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LUẬN CỨ

Bằng chứng từ 14 quốc gia về bối cảnh, các mối đe dọa và quan điểm của trẻ em về bóc lột và xâm hại tình dục 
trẻ em trên mạng

zz Trẻ em với nguy cơ trên mạng
 Như với tất cả những không gian nơi trẻ em sinh sống, môi trường mạng khiến các em có nguy cơ bị 

bóc lột và xâm hại tình dục.

zz Không rõ các số liệu
 Vì thiếu bằng chứng, nên khó đánh giá phạm vi và bản chất của loại tội phạm này hoặc xác định những 

can thiệp mà các quốc gia có thể thực hiện để ngăn chặn. Điều này làm hạn chế khả năng của chúng ta 
trong thiết kế các chiến lược phòng ngừa và ứng phó hiệu quả.

zz Cần có bức tranh rõ ràng về phạm vi và bản chất của bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em
 Từ thông tin năm 2018 qua Đánh giá mối đe dọa toàn cầu của Liên minh toàn cầu Chúng ta bảo vệ và 

mong muốn hiểu rõ và sâu sắc hơn tác động của các khoản đầu tư hiện nay, Quỹ Chấm dứt Bạo lực đối 
với Trẻ em quyết định đầu tư nghiên cứu để củng cố cơ sở bằng chứng.

zz Bằng chứng sẽ được tạo ra
 Dự án Ngăn chặn tác hại sẽ tạo ra bằng chứng mới và đặc thù về phạm vi và bản chất của bóc lột và 

xâm hại tình dục trẻ em trên mạng ở 14 quốc gia tại Nam và Đông Phi và Đông Nam Á.
zz Tại Nam và Đông Phi dự án sẽ hợp tác với:

 Ethiopia, Kenya, Mozambique, Namibia, Rwanda, South Africa, Tanzania and Uganda.

zz Tại Đông Nam Á dự án sẽ hợp tác với:
  Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

VỀ DỰ ÁN
Dự án Ngăn chặn tác hại sẽ tạo ra 14 báo cáo tổng hợp của quốc gia trình bày bằng chứng trên 3 lĩnh vực riêng 
biệt, nhưng liên kết với nhau: Bối cảnh, Các mối đe dọa và Quan điểm của trẻ em. Dự án được thực hiện thông 
qua sự hợp tác giữa 3 tổ chức chuyên gia và được hỗ trợ tài chính bởi Quỹ Chấm dứt Bạo lực đối với Trẻ em:

1. Bối cảnh, do ECPAT International thực hiện
Xem xét các tài liệu: Xem xét các tài liệu: ECPAT sẽ tiến hành khai thác các tài liệu thứ cấp của các nghiên 
cứu, luật pháp, chính sách và hệ thống hiện có trong giải quyết vấn đề bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên 
mạng đối với mỗi quốc gia.
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Số liệu thực thi: Thu thập và phân tích số liệu định lượng từ các nguồn dữ liệu phụ trợ để đối chiếu và bổ 
sung đánh giá các mối đe dọa do INTERPOL thực hiện. Bối cảnh, do ECPAT International thực hiện.

Khảo sát nhân viên ở tuyến cơ sở: Khảo sát trực diện 50 nhân viên phúc lợi ở mỗi quốc gia để hiểu rõ quy 
mô, phạm vi và bối cảnh bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng trình bày theo các tình huống của nhân 
viên phúc lợi tuyến cơ sở:

zz Kiến thức của nhân viên tuyến cơ sở về bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng?
zz Ai là nạn nhân liên quan (tuổi, giới, hoàn cảnh)?
zz Tỷ lệ các trường hợp phúc lợi liên quan đến bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng?

Tiếp cận công lý và bồi thường: Phỏng vấn 10 nạn nhân bị bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng, 
10 phụ huynh/người chăm sóc và 10 cán bộ tư pháp ở mỗi quốc gia để tìm hiểu cơ chế tư pháp giải quyết các 
trường hợp bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng:

zz Những rào cản và yếu tố tạo điều kiện cho các nạn nhân tiếp cận hệ thống tư pháp là gì?
zz Hiệu quả của hệ thống tư pháp trong việc giải quyết khiếu kiện?

Trải nghiệm của các nạn nhân bé gái và trai: Tổng cộng 40 bé gái và 40 bé trai nạn nhân sau bóc lột và xâm 
hại tình dục trẻ em trên mạng ở 4 quốc gia được xác định sẽ được 1 chuyên gia, 1 cán bộ chuyên môn chẩn 
đoán chấn thương phỏng vấn. Những hoạt động này sẽ tập trung vào nạn nhân và những trải nghiệm được chia 
sẻ theo nhận thức của nạn nhân. Mục đích là tìm hiểu quan điểm của nạn nhân để hiểu rõ vấn đề này, trọng 
tâm hướng vào những khoảng trống trong các dữ liệu khác và các khía cạnh liên quan đến trẻ em trai hiếm khi 
được điều tra.

2. Các mối đe dọa, do INTERPOL thực hiện
Với mỗi quốc gia, Đơn vị chống tội phạm đối với trẻ em của INTERPOL sẽ lập sơ đồ các mối đe dọa và thủ phạm 
kỹ thuật gây nên bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng (ví dụ: sản xuất tư liệu xâm hại tình dục trẻ em, 
phát tán, sở hữu, dụ dỗ tình dục với trẻ em, phát hình trực tiếp hoặc xâm hại trẻ em từ xa). Tiếp đó sẽ thu thập 
dữ liệu liên quan đến cả nguồn cơ bản và thứ cấp để xác định và đánh giá phạm vi và bản chất của vấn đề. Dữ 
liệu sẽ được thu thập từ các cơ quan thực thi pháp luật, các đơn vị chuyên ngành như Bảo vệ trẻ em, Tội phạm 
mạng, Tội phạm Internet đối với trẻ em, Chống mua bán người, Bảo vệ vị thành niên, cũng như Bộ Tư pháp 
và Bộ Nội vụ. Dữ liệu được INTERPOL tổng hợp bởi và các cơ quan nước ngoài của các đối tác cũng được 
sử dụng. Hơn nữa, các đối tác địa phương, khu vực và quốc tế, cũng như các tổ chức công chúng khu vực, tổ 
chức phi chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ Internet và nội dung và đường dây nóng sẽ được sử dụng làm nguồn 
dữ liệu có giá trị. Khi có kết nối tiềm năng, INTERPOL và ECPAT sẽ phối hợp các nỗ lực phân tích nhằm tối đa 
hóa hiệu quả.

Đồng thời, sẽ thực hiện phân tích nhu cầu về năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật đấu tranh chống bóc 
lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng tại các quốc gia trọng điểm.

Toàn bộ quá trình sẽ được Văn phòng INTERPOL quốc gia, Văn phòng INTERPOL khu vực, cũng như Nhóm 
Chuyên gia về Tội phạm đối với trẻ em của INTERPOL kiểm chứng, họp thường niên để cung cấp diễn đàn cho 
tất cả các bên liên quan để trao đổi về các mối đe dọa, xu hướng và thực hành tốt nhất. Cuối cùng, cả 3 tổ chức 
sẽ kết hợp các phát hiện của họ để tạo ra một phân tích nhằm cung cấp cách nhìn sáng suốt cụ thể ở mỗi quốc 
gia.
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3.  Các quan điểm của trẻ em, do Cơ quan nghiên cứu-Innocenti của UNICEF
 thực hiện

Khảo sát hộ gia đình toàn quốc:
Cơ quan Nghiên cứu của UNICEF sẽ thực hiện các cuộc điều tra hộ gia đình đại diện trên toàn quốc với khoảng 
1.000 trẻ em và khoảng 1.000 phụ huynh/người chăm sóc trẻ em ở mỗi quốc gia đối tác, cùng với Văn phòng 
Quốc gia của UNICEF. Mục đích là để nghe trực tiếp từ trẻ em và cha mẹ về trải nghiệm trên mạng của họ, bao 
gồm cả trải nghiệm tích cực cũng như kinh nghiệm về bạo lực, bóc lột và xâm hại tình dục trên mạng. Phương 
pháp luận Global Kids Online (Trẻ em Toàn cầu Trên mạng) của UNICEF là nền tảng cho khảo sát này, nhưng sẽ 
được mở rộng và cập nhật thông qua tham vấn với trẻ em, các bên liên quan trong nước và cơ quan chính phủ.

Các câu hỏi nghiên cứu chung:

zz Mức độ truy cập Internet ở trẻ em?
zz Trẻ em làm những hoạt động gì trên mạng?
zz Trẻ em có thể hưởng lợi như thế nào từ công nghệ mạng và ai ít nhiều có khả năng làm điều đó?
zz Trẻ em có những loại kỹ năng sử dụng mạng nào?
zz Phụ huynh, giáo viên và bạn bè hỗ trợ hoặc hạn chế trẻ em sử dụng Internet như thế nào?
zz Trẻ em tham gia trên mạng có các hoạt động và hành vi rủi ro phổ biến nào?

Các câu hỏi nghiên cứu cụ thể đối với bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng:

zz Những hình thức trẻ em trải nghiệm bóc lột tình dục trẻ em trên mạng và những trải nghiệm này phổ 
biến như thế nào?

zz Ai là thủ phạm của các hình thức khác nhau về bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng?
zz Những trang web phổ biến nhất (loại/nền tảng) nơi trẻ em có những trải nghiệm này?
zz Trẻ em báo cáo với ai, hoặc ai cần báo cáo về trẻ em, trong trường hợp bị bóc lột và xâm hại tình dục 

trẻ em trên mạng?
zz Kiến thức và nhận thức của trẻ em về các dịch vụ và cơ chế báo cáo hiện có?
zz Có sự lẫn lộn giữa những trải nghiệm bạo lực trên thực tế và trên mạng ở trẻ em không? Có những tổn 

thương được chia sẻ?

MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN
Mỗi báo cáo quốc gia sẽ kết hợp các kết quả nghiên cứu từ ba lĩnh vực bằng chứng và đưa ra những kết luận 
chủ yếu để thông báo thảo luận với các bên liên quan và cơ quan chính phủ về hành động tiếp theo. Dự án sẽ 
thu hút các đối tác trong nước và quốc tế từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành, để nắm bắt bối cảnh, các mối đe 
dọa và quan điểm của trẻ em về bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng nhằm tăng cường các chiến lược 
phòng ngừa và ứng phó.
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VAI TRÒ CÁC ĐỐI TÁC Ở CÁC QUỐC GIA  
Dự án Ngăn chặn tác hại sẽ được thực hiện với sự phối hợp của các văn phòng quốc gia ECPAT, UNICEF và 
INTERPOL ở từng quốc gia trong số 14 quốc gia. Các đối tác quốc gia sẽ liên hệ với các cơ quan chính phủ từ 
khi bắt đầu dự án, để đảm bảo rằng các ưu tiên quốc gia được phản ánh trong nghiên cứu. Các tổ chức của 
chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức ở địa phương khi nhắm đến các kết quả có thể tác động 
lâu dài cho trẻ em. Mục đích tham gia của quốc gia là để:

zz Đảm bảo rằng chính phủ các nước và các đối tác khác được thông báo về dự án và có cơ hội tác động 
đến những câu hỏi được đặt ra trong quá trình nghiên cứu. Tham vấn chính thức về phương pháp luận 
sẽ được tiến hành trong tháng 9 năm 2019.

zz Giúp các nhóm nghiên cứu giải thích dữ liệu và tổ chức các cuộc tham vấn các bên liên quan trong 
nước để thảo luận về các phát hiện chủ yếu với các chuyên gia và các Bộ liên quan. Chúng ta kì vọng 
các cuộc tham vấn các bên liên quan trong nước sẽ được tiến hành trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 
10 năm 2020.

VỀ QUỸ CHẤM DỨT BẠO LỰC ĐỐI VỚI TRẺ EM
zz The End Violence Fund (Quỹ Chấm dứt Bạo lực) được thành lập năm 2016 như một sáng kiến đầu tư liên 

kết với Global Partnership to End Violence Against Children (Đối tác toàn cầu Chấm dứt bạo lực đối với trẻ 
em).

zz Một trong những mục tiêu chính của Quỹ Chấm dứt Bạo lực là giải quyết vấn đề bóc lột và xâm hại tình dục 
trẻ em trên mạng.
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zz Để đạt được điều này, Quỹ Chấm dứt Bạo lực hợp tác chặt chẽ với WeProtect Global Alliance to end child 
sexual exploitation online (WPGA) (Liên minh toàn cầu Chúng ta bảo vệ để chấm dứt bóc lột tình dục trẻ em 
trên mạng) và được thông báo bởi Model National Response (Mô hình Ứng phó Quốc gia).

zz Dự án này đưa tổng số đối tác tài trợ của Quỹ Chấm dứt Bạo lực tập trung vào bóc lột và xâm hại tình dục 
trẻ em trên mạng lên 37 đối tác ở khắp Châu Phi, Châu Á, Châu u, Mỹ Latinh và Trung Đông, bao gồm cả 
các sáng kiến khu vực và quốc tế. Đến nay, các khoản đầu tư tập trung vào bóc lột và xâm hại tình dục trẻ 
em trên mạng có tổng trị giá 32,2 triệu USD.

THÔNG TIN VÀ LIÊN HỆ
Để biết thêm thông tin về lĩnh vực bằng chứng #1 (Bối cảnh) - Dorine van der Keur, Giám đốc dự án Ngăn chặn 
tác hại, ECPAT International, dorinek@ecpat.net

Để biết thêm thông tin về lĩnh vực bằng chứng #2 (Các mối đe dọa) - Marjo Reyes, Giám đốc dự án Ngăn chặn 
tác hại, INTERPOL, m.reyes@interpol.int

Để biết thêm thông tin về lĩnh vực bằng chứng #3 (Quan điểm của trẻ em) - Daniel Kardefelt-Winther, Trưởng 
nhóm nghiên cứu, Trẻ em & Công nghệ mạng, Cơ quan nghiên cứu - Innocenti của UNICEF, dkardefeltwinther@
unicef.org

Để biết thông tin về thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này, vui lòng tham khảo: http://luxembourgguidelines.
org/
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