn nhân của một dạng thức mua bán 
người cụ thể (ví dụ, trẻ em và thanh thiếu niên 
bị mua bán hoặc nạn nhân bị mua bán để bóc 
lột tình dục). 

 
Hỗ trợ không phải lúc nào cũng được thiết kế 
cho phù hợp với nhu cầu của nạn nhân bị mua 
bán là trẻ em. Ví dụ, nhiều nạn nhân bị mua bán 
là trẻ em không được chỉ định một người giám 
hộ hợp pháp để đảm bảo rằng chúng nhận 
được sự chăm sóc thích hợp (ví dụ: nơi tạm trú, 
sự chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý - xã hội, 
giáo dục và hỗ trợ ngôn ngữ) và để thông báo 
cho chúng về các quyền của chúng cũng như 
nhận diện được những giải pháp bảo vệ bền 
vững, vì lợi ích tốt nhất cho trẻ. 

Không được thiết kế riêng theo từng dạng khác 
nhau. Các tổ chức và cơ quan thường cung cấp 
một gói dịch vụ tiêu chuẩn chung chung. Gói 
dịch vụ này thường không thể điều chỉnh linh 
hoạt với nhu cầu, hoàn cảnh, mối quan tâm 
hoặc năng lực cá nhân của nạn nhân. Một số 
yêu cầu hỗ trợ đặc biệt của nạn nhân không có 
sẵn nên họ không được trợ giúp (ví dụ, liên 
quan đến tình trạng khuyết tật thân thể, chấn 
thương tinh thần, sang chấn, tình trạng bệnh 
tật mãn tính, tình trạng mù chữ và làm toán),. 
Một số khác nhận được sự hỗ trợ nhưng không 
phù hợp với họ vì thế không đáp ứng được nhu 
cầu của họ mà còn gây lãng phí nguồn lực và 
khiến nạn nhân cũng như các cán bộ thực thi 
thất vọng. 

 
Không sẵn có ở một số nơi. Một số quốc gia cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân toàn diện 
hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi trong cùng một 
quốc gia, các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ thường 
được phân bổ không đồng đều giữa các vùng 
miền, thường ở các thành phố lớn hơn và ở thủ 
đô có nhiều dịch vụ hơn, ở các thị trấn và làng 
mạc nơi mà hầu hết nạn nhân sinh sống thì lại 
có ít dịch vụ hơn. Một số nạn nhân không được 
hỗ trợ hoặc không được hỗ trợ đầy đủ vì lí do 
chỗ họ sống chỉ có ở mức độ nhất định. 

 
Các tổ chức chỉ tập trung vào trẻ em gái 
nhưng trẻ em trai cũng có khi bị trở thành 
nạn nhân và bị bỏ rơi. Vì vậy, cũng nên có 
một mái ấm cho các trẻ em trai. Nơi chúng 
cháu có chỗ ở và được học hành. (Một nạn 
nhân trẻ em)xxxiii 

 
 

 
Tôi không nghĩ có bất kỳmột nhà ẩn trú an 
toàn nào cho đàn ông. Đó là sự thất vọng 
của tôi. Một số bị thương tích và không có 
nơi nào để nhận điều trị cho họ vì những nơi 
sẵn có chỉ nhận phụ nữ. (Một cán bộ thực 
thi)xxxiv 

 

 
[Các tổ chức và cơ sở] hỗ trợ đào tạo việc 
làm, ví dụ, trong một hiệu làm đầu. Nhưng 
thực tế là không phải tất cả nạn nhân đều 
quan tâm tới [công việc] này ... 
Đây không phải là điều cô ấy muốn hay cần 
đối với cuộc sống của mình. (Một cán bộ 
thực thi)xxxv 

 
 

Nhiều nạn nhân bị các hội chứng tâm lý và 
họ phải đến bệnh viện [chuyên khoa] để 
điều trị Ở đây [trong huyện] 
... cơ sở vật chất và dịch vụ hạn chế 
không dành riêng cho nạn nhân bị mua bán. 
Họ không có ngân sách. Vì vậy, chúng tôi 
muốn có một bệnh viện tâm thần ở cấp 
[huyện], để họ không phải lên đến tận [thủ 
đô]. (Một cán bộ thực thi)xxxvi 

 
Tôi rất cần việc làm, bởi vì vợ chồng tôi nợ 
rất nhiều tiền, và chủ nợ đang gây áp lực cho 
chúng tôi, đặc biệt là bây giờ họ biết tôi 
đang ở nước ngoài Đó là lý do tại sao tôi 
không muốn về nhà mà không có tiền vì 
tính mạng của vợ tôi đang bị đe dọa. (Một 
nạn nhân)xxxvii 

 
 
 

Tôi không biết tìm sự hỗ trợ ở đâu; Không có 
tổ chức nào có thể giúp tôi. Người thân của 
tôi cũng không biết. Những người khác, tôi 
nghĩ họ có thể cũng không biết. Tôi nghe 
nói rằng họ cũng gặp phải trường hợp như 
tôi nhưng họ không biết tìm kiếm sự hỗ trợ 
ở đâu. (Một nạn nhân)xxxviii 



 

 

 
Điều quan trọng là phải có sự bảo vệ và hỗ trợ cho tất cả các nạn nhân bị mua bán, ngay sau 
vụ việc cũng như trong các giai đoạn tái hòa nhập khác nhau của họ. Khi đánh giá nhu cầu 
của nạn nhân kỹ lưỡng sẽ cho phép các cán bộ thực thi điều chỉnh dịch vụ hỗ trợ phù hợp với 
từng dạng nhu cầu cụ thể của từng nạn nhân. Cần chú ý làm thế nào để tiếp cận các nhóm 
nạn nhân bị mua bán và các khu vực địa phương chưa sẵn có việc cung cấp dịch vụ. 

 
 

 
 

Tiếp cận thông tin về việc bảo vệ và hỗ trợ  

Tiếp cận được thông tin là điều kiện tiên quyết để có được sự chấp thuận của nạn nhân với đầy đủ nhận 
thức cũng như để có được sự ghi nhận bằng văn bản về việc bảo vệ và hỗ trợ từ phía họ. Nạn nhân cần có 
thời gian để xử lý thông tin nhằm cân nhắc kĩ lưỡng khi đưa ra quyết định. Hơn thế, nhiều trường hợp khi 
nạn nhân không nhận được thông tin đầy đủ, thông tin không rõ ràng và thậm chí không chính xác về 
các quyền được bảo vệ, các lựa chọn hỗ trợ khác nhau và các cách tiếp cận các dịch vụ này, cũng như cả 
quyền từ chối hoặc trường hợp về sau họ có thể đơn phương chấm dứt việc nhận sự bảo vệ và hỗ trợ. 

 
Thông tin không phải lúc nào cũng phù hợp 
với trình độ học vấn, trạng thái tinh thần, 
ngôn ngữ và năng lực nhận thức của nạn 
nhân. Thông tin có thể không được trình 
bày phù hợp với họ (bao gồm cả thông tin 
bằng văn bản và bằng lời nói). Thông tin 
hiếm khi được điều chỉnh cho phù hợp với 
độ tuổi, trình độ học vấn và giai đoạn phát 
triển của trẻ em là nạn nhân bị mua bán. 

Một số nạn nhân không nhận được thông 
tin gì về sự bảo vệ và hỗ trợ. Một số nạn 
nhân sẽ từ chối hỗ trợ nếu họ được thông 
báo từ trước đầy đủ về việc nhận sự bảo vệ 
và hỗ trợ có nghĩa là như thế nào và có 
những yêu cầu gì đối với họ nếu họ nhận. 

Nạn nhân bị mua bán cũng có ít thông tin 
về các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ dành 
riêng cho nạn nhân của các vụ việc mua bán 
người. Đối với nhiều nạn nhân, điều này có 
nghĩa là các lựa chọn của họ chỉ giới hạn 
trong các dịch vụ của một tổ chức hoặcmột 
cơ quan chống buôn người nhất định thay 
vì toàn bộ các dịch vụ hiện có ở một quốc 
gia hoặc một khu vực. Nạn nhân nên nhận 
được thông tin về tất cả các lựa chọn của 
việc được bảo vệ và hỗ trợ. 

 
Tôi không biết mong đợi cái gì. Tôi không 
biết mình nên đến đâu. Họ nên nói rõ cho 
tôi hơn một chút về những gì sẽ xảy ra. Khi 
tôi đến chỗ công an, tôi không biết gì cả. 
Tôi không biết rằng có một chỗ như vậy. 
(Một nạn nhân)xxxix 

 
 
 

[Chúng tôi] cần một người có thể giải thích 
cho chúng tôi điều gì đang thực sự xảy ra. 
Chúng tôi không hiểu gì về trung tâm hỗ 
trợ và tất cả. (Một nạn nhân)xl 

 
 
 
 

Có, người phụ nữ đó đã giải thích rõ ràng 
cho tôi về những dịch vụ mà tôi có thể được 
hưởng ở nơi tạm trú. Mọi thứ đã rất rõ 
ràng. Cô ấy đưa cho tôi một tập tài liệu 
bằng [ngôn ngữ tôi đọc hiểu], trong đó mọi 
thứ được giải thích cả. (Một nạn nhân)xli 

 

 

Nạn nhân yêu cầu có thông tin rõ ràng, toàn diện và chính xác về tình trạng của họ với tư cách 
là nạn nhân bị mua bán và các lựa chọn khi được bảo vệ và hỗ trợ, cũng như thời gian để tìm 
hiểu thông tin này và đưa ra các quyết định dựa trên những thông báo đầy đủ và đã có sự cân 
nhắc kỹ lưỡng. Thông tin phải được điều chỉnh cho phù hợp với các hồ sơ khác nhau của những 
người bị mua bán, bao gồm việc nạn nhân là người lớn hay trẻ em, người nước ngoài hay công 
dân của nước sở tại. Đề nghị sự hợp tác của nạn nhân trong việc thiết kế và cung cấp thông tin 
bằng cả văn bản và lời nói sao cho thật dễ hiểu và có lợi nhất với nạn nhân. 



 

 

 
 
 

Những điều kiện và hạn chế trong việc bảo vệ và hỗ trợ 
Việc bảo vệ và hỗ trợ thường có các điều kiện sao cho phù hợp với thực tế. Nạn nhân có thể từ chối sự bảo vệ và 
hỗ trợ khi họ cảm thấy không an toàn và không thoải mái với những điều kiện này. 

 

Nơi trú ẩn khoá, có sự kiểm soát và hạn chế ra 
vào. Ở nhiều quốc gia, nạn nhân bị giữ trong 
những nơi trú ẩn khoá cổng, không được tự 
do đi lại hoặc tiếp xúc với người thân trong 
nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Hoặc giả 
nếu cho phép sự truyền đạt thông tin thì lại 
thường bị kiểm soát hoặc giám sát. 

Một số nơi trú ẩn kín cổng cao tường, có bảo 
vệ canh, có cổng khóa và dây thép gai. Những 
nơi khác có thể bị cô lập về mặt địa lý để hạn 
chế khả năng tiếp cận, cũng như cản trở việc 
bỏ trốn. Những hạn chế này thường được 
biện minh là cần thiết vì nguy cơ bị trả thù từ 
những đối tượng mua bán người, vì nạn nhân 
là người nước ngoài không có tư cách pháp lý 
để di chuyển tự do trong nước sở tại và/hoặc 
để ngăn chặn việc tiếp cận với nạn nhân đang 
làm nhân chứng cho các hoạt động tố tụng 
hình sự. 

Những nơi trú ẩn khoá kín thường được coi là 
một hình thức “giam giữ nhằm bảo vệ”, do 
đây được coi là vì lợi ích cao nhất cho nạn 
nhân. Tuy nhiên, những biện pháp này 
thường được áp dụng ngay cả khi không có 
các vấn đề pháp lý và an ninh. 

Một số lượng không nhỏ trong số những 
người ở trong các khu tạm trú khoá kín là trẻ 
em. Các em phải dưới những điều kiện không 
thích hợp trong một thời gian dài (ví dụ, ở 
chung với người lớn hay những kiểu nạn nhân 
có nhu cầu khác nhau). Các em thường đến từ 
nhiều nước khác nhau và phải sống xa gia 
đình đã lâu. 

 
Rốt cuộc cháu đã ở trong trung tâm bảo 
trợ bảy, tám tháng... Cháu không hiểu tại 
sao mình lại phải ở tại trung tâm bảo trợ 
lâu như vậy . (Nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em)xlii 

 
 
 
 

Điều này không tốt cho cháu. Cháu thấy 
ngộp ngạt khi ở đó. Sẽ thật tốt nếu nhân 
viên nơi trú ẩn có thể sắp xếp cho chúng 
cháu ra ngoài một hoặc hai lần một tuần. 
(Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xliii 

 
 

Tôi chỉ có một ý kiến phản đối - tôi không 
thể gọi điện cho gia đình. Mỗi tháng chỉ 
một lần. Như vậy thì không đủ. Mọi thứ 
khác đều ổn. Tôi ước có thể nói chuyện 
thường xuyên hơn với con cái và gia đình. 
(Một nạn nhân)xliv 

 
 
 

Thật đáng thất vọng vì chúng tôi muốn về 
nhà và chúng tôi không được phép gọi 
điện về nhà [trong khu trú ẩn]. Các bạn 
của tôi và tôi đã hét vào mặt các giáo viên, 
“Tại sao lại giữ chúng tôi ở đây? Tại sao 
bạn không gửi chúng tôi về nhà? “. (Nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em)xlv 

Liệt kê các loại thông tin cần có trong bản tài liệu cung cấp thông tin cho nạn nhân 

của các vụ việc mua bán người. 



 

 

 

Bị giam giữ trong những nơi tạm trú và 
không có sự tiếp xúc với gia đình gây ra căng 
thẳng và lo lắng đáng kể, đặc biệt là đối với 
trẻ em. Trong một số trường hợp, nạn nhân 
có thể phải đối mặt với hình phạt hoặc bị 
trừng phạt khi họ vi phạm quy tắc hoặc bị coi 
là bất hợp tác. Nhiều nạn nhân từ chối và 
thậm chí trốn tránh hình thức hỗ trợ này vì 
nó đang kiểm soát, hạn chế và không giúp ích 
gì cho họ phục hồi. 

Bảo vệ và hỗ trợ cưỡng bức. Một số hình thức 
bảo vệ và hỗ trợ về cơ bản là cưỡng bức. Nạn 
nhân không được thông tin đầy đủ về tình 
trạng và các lựa chọn của họ, có nghĩa là sự 
đồng ý của họ không trên cơ sở được cung 
cấp đầy đủ thông tin. Sự đồng ý bằng văn bản 
rằng họ được được thông báo đầy đủ không 
phải lúc nào cũng được quan tâm yêu cầu. 
Tương tự như vậy, thường không có cơ chế 
cho phép từ chối nhận tiếp sự hỗ trợ một khi 
trước đó đã chấp nhận. Một số nạn nhân được 
đưa vào các chương trình bảo vệ với những 
nơi trú ẩn thường khoá kín, và không được 
thông báo về lựa chọn rằng họ có thể xin thôi 
không nhận sự giúp đỡ trú ẩn này. 

Nhiều nạn nhân bị mua bán bị buộc phải ở lại 
nước bị đưa đến một thời gian sau khi bị mua 
bán.Thường thì điều này xảy ra với những 
nạn nhân là nhân chứng trong quá trình truy 
tố đối tượng đã đem họ đi bán. Bị “hỗ trợ 
cưỡng bức” trong thời gian dài tạo ra sự căng 
thẳng đáng kể cho nạn nhân, đặc biệt là khi 
thời gian lưu trú không đi kèm với các dịch vụ 
và hỗ trợ thích hợp.Thời gian tạm trú dài hạn 
cản trở nạn nhân có sự tiến triển trong việc 
hồi phục. Tác động của việc hỗ trợ bắt buộc 
này đối với trẻ em đặc biệt nghiêm trọng vì 
nó có nghĩa là không thể trở về nhà và gặp 
gia đình trong một thời gian khá dài. 

 
Hợp tác pháp lý có điều kiện. Nhiều nạn nhân 
không chấp nhận sự bảo vệ và hỗ trợ nếu phải 
phụ thuộc vào việc hợp tác của họ với cơ quan 
thực thi pháp luật hoặc tham gia vào các thủ 
tục mang tính pháp lý, ngay cả khi quy trình 
này cho phép họ có giấy phép cư trú, quyền 
làm việc và các dịch vụ khác. Ở một số quốc 
gia, chính quyền quy định việc bảo vệ và hỗ 
trợ với điều kiện nạn nhân phải tham gia hỗ 
trợ vào các quy trình pháp lý. Các cán bộ thực 
thi thường không giải thích rõ ràng điều này 
sẽ đòi hỏi những gì (chẳng hạn như thời gian 
cho việc này) hoặc quyền từ chối của họ. 
Nhiều nạn nhân cho biết, hoặc có ấn tượng 
rằng họ bị buộc phải cung cấp các lời khai và 
làm chứng chống lại những đối tượng đã 
mua bán mình. Một số nạn nhân rất hối hận 
khi được hỗ trợ dưới điều khoản này bởi phải 
có liên quan đến quy trình pháp lý mà họ 
không cảm thấy có lợi gì cho họ. 

 
Tôi nghĩ rằng tôi đã ở quá lâu trong khu 
trú ẩn vì phải phụ thuộc vào quá trình truy 
tố hình sự. Tôi hiểu rằng tôi phải hoàn 
thành [vụ việc] trước nhưng trong thời 
gian đó tôi không thể liên lạc với gia đình, 
điều này khiến tôi rất buồn. Sẽ rất tốt nếu 
quá trình truy tố không kéo dài như vậy. 
(Một nạn nhân)xlvi 

 
 
 
 

Vâng, [cảnh sát] bảo nếu tôi muốn được 
hỗ trợ làm lại hộ chiếu, tôi phải đưa ra lời 
khai chống lại những đối tượng mua bán 
người. Nếu không, họ thậm chí sẽ tống tôi 
vào tù vì tội làm giả giấy tờ. (Một nạn 
nhân)xlvii 

 
 

Thật khó chịu khi luôn bị dày vò bởi 
những câu hỏi. Tôi đã rất mong được về 
nhà. Nhưng họ giải thích với tôi rằng 
tôi nên ở đó vài ngày, để làm chứng 
chống lại người đàn ông đã bán chúng 
tôi làm nô lệ ... Có, họ nói với tôi rằng 
tôi phải hợp tác với cảnh sát. (Một nạn 
nhân)xlviii 

 
 
 

Chẳng hay ho gì khi bạn bị ai đó thao 
túng hoặc khi có một số điều kiện buộc 
phải chấp nhận để được hỗ trợ. Đáng ra 
đây phải là cái gì đó thật chân thành, sự 
thật lòng của con người dành cho nhau. 
(Một nạn nhân)xlix 

 
 
 
 

Cháu đã phải đến tòa án. Cháu không có 
sự lựa chọn nào. (Một nạn nhân là trẻ 
em) l 

 
 
 
 

[trong một trường hợp, nạn nhân thay 
đổi ý định tham gia tố tụng], bất ngờ 
[nạn nhân] của vụ việc mua bán người 
nói rằng cô ấy không muốn tiếp tục quá 
trình này vì áp lực từ gia đình, vì thủ 
phạm là người thân của nạn nhân. (Một 
cán bộ thực thi)li 



 

 

Trẻ em bị mua bán ít có sự lựa chọn khi muốn từ 
chối làm nhân chứng trong các quá trình pháp lý 
cũng như các điều kiện cư trú nếu tham gia làm 
nhân chứng (thường sẽ phải ở các trại tạm trú ở 
nước bị đưa đến, phải xa gia đình). Điều này 
thậm chí còn buộc các em phải “đánh đổi” nhiều 
hơn với nhiều việc phải làm trong suốt quá trình 
tố tụng (ví dụ: các cháu bị buộc phải có nghĩa vụ 
đưa ra nhiều lời cam kết và lời khai, phải làm 
chứng trước toà để tố cáo đối tượng đã khai 
thác các cháu / hoặc thực hiện các thủ tục pháp 
lý bằng ngoại ngữ mà các cháu không biết hoặc 
không hiểu nổi). 

 

[Cảnh sát] đã đe dọa cháu. Họ đập tay 
xuống bàn [trong khi] bảo cháu phải 
trung thực. Họ đe dọa sẽ bắt cháu nếu 
cháu không khai. (Nạn nhân là trẻ em)lii 

 
 

 
 

 
 
 

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

Nhiều nạn nhân nhận được các dịch vụ hỗ 
trợ chất lượng cao từ các cán bộ thực thi có 
kỹ năng, hiểu biết và nhạy cảm. Điều này 
đóng một vai trò quan trọng trong quá 
trình hồi phục của họ. Tuy nhiên, điều này 
không phải lúc nào cũng diễn ra. Không 
phải tất cả sự bảo vệ và hỗ trợ đều đạt đủ 
tiêu chuẩn. Một số nạn nhân được ở trong 
các trại tạm trú có điều kiện sống tồi tàn 
và dịch vụ không đầy đủ hoặc chất lượng 
chưa cao. Một số nạn nhân nhận được sự 
chăm sóc y tế mà không hề chữa trị được 
bệnh tật hoặc thương tích của họ hoặc 
những tư vấn không phù hợp và không 
hiệu quả. Nhìn chung, cần phải cải thiện 
chất lượng bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân 
của các vụ việc mua bán người. Điều này 
đòi hỏi phải nâng cao kiến thức, kỹ năng 
và sự nhạy bén của cán bộ thực thi. 

Tất cả sự trợ giúp mà tôi nhận được cho 
đến nay đều rất có giá trị đối với tôi. 
Nhân viên (công tác xã hội) đã đối xử 
lịch sự và thông cảm với tôi. (Một nạn 
nhân)liii 

 
 
 
 

Nhân viên trong trại tạm trú đã đối xử tệ 
với chúng tôi ... Họ coi thường chúng tôi 
và không quan tâm đến chúng tôi. (Một 
nạn nhân)liv 

 

 

Kiến thức và kỹ năng của người cán bộ thực thi. Không phải tất cả các cán bộ thực thi đều được đào tạo về 
bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. Nhiều người thiếu chuyên môn và chưa qua các kì thi sát hạch về chuyên môn. 
Nguyên nhân chủ yếu do lĩnh vực đào tạo này không sẵn có hoặc chưa phổ biến vì còn khá mới mẻ. 

Nhiều cán bộ thực thi chỉ được đào tạo ngắn hạn hoặc vừa học vừa làm tại chỗ và có trình độ cơ bản hoặc 
tổng quát. Nhiều người không được đào tạo để làm việc chuyên với nạn nhân của các vụ việc mua bán 
người. Các cán bộ thực thi cần được trang bị các công cụ và nguồn lực chỉ dẫn về bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân. 
Điều này có thể không phải lúc nào cũng có sẵn ở đất nước của họ. 

Nhiều rào cản khác nhau (bao gồm ngôn ngữ, việc truy cập internet và chi phí in ấn) có thể ngăn cản các 
cán bộ thực thi tiếp cận những nguồn tài liệu từ các quốc gia khác. 

Điều quan trọng là sự bảo vệ và hỗ trợ phải là vô điều kiện và đáp ứng được nhu cầu rõ ràng 
của bản thân nạn nhân. Nạn nhân không nên bị bắt buộc phải tham gia vào quá trình tố 
tụng. Nạn nhân bị mua bán không phải chịu các biện pháp kiểm soát hoặc hạn chế hay cản 
trở việc thụ hưởng các quyền của họ và phải được thông báo đầy đủ về việc bảo vệ và hỗ 
trợ, bao gồm tất cả những hạn chế hay ràng buộc kèm theo nếu có. Cần có sự đồng ý bằng 
văn bản của nạn nhân trước khi cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ cho họ. 



 

 

Sự nhạy cảm của cán bộ thực thi. Một số nạn 
nhân gặp phải tình trạng đối xử tiêu cực và 
thiếu tế nhị từ các cán bộ thực thi được giao 
nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ họ. Điều này bao 
gồm các nhận xét và thái độ thiếu tôn trọng, 
thiếu tế nhị, cũng như các hành vi phân biệt 
đối xử của các cán bộ thực thi. 

Một số các nhận xét của nạn nhân về một số 
cán bộ thực thi có thể là thái độ thiếu tôn 
trọng, thiếu tế nhị, cũng như có các hành vi 
phân biệt đối xử. Nhiều nạn nhân nữ cảm 
thấy bị phân biệt đối xử và bị coi thường, bị 
cho là “gái hư” và “gái mại dâm”, vì họ xuất 
thân từ “gia đình không tốt” hoặc vì họ là 
“nạn nhân”. Một số nạn nhân mô tả sự đối xử 
bất bình đẳng của các cán bộ thực thi như 
“quý” nạn nhân này hơn những người khác, 
đối xử và hỗ trợ nạn nhân nào đó tốt hơn. 

Một số nạn nhân bị các cán bộ thực thi vi 
phạm quyền riêng tư và bí mật (ví dụ: thực 
hiện các cuộc phỏng vấn sàng lọc trong khu 
vực mở và với sự có mặt của những người 
khác, thảo luận về trường hợp của nạn nhân 
mà họ không cho họ biết và đồng ý trước, tiết 
lộ thông tin cá nhân của nạn nhân cho báo 
chí). 

Bỏ rơi, ngược đãi, bạo hành. Trong một số 
trường hợp, các nạn nhân bị mua bán bị các 
cán bộ thực thi bỏ rơi (ví dụ: không được cung 
cấp đầy đủ thức ăn hoặc đồ dùng chăm sóc cá 
nhân, bị bỏ mặc trong thời gian dài hoặc 
sống trong điều kiện sống không hợp vệ 
sinh). 

Một số nạn nhân phải đối mặt với sự ngược 
đãi và lạm dụng từ các cán bộ thực thi được 
giao nhiệm vụ bảo vệ và hỗ trợ họ. Trẻ em đặc 
biệt dễ bị ngược đãi và lạm dụng. Một số nạn 
nhân bị bạo hành hoặc đe dọa bằng lời nói. 
Một số khác bị lạm dụng thể chất và tình dục. 
Trong một số trường hợp, nạn nhân bị ngược 
đãi hoặc bị lạm dụng từ chính những người 
mà họ đang ở cùng hoặc bị giam giữ chung 
sau khi được đưa về khu trú ẩn chung từ các 
vụ việc mua bán người. 

 
 

[Một nhân viên ở một địa điểm trú ẩn] 
nói thế này: Nếu chúng tôi không thể rút 
ra kinh nghiệm và tiếp tục ngu ngốc, 
chúng tôi xứng đáng bị trừng phạt bằng 
việc tự đâm dao vào người mình cho đến 
chết. Và cô ta nói rằng cô ta không thể 
dạy chúng tôi bất cứ điều gì vì cô ta cảm 
thấy cạn lời khi nói chuyện với chúng tôi. 
(Một nạn nhân)lv 

 
 
 

[Các cán bộ thực thi] nói với cháu rằng 
cháu là một con điếm và vì vậy cháu 
không có quyền gì. (Một nạn nhân trẻ 
em)lvi 

 
 
 
 

[Cảnh sát viên] đã đưa thông tin cho báo 
chí. Có tên đầy đủ của tôi... Tất cả các tờ 
báo đều đăng tin đó ... Tôi không thể tin 
rằng câu chuyện của tôi đã được đăng [ ở 
một quốc gia láng giềng], tôi đã thực sự 
sốc. (Một nạn nhân)lvii 

 
 
 

Bộ ga trải giường [ở nơi trú ẩn] trông 
kinh và bẩn thỉu. Vì những người đến 
được đây đã từng trải qua quá nhiều đau 
đớn và khổ sở, nên sẽ tốt hơn nếu chúng 
tôi được cho ở một nơi có môi trường 
sạch sẽ, thoải mái. (Một nạn nhân)lviii 

 
 
 

[Tại nơi trú ẩn], những đứa trẻ từng đi ăn 
xin trên đường phố đã bị đánh đập thậm 
tệ đến nỗi chúng tè dầm cả ra giường 
(Một nạn nhân)lix 

 
 
 

ự bỏ mặc, ngược đãi và lạm dụng có tác động nghiêm trọng và gây suy nhược cho nạn nhân của các vụ 
việc mua bán người, khiến cho họ một lần nữa bị biến thành nạn nhân, tạo ra sự căng thẳng, lo lắng, 
trầm cảm và sang chấn liên tiếp. Điều này đi ngược lại quá trình phục hồi của họ, khiến họ không thể 
phục hồi được khả năng kiểm soát cảm xúc và cảm nhận lại được sự an toàn trong cuộc sống của họ. 
Điều đặc biệt đáng chú ý là nạn nhân của mua bán người là trẻ em. Các em lại gặp ngay những hành vi 
xâm phạm này trong khi được xem là đang được bảo vệ và 

 

 
Cần đặc biệt cân nhắc trong việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán là trẻ em. Các em có thể khác 
nhau ở các độ tuổi, giai đoạn phát triển, giới tính, quốc tịch, dân tộc, cách thức bị khai thác bóc lột khác 
nhau khi bị đem mua bán. Các cán bộ thực thi được đào tạo và có kỹ năng làm việc chuyên với trẻ em 
thường khan hiếm ở một số quốc gia hay trong các cơ sở hoặc tổ chức. 



 

 

 
Việc phối hợp và giới thiệu chưa chặt chẽ 

Việc giới thiệu giữa và trong một số quốc gia được sắp xếp tốt và có cung cấp sự hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân 
liền mạch. Mặc dù vậy, nhìn chung, việc giới thiệu, phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan và tổ chức khi hỗ 
trợ nạn nhân bị mua bán chưa đầy đủ giữa các quốc gia khác nhau hoặc với một số trường hợp ở ngay 
trong cùng một quốc gia nào đó. 

 
Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải hợp tác và phối hợp trong việc giới thiệu tiếp cho các 
nạn nhân để nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ tiếp. Cần có sự bảo vệ và hỗ trợ ngay trong quá trình 
xác nhận ban đầu và trong suốt quá trình chuyển tuyến trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Các cán 
bộ thực thi cần có thông tin đầy đủ về các lựa chọn bảo vệ và hỗ trợ sẵn có tại quốc gia / khu vực 
quê hương của nạn nhân để thông báo cho nạn nhân và hỗ trợ hiệu quả cho việc chuyển tuyến. 

 
 

 

 
 

 

Các thủ tục và cơ chế hiện tại tập trung chủ 
yếu vào việc đưa nạn nhân trở về và thường 
thiếu phần giới thiệu cách thức nhận được hỗ 
trợ hoặc để nạn nhân không được bảo vệ khi 
họ rời đất nước bị đưa đến hoặc trong khi họ 
trở về cộng đồng quê hương của họ. Một số bị 
gửi về quê hương (hoặc đưa đến biên giới) mà 
không có người đi kèm và không được cung 
cấp bất kỳ thông tin nào về cá nhân hoặc tổ 
chức mà họ có thể liên hệ để nhận được sự 
giúp đỡ khi về nước. Một số khác chỉ được đi 
cùng đến biên giới và được cung cấp thông tin 
tối thiểu về nơi đến và những người có thể có 
thể giúp đỡ họ. 

 
Thông thường, có rất ít hoặc không có sự phối 
hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ ở quốc gia 
xuất phát và quốc gia đến về những dịch vụ 
nào hữu ích cần phải làm tiếp; Nơi tiếp cận sự 
bảo vệ và hỗ trợ. Nhiều nạn nhân không được 
giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ tại quốc gia 
của họ. Ngay cả những nạn nhân từng ở trong 
các trại trú ẩn trong một thời gian dài thường 
được cho là không nhất thiết phải được giới 
thiệu thêm gì về việc nhận hỗ trợ một khi họ 
đã rời khỏi trại trú ẩn. 

Trước khi rời đi, tôi gọi điện cho [nhân 
viên từ ở nhà] và nói với cô ấy ngày tôi 
lên đường và cô ấy đợi ở sân bay. 
Và sau đó cô ấy giải thích cho tôi chi tiết 
hơn [về các sự lựa chọn] và tôi hiểu ... 
Nhân viên từ nơi trú ẩn đã thanh toán 
tiền vé, đưa chúng tôi đến sân bay và 
đưa chúng tôi lên máy bay. (Một nạn 
nhân của mua bán người)lx 

 
 
 
 
 

Không ai đến đón chúng tôi [cả]. Chúng 
tôi đành bắt một chiếc xe ôm từ sân bay 
đến trạm taxi. (Một nạn nhân của mua 
bán người)lxi 

 

Thông tin và tài liệu về bảo vệ và hỗ trợ khi về đến cộng đồng ở đất nước của nạn nhân nhằm mục đích 
thông báo một cách dễ hiểu và rõ ràng cho họ về các quyền và lựa chọn để họ có được sự hỗ trợ trong quá 
trình chuyển tuyến. 

Hỗ trợ chất lượng cao là cần thiết cho quá trình hỗ trợ phục hồi nạn nhân. Việc hỗ trợ cần 
phải được theo dõi và điều chỉnh thường xuyên, thậm chí phải được điều chỉnh sau khi tham 
khảo ý kiến từ chính các nạn nhân của các vụ việc mua bán người. Điều quan trọng là các cán 
bộ thực thi phải được đào tạo và giáo dục bài bản và đầy đủ về việc bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 
và có cơ hội trau dồi, phát triển nghề nghiệp liên tục. Một điều quan trọng nữa là các cán bộ 
thực thi phải nhạy cảm, tôn trọng và được biết về các sang chấn của nạn nhân trong khi 
tương tác với nạn nhân cũng như bảo vệ sự riêng tư và bí mật của họ. Các trường hợp gây án 
do sự tắc trách, ngược đãi và bạo hành của các cán bộ thực thi phải được xem xét nghiêm túc 
và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật để truy cứu những người chịu trách nhiệm. Các báo 
cáo về việc làm sai phạm cần được điều tra cẩn thận. 

 
được hỗ trợ. Tùy từng trường hợp, những hành vi đó của các cán bộ thực thi còn cấu thành hành vi vi 
phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc hành vi phạm tội, đòi hỏi cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý. 



 

 

 
 
 

Những dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ nào có sẵn ở quốc gia / khu vực 

bạn đang giới thiệu nạn nhân đến? Thông tin liên hệ của họ là gì? Cán bộ thực thi có 

thể làm gì để cải thiện việc giới thiệu nạn nhân đến các cơ quan và tổ chức này? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Hướng dẫn cho các cán bộ thực thi 
 

Cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ ngay lập tức cho tất cả những nạn nhân nào muốn và cần. Hỗ trợ và bảo vệ 
ngay lập tức; bắt đầu ở mức tối thiểu, bao gồm nơi trú ẩn hoặc chỗ ở, sự tư vấn và cung cấp thông tin, chăm 
sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ vật chất, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ pháp lý, cũng như các lựa chọn về nơi cư trú và 
việc làm, sự tự nguyện trở về trong trường hợp nạn nhân là nước ngoài. 

 

Bảo vệ và hỗ trợ không được loại trừ hoặc bỏ sót bất kỳ dạng nào của nạn nhân bị mua bán (theo độ 
tuổi, giới tính, quốc tịch, hình thức bóc lột hoặc các đặc điểm khác). Xem xét tìm cách tiếp cận các nhóm nạn 
nhân thuộc trường hợp nạn nhân của các vụ mua bán người nhưng không được cung cấp dịch vụ và các nạn 
nhân sống ở các khu vực địa lý chưa có dịch vụ. 

 

Cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ thích hợp cho các nạn nhân bị mua bán là trẻ em, phù hợp với đặc điểm 
yếu thế, quyền và nhu cầu đặc biệt của các em. Phát triển các kỹ năng làm việc với trẻ em và đảm bảo lợi ích 
tốt nhất cho trẻ em với tư cách là người đại diện đảm bảo quyền lợi cho trẻ. 

 
Chỉ định một nhân viên phụ trách giám sát việc bảo vệ và hỗ trợ từng nạn nhân. Tiến hành đánh giá 

nhu cầu kỹ lưỡng để xác định những hỗ trợ cụ thể nào là cần thiết cho từng nạn nhân. Đánh giá nhu cầu bảo 
vệ của nạn nhân theo tiến trình thời gian và đảm bảo rằng các dịch vụ được điều chỉnh thích hợp với nhu cầu 
và tình huống có thể thay đổi của nạn nhân và trong trường hợp nạn nhân phải tham gia vào quá trình tố 
tụng hình sự. 

 
Đảm bảo rằng việc bảo vệ và hỗ trợ là tự nguyện, vô điều kiện và không có các biện pháp kiểm soát, hạn 

chế và xâm phạm quyền của nạn nhân. Cung cấp thông tin đầy đủ về việc bảo vệ và hỗ trợ, kể cả những hạn 
chế và yêu cầu sao cho chắc chắn rằng các quyết định của nạn nhân dựa trên việc đã được thông báo thông 
tin đầy đủ. Hỗ trợ không nên đòi hỏi điều kiện phải có sự hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc quá trình 
tố tụng hình sự. 

 
Cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ trên tinh thần lấy nạn nhân làm trung tâm, dựa trên hiểu biết về sang 

chấn, thân thiện với trẻ em, nhạy cảm giới và phù hợp với các văn hóa khác nhau. Đảm bảo rằng các cán bộ 
thực thi được đào tạo về các cách tiếp cận này. Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và quy tắc ứng xử nghề 
nghiệp khi bảo vệ và hỗ trợ. Bao gồm không gây tổn hại, có được sự đồng thuận dựa trên việc nạn nhân đã 
được thông báo thông tin đầy đủ, sự bảo mật, quyền riêng tư, sự an toàn, tôn trọng và không phân biệt đối 
xử. Ghi nhận những sự phân biệt đối xử, ngược đãi và lạm dụng để truy cứu những người chịu trách nhiệm. 

 
Đánh giá các cơ hội phát triển nghề nghiệp trong quá trình công tác để đảm bảo rằng tất cả các cán bộ 

thực thi tham gia bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân đều được đào tạo và giáo dục để làm việc với cả người lớn và trẻ 
em. Áp dụng các mô hình thực thi tốt, các tiêu chuẩn và hướng dẫn về bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân trong công 
việc của mình. 

 
Cung cấp thông tin rõ ràng, toàn diện và chính xác về tình trạng là nạn nhân bị mua bán cũng như các 

quyền mà nạn nhân được hưởng và những điều liên quan khác. Hãy rõ ràng về những điều khoản bao trùm sự 
bảo vệ và hỗ trợ và cho nạn nhân thời gian để xử lý thông tin cũng như đưa ra các quyết định sáng suốt dựa 
trên việc họ đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Điều chỉnh thông tin theo trình độ học vấn và ngôn ngữ; trong 
trường hợp nạn nhân là trẻ em cần phải tính đến độ tuổi và các giai đoạn phát triển của chúng. Đề nghị nạn 
nhân bị mua bán hợp tác phối hợp trong việc thiết kế thông tin sao cho dễ hiểu với họ. 

 
Hỗ trợ nạn nhân một khi có những việc liên quan về mặt pháp lý như giấy tờ theo dõi về các thời điểm 

cư trú, sự cấp phép tạm trú hoặc xin định cư. Hỗ trợ những nạn nhân không thể trở về nhà vì lý do an toàn. 
Đảm bảo rằng các nạn nhân bị mua bán không bị giam giữ, buộc tội hoặc truy tố vì nhập cảnh hoặc sinh sống 
bất hợp pháp ở một quốc gia nước ngoài, hoặc vì những tội mà họ đã phạm do hậu quả trực tiếp của quá trình 
bị mua bán. Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của các vụ việc mua bán người bất kể họ di cư hay ở tạm trú ở đâu. 

 
Tăng cường việc giới thiệu chuyển tuyến cho nạn nhân của các vụ việc mua bán người với các dịch vụ 

trong nước họ và với các nước khác. Cung cấp cho nạn nhân thông tin về sự bảo vệ và hỗ trợ sẵn có tại quốc 
gia/ khu vực của họ để có thể hỗ trợ hiệu quả cho việc chuyển tuyến. Hợp tác và phối hợp với các cán bộ thực 
thi tại những nơi xuất phát và điểm đến để cải thiện việc giới thiệu chuyển tuyến cũng như việc bảo vệ và hỗ 
trợ nạn nhân. 
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