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Việc các nạn nhân bị mua bán là trẻ em đòi hỏi phải có các biện pháp đặc biệt và bổ sung được công nhận 
bởi các bên tham gia công tác phòng chống nạn mua bán người. Tuy nhiên làm thế nào để các biện pháp 
đặc biệt và bổ sung này có thể được thực hiện một cách có ý nghĩa trong thực tiễn trên phạm vi các nghĩa 
vụ bảo vệ và hỗ trợ từ việc xác định đến phục hồi và tái hòa nhập là vấn đề chưa được nhiều quốc gia biết 
đến. Tài liệu hướng dẫn dành cho các cán bộ thực thi này chỉ ra những thách thức mà các cán bộ phải đối 
mặt khi cung cấp bảo vệ và hỗ trợ cho các nạn nhân bị mua bán là trẻ em phù hợp với luật pháp quốc tế và 
khu vực và các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất. Đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn trên khắp khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương và các khu vực khác, cuốn tài liệu này đưa ra những hướng dẫn mà các cán bộ có thể 
điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của riêng mình để đảm bảo rằng các biện pháp đặc biệt và bổ sung 
được thực hiện nhằm giải quyết các nhu cầu cụ thể của nạn nhân bị mua bán là trẻ em. 

Hãy tưởng tượng nạn mua bán người đã cướp đi tuổi thơ của trẻ em như thế nào. Trẻ em được giải cứu 
hoặc trốn thoát được cần phải được giúp đỡ và hỗ trợ để có thể lấy lại khả năng trải nghiệm thời thơ ấu và 
có cơ hội trải qua những giai đoạn trong cuộc sống mà nạn mua bán người làm gián đoạn. Để làm được 
điều này cần phải có sự hiểu biết và thực hiện các phương pháp tiếp cận được điều chỉnh nhằm làm việc 
hiệu quả và phù hợp hơn đối với trẻ em. Tài liệu Hướng dẫn này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của các 
biện pháp đặc biệt và bổ sung được thiết kế để chủ động thúc đẩy lợi ích tốt nhất của mỗi trẻ em, đồng 
thời, kêu gọi các quốc gia công nhận rằng việc áp dụng rộng rãi các phương pháp tiếp cận, kỹ thuật và 
công cụ này đã nâng cao thế nào sự hiểu biết, tin tưởng, nhạy cảm, và hỗ trợ khi tiếp xúc và làm việc với 
các nạn nhân bị mua bán là trẻ em, và cung cấp những thực hành tốt nhất trong việc xác định, điều tra và 
triệt phá hiệu quả hơn nữa các tổ chức tội phạm mua bán trẻ em đang hoạt động trên phạm vi cả nước và 
xuyên quốc gia. 
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Nội dung tài liệu 

Tài liệu hướng dẫn dành cho các cán bộ thực thi này trình bày các nghiên cứu và bằng chứng hiện có về 
nhu cầu và trải nghiệm của nạn nhân bị mua bán là trẻ em, bao gồm những thách thức phải đối mặt và 
các biện pháp đặc biệt và bổ sung cần thiết để hỗ trợ và bảo vệ cho các nạn nhân trẻ em. Tài liệu hướng 
dẫn là một phần trong tuyển tập Hướng dẫn dành cho cán bộ thực thi của viện NEXUS/văn phòng hỗ trợ 
khu vực của Tiến trình Bali (RSO): Nâng cao công tác xác định, bảo vệ và tái hòa nhập các nạn nhân 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 bị mua bán 
• Bảo vệ và giúp đỡ nạn nhân bị mua bán 
• Phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân bị mua bán 
• Các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân bị mua bán 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) 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 đầy đủ từ Bộ Nội vụ Australia, thông qua văn phòng RSO. Bộ tài liệu có 
sẵn trên trang web của Viện NEXUS và trang web RSO. 

 
Tài liệu dành cho đối tượng nào 

Tài liệu Hướng dẫn này dành cho các cán bộ thực thi thuộc các Quốc gia Thành viên Tiến trình Bali cũng 
như các nơi khác, nhằm cung cấp các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với các nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em. Các cán bộ thực thi bao gồm các cán bộ làm công tác xã hội và trợ lý xã hội, người chăm sóc sức khỏe, 
nhà tâm lý học và cố vấn, chuyên gia bảo vệ trẻ em, cán bộ thực thi pháp luật, luật sư và trợ lý, giáo viên và 
quản lý trường học, giảng viên dạy nghề, tư vấn việc làm, chuyên gia kinh doanh và quản lý công. Hướng 
dẫn dành cho các cán bộ thực thi này cũng sẽ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách được giao nhiệm 
vụ cải thiện thực hành và thủ tục để thực hiện các biện pháp đặc biệt và bổ sung cho nạn nhân bị mua 
bán là trẻ em. 

 
Cách sử dụng tài liệu 

Tài liệu hướng dẫn cho các cán bộ thực thi này cung cấp một tổng quan toàn diện về các vấn đề và thách 
thức chính trong việc đảm bảo các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân bị mua bán là trẻ em. 
Các cán bộ thực thi có thể sử dụng tài liệu hướng dẫn này để hiểu rõ hơn về trải nghiệm của nạn nhân trẻ 
em cũng như những thách thức về cơ cấu và thể chế liên quan đến việc xác định, bảo vệ và tái hòa nhập 
của các nạn nhân trẻ em và khi trẻ em đóng vai trò là nạn nhân - nhân chứng. Hướng dẫn cũng đưa ra chỉ 
dẫn thực tiễn về cách các cán bộ có thể vượt qua những rào cản này và cải thiện các biện pháp đối với nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em. 

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

Lời khuyên Ghi chú Hướng dẫn Từ khóa 

Giới thiệu về Hướng dẫn dành cho các cán bộ thực thi: Các Biện pháp 
đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân bị mua bán là trẻ em 
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Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán là trẻ em. Trẻ em bị mua bán được hưởng các quyền được bảo 

vệ và hỗ trợ như các nạn nhân là người lớn. Tuy nhiên, do nhu cầu cụ thể và tính dễ bị tổn thương, trẻ em bị 
mua bán được trao các quyền đặc biệt và bổ sung, và các quyền đó phải được đảm bảo tích cực, bao gồm cả 
việc phân công người giám hộ hợp pháp để bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em ở mọi giai đoạn can thiệp. Sự 
bảo vệ và hỗ trợ cần được cung cấp dựa trên cơ sở nhu cầu; không bao giờ được đưa ra điều kiện một cách 
rõ ràng hoặc ẩn ý cho sự hợp tác của trẻ với các cơ quan chức năng. Không bao giờ được ép buộc hoặc cưỡng 
ép trẻ em tiếp nhận chăm sóc, bao gồm cả hỗ trợ y tế và xét nghiệm, trừ khi được chứng minh là vì lợi ích 
tốt nhất cho họ. Quan điểm của mỗi trẻ em phải được tôn trọng và phù hợp với độ tuổi cũng như giai đoạn 
phát triển của trẻ em đó. Trẻ em phải được cung cấp thông tin về hoàn cảnh và quyền lợi của mình theo 
hình thức và cách thức mà trẻ em hiểu và phù hợp với lứa tuổi cũng như giai đoạn phát triển của họ. 

 
Không xử lý hình sự và không giam giữ nạn nhân trẻ em bị mua bán. Trẻ em bị mua bán không nên bị 

xử lý hình sự hoặc phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ hành vi phạm tội nào liên quan đến vị thế hoặc 
hành vi phạm tội mà trẻ buộc phải thực hiện khi bị mua bán, chẳng hạn như nhập cảnh trái phép, lưu trú 
trái phép, làm việc trái phép hoặc hành vi phạm pháp. Trẻ em phải được đưa vào nơi ở thích hợp và không 
bao giờ bị giam giữ trong cơ sở của cơ quan thực thi pháp luật hoặc của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Mọi 
quyết định đưa trẻ em bị mua bán vào một cơ sở lưu trú cần được đưa ra tùy theo từng trường hợp cụ thể và 
vì lợi ích tốt nhất cho trẻ, trong thời gian ngắn nhất có thể và phải được dựa trên các đánh giá xem xét. Trẻ 
em bị mua bán có quyền không bị tách khỏi người thân trong gia đình, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của 
họ; có quyền duy trì liên lạc với gia đình của mình; quyền được tiếp cận nhanh chóng với các hỗ trợ pháp lý 
và các hỗ trợ khác trong một môi trường nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em; và quyền chất vấn 
tính hợp pháp đối với việc tước quyền tự do của họ và quyền được tiếp nhận các quyết định nhanh chóng. 

 

Các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân trẻ em bị mua bán là gì? 

Các nạn nhân bị mua bán là trẻ em, do độ tuổi và giai đoạn 
phát triển của trẻ, sẽ bị ảnh hưởng bởi mua bán người 
theo phương thức riêng biệt. Do đó, cần có các biện pháp 
đặc biệt và bổ sung để đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc 
cho nạn nhân trẻ em ở mọi giai đoạn của cuộc đời họ sau 
khi bị mua bán. 

 
Các biện pháp này là cần thiết liên quan đến: 

1) xác định và các bước đầu tiên ngay lập tức; 
2) bảo vệ và hỗ trợ 
3) không xử lý hình sự và không giam giữ; 
4) hỗ trợ trẻ em là nạn nhân-nhân chứng; và 
5) phục hồi và tái hòa nhập với nạn nhân bị mua bán là trẻ em. 

Hỗ trợ và tái 

hoà nhập 

 

 
 

 

 Xác định và các bước đầu tiên 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

“Xác định và các bước đầu tiên ngay lập tức. Nhanh chóng và chính xác trong việc xác định nạn nhân 
bị mua bán là trẻ em là bước đầu tiên cần thiết để đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho trẻ em. Các cán bộ 
được giao nhiệm vụ xác định nạn nhân phải đảm bảo rằng yếu tố “phương tiện” (ép buộc, lừa gạt, gian lận, 
đe dọa, bắt cóc, cưỡng bức hoặc lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương) là không cần thiết trong 
trường hợp trẻ em bị mua bán mà chỉ cần có một “hành động” cho các mục đích “bóc lột”. Các cá nhân có 
vẻ là trẻ em nên được coi là như vậy cho đến khi được xác định khác. Nếu một trẻ em được xác định là nạn 
nhân của mua bán người, các bước đầu tiên ngay lập tức bao gồm liên hệ với các cơ quan bảo vệ trẻ em và áp 
dụng các biện pháp bảo vệ. Nếu một trẻ em trong tình trạng nguy hiểm, chưa được đánh giá là nạn nhân 
của mua bán người, thì trẻ em đó cũng nên được chuyển đến các cơ quan bảo vệ trẻ em để bảo vệ và hỗ trợ. 

 
 
 

 

Không xử 

lý hình sự 

và không 

giam giữ 



 Hỗ trợ trẻ em là nạn nhân-nhân chứng.  Trẻ em bị mua bán có thể mong muốn tham gia hoặc được 
yêu cầu tham gia vào quá trình điều tra hoặc truy tố những kẻ bóc lột họ. Vì nạn nhân-nhân chứng là trẻ em 
đặc biệt dễ bị tái sang chấn, bị đe dọa và bị trả thù, nên  cần thiết phải đánh giá xem xét kỹ các rủi ro và chủ 
động quản lý rủi ro, đưa ra mọi quyết định về sự tham gia của trẻ em trên cơ sở vì lợi ích tốt nhất của họ. Trẻ 
em phải được thông báo về các quyền, quy trình bảo vệ và thủ tục pháp lý bằng ngôn ngữ và cách thức/
phương pháp   phù hợp với lứa tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ em. Nếu được đánh giá là vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ em, các nạn nhân-nhân chứng là trẻ em nên được cung cấp một người hỗ trợ để bảo vệ lợi ích tốt 
nhất của họ trong quá trình pháp lý và cung cấp các biện pháp bảo vệ dành cho nhân chứng trẻ em, chẳng 
hạn như các lựa chọn thay thế để lấy lời khai trực tiếp và phỏng vấn trước tòa.

 Phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân trẻ em bị mua bán. Trẻ em bị mua bán cần được hỗ trợ trong 
việc phục hồi và tái hòa nhập, thường (nhưng không phải lúc nào cũng) bao gồm việc trở về và tái hòa nhập 
với gia đình và cộng đồng. Điều này phải thực hiện không được chậm trễ quá mức hoặc vô lý. Các quyết định 
về phục hồi và tái hòa nhập cần tính đến việc các nạn nhân bị mua bán là trẻ em thường đã phải trải qua 
những  sang chấn nghiêm trọng, có ảnh hưởng lâu dài, bất lợi đến thể chất và tâm lý cũng như sự phát triển 
của trẻ em. Cần tiến hành đánh giá đối với từng nạn nhân bị mua bán là trẻ em để xác định các cách thức 
thích hợp cho việc trở về, phục hồi và tái hòa nhập của họ cũng như xác định bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra. 
Các quan điểm về việc trẻ cần được đón nhận sự quan tâm và hành động phải được thực hiện theo cách thức 
an toàn, phù hợp với trẻ em và nhạy cảm giới, bao gồm cả việc phân công người giám hộ hợp pháp khi cần 
thiết để bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ.

Tất cả các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với 
trẻ em bị mua bán phải tự nguyện và bảo mật. 
Các biện pháp phải được thực hiện một cách kịp 
thời và thích hợp, trên cơ sở bình đẳng và 
không phân biệt đối xử, không có sự phân biệt 
giữa trẻ em là công dân và không phải là công 
dân và quan tâm đúng mức đến trẻ em có nhu 
cầu đặc biệt (ví dụ, trẻ rất nhỏ, trẻ khuyết tật và 
trẻ em đã bị bóc lột và lạm dụng nghiêm trọng). 
Các biện pháp phải  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.  
Mọi biện pháp liên quan đến trẻ em bị mua bán 
phải được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích 
tốt nhất của trẻ em đó

Do nạn nhân bị mua bán là trẻ em có những nhu cầu phức tạp và đa 
dạng, nên cần có nhiều cán bộ từ các lĩnh vực công việc  khác nhau 
cùng tham gia vào công tác bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân trẻ em. 
Bao gồm các cán bộ làm xã hội và trợ lý xã hội, người  chăm sóc sức 
khỏe, nhà tâm lý học và cố vấn, giáo viên và quản lý trường học, 
giảng viên dạy nghề và tư vấn việc làm, luật sư và trợ lý, quản lý 
công, cán bộ thực thi pháp luật, kiểm sát viên, chuyên gia bảo vệ trẻ 
em và chính quyền.

Mặc dù nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân bị mua bán là 
trẻ em, nhưng các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt là những tổ chức có kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng 
chống mua bán trẻ em, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà nước thực hiện nghĩa vụ của mình.

dựa trên hiểu biết về sang chấn: xác định các 
ảnh hưởnga của sang chấn  và thúc   đẩy môi 
trường chữa lành và phục hồi
nhạy cảm với nạn nhân: ưu tiên những mong 
muốn, sự an toàn và sự bằng 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
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
Phù hợp về văn hóa: tính đến và tôn trọng 
niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thực hành và 
ngôn ngữ văn hóa và tôn giáo của nạn nhân



 

 

Các nghĩa vụ pháp lý liên quan 
đến nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em 
Các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân 
bị mua bán là trẻ em được đề cập trong một số văn 
kiện quốc tế và khu vực, có thể phù hợp với luật 
pháp và chính sách trong nước. 

Luật quốc tế và văn bản hướng dẫn 

UN Nghị định thư về phòng chống mua bán 

người (2000) kêu gọi các Quốc gia thành viên bảo 
vệ và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người (Điều 2), 
có tính đến các nhu cầu đặc biệt của trẻ em (Điều 6) 

 
UNOHCHR Các Nguyên tắc và Hướng dẫn được 

Đề xuất về các Quyền con người và vấn đề Mua bán 

người (2002) kêu gọi các biện pháp bảo vệ đặc 
biệt trong định nghĩa về mua bán trẻ em (Hướng 
dẫn 8.1); Xác định nhanh chóng và chính xác nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em (Hướng dẫn 8.2); 
không truy tố hoặc trừng phạt các nạn nhân là trẻ 
em về các hành vi phạm tội khi bị mua bán 
(Hướng dẫn 8.3); cung cấp các biện pháp bảo vệ bổ 
sung để đáp ứng nhu cầu và “lợi ích tốt nhất” của 
trẻ (Hướng dẫn 8.4); và cung cấp các chính sách và 
chương trình chuyên biệt (Hướng dẫn 8.7). 

 
Luật pháp và hướng dẫn khu vực 

 
ASEAN Công ước về phòng, chống mua bán 

người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) (2015) 
nhận biết rằng các nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em có những nhu cầu đặc biệt và các quyền bổ 
sung cần phải được đáp ứng và tôn trọng và kêu 
gọi các luật pháp, chính sách và cơ chế phù hợp 
để đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho nạn nhân 
bị mua bán là trẻ em từ khi xác định đến khi trở 
về và tái hòa nhập. 

 
ASEAN Kế hoạch hành động về phòng chống 

mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (2012) 
kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em trong việc thiết lập sự bảo vệ 
và hỗ trợ phục hồi thể chất, tâm lý và xã hội. 

 
 

ACWC Hướng dẫn về nhạy cảm giới (2016) 
thiết lập các biện pháp bảo vệ đặc biệt trong định 
nghĩa về mua bán trẻ em (1.1.3); rằng một trẻ em 
nên được coi là một trẻ em cho đến khi được xác 
định khác (3.2.3); và cần liên hệ với các cơ quan bảo 
vệ trẻ em khi nạn nhân bị mua bán là trẻ em được 
xác định (3.2.9). 

 

UNICEF Hướng dẫn về Bảo vệ trẻ em là nạn 

nhân bị mua bán (2006) kêu gọi bảo vệ quyền 
riêng tư và cơ hội được lắng nghe trong các thủ 
tục hành chính và tư pháp (Hướng dẫn 2.1-2.9); 
xác định nhanh chóng và chủ động (Hướng dẫn 
3.1-3.2); phân công người giám hộ (Hướng dẫn 
4.1-4.2); đăng ký và hồ sơ (Hướng dẫn 5.1-5.3); 
chính quy hóa tình trạng (Hướng dẫn 6); chăm 
sóc tạm thời (Hướng dẫn 7.1-7.2); đánh giá 
trường hợp cá nhân (Hướng dẫn 
8.1-8.3); hòa nhập, trở về và tái hòa nhập 
(Hướng dẫn 9.1-9.4); tiếp cận công lý, bao gồm 
không giam giữ (Hướng dẫn 10.1-10.2); và hỗ 
trợ tài chính và bồi thường (Hướng dẫn 11). 

 
UN Công ước về các quyền của Trẻ em (1989) 

thiết lập các quyền trẻ em và các nguyên tắc chỉ 
đạo cho mọi hành động với trẻ em: đảm bảo lợi 
ích tốt nhất của trẻ em (Điều 3), không phân 
biệt đối xử (Điều 2), tồn tại và phát triển (Điều 6) 
và quyền tham gia (Điều 12). CRC kêu gọi bảo vệ 
trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột (Điều 19, 32, 
34, 36) và hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập xã hội 
(Điều 39). 

 
ACWC Các Hướng dẫn và Thủ tục Khu vực để 

Giải quyết Nhu cầu của Nạn nhân bị mua bán, đặc biệt 

là phụ nữ và trẻ em (2018) thiết lập các biện pháp 
đặc biệt và bổ sung cho các nạn nhân bị mua bán 
là trẻ em trong Nguyên tắc Hướng dẫn 4, bao 
gồm sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em có nhu cầu 
bổ sung và những trẻ em bị bóc lột nghiêm trọng. 

 
Hội đồng châu Âu (CoE) Công ước về Hành 

động phòng chống mua bán con người (2005) thiết 
lập các biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tình 
trạng trẻ em dễ bị mua bán (Điều 5); xác định và 
bảo vệ nạn nhân bị mua bán là trẻ em (Điều 10); 
bảo vệ quyền riêng tư cụ thể cho trẻ em (Điều 11); 
các hình thức hỗ trợ cụ thể (Điều 12); áp dụng các 
lợi ích tốt nhất của trẻ em trong việc hồi hương 
và trở về (Điều 14, 16); và các biện pháp bảo vệ 
đặc biệt đối với nạn nhân bị mua bán là trẻ em 
(Điều 28). 

 
Liên minh Châu Âu Chỉ thị 2011/36/EU (2011) 

ác định lợi ích tốt nhất của trẻ em làm trọng tâm 
hàng đầu trong tất cả các biện pháp dành cho 
nạn nhân bị mua bán là trẻ em và quy định các 
hình thức trợ giúp, hỗ trợ và bảo vệ cụ thể cho 
các nạn nhân bị mua bán là trẻ em (Điều 13, 14, 
15 16). 



 

 

Những trải nghiệm của nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em 

Những thách thức về cơ cấu và thể chế và nhu cầu 
trong các biện pháp đối với trẻ em bị mua bán 

 
 

 
 

Các biện pháp đặc biệt và bổ sung là nhằm đảm bảo sự bảo vệ và bình an của trẻ em sau khi bị mua bán 
cũng như khả năng phục hồi và tái hòa nhập lâu dài cho họ. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tất cả nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em đều được hưởng lợi từ các biện pháp này. Trong một số trường hợp, điều này là 
do trải nghiệm cá nhân của trẻ em ảnh hưởng đến việc ra quyết định của họ. Trong các trường hợp khác, 
các yếu tố cấu trúc và thể chế cản trở hoặc làm ảnh hưởng việc cung cấp các biện pháp đặc biệt và bổ 
sung cho trẻ em. Điều quan trọng là phải hiểu những yếu tố khác biệt và đôi khi cạnh tranh này để đảm 
bảo rằng trẻ em bị mua bán nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ mà họ cần. 

• Tính sẵn có, khả năng tiếp cận và sự phù hợp của 
các biện pháp đối với trẻ em 

• Một số trẻ em bị bỏ qua và không được xem xét 

• Tầm quan trọng của niềm tin và cán bộ thực thi 
được tin tưởng 

• Không đủ công cụ và quy trình 

• Không đủ kiến thức, kỹ năng và sự nhạy cảm khi 
làm việc với nạn nhân bị mua bán là trẻ em 

• Không đủ sự phối hợp và chuyển tuyến giữa các hệ 
thống phòng chống mua bán người và bảo vệ trẻ em 

• Sang chấn gián tiếp và kiệt sức của cán bộ thực thi 

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

• Sợ hãi và nguy cơ bị tổn hại 

• Các vấn đề về niềm tin (tin tưởng và được 
tin tưởng) 

• Hiểu biết không đầy đủ về tình trạng mua 
bán người, các quyền và lựa chọn 

• Dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi 

Các vấn đề và thách thức trong việc đảm bảo các biện pháp đặc biệt và bổ 
sung đối với nạn nhân bị mua bán là trẻ em 

Các vấn đề và thách thức phải đối mặt trong việc cung cấp các biện pháp đặc biệt và bổ sung cho trung 
tâm hỗ trợ nạn nhân bị mua bán là trẻ em xoay quanh hai chủ đề chính: 

• Những nhu cầu và trải nghiệm của nạn nhân bị mua bán là trẻ em 
• Những thách thức về cơ cấu và thể chế trong các biện pháp dành cho trẻ em bị mua bán 



 

 

Physical, psychological and social impacts of trafficking 

Child trafficking victim experiences and needs 

Physical impacts. Children’s physical well- being 

and development are impacted by unhealthy 

conditions while trafficked including lack of 

and/or poor quality food, unhygienic living 

conditions and poor personal hygiene, hazardous 

working conditions, lack of medical care, use of 

alcohol and/or narcotics, lack of access to 

education, isolation and exposure to unsafe and 

unhealthy relationships. 

 

Many have also been physically and sexually 

abused while trafficked, as a form of exploitation, 

means of control or punishment. Some children 

become pregnant while trafficked and experience 

abortion, miscarriage and/or childbirth. 

 

Trafficked children frequently suffer various 

physical injuries and illnesses. These include 

malnutrition, wounds (such as fractures, 

contusions and burns), dental trauma, substance 

misuse/addiction and sexually transmitted 

infections. Left untreated, illnesses or injuries can 

have a long-term and deleterious effect on their 

recovery as well as their physical development 

and well-being. 

 

Psychological impacts. Children are often deeply 

traumatized as a result of trafficking, impacting 

their cognitive, emotional and relational 

development. Emotional, psychological and 

behavioral problems include symptoms of post-

traumatic stress disorder (PTSD), depression, 

anxiety, low self-esteem, lack of confidence, 

eating disorders, self-harm, suicidal ideations, 

substance misuse, anger/combativeness and self-

isolation from family and peers. 

Trafficking negatively impacts a child’s physical, psychological and emotional well-being as well as their 

social relationships. This differs according to age, the nature and length of trafficking, pre-existing 

vulnerabilities, personal resilience and sources of support after trafficking. Generally, trafficked children’s 

conditions improve over time, as they recover from trafficking. However, some children face crises and 

obstacles that arise in their lives, often due to the various impacts of trafficking. 

 
 
 

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

Nạn mua bán người tác động tiêu cực đến thể chất, tâm lý và tình cảm của trẻ em cũng như các mối quan 
hệ xã hội của trẻ. Điều này khác nhau tùy theo độ tuổi, bản chất và thời gian bị mua bán, các yếu tố dễ bị 
tổn thương tồn tại từ trước, khả năng phục hồi của từng cá nhân và các nguồn hỗ trợ sau khi bị mua bán. 
Nói chung, tình trạng của trẻ em bị mua bán được cải thiện theo thời gian, do trẻ hồi phục sau khi bị mua 
bán. Tuy nhiên, một số trẻ em phải đối mặt với những khủng hoảng và trở ngại nảy sinh trong cuộc sống, 
thường là do những tác động khác nhau của nạn mua bán người. 

 

Các tác động thể chất. Sức khỏe thể chất của trẻ 
cùng với sự phát triển bị ảnh hưởng bởi điều kiện 
không tốt trong thời gian trẻ em bị mua bán bao 
gồm thiếu và/hoặc lương thực kém chất lượng, 
điều kiện sống không hợp vệ sinh và vệ sinh cá 
nhân kém, điều kiện làm việc độc hại, thiếu sự 
chăm sóc y tế, sử dụng rượu và/hoặc chất ma 
túy, không được tiếp cận giáo dục, bị cách ly và 
tiếp xúc với các mối quan hệ không an toàn và 
không lành mạnh. 

Nhiều trẻ em còn bị lạm dụng thể chất và tình 
dục khi bị mua bán, như một hình thức bóc lột, 
phương tiện kiểm soát hoặc trừng phạt. Một số 
trẻ em mang thai khi bị mua bán và phải phá 
thai, bị sẩy thai và/hoặc sinh con. 

Trẻ em bị mua bán thường xuyên phải chịu 
nhiều tổn thương thể chất và các loại bệnh tật. 
Bao gồm suy dinh dưỡng, các vết thương (chẳng 
hạn như gãy xương, các vết thâm tím và bỏng), 
chấn thương răng miệng, lạm dụng/nghiện các 
chất kích thích và các nhiễm trùng lây truyền 
qua đường tình dục. Nếu không được điều trị, 
bệnh tật hoặc chấn thương có thể ảnh hưởng 
lâu dài và có hại đến sự phục hồi cũng như sự 
phát triển thể chất và hạnh phúc của họ. 

Các tác động về tâm lí. Trẻ em thường bị tổn 
thương sâu sắc do hậu quả của nạn mua bán 
người, ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức, 
tình cảm và quan hệ của trẻ em. Các vấn đề về 
cảm xúc, tâm lý và hành vi bao gồm các triệu 
chứng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn 
(PTSD), trầm cảm, lo lắng, tự ti, thiếu tự tin, rối 
loạn ăn uống, tự làm hại bản thân, có ý định tự 
tử, lạm dụng chất kích thích, tức giận/chống đối 
và cách ly bản thân khỏi gia đình và bạn bè đồng 
trang lứa. 
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Những nhu cầu và trải nghiệm của nạn nhân bị mua bán là trẻ em 

Nếu trẻ em bị mua bán và không được 
quan tâm, chăm sóc thì họ có thể đã 
ăn không đầy đủ, uống không đầy đủ, 
ngủ không ngon. Bạn biết đấy, chắc 
chắn trẻ sẽ không có được sự miễn 
dịch mà họ cần, tất cả những điều cơ 
bản mà chúng tôi coi là đương nhiên. 
(Cán bộ thực thi)i 

[Chúng tôi đã chứng kiến những trẻ em 
bị] nhiễm trùng máu... sử dụng ma túy... 
bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, [được báo 
cáo] mắc nhiều bệnh lây truyền qua 
đường tình dục và rất cần được kiểm tra 
sức khỏe tình dục và tiếp nhận y tế đầy 
đủ. (Cán bộ thực thi)ii 

 
[Bọn mua bán người] dùng bàn ủi 
nóng đánh cháu nếu cháu không 
muốn [phục vụ khách hàng], [...] Đầu 
tiên họ đặt bàn là lên bếp. Họ bảo nếu 
cháu không muốn phục vụ nhiều hơn, 
đây sẽ là sự tra tấn... họ đã làm điều đó 
với tay cháu. [...] Nơi này rất nghiêm 
ngặt. Họ tra tấn chúng cháu nếu 
chúng cháu không muốn phục vụ 
khách hàng. (Nạn nhân bị mua bán là 
trẻ em)iii 

Cháu có một người em trai đã chết... 
họ đã bắt em ấy làm việc vất vả mặc dù 
em ấy còn nhỏ. Khi em ấy về nhà, em 
bị ốm rất nặng và sau đó bị chết. Em ấy 
chết vì những gì đã xảy ra trong hầm 
mỏ. (Anh trai của nạn nhân trẻ em bị 
mua bán) nạn nhân)iv 



 

 

 

Nạn nhân bị mua bán là trẻ em trải qua 
nhiều cung bậc cảm xúc sau khi bị mua bán, 
cả tích cực và tiêu cực. Trẻ em cảm thấy biết 
ơn và cảm thấy nhẹ nhõm khi trốn thoát 
hoặc được giải cứu khỏi tình huống bị mua 
bán. Đồng thời, trẻ thường bị căng thẳng, 
bối rối và sang chấn do hậu quả của việc bị 
mua bán và cần có thời gian, sự hỗ trợ để có 
thể ổn định và phục hồi. Trẻ em cũng lo lắng 
về cách mình sẽ phải đối phó với các vấn đề 
trong cuộc sống của họ tồn tại trước khi bị 
mua bán (ví dụ, các vấn đề kinh tế, nợ nần, 
xung đột gia đình, nhu cầu gia đình). 

Mặc dù có sự khác biệt giữa các trẻ em (và 
độ tuổi cũng như giai đoạn phát triển của 
họ), nhưng nhiều trẻ em bị mua bán vẫn 
chưa xây dựng được các chiến lược để đối 
phó với cảm xúc của mình cũng như quản lý 
các mối quan hệ. Trẻ em thường cần được hỗ 
trợ trong việc xử lý và đối mặt với tình trạng 
bóc lột cũng như các thách thức sau khi bị 
mua bán, thông qua các biện pháp phù hợp 
với văn hóa, thân thiện với trẻ em và dựa 
trên hiểu biết về sang chấn. 

Tùy thuộc vào sự hỗ trợ mà trẻ em nhận 
được, cảm xúc và phản ứng của trẻ em 
thường được cải thiện khi trẻ phục hồi và tái 
hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Nhiều 
trẻ em tự rút ra được khả năng phục hồi cho 
bản thân mình. Họ phát triển cảm giác 
khỏe mạnh về tinh thần và cảm xúc bao 
gồm cải thiện sự tự tin và lòng tự trọng 
trong quá trình tái hòa nhập. Đồng thời, các 
nạn nhân trẻ em phải đối mặt với những 
thách thức về cảm xúc trước các sự kiện 
cuộc sống, khủng hoảng và các giai đoạn 
phát triển. 

Các tác động xã hội. Nạn mua bán người 
cũng tác động đến môi trường xã hội của trẻ 
em bao gồm các mối quan hệ gia đình và 
cộng đồng. Nhiều nạn nhân trẻ em bị mua 
bán và gia đình của họ lo lắng được đoàn tụ 
càng sớm càng tốt; Các biện pháp trì hoãn 
hoặc ngăn cản cuộc tái hợp này là nguồn gốc 
của sự căng thẳng và lo âu. 

Nhiều trẻ em được gia đình đón nhận về nhà 
mặc dù đã bị mua bán, điều này góp phần 
được chấp nhận trong cộng đồng rộng lớn 
hơn. Đồng thời, môi trường gia đình của trẻ 
em không phải lúc nào cũng hỗ trợ hoặc 
lành mạnh. 

 
[Một trẻ em bị mua bán] cho biết bị đau đầu, 
không hề thuyên giảm. Có những lo ngại về 
sức khỏe tinh thần của trẻ em, không ngủ 
được, gặp ác mộng, có ý định tự tử và tự làm 
hại bản thân. Trước đó họ đã lên kế hoạch tự 
sát bằng cách uống thuốc tẩy. (Cán bộ thực 
thi)v 

 
 
 

... trong cuộc sống hàng ngày của cháu, cháu 
không dám nói với ai về những điều này. (nạn 
nhân trẻ em bị mua bán)vi 

 
 
 
 
 

Việc tiết lộ thông tin vẫn còn là một vấn đề vì 
[nạn nhân trẻ em bị mua bán] không muốn 
nhớ đến hay nhớ lại [trải nghiệm của mình]... 
cuộc phỏng vấn rất xúc động và chúng tôi chỉ 
trao đổi về “những điều tồi tệ” đã xảy ra. (Cán 
bộ thực thi)vii 

 
 

[Trẻ bị mua bán này] vừa bị co giật khi bạn bắt 
đầu nói vài lời với bé. Cô bé như hóa đá và 
không thể đưa ra bằng chứng. Nhưng cô bé đã 
an toàn và đó là điều quan trọng. Cô bé đã ra 
khỏi bất cứ trình trạng nào mà mình từng ở. 
(Cán bộ thực thi)viii 

 

 
Một trong những điều đáng chú ý đối với tôi 
khi làm việc với trẻ nhỏ bị mua bán là cách một 
số trẻ em đã thay đổi nhận thức của tôi rằng 
tất cả trẻ em sẽ thực sự bị tổn thương vì điều 
đó - một số trẻ em đang sống một cuộc sống 
khá năng động, và bề ngoài phải thừa nhận là 
có vẻ khá trưởng thành trong cách họ đã xử lý 
vấn đề. (Cán bộ thực thi)ix 

 
 
 

Cháu chưa bao giờ bị phân biệt đối xử bởi bất 
kỳ ai trong cộng đồng kể cả gia đình và bạn bè 
cùng trang lứa của cháu. (Nạn nhân trẻ em bị 
mua bán)x 



 

 

 
 

Một số nạn nhân trẻ em bị cha mẹ, anh chị 
em hoặc các thành viên khác trong gia 
đình đối xử không tốt. Họ bị đổ lỗi về 
những gì mình bị buộc phải làm khi bị mua 
bán (chẳng hạn như bán dâm hoặc tội 
phạm vặt) hoặc vì họ trở về nhà tay không 
(ở nhiều quốc gia, trở thành “con trai 
ngoan” hoặc “con gái ngoan” có nghĩa là 
phải giúp đỡ để đóng góp cho gia đình 
mình) 

Nhiều nạn nhân bị mua bán là trẻ em phải 
đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử khi 
họ trở về cộng đồng. Trẻ em thường cố 
gắng giữ bí mật việc bị mua bán của mình 
để tránh bị cộng đồng phản ứng và đổ lỗi. 
Ngay cả khi họ không tiết lộ việc bị mua 
bán của mình trong cộng đồng, trẻ em vẫn 
có thể phải đối mặt với những tin đồn về sự 
vắng mặt của mình. Trong một số trường 
hợp, hàng xóm đồn thổi về việc đứa trẻ đã 
ở đâu và chúng đã làm gì khi đi vắng. Một 
số trẻ em bị coi là “rắc rối” hoặc “gặp rắc 
rối” do tác động của nạn mua bán người và 
bị coi thường trong cộng đồng. 

 
Một số trẻ em bị các bạn cùng lứa trêu chọc 
và bắt nạt khi chúng đi học trở lại hoặc bị 
những người khác trong khu phố của mình 
trêu chọc và bắt nạt. Trong những trường 
hợp cực đoan, hành vi quấy rối này liên 
quan đến bạo lực. Những trẻ em này cũng 
có thể hung hăng và hiếu chiến trong các 
giao tiếp tiếp xúc với người khác. Một số 
trẻ em, đặc biệt là nạn nhân của bóc lột 
tình dục, bị quấy rối tình dục 

 
Là người mẹ, miễn là cháu trở về tôi đã 
hạnh phúc rồi. (Mẹ của nạn nhân bị mua 
bán)xi 

 
 
 
 
 

o (gia đình và cộng đồng của cháu) 
không biết về những gì tồi tệ mà cháu đã 
phải trải qua. Nếu họ biết, mối quan hệ 
với cháu sẽ trở nên xấu đi và họ có thể 
không muốn nói chuyện với cháu và họ 
sẽ coi thường và phân biệt đối xử với 
cháu. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xii 

 
 
 
 

A [Sau khi bị mua bán] mọi thứ rất nặng 
nề nhưng đau đớn nhất là cháu đã bị cha 
đuổi ra khỏi nhà. Cháu không biết phải ở 
đâu. Cháu bị gửi hết nơi này đến nơi khác 
bởi chính cha mẹ của mình. Họ dường 
như chả quan tâm chút nào. Với 
hoàn cảnh khó khăn của cháu, mẹ kế, bố 
cháu không ai thèm chăm sóc * * 
* * cháu. (Nạn nhân trẻ em)xiii 

 
 
 

Có những thứ ở trường... 
Có một số bạn gái nói rằng cháu là một 
con điếm... Những người khác tránh 
cháu... nếu cháu về làng của mình, họ 
gọi cháu là một con điếm; nếu cháu đi 
học họ cũng nói như vậy và rất khó để 
vượt qua những điều như thế này. (Nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em)xiv 

 
quấy rối và bạo lực tại cộng đồng quê hương của họ như một phản ứng đối với việc họ bị bóc lột tình dục. 

 
 

 

 

Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải hiểu những tác động đa dạng của nạn mua bán 
trẻ em (về thể chất, tâm lý và xã hội) cũng như các phản ứng và tình huống khác nhau mà 
trẻ em phải đối mặt trong gia đình và cộng đồng của mình. Việc sử dụng các phương pháp 
tiếp cận dựa trên hiểu biết về sang chấn, nhạy cảm với nạn nhân, nhạy cảm giới, thân thiện 
với trẻ em và phù hợp về văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tác 
động lâu dài và có hại của nạn mua bán trẻ em. 



 

 

 
 
 

Sợ hãi và nguy cơ bị tổn hại 

 
Sự gây hại hơn nữa là nguy cơ thực sự trong 
cuộc sống của nhiều trẻ em là nạn nhân của 
mua bán người. Trẻ em thường sợ hãi ở các 
giai đoạn khác nhau sau khi bị mua bán và 
liên quan đến các rủi ro và tác hại nảy sinh 
khác. 

Những đối tượng mua bán người sử dụng 
hành vi lạm dụng thể chất, tâm lý và tình dục 
cũng như sự cưỡng ép, đe dọa và thao túng 
để kiểm soát trẻ em và ngăn ngừa trẻ bỏ 
trốn. Rủi ro gây hại từ những đối tượng mua 
bán người thường tiếp tục sau khi quá trình 
bị mua bán kết thúc, bao gồm cả việc hăm 
dọa và đe dọa làm tổn hại đến trẻ em hoặc 
gia đình của trẻ. 

Việc gây hại cũng nảy sinh khi trẻ em tiếp xúc 
với các cán bộ thực thi. Trẻ em có thể bị sang 
chấn lần nữa nếu những trải nghiệm của họ 
không được tin tưởng; không được tin tưởng 
cũng có nghĩa là không được xác định và 
không được trợ giúp. Trẻ em thậm chí có thể 
bị coi là phải chịu trách nhiệm về những 
hành vi đã thực hiện trong khi bị mua bán, 
dẫn đến việc họ bị bắt, giam giữ và/hoặc trục 
xuất. 

[Một số trẻ em bị mua bán] rất sợ vì hầu 
hết các gia đình, họ không ủng hộ trẻ. 
Và... hầu hết những đối tượng mua bán 
người đều đến từ trong cộng đồng của 
họ. Đa số đối tượng là họ hàng hoặc 
hàng xóm xung quanh. Vì vậy, sau vụ án, 
nếu trẻ em phải quay trở lại cộng đồng, 
chắc chắn họ sẽ rất sợ hãi. (Cán bộ thực 
thi)xvi 

 
 
 

Không, [phiên tòa xét xử] chẳng giải 
quyết được bất kỳ vấn đề nào. Tất cả họ 
đều được thả tự do. Ngay sau khi cháu ra 
khỏi [cơ sở lưu trú], họ sẽ tìm đến và giết 
cháu. (Nạn nhân bị mua bán)xvi 

 
 

 
Cháu có một luật sư đến từ đất nước của 
cháu, bất cứ điều gì cháu nói với cô ấy, cô 
ấy cũng không tin cháu... Cô ấy luôn 
thích đổ lỗi cho cháu... Cô ấy không 
muốn giúp cháu... Luật sư, cô ấy đã đổ lỗi 
cho cháu về những gì đã xảy ra. (Nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em)xvii 

Bạn đã xác định được những tác động nào khác của nạn mua bán người khi làm việc 

với nạn nhân là trẻ em? Bạn giải quyết các tác động này thế nào? 



 

 

 
 

Nhân chứng nạn nhân là trẻ em bị tổn hại khi họ 
không được hỗ trợ và bảo vệ một cách thích hợp 
trong các quy trình pháp lý. Kết quả là, họ có thể 
bị tổn thương lần nữa sau nhiều lần kể lại những 
trải nghiệm của mình, việc thiếu các kỹ thuật 
thân thiện với trẻ em trước tòa (ví dụ: không được 
tách khỏi thủ phạm hoặc không có lựa chọn cung 
cấp lời khai từ xa), việc đối xử thiếu tế nhị bởi các 
kiểm sát viên và thẩm phán và thiếu sự bảo vệ 
thực tế dẫn đến sự trả thù từ những đối tượng 
mua bán người.Tổn hại cũng có thể xảy ra khi trẻ 
em được trợ giúp. Một số trẻ em được hỗ trợ 
trong các chương trình cư trú phải đối mặt với các 
quy định và hạn chế nghiêm ngặt (ví dụ, không 
được phép tiếp xúc với các thành viên trong gia 
đình, không được rời khỏi cơ sở lưu trú, thời gian 
lưu trú tại cơ sở lưu trú dài một cách bất hợp lý) và 
bị tổn hại. Một số trẻ em bị bạo hành và bị đánh 
đập trong các cơ sở lưu trú bởi những đứa trẻ khác 
hoặc dưới bàn tay của các cán bộ nhân viên. 

 
 

Người bạn cùng trong cơ sở lưu trú 
với cháu có hành vi đánh đập cháu 
và cháu cũng cảm thấy bị họ làm 
tổn thương về mặt tinh thần. (Nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em)xviii 

 
 
 
 

Khi bị mẹ cháu chửi, mẹ chỉ chửi 
“mày muốn làm gái bán dâm thì cứ 
đi, hoặc mày bán dâm thì cứ đi.” 
Nhưng ngay cả khi cháu không làm 
điều này, họ [hàng xóm] sẽ nghĩ 
rằng cháu làm vậy vì mẹ cháu luôn 
chửi bới điều khủng khiếp này hàng 
ngày... Thật là khó khăn cho cháu... 
mẹ đánh chúng cháu [cháu và em 
gái], (nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em)xix 

 
Một số trẻ em cũng bị tổn thương trong gia đình, bao gồm bạo lực về tình cảm, thể chất và tình dục. Điều 
này có thể có trước khi bị mua bán hoặc xảy ra do kết quả của nạn mua bán. Trẻ em cũng bị chịu tổn thương 
trong cộng đồng. Các nguy cơ gây tổn thương trong gia đình và cộng đồng cản trở nghiêm trọng việc phục 
hồi và tái hòa nhập. 

 

 
 

Các vấn đề về niềm tin (tin tưởng và được tin tưởng) 
 

Trẻ em bị mua bán đã bị phản bội hoặc lừa dối, 
gồm bởi cả những người mà trẻ em tin tưởng. Trẻ 
em cũng có thể cảm thấy thất vọng hoặc bị bỏ rơi 
bởi những người thân trong gia đình hoặc bạn bè, 
những người có thể đã khuyến khích trẻ tìm việc 
làm hoặc đồng lõa trong việc mua bán trẻ em. Do 
đó, việc trẻ em bị mua bán khó biết tin ai và dựa 
vào ai là điều dễ hiểu. Nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em thường không tin tưởng các cán bộ vì họ đã 
được những đối tượng mua bán người cho biết 
rằng các cán bộ sẽ bắt giữ, trục xuất hoặc gây hại 
cho trẻ. Hơn nữa, nhiều trẻ em đã có những trải 
nghiệm tiêu cực với một số cán bộ thực thi, làm 
cho trẻ em có những lý do chính đáng để không 
tin tưởng cán bộ. Trẻ em có thể không tin tưởng 
rằng những trải nghiệm của mình sẽ được giữ bí 
mật và quyền riêng tư của họ được bảo vệ. Trẻ em 
cũng có thể không tin rằng các cán bộ sẽ hiểu điều 
gì là lợi ích tốt nhất cho họ và hành động theo đó. 

 
 

Những trẻ em này cần được giúp 
đỡ trong việc phát triển lòng tin và 
các mối quan hệ lành mạnh và lâu 
dài với những người được đào tạo. 
(Cán bộ thực thi)xx 

 
 
 
 

Có những lúc cháu không thể tiết 
lộ, bởi vì cháu không thể tin tưởng 
bất cứ ai... cháu thực sự không biết 
người kia đang nghĩ gì. 
(Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xxi 

Điều quan trọng là trẻ em phải được bảo vệ khỏi hàng loạt tác hại mà trẻ em có thể phải đối mặt sau 
khi bị mua bán - từ những đối tượng mua bán người, những cán bộ thực thi, gia đình và các thành 
viên cộng đồng. Điều này đòi hỏi phải tìm hiểu từ trẻ em về những tổn thương mà họ gặp phải và 
hành động để đề phòng những tổn thương đó. Các chính sách bảo vệ và bảo hộ trẻ em là những 
công cụ cùng với những công cụ khác mà các cán bộ thực thi có thể sử dụng để giải quyết các nguy 
cơ gây tổn thương thêm. Các chính sách này phải dựa trên và phản hồi với những trải nghiệm bị tổn 
thương trong cuộc sống của trẻ em. 



 

 

 
 
 

Một số trẻ em không được các cán bộ tin 
tưởng, ngay cả khi trẻ chia sẻ những trải 
nghiệm bị mua bán của mình và tìm kiếm sự 
trợ giúp và hỗ trợ. Trẻ em bị mua bán phải đối 
mặt với sự không tin tưởng và hoài nghi của 
một số cán bộ, những người không tin rằng 
trẻ là “nạn nhân thực sự” và coi trẻ em như 
những người di cư trái phép, gái mại dâm, tội 
phạm hoặc lao động bất trái phép. Một số trẻ 
em bị trừng phạt (bị bắt, giam giữ, xử lý hình 
sự và trục xuất) thay vì được bảo vệ do hậu 
quả của việc không được tin tưởng. Việc bị đối 
xử không tin tưởng có thể khiến trẻ em im 
lặng và khiến họ lảng tránh việc xác định hoặc 
từ chối sự hỗ trợ và giúp đỡ. Điều này cũng có 
thể ảnh hưởng đến quyết định của trẻ em về 
lâu dài, bao gồm cả việc trẻ em sẵn sàng đón 
nhận sự giúp đỡ mà họ cần để phục hồi và tiếp 
tục cuộc sống sau khi bị mua bán. 

 
Không phải là họ hoàn toàn không tin 
cháu, họ hoàn toàn không tin điều đó, 
rằng cháu là nạn nhân, chú có hiểu 
không? Và người hoàn toàn tin rằng 
cháu là nạn nhân, không muốn chia sẻ 
điều đó với cả nhóm họ. (Nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em)xxii 

 
 
 

chia sẻ nỗi đau như vậy, hết lần này đến 
lần khác, thật khó. Điều đó càng khó 
hơn khi người ta đã làm sai với mình và 
mình phải lặp đi lặp lại điều đó trước 
mặt mọi người. Cảm giác bị cho là sai 
rất khó diễn tả vì cháu không thể chắc 
chắn ai sẽ hiểu và ai không. (Nạn nhân 
bị mua bán là trẻ em)xxiii 

 
 
 

 
 

 

Các nạn nhân mua bán là trẻ em cần tin tưởng vào các cán bộ và cũng cảm thấy rằng họ 
được tin tưởng. Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải cởi mở với trải nghiệm của các 
nạn nhân bị mua bán là trẻ em, nhận ra rằng việc tiết lộ đầy đủ là điều đáng sợ và khó 
khăn và có thể chỉ diễn ra khi thời gian trôi qua và lòng tin đã được xây dựng. Mối quan hệ 
tin tưởng cho phép các cán bộ hiểu rõ hơn về những gì trẻ em đã phải chịu đựng và những 
biện pháp nào là cần thiết. Cần có thời gian và chứng minh hữu hình rằng các cán bộ thực 
thi là những người đáng tin cậy, không phán xét và rằng các biện pháp được đề xuất là 
chân chính, có thiện chí và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

 
Bạn sử dụng những chiến lược nào trong công việc của mình để xây dựng lòng tin 

với các nạn nhân bị mua bán là trẻ em? 



 

 

 
 

 
Không hiểu các dịch vụ và cách tiếp cận dịch vụ. 
Một số nạn nhân bị mua bán là trẻ em không 
nhận được bất kỳ thông tin nào về tình trạng 
của mình là nạn nhân bị mua bán và sự hỗ trợ 
mà họ được hưởng. Trẻ em cũng không phải 
lúc nào cũng hiểu cách tiếp cận các dịch vụ, 
dành riêng cho nạn nhân bị mua bán hay các 
dịch vụ từ cơ quan bảo vệ trẻ em. 

Một số trẻ em khác được thông báo về các dịch 
vụ nhưng vì lý do nào đó, vẫn không hiểu 
quyền được hỗ trợ và giúp đỡ của mình. Các tác 
động tâm lý và cảm xúc của sang chấn làm cho 
trẻ em khó hiểu và khó xử lý thông tin. Điều 
này đặc biệt có thể xảy ra ngay sau khi mua 
bán trẻ em, khi trẻ bị sốc, bối rối và sang chấn. 
Khả năng hiểu của trẻ em cũng có thể bị ảnh 
hưởng bởi độ tuổi, giai đoạn phát triển, khả 
năng đọc viết, trình độ học vấn, kỹ năng phân 
tích và ra quyết định, ngôn ngữ và văn hóa của 
họ. 

Các nạn nhân trẻ em thường cần thời gian để 
hiểu các quyền của mình và cân nhắc các lựa 
chọn. Thông tin nên được lặp lại nhiều lần 
cũng như nên được cung cấp dưới dạng văn 
bản để trẻ em có thể tham khảo lại. Ngay cả 
khi các nạn nhân là trẻ em nhận thức được sự 
hỗ trợ sẵn có, họ vẫn cảm thấy khó khăn trong 
việc tiếp cận những hệ thống hỗ trợ thường 
phức tạp, quan liêu và đáng sợ. Trẻ em cần 
được hỗ trợ trong việc hiểu và tìm kiếm các 
dịch vụ. Các cán bộ thực thi đóng vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp cho trẻ em các 
thông tin chính xác và làm việc với trẻ em để 
tìm hiểu các lựa chọn của họ, điều phối việc 
chuyển tuyến, đồng hành với trẻ em để giúp 
tiếp cận các dịch vụ và khi cần, đại diện cho trẻ. 

 
Không biết về các quyền trong thủ tục pháp 
lý.Các nạn nhân bị mua bán là trẻ em thường 
không nhận thức được các quyền của mình 
trong thủ tục pháp lý - với tư cách là nạn 
nhân-nhân chứng trong thủ tục tố tụng hoặc 
tiếp cận các biện pháp khắc phục - bao gồm 
quyền từ chối tham gia và các lựa chọn về các 
kỹ thuật và biện pháp bảo vệ thân thiện với trẻ 
em. Trẻ em thường tin hoặc đã được nói rõ 
ràng rằng họ phải cung cấp 

Các tổ chức hỗ trợ nên giải thích rõ ràng 
về sự hỗ trợ mà cháu có thể nhận được 
nhưng cháu không biết rằng mình có 
quyền được hỗ trợ. (Nạn nhân bị mua 
bán)xxiv 

 
 
 
 
 

Cháu chưa thể quyết định bất cứ điều gì 
[về sự hỗ trợ], (Nạn nhân bị mua bán là 
trẻ em)xxv 

 
 
 
 

 
... Cháu không biết có thể báo cho ai. 
Cháu chỉ có một số [điện thoại] và nếu họ 
ngừng liên lạc với cháu, cháu không biết 
phải làm gì. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em)xxvi 

 
 
 
 

Trước khi bị mua bán, cháu không biết về 
những dịch vụ như thế này. Cháu cũng 
không biết khi trở về [nhà]... Khó để biết 
các dịch vụ như vậy. Nạn nhân không biết 
tìm kiếm trợ giúp ở đâu. (Nạn nhân bị 
mua bán)xxvii 

 
 
 
 
 
 

[Hầu hết nạn nhân] không biết gì về các 
vấn đề pháp lý, luật pháp và quyền của 
họ. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xxviii 

 

Hiểu biết không đầy đủ về tình trạng mua bán người, các quyền và lựa chọn 

Nhiều trẻ em chưa hiểu đầy đủ về tình trạng của mình là nạn nhân của nạn mua bán người và các biện 
pháp hỗ trợ trẻ. Trẻ em có thể không hiểu quyền của mình đối với các dịch vụ và cách tiếp cận dịch vụ hoặc 
các quyền của mình trong quy trình pháp lý. Một số không nhìn nhận mình là nạn nhân bị mua bán. 



Hoàn cảnh của cháu không giống như bị 
mua bán. Nếu bị mua bán, người ta phải 
trải qua một thời gian rất khó khăn. (Nạn  
nhân bị mua bán là trẻ em)xxix

Cháu nghĩ cháu chỉ là không may mắn. 
(Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xxx

Không coi hoàn cảnh của họ là bị mua bán. Một số 
trẻ em không hiểu rằng mình đã bị mua bán.
Nhiều trẻ đến từ các gia đình và cộng đồng dễ bị 
tổn thương và đã từng phải làm việc trong những 
điều kiện khó khăn tại gia đình. Họ có thể coi 
công việc là trách nhiệm của mình và không 
đánh giá tình trạng của mình là bị bóc lột hoặc có 
hại, đặc biệt khi đến từ những môi trường có điều 
kiện sống và làm việc kém.

Các nạn nhân bị mua bán là trẻ em khác bình 
thường hóa hoàn cảnh của mình, coi đó là “xui 
xẻo” hoặc không tồi tệ đến mức quá thể. Một số 
không cảm thấy rằng danh tính nạn nhân là phù 
hợp với trải nghiệm của họ, họ coi tình huống là 
“sống sót” hơn là “bóc lột”. Do đó, họ có thể 
không nhìn nhận mình là nạn nhân bị mua bán 
hoặc không thấy các dịch vụ và hỗ trợ hiện có là 
phù hợp hoặc hữu ích cho họ.

lời khai hoặc làm chứng chống lại những đối tượng mua bán người người, mà trên thực tế, có thể không 
phải như vậy. Thông tin bằng văn bản về vai trò và các quyền của nạn nhân trẻ em trong các quy trình 
pháp lý khác nhau (bao gồm cả các lựa chọn từ chối tham gia) hiếm khi có sẵn hoặc được cung cấp theo 
cách thân thiện với trẻ em.

Nạn nhân bị mua bán là trẻ em có quyền được cung cấp thông tin về tình trạng bị mua 
bán cũng như các quyền và lợi ích của họ. Thông tin phải được cung cấp cho trẻ em theo 
cách có tính đến độ tuổi, giai đoạn phát triển, khả năng đọc viết, ngôn ngữ và các đặc 
điểm khác của trẻ em. Thông tin cần được giải thích bằng lời nói cũng như được cung cấp 
dưới dạng văn bản mà trẻ em có thể tiếp cận được. Các cán bộ cũng có thể cần hỗ trợ nạn  
nhân bị mua bán là trẻ em tiếp cận các quyền và dịch vụ sẵn có.

Bạn có thể làm gì trong công việc của mình để đảm bảo rằng các nạn nhân bị mua 
bán là trẻ em hiểu được hoàn cảnh và các lựa chọn của mình?

 



Dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi

Trẻ em bị mua bán thể hiện sự kết hợp nổi 
bật giữa khả năng phục hồi và tính dễ bị tổn 
thương. Nhiều trẻ em tìm kiếm cơ hội chính 
xác vì họ mạnh mẽ và tháo vát (ví dụ: vì trẻ 
muốn giúp đỡ gia đình hoặc tìm cơ hội tốt 
hơn). Và bất chấp những trải nghiệm tiêu 
cực sâu sắc và những tổn thương khi bị mua 
bán, trẻ em bị mua bán vẫn có dự trữ sức 
mạnh và lòng dũng cảm để tiếp tục cuộc 
sống sau khi bị mua bán.

Nạn nhân bị mua bán là trẻ em tận dụng các 
yếu tố bảo vệ cá nhân như kỹ năng trí tuệ, 
tính khí lạc quan và tự tôn tích cực cũng như 
khả năng đối phó với những tổn thương 
trong quá khứ. Một số trẻ em có thể và 
muốn tự xoay sở sau khi bị mua bán và do 
đó từ chối hỗ trợ. Họ cũng có thể chống lại 
việc bị nhìn nhận hoặc bị phân loại là nạn 
nhân bị mua bán và từ chối các dịch vụ liên 
quan đến danh tính này.

Đồng thời, sự kiên cường không phải lúc 
nào cũng đủ để phục hồi sau khi bị mua bán 
cũng như tự nó không đảm bảo sự an toàn 
và hạnh phúc của trẻ em. Khả năng phục 
hồi không được phân bổ đồng đều; trẻ em bị 
mua bán có thể kiên cường theo cách này 
nhưng không theo cách khác. Ví dụ, một trẻ     
em có thể mạnh mẽ về cá nhân nhưng dù 
sao cũng đến từ một gia đình không lành 
mạnh  hoặc ngược đãi. Do đó, khả năng 
phục hồi là  điều quan trọng để các cán bộ 
và nạn nhân  trẻ em thừa nhận và tận dụng 
nhưng không  nhất thiết phủ nhận nhu cầu 
của trẻ đối với các dịch vụ và hỗ trợ.

Tính dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi của trẻ em cũng thay đổi theo thời gian và cần có những điều 
chỉnh trong việc cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ. Một số trẻ em có các nguồn hỗ trợ khác mà họ có thể dựa 
vào (ví dụ: gia đình, bạn bè và các thành viên cộng đồng). Trẻ em cũng có thể được hỗ trợ chính thức bên 
ngoài khuôn khổ công tác phòng chống mua bán người (ví dụ: từ các cơ quan bảo vệ trẻ em, các dịch vụ 
dựa vào  cộng đồng, các tổ chức tôn giáo). Một số nạn nhân trẻ em và gia đình của họ thích các hình thức 
hỗ trợ khác này vì họ quen thuộc với các hình thức này hơn và các hình thức đó sẵn có trong cộng đồng 
địa phương nơi trẻ em sinh  sống. Các dịch vụ này cũng có thể ít thu hút sự chú ý đến việc trẻ em là một 
nạn nhân bị mua bán.

Mỗi trẻ em bị mua bán đều dễ bị tổn thương và có khả năng phục hồi. Điều quan trọng là 
phải xác định được điểm mạnh và khả năng phục hồi của mỗi trẻ em, cũng như những điểm 
dễ bị tổn thương của họ. Khuyến khích khả năng phục hồi của trẻ em là rất quan trọng 
trong việc giúp họ phục hồi sau khi bị mua bán đồng thời đảm bảo rằng các hỗ trợ và bảo vệ 
đầy đủ sẵn  có cho trẻ em. Sử dụng cả các hình thức hỗ trợ khác để hỗ trợ nạn nhân trẻ em 
(cả dịch vụ hỗ trợ  nạn nhân bị mua bán và các dịch vụ khác), nếu có.

Chúng ta thường xuyên không nhận ra 
rằng các nạn nhân thường không nhận 
được sự hỗ  trợ lành mạnh của người lớn 
hoặc gia đình trong phần lớn cuộc đời của 
họ, và họ đã rất tháo vát trong việc đáp 
ứng các  nhu cầu cơ bản của mình. (Cán 
bộ thực thi)xxxi

Cô bé đã trải qua rất nhiều trong những 
giai đoạn đầu tiên đó, nhưng cô bé đã rất 
kiên cường trong việc cố gắng đảm bảo 
rằng mình sẽ không để điều này đánh bại 
bản thân. (Cán bộ thực thi)xxxii

... một trẻ em có một cuộc sống khó khăn 
thì  chúng sẽ trưởng thành hơn, ngoan 
hơn, được trang bị nhiều hơn để đối phó 
với mọi thứ...
(Cán bộ thực thi)xxxiii

Một số trẻ em bị mua bán] cân bằng tốt 
về mặt cảm xúc và có thể tự chăm sóc 
[bản thân], (Cán bộ thực thi)xxxiv
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Guidance for Practitioners 

Be sensitive to the different impacts that trafficking has on child trafficking victims – physical, 

psychological and social. These will trigger both positive and negative feelings and reactions. Recognize and 

reassure the child that these impacts and reactions are normal and a natural part of the child’s recovery 
and reintegration. Be aware that children will also face issues over the course of their lives after trafficking 

which will also impact their physical, psychological and social well-being. 

Identify possible sources of further harm that child trafficking victims may face in their lives after 

trafficking ends – from traffickers, practitioners as well as persons in their family and community 

environments. Identify and assess these harms on a case-by-case basis and develop a strategy to prevent or 

mitigate these potential harms to child trafficking victims. 

Be sensitive to children’s lack of trust in those around them and how this impacts their 

interactions with practitioners at different stages of their lives after trafficking. Recognize the importance of 

building trust with child trafficking victims and work towards this goal. This involves children believing in 

and trusting practitioners as well as knowing that they are believed and trusted by practitioners. Take the 

time needed to build trust with child trafficking victims and find ways to demonstrate your trustworthiness 

in your interactions with them, including being truthful with children and not making promises that can’t be 

kept. 

Recognize the unique situation and vulnerabilities of unaccompanied children and those 

deprived of parental care and put in place measures to protect them as well as reunite them with family 

without undue delay if considered in their best interests. 

Carefully and thoroughly inform child trafficking victims about all services and measures available 

to them, both in terms of assistance as well as in the legal process, including their right to decline 

interventions. Ensure that any measures have taken their views into account and are in their best 

interests. Obtain the child (and parent/guardian’s) informed consent for any measures undertaken for 

their care and protection. 

Ensure that child trafficking victims fully understand their status as a trafficking victim and their 

rights and entitlements as a consequence of this status. Support them in understanding and accessing 

these rights when needed. Children who do not see themselves as trafficking victims are nonetheless 

entitled to these rights, protections and services. 

Provide child trafficking victims with clear and comprehensive information about their status as a king 

victim, their rights and entitlements and all measures designed to support them. Tailor this traffic 

information to children’s ages, education and stages of development to ensure that they understand the 

material. Make this information available in relevant languages, including majority and minority 

languages in a country. Engage victims in developing this material to ensure that the information 

provided is clear and accessible to different child trafficking victims. 

Be aware not only of children’s vulnerabilities but also their strengths and resilience. Work with 

children to identify and be proud of their strengths. Leverage children’s strengths and resilience in 
working with them to recover and reintegrate after trafficking. Be aware that children’s strengths and 

resilience does not negate their need for support and assistance. Also be aware that children’s 
vulnerabilities and resilience will change over time and require adjustments in protection and support. 

Đảm bảo rằng các nạn nhân trẻ em hiểu đầy đủ về tư cách của họ là nạn nhân bị mua bán và các quyền 
và lợi ích của họ do hậu quả của tình trạng này. Hỗ trợ trẻ em hiểu và tiếp cận các quyền này khi cần thiết. Tuy 
nhiên, trẻ em không coi mình là nạn nhân bị mua bán vẫn được hưởng các quyền, sự bảo vệ và dịch vụ. 

Cung cấp cho các nạn nhân trẻ em thông tin rõ ràng và toàn diện về tình trạng của trẻ em với tư cách là 
nạn nhân bị mua bán, các quyền và quyền lợi của trẻ em và tất cả các biện pháp được thiết kế để hỗ trợ họ. 
Điều chỉnh thông tin này cho phù hợp với lứa tuổi, trình độ học vấn và giai đoạn phát triển của trẻ em để đảm 
bảo rằng trẻ em hiểu tài liệu. Cung cấp thông tin này bằng các ngôn ngữ có liên quan, bao gồm cả ngôn ngữ 
đa số và thiểu số ở một quốc gia. Thu hút các nạn nhân tham gia xây dựng tài liệu này để đảm bảo rằng thông 
tin được cung cấp rõ ràng và có thể tiếp cận được với các nạn nhân trẻ em khác nhau. 

Chú ý không chỉ về tính dễ bị tổn thương của trẻ em mà còn về điểm mạnh và khả năng phục hồi của 
họ. Làm việc với trẻ em để xác định và tự hào về điểm mạnh của trẻ em. Tận dụng thế mạnh và khả năng phục 
hồi của trẻ em trong hợp tác với họ để phục hồi và tái hòa nhập sau khi được mua bán. Cần biết rằng điểm 
mạnh và khả năng phục hồi của trẻ em không phủ nhận nhu cầu được hỗ trợ và giúp đỡ của họ. Cũng xin lưu ý 
rằng tính dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi của trẻ em sẽ thay đổi theo thời gian và cần có những điều 
chỉnh trong việc bảo vệ và hỗ trợ. 

 
 
 
 

Hướng dẫn cho các cán bộ thực thi 

 
Nhạy cảm với những tác động khác nhau mà nạn mua bán người gây ra đối với nạn nhân là trẻ em - về 

thể chất, tâm lý và xã hội. Điều này sẽ kích hoạt cả những cảm giác và phản ứng tích cực lẫn tiêu cực. Nhận biết 
và trấn an trẻ em rằng những tác động và phản ứng này là bình thường và là một phần tự nhiên của quá trình 
phục hồi và tái hòa nhập của trẻ em. Cần biết rằng trẻ em cũng sẽ phải đối mặt với các vấn đề trong suốt cuộc 
đời sau khi bị mua bán, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến thể chất, tâm lý và hạnh phúc xã hội của họ. 

 

Xác định các nguồn có thể gây tổn hại thêm mà các nạn nhân bị mua bán là trẻ em có thể phải đối mặt 
trong cuộc sống của họ sau khi quá trình bị mua bán kết thúc - từ những đối tượng mua bán người, cán bộ 
thực thi cũng như những người trong gia đình và cộng đồng của họ. Xác định và đánh giá những tác hại này 
trong từng trường hợp cụ thể và xây dựng chiến lược để ngăn chặn hoặc giảm thiểu những tác hại tiềm tàng 
này đối với nạn nhân bị mua bán là trẻ em. 

 
Hãy nhạy cảm với sự thiếu tin tưởng của trẻ đối với những người xung quanh và điều này ảnh hưởng 

như thế nào đến sự tương tác của họ với các cán bộ thực thi ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời họ sau khi 
bị mua bán. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin với các nạn nhân bị mua bán là trẻ em 
và hướng tới mục tiêu này. Điều này liên quan đến việc trẻ em tin tưởng và tín nhiệm các cán bộ thực thi cũng 
như biết rằng mình được các cán bộ tin tưởng và tín nhiệm. Dành thời gian cần thiết để xây dựng lòng tin với 
các nạn nhân bị mua bán là trẻ em và tìm cách chứng minh mức độ đáng tin cậy của bạn trong các tiếp xúc với 
trẻ, bao gồm cả việc trung thực với trẻ em và không đưa ra những lời hứa không thể giữ được. 

 
 

Nhận biết tình huống đặc biệt và tính dễ bị tổn thương của trẻ em không có người giám hộ và những 
trẻ em bị thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ và đưa ra các biện pháp để bảo vệ trẻ em cũng như giúp đoàn tụ 
họ với gia đình ngay lập tức nếu xét vì lợi ích tốt nhất của trẻ. 

 

Thông báo cẩn thận và kỹ lưỡng cho các nạn nhân bị mua bán là trẻ em về tất cả các dịch vụ và biện 
pháp dành cho họ, cả về hỗ trợ cũng như quy trình pháp lý, bao gồm cả quyền từ chối can thiệp của trẻ em. 
Đảm bảo rằng mọi biện pháp đã tính đến quan điểm của trẻ em và có lợi nhất cho họ. Có được sự đồng ý của 
trẻ (và cha mẹ / người giám hộ) đối với bất kỳ biện pháp nào được thực hiện để chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 
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Structural and institutional challenges in measures for trafficked 

children 

Availability, accessibility and appropriateness of measures for children 

Trafficked children, by virtue of their age, 

stage of development and trafficking 

experience, require special and additional 

measures. These may also be needed in 

response to crises or setbacks that emerge 

after trafficking or in response to specific life 

events or at different stages of development. 

Such measures, however, are not always 

available. 

Many children are unprotected and unsupported at different stages after trafficking, either within the 

anti-trafficking framework or the child protection system, both abroad and at home. In many cases, 

measures for trafficked children do not differ substantially from those for adult trafficking victims. 

Younger and older children also have different needs and, at times, require different or more tailored 

measures. Such tailoring by the child’s age is largely absent. Special and additional measures are  needed in 
relation to identification, protection and support, non-criminalization and non-detention, for child victim-

witnesses and recovery and reintegration. These measures should be child-friendly, trauma- informed, victim-

sensitive, gender-sensitive and culturally appropriate. 

Measures in relation to identification. Rapid 

and accurate identification of child trafficking 

victims is critical to their safety and well-being. 

However, not all child trafficking victims are 

identified either in a timely fashion or, in many 

cases, at all. This may be due to practitioners’ 
poor understanding of the trafficking definition 

(including that movement is not required); 

that exploitation can take many forms (for 

example, sexual exploitation, labor, petty 

crime) and that the “means” element 
(coercion, deception, fraud, threat, abduction, 

force or abuse of power or position of 

vulnerability) is not required in the case of 

children. Non-identification may also be 

because practitioners lack skills, knowledge 

and tools to identify child trafficking victims. 

 

When a victim’s age is uncertain, they should 
be presumed to be children until determined 

otherwise. Nonetheless, many child trafficking 

victims (and particularly older teenagers) are 

treated as adults rather than presumed to be 

children. 

 

 
 
 

Tính sẵn có, khả năng tiếp cận và sự phù hợp của các biện pháp đối với trẻ em 
 

Trẻ em bị mua bán, theo độ tuổi, giai đoạn 
phát triển và trải nghiệm bị mua bán, cần có 
các biện pháp đặc biệt và bổ sung. Những điều 
này cũng có thể cần thiết để ứng phó với 
những khủng hoảng hoặc thoái lui xuất hiện 
sau khi bị mua bán hoặc để đối phó với các sự 
kiện cuộc sống cụ thể hoặc ở các giai đoạn 
phát triển khác nhau. Tuy nhiên, các biện 
pháp như vậy không phải lúc nào cũng có sẵn. 

 
Trong một thời gian dài, trẻ em sẽ cảm 
thấy hậu quả của những gì đã xảy ra với 
họ và trẻ em cần sự hỗ trợ đó, có điều gì 
đó mà những trẻ em này đã mất. (Cán bộ 
thực thi)xxxv 

 
Nhiều trẻ em không được bảo vệ và không được hỗ trợ ở các giai đoạn khác nhau sau khi bị mua bán, kể cả 
trong khuôn khổ công tác phòng chống mua bán người hoặc hệ thống bảo vệ trẻ em, cả ở nước ngoài và 
trong nước. Trong nhiều trường hợp, các biện pháp dành cho trẻ em bị mua bán về cơ bản không khác so 
với các biện pháp dành cho nạn nhân là người lớn. Trẻ nhỏ và trẻ lớn hơn cũng có những nhu cầu khác nhau 
và đôi khi đòi hỏi các biện pháp khác nhau hoặc phù hợp hơn. Việc điều chỉnh như vậy theo độ tuổi của trẻ 
hầu như không có. Cần có các biện pháp đặc biệt và bổ sung liên quan đến việc xác định, bảo vệ và hỗ trợ, 
không xử lý hình sự và không giam giữ, đối với nạn nhân là trẻ em, nhân chứng và phục hồi và tái hòa nhập. 

 
 
 

Các biện pháp liên quan đến việc xác định. Việc 
xác định nhanh chóng và chính xác các nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em là rất quan trọng 
đối với sự an toàn và hạnh phúc của trẻ. Tuy 
nhiên, không phải tất cả các nạn nhân trẻ em 
đều được xác định kịp thời hoặc trong nhiều 
trường hợp không được xác định. Điều này có 
thể là do sự thiếu hiểu biết của các cán bộ 
thực thi về định nghĩa mua bán người (bao 
gồm cả việc không nhất thiết có sự di 
chuyển); sự bóc lột đó có thể diễn ra dưới 
nhiều hình thức (ví dụ: bóc lột tình dục, lao 
động, tội phạm nhỏ) và yếu tố “phương tiện” 
(ép buộc, lừa gạt, gian lận, đe dọa, bắt cóc, 
cưỡng bức hoặc lạm dụng quyền lực hoặc vị 
thế dễ bị tổn thương) không bắt buộc có 
trong trường hợp của trẻ em. Không xác định 
được cũng có thể là do các cán bộ thiếu kỹ 
năng, kiến thức và công cụ để xác định nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em. 

 
Khi tuổi của nạn nhân không chắc chắn, họ 
nên được cho là trẻ em cho đến khi xác định 
khác. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân trẻ em (và 
đặc biệt là thanh thiếu niên) được coi là người 
lớn hơn là trẻ em. 

[xác định] liên quan nhiều đến quan sát. 
Đó là cách họ trình bày khi bạn hỏi những 
câu hỏi cụ thể về lý lịch và hành trình của 
họ. Bạn xem phản ứng của họ như thế nào 
và tương tác của họ với bạn. 
(Cán bộ thực thi)xxxvi 

 
 
 

Tôi không nghĩ rằng những người tham 
gia làm việc về vấn nạn mua bán có thể 
nhận thức đủ rộng về các dấu hiệu, triệu 
chứng và hành vi khác nhau. Họ thường 
nghĩ nhiều hơn về hướng trẻ em bị mất 
tích, và thực tế thì điều đó không nhất 
thiết là như vậy. (Cán bộ thực thi)xxxvii 

 
 
 

Trong một số trường hợp, rất khó để đánh 
giá độ tuổi [của một trẻ em], một độ tuổi 
xác định. (Cán bộ thực thi)xxxviii 

Những thách thức về cơ cấu và thể chế trong các biện pháp dành cho trẻ em 
bị mua bán 



Trong tất cả các trường hợp liên quan đến trẻ 
em (cho dù trẻ em có phải là nạn nhân bị mua 
bán hay không), các cơ quan bảo vệ trẻ em 
nên tham gia và áp dụng một loạt các biện 
pháp bảo vệ để bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ 
em. Trên thực tế, phạm vi trẻ em được chuyển 
đến các cơ quan bảo vệ trẻ em về cơ bản là 
khác nhau. Nhiều trẻ em bị mua bán không 
được nhận sự hỗ trợ của các cán bộ bảo vệ trẻ 
em ở bất kỳ giai đoạn nào sau  khi bị mua bán.

Các biện pháp liên quan đến sự bảo vệ và hỗ 
trợ cho trẻ em. Trẻ em bị mua bán phải được 
nhận sự bảo vệ và hỗ trợ như người lớn (ví dụ 
như chỗ ở, chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp lý, hỗ 
trợ tâm lý, và các vấn đề khác), phù hợp với 
nhu cầu, độ tuổi và giai đoạn phát triển của 
trẻ em. Hỗ trợ phải là tự nguyện, vì lợi ích tốt 
nhất  của trẻ em và với quan điểm họ, được 
đưa ra phù hợp với độ tuổi và giai đoạn phát 
triển của trẻ em.

Tuy nhiên, trên thực tế, sự bảo vệ và hỗ trợ 
phổ biến nhất dành cho trẻ em trong các 
chương trình tạm trú khép kín, nơi trẻ em ở 
trong  một thời gian dài, với những hạn chế về 
di chuyển, hoạt động và tiếp xúc cá nhân. Hỗ 
trợ trong các cơ sở lưu trú thường bị giới hạn 
về phạm vi và mang tính chất ngắn hạn. Sự hỗ 
trợ hiếm khi hướng đến nhu cầu tái hòa nhập 
lâu dài (ví dụ, giáo dục bằng ngôn ngữ và 
chương trình giảng dạy của quốc gia họ hoặc 
đào tạo nghề phù hợp với thị trường việc làm 
tại quê nhà). Trong một số trường hợp, các 
cán bộ không nói được ngôn ngữ của trẻ em, 
điều  đó làm ảnh hưởng việc cung cấp dịch vụ 
và giao tiếp hiệu quả.

Người giám hộ hợp pháp nên được phân công 
khi nạn nhân bị mua bán là trẻ em không 
được cha mẹ chăm sóc (ví dụ, vì cha mẹ ly 
thân hoặc cha mẹ đồng lõa với việc mua bán) 
để đảm bảo lợi ích và hạnh phúc tốt nhất của 
trẻ em và đại diện cho trẻ em trong quá trình 
tố tụng  pháp lý. Tuy nhiên, điều này thường 
không xảy ra và khi xảy ra, nó thường liên 
quan đến một người giám hộ hợp pháp chịu 
trách nhiệm về một số trẻ em không thể quản 
lý được.

Mặc dù trẻ em và thanh thiếu niên là nạn 
nhân bị mua bán phải được nhận thông tin, 
dưới hình thức và cách thức thích hợp để có 
thể đưa ra quyết định về cuộc sống của mình, 
nhưng hầu hết không nhận được thông tin 
bằng lời nói hoặc văn bản về các quyền

Quan trọng nhất, trước hết trẻ em phải 
được tôn trọng... Cần mở một trung 
tâm hoặc một nơi có những người lắng 
nghe chúng cháu mà không phán xét. 
(Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xxxix

Nhiều cô gái bị mua bán [đến cơ sở lưu 
trú này], họ cần quần áo và cả thức ăn vì 
một số trong số họ chết đói. Một số 
người trong số họ khi đến đây đã không 
được tắm trong nhiều ngày. Vì vậy, họ 
cần được tắm rửa. (Cán bộ thực thi)xi

Rồi họ giải thích với cháu [ở cơ sở lưu 
trú cháu sẽ được nhận] ba bữa ăn  vào 
buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Họ 
cũng sẽ cho chúng cháu quần áo và cần 
ở lại đây trong hai tháng.
Cháu nói, “Cháu không muốn đi”... họ 
không cho phép chúng cháu sử dụng 
điện thoại bên trong [cơ sở lưu trú], 
(Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xli

Cháu không thích cơ sở lưu trú nơi cháu 
đang học kỹ năng nấu ăn bây giờ... Nên, 
cháu đã bỏ trốn... (Nạn nhân bị mua 
bán là trẻ em)xlii

Hóa ra cháu đã ở trong cơ sở lưu trú bảy 
tám tháng... Cháu không hiểu tại sao 
mình lại phải ở lâu như vậy tại  cơ sở lưu 
trú. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xliii

Trước khi trẻ em đến [cơ sở lưu trú] này, 
trẻ em sẽ cần được thông báo về nơi sẽ 
đến vì họ hầu như rất lo lắng về nơi 
mình sẽ đến (nạn nhân bị mua bán là 
trẻ em)xliv



 

 

 
và quyền lợi của họ cũng như không được các 
cán bộ thực thi thảo luận về các lựa chọn của 
họ. Mặc dù sự hỗ trợ không nên có điều kiện 
đối với sự hợp tác của trẻ với cơ quan chức 
năng, nhưng nhiều trẻ em bị áp lực bởi cơ 
quan thực thi pháp luật để đưa ra những lời 
khai và đóng vai trò là nạn nhân - nhân 
chứng. 

 
Các biện pháp liên quan đến việc không xử lý 
hình sự và không giam giữ. Các nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em không nên bị xử lý hình sự 
hoặc phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tội danh 
nào liên quan đến vị thế mà họ bị buộc phải 
phạm khi bị mua bán, chẳng hạn như nhập 
cảnh trái phép, lưu trú trái phép hoặc làm việc 
trái phép. Tuy nhiên, nhiều trẻ em bị xử lý 
hình sự vì những hành vi như vậy và không 
nhận được sự trợ giúp pháp lý hoặc đại diện 
để giải quyết những cáo buộc hoặc trừng phạt 
này. 

Trẻ em là nạn nhân bị mua bán không bao giờ 
nên bị giam giữ trong các cơ sở thực thi pháp 
luật. Tuy nhiên, một số nạn nhân trẻ em được 
“bảo vệ” trong nhà tù, phòng giam cảnh sát, 
trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép 
và các cơ sở tư pháp hình sự khác. 

Thêm vào đó, ở nhiều quốc gia, nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em bị giam giữ trong các cơ sở 
lưu trú khép kín không được tự do đi lại, ít 
hoặc không được tiếp xúc với gia đình và phải 
chịu các hình phạt hoặc trừng phạt khi họ vi 
phạm quy định hoặc bị coi là bất hợp tác hoặc 
tỏ ra vô ơn. Họ hiếm khi có thể chất vấn tính 
hợp pháp của việc họ bị tước quyền tự do. 
Điều này khiến trẻ em bị căng thẳng và lo 
lắng đáng kể, đồng thời làm suy yếu khả năng 
phục hồi và sức khỏe của trẻ em. 

 
Các biện pháp liên quan đến trẻ em là nạn 
nhân- nhân chứng. Trẻ em bị mua bán có thể 
tham gia vào các thủ tục pháp lý liên quan 
đến nạn mua bán người với tư cách là nạn 
nhân - nhân chứng hoặc nạn nhân của tội 
phạm trong các yêu cầu bồi thường hoặc tố 
tụng dân sự. Việc trẻ em có nên tham gia vào 
các thủ tục pháp lý liên quan đến nạn mua 
bán người hay không phải dựa trên lợi ích tốt 
nhất của trẻ bao gồm cả việc nhận biết rằng, 
cùng với các cân nhắc khác, các thủ tục pháp 
lý đặt trẻ em vào vị trí bấp bênh, với nguy cơ 
bị sang chấn lần nữa và nguy cơ bị trả thù bởi 
những đối tượng mua bán người. 

Chưa hết, trên thực tế, nhiều trẻ em bị mua 
bán là nạn nhân - nhân chứng trong những 
hoàn cảnh không có lợi cho trẻ. 

 
[Cháu đã nói với cảnh sát rằng cháu không 
muốn tham gia vào quá trình tố tụng tại tòa 
án nhưng dù sao thì họ cũng đã khởi tố vụ 
án], cháu phải đến tòa án. Cháu không có sự 
lựa chọn nào (Nạn nhân bị mua bán)xlv 

 
 
 

[Cháu đã bị đưa đến nhà tù dành cho người 
lớn vì có giấy tờ giả]. Cháu nghĩ [họ không] 
nên đưa cháu vào tù vì cháu không biết 
chuyện gì đang xảy ra. Không phải cháu làm 
điều này... Cháu chưa bao giờ đi du lịch (Nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em)xivi 

 
 
 
 

Cháu đã phải ở tù sáu tháng vì cháu có giấy 
tờ giả vì đối tượng mua bán người người đã 
lấy hộ chiếu của cháu và đưa cho cháu giấy 
tờ giả. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xlvii 

 
 
 

Có rất nhiều quy định [trong cơ sở lưu trữ] 
khiến trẻ em cảm thấy tồi tệ... Có nhân viên 
chăm sóc chúng cháu, nhưng trong tâm trí 
chúng cháu, chúng cháu không có tự do. 
Cháu cảm thấy như chúng cháu đang bị tù 
giam... Các quy định rất nghiêm ngặt và lời 
nói của nhân viên rất hà khắc với chúng 
cháu. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)xlviii 

 
 

 
[thật] khó để trẻ em quyết định có nên nộp 
đơn kiện hay không... bởi vì nỗi sợ hãi 
thường trực của trẻ em là liệu các cháu có 
được ai hỗ trợ trong quá trình pháp lý hay 
không. (Cán bộ thực thi)xlix 

 
 
 
 
 

Trong phiên tòa, ngay khi cháu phát biểu, 
những người thân của bị cáo... bắt đầu chế 
giễu cháu... các thẩm phán bắt đầu cười 
theo... Tình huống này khiến cháu xấu hổ và 
sợ hãi. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)l 



 

 

 
 

Một số cơ quan chức năng “khuyến khích” nạn 
nhân trẻ em là nạn nhân-nhân chứng và cung 
cấp sự bảo vệ và hỗ trợ có điều kiện đối với sự 
tham gia của trẻ em. Nhiều nạn nhân trẻ em 
được cho biết, hoặc có ấn tượng, rằng họ được 
yêu cầu về mặt pháp lý để cung cấp các lời khai 
và làm chứng chống lại những kẻ đã mua bán 
mình. Trẻ em thường căng thẳng và sợ hãi về 
các thủ tục pháp lý nhưng cảm thấy không thể 
từ chối. 

Nhiều nạn nhân bị mua bán là trẻ em không 
nhận được thông tin rõ ràng và thân thiện với 
trẻ về vai trò của họ với tư cách là nhân chứng 
nạn nhân, quyền và trách nhiệm của họ hoặc 
bản thân quá trình (ví dụ: trẻ sẽ cần cung cấp 
bao nhiêu lời khai, bao nhiêu lần họ sẽ đưa ra lời 
chứng trước tòa án, vụ án sẽ diễn ra trong bao 
lâu, khả năng khởi tố thành công). Trẻ em 
thường nhận được thông tin rất hạn chế từ cơ 
quan thực thi pháp luật và kiểm sát viên trong 
quá trình tố tụng pháp lý và các cán bộ thực thi 
khác nói chung không có quyền tiếp cận thông 
tin về quá trình tố tụng pháp lý. Cần phân công 
một người hỗ trợ cho tất cả các nạn nhân- 
nhân chứng là trẻ em để bảo vệ lợi ích tốt nhất 
của họ, đảm bảo quyền lợi của trẻ em và giúp 
trẻ em theo sát diễn biến vụ việc của mình. 

 
Hoàn cảnh của một trẻ em trong vai trò là nạn 
nhân- nhân chứng (đặc biệt là trong thời gian 
ở cơ sở lưu trú xa nhà lâu) là rất mệt mỏi và gây 
tổn thương. Cách thức tiến hành tố tụng pháp 
lý (ví dụ, nhiều lời khai và lời chứng, làm chứng 
trước sự chứng kiến của những kẻ bóc lột họ, bị 
luật sư và thẩm phán thẩm vấn gay gắt, thiếu 
giải thích và không hiểu chuyện gì đang xảy ra) 
tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự phục hồi 
của trẻ em. 

Hành vi của các nhà hành nghề luật pháp có 
thể gây thêm tổn hại và tái sang chấn tâm lý. 
Các nhà hành nghề luật pháp cần có các tiêu 
chuẩn và quy trình để bảo vệ lợi ích tốt nhất 
của mỗi nạn nhân là trẻ em và để đảm bảo công 
lý thân thiện với trẻ em. Những người hành 
nghề luật pháp cũng nên tự làm quen với các 
thủ tục phòng xử án thân thiện với trẻ em mà 
có thể sẵn có. 

Các biện pháp liên quan đến việc phục hồi và tái 

hòa nhập. Các nạn nhân bị mua bán là trẻ em 
cần được cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ 

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

 
 

 
[Trẻ phải hiểu]... điều gì sẽ xảy ra tiếp theo; 
sẽ gặp ai; họ sẽ hỏi gì; và cách trả lời hoặc 
cách ứng xử. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em)lii 

 
 
 
 
 

[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 bị mua bán là trẻ em)liii 

 
 
 
 

Nhân viên trong cơ sở lưu trú đối xử tệ với 
chúng cháu và thậm chí các cuộc phỏng vấn 
được thực hiện theo cách phân biệt đối xử 
với chúng cháu... Họ coi thường chúng cháu 
và không quan tâm đến chúng cháu. (nạn 
nhân bị mua bán)liv 

 
 
 

Cháu yêu cầu được rời đi, nhưng thời hạn 
chấp thuận quá lâu. Phải mất hơn nửa năm 
cháu mới có thể rời khỏi [cơ sở lưu trú]... 
điều đó vẫn còn khó khăn đối với cháu. 
Không dễ dàng như những gì họ nói. Rất 
khó khăn trong gia đình cháu. (Nạn nhân 
bị mua bán)lv 

 
 
 

Khi cháu bị ốm [khi] sống ở trung tâm, 
trung tâm đã gửi cháu đến một trạm y tế 
hoặc bệnh viện để điều trị, nhận thuốc tại 
trung tâm. Bây giờ cháu ở nhà, cháu không 
nhận được những gì cháu từng nhận. (Nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em)lvi 



 

 

 
 

phục hồi và tái hòa nhập, dựa trên đánh giá cá 
nhân về nhu cầu, quan điểm và mong muốn 
của họ. Các dịch vụ phải được điều chỉnh riêng, 
toàn diện về phạm vi và vì lợi ích tốt nhất của 
trẻ. Tuy nhiên, đối với nhiều nạn nhân bị mua 
bán là trẻ em, những đánh giá như vậy không 
được thực hiện. 

Hỗ trợ tái hòa nhập thường được cung cấp 
trong các chương trình dân cư, nằm ở các khu 
vực đô thị xa nhà và gia đình của nạn nhân. Các 
dịch vụ tái hòa nhập thường bị hạn chế hoặc 
không có sẵn cho trẻ em khi sống trong cộng 
đồng quê nhà của trẻ. Một số hỗ trợ, như chăm 
sóc y tế, tư vấn, đào tạo và giáo dục, chỉ có sẵn 
thông qua các chương trình tại cơ sở lưu trú. 
Một số trẻ em (và gia đình của trẻ) đồng ý việc 
ở lại cơ sở lưu trú như một phương thức duy 
nhất để trẻ em có thể được giúp đỡ. 

Bởi vì nhiều nạn nhân bị mua bán là trẻ em đến 
từ các gia đình dễ bị tổn thương, các thành 
viên gia đình của nạn nhân cũng thường cần 
các dịch vụ tái hòa nhập (ví dụ, một công việc 
cho cha mẹ hoặc chăm sóc y tế cho anh chị em 
bị bệnh). Khi các dịch vụ chỉ giới hạn ở những 
dịch vụ trực tiếp cho trẻ em, rất khó để phát 
triển một môi trường thuận lợi cho việc tái hòa 
nhập thành công. Ví dụ, khi cha mẹ của trẻ em 
thất nghiệp, trẻ em có thể phải nghỉ học để 
đóng góp vào kinh tế gia đình. Thiếu sự quan 
tâm đến hoàn cảnh gia đình nói chung có thể 
khiến trẻ em dễ bị mua bán trở lại. 

Trẻ em bị mua bán không thể trở về nhà 
(những trẻ không có cha mẹ hoặc không có 
môi trường gia đình có thể sống được) thường 
ở lại trong các cơ sở lưu trú nhiều năm. Có rất ít 
lựa chọn để họ hàng chăm sóc hoặc có các thay 
thế khác cho trẻ em không thể tái hòa nhập với 
gia đình, môi trường xã hội. Hỗ trợ thanh thiếu 
niên bị mua bán chuyển sang cuộc sống độc lập 
cũng còn hạn chế khi không thể trở về với gia 
đình và cộng đồng của họ. 

 
Gia đình cháu cần được hỗ trợ nhiều vì 
chúng cháu rất nghèo... Chúng cháu cần 
một ngôi nhà và chúng cháu cũng cần 
tiền. Sự trợ giúp là không đủ nhưng cháu 
rất vui khi nhận được sự trợ giúp nhỏ này. 
(Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)lvii 

 
 
 
 

Cháu muốn gửi một thông điệp [tới các 
nhà cung cấp dịch vụ] để mở rộng sự trợ 
giúp cho cả nạn nhân và gia đình của họ, 
đặc biệt là những gia đình nghèo và đang 
rất cần sự giúp đỡ. (Nạn nhân bị mua bán 
là trẻ em)lviii 

 
 
 

 
Cháu ước cháu có thể kiếm được một công 
việc. Cháu không có chứng minh thư nên 
không thể kiếm được... Cháu đã thực sự bị 
xa lánh bởi gia đình và cháu sẽ không trở 
về [quê hương của mình] để làm chứng 
minh thư. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em)lix 

 
 
 
 

khi họ tái hòa nhập, cần sự hỗ trợ của gia 
đình và sự tiếp tục hỗ trợ của các cán bộ 
của tổ chức... cần sự hỗ trợ của những 
người xung quanh. (Nạn nhân bị mua bán 
là trẻ em)lx 

 
 
 

 
 

Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải thực hiện các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối 
với nạn nhân bị mua bán là trẻ em ở tất cả các giai đoạn của cuộc đời họ sau khi bị mua bán, 
để đảm bảo an toàn và hạnh phúc cho trẻ em. Lợi ích tốt nhất của trẻ em nên là định hướng 
cho tất cả các biện pháp được thực hiện; những quyết định như vậy nên được thực hiện với 
sự tham khảo ý kiến của trẻ em. Điều quan trọng nữa là các cán bộ thực thi phải đánh giá và 
giải quyết các lỗ hổng và vấn đề trong việc cung cấp các biện pháp đặc biệt và bổ sung cho 
các nạn nhân là trẻ em, bao gồm cả khi các hành động không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 
Công tác đánh giá như vậy nên được dẫn dắt bởi các trải nghiệm của trẻ em. 



 

 

 

Những biện pháp đặc biệt và bổ sung nào có sẵn trong công việc của bạn cho 

nạn nhân bị mua bán là trẻ em? Cần có những biện pháp nào tiếp theo? 

 Đã có những biện pháp nào? Cần có những biện pháp nào tiếp theo? 

Liên quan đến việc xác 
định nạn nhân bị mua bán 
là trẻ em 

  

Liên quan đến việc bảo vệ 
và hỗ trợ nạn nhân bị mua 
bán là trẻ em 

  

Liên quan đến việc không xử 
lý hình sự và không giam giữ 
trẻ em là nạn nhân của nạn 
mua bán người 

  

Liên quan đến nạn nhân 
bị mua bán là trẻ em với 
tư cách là nạn nhân - 
nhân chứng 

  

 

Một số trẻ em bị bỏ qua và không được xem xét 
 
 

Một số trẻ em bị mua bán ít có khả năng được 
xác định và trợ giúp và có nguy cơ bị tiếp tục 
bóc lột hoặc bị bóc lột nhiều hơn. Nhiều cán bộ 
tập trung vào nạn mua bán người cho bóc lột 
tình dục và coi nhẹ các hình thức bóc lột khác 
(ví dụ như bóc lột sức lao động, tội phạm nhỏ 
hoặc ăn xin). Một số hình thức lao động trẻ 
em phổ biến (ví dụ, giúp việc gia đình) cũng có 
thể không được công nhận, ngay cả khi trẻ em 
bị bóc lột theo những cách làm tăng mức độ 
của nạn mua bán người. 

Tương tự, một số loại hình nạn nhân bị bỏ qua. 
Ví dụ, trẻ em trai phải đối mặt với những rào 
cản trong việc xác định và tiếp nhận các dịch 
vụ, vì họ không thường được coi là dễ bị tổn 
thương như trẻ em gái. Trẻ em trai thậm chí ít 
có khả năng được xác định và trợ giúp hơn khi 
bị mua bán cho mục đích bóc lột tình dục, một 
hình thức mua bán người không phổ biến với 
trẻ em trai. 

 
 

Các dịch vụ xã hội sẽ nói, “Không, họ trên 
16 tuổi nên họ không phải là trách nhiệm 
của chúng tôi.” Nhóm tuổi 16-18 là một 
vấn đề lớn đối với chúng tôi. Bạn đang làm 
việc với những cảnh sát trẻ, những người 
có lẽ không biết nhiều về nạn mua bán 
người (Cán bộ thực thi)lxi 

 
 

 
Tôi nghĩ rằng mọi người có xu hướng tập 
trung vào trẻ em gái vì thực tế đơn giản là 
mọi người biết nhiều hơn về trẻ em gái... 
mọi người thực sự phải cố gắng nhiều hơn 
để cố gắng nhìn vào việc bóc lột tình dục ở 
trẻ em trai. (Cán bộ thực thi)lxii 



 

 

 

 
Với kỳ vọng của giới về tính dễ bị tổn thương, 
trẻ em trai có thể ít thoải mái hơn trong việc 
chia sẻ trải nghiệm và ít được xác định. 

Nạn nhân bị mua bán là trẻ em và là LGBTQI + 
(đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, 
chuyển giới, đồng tính hoặc nghi vấn, liên 
giới tính và các bản dạng giới và khuynh 
hướng tình dục tự xác định) thường bị bỏ qua 
và có thể bị phân biệt đối xử bởi các cán bộ 
thực thi. Các nạn nhân là trẻ em chuyển giới 
và không theo tiêu chuẩn giới bị gạt ra ngoài 
lề xã hội và có thể phải đối mặt với sự phân 
biệt đối xử khi tiếp cận một số hình thức hỗ 
trợ (ví dụ, nhà ở, vị trí việc làm) hoặc cần sự 
bảo vệ và hỗ trợ cụ thể mà không có sẵn (ví 
dụ, các biện pháp an toàn do nguy cơ bạo lực 
phân biệt đối xử, hòa giải gia đình, dịch vụ y 
tế và sức khỏe tâm thần khẳng định giới 
tính). Ở những quốc gia mà các mối quan hệ 
đồng giới bị xử lý hình sự, trẻ em LGBTQI + bị 
mua bán để bóc lột tình dục có thể không 
được công nhận là bị bóc lột tình dục và thay 
vào đó bị xác định sai và bị xử lý hình sự vì 
tham gia vào các mối quan hệ đồng giới. Trẻ 
em cảm thấy bị đánh giá hoặc không được 
chấp nhận vì bản dạng giới hoặc khuynh 
hướng tình dục của mình cũng có thể không 
tin tưởng các cán bộ thực thi về câu chuyện 
của họ. 

 
Trẻ em khuyết tật thường đặc biệt dễ bị mua 
bán. Họ cũng có thể đặc biệt khó xác định. 
Các nạn nhân bị khuyết tật về tâm thần có 
thể không thể trình bày rõ việc bị bóc lột của 
họ, không được xác định và không được trợ 
giúp, do đó bị bỏ qua. Trẻ em khuyết tật bị 
mua bán, dù về thể chất hay tinh thần, đều 
có những nhu cầu trợ giúp cụ thể mà thường 
chưa được đáp ứng do thiếu sự quan tâm đến 
những nhu cầu này. 

Trẻ lớn hơn (thanh thiếu niên đang đến tuổi 
trưởng thành) cũng có xu hướng bị bỏ qua. 
Các cán bộ thường coi thanh thiếu niên là 
người lớn (ví dụ, họ không áp dụng giả định 
về tuổi vị thành niên và cung cấp các dịch vụ 
phù hợp với nhu cầu của người lớn, chẳng 
hạn như cung cấp đào tạo và việc làm hơn là 
các lựa chọn giáo dục). Họ cũng thường bị coi 
là ít dễ bị tổn thương hơn so với trẻ nhỏ và do 
nguồn lực hạn chế nên ít được ưu tiên hơn. 

 
Ngày càng có nhiều điều đáng chú ý là 
càng khó để khiến các chàng trai trẻ nói 
về điều đó... Họ có thể đã trải qua hoàn 
cảnh giống hệt như các cô gái nhưng họ 
đang giải quyết hoàn toàn theo những 
cách khác bởi vì đó là cách họ được nuôi 
dưỡng. (Cán bộ thực thi)Ixiii 

 
 

Mọi người cho rằng khi ai đó thuộc cộng 
đồng LGBTQI, họ sinh ra để hành nghề 
mại dâm nên việc bị lạm dụng không có 
gì lạ. Cảnh sát hầu như không bao giờ 
đồng ý lập hồ sơ trường hợp lạm dụng 
LGBTQI. Vì vậy, lạm dụng hầu hết không 
được tố giác. (Nạn nhân mua bán là trẻ 
em chuyển giới)Ixiv 

 
 
 

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 cơ sở lưu trú cho các trẻ em 
trai. Nơi họ có thể ở, họ có thể được học 
hành. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)ixv 

 
 
 

[Một nạn nhân bị mua bán là trẻ em 
thường sẽ không sử dụng] những từ đó... 
[họ có thể cảm thấy] rất tức giận vì điều 
này đã xảy ra và [họ đã ở trong] hoàn 
cảnh đó. Nhưng... những từ như “mua 
bán người” và “bóc lột” không phải là 
những từ mà hầu hết những trẻ 14 tuổi sử 
dụng hàng ngày. 
(Cán bộ thực thi) Ixvi 

 
 
 
 

Thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ 
cao... có một điều nguy hiểm là chúng ta 
tập trung quá nhiều vào nguy cơ đối với 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chúng ta cần đảm 
bảo rằng thanh thiếu niên cũng phải 
được nhìn nhận theo cùng một quan 
điểm (Cán bộ thực thi)Ixvii 

 

 
Nạn nhân trẻ em bị mua bán là công dân quốc gia cũng có thể không được xác định ở những hoàn cảnh mà 
các cán bộ không nhận ra rằng trẻ em bị mua bán ngay trong nước của họ và việc mua bán trẻ em không 
cần phải di chuyển hoặc có yếu tố “dịch chuyển”. 



 

 

 
 

 
 

Tầm quan trọng của niềm tin và một cán bộ được tin tưởng 
 

Xây dựng và duy trì niềm tin là vô cùng quan 
trọng trong việc xác định, bảo vệ và tái hòa 
nhập của trẻ em bị mua bán. Mỗi trẻ em nên 
được phân công một cán bộ, nhân viên đáng 
tin cậy (thường là cán bộ quản lý ca) để hỗ trợ 
việc chăm sóc ngay lập tức và tái hòa nhập sau 
này của trẻ. Cán bộ này sẽ giúp trẻ em (và gia 
đình của họ) tiếp cận thông tin và sự hỗ trợ từ 
các cơ quan khác, đóng vai trò như một đầu 
mối liên hệ duy nhất để các cơ quan khác liên 
hệ, đại diện thay mặt cho trẻ em và hoạt động 
như một người kiên định, đáng tin cậy để trẻ 
em gắn kết. Trong các mối quan hệ của họ với 
trẻ em, cán bộ phụ trách ca thể hiện các quan 
hệ tin tưởng và hỗ trợ, trái ngược với các trải 
nghiệm bị mua bán của trẻ. 

 
Cần có thời gian để hiểu về trải nghiệm bị mua 
bán của trẻ em và hoàn cảnh sống để có thể 
đảm bảo rằng lợi ích tốt nhất được bảo vệ 
trong tất cả các biện pháp được thực hiện. 
Điều này liên quan đến việc đảm bảo niềm tin 
và sự tự tin của trẻ em và cho phép trẻ em có 
thời gian để chia sẻ những gì họ đã trải qua, 
cảm nhận của trẻ em và những gì họ cần. Điều 
cũng liên quan đến việc hỗ trợ trẻ em vượt qua 
những thăng trầm của cuộc sống sau khi bị 
mua bán, bao gồm cởi mở và linh hoạt với các 
hỗ trợ và dịch vụ và cho phép trẻ em quay trở 
lại nếu trẻ em đã bỏ chương trình hoặc quay 
trở lại các hoàn cảnh bị bóc lột. 

[Một trẻ bị mua bán] có thể ở đây trong 
một thời gian [liệu cán bộ thực thi] có sẵn 
trong khoảng thời gian đó không? Với 
các sĩ quan cảnh sát, [chúng tôi cố gắng] 
đảm bảo rằng họ sẽ không nghỉ phép 
hoặc không phải là nhân viên bán thời 
gian và những việc như là chúng tôi cố 
gắng duy trì cùng một cán bộ làm xã hội, 
cùng một thông dịch viên, cùng một cán 
bộ quản lý ca. (Cán bộ thực thi)lxviii 

 
 
 

[điều quan trọng là phải hiểu] rằng quá 
trình này có thể mất một khoảng thời 
gian để đạt được sự tin tưởng của [trẻ 
em], hiểu được rằng trẻ em đến từ đâu, 
ở đâu, trẻ em cần ở đâu và trẻ em cần 
làm gì để đạt được điều đó. (Cán bộ 
thực thi)lxix 

 

Tôi nhớ rõ ràng [chúng tôi] đã thay 
đổi người khác và điều đó hiện trên 
khuôn mặt của [trẻ em] “Ôi trời ơi, 
mình lại có người khác lần nữa”... suy 
xét lại, lẽ ra chúng tôi phải lên kế 
hoạch khác đi và đảm bảo rằng bất cứ 
ai đã ở đó lúc bắt đầu thì sẽ ở đến lúc 
kết thúc. (Cán bộ thực thi)Ixx 

 
 
 
 

Tuy nhiên, không phải tất cả các nạn nhân bị mua bán là trẻ em đều được phân công một cán bộ, nhân viên 
quản lý ca và ngay cả khi điều này xảy ra, các cơ quan trợ giúp thường có tỷ lệ thay đổi cán bộ, nhân viên 
cao. Trẻ em bị mua bán có xu hướng tiếp xúc với nhiều cán bộ khác nhau ở các giai đoạn xác định, hỗ trợ và 
tái hòa nhập, điều đó đòi hỏi phải bắt đầu lại với mỗi cán bộ mới và kể lại những sự kiện khó khăn và đau 
thương trong cuộc sống của trẻ em. 

Điều quan trọng là các cán bộ phải hiểu biết và nhạy cảm với nhiều trẻ em khác nhau có thể 
là nạn nhân bị mua bán (trẻ em ở mọi lứa tuổi, giới tính, bản dạng giới, quốc tịch, dân tộc, 
nguồn gốc xã hội và các đặc điểm khác). Điều này đòi hỏi phải được cung cấp thông tin về 
nạn mua bán trẻ em cũng như nhạy cảm về cách mà trẻ em trải nghiệm có thể làm suy 
giảm lòng tin của họ đối với các cán bộ thực thi. 

 
Trong một số trường hợp, trẻ em không tin tưởng, không hợp tác và thậm chí gây gổ với các cán bộ. Họ có 
thể không trung thực về những gì đã xảy ra với mình hoặc không muốn tiết lộ tuổi thật của mình (nói rằng 
họ trên 18 tuổi). Sự nhạy cảm của các cán bộ thực thi đối với các lý do phản ứng của trẻ em là chìa khóa 
trong việc phát triển cảm giác tin cậy và an toàn, điều này sẽ dẫn đến sự cởi mở của trẻ em để nhận hỗ trợ 
và giúp đỡ 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

Không đủ công cụ và quy trình 

 

Cần có các công cụ, quy trình và thủ tục để thực hiện các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em liên quan đến việc xác định, bảo vệ và tái hòa nhập, cũng như trong quá trình tố tụng. 
Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, các biện pháp dành riêng cho trẻ em không tồn tại hoặc các cán bộ không 
biết về các biện pháp này hoặc không được đào tạo về cách sử dụng các biện pháp. Các biện pháp hiện có 
không phải lúc nào cũng đi kèm với các công cụ và thủ tục hỗ trợ việc thực hiện chúng. 

 

Các hướng dẫn đạo đức quốc gia về làm việc 
với các nạn nhân bị mua bán là trẻ em không 
phải lúc nào cũng tồn tại, khiến các cán bộ 
không có hướng dẫn về cách đảm bảo lợi ích 
tốt nhất của trẻ em, quyền riêng tư, bảo mật 
(và các giới hạn của bảo mật), sự đồng ý, tham 
gia, không phân biệt đối xử, an toàn và phúc 
lợi và quyền của trẻ em được tham gia trong 
thực tiễn. Các cán bộ không phải lúc nào cũng 
nhận thức được hoặc không được tiếp cận với 
các hướng dẫn đạo đức quốc tế có sẵn. Những 
hướng dẫn như vậy cũng khó có thể được dịch 
sang ngôn ngữ bản địa và điều chỉnh cho phù 
hợp với bối cảnh địa phương. 

 
Điều này có nghĩa là các cán bộ thực thi 
thường không được trang bị để xử lý các vấn 
đề đạo đức nảy sinh khi làm việc với trẻ em bị 
mua bán. Chẳng hạn: một số nạn nhân bị mua 
bán là trẻ em bị vi phạm về đạo đức và vi phạm 
quyền riêng tư khi 

 
Chúng tôi đã phát triển các quy định từ 
cách chúng tôi làm việc vì điều quan 
trọng là chúng tôi có thể xác định những 
gì chúng tôi làm, do vậy chúng tôi cởi mở 
hơn và mọi người nhìn vào những gì 
chúng tôi làm để chúng tôi cải thiện. 
(Cán bộ thực thi)Ixxiii 

 
 
 
 

Cháu không tin tưởng hoặc không tin bất 
kỳ ai vì cháu nhận thấy rằng khi cháu chia 
sẻ câu chuyện của mình với người khác, 
họ thường kể nó cho [người khác]. (Nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em)lxxiv 

Điều quan trọng là trẻ em được phân công một nhân viên phụ trách mà trẻ tin tưởng và 
dựa vào và là người làm việc với trẻ em nhất quán trong một thời gian. Điều này giúp 
tránh việc trẻ em phải kể lại những trải nghiệm đau thương của mình hoặc phải làm việc 
với nhiều cán bộ khác nhau. Phân công một thông dịch viên đáng tin cậy và đủ trình độ 
khi cần thiết cũng rất quan trọng trong việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán là trẻ em. 

Tôi nghĩ công bằng mà nói nếu không có 
[thông dịch viên], chúng tôi sẽ không 
[thành công trong việc lấy được lòng tin 
của trẻ em này], [thông dịch viên đã thực 
hiện] một nỗ lực xuất sắc đối với cô bé 
này, từ việc kết bạn, đến việc có thể liên 
hệ với bé. (Cán bộ thực thi)lxxi 

Thông dịch viên đã “xấu hổ với cuộc sống 
của cháu” Cháu là một sự xấu hổ đối với 
cô ấy. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)lxxii 

 
Trẻ em nói các ngôn ngữ khác cần các thông 
dịch viên đáng tin cậy, những người hiểu hoàn 
cảnh của trẻ em và nhạy cảm với nhu cầu của 
họ. Thông dịch viên phù hợp đóng một vai trò 
thiết yếu trong việc giúp trẻ em bị mua bán 
cảm thấy thoải mái trong việc bộc lộ những 
trải nghiệm và thảo luận về nhu cầu của mình. 

Sử dụng một thông dịch viên không phù hợp 
hoặc thiếu nhạy cảm sẽ khiến trẻ em có nguy 
cơ lo lắng, căng thẳng và ngăn cản trẻ em chia 
sẻ trải nghiệm của mình. Điều đó cũng có thể 
dẫn đến thông tin không chính xác, dẫn đến 
các biện pháp không phù hợp làm ảnh hưởng 
phúc lợi của trẻ em bao gồm bảo vệ, phục hồi 
và tái hòa nhập. 



 

 

 
Bạn có những công cụ, quy trình và hướng dẫn nào ở quốc gia/ khu vực của 
mình để hỗ trợ công tác của bạn với trẻ em là nạn nhân bị mua bán? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Những công cụ, quy trình và hướng dẫn nào mà bạn cần ở quốc gia/ khu vực mình 
để hỗ trợ công tác của bạn với trẻ em là nạn nhân bị mua bán? “ 

 
cán bộ chia sẻ câu chuyện của họ cho những 
người khác hoặc khi tình trạng bị mua bán 
của họ bị tiết lộ trên phương tiện truyền 
thông hoặc trong cộng đồng của họ. Một số 
vấn đề đạo đức cũng là vấn đề pháp lý và hai 
yếu tố này phải được cân nhắc một cách 
thích hợp. Ví dụ: quyền riêng tư và bí mật của 
trẻ em cần được cân nhắc dựa trên các khuôn 
khổ pháp lý liên quan đến giới hạn bảo mật 
và báo cáo bắt buộc ở quốc gia. 

 
[Chúng tôi đang làm việc để] đưa ra những 
đánh giá tốt hơn ngay từ đầu [để] có phản 
ứng bảo vệ... chúng tôi đã có điều đó ngay 
bây giờ, trường hợp này là cả bảo vệ trẻ em và 
nhập cư. Hai lĩnh vực công việc phải được 
phát triển cùng nhau. (Cán bộ thực thi)lxxv 

 
 
 

Điều quan trọng là các cán bộ thực thi phải làm quen và được đào tạo về các công cụ, quy 
trình và thủ tục về các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với trẻ em là nạn nhân bị mua 
bán cũng như các hướng dẫn về đạo đức. Trong trường hợp không có tài liệu quốc gia, các 
cán bộ có thể tìm đến các tài liệu hướng dẫn quốc tế về các biện pháp đặc biệt và bổ sung. 
Các chính sách bảo vệ trẻ em và bảo hộ trẻ em đóng một vai trò quan trọng trong việc 
tránh các vi phạm đạo đức và pháp luật và đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em. 

 

 

 



 

 

 
 

Kiến thức và kỹ năng làm việc với trẻ em bị mua 
bán. Làm việc với trẻ em bị mua bán đòi hỏi các 
kỹ năng và kiến thức cụ thể bao gồm hiểu biết về 
nạn mua bán trẻ em, tác động của nạn đối với trẻ 
em, cách xác định và trợ giúp trẻ em bị mua bán 
và các thực hành thân thiện với trẻ em. Một số 
cán bộ chưa được đào tạo để làm việc với trẻ em 
và thiếu kiến thức hoặc năng lực để xác định và 
hỗ trợ trẻ em. 

Nhiều cán bộ thiếu kiến thức về các nguyên tắc 
bảo vệ trẻ em và các quyền của trẻ em do Công 
ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em thiết lập 
(CRC). Ví dụ, các cán bộ xuất nhập cảnh thường 
coi trẻ em bị mua bán là những người di cư trái 
phép chứ không phải là trẻ em cần được bảo vệ. 
Do đó, một số trẻ em bị mua bán không bao giờ 
được xác định hoặc hỗ trợ. Một số khác không 
được hỗ trợ theo những cách đảm bảo lợi ích và 
hạnh phúc tốt nhất của họ. 

 
Nhạy cảm khi làm việc với trẻ em bị mua bán. 
Nhiều trẻ em bị mua bán được đối xử lịch sự, tôn 
trọng và cảm thấy được hỗ trợ khi tiếp xúc với 
các cán bộ. Tuy nhiên, một số nạn nhân trẻ em bị 
đối xử không tốt trong quá trình xác định, khi 
trình báo trường hợp của mình hoặc khi cung 
cấp lời khai. Họ gặp phải sự đối xử, hành vi và 
thái độ thiếu tế nhị từ các cán bộ thực thi. 

Cơ quan thực thi pháp luật có thể thực hiện việc 
xác định như một cuộc thẩm vấn và giam giữ trẻ 
em trong những điều kiện không phù hợp trong 
khi tình trạng bị mua bán của họ đang được đánh 
giá, thay vì phỏng vấn trẻ một cách nhạy cảm. 
Luật sư có thể phỏng vấn trẻ em với thái độ đe 
dọa, làm mất phương hướng hoặc gây sợ hãi. 
Một số nhân viên chăm sóc sức khỏe phân biệt 
đối xử và phán xét hành vi của trẻ em (ví dụ: coi 
thường trẻ em vì hành vi bóc lột tình dục hoặc 
cho là “bệnh tật”). 

[Các cán bộ thực thi] không sao nhưng 
cháu vẫn không cảm thấy rằng họ có thể 
hiểu cháu. Họ còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. 
Cháu cảm thấy rằng họ ở đó chỉ vì họ đã 
được trả tiền. Và cháu không thể nói với 
họ. (Nạn nhân bị mua bán)Ixxvi 

 
 

Khi tôi mới vào đội... cảnh sát, dịch vụ xã 
hội, truyền thông, mọi người đều nói về 
nạn mua bán người liên quan đến tình 
dục... Tất cả về mua bán người cho mục 
đích tình dục. Và trong vòng sáu tháng 
sau khi thành lập đội của chúng tôi, 
chúng tôi nhận ra rằng tất cả không phải 
chỉ về điều đó. (Cán bộ thực thi)Ixxvii 

 
 
 

Tôi đã không biết về sự phức tạp cho đến 
khi tôi bắt đầu công việc này. (Cán bộ 
thực thi)Ixxviii 

 
 
 
 

Một nhân viên cảnh sát đến đưa cháu 
đến cơ sở này... Bác sĩ tâm lý nói chuyện 
với cháu và sau đó cô ấy nói chuyện với 
mẹ cháu... Họ cam đoan với cháu rằng 
thông tin sẽ được giữ bí mật. Cháu rất 
dễ nói chuyện với bác sĩ tâm lý... Những 
người lấy lời khai của cháu rất lịch sự và 
thân thiện với cháu. (Nạn nhân bị mua 
bán)lxxix 

 
[Chúng tôi thấy] phân biệt đối xử... đối 
với khách hàng của chúng tôi về cách làm 
việc với các kiểm sát viên, những người 
trong cơ quan thực thi pháp luật, luật sư 
và thẩm phán và cách có thể thực sự gây 
nản lòng cho những người trẻ tuổi... chỉ 
là sự thiếu hiểu biết về nhóm dân số và 
cách trò chuyện, phản hồi và hỗ trợ [họ]. 
(Cán bộ thực thi)Ixxx 

 
 

Không đủ kiến thức, kỹ năng và sự nhạy cảm khi làm việc với nạn nhân bị mua bán là trẻ em. 

Nhiều nạn nhân bị mua bán là trẻ em được hỗ trợ bởi các cán bộ có kỹ năng, hiểu biết và nhạy cảm, những 
người đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi và đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em. Tuy nhiên, 
không phải lúc nào cũng như vậy. Nhiều trẻ em bị mua bán tiếp xúc với các cán bộ không đủ tiêu chuẩn và 
thiếu nhạy cảm, những người không hành động vì lợi ích tốt nhất của trẻ em hoặc không bảo vệ an toàn 
và phúc lợi của trẻ em. 



 

 

Sự phối hợp và chuyển tuyến không đầy đủ giữa các hệ thống phòng chống nạn mua bán người 
và bảo vệ trẻ em 

 
Phòng chống mua bán trẻ em là một vấn đề bảo vệ trẻ em; bảo vệ trẻ em đề cập đến các hoạt động ngăn 
ngừa hoặc ngăn chặn trẻ em bị lạm dụng hoặc bị đối xử tồi tệ, bao gồm cả nạn mua bán người. Tất cả trẻ 
em phải được bảo vệ mà không bị phân biệt đối xử do tuổi tác, chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, 
nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, nơi sinh hoặc địa vị khác. Các cơ quan chính phủ có nhiệm vụ và vai trò 
theo luật định trong việc bảo vệ và thúc đẩy phúc lợi của trẻ em bị mua bán. Việc cân nhắc hàng đầu trong 
tất cả các hành động được thực hiện là vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, để đảm bảo trẻ em được hưởng đầy 
đủ và hiệu quả các quyền cũng như đảm bảo sự phát triển toàn diện của họ. 

 

 

Nạn nhân bị mua bán là trẻ em có thể phải đối 
mặt với sự vô cảm và phân biệt đối xử do việc 
họ bị mua bán hoặc dựa trên các đặc điểm cá 
nhân và cụ thể (ví dụ, là một công dân nước 
ngoài, là người chuyển giới hoặc không định 
dạng giới, bị khuyết tật). 

Sự thiếu nhạy cảm của các cán bộ làm tổn 
thương, căng thẳng và chấn thương tâm lý 
một lần nữa đối với các nạn nhân bị mua bán 
là trẻ em, những người thường thiếu các kỹ 
năng đối phó để quản lý và vượt qua những 
trải nghiệm này. Điều đó cũng làm ảnh hưởng 
đến lòng tin của trẻ đối với các cán bộ thực thi. 

 
Sơ xuất, ngược đãi, bạo hành. Trong một số 
trường hợp, việc không xác định được nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em là do sơ suất của 
các cán bộ. Một số nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em phải đối mặt với sự ngược đãi, thậm chí 
bạo hành về thể chất và lời nói dưới bàn tay 
của các cán bộ. Các cán bộ đôi khi cũng không 
can thiệp vào hành vi bạo hành của một số trẻ 
em đối với những trẻ khác đang được chăm 
sóc. 

Những việc này đặc biệt căng thẳng, đáng sợ 
và đe dọa. Tùy thuộc vào từng trường hợp, 
những hành vi đó có thể cấu thành một hành 
vi mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc một 
hành vi phạm tội đòi hỏi cơ quan chức năng 
phải có biện pháp xử lý. 

Các bác sĩ cũng không cho chúng cháu 
những điều trị thích hợp. Một số bác sĩ 
không coi chúng cháu là người bình 
thường. (Nạn nhân bị mua bán là trẻ em 
chuyển giới)lxxxi 

 
 
 

Khi bác sĩ đó kiểm tra cháu, cô ấy cư xử 
như thể cô ấy ghê tởm khi chạm vào 
cháu. (Nạn nhân bị mua bán)lxxxii 

 
 
 
 

Về phía cảnh sát, họ yêu cầu quan hệ tình 
dục [thay vì đưa] cháu đến đồn cảnh sát, 
làm nhục cháu vì quốc tịch của cháu và 
đánh đập cháu. (Nạn nhân bị mua bán là 
trẻ em)Ixxxiii 

 
 
 
 

[Tại cơ sở lưu trú] họ đã từng đánh chúng 
cháu bằng một cây gậy... Họ cạo đầu 
chúng cháu, họ nói vì chúng cháu có 
chấy. Họ từng chế nhạo chúng cháu. (Nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em)Ixxxiv 

 
 

 
 
 

 
Điều quan trọng là các cán bộ phải có kỹ năng và kiến thức để làm việc với các nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em và nhạy cảm, tôn trọng, thân thiện với trẻ và hiểu biết về tổn thương 
tâm lý trong giao tiếp với trẻ. Họ cần được đào tạo về các nguyên tắc và thực hành bảo vệ 
trẻ em và có cơ hội phát triển nghề nghiệp liên tục. Các trường hợp sơ suất hình sự, 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 họ phải chịu trách nhiệm. Các báo cáo về sai phạm cũng cần 
được lập và điều tra cẩn thận. 



 

 

 
 

Tuy nhiên, nhiều cán bộ khi làm việc với trẻ 
em bị mua bán không áp dụng lăng kính 
bảo vệ trẻ em cũng như không cân nhắc lợi 
ích tốt nhất của trẻ em. Ở nhiều quốc gia, 
trẻ em bị coi là thủ phạm hoặc nạn nhân- 
nhân chứng. Do đó, các nạn nhân là trẻ em 
không được chuyển đến các cơ quan bảo vệ 
trẻ em. Những trẻ em bị nghi ngờ về độ tuổi 
thường bị coi là người lớn, khiến trẻ em và 
các quyền của họ không được bảo vệ. 

Ngoài ra, các cơ quan bảo vệ trẻ em thường 
tập trung vào việc bảo vệ trẻ nhỏ hơn mà ít 
chú ý đến thanh thiếu niên dễ bị tổn 
thương. Điều này dường như một phần là 
do quan điểm về tuổi thơ ấu không bao 
gồm thanh thiếu niên. Cũng có thể là do 
các dịch vụ bảo vệ trẻ em có nguồn lực hạn 
chế và tập trung vào những đối tượng được 
coi là dễ bị tổn thương hơn. Cần phải quan 
tâm bình đẳng đến các vấn đề khác nhau 
mà trẻ em ở mọi lứa tuổi phải trải qua, cả 
trong khuôn khổ bảo vệ trẻ em và khuôn 
khổ phòng chống nạn mua bán người, thực 
hiện các biện pháp vì lợi ích tốt nhất của trẻ 
em. 

 
Đánh giá lợi ích tốt nhất của trẻ em cần có 
sự tham gia của họ. Trẻ em cần bày tỏ và 
đưa ra quan điểm của mình phù hợp với lứa 
tuổi, giai đoạn phát triển và năng lực của 
trẻ. Tham gia cũng có thể là liệu pháp và 
củng cố bản thân và sự tự tin. Trên thực tế, 
trẻ em thường không được tư vấn về nhu 
cầu và lợi ích của họ liên quan đến việc xác 
định, trợ giúp và tái hòa nhập hoặc trong 
các quy trình thủ tục pháp lý. 

Đồng thời, việc xác định điều gì là lợi ích tốt 
nhất của trẻ em cũng rất phức tạp. Khái 
niệm này rộng và mở cho các cách hiểu 
khác nhau. Các cán bộ và trẻ em có thể 
không đồng ý về những biện pháp nào là vì 
lợi ích tốt nhất của trẻ. Điều này đòi hỏi 
phải cân nhắc và cân bằng quan điểm của 
trẻ em với sự cân nhắc thích đáng đến khả 
năng phục hồi và năng lực phát triển cũng 
như tính dễ bị tổn thương và nhu cầu bảo 
vệ của trẻ em. 

Làm việc cùng với các chuyên gia khác - 
điều đó càng thực hiện nhiều càng tốt 
cho tất cả mọi người. Điều đó giúp chúng 
tôi hỗ trợ những người trẻ, điều đó cho 
phép mỗi chuyên gia hoàn thành tốt 
nhất vai trò của riêng họ. (Cán bộ thực 
thi)Ixxxv 

 
 
 

... có một văn hóa giữa các cơ quan và các 
nhóm khác nhau, nơi họ không nhất 
thiết muốn tự quyết định và trẻ em 
[không được nhận sự chăm sóc phối 
hợp], (Cán bộ thực thi)Ixxxvi 

 
 

 
[Đối với một số cán bộ] như là, miễn là 
chúng tôi không thể thấy bất kỳ bằng 
chứng nào, chúng tôi không tin rằng 
cháu đã bị mua bán... Người phụ nữ đang 
nói với [cháu] “rất nhiều đứa trẻ bịa đặt... 
cháu là một trong những người có thể tự 
tạo nên những điều đã xảy ra với mình”. 
(Nạn nhân bị mua bán là trẻ em)Ixxvii 

 
 
 

Họ (những cán bộ làm công tác xã hội) 
không bao giờ lắng nghe những gì 
cháu muốn. (Nạn nhân bị mua bán là 
trẻ em) Ixxviii 

 
 
 

Để có được ý kiến thực sự từ [trẻ em] về 
[sự hỗ trợ của chúng tôi], chúng tôi sử 
dụng các phương pháp khác nhau như 
hộp thư khiếu nại và góp ý, biểu mẫu 
đánh giá, phỏng vấn bởi điều phối viên 
chương trình (không phải bởi nhân viên 
thực hiện hoạt động) và trong một số 
trường hợp cụ thể, tự do thảo luận với 
người đứng đầu [tổ chức], (Cán bộ thực 
thi)Ixxxix 

 
 

 

Sự tham gia của trẻ em cũng cung cấp kinh nghiệm đầu tiên có giá trị có thể được tận dụng để cải thiện các 
biện pháp can thiệp. Nhìn chung, trẻ em không tham gia vào việc thiết kế, thực hiện và đánh giá các biện 
pháp phòng chống mua bán người mà tác động đến họ. Đồng thời cũng có rất ít cơ chế phản hồi từ trẻ em 
bị mua bán trong các tổ chức và cơ sở làm việc trực tiếp với trẻ em. 



 

 

 

 
 
 

 
Liệt kê các dịch vụ có sẵn ở quốc gia / khu vực của bạn để hỗ trợ cho nạn 
nhân bị mua bán là trẻ em, từ các cơ quan phòng chống mua bán người 
hoặc bảo vệ trẻ em, bao gồm các loại hình nạn nhân mà họ hỗ trợ và cách 
tiếp cận các dịch vụ này. 

 Loại dịch vụ và hỗ trợ 
(chỗ ở, y tế, tư vấn, giáo dục, 

Cung cấp bởi? 
(ghi rõ tổ chức 

Nhóm đối tượng 
(giới tính người lớn / tr 

 
ẻ 

Địa điểm và thông 
tin liên hệ 

 

đào tạo, cơ hội kinh tế, hỗ trợ hoặc cơ quan) em, loại TIP)   

hành chính, hỗ trợ pháp lý,     

bảo vệ, trở về, hỗ trợ gia     

đình)     

Điều quan trọng là phòng chống mua bán trẻ em phải được coi là một vấn đề bảo vệ trẻ 
em, với sự hợp tác tăng cường giữa các cơ quan bảo vệ trẻ em và cơ quan phòng chống 
mua bán người để tối đa hóa các nguồn lực sẵn có, tránh trùng lặp các dịch vụ và bảo vệ lợi 
ích tốt nhất của mỗi trẻ em. Thu hút các nạn nhân bị mua bán là trẻ em tham gia vào việc 
thiết kế, thực hiện và đánh giá các biện pháp đảm bảo rằng các biện pháp đó được thiết kế 
tốt và đáp ứng các nhu cầu cụ thể của trẻ em. Cần có sự quan tâm đầy đủ như là cách tốt 
nhất để khuyến khích sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em ở các độ tuổi và giai đoạn phát 
triển khác nhau bị mua bán. 

 
Để đảm bảo lợi ích tốt nhất của mỗi trẻ em, cần tăng cường hợp tác và phối hợp giữa khuôn khổ phòng 
chống mua bán người và hệ thống bảo vệ trẻ em, sử dụng các chuyên gia khác nhau (các cán bộ làm công 
tác xã hội, người chăm sóc sức khỏe, giáo viên, luật sư, cơ quan thực thi pháp luật) từ các hệ thống này. 
Điều này cho phép trẻ em được hưởng lợi từ nhiều biện pháp và dịch vụ từ các tổ chức và cơ sở khác nhau. 
Tuy nhiên, nhiều cán bộ, nhân viên công tác về phòng chống mua bán người không hiểu biết về những dịch 
vụ nào dành cho trẻ em, ai đủ điều kiện đối với những dịch vụ này và cách tiếp cận dịch vụ. Các cơ quan bảo 
vệ trẻ em cũng thường không biết về những hỗ trợ và dịch vụ nào có thể được sử dụng cho trẻ em từ các cơ 
quan phòng chống mua bán người. 



 

 

 
Làm việc với trẻ em bị mua bán là công việc quan trọng, cứu người, mà các cán bộ phải mất 
nhiều nỗ lực. Căng thẳng và kiệt sức là những rủi ro thực sự đối với các cán bộ và điều quan 
trọng là họ phải được hỗ trợ đầy đủ trong công việc hàng ngày (với sự giám sát và hỗ trợ 
hợp lý) cũng như có cơ hội tìm kiếm sự hỗ trợ và chăm sóc. Các thông dịch viên làm việc với 
trẻ em bị mua bán cũng có thể phải đối mặt với sang chấn tâm lý. 

 
 
 
 

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

Làm việc với các nạn nhân bị mua bán là trẻ 
em là công việc vất vả và đầy cảm xúc. Liên 
quan đến việc lắng nghe, chứng kiến và giải 
quyết các tình huống có thể liên quan đến bạo 
lực và bóc lột nghiêm trọng đối với trẻ em ở 
mọi lứa tuổi. 

Các cán bộ thực thi thường phải chịu trách 
nhiệm về nhiều trường hợp của trẻ em, bao 
gồm cả những trẻ em không dễ dàng tiết lộ 
những gì đã xảy ra, những trẻ em có thể khó 
làm việc cùng hoặc những trẻ em có thể quay 
trở lại các hoàn cảnh bóc lột. Các cán bộ cũng 
phải đối mặt với một loạt thách thức khác, 
bao gồm nguồn lực hạn chế, thiếu kỹ năng 
hoặc kinh nghiệm làm việc với trẻ em và 
lượng công việc nặng nhọc. Đối với một số cán 
bộ, nạn mua bán trẻ em chỉ là một trong 
những vấn đề xã hội thách thức về mặt tinh 
thần mà họ đang giải quyết. 

Các cán bộ bị căng thẳng, sang chấn gián tiếp 
(tiếp xúc gián tiếp với tổn thương tâm lý dẫn 
đến cảm giác tương tự như những gì nạn nhân 
trải qua) và đối mặt với sự kiệt sức. Họ cần có 
sự giám sát và hỗ trợ chuyên nghiệp trong vai 
trò cá nhân cũng như các cơ hội để bày tỏ nhu 
cầu và khả năng tiếp cận chăm sóc bản thân. 
Để có thể làm việc hiệu quả và nhạy bén với 
trẻ em bị mua bán, các cán bộ cần được hỗ trợ 
về mặt tinh thần và tâm lý để giúp họ kiểm 
soát căng thẳng và khó khăn mà họ phải đối 
mặt hàng ngày và ngăn chặn tình trạng mệt 
mỏi và kiệt sức. Thông thường, thiếu nguồn 
lực có nghĩa là không thể hỗ trợ và tự chăm 
sóc. 

 
Các thông dịch viên làm việc với trẻ em bị mua 
bán cũng cần được hỗ trợ. 

[Để làm việc với trẻ em bị mua bán] bạn 
rõ ràng phải có trái tim và bạn phải đủ 
mạnh mẽ... chúng tôi đã có những 
trường hợp có người qua đời. Chúng tôi 
đã có những trường hợp mà tôi để mất 
cháu vì chúng tôi thất bại. Các cháu bị 
đánh đập hoặc bị làm tổn hại. (Cán bộ 
thực thi)xc 

 

Chúng tôi đã gặp một trường hợp rất 
nghiêm trọng... cậu bé này... cơ thể của 
cậu ấy đã hoàn toàn bị gẫy nát. Cậu bé 
năm tuổi. Tôi bị nôn mửa trong nhà vệ 
sinh. Vì vậy, bạn biết đấy, đến một mức 
mà cơ thể bạn không thể chịu được... Vì 
vậy, tôi bắt đầu nhận tư vấn sau đó chỉ để 
nói về điều này. Và điều đó đã giúp tôi. 
(Cán bộ thực thi)xci 

 
 

[Nạn nhân bị mua bán là trẻ em] sẽ đưa 
ra những quyết định tồi. Điều đó chưa 
phải là hết... 
Hãy chuẩn bị trái tim của bạn. Bạn sẽ 
nghe những câu chuyện rất tồi tệ. Bạn có 
thể rất buồn và có thể muốn khóc cùng 
họ. Hãy mạnh mẽ. (Cán bộ thực thi)xcii 

 
 
 
 

... thông dịch viên mà chúng tôi gặp rõ 
ràng đã bị sốc bởi những gì cô ấy đang 
nghe. Đó là cuộc phỏng vấn chung mà tôi 
đã thực hiện với một sĩ quan cảnh sát và 
cả hai chúng tôi đều có cùng lo lắng về 
những gì đang được dịch. (Cán bộ thực 
thi)xciii 

 
 

Việc giải thích các trải nghiệm sang chấn tâm lý cũng có thể dẫn đến sang chấn gián tiếp và các thông dịch 
việc cũng cần được hỗ trợ trong việc quản lý các cuộc phỏng vấn và tương tác khó khăn. 

 

 
 



 

 

Guidance for Practitioners 

 
Provide all child trafficking victims with special and additional measures, in line with their self- 

identified needs, regardless of age, gender, sexual orientation, nationality, ethnic or social origin, disability or 

other characteristics. Such measures are needed in relation to identification, care and protection, non-

criminalization and non-detention, child victim-witnesses and recovery and reintegration. 

 
Ensure that all measures are based on the best interests of the child and are child-friendly, victim- 

centered, trauma-informed, gender-sensitive and culturally appropriate. Engage child trafficking victims in the 

design, implementation and evaluation of all such measures to ensure that they are appropriate, effective 

and in their best interests. Be accountable to trafficked children including through feedback   and complaint 

mechanisms. 

 
Ensure that no child trafficking victim is overlooked by practitioners, regardless of age, gender and 

gender identity, nationality or other characteristics. Understand and be sensitive to the reasons why    some 

children may avoid being identified (for example, discrimination,  embarrassment  or  poor treatment in the 

past) and work with them to ensure that they receive the measures they want and need. Challenge your own 

assumptions and biases about who is a child trafficking victim and forms of child trafficking. 

 
Ensure that a trusted practitioner is assigned to work with each child trafficking victim and with the same 

child consistently over time. Avoid having children re-tell their experiences or work with many different 

practitioners. If translation is needed, assign a trusted and qualified interpreter who is able to understand and 

communicate sensitively and appropriately with the child trafficking victim. 

 
Identify and familiarize yourself with existing tools, protocols or procedures in your country to implement 

special and additional measures with child trafficking victims. In the absence of such tools, identify international 

guidance that can be used to support your work with child trafficking victims. 

Develop local protocols and guidelines based on these standards and good practice to guide your work. 

 
Adhere to ethical guidelines to guide measures for trafficked children particularly in relation to ensuring 

the best interests of the child, privacy, confidentiality (and the limits of confidentiality), informed consent, 

participation, non-discrimination, safety and well-being and the child’s right to participation. In the absence of 
national guidance, follow international ethical guidance for working with child trafficking victims. Take steps 

to avoid revictimizing and retraumatizing child victims. 

 
Ensure that you have sufficient knowledge, skills and sensitivity to work with trafficked children. 

Seek out tools and resources that can improve your skills and capacities; seek out professional development 

and capacity building opportunities wherever possible. Adhere to child protection and child safeguarding 

policies, ensuring that all practitioners are properly screened, trained and supervised in working with child 

victims. 

 
Build and maintain partnerships and trust among practitioners and agencies working on anti- trafficking 

and child protection, at local and national levels, to ensure a continuum of protection, support and care and 

comprehensive reintegration services for trafficked children, both in shelters and in their community. 

 
Recognize the risk of stress and burnout in your work. Develop strategies to cope in your daily work and 

seek out support and care to prevent burnout and vicarious trauma. 

 
 
 
 

Hướng dẫn cho các cán bộ thực thi 
 
 

Cung cấp cho tất cả các nạn nhân bị mua bán là trẻ em các biện pháp đặc biệt và bổ sung, phù hợp với 
nhu cầu tự nhận biết của họ, bất kể tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, quốc tịch, nguồn gốc dân tộc 
hoặc xã hội, khuyết tật hoặc các đặc điểm khác. Các biện pháp như vậy là cần thiết liên quan đến việc xác 
định, chăm sóc và bảo vệ, không xử lý hình sự và không giam giữ, nạn nhân- nhân chứng là trẻ em và phục 
hồi và tái hòa nhập. 

 
Đảm bảo rằng tất cả các biện pháp đều dựa trên lợi ích tốt nhất của trẻ em và thân thiện với trẻ em, lấy 

nạn nhân làm trung tâm, dựa trên hiểu biết về sang chấn, nhạy cảm giới và phù hợp với văn hóa. Thu hút các 
nạn nhân bị mua bán là trẻ em tham gia vào việc thiết kế, thực hiện và đánh giá tất cả các biện pháp đó để 
đảm bảo rằng các biện pháp đó phù hợp, hiệu quả và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Có trách nhiệm với trẻ em 
bị mua bán thông qua các cơ chế phản hồi và khiếu nại. 

 
Đảm bảo rằng không có nạn nhân bị mua bán là trẻ em nào bị các cán bộ thực thi bỏ qua, bất kể tuổi 

tác, giới tính và bản dạng giới, quốc tịch hoặc các đặc điểm khác. Hiểu và nhạy cảm với những lý do tại sao 
một số trẻ em có thể tránh bị xác định (ví dụ, bị phân biệt đối xử, xấu hổ hoặc bị đối xử tồi tệ trong quá khứ) và 
làm việc với trẻ em để đảm bảo rằng trẻ em nhận được các biện pháp mà họ muốn và cần. Thách thức các giả 
định và thành kiến của chính bạn về việc ai là nạn nhân trẻ em bị mua bán và các hình thức mua bán trẻ em. 

 
Đảm bảo rằng một cán bộ đáng tin cậy được phân công làm việc với từng nạn nhân bị mua bán là trẻ em 

và luôn cùng một trẻ đó. Tránh để trẻ em phải kể lại các trải nghiệm của mình hoặc phải tiếp xúc làm việc với 
nhiều cán bộ khác nhau. Nếu cần phiên dịch, hãy chỉ định một thông dịch viên đáng tin cậy và đủ tiêu chuẩn, 
người có thể hiểu và giao tiếp một cách tế nhị và phù hợp với nạn nhân bị mua bán là trẻ em. 

 
Xác định và làm quen với các công cụ, thủ tục hoặc quy trình hiện có ở quốc gia của bạn để 

thực hiện các biện pháp đặc biệt và bổ sung đối với nạn nhân bị mua bán là trẻ em. Trong trường hợp không 
có các công cụ như vậy, hãy tìm hiểu các hướng dẫn quốc tế có thể được sử dụng để hỗ trợ công việc của bạn 
với các nạn nhân bị mua bán là trẻ em. Phát triển các quy trình và hướng dẫn địa phương dựa trên các tiêu 
chuẩn này và các thông lệ tốt để định hướng công việc của bạn. 

 

Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức để hướng dẫn các biện pháp cho trẻ em bị mua bán, đặc biệt liên quan 
đến tuân thủ các nguyên tắc đạo đức để hướng dẫn các biện pháp cho trẻ em bị mua bán, liên quan đến việc 
đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em, quyền riêng tư, tính bảo mật (và các giới hạn của bảo mật), sự đồng ý, 
tham gia, không phân biệt đối xử, an toàn và hạnh phúc và quyền tham gia của trẻ em. Trong trường hợp 
không có hướng dẫn quốc gia, hãy tuân theo các hướng dẫn đạo đức quốc tế để làm việc với các nạn nhân bị 
mua bán là trẻ em. Thực hiện các bước để tránh việc bị trở thành nạn nhân lần nữa và tái sang chấn tâm lý ở 
các nạn nhân trẻ em. 

 
Đảm bảo rằng bạn có đủ kiến thức, kỹ năng và nhạy cảm để làm việc với trẻ em là nạn nhân bị mua bán. 

Tìm kiếm các công cụ và tài nguyên có thể cải thiện kỹ năng và năng lực của bạn; tìm kiếm các cơ hội phát 
triển chuyên môn và nâng cao năng lực bất cứ khi nào có thể. Tuân thủ các chính sách bảo vệ trẻ em và đảm 
bảo an toàn cho trẻ em, đảm bảo rằng tất cả các cán bộ thực thi đều được sàng lọc, đào tạo và giám sát thích 
hợp khi làm việc với các nạn nhân là trẻ em. 

 
Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác và sự tin tưởng giữa các cán bộ thực thi và các cơ quan về phòng 

chống mua bán người và bảo vệ trẻ em, ở cấp địa phương và quốc gia, để đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ 
bảo vệ, hỗ trợ, chăm sóc và tái hòa nhập toàn diện cho trẻ em bị mua bán, cả trong các trung tâm hỗ trợ và 
cộng đồng của trẻ. 

 
 

Nhận biết nguy cơ về căng thẳng và kiệt sức trong công việc của bạn. Phát triển các chiến lược để ứng 
phó trong công việc hàng ngày của bạn và tìm kiếm sự hỗ trợ và chăm sóc để ngăn chặn tình trạng kiệt 
sức và sang chấn tâm lý gián tiếp. 
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