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Cuốn tài liệu hướng dẫn này được biên soạn bởi Viện NEXUS dành cho cán bộ thực thi trong khuôn khổ dự án: 
Nâng cao khả năng xác định, bảo vệ và tái hòa nhập cho nạn nhân của các vụ việc mua bán người ở châu Á: trong 
tuyển tập tài liệu hướng dẫn dành cho cán bộ thực thi, được Viện NEXUS và Văn phòng hỗ trợ khu vực của Tiến 
trình Bali phối hợp thực hiện. Tài liệu này nhằm hỗ trợ công việc của cán bộ thực thi ở các Quốc gia Thành viên tổ 
chức ASEAN và Tiến trình Bali bằng cách xác định, chắt lọc và trình bày những nghiên cứu, tìm tòi từng có theo bố 
cục ngắn gọn và dễ tiếp cận. Đồng thời, cuốn tài liệu cung cấp hướng dẫn về cách giải quyết các vấn đề và thách 
thức nhằm cải thiện việc xác định, bảo vệ và tái hòa nhập những nạn nhân bị mua bán trong khu vực. 
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Văn phòng Hỗ trợ Khu vực của Tiến trình Bali (RSO) được thành lập vào năm 2012 để hỗ trợ những hợp tác thực 
tiễn vốn có giữa các thành viên của Tiến trình Bali. Tiến trình Bali tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin về chính 
sách, chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm tổ chức cho các thành viên của Tiến trình Bali và các bên liên quan 
chủ chốt khác nhằm đưa ra các sáng kiến thực tế phù hợp với các ưu tiên của Tiến trình Bali. Tiến trình Bali về 
Đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia liên quan (Tiến trình Bali) được thành lập 
năm 2002 với sự đồng chủ trì của các Chính phủ Australia và Indonesia. Đây là tiến trình tham vấn khu vực tự 
nguyện và không ràng buộc giữa 45 quốc gia thành viên cùng 4 tổ chức quốc tế, bao gồm Cao ủy Liên hiệp quốc 
về Người tị nạn (UNHCR), Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), Tổ chức Di cư Quốc tế 
(IOM) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng như một số quốc gia quan sát viên và các tổ chức quốc tế khác 
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Stephen Warnath, 
Nhà sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Viện NEXUS 

Mặc dù nạn mua bán người có thể chấm dứt, nhưng những tổn thất liên quan chưa dừng lại. Nhiều nạn 
nhân tiếp tục phải chịu đựng những hệ luỵ tiêu cực và phải đối mặt với những thách thức khác sau khi họ 
đã thoát khỏi tình trạng bị mua bán. Nhận thức được thực tế đó, tài liệu Hướng dẫn cho các cán bộ thực 
thi này áp dụng cách tiếp cận toàn diện và sâu rộng đối với việc phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân. 
Cuốn tài liệu tập hợp những trải nghiệm và những thách thức mà bản thân nạn nhân đã phải đối mặt 
trong quá trình hồi phục và tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Tài liệu Hướng dẫn dành cho học viên 
này hỗ trợ các Quốc gia thành viên của Tiến trình Ba li trong nỗ lực sao cho việc ứng dụng có thể phù hợp 
được với từng cá nhân theo đúng nhu cầu và trải nghiệm của từng người. Tài liệu này được xây dựng dựa 
trên Tuyên bố của các Bộ trưởng ở Tiến trình Bali năm 2018 nhằm xây dựng sự hợp tác và tham gia vào 
việc đối thoại chính sách, thúc đẩy tính minh bạch, tạo thuận lợi cho việc trao đổi và học hỏi lẫn nhau 
nhằm nâng cao năng lực giải quyết những thách thức phức tạp liên quan đến việc trở lại sinh sống lâu dài 
và tái hòa nhập hiệu quả với cộng đồng của nạn nhân. 

Việc đánh giá mức độ nghiêm trọng của nạn mua bán người nên được xem xét lại qua việc ghi nhận 
những tổn thất kéo dài mà các nạn nhân sống sót sau khi bị mua bán phải chịu đựng. Đây được xem là cả 
một qúa trình đầy thử thách và đòi hỏi không ngừng đấu tranh trong việc xoá bỏ nạn mua bán người. 
Điều này chỉ được hiện thực hóa khi các bên từ cấp độ những đơn vị ở từng quốc gia đến giữa các quốc gia 
có liên quan chủ động lãnh đạo trong công tác phục hồi và tái hòa nhập của các nạn nhân. Việc giải thoát 
nạn nhân ra khỏi vòng vây của bọn mua bán người là rất quan trọng, tuy nhiên đây là chỉ là bước đầu. Việc 
đưa nạn nhân trở về với gia đình, cộng đồng, và đất nước là một thành tựu đáng hoan nghênh nhưng điều 
này là chưa đủ. Tôi tin rằng, chỉ khi có sự cam kết hỗ trợ cho việc phục hồi và tái hòa nhập sao cho việc này 
được thực hiện một cách ý nghĩa và toàn diện thì chúng ta mới có thể thực sự giúp đỡ thành công cho 
những người mà cuộc sống cũng như nguyện vọng của họ đã từng bị gián đoạn và tổn hại bởi sự bóc lột 
nghiêm trọng của những đối tượng mua bán người. Hành vi của chúng là đi ngược lại với lương tri của 
nhân loại cũng như nhân dân ở tất cả các quốc gia đang hợp tác trong Tiến trình Bali. Hiện tại đây là thời 
điểm tốt nhất để chúng ta có thể chung tay nhằm đẩy lùi mua bán người đang tồn tại ở các quốc gia thuộc 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương một cách đầy đủ và hữu hình nhất. 
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Nội dung tài liệu 

 
Tài liệu hướng dẫn này trình bày các nghiên cứu và bằng chứng hiện có liên quan đến việc phục hồi và tái 
hòa nhập của các nạn nhân của nạn mua bán người, bao gồm những thách thức phải đối mặt và các biện 
pháp có thể thực thi để nâng cao hiệu quả tái hòa nhập. 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 phát hiện, 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 của nạn mua bán người, 
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. Tuyển tập này 
có trên các trang web của viện NEXUS và RSO. 

 Đối tượng sử dụng 

 
Tài liệu hướng dẫn này dành cho các cán bộ thực thi của các quốc gia thành viên Tiến trình Bali cũng như 
các đơn vị khác liên quan, nhằm nâng cao sự hiểu biết về sự phục hồi và tái hòa nhập của các nạn nhân trẻ 
em và người lớn của các vụ mua bán người. Các cán bộ thực thi bao gồm các nhân viên và cán bộ trợ giúp 
công tác xã hội, các chuyên viên chăm sóc sức khỏe, nhà tâm lý học và chuyên gia tư vấn, chuyên gia bảo 
vệ trẻ em, luật sư và trợ lý pháp lý, giáo viên và quản lý trường học, giảng viên dạy nghề, cố vấn việc làm, 
chuyên gia kinh doanh, và các chuyên gia quản lý công. Tài liệu này cũng sẽ hữu ích cho các nhà hoạch 
định chính sách trong việc cải thiện các biện pháp thực thi và thủ tục trong việc hồi phục và tái hòa nhập 
của nạn nhân bị mua bán. 

 
Cách sử dụng tài liệu 

Tài liệu này cung cấp một góc nhìn tổng quan toàn diện về các vấn đề và thách thức chính trong việc phục 
hồi và tái hòa nhập của các nạn nhân của các vụ mua bán người, bao gồm người lớn và trẻ em. Các cán bộ 
có thể sử dụng tài liệu này để hiểu rõ hơn về trải nghiệm của nạn nhân trong quá trình tái hòa nhập cũng 
như các thách thức liên quan đến cách tổ chức và cơ chế. Tài liệu cũng cung cấp các hướng dẫn cụ thể và 
thiết thực về phương hướng giải quyết những rào cản hiện có và cải thiện khả năng phục hồi và tái hòa 
nhập của nạn nhân sau khi bị mua bán. 

Những thách thức về cách tổ chức và cơ 
chế 

Những trải nghiệm 
của nạn nhân 

Lời khuyên Ghi chú Hướng dẫn Từ khóa 

Giới thiệu về tài liệu Hướng dẫn dành cho các cán bộ thực thi: Phục 
hồi và Tái hòa nhập của nạn nhân bị mua bán 

 

 

 



Tái hòa nhập là quá trình phục hồi và tham gia về 
mặt kinh tế và xã hội sau khi bị mua bán. Quá trình 
bao gồm:

Một số nạn nhân tái hòa nhập với gia đình và/hoặc 
cộng đồng quê hương bản quán, trong khi đó số khác 
chọn hòa nhập với một cộng đồng mới hoặc tại đất 
nước của họ hoặc ở một quốc gia mới.

Trải nghiệm bị mua bán có thể tác động tiêu cực đến nạn 
nhân ở cấp độ cá nhân, ví như sự bình an về thể chất, tâm 
trí và kinh tế. Việc này cũng có thể tạo ra những căng 
thẳng và xung đột trong các mối quan hệ và tương tác của 
họ với gia đình, cộng đồng và rộng hơn nữa là xã hội. Do 
đó, các nỗ lực tái hòa nhập cần phải cân nhắc và xem xét 
vô số các ảnh hưởng ở các cấp độ cá nhân, gia đình, cộng 
đồng và cơ chế.

Ngoài những ảnh hưởng của việc bị mua bán, nhiều nạn 
nhân phải đối mặt với các vấn đề khác trong cuộc sống 
trước khi bị mua bán. Những vấn đề này gây trở ngại cho 
việc tái hoà nhập (ví dụ, các vấn đề kinh tế, sức khỏe, xung 
đột trong gia đình). Ngoài ra, họ còn vấp phải những vấn 
đề xảy trong cuộc sống   và các mối quan hệ của họ sau khi 
bị mua bán, trong quá   trình phục hồi và tái hòa nhập.

tiếp cận công lý Như vậy, tái hòa nhập không 
đơn thuần chỉ là hướng đến các ảnh hưởng 
của mua bán người. Đó còn là việc giải quyết 
các tổn thương đã tồn tại từ trước và các vấn 
đề nảy sinh trong cuộc sống của nạn nhân sau 
khi bị mua bán. Việc giải quyết những vấn đề 
này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn 
chặn việc bị mua bán lại hoặc bị bóc lột thêm.

Một nạn nhân tái hòa nhập thành công sẽ 
cảm nhận được sự bình an trong tất cả các 
khía cạnh của cuộc sống. Quá trình này bao 
gồm: định cư chỗ ở an toàn, cuộc sống thỏa 
đáng và phù hợp; bình an sức khỏe và thể 
chất; bình an sức khỏe tâm trí; tình trạng 
pháp lý và khả năng tiếp cận các dịch vụ; tiếp 
cận công lý; an toàn và  an ninh; an toàn và an 
ninh; bình an kinh tế; cơ hội giáo dục và đào 
tạo; môi trường xã hội và các mối quan hệ của 
họ sau khi bị mua bán, trong quá trình phục 
hồi và tái hòa nhập.

Phục hồi và tái hòa nhập là gì? ‘

 thể chất 
bình an

tiếp cận một 
mức sống hợp 

lý

 định cư trong 
một môi 

trường ổn 
định và an 

toàn

tâm trí 
bình an

cơ hội phát triển 
về mặt bản 

thân, xã hội và 
kinh tế

tiếp cận với các 
hỗ trợ xã hội và 

cảm xúc

•	 định cư trong một môi trường ổn định và an toàn;
•	 tiếp cận một mức sống hợp lý;
•	 thể chất bình an;
•	 tâm trí bình an;
•	 cơ hội phát triển về mặt bản thân, xã hội và kinh tế;  
 và định cư trong một môi trường ổn định
•	 tiếp cận với các hỗ trợ xã hội và cảm xúc.

 cơ chế

cộng đồng 

gia đình

cá nhân

bình an trong  
gia đình và 

những người
phụ thuộc tình trạng 

pháp lý và khả 
năng tiếp cận 

các dịch vụ

bình an sức 
khỏe và   thể 

chất 

tiếp cận 
công lý

an toàn và
an ninh

cơ hội giáo 
dục và đào 
tạo kinh tế

môi trường xã 
hội và các mối 

quan hệ cá 
nhân lành 

mạnh

bình an
kinh tế

 

bình an 
sức khỏe 

tâm trí 

định cư  chỗ ở 
an toàn, thỏa 
đáng và giá cả 

phù hợp

tái hòa 
nhập  

thành công

tái hoà nhập



Các dịch vụ phải đáp ứng nhu cầu và lợi ích tái 
hòa nhập của các nạn nhân khác nhau dưới mọi 
hình thức bị mua bán. Một số nạn nhân chỉ cần 
một dịch vụ duy nhất (ví dụ, trở về, chăm sóc y 
tế khẩn cấp, bố trí việc làm) trong khi đó số 
khác cần đa dịch vụ (ví dụ, chỗ ở kết hợp với nơi 
chăm sóc tâm lý, hỗ trợ y tế, hỗ trợ pháp lý, giáo 
dục và đào tạo nghề). Dịch vụ ở đây có thể theo 
các hình thức dành riêng cho mua bán riêng 
biệt (do các tổ chức và cơ quan chống mua bán 
người cung cấp) hoặc có thể theo hình thức 
chung (do các trung tâm/cơ quan làm việc với 
những người dễ   bị tổn thương, người di cư hồi 
hương, phát triển  cộng đồng, bảo vệ trẻ em). 
Trong giai đoạn khủng hoảng đầu, nạn nhân 
thường yêu cầu hỗ trợ chuyên sâu và bao quát. 
Nhu cầu của họ  có thể giảm trong giai đoạn 
chuyển tiếp và trong quá trình tái hòa nhập và 
hòa nhập.

Dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập phải được bảo mật, 
không phân biệt đối xử, không phán xét và phù 
hợp với các nguyên tắc nhân quyền. Các 
phương pháp đòi hỏi, hiểu biết dựa trên sang 
chấn, nhạy cảm với nạn nhân, thân thiện với 
trẻ em, nhạy  cảm giới, phù hợp với văn hóa. 
Trẻ em  bị mua bán nên được nhận các dịch vụ 
tái hòa nhập riêng và có tính thân thiện với trẻ 
em. Các cán bộ thực thi nên tham gia vào quá 
trình phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân. 
Các cán bộ thực thi bao gồm các nhân viên và 
cán bộ trợ giúp công tác xã hội, các chuyên viên 
chăm sóc sức khỏe, nhà tâm lý học và chuyên 
gia tư vấn, chuyên gia bảo vệ trẻ em, luật sư và 
trợ lý pháp lý, giáo viên và quản lý trường học, 
giảng viên dạy nghề, cố vấn việc làm, chuyên 
gia quản lý công, chuyên gia và chính quyền 
bảo vệ trẻ em.

Một gói dịch vụ tái hòa nhập toàn diện bao gồm:

 thể chất 
bình an

 tiếp cận một 
mức sống 

hợp lý

 định cư 
trong một 

môi trường 
ổn định và

tâm trí 
bình an

cơ hội phát triển về 
mặt bản thân, xã hội 

và kinh tế
tiếp cận với 

các hỗ trợ xã 
hội và cảm 

xúc

nhà ở, nơi cư 
trú hoặc nhà 
an dưỡng

rợ giúp và hỗ 
trợ pháp lý, 
bao gồm cả 
quá trình tố 
tụng hình sự

hỗ trợ và tư 
vấn tâm lý

các cơ hội 
làm việc

quản lý vụ 
việc

tái hỗ trợ

hỗ trợ y tế

các biện pháp 
an toàn và an 
ninh

giáo dục, đào 
tạo, và kĩ 
năng sống

hỗ trợ hành 
chính

hòa giải, tư 
vấn, và hỗ trợ 
gia đình

Tuy nhiên, khủng hoảng 
hoặc trở ngại có thể xuất 
hiện ở các giai đoạn tái hòa 
nhập khác nhau, tùy thuộc 
vào hoàn cảnh, gia đình và 
cộng đồng của nạn nhân. 
Vậy nên họ cần các dịch vụ 
để ứng phó với những 
khủng hoảng này.

Dẫu việc tái hòa nhập của nạn nhân là trách nhiệm của nhà nước, các tổ chức xã hội dân sự có chuyên 
môn cụ thể thường hỗ trợ chính phủ hoàn thành trách nhiệm trong việc phục hồi và tái hòa nhập.

hiểu biết dựa trên sang chấn: xác định các 
ảnh hưởng của sang chấn, nhằm thúc  đẩy 
môi trường chữa lành và phục hồi
nhạy cảm với nạn nhân: ưu tiên những mong 
muốn, sự an toàn và sự bình an 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 của trẻ về tâm trí,
nhạy cảm giới: 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 giả định 
trên cơ sở giới tính.
phù hợp văn hóa: tôn trọng văn hóa, niềm tin 
tôn giáo, giá trị, tập  quán, thói quen và ngôn 
ngữ của nạn nhân.

 giai đoạn 
khủng hoảng 

đầu

Thoát 
khỏi tình 
trạng bị 

mua bán

giai đoạn 
chuyển tiếp

quá trình tái hòa nhập 
và hòa nhập

tái hoà nhập



 Nạn nhân thoát 
khỏi tình trạng 

bị mua bán

  Được xác định 
là nạn nhân của 

việc mua bán 
người

 Không được xác 
định  là 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 bị  xử 
lý hình sự chung

Nạn nhân bị xử 
lý hình sự riêng 
biệt, 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 mà các nạn nhân từng trải nghiệm mua bán người

Không phải tất cả các nạn nhân đều đi theo một lộ trình tái hòa nhập lý tưởng - nghĩa là được xác định và giới thiệu đến các dịch vụ tái hòa nhập. Nhiều nạn nhân của  
mua bán người không được xác định danh tính bởi thế không nhận được trợ giúp. Một số nạn nhân của  mua bán người không được xác định danh tính nhưng được 
nhận các hình thức hỗ trợ chung cho việc tái hòa nhập. Những người bị xác định sai (ví dụ, là người di cư bất hợp pháp) và bị xử lý hình sự và giam giữ thay vì được hỗ 
trợ trở về, phục hồi và tái hòa nhập. Và một số nạn nhân bị mua bán từ chối hỗ trợ vì các dịch vụ chưa tương thích hoặc họ có thể phải đối mặt với nhiều thách thức 
và rào cản khác trong việc tiếp cận các dịch vụ. Quỹ đạo tái hòa nhập của nạn nhân thường phức tạp và phi tuyến tính, bao gồm cả những cơ hội bị bỏ lỡ. Điều này đòi 
hỏi các cán bộ thực thi có sự hiểu biết để giải quyết.



 

 

Các văn kiện pháp lý liên quan 
đến việc phục hồ và tái hòa nhập 
nạn nhân mua bán 
Một số văn bản quốc tế và khu vực có thể tương quan 
với luật pháp và chính sách trong nước ghi nhận việc 
trở về, phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân của 
mua bán người 

Luật quốc tế và văn bản hướng dẫn 

Theo Điều 2 thuộc Nghị định thư về Chống mua 

bán người của LHQ (2000) kêu gọi các quốc gia bảo 
vệ và hỗ trợ các nạn nhân của mua bán người và tôn 
trọng nhân quyền của họ. Mặc dù không đề cập đến 
việc tái hòa nhập, Nghị định kêu gọi các biện pháp 
hỗ trợ nạn nhân có được sự phục hồi về thể chất 
tâm lý (Điều 6(3)); sự an toàn về thể chất (Điều 
6(5)); nơi ở tạm thời hoặc lâu dài (Điều 7); và sự trở 
về an toàn (Điều 8). 

 
Nguyên tắc và Hướng dẫn về mua bán người và 

quyền conngười (2002) của Văn phòng cao ủy Nhân 

quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi sự trở về an toàn và tự 
nguyện của những người bị mua bán, bao gồm cả 
việc cư trú tại đất nước điểm đến hoặc tái định cư ở 
nước thứ ba. Các quốc gia cũng phải đảm bảo cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm lý, 
chỗ ở, giáo dục và việc làm (Hướng dẫn 6) cũng như 
các biện pháp đặc biệt để hỗ trợ các nạn nhân trẻ em 
(Hướng dẫn 8). 

 
Hướng dẫn về Bảo vệ trẻ em nạn nhân mua bán 

của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (2006) kêu gọi 
việc hòa nhập địa phương nếu việc trở về nước/nơi 
xuất xứ không phải là lựa chọn tốt nhất cho trẻ 
em (Hướng dẫn 9.1); quyền của trẻ em được trở về 
quê hương hoặc nơi xuất xứ (Hướng dẫn 9.2); 
quyền có người giám hộ và tiếp cận với sự chăm 
sóc và bảo vệ lâu dài (bao gồm an ninh, thực 
phẩm, chỗ ở an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ 
tâm lý - xã hội, trợ giúp pháp lý, dịch vụ xã hội và 
giáo dục nhằm hướng đến mục đích tái hoài nhập 
xã hội) (Hướng dẫn 9.2.1); và các nạn nhân là trẻ 
em có quyền được tái định cư và hòa nhập ở một 
nước thứ ba khi họ không thể trở về nhà hoặc hòa 
nhập một cách an toàn tại quốc gia hiện tại 
(Hướng dẫn 9.3). 

 
Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em 

(1989) kêu gọi các quốc gia đảm bảo rằng các nạn 
nhân trẻ em bị bóc lột đều được điều trị thích hợp 
để phục hồi và tái hòa nhập xã hội (Điều 39). 

 
Luật pháp và hướng dẫn khu vực 

 
Công ước ASEAN về chống mua bán 

người (Điều 14(4)); “nỗ lực cao nhất” có thể 
để hỗ trợ nạn nhân tái hòa tạm thời hoặc lâu 
dài (Điều 14 (11)); và quy định về việc hồi 
hương/ trở về an toàn (Điều 15). 

 
 
 

 
Kế hoạch Hành động ASEAN chống mua bán 

người, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em (2012) kêu 
gọi các quốc gia thành viên phải có sự đảm bảo về 
việc đưa ra sự chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ thích 
hợp cho nạn nhân của mua bán người . 

 
Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và bảo vệ các 

quyền của Phụ nữ và Trẻ em, Hướng dẫn về nhạy 
cảm giới (201 6) kêu gọi ác quốc gia thiết lập sự bảo 
vệ và hỗ trợ nhằm phục hồi thể chất, tâm lý và xã 
hội cho các nạn nhân của mua bán người . 

 
 

Hướng dẫn và thủ tục của ACWC để Xác định 
nhu cầu của nạn nhân bị mua bán, đặc biệt là phụ nữ 
và trẻ em (2018) thiết lập các biện pháp hỗ trợ các 
nạn nhân trở về an toàn, tự nguyện, kịp thời, 
phục hồi và tái hòa nhập bao gồm bước đánh giá 
rủi ro, cơ chết hợp tác và hỗ trợ dài hạn thích hợp. 
Sự tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN 
góp phần đảm bảo quá trình tái hòa nhập được 
tiến hành theo cách thức phù hợp với giới, lứa tuổi 
và văn hóa (Điểm 6). 

 
 
 

Công ước hội đồng Châu Âu về Hành động 
Chống lại Mua bán người (2005) thiết lập các biện 
pháp bảo vệ quyền của nạn nhân, bao gồm: bảo 
vệ đời sống riêng tư (Điều 11); hỗ trợ phục hồi  
thể chất, tâm lý và xã hội (Điều 12); giai đoạn phục 
hồi và phản tư (Điều 13); giấy phép cư trú (Điều 
14); và trở về an toàn bao gồm cả tái hòa nhập 
(Điều 16). 

 
 

Chỉ thị 2011/36/EU của Liên Minh Châu Âu 
(2011) cung cấp các chi tiết về bảo vệ và hỗ trợ 
nạn nhân (điều 11) bao gồm cả trẻ em (Điều 13, 
14, 15, 16) mặc dù không đề cập cụ thể đến việc 
tái hồi nhập. 



 

 

 
 

 
 

 
 

Quá trình phục hồi và tái hòa nhập diễn ra phức tạp và kéo dài. Nhiều vấn đề và thách thức phát sinh 
trong quá trình trải nghiệm, nhu cầu cũng như quyết định của nạn nhân. Những vấn đề khác có thể nảy 
sinh do cơ chế và thể chế liên quan đến tái hòa nhập. Việc nắm bắt được các yếu tố khác nhau và những 
khía cạnh then chốt mà nạn nhân phải đối mặt là chìa khóa để đảm bảo việc phục hồi và tái hòa nhập. Với 
độ tuổi, giới tính, tình trạng kinh tế, giáo dục, hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm sống, động cơ và mục tiêu 
khác nhau của nạn nhân dẫn đến những vấn đề và thách thức riêng biệt. Những khó khăn này cũng thay 
đổi trong quá trình tái hòa nhập và tương ứng với các tình huống khác nhau mà nạn nhân phải đối mặt 
trong cuộc sống, gia đình và cộng đồng theo thời gian 

• Quá trình dài hạn với những khủng hoảng và 
thách thức 

• Dịch vụ tái hòa nhập sẵn có, dễ tiếp cận và thích 
hợp 

• Tiếp cận thông tin về các dịch vụ tái hòa nhập 

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

• Tầm quan trọng của việc quản lý trường hợp và 
sự tham gia của các nạn nhân 

• Việc phối hợp và chuyển tuyến chưa chặt chẽ 

• Vấn đề sang chấn gián tiếp và kiệt sức ở các cán 
bộ thực thi 

• Cảm giác và phản ứng trong quá trình 
phục hồi và tái hòa nhập 

• Đối phó với nạn mua bán người, những 
yếu tố dễ bị tổn thương trước khi bị mua 
bán và các thách thức tái hòa nhập 

• Vai trò của gia đình trong việc hỗ trợ việc 
tái hòa nhập 

• Vai trò của cộng đồng trong việc hỗ trợ tái 
hòa nhập 

• Khả năng phục hồi và hỗ trợ 

Trải nghiệm của nạn nhân bị mua bán trong 
quá trình phục hồi và tái hòa nhập 

Những thách thức liên quan đến cơ chế và thể 
chế trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập 

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

Các trung tâm phục hồi và tái hòa nhập thường phải đối mặt các vấn đề và thách thức xoay quanh hai 
chủ đề chính: 

• Trải nghiệm của nạn nhân bị mua bán trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập 
• Những thách thức liên quan đến cơ chế và thể chế trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập 



 

 

 
 
 

Cảm giác và phản ứng trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập 
 
 

Tái hòa nhập thành công là khi nạn nhân có 
được cảm giác bình an, độc lập, tự tin và các mối 
quan hệ xã hội tích cực. Thông thường, cảm xúc 
và phản ứng của nạn nhân ngày càng bình ổn. 
Tuy nhiên, đối với một số nạn nhân, khủng 
hoảng xuất hiện theo thời gian. Nhìn chung, nạn 
nhân sẽ có những cảm xúc và phản ứng tích cực 
lẫn tiêu cực trong quá trình phục hồi và tái hòa 
nhập. 

Nạn nhân bị mua bán cũng có thể trải qua những 
cảm xúc mâu thuẫn và xung đột. Ví dụ, một nạn 
nhân có thể cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc 
khi được ở nhà với gia đình của họ. Đồng thời, họ 
cũng phải đấu tranh với chính mình để kiềm chế 
sự tức giận và thất vọng về những gì đã xảy ra 
hoặc những thách thức của việc tái hòa nhập. 

Nhẹ nhõm, hi vọng, biết ơn. Nạn nhân cảm thấy 
nhẹ nhõm khi thoát khỏi mua bán người và họ 
có thể quay lại “cuộc sống bình thường”. 

Nhiều nạn nhân cảm thấy vui mừng và biết ơn 
khi được đoàn tụ với gia đình và đầy hi vọng về 
tương lai. Nhiều người cũng biết ơn vì được hỗ 
trợ và an ủi trong quá trình tái hòa nhập và họ 
cảm thấy bớt cô độc. 

Tự tin và bình an. Nạn nhân thường lấy lại cảm 
giác khỏe mạnh tinh thần và tự tin trong quá 
trình tái hòa nhập. Họ cũng có thể thiết lập lại 
cảm giác an toàn và ổn định, dần chấp nhận 
những trải nghiệm đau đớn và tổn thương. Họ 
cũng tin tưởng và kết nối với người khác. Họ tự 
tin và độc lập. Họ có thể đưa ra những quyết định 
về tương lai của mình. 

Khi nạn nhân hồi phục sau mua bán người, một 
số người phải vật lộn với danh tính - một nạn 
nhân bị mua bán . Nhiều người không muốn bị 
nhận định chỉ đơn thuần trong bối cảnh bị bóc 
lột. Và với nhiều nạn nhân khác, danh tính này 
không phù hợp với cách họ nhìn nhận bản thân 
hoặc trải nghiệm của họ. 

 
 

Khi tôi về đến nhà, tôi rất xúc động khi 
nhìn thấy mẹ và em gái. Nhưng tôi 
cũng sợ khi phải đối mặt với gia đình, 
hàng xóm và bạn bè. Tôi cảm giác bất 
an vì chủ chứa và tay sai của họ vẫn 
chưa bị bắt (Nạn nhân là trẻ em)ii 

 
 
 

[Điều quan trọng] đối với tôi [là] sự 
ủng hộ, tình yêu, sự tôn trọng mà bạn 
bè dành cho tôi. Đôi khi đó là một lời 
nói tốt đẹp, một hành động đẹp như 
khi bạn nói: nhìn này, đây là người mà 
bạn có thể tin tưởng... Hoặc khi ai đó 
nói chúng tôi không đơn độc (Nạn 
nhân bị mua bán)iii 

 
 

Tôi rất háo hức khi được gặp mẹ... 
Ngay khi thấy mẹ, tôi chạy đến và ôm 
chặt mẹ trong nước mắt. Khi đó tôi 
hạnh phúc xiết bao. (Nạn nhân là trẻ 
em)iv 

 
 
 

Tôi muốn nói với những người phụ nữ 
khác rằng hãy tôn trọng bản thân họ 
và đừng để người khác xem thường 
mình. Dù bạn làm gì, hãy nghĩ đến bản 
thân. Bạn có thể đưa ra quyết định của 
riêng mình. (Nạn nhân bị mua bán)v 

 
 

Bạn cũng nên biết rằng cuộc sống 
không lấy đi tất cả mọi thứ của bạn. 
Nếu bạn tin tưởng vào chính mình và 
cố gắng hết sức, bạn sẽ hạnh phúc và 
thành công. Những gì chúng ta nhận 
lại được còn nhiều hơn những gì chúng 
ta đã đánh mất. Hãy tin vào điều này 
nhé, bởi vì tôi chính là minh chứng 
sống cho điều này. (Nạn nhân là trẻ 
em)vi 

 
Trải nghiệm của nạn nhân của các vụ mua bán người trong quá trình phục hồi và 
tái hòa nhập 



 

 

 
 
 

Lo sợ về sự an toàn. Nhiều nạn nhân lo sợ cho sự 
an toàn của chính mình và gia đình vì những kẻ 
mua bán người thường là người cùng quê hoặc 
biết nơi họ sống. Nhiều nạn nhân không được 
chính quyền bảo vệ toàn diện khỏi những kẻ 
mua bán người trong quá trình tái hòa nhập. 

Một số nạn nhân phải đối mặt với những nguy 
hiểm trong chính ngôi nhà của mình như là bạo 
lực gia đình và bị hành hạ. Nạn nhân cũng có 
thể bị quấy rối và hành hung bởi các thành viên 
trong cộng đồng (ví dụ, vì trước đó họ bị mua 
bán làm gái mại dâm hoặc vì họ không được bảo 
vệ trong cộng đồng với tư cách là phụ nữ chưa 
kết hôn hoặc mẹ đơn thân). Nạn nhân trẻ em 
thường bị bắt nạt, thậm chí là hành hung bởi 
các bạn ở trường và trong cộng đồng. 

Căng thẳng, sốc, sang chấn và kích động. Nhiều 
nạn nhân bị sốc và tổn thương sau khi bị mua 
bán. Sang chấn có những ảnh hưởng sâu sắc và 
lâu dài về thể chất và tâm lý. Những điều này 
tác động lên cả cách nạn nhân đương đầu sau 
khi thoát khỏi bị mua bán và tương tác với 
những người khác trong quá trình tái hòa nhập, 
cho dù là với thành viên gia đình, cộng đồng 
hoặc cán bộ thực thi. 

Sau khi bị mua bán, nạn nhân thường bị căng 
thẳng, kích động, trầm cảm và tuyệt vọng. 
Những vấn đề tồn tại từ trước (ví dụ, kinh tế và 
nợ nần, xung đột gia đình, các vấn đề sức khỏe 
và nhu cầu gia đình) cũng có thể ảnh hưởng đến 
sự bình an tâm thần. Các vấn đề gây căng thẳng 
và kích động cũng có thể nảy sinh trong quá 
trình tái hòa nhập, bao gồm những áp lực trong 
gia đình và cộng đồng cũng như khó khăn trong 
việc tìm kiếm, duy trì công việc hoặc chăm sóc 
cho một ai đó bị phụ thuộc. 

Xấu hổ, trách móc, bối rối. Nhiều nạn nhân cảm 
thấy xấu hổ vì bị mua bán và những gì họ bị bóc 
lột trong quá khứ (ví dụ, mại dâm, di cư trái 
phép, công việc trái phép, phạm pháp). Nạn 
nhân cũng có thể cảm thấy xấu hổ vì cần phải 
nhờ đến trợ giúp để phục hồi và tái hòa nhập 
sau khi thoát khỏi tình trạng bị mua bán. 

Các nạn nhân cũng thường bị các thành viên 
trong gia đình chì chiết vì “di cư thất bại”, trở về 
mà không có tiền, nợ nần, bị bắt hoặc trục xuất 
vì tố tội hoặc không thể kiếm được tiền về nhà. 

 
Nhiều nạn nhân là phụ nữ cảm thấy khó 
khăn khi bắt đầu một cuộc sống mới. 
Rất khó để hồi phục thể lực và tâm lý 
nhất là giai đoạn đầu tái hòa nhập. 
(Nạn nhân)vii 

 
 

 
... cho dù họ bảo tôi đừng lo lắng, tôi 
vẫn không thể kiềm chế được cơn giận. 
Tôi cứ khóc mãi. Tôi thật sự rất đau 
lòng. (Nạn nhân)viii 

 
 

 
Tôi thấy xấu hổ. Tôi không đi đâu ra 
khỏi nhà. Tôi chỉ rúc trong nhà. Tôi thực 
sự cảm thấy mệt mỏi tinh thần. Cuối 
cùng, tôi không dám gặp bạn bè vì tôi 
rất xấu hổ vì hiện trạng của bản thân. 
Gia đình tôi không được hòa thuận. [...] 
sau trải nghiệm tồi tệ này, tôi có cảm 
giác rằng tôi dễ bị kích động. (Nạn 
nhân)ix 

 
 

Tôi phải đối mặt với một số tin đồn từ 
[một vài người] rằng làm thế nào mà 
một nạn nhân như tôi có thể nhận được 
những sự hỗ trợ quý giá như vậy. (Nạn 
nhân)x 

 
 
 
 

Bạn bè ở trường và mẹ tôi bạo hành tôi. 
Bạn bè ở trường thường đánh đập tôi và 
tôi chống trả lại. Mẹ tôi đánh tôi vì tôi 
rất hiếu động và làm những việc trái ý 
mẹ. Mẹ tôi làm tôi tổn thương về mặt 
tinh thần. (Nạn nhân là trẻ em)xi 

 
 
 
 

... cô bị hàng xóm cưỡng dâm. 
Họ nói, “tôi có thể ngủ với người nước 
ngoài, sao tôi từ chối họ?” 
(Nạn nhân)xii 



Nạn nhân (và đôi khi là gia đình của họ) cũng 
phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử 
trong cộng đồng và bị xã hội tách biệt. Trong 
một số trường hợp, những phản ứng tiêu cực từ 
các thành viên trong cộng đồng khiến nạn nhân 
không thể tìm được việc làm, hòa nhập với cuộc 
sống, hoặc tiếp cận các dịch vụ cho chính họ 
hoặc người phụ thuộc của họ.

Nghi ngờ và thiếu tin tưởng. Sau khi bị mua bán, 
nạn nhân thiếu niềm tin đối với người khác kể cả 
những người đang tìm cách hỗ trợ họ. Một số 
nạn nhân không tin rằng những hỗ trợ này là 
miễn phí và họ lo lắng về những “nghĩa vụ” và 
“khoản nợ” kèm theo. Một số nạn nhân lo ngại 
về các điều kiện hỗ trợ bao gồm không thể trả lại 
các khoản vay kinh doanh hoặc chi phí đào tạo.

Các trường hợp khác lại nghi ngờ và không tin 
tưởng về khoản hỗ trợ nên nạn nhân đã từ chối 
các dịch vụ. Ngoài ra, nhiều nạn nhân chỉ nhận 
hỗ trợ tái hòa nhập sau một thời gian hoặc để 
ứng phó trường hợp cấp thiết hoặc khủng hoảng 
trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Việc 
xây dựng niềm tin cần có thời gian và những 
minh chứng hiện hữu rằng các cán bộ thực thi là 
những người đáng tin cậy và khoản hỗ trợ này là 
chân chính và có thiện chí.

Những người trở về dường như thường 
bị ám ảnh kỳ thị với tất cả mọi thứ xung 
quanh họ. Họ thường rảo bộ trên đường 
và tự hỏi có ai biết họ đã ở đâu và từng 
làm gì không... Gia đình của những nạn 
nhân xấu hổ về [họ] và phản    đối việc họ 
quay về. (Cán bộ thực thi)xiii

Lúc đầu tôi đã không tin. Nhìn chung, tôi 
không tin là bây giờ còn ai cho miễn phí 
và không màng lợi ích”. (Nạn nhân)xlv

Họ thông báo rằng tôi có thể ở đó với các 
con tôi một thời gian. Chúng tôi sẽ được 
điều trị và chu cấp ăn uống. Lúc đầu tôi 
không tin. Ngày nay hiếm khi có thứ gì 
đó là miễn phí. Tôi nghĩ rằng sau này họ 
muốn đổi chác với cái gì đó... Tôi nghi 
rằng họ có thể muốn lấy nội tạng. Nhận 
hỗ trợ miễn phí như này vừa là lần đầu 
tiên trong đời và đây là điều không 
tưởng đối  với tôi. (Nạn nhân)xv

Nạn nhân có nhiều cảm xúc và phản ứng khác nhau, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau trong 
quá trình tái hòa nhập. Các cán bộ thực thi, đặc biệt là nhân viên xã hội và nhà tâm lý học, 
đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nạn nhân xử lý những cảm xúc và phản ứng này 
khi họ đang trong quá trình phục hồi, tái hòa nhập và xây dựng lại mối quan hệ với gia 
đình và các thành viên cộng đồng. Xây dựng niềm tin và vượt qua sự nghi ngờ có vai trò 
quan trọng trong việc giúp nạn nhân sẵn sàng chấp nhận hỗ trợ tái hòa nhập.

Mua bán người tác động tiêu cực đến thể chất, tâm lý, sự bình an xã hội và kinh tế của nạn nhân. Những 
nguồn hỗ trợ thường nhắm vào các ảnh hưởng trước mắt và lâu dài (ví dụ, giải quyết các sang chấn hoặc 
bệnh tật mãn tính cũng như những sang chấn gây ra bởi việc bị mua bán, khắc phục các vấn đề kinh  tế và 
hòa giải những căng thẳng gia đình).

Ngoài ra, nhiều nạn nhân bị mua bán phải đối mặt  với các vấn 
đề trong cuộc sống của họ trước khi bị mua bán.
Những vấn đề này là lý do khiến họ dễ bị mua bán và tiếp tục là
những thách thức trong quá trình tái hòa nhập. Nhiều nạn 
nhân gặp phải những khó khăn về kinh tế trước khi bị mua bán 
và tình hình càng tồi tệ sau khi bị mua bán. Ví dụ, nợ di cư, nợ cũ 
chưa trả cộng thêm chi phí trở về làm cho kinh tế của họ kiệt 
quệ. Một số nạn nhân bị hành hạ trước khi bị mua bán và do 
hoàn cảnh bắt buộc phải trở về môi trường gia đình ngược đãi 
như cũ. Trước khi bị mua bán, các thành viên trong gia đình nạn 
nhân có vấn đề sức khỏe và không được điều trị hoặc không 
được tiếp tục điều trị sau khi nạn nhân bị mua bán.

Đối phó với mua bán người, những yếu tố dễ bị tổn thương trước khi bị mua bán và các thách 
thức tái hòa nhập

Tác động 
của việc bị 

mua

Những nguy 
cơ sau khi bị 

mua bán

 Nguy cơ bị 
mua bán lại



 

 

hòa nhập 

Trong quá trình tái 

Do mua bán 

Trước khi bị mua bán 

Các dịch vụ tái hòa nhập cần thiết Những tổn thương và nhu cầu 

Những tổn thương và nhu cầu cần hỗ trợ nào tồn tại: tổn thương và nhu cầu 

trước khi/do/sau khi bị mua bán và trong quá trình tái hòa nhập? 

  
 

 
 

 
 
 

 

Vai trò của gia đình trong việc hỗ trợ việc tái hòa nhập 

Hầu hết tất cả các nạn nhân đều dựa vào các thành viên trong gia đình để được hỗ trợ trong quá trình 
phục hồi và tái hòa nhập. Việc gia đình nạn nhân ủng hộ hay không có tác động đến kết quả tái hòa nhập. 
Nhiều nạn nhân trở về một môi trường an toàn, được ủng hộ và bảo vệ, đồng thời các thành viên gia đình 
là chỗ dựa cho họ. Ngược lại, nhiều người khác quay lại một môi trường không lành mạnh, không được 
ủng hộ, và có thể lại là một lần nữa bóc lột-lạm dụng họ. 

 
Ngay cả trong những môi trường tích cực, việc 
tái hòa nhập cũng có thể phức tạp. Cảm giác 
nhẹ nhõm và hạnh phúc ban đầu dần tan biến. 
Thay vào đó, những căng thẳng và thách thức 
hàng ngày ập đến, bao gồm các vấn đề tài 
chính, xung đột nội tâm, xấu hổ và bị đổ lỗi và 
làm tổn hại các mối quan hệ trong gia đình. 

Phục hồi và tái hòa nhập liên quan đến việc giải quyết những ảnh hưởng của mua bán 
người cũng như các tổn thương trước khi bị mua bán và các vấn đề nảy sinh trong cuộc 
sống của nạn nhân trong quá trình tái hòa nhập. Điều then chốt là các cán bộ thực thi phải 
hiểu và nắm bắt được những tổn thương và nhu cầu của họ để thiết kế và thực hiện kế 
hoạch tái hòa nhập với từng nạn nhân bị mua bán . 

 
Điều đầu tiên và quan trọng nhất 
là tôi phải khỏe mạnh để có thể 
tiếp tục công việc và kiếm tiền. 
Nhưng quá trình [hồi phục] 
thường mất nhiều thời gian. (Nạn 
nhân)xvi 

 

 
Các vấn đề khác có thể nảy sinh trong cuộc sống và 
các mối quan hệ của nạn nhân trong quá trình 
phục hồi và tái hòa nhập cũng cần được can thiệp 
(ví dụ, ly hôn hoặc tái hôn, có con, mất việc làm, 
chăm sóc cha mẹ già). Một số vấn đề có thể ng- 
hiêm trọng đến mức nạn nhân có thể bị mua bán 
lại hoặc bị bóc lột, hành hạ ở các hình thức khác. 

 
[Một số nạn nhân] khi quay trở về 
với gia đình khó khăn ví dụ như gia 
cảnh không bình thường, nghèo 
đói... vốn là những lý do đầu tiên mà 
[nạn nhân] bị đẩy vào mua bán 
người. 
(Cán bộ thực thi)xvii 



 

 

 
Mặc dù cộng đồng có thể là nguồn động viên trong quá trình tái hòa nhập, một môi trường 
không bao dung và lành mạnh có thể cản trở khả năng tái hòa nhập. Điều quan trọng cần 
nắm là phải biết được mức độ môi trường cộng đồng nơi nạn nhân trở về có thể tác động đến 
phục hồi và tái hòa nhập như thế nào. Việc này giúp các cán bộ thực thi hướng giải quyết 
những thách thức liên quan. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Vai trò của cộng đồng trong việc hỗ trợ tái hòa nhập 
 

Nhiều nạn nhân trở về môi trường cộng đồng 
ủng hộ. Họ nhận được sự trấn an, khuyến khích, 
thông cảm, sự ủng hộ, tử tế, và chấp nhận từ 
bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp và các thành 
viên trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều nạn 
nhân bị đánh giá, chỉ trích và xem thường, 
thường do việc di cư “thất bại” và trở về tay 
trắng. 

Họ cũng có thể bị phân biệt đối xử vì quá khứ 
“không thể chấp nhận được” (ví dụ: bị bán cho 
việc mua bán tình dục, mang thai, hoặc bị tố 
cáo) hoặc vì họ có những biểu hiện “có vấn đề” 
(ví dụ: bị dễ kích động và tức giận, căng thẳng 
và trầm cảm hoặc đơn giản là họ cư xử khác với 
trước đây). 

[Hàng xóm đối xử với tôi rất tốt], 
nhiều người mang thức ăn cho tôi. 
Khi tôi về nhà, nhiều người hàng 
xóm đến thăm tôi cả ngày. Một số 
người khuyên tôi không nên làm việc 
ở nước ngoài nữa. Và một số khác thì 
muốn biết tình trạng của tôi. (Nạn 
nhân)xix 

 

 
Tôi sợ hãi sự tò mò và kỳ thị của mọi 
người. Nếu tôi về nhà, tôi chỉ ở lại vài 
giờ hoặc một ngày... Khi ở nhà, tôi 
không dám ra ngoài hoặc gặp người 
khác. (Nạn nhân là trẻ em)xx 

 
 

Cộng đồng cũng có thể ghen tị hoặc không bằng lòng khi nạn nhân nhận được sự hỗ trợ và trợ giúp mà bản 
thân họ có thể cần và muốn. Nạn nhân có thể phải đối mặt với những phản ứng khác nhau từ các thành viên 
trong cộng đồng. Một số bạn bè và hàng xóm là nguồn động viên hoặc an ủi trong khi đó cũng có những người 
khác lại đàm tiếu, chỉ trích và phân biệt đối xử. 

Những môi trường gia đình không ủng hộ và không lành mạnh có tác động tiêu cực đến sự 
thành công của việc tái hòa nhập. Điều quan trọng ở đây là nên tìm hiểu môi trường gia đình 
của nạn nhân trở về và những ảnh hưởng có thể có lên việc phục hồi và tái hòa nhập của nạn 
nhân, bao gồm cả nhu cầu được hỗ trợ các thành viên gia đình nạn nhân. Ngoài ra, cần phải 
tính đến tác động của mua bán người đối với các thành viên trong gia đình và hàng loạt các 
vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình tái hòa 

Các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng bởi những hành vi khó hiểu hoặc thất thường mà nạn nhân thể 
hiện sau khi quay về nhà và trong khi họ đấu tranh để thoát khỏi cái bóng mua bán người. Trong quá trình tái 
hòa nhập, các thành viên trong gia đình nạn nhân cũng thường có nhu cầu được hỗ trợ riêng. 

 
Mua bán người cũng khiến các thành viên 
trong gia đình bị tổn thương bởi những gì mà 
họ phải gánh chịu. Đó là sự vắng mặt của nạn 
nhân, sự chia cách và đau khổ gây ra cho gia 
đình. Nhiều thành viên trong gia đình cũng 
gặp khó khăn về kinh tế khi nạn nhân vắng 
mặt và không phải ai cũng biết được nguyên 
do (chẳng hạn như trường hợp nạn nhân ngại 
tiết lộ toàn bộ thông tin bị bóc lột) 

Tôi rất buồn [Khi mẹ tôi về nhà và đổ 
bệnh]. Tôi cảm giác chán chường. Tôi 
rất đau lòng. Ai lại không thấy buồn 
khi thấy mẹ mình trong tình trạng 
như vậy? (Con trai của nạn nhân)xviii 



 

 

Hơn nữa, không phải lúc nào nạn nhân cũng có khả năng phục hồi, theo góc độ nào đó họ có thể làm 
được nhưng không hoàn toàn tất cả mọi thứ. Điều quan trọng đối với việc tái hòa nhập bền vững của 
nhiều nạn nhân là việc có thể tiếp cận hỗ trợ ở giai đoạn sau hoặc lúc đối phó với khủng hoảng hoặc 
thách thức. 

 

 
Cô ấy chỉ yêu cầu trợ giúp y tế [nhỏ] và 
chúng tôi đã hỗ trợ. Nhưng cô ấy có 
nghề nghiệp của riêng mình. Cô ấy là 
một thợ làm tóc... cô ấy đã làm gia 
đình và bây giờ cô ấy đang hòa nhập 
với gia đình. Cô ấy đã có một công việc 
tốt trong một thẩm mỹ viện... Vậy nên 
dĩ nhiên chúng tôi có thể giúp đỡ cô ấy 
trong tương lai nhưng tôi không biết 
là chúng tôi có thể đáp ứng những nhu 
cầu của cô ấy không. (Cán bộ thực thi) 
xxi 

 
 

Chúng tôi từng gặp những nạn nhân 
từng trải giúp họ có khả năng đối 
phó... họ không quá tiêu cực, họ hiểu 
rằng... đây không phải là chấm hết, 
mọi thứ sẽ dần tốt hơn. (Cán bộ thực 
thi)xxii 

 

[Một nạn nhân mà chúng tôi từng hỗ 
trợ] đến từ một nơi có sự tự tôn về văn 
hóa, vì vậy tôi đoán cô ấy sẽ phải vượt 
qua nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin, cô 
ấy sẽ vượt qua và việc tốt nhất mà 
cộng đồng nơi đó có thể giúp đỡ cô ấy 
là không để cô ấy gục ngã. (Cán bộ 
thực thi)xxiii 

 

 
 

 

Các cán bộ thực thi có thể giúp nạn nhân xác định khả năng phục hồi và hỗ trợ đóng góp 
vào quá trình phục hồi và tái hòa nhập của họ. Họ cũng sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân ở giai 
đoạn sau hoặc lúc đối phó với khủng hoảng hoặc vấn đề mắc phải trong quá trình tái hòa 
nhập. 

Nạn nhân có thể nhận được những hình thức hỗ trợ riêng biệt khác ngoài những 

chương trình hỗ trợ mua bán người không? 

Cán bộ thực thi có thể làm gì để cải thiện việc chuyển tuyến dịch vụ cho các nạn nhân? 

 
Khả năng phục hồi và hỗ trợ 

 
Nạn nhân có nhiều tổn thương do hậu quả của 
mua bán gây ra đồng thời có những tổn thương 
đã tồn tại trong cuộc sống của họ khi bị mua 
bán. Tuy nhiên, họ có nguồn sức mạnh và khả 
năng phục hồi đáng kể để giúp họ phục hồi và tái 
hòa nhập. Nguồn sức bật bao gồm kĩ năng sống, 
giáo dục, đào tạo chuyên nghiệp, sự tự tin và 
lòng tự trọng. 

Nhiều nạn nhân có thể không muốn hoặc không 
cần hỗ trợ tái hòa nhập; họ có thể tự mình 
đương đầu hoặc nhờ sự hỗ trợ của những người 
xung quanh. Họ có thể dựa vào các thành viên 
ủng hộ trong gia đình, mạng lưới xã hội và / hoặc 
các hình thức tự túc khác, chẳng hạn như việc 
làm, đào tạo chuyên môn, hoặc các kĩ năng đối 
phó. 

Một số nạn nhân có thể cần được hỗ trợ trong 
quá trình tái hòa nhập nhưng họ mong được 
nhận từ những nguồn ngoài các chương trình 
dành riêng cho nạn nhân mua bán người (ví dụ 
từ các chương trình bảo trợ xã hội hoặc bảo vệ 
trẻ em). Nạn nhân có thể phải đối mặt hàng loạt 
các thách thức trong quá trình tái hòa nhập và 
họ có thể không đủ sức để tự mình vượt qua 
những thách thức này. 



 

 

Hướng dẫn cho các cán bộ thực thi 
 
 

Nhạy cảm với cảm xúc và phản ứng của nạn nhân mà họ phải trải qua trong quá trình phục hồi và tái 
hòa nhập. Những yếu tố này bao gồm những cảm giác tích cực (nhẹ nhõm, hi vọng, biết ơn, tự tin và sự bình 
an) cũng như các cảm giác tiêu cực (lo sợ về sự an toàn và an ninh, sốc và sang chấn, căng thẳng và kích động, 
xấu hổ, đổ lỗi, bối rối, nghi ngờ, và thiếu niềm tin). Nhận biết và trấn an nạn nhân rằng những phản ứng này 
hoàn toàn bình thường trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. 

 
Đảm bảo rằng tất cả các nạn nhân đều biết đến các dịch vụ tái hòa nhập cho bản thân họ và cả cộng 

đồng gia đình. Cung cấp các thông tin một cách rõ ràng và toàn diện về các dịch vụ tái hòa nhập, phù hợp với 
mỗi trường hợp và đảm bảo rằng họ nắm rõ những thông tin này. Điều chỉnh thông tin cho nạn nhân là trẻ 
em theo độ tuổi và giai đoạn phát triển. Kết nối các nạn nhân (trẻ em và người lớn) vào việc xây dựng tài liệu 
hỗ trợ nhằm đảm bảo thông tin rõ ràng và dễ tiếp cận với các đối tượng khác nhau. 

 

Đảm bảo rằng mỗi kế hoạch tái hòa nhập phải xem xét không chỉ những ảnh hưởng trong quá trình bị 
mua bán người mà cả những tổn thương trước khi bị mua bán và bất kỳ vấn đề nào nảy sinh trong cuộc sống 
sau khi bị mua bán. Thường xuyên xem xét và sửa đổi kế hoạch tái hòa nhập tương ứng với những thành công 
và thách thức mà nạn nhân gặp phải trong thời gian này. Trẻ em cũng nên tham gia vào việc lập kế hoạch tái 
hòa nhập bằng những đóng góp về quan điểm, suy nghĩ và nhu cầu của các em để đảm bảo lợi ích tốt nhất. 

 

Đánh giá hoàn cảnh gia đình của mỗi nạn nhân để từ đó có thể tranh thủ những yếu tố liên quan dùng 
vào việc khuyến khích và củng cố môi trường tái hòa nhập sao cho thuận lợi. Cần xem xét đến môi trường gia 
đình bao gồm các nhu cầu trợ giúp của các thành viên gia đình trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tái 
hòa nhập. Đảm bảo rằng gia đình đã có sự chuẩn bị như hiểu biết về việc cung cấp dịch vụ hòa giải và tư vấn 
trước khi nạn nhân trở về. Cung cấp các dịch vụ tái hòa nhập cho các thành viên trong gia đình của nạn nhân 
trong trường hợp cần thiết. 

 
Cần xem xét đến môi trường cộng đồng nơi nạn nhân sẽ quay về, việc tái hòa nhập và những khó khăn 

mà nạn nhân có thể phải đối mặt ở đây. Làm việc với các nạn nhân để chuẩn bị và giải quyết các rào cản tiềm 
ẩn đối với việc tái hòa nhập, bao gồm những vấn đề riêng biệt cho đối tượng trẻ em. Xem xét việc tăng cường 
sự hỗ trợ từ môi trường cộng đồng. Đảm bảo rằng nạn nhận được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ từ cộng đồng 
bao gồm các phương án bảo vệ trong trường hợp họ phải đối mặt với những hành vi quấy rối hoặc hành hung. 

 

Xem xét và tận dụng không chỉ những tổn thương của nạn nhân mà còn sức mạnh lẫn khả năng phục 
hồi của họ trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập. Hỗ trợ nạn nhân xác định khả năng phục hồi của mình 
trong gia đình và cộng đồng, và nhận thức rằng việc này không ảnh hưởng đến nhu cầu hỗ trợ của họ. 

 
 

Tiếp cận các dịch vụ từ các tổ chức chống mua bán người hoặc từ các nơi khác. Nhận thức rằng không 
phải tất cả các nạn nhân đều muốn hoặc cần các dịch vụ tái hòa nhập riêng biệt và nhiều người trong số họ tái 
hòa nhập ở những nơi không có dịch vụ nói trên. Giới thiệu cho nạn nhân các hình thức hỗ trợ khác nếu cần 
thiết và thích hợp. 

 
 

Nhận thức được rằng một số nạn nhân có thể từ chối các dịch vụ và hỗ trợ tái hòa nhập. Sẵn sàng cung 
cấp các dịch vụ khi nạn nhân cần ở giai đoạn sau hoặc khi đối phó với các khủng hoảng gặp phải trong quá 
trình tái hòa nhập. Đảm bảo rằng nạn nhân nắm được những dịch vụ nào có sẵn và thể được tiếp cận ở giai 
đoạn sau nếu ban đầu họ từ chối hỗ trợ tái hòa nhập. 

 

Cung cấp cho tất cả các nạn nhân bị mua bán các dịch vụ tái hòa nhập chất lượng cao, phù hợp với nhu 
cầu riêng biệt của mỗi cá nhân, bất kể tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tính dục, quốc tịch, dân tộc/quốc gia, 
khuyến tật, v. v. Đảm bảo rằng các dịch vụ tái hòa nhập dựa trên các tiêu chí như hiểu biết dựa trên sang 
chấn, nhạy cảm với nạn nhân, thân thiện với trẻ em, nhạy cảm giới, và phù hợp với văn hóa. 



Quá trình dài hạn với những khủng hoảng và thất bại
Trong hầu hết các trường hợp, nạn nhân trở về và gặp phải những tổn thương về kinh tế và xã hội như 
khi xưa, những thứ dễ ép họ bị mua bán và tình hình càng tồi tệ sau khi bị mua bán. Họ cũng thường 
phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến cơ chế trong cộng đồng ví dụ như nạn thất nghiệp ở địa 
phương, chi phí sinh hoạt cao, thiếu sự trợ giúp của nhà nước, các thành viên gia đình phụ thuộc và cơ 
hội ít ỏi.

Việc phục hồi và tái hòa nhập thường kéo dài, phải tính đến năm. Trong khoảng thời gian này, nạn nhân 
có thể phải đối mặt với những vấn đề khác, bao gồm hoàn cảnh sống, sức khỏe thể chất và tinh thần, 
điều kiện kinh tế xã hội, tình trạng pháp lý, và nhu cầu của nhân thân. Ngoài ra, tái hòa nhập là quá 
trình phi tuyến tính và theo thời gian, nạn nhân có thể phải đối mặt với những khủng hoảng và thất 
bại. Những điều này làm chệch hướng sự thành công của việc tái hòa nhập.

Khủng hoảng hoặc thất bại có thể xuất hiện ở 
nhiều giai đoạn tái hòa nhập khác nhau 
(trong quá trình khủng hoảng, chuyển tiếp, 
và hòa nhập) phần nào phụ thuộc vào hoàn 
cảnh cá nhân, gia đình và cộng đồng. Một số 
nạn nhân có thể vấp phải khó khăn khi vừa về 
nhà nhưng qua thời gian họ cảm nhận được 
cuộc sống ngày càng tốt hơn. Những người 
khác có thể phải đối mặt với các vấn đề và 
thách thức ở giai đoạn sau hoặc khi phải đối 
mặt với những sự kiện cụ thể trong cuộc sống 
trong quá trình tái hòa nhập.

... bạn không thể đoán được lúc 
nào bạn sẽ gục ngã. Cho nên bạn 
cần sự hỗ trợ mọi lúc. (Nạn nhân 
là trẻ em)xxiv

Những thách thức liên quan đến cách tổ chức và cơ chế trong quá trình phục hồi và 
tái hòa nhập

Các nạn nhân phải đối mặt với những khủng hoảng và thất bại khác nhau trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập

 an sinh 
thể chất

 an sinh 
tinh thần

Hỗ trợ về 
mặt xã hội    

và tình cảm

 môi trường    
an toàn và 

ổn định

chi phí sinh 
hoạt phù 

hợp

  Giai đoạn 
khủng hoảng

 Giai đoạn 
chuyển tiếp

 Tái hoà nhập và sống 
chung

  T
hấ

t b
ại

 T
hà

nh
 cô

ng

Sự phát triển 
cá nhân, xã 
hội, kinh tế



 

 

Tái hòa nhập là một quá trình lâu dài diễn ra trong nhiều năm liền với các nạn nhân phải đối 
mặt với các vấn đề khủng hoảng ở các giai đoạn cuộc đời sau khi bị mua bán. Các dịch vụ tái 
hòa nhập cần sẵn có để cung cấp hỗ trợ dài hạn và đối phó với những thách thức và khủng 
hoảng xuất hiện theo thời gian. Quản lý trường hợp là chìa khóa cho kết quả tái hòa nhập 
thành công. 

Theo bạn, những nguyên nhân nào gây ra thất bại hoặc khủng hoảng trong 

quá trình tái hòa nhập? Bạn đã có những chiến lược nào để giải quyết 

những vấn đề này? 

 
Dịch vụ tái hòa nhập sẵn có, dễ tiếp cận và thích hợp 

Không phải tất cả các nạn nhân đều nhận được dịch vụ tái hòa nhập. Nhiều người không được xác định 
danh tính và không nhận được trợ giúp. Họ cũng không biết là họ có quyền được tiếp cận các dịch vụ tái 
hòa nhập như các nạn nhân bị mua bán. Nhiều người khác không nghĩ rằng họ là nạn nhân của mua bán 
người (ví dụ, trải nghiệm của họ không khác gì so với những lần di dân hoặc lao động trước đây, có thể là vì 
họ chủ động lựa chọn con đường này hoặc có thể do họ không xác định được những tổn thương hoặc đau 
đớn). Ngoài ra, các dịch vụ tái hòa nhập không lúc nào cũng sẵn có, dễ tiếp cận, hoặc phù hợp với nhu cầu 
cá nhân hoặc hoàn cảnh gia đình của nạn nhân. 

  

 
 

 

Không có phương thức tiêu chuẩn nào khi 
làm việc với nhóm dân số này. Nam, nữ, 
người lớn, trẻ em, mua bán tình dục hoặc 
mua bán lao động. Bạn chỉ không biết là 
bạn sẽ phải làm việc với họ trong bao lâu. 
Bạn thử tưởng tượng họ đang nỗ lực tiến 
lên phía trước thì bất chợt điều gì đó xảy ra 
với trường hợp, gia đình của họ hoặc họ đọc 
được trên bản tin gợi lại trải nghiệm sang 
chấn. Những điều này có thể làm cho quá 
trình khôi phục bị chậm lại vài tháng. (Cán 
bộ thực thi)xxv 

 
Quản lý trường hợp (ca) đóng vai trò quan trọng 
trong việc dự đoán và giả quyết các vấn đề và 
khủng hoảng nhen nhóm. Khủng hoảng đặc biệt 
nguy hiểm khi các nạn nhân không tiếp cận được 
với sự trợ giúp hoặc không có sự hỗ trợ trong gia 
đình hoặc cộng đồng. Quản lý trường hợp đang 
diễn ra bao gồm những tùy chọn về dịch vụ và hỗ 
trợ ở giai đoạn tái hòa nhập sau. Việc này đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc tái hòa nhập 
thành công của nạn nhân khi cung cấp cho họ 
một mạng lưới an toàn, điều mà hkhông có được 
trong gia đình, hoặc môi trường xã hội, hoặc từ 
nhà nước. 



 

 

 
 

Chưa toàn diện hoặc chưa được điều chỉnh 
riêng biệt.NNhiều nạn nhân không nhận được 
một gói dịch vụ tái hòa nhập toàn diện. Thông 
thường họ “được hỗ trợ dưới mức”, nghĩa là họ 
nhận được một số hình thức hỗ trợ nhưng 
không đầy đủ các dịch vụ phù hợp nhu cầu và 
tình hình của họ theo thời gian. 

Ví dụ, trong khi họ được cấp dịch vụ chăm sóc 
y tế cơ bản, ít nhất trong giai đoạn đầu của quá 
trình tái hòa nhập thì họ không nhận được hỗ 
trợ những hình thức khác (chẳng hạn như 
chăm sóc răng miệng, điều trị chuyên môn, 
hoặc thuốc theo đơn). Các trung tâm chăm 
sóc sức khỏe và các tổ chức sức khỏe cộng 
đồng không đủ nguồn lực để chi trả những 
khoản này. Tương tự, các chương trình đào tạo 
nghề không phải lúc nào cũng phù hợp với 
công việc nạn nhân quan tâm hoặc liên quan 
đến các công việc khả thi ở quê nhà. 

Một vài dịch vụ có thể có sẵn nhưng lại giới 
hạn phạm vi (ví dụ, chỉ có ít buổi tư vấn hoặc 
điều trị y tế). Chăm sóc đặc biệt cho các bệnh 
cấp tính, phức tạp, hoặc lâu dài vượt mức 
nguồn lực của các cơ quan cung cấp dịch vụ tái 
hòa nhập. Một số nạn nhân yêu cầu những hỗ 
trợ mà hoàn toàn không sẵn có. Ví dụ, một số 
nạn nhân bị những sang chấn phức tạp và cần 
được hỗ trợ tâm lý liên tục, hoặc những nạn 
nhân có bệnh mãn tính cần được chăm sóc y 
tế liên tục và chuyên biệt. Tuy nhiên, những 
dịch vụ này chưa có mặt ở quê hương cộng 
đồng của họ. 

Nhiều hỗ trợ tuy được cung cấp nhưng lại 
không phù hợp với nhu cầu của nạn nhân. Ví 
dụ, trong khi sinh kế bền vững là ưu tiên hàng 
đầu của các nạn nhân, các chương trình đào 
tạo nghề sẵn có thường có ít lựa chọn và có xu 
hướng tập trung vào các kỹ năng truyền thống 
và phân định theo giới tính. Cơ hội đào tạo và 
kinh tế có thể không phù hợp với các kỹ năng, 
sở thích, năng lực của nạn nhân hoặc trong 
cộng đồng nơi họ đang tái hòa nhập. Hơn nữa, 
các nạn nhân không phải lúc nào cũng nhận 
được sự hỗ trợ đầy đủ trong quá trình tìm kiếm 
việc làm và / hoặc tự chủ, điều hành doanh 
nghiệp sau khi hoàn thành khóa đào tạo. 

Tôi chưa nhận được bất kỳ hỗ trợ nào 
ngoại trừ việc được đưa về nhà. [Tổ 
chức] đã cung cấp hỗ trợ cho những 
người đã trở lại trước tôi nhưng bây 
giờ không còn nữa. Họ nói rằng hiện 
tại tổ chức đang hao hụt tiền bạc. 
(Nạn nhân)xxvi 

 
 
 

Hiện tại, chương trình đào tạo cũng giới 
hạn trong các khóa đào tạo thủ công mỹ 
nghệ. Ngoài ra không có gì khác hơn. Xu 
hướng bây giờ đã thay đổi rất nhiều ví 
dụ như kĩ năng máy tính, ngôn ngữ trở 
nên thiết yếu (Nạn nhân)xxvii 

 
 
 

Chúng tôi không thể giải quyết các vấn 
đề liên quan đến thất nghiệp, thiếu kĩ 
năng sống, hoặc bất cứ điều gì cho đến 
khi chúng tôi xác định được sang chấn. 
Làm sao mà chúng tôi có thể trông đợi 
nạn nhân có việc làm trong khi họ 
không muốn rời giường hoặc quá sợ hãi 
khi rời nơi tạm trú? (Cán bố thực thi)xxviii 

 
 
 

[Thiếu] sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Lúc 
đó, tôi không có ai để chia sẻ, nói chuyện 
cùng. Tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi nhận được 
sự trợ giúp về mặt tâm lý thì bây giờ tôi 
sẽ không cảm thấy tội tệ như này. (Nạn 
nhân)xxix 

 
 
 

Chúng tôi không được tập huấn hay 
giảng dạy cách duy trì kinh tế. Họ chỉ cho 
tôi vay một số tiền và khuyên tôi nên 
thảo luận với hàng xóm nên làm gì với số 
tiền này. Chương trình thực sự không chỉ 
dạy chúng tôi. Chúng tôi đã tự học và cố 
gắng mua bán bất cứ thứ gì có giá trị. 
(Nạn nhân)xxx 

 

 

Trong một số trường hợp, sự trợ giúp này còn gây đụng chạm với trách nhiệm cá nhân và gia đình. Một số 
nạn nhân không thể tiếp nhận những dịch vụ vì họ phải ưu tiên kiếm tiền, trả nợ, và chăm sóc các thành 
viên trong gia đình. Chẳng hạn, giờ làm việc của họ trùng với giờ tham gia các buổi tư vấn hoặc đào tạo 
nghề. Nhu cầu trợ giúp của nạn nhân thường đan xen với nhu cầu của thành viên gia đình họ. Những người 
này cũng có thể cần các dịch vụ và hỗ trợ. 



 

 

 
 
 

Không có sẵn cho một số nạn nhân hoặc các yêu 
cầu phức tạp hơn. Một số nạn nhân không 
được coi trọng và xem nhẹ trong khuôn khổ 
tái hòa nhập Ví dụ, nhiều quốc gia có các dịch 
vụ tái hòa nhập cho các nạn nhân là phụ nữ và 
trẻ em gái. Nhưng những dịch vụ này không 
dành cho nam giới, thậm chí các nhu cầu của 
trẻ em trai ít được ưu tiên hơn và họ thường bị 
đổ lỗi vì không thể tự đương đầu. 

Tương tự, trẻ em bị mua bán, xét theo độ tuổi, 
giai đoạn phát triển và trải nghiệm bị mua bán 
cần có nhu cầu hỗ trợ tái hòa nhập cụ thể và 
chuyên biệt. Tuy nhiên, trong nhiều trường 
hợp, các dịch vụ tái hòa nhập cho trẻ em khá 
tương đồng với các dịch vụ hỗ trợ cho người 
lớn. 

Việc thiết kế và thực hiện các dịch vụ tái hòa 
nhập phải cân nhắc trường hợp những người 
khuyết tật về tinh thần và thể chất, nạn nhân 
bị mua bán sức lao động, những người mắc 
bệnh tâm thần nghiêm trọng, những người bị 
hành hạ và nghiện chất kích thích, những 
người thuộc nhóm LGBTQI+ (đồng tính nữ, 
đồng tính nam, song tính, chuyển giới, đồng 
tính đồng tính luyến ái hoặc nghi vấn, các 
khuynh hướng tình dục và bản dạng giới khác 
nhau và giới tính tự xác định). 

Ngoài ra, nhu cầu tái hòa nhập của một số nạn 
nhân bị mua bán đặc biệt phức tạp, yêu cầu 
các dịch vụ chuyên biệt không dễ có sẵn. 

Không dựa vào cộng đồng. Hỗ trợ tái hòa nhập 
thường được cung cấp thông qua các chương 
trình tạm trú ở các khu đô thị có thể xa cộng 
đồng gia đình nạn nhân. Điều kiện mà nạn 
nhân phải ở những nơi tạm trú thường xa 
cộng đồng quê hương. Đôi khi trong một thời 
gian này, việc tái hòa nhập có thể bị chậm lại 
và họ khó lòng quay lại cuộc sống và thói 
“bình thường”, đoàn tụ với gia đình, thoát 
khỏi cái bóng bị mua bán, và lấy lại sự độc lập 
và tự chủ. Nạn nhân có thể từ chối các dịch vụ 
tái hòa nhập được cung cấp ở các chỗ tạm trú, 
đặc biệt là những nơi có quy định và hạn chế 
quyền tự do đi lại hoặc tiếp xúc với gia đình, 
hoặc nơi có các biện pháp kỉ luật, phạt nghiêm 
ngặt. 

 
Thông thường, nạn nhân là các em trai bị 
đổ lỗi, cô lập, tách biệt và bị trừng phạt 
khi các em bộc lộ những vấn đề mà họ 
đang gặp... Đây là rào cản đặc biệt trong 
việc cung cấp dịch vụ. Tôi nghĩ, cần phải 
có sự hiểu biết về góc nhìn của nam giới và 
những gì họ đang tìm kiếm giúp đỡ. (Cán 
bộ thực thi)xxxi 

 

 
[Không nên chỉ tập trung vào phụ nữ] 
những nạn nhân bị bóc lột tình dục... 
[chúng ta] cần phải quan tâm những 
nhóm [nạn nhân] khác... về các hình 
thức bóc lột khác, những nhóm cần được 
chú ý và được hỗ trợ đặc biệt. (Cán bộ 
thực thi)xxxii 

 
[Những người mắc bệnh tâm thần ng- 
hiêm trọng] phần lớn không được chẩn 
đoán và cán bộ không có đủ khả năng để 
làm việc vói họ... cần có một nơi ở ngắn 
hạn để cho nhân viên đến ở, giám sát và 
có liệu pháp chữa trị hàng ngày. Tuy 
nhiên, điều này là bất khả ở chỗ chúng tôi. 
(Cán bộ thực thi)xxxiii 

 
 

... Để chữa lành những tổn thương và 
trầm cảm cần thời gian dài. [...] Bác sĩ tâm 
lý nói rằng trầm cảm nặng không dễ [chữa 
lành]. Quy trình chữa trị phải theo từng 
bước một. (Nạn nhân)xxxiv 

 
 

Chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh cách 
thức hoạt động và loại bỏ các dịch vụ dựa 
theo nơi tạm trú. Nghĩa là nếu nạn nhân 
không chấp nhận ở trong nhà tạm trú, họ 
không thể tiếp cận các dịch vụ. Chúng tôi 
thấy rằng nạn nhân không nhất thiết phải 
sống xa nhà trừ khi họ có nguy cơ bị mua 
bán trở lại hoặc ở tình trạng hôn nhân cận 
thận vì điều này thực sự làm chậm quá 
trình hồi phục. (Cán bộ thực thi)xxxv 

 
 

Khi tôi đến khu tạm trú, tôi được cấp chỗ 
ở, thực phẩm, viện trợ y tế khi cần, hỗ trợ 
vật chất. Nhưng khi tôi từ chối di chuyển 
đến nơi tạm trú, tôi không nhận được bất 
kỳ sự giúp đỡ nào. (Nạn nhân)xxxvi 



 

 

 
 

Ở những quốc gia thiếu sự hỗ trợ rộng rãi, các 
dịch vụ chỉ có sẵn ở nơi tạm trú cho nên khi 
nạn nhân từ chối ở tạm trú, họ cũng không 
được hỗ trợ. Nhiều nạn nhân không được giới 
thiệu đến các hỗ trợ chung và các dịch vụ xã 
hội, một phần là do cộng đồng nơi họ ở thiếu 
các dịch vụ xã hội nói chung. 

Hầu hết trẻ em bị mua bán được hỗ trợ ở các 
chương trình tạm trú, đôi khi trong thời gian 
dài. Việc này có thể gây ra căng thẳng làm 
chậm lại việc phục hồi và trì hoãn tái hòa 
nhập. Những nạn nhân là trẻ em không thể 
trở về nhà (ví dụ do không có môi trường gia 
đình khả thi hoặc không đủ giấy tờ) thường ở 
trong các khu tạm khú trong một thời gian 
dài, đôi khi nhiều năm. Nạn nhân là trẻ em ít 
khi chọn dịch vụ chăm sóc nhân thân trong 
khi có rất ít các lựa chọn thay thế cho những 
ai không thể tái hòa nhập với môi trường gia 
đình. 

Đồng thời, các nguồn hỗ trợ cho các nạn nhân 
là thanh thiếu niên buộc phải tự lập khi nạn 
nhân không thể trở về với gia đình và cộng 
đồng. Hơn nữa, nhiều hình thức hỗ trợ như 
chăm sóc y tế, tư vấn, đào tạo và giáo dục cho 
trẻ em thường chỉ sẵn có ở các khu tạm trú. 
Ngoài ra, những nơi khác hầu như không có 
các dịch vụ chăm sóc hoặc tư vấn y tế. Vậy 
nên khi nạn nhân có thương tích hoặc bệnh 
tật thì họ không được điều trị. Hoặc vấn đề có 
ít lựa chọn để đưa nạn nhân quay lại trường 
học, nên trẻ em không thể theo học và đảm 
bảo đủ trình độ đọc viết và làm toán. 

 
Không thể tiếp cận. Một số nạn nhân phải đối 
mặt với các rào cản hành chính trong việc 
tiếp cận các dịch vụ. Lý do bao gồm thiếu tài 
liệu, dịch vụ được cung cấp bên ngoài khu vực 
họ đăng ký, các thủ tục quan liêu giữa các cơ 
quan trong hoặc giữa các quốc gia, và thiếu sự 
cam kết hoặc theo dõi của các cán bộ thực thi. 

Khi tôi ở trong mái nhà tạm trú, tôi có thể đi 
học, nhưng khi tôi rời khỏi mái ấm trở về 
cộng đồng, tôi không thể đi học lại. Sau khi 
tôi bỏ học, tôi rất khó tìm việc làm. (Nạn 
nhân là trẻ em)xxxvii 

 
 
 
 

Cuộc sống ở trong mái ấm rất hạnh phúc và 
cuộc sống với gia đình tôi cũng hạnh phúc 
theo cách nào đó. Tuy nhiên, thi thoảng khi 
tôi đau buồn, tôi muốn quay lại nơi tạm trú 
bởi vì họ đó các chương trình để giải tỏa 
căng thẳng, như ca hát, nhảy múa. (Nạn 
nhân là trẻ em)xxxviii 

 
 
 
 

Tôi đã nhận được lời đề nghị từ [ ban phúc 
lợi xã hội] của tỉnh để tham gia một khóa 
học cắt may và điện tử ở [một thị trấn gần 
nhà] nhưng tôi quyết định ở lại làng làm 
nông nghiệp vì tôi mù chữ. (Nạn nhân là 
trẻ em) xxxix 

 
 

 
Tôi yêu cầu được rời nơi tạm trú, nhưng quá 
trình được duyệt quá lâu. Phải hơn nửa năm 
tôi có thể rời khỏi trung tâm bảo trợ... đối 
với cháu điều này vẫn còn nhiều khó khăn. 
Không dễ dàng như những gì họ nói. Đó là 
điều khó khăn đối với gia đình tôi. (Nạn 
nhân là trẻ em)xl 

 
 
 
 
 

Nếu chỉ nhìn vào giấy tờ liệt kê những điều 
kiện để được nhận hỗ trợ, việc này có vẻ đầy 
hứa hẹn. Tuy nhiên, để có thể tiếp cận với 
các dịch vụ đó lại là một câu chuyện khác. 
(Cán bộ thực thi) xli 

 

 
Một số nạn nhân hoặc nhân thân của họ kiêng dè cán bộ thưc thi và các thủ tục. Họ không cảm thấy thoải 
mái khi yêu cầu hỗ trợ. Nạn nhân cũng phải đối mặt với những rào cản thực tế trong việc tiếp cận các dịch 
vụ (ví dụ, họ không thể nghỉ làm để nhận các hỗ trợ tái hòa nhập, không có kinh phí đi lại để nhận các dịch 
vụ bên ngoài nơi tạm trú, hoặc không có ai trông con giúp để có thể tham gia các chương trình tái hòa 
nhập). 



 

 

 
 

Thông thường, phân bố địa lý của các 
dịch vụ tái hòa nhập là không đồng đều. 
Một khi các dịch vụ không có sẵn ở khu 
vực mà nạn nhân đang tái hòa nhập, họ 
thường không được trợ giúp hoặc may 
nhất thì đang được đưa vào xem xét. Một 
số hình thức hỗ trợ (ví dụ, cai nghiện ma 
túy hoặc rượu, hỗ trợ tâm lý và tâm thần) 
chỉ có sẵn ở các khu vực trung tâm và các 
thành phố lớn. 

Nhiều nạn nhân không coi trọng ưu tiên 
một số hình thức hỗ trợ do đó họ từ chối 
không tiếp cận và tiếp nhận. Ví dụ, cộng 
đồng nơi nạn nhân tái hòa nhập thường 
kỳ thị những ai có vấn đề về sức khỏe tâm 
thần và cần tư vấn tâm lý. Điều này làm 
cho nạn nhân ngại ngần và từ chối hình 
thức hỗ trợ này. 

Khi việc “xác định danh tính” là một hình 
thức hỗ trợ. Rất nhiều nạn nhân giữ bí 
mật về trải nghiệm bị mua bán hoặc chỉ 
tiết lộ một phần những gì đã xảy ra vì họ 
sợ bị đổ lỗi, kỳ thị và phân biệt đối xử. Bởi 
thế, nhiều nạn nhân lo ngại rằng việc 
chấp nhận các dịch vụ khi họ “bị xác định 
danh tính” là nạn nhân bị mua bán trong 
con mắt của những người trong gia đình, 
cộng đồng, hoặc với chính quyền. 

Việc xác định danh tính là “từng bị mua 
bán” có thể có những kết quả tiêu cực 
bao gồm kỳ thị và phân biệt đối xử (ví dụ, 
như họ bị gọi là “gái mại dâm” hoặc 
“người di cư thất bại”). Nạn nhân có thể 
sợ hãi và xấu hổ vì bị coi thường hoặc 
ghen tị khi họ nhận được hỗ trợ. Nhiều 
nạn nhân thích nhận những hỗ trợ chung 
thay vì những hỗ trợ riêng biệt dành cho 
nạn nhân bị mua bán để tránh bị xác 
định. 

 

 
[Các dịch vụ hiện có] đang có hình thức theo 
kiểu trung tâm và chưa có sẵn ở trong cộng 
đồng chung. 
(Cán bộ thực thi)xlii 

 
 
 
 

Khi những người phụ nữ bị mua bán trở về 
từ [nước ngoài], họ rất muốn trở lại quê 
hương... Họ mong muốn tột độ được quay 
về cộng đồng của mình nhưng khi về đó họ 
không thể tiếp cận với các dịch vụ. (Cán bộ 
thực thi)xliii 

 
 
 
 

... nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ chỉ chọn 
những trợ giúp bình thường, không liên 
quan gì đến “bị mua bán” hay “nạn nhân” 
cả. [...] Nếu được giúp tôi, chúng tôi chỉ 
muốn được trợ giúp dưới những hình thức 
bình thường không đề cập đến “bị mua 
bán” bởi lẽ những cụm từ này khiến chúng 
tôi cảm thấy mình có khuyết điểm và trong 
thâm tâm, chúng tôi sẽ không bao giờ chữa 
lành. (Nạn nhân)xliv 

 
 
 
 

Việc giữ bí mật thông tin rất quan trọng đối 
với tôi. Tôi không muốn có tin đồn liên quan 
đến mình trong ngôi làng... Rất nhiều nạn 
nhân e dè khi yêu cầu sự giúp đỡ vì họ sợ 
rằng câu chuyện của họ sẽ bị lan truyền. 
(Nạn nhân)xlv 

 
 
 

Không đủ nhạy cảm. Các dịch vụ tái hòa nhập dựa trên hiểu biết về sang chấn, lấy nạn nhân làm trung tâm, 
nhạy cảm giới, thân thiện với trẻ em, và phù hợp với văn hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, các dịch vụ lúc nào cũng 
phù hợp với bối cảnh văn hóa và xã hội của nạn nhân. Quy trình thiết kế và thực hiện các dịch vụ tái hòa nhập 
chưa không phải lúc nào cũng cân nhắc các yếu tố tuổi tác, giới tính, xu hướng giới, dân tộc, quốc tịch, và tôn 
giáo đi kèm. Ví dụ, một số dịch vụ và chương trình tái hòa nhập biểu lộ những thừa nhận và thành kiến về giới. 
Các hỗ trợ dành cho nữ giới dựa trên nơi tạm trú hoặc tập trung vào các nhu cầu tâm lý và tình cảm của họ bao 
gồm kĩ năng sống. Trong khi đó các hỗ trợ dành cho nam giới lại tập trung vào việc khởi tạo công việc - làm 
trụ cột gia đình bất kể mức độ nghiêm trọng của những hành hạ, tổn thương về mặt tinh thần mà họ phải 
chịu đựng. Trong những trường hợp khác, nạn nhân nam giới ít có nhu cầu hỗ trợ so với nữ giới, dẫn đến sự 
thiếu hụt một số dịch vụ ví dụ như tư vấn cho nam giới. Các dịch vụ cũng thường 

 



 

 

Tiếp cận thông tin về các dịch vụ tái hòa nhập 

Nạn nhân cần tích cực tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định về hỗ trợ tái hòa nhập và được thông báo 
đầy đủ về các lựa chọn đang có sau khi họ thoát khỏi mua bán người. Vậy nên, nạn nhân phải được biết các 
thông tin một cách đầy đủ về các hình thức hỗ trợ khác nhau hiện có ở trong nước và tại các quốc gia điểm đến 
đính kèm thêm các lựa chọn trong những chương trình hỗ trợ. Họ cũng nên được cập nhật các điều kiện và cách 
thức tiếp cận những hỗ trợ này ở giai đoạn đầu hoặc ở giai đoạn sau. Nạn nhân được phép đồng ý nhận hỗ trợ và 
họ có quyền rút quyết định ở bất kỳ giai đoạn nào. 

 
 

 
 
 

 

  

 
Tôi nhận được sự hỗ trợ từ [tổ chức phi 
chính phủ]. Tôi không hề đề nghị hỗ trợ 
này vì tôi không biết gì về [tổ chức này]. 
Nhưng họ đã liên hệ và đề nghị hỗ trợ tôi. 
Tôi đã chấp nhận lời đề nghị này. Hỗ trợ 
này kéo dài trong 2 năm. (Nạn nhân)xlvi 

 
Một số nạn nhân hiểu rõ về các dịch vụ tái hòa 
nhập có sẵn và họ hoàn toàn có thể tham vào 
quá trình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, những 
người khác thường không nắm được thông tin 
về các chương trình và tổ chức có thể cung cấp 
hỗ trợ (các dịch vụ chuyên biệt cho nạn nhân bị 
mua bán, chương trình ngoài lề, của chính phủ 
hoặc phi chính phủ). 

Đánh giá liệu rằng các dịch vụ có toàn diện, dễ tiếp cận, và đáp ứng nhu cầu của tất cả các nạn 
nhân. Xem xét những rào cản mà các nhóm nạn nhân cụ thể có thể gặp phải khi đang cố gắng 
tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập và tìm kiếm cách giải quyết những rào cản này. Đảm bảo rằng 
các dịch vụ tái hòa nhập dựa trên hiểu biết về sang chấn, nhạy cảm với nạn nhân, thân thiện với 
trẻ em, nhạy cảm giới, và phù hợp với văn hóa. 

Những rào cản mà nạn nhân gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ tái hòa nhập ở nơi bạn 

đang công tác? Bạn có thể làm gì để cải thiện tính sẵn có, khả năng tiếp cận hoặc tính 

thích hợp của các dịch vụ tái hòa nhập? 

 

không phù hợp với nhu cầu cụ thể của nạn nhân là trẻ em (ở các độ tuổi khác nhau). Hiểu biết dựa trên sang 
chấn không được đề cập với nhóm này mặc dù nạn nhân bị mua bán thường phải đối mặt. 



 

 

 
 

Do đó, hiểu biết của một số nạn nhân về các 
dịch vụ bị giới hạn trong khuôn khổ một tổ 
chức và mạng lưới liên quan. Họ ít khi biết đến 
tất thảy các dịch vụ có thể hỗ trợ. Trong một số 
trường hợp, thông tin lại không có sẵn hoặc 
không được truyền đạt rõ ràng. Thông tin 
không phải lúc nào cũng phù hợp với trình độ 
học vấn và hiểu biết của nạn nhân hoặc tương 
ứng với đối tượng trẻ em theo độ tuổi và giai 
đoạn phát triển. Nhiều nạn nhân cảm thấy bối 
rối khi nghe thông tin tôi nói chuyện với [giám 
đốc] qua điện thoại. các dịch vụ tái hòa nhập và 
cần thời gian để hồi phục trước khi họ có thể 
cân nhắc và quyết định các lựa chọn. 

 
Một số nạn nhân không nhận được bất kỳ 
thông tin nào về các dịch vụ tái hòa nhập và 
cách tiếp cận các dịch vụ này. Ví dụ, nạn nhân 
tự trở về nhà và không biết đến dịch vụ tái hòa 
nhập. Cho nên, họ không nhận được sự trợ 
giúp. Nhiều nạn nhân chỉ biết một ít thông tin 
thông tin về các lựa chọn hỗ trợ và cách tiếp 
cận các lựa chọn này. 

 

 
Cô ấy giải thích cho tôi về chương 
trình hỗ trợ... để tái hòa nhập xã hội. 
Cô ấy giải thích mọi thứ về sự trợ giúp. 
Thú thực, lúc đầu tôi hơi sợ hãi nhưng 
tôi tự nhủ tôi nên tham gia xem sao. 
(Nạn nhân)xlvii 

 
 
 
 
 

 
... Tôi không biết nên đến đâu, hỏi cái 
gì, bác sĩ nào. (Nạn nhân)xlviii 

 

 
 

 

 
 

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

Tái hòa nhập thành công không đơn thuần 
chỉ là những dịch vụ được cung cấp mà còn 
cả cách thức hỗ trợ và cách nạn nhân sử 
dụng và hưởng lợi như thế nào. Các dịch vụ 
tái hòa nhập phải dựa trên các tiêu chí như 
dựa trên hiểu biết về sang chấn, lấy nạn 
nhân làm trung tâm, nhạy cảm giới, thân 
thiện với trẻ em và phù hợp với văn hóa. Các 
dịch vụ phải tuân thủ một tiêu chuẩn chăm 
sóc tối thiểu và được thực hiện theo các quy 
tắc ứng xử nghề nghiệp và các nguyên tắc 
đạo đức. Tuy nhiên, trên thực tế điều này 
không phải lúc nào cũng được như vậy. Do 
đó, nhiều nạn nhân nhận được các dịch vụ 
chất lượng cao từ các cán bộ thực thi có trình 
độ, hiểu biết về nhu cầu và sang chấn của họ. 
Ngược lại, nhiều cán bộ thực thi chưa có đủ 
trình độ chuyên môn tương xứng, thiếu nhạy 
cảm, bị ngược đãi và thậm chí là bị hành hạ. 

 

Chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên kể 
cả tài xế và nhân viên hành chính 
tham gia đào tạo để mọi người hiểu 
được nhu cầu của một nạn nhân sống 
sót sau khi bị mua bán; Tôi nghĩ rằng 
việc này giúp giảm sự kỳ thị. (Cán bộ 
thực thi)xlix 

 
 
 
 

[Đội ngũ] cán bộ giảng dạy và giải 
thích rất khéo léo và tận tâm. Thái độ 
và ngôn từ sử dụng rất tốt và nhẹ 
nhàng. (Nạn nhân)l 

 
Thông tin về các dịch vụ tái hòa nhập phải được truyền tải đầy đủ và rõ ràng đến các đối 
tượng khác nhau bao gồm trẻ em, dưới dạng văn bản và lời nói. Việc gắn kết nạn nhân 
vào việc xác định thông tin nào cần và cách chia sẻ thông tin đó đối với những đối tượng 
khác rất quan trọng trong quá trình tái hòa nhập. 



 

 

 
Kiến thức và kỹ năng của cán bộ thực thi. 
Nhiều cán bộ thực thi tái hòa nhập có kỹ năng 
và chuyên môn cao trong lĩnh vực của họ (ví 
dụ, công tác xã hội, tâm lý, y học, dạy nghề, 
giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý). Họ cũng 
rất chuyên nghiệp khi làm việc với nạn nhân 
bị mua bán. Nhưng cũng có những cán bộ 
không được đào tạo chuyên nghiệp hoặc bổ 
túc lĩnh vực cố vấn. 

Ngoài ra, cán bộ thực thi thường không được 
đào tạo ở các lĩnh vực hiểu biết về sang chấn. 
Trong khi đây là cách tiếp cận giúp cán bộ 
thực thi nhận biết những ảnh hưởng do sang 
chấn và tránh gây tổn hại thêm bằng cách 
đảm bảo rằng nạn nhân không chỉ được cung 
cấp những hỗ trợ theo nhu cầu của nạn nhân 
kèm theo sự an toàn, tôn trọng và chấp nhận. 
Tương tự như trên, nhiều cán bộ thực thi 
không được đào tạo về phương thức thân 
thiện với trẻ em và không được trang bị kĩ 
năng để hỗ trợ phù hợp theo lứa tuổi và giai 
đoạn phát triển của trẻ em. Sự tham gia của 
trẻ em trong việc thiết kế và thực hiện kế 
hoạch tái hòa nhập còn nhiều hạn chế. Trong 
quá trình này thay vì bàn luận với trẻ em, cán 
bộ thực thi thường tham khảo ý kiến cha mẹ 
hoặc người giám hộ. 

 
Bản thân các cán bộ thực thi cho rằng họ 
đang thiếu các cơ hội đào tạo chuyên môn và 
đào tạo tại chỗ để nâng cao nghiệp vụ và kiến 
thức trong lĩnh vực tái hòa nhập. Một số cán 
bộ làm việc với các nạn nhân bị mua bán mà 
không được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực 
này. Do đó, không phải lúc nào cán bộ thực 
thi cũng có kiến thức hoặc năng lực để hỗ trợ 
nhóm dân số này. Các chương trình đào tạo 
về nhạy cảm giới, thực hành lấy nạn nhân 
làm trung tâm, và chăm sóc phù hợp với văn 
hóa thường bị hạn chế hoặc không sẵn có. 

Sự nhạy cảm của cán bộ thực thi. Một số cán 
bộ thực thi có hành vi thiếu tế nhị đối với một 
số nạn nhân. Nạn nhân thường rất đau lòng 
khi họ cảm thấy không được tin tưởng, bị đổ 
lỗi hoặc bị kỳ thị. Một số cán bộ coi nạn nhân 
như những người dễ bị tổn thương và những 
đối tượng thụ động cần được “giải cứu” và 
“phục hồi”. 

Một vài cán bộ có thái độ phân biệt đối xử đối 
với các nạn nhân (ví dụ, vì họ là nạn nhân bị 
mua bán) 

Tôi cho rằng, các cán bộ không được đào 
tạo quy cũ cho nên họ không nhận thức 
được hoặc coi nhẹ thái độ kỳ thị của 
mình. Do đó, điều này gây ra hiệu ứng 
ngược, làm tăng sự kỳ thị khi nhìn nhận 
các nạn nhân dưới nhãn mác trải nghiệm 
hoặc vấn nạn họ lâm vào. (Cán bộ thực 
thi)li 

 
 

Ở đây, nhiều cán bộ không có cơ hội 
được đào tạo chuyên môn... Hầu hết mọi 
người đều được đào tạo tại chỗ và tham 
gia các khóa học ngắn hạn. (Cán bộ thực 
thi)lii 

 
 
 

Kể cả có nhiều cán bộ được đào tạo bài 
bản nhưng tôi nghĩ họ chưa phải là 
chuyên gia. Họ có thể cung cấp các biện 
pháp can thiệp hiệu quả nhưng đồng 
thời họ cần được đào tạo liên tục, cung 
cấp thông tin, giám sát và hỗ trợ. (Cán 
bộ)liii 

 
 
 

[Tại] Phòng Cấp cứu ... tôi nghe được các 
cô y tá truyền miệng với nhau về cách 
“Những người như tôi làm những việc 
theo ý mình và sau đó không ngờ bị 
hành hạ ”. Lời nói của họ như ngầm 
khẳng định tôi xứng đáng bị như vậy. 
(Nạn nhân)liv 

 
 
 

Tôi nghĩ rằng cần phải nỗ lực hơn nữa 
trong việc nâng cao nhận thức và xóa 
bỏ định kiến không chỉ trong cộng 
đồng nói chung mà còn giữa các chuyên 
gia tiếp xúc với nạn nhân. (Cán bộ thực 
thi)lv 

 
 

Khuyến nghị của tôi là cán bộ của các 
tổ chức nên tử tế, bao bọc và chia sẻ 
tình yêu thương với chúng tôi. 
Chúng tôi không có được tình yêu và 
chúng tôi không biết cách cư xử, vì 
vậy các cán bộ thực thi nên chỉ cho 
chúng tôi những cảm xúc này... Nếu 
không, chúng tôi sẽ chạy trốn bất kể 
việc có được trợ cấp và hỗ trợ từ tổ 
chức hay không. (Nạn nhân)lvi 



 

 

  
 

 
 

 
 

Tầm quan trọng của việc quản lý trường hợp và sự tham gia của các nạn nhân 

Do sự phức tạp của các nhu cầu của nạn nhân 
và những thăm trầm cuộc sống sau khi thoát 
khỏi mua bán, việc quản lý trường hợp bao 
gồm cả sự tham gia của nạn nhân đóng vai trò 
quan trọng trong việc thành công của tái hòa 
nhập. Tuy nhiên, các cơ sở hoặc tổ chức tái hòa 
nhập chưa sử dụng phương pháp quản lý 
trường hợp. 

Nhiều nạn nhân không tham gia vào việc thiết 
kế và thực hiện tái hòa nhập của họ. 

Lúc đầu, [các cán bộ thực thi nói] rằng 
ngay cả khi tôi trở về nhà, họ cũng sẽ 
đồng hành cùng tôi. Họ sẽ gọi điện hoặc 
đến thăm tôi tại nhà riêng. Họ chưa bao 
giờ đến thăm tôi mặc dù cũng đã một 
thời gian rồi... Họ chưa bao giờ gọi tôi. 
(Nạn nhân là trẻ em)lx 

 
Vậy nên, việc giáo dục và đào tạo các cán bộ thực thi về hỗ trợ tái hòa nhập thực sự thiết 
yếu. Các dịch vụ cần phải nhạy cảm với nạn nhân, dựa trên hiểu biết sang chấn, nhạy cảm 
về giới tính, thân thiện với trẻ em, và phù hợp văn hóa, tuân thủ cái quy tắc ứng xử nghề 
nghiệp, các nguyên tắc đạo đức và các tiêu chuẩn chăm sóc tối thiểu. Các cán bộ thực thi 
cần nắm rõ những yếu tố này khi làm việc với các nạn nhân bị mua bán (bao gồm cả tình 
nguyện viên, nhân viên hậu cần như tài xế, nhân viên hành chính, cán bộ biên phòng, cán 
bộ nhập cảnh liên quan đến quá trình trao trả). 

Những điều này gây nên tổn thương sâu sắc, căng thẳng và tái sang chấn cho các nạn nhân, đồng thời ảnh 
hưởng đến sự phục hồi và tái hòa nhập của họ. Ngoài ra, chúng còn ảnh hưởng niềm tin của nạn nhân đối 
với các cán bộ thực thi. Việc này có thể gây ra sự e dè hoặc từ chối tìm kiếm hoặc chấp nhận nguồn hỗ trợ 
trong tương lai, thậm chí có nguy cơ làm thất bại quá trình tái hòa nhập. Đối với nạn nhân là trẻ em, tác 
động hành vi ngược đãi và hành hạ cần phải được phổ biến rộng rãi bởi vì trẻ em chưa được trang bị các kỹ 
năng để ứng phó và vượt qua những tổn thương và sự xúc phạm này. Những hành vi này còn làm tăng 
thêm nỗi sợ hãi về những tổn hại về sau và sự thiếu tin tưởng vào các cơ quan chức năng. 

Khi tôi quay trở về, tôi có kết quả 
dương tính với HIV tại phòng khám địa 
phương. Rồi cả làng biết chuyện. Hàng 
xóm của tôi ai nấy đều hay biết. Từ đó, 
tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. (Nạn 
nhân)lvii 

... họ phân biệt và kỳ thị chỉ vì tôi là 
người có giới tính thứ ba và không 
riêng chỉ ở bệnh viện. Tôi cảm thấy 
không thoải mái nơi công cộng dưới 
nhân dạng là một người chuyển giới. 
(Nạn nhân là trẻ em)lviii 

Những trẻ em thuộc tầng lớp đáy xã 
hội thường không có cơ hội được học 
hành. Mọi người phân biệt tầng lớp và 
họ nói rằng những ai thuộc tầng lớp xã 
hội thấp không thể theo học hoặc 
được dạy dỗ. (Nạn nhân là trẻ em)lix 

 
nạn nhân hoặc dựa trên tuổi tác, giới tính, 
quốc tịch, dân tộc hoặc khuynh hướng tính 
dục của họ). Điều này có thể dẫn đến việc nạn 
nhân không nhận được các dịch vụ mà họ cần. 

Một số cán bộ vi phạm quyền riêng tư của nạn 
nhân (ví dụ, cán bộ tiết lộ danh tính hoặc thảo 
luận thông tin trường hợp của nạn nhân khi 
không có sự đồng ý của nạn nhân, và bất kể 
việc hạn chế trao đổi thông tin với những 
người có thỏa thuận bảo mật). Hành vi phân 
biệt đối xử và vi phạm quyền riêng tư không 
chỉ khiến nạn nhân bị tổn thương lần nữa mà 
còn làm tổn hại đến niềm tin giữa họ với các 
cán bộ. Và đây vốn là một yếu tố quan trọng 
để có được kết quả tái hòa nhập thành công. 

Phân biệt đối xử, ngược đãi, hành hạ. Một số 
cán bộ đã có những hành động ngược đãi nạn 
nhân. Ví dụ, họ hành hạ nạn nhân bằng cả lời 
nói và hành động. Điều này thường xảy ra 
nhiều nhất với các nạn nhân là trẻ em, đặc biệt 
là ở các cơ sở tạm trú. 



 

 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc thiếu hợp tác 
giữa các tổ chức và cơ quan làm ảnh hưởng 
đến việc chuyển tuyến và chăm sóc liên tục 
cho nạn nhân. Nhiều cán bộ thực thi không 
hề biết đến những vụ nào có sẵn liên quốc 
gia hay chỉ gói gọn trong một quốc gia. Cũng 
như họ chưa nắm rõ điều kiện và cách thức 
tiếp cận các dịch vụ này. 

Đối với trẻ em, việc quản lý mỗi vụ việc cần chuyên sâu và lâu hơn dựa trên các tình huống chuyên biệt và 
những tổn thương của họ. Một số hình thức hỗ trợ mà trẻ em cần - đặc biệt là giáo dục - là nguồn dài hạn 
hơn, kéo dài vài năm. Trong khi một số trẻ em có người quản lý mỗi vụ việc theo thời gian, số khác lại 
không nhận được điều này. Thông thường, những người lý mỗi vụ việc xây dựng kế hoạch tái hòa nhập với 
sự tham vấn của cha mẹ hoặc người giám hộ, chứ không phải với trẻ em. 

 
Quản lý mỗi vụ việc là chía khóa dẫn tới tái hòa nhập thành công. Cần có một quản lý vụ 
việc được phân công đi kèm với mỗi nạn nhân để phát triển, giám sát việc thực hiện tái hòa 
nhập, phối hợp chặt chẽ với nạn nhân. Việc gắn kết nạn nhân có ý nghĩa quan trọng trong 
việc thiết kế và giám sát các dịch vụ tái hòa nhập. Việc này có thể đảm bảo rằng các thiết kế 
chương trình tốt và đáp ứng nhu cầu của nạn nhân, bao gồm những thay đổi theo thời 
gian. Điều này đòi hỏi phải tính đến khả năng ngôn ngữ, khả năng đọc viết, trình độ học 
vấn, văn hóa và nguy cơ tái sang chấn cũng như làm thế nào để vận động sự tham gia có ý 
nghĩa của trẻ em bị mua bán ở các độ tuổi và giai đoạn phát triển khác nhau. 

... Việc phối hợp và chuyển tuyến chưa chặt chẽ 
 
Sự phối hợp và chuyển tuyến giữa nội bộ trong nước và liên quốc gia rất quan trọng cho việc tái hòa nhập 
thành công. Khi các hệ thống này phối hợp tốt, những người bị mua bán có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt 
về các loại dịch vụ tái hòa nhập có sẵn từ các tổ chức và cơ quan khác nhau. Đồng thời, họ cũng có thể tận 
dụng tối đa có cơ hội này cho việc phục hồi và tái hòa nhập. 

 
Là một bên cung cấp dịch vụ, tôi cảm thấy 
bối rối khi tìm kiếm dịch vụ nào có sẵn cho 
nạn nhân. Phần lớn thời gian của tôi dành 
cho việc liên hệ hoặc chạy vòng quanh các 
tổ chức. Bên cung cấp dịch vụ như chúng 
tôi cần một sơ đồ không chỉ giải thích 
những dịch vụ nào mà nạn nhân đủ điều 
kiện và cách tiếp cận các dịch vụ này. 
(Cán bộ thực thi)Ixiii 

  
 

 

Tôi đề nghị các bên cung cấp dịch vụ nên 
đến gặp trực tiếp nạn nhân mà đích thân 
giúp đỡ họ. Họ phải thực hiện một cuộc 
khảo sát về cuộc sống của các nạn nhân... 
Bên cung cấp dịch vụ phải gặp nạn nhân và 
nói chuyện trực tiếp để họ nắm được khả 
năng, nhu cầu của nạn nhân và những gì sẽ 
hữu ích. (Nạn nhân)lxi 

Tôi nghĩ cán bộ cần duy trì liên lạc với 
những nạn nhân đã được xác định và tham 
gia tái hòa nhập một thời gian dài... Bởi vì 
bất cứ khi nào việc theo dõi lỏng đi... nạn 
nhân có nhiều khả năng bị cuốn theo các 
tình huống rủi ro và có thể bị mua bán lần 
nữa. (Cán bộ thực thi)Ixii 

 
 

kế hoạch và thay vào đó, các cán bộ thực thi 
xác định dịch vụ tái hòa nhập mà ít khi hoặc 
không thảo luận với nạn nhân. Do đó, nhiều 
nạn nhân nhận được dịch vụ không phù hợp, 
không đáp ứng nhu cầu hoặc giúp đỡ họ vào 
việc tái hòa nhập. Liên lạc giữa cán bộ và nạn 
nhân thường bị hạn chế. 

Nhiều nạn nhân cho rằng thiếu liên lạc nghĩa 
là thiếu quan tâm và không cam kết giúp đỡ 
họ. Nạn nhân ở các cộng đồng vùng sâu vùng 
xa vì thiếu điều kiện đi lại hoặc ít liên lạc nên 
khó lòng được theo dõi và quản lý mỗi vụ việc 
hoàn chỉnh. Ngoài ra, rất ít nạn nhân bị mua 
bán được tư vấn về chất lượng dịch vụ mà họ 
nhận được trong quá trình tái hòa nhập. Có rất 
ít phương thức vận hành hệ thống để nạn 
nhân đưa ra phản hồi. 



 

 

 
 

 
 

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? 

 
Các nhu cầu hỗ trợ (nhà y tế, tư 
vấn, giáo dục, đào tạo, kinh tế, hành 
chính, pháp lý, bảo vệ, hỗ trợ trở lại, 
nhu cầu của nhân thân) 

  
Các dịch vụ dành riêng cho 
nạn nhân bị mua bán (nêu rõ tổ 
chức hoặc cơ quan kèm theo thông 
tin liên hệ) 

Hỗ trợ chung (nêu rõ tổ chức 
hoặc cơ quan kèm theo thông 
tin liên hệ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

Cần có sự hợp tác và phối hợp giữa các tổ chức liên ngành để tối đa hóa các nguồn lực sẵn có 
và đảm bảo nạn nhân có thể tiếp cận nhiều dịch vụ khác nhau cho việc phục hồi và tái hòa 
nhập. Trong nhiều tình huống, sự hợp tác giữa các cơ quan không những tăng cường các 
lựa chọn hỗ trợ cho nạn nhân mà còn tránh được sự trùng lặp của các dịch vụ. Cán bộ thực 
thi cần có các thông tin liên quan đến dịch vụ tái hòa nhập hiện có để thông báo cho các 
nạn nhân về các lựa chọn và chuyển tuyến hiệu quả. 

 
 

Điều này có nghĩa rằng trong một số trường hợp, nạn nhân bị giới hạn lựa chọn trong khuôn khổ của một 
tổ chức và mạng lưới của nó hơn là được thông tin đầy đủ các dịch vụ và tùy chọn sẵn có. Việc liên lạc giữa 
các cán bộ không thường xuyên làm suy yếu việc chuyển tuyến và các lựa chọn cho hỗ trợ tái hòa nhập. 



Vấn đề sang chấn gián tiếp và kiệt sức ở các cán bộ thực thi

Một phần đặc thù công việc mỗi ngày của 
các cán bộ thực thi là phải đối diện với các 
thông tin nhạy cảm, cảm xúc đau buồn và 
đau thương của nạn nhân. Để giúp họ vượt 
qua chuỗi đau thương trong cuộc sống trước 
khi và sau khi bị mua bán, các cán bộ thường 
phải làm việc với nguồn lực hạn chế trong 
khi có nhiều vấn đề và nhu cầu phức tạp. 
Tình trạng này làm cho cán bộ thêm phần 
căng thẳng và lo câu. Họ thậm chí có thể bị 
sang chấn gián tiếp hoặc kiệt sức (tiếp xúc 
gián tiếp với sang chấn dẫn đến cảm giác 
tương tự như những gì nạn nhân phải trải 
qua).

Việc giám sát chuyên nghiệp và hỗ trợ nhóm 
mang giúp ích cho các cán bộ thực thi tiến 
hành công việc hàng ngày. Họ cũng cần hỗ 
trợ tâm lý để kiểm soát căng thẳng, lo lắng 
và thậm chí là sang chấn gây ra bởi công 
việc. Tuy nhiên, nhiều cán bộ thực thi không 
được tiếp cận với sự giám sát và hỗ trợ 
chuyên nghiệp đầy đủ. Nhìn chung, họ 
không được tiếp cận với tư vấn hoặc cơ hội 
để tìm hiểu và cách tự chăm sóc bản thân.

Các cán bộ thực thi làm về công tác phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân bị mua bán có 
thể bị sang chấn nặng hoặc có nguy cơ kiệt sức cao. Họ thường làm việc với nhiều nạn nhân 
trong khi nguồn lực hạn chế. Điều này dễ tăng sự kiệt sức. Việc hỗ trợ và chăm sóc là một 
điều quan trọng để giúp họ kiểm soát căng thẳng của mình. Điều thiết yếu nữa cần cân 
nhắc là các cán bộ thực thi cần phải có sự giám sát chuyên nghiệp, số giờ làm việc hợp lý, và 
số lượng nạn nhân phân bổ không quá tải.

Tôi hình dung ra sự nghiêm trọng và bản 
chất của một số trường hợp... và cả về khía 
cạnh của làm thế nào mà nhiều nạn nhân là 
các cô gái thực sự bị bỏ quên... rất khó để 
đương đầu với... Và nhìn thấy những ảnh 
hưởng trực tiếp lên đời sống của họ... và sự 
đấu tranh để khôi phục, duy trì hoặc tái tạo 
cân bằng cuộc sống. Việc này diễn ra liên 
tục. (Cán bộ thực thi)xvi

Những người cung cấp dịch vụ cần 
phải... rèn luyện tinh thần của họ để đối 
phó với những áp lực đi kèm với công 
việc này. (Cán bộ thực thi)lxv

Làm việc với nhóm trẻ em rất căng 
thẳng vì những câu chuyện bạo lực xảy 
ra với các em. (Cán bộ thực thi)lxiv

Bạn có thể làm gì để phòng tránh và giải quyết những sang chấn và kiệt sức 
nghiêm trọng? Bạn có thể tiếp cận những hình thức hỗ trợ nào để giải quyết 
vấn đề này?



 

 

 
 
 

Hướng dẫn cho các cán bộ thực thi 
 

Phân công một người quản lý trường hợp để làm việc với từng nạn nhân. Tiến hành đánh giá nhu cầu 
một cách kỹ lưỡng và chuẩn bị kế hoạch tái hòa nhập thông qua sự tham vấn với nạn nhân. Tiến hành quản lý 
trường hợp liên tục để đảm bảo rằng các dịch vụ phù hợp và đáp ứng nhu cầu của nạn nhân theo các tiêu 
chuẩn chăm sóc tối thiểu và phù hợp với độ tuổi (người lớn hoặc trẻ em). Điều chỉnh các dịch vụ và kế hoạch 
tái hòa nhập thông qua thảo luận với từng nạn nhân khi cần thiết. 

 

Cung cấp gói dịch vụ tái hòa nhập chất lượng cao toàn diện, bao gồm nhà ở, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ 
tâm lý, giáo dục và đào tạo, trao quyền kinh tế, trợ giúp pháp lý và hành chính bao gồm cư trú, an toàn, an 
ninh, giúp đỡ đối với gia đình và hỗ trợ trở về. Đảm bảo rằng các dịch vụ tái hòa nhập 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 văn hóa. Đảm bảo 
rằng các dịch vụ do các cán bộ thực thi chuyên nghiệp cung cấp bao gồm cả những người có chuyên môn làm 
việc với trẻ em và thanh thiếu niên bị mua bán. 

 
 

Xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác và sự tin tưởng giữa các cán bộ thực thi và các cơ quan làm việc 
về tái hòa nhập, ở cấp địa phương và quốc gia, để đảm bảo liên tục hỗ trợ và chăm sóc và các dịch vụ toàn 
diện. Hợp tác với các bên cung cấp hỗ trợ riêng cho mua bán người cũng như hỗ trợ chung. Đảm bảo các dịch 
vụ đáp ứng nhu cầu của tất cả nạn nhân bị mua bán trong quá trình tái hòa nhập. 

 

Gắn kết các nạn nhân (cả người lớn và trẻ em) vào việc tham gia thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh 
giá các dịch vụ và chương trình tái hòa nhập. Có trách nhiệm với nạn nhân, bằng cách cung cấp cơ chế phản 
hồi, khiếu nại và dựa trên cơ sở đó để thực hiện các thay đổi phù hợp. 

 

Cung cấp thông tin rõ ràng, toàn diện và chính xác về các dịch vụ tái hòa nhập. Đảm bảo rằng nạn nhân 
bị mua bán nắm đầy đủ thông tin về các dịch vụ hiện có bao gồm các bất kỳ yêu cầu và hạn chế nào. Nạn nhân 
có quyền được chấp nhận hoặc từ chối một số hoặc tất cả các dịch vụ kể cả ở giai đoạn tái hòa nhập sau này. 
Đảm bảo rằng tất cả hỗ trợ mang tính chất tự nguyện. Cho nạn nhân thời gian để đưa ra quyết định sáng suốt 
về việc hỗ trợ và tiếp tục chờ đợi sự đồng ý theo thời gian. Khi chia sẻ thông tin với những nạn nhân là trẻ em, 
cần truyền tải thông tin phù hợp với lứa tuổi, trình độ học vấn và giai đoạn phát triển. 

 
 

Cung cấp các dịch vụ tái hòa nhập trên cộng đồng và hỗ trợ để nạn nhân có thể trở về nhà với gia đình 
của họ. Đảm bảo rằng các nạn nhân của mua bán người trở về môi trường cộng đồng được tiếp cận với các 
dịch vụ toàn diện để hỗ trợ họ tái hòa nhập, dù là dịch vụ cụ thể dành cho mua bán hoặc thông qua các dịch 
vụ chung. Việc chăm sóc tại khu tạm trú là một giải pháp tạm thời và giới hạn cho một số trường hợp. Xác 
định các lựa chọn chăm sóc thay thế cho trường hợp nạn nhân là trẻ em không thể trở về với gia đình. 

 
 

Thiết lập và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức cho các dịch vụ tái hòa nhập và các quy tắc nghề nghiệp 
ứng xử. Các cán bộ thực thi cần tuân thủ các nguyên tắc không gây tổn hại, có sự đồng ý được thông báo, bảo 
mật, quyền riêng tư, không phân biệt đối xử, an toàn, nhạy cảm và tôn trọng. Thiết kế và thực hiện các biện 
pháp can thiệp tái hòa nhập bằng hỗ trợ việc trao quyền, tự chủ và khả năng phục hồi của nạn nhân. 

 

Điều chỉnh các dịch vụ tái hòa nhập cho các nạn nhân là trẻ em phù hợp với nhu cầu cá nhân riêng biệt 
và tiến hành các dịch vụ theo cách thân thiện với trẻ em. Nền tảng cho mọi công việc tái hòa nhập dựa trên 
các nguyên tắc về quyền trẻ em, quy định dành riêng về trẻ em và có sự tham gia của trẻ em. Đảm bảo tất cả 
các cán bộ thực thi (bao gồm cả nhân viên hành chính và nhân viên hỗ trợ) được đào tạo chuyên nghiệp và 
nhạy bén khi việc làm việc với các trẻ em bị mua bán và / hoặc dễ bị tổn thương và tuân thủ chính sách bảo vệ 
trẻ em. 

 
Nhận biết nguy cơ về căng thẳng và kiệt sức trong công việc. Phát triển các chiến lược để xử lý căng 

thẳng trong công việc hàng ngày và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. 
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