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Lời nói đầu 

Chúng tôi, chính phủ 6 quốc gia thành viên COMMIT trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông 
(gồm: Căm-pu-chia, Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam) dành lời cám ơn chân 
thành tới các cá nhân, các Tổ chức Quốc tế, Tổ chức Phi chính phủ, các nhà tài trợ và đặc biệt 
cám ơn Viện Nghiên Cứu Nexus và tác giả của báo cáo này, bà Rebecca Surtees về những nỗ lực 
không mệt mỏi của họ để mang lại một báo cáo đầy đủ và toàn diện về bức tranh (tái) hoà nhập 
của nạn nhân bị buôn bán trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông. 
 
Năm 2009, kết thúc năm thứ hai thực hiện Kế Hoạch Hành Động Tiểu Vùng Giai đoạn II (SPA II, 
2008 – 2010), chúng tôi, 6 chính phủ COMMIT, đã xác định tăng cường các dịch vụ hỗ trợ (tái) 
hoà nhập là một trong những ưu tiên cao nhất trong công cuộc chống lại nạn buôn bán người ở 
khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông. Trên tinh thần đó, một nhóm làm việc cấp khu vực gồm các tổ 
chức IOM, Save the Children, UNIAP, UNICEF và World Vision đã được thành lập năm 2010 
nhằm cung cấp các trợ giúp nhất quán cho các chính phủ để (a) sơ đồ hoá các cơ chế hỗ trợ (tái) 
hoà nhập hiện có trong khu vực và, (b) tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và trải nghiệm hậu thời kì 
bị buôn bán của nạn nhân. Bên cạnh đó, hàng loạt các diễn đàn những người trực tiếp làm công 
tác hỗ trợ nạn nhân đã được tổ chức ở cả 6 quốc gia cuối năm 2010 để sơ đồ hoá và phân tích 
những cơ chế hỗ trợ (tái) hoà nhập sẵn có trong khu vực. Những cuộc tham vấn nói trên là nền 
tảng đóng góp cho báo cáo này và đánh dấu sự bắt đầu của những nỗ lực không mệt mỏi của 
chúng tôi, các Chính phủ COMMIT, nhằm cải thiện trải nghiệm cũng như các dịch vụ hỗ trợ (tái) 
hoà nhập dành cho nạn nhân và gia đình của họ. 
 
Do chúng tôi, các chính phủ COMMIT tiếp tục đẩy mạnh tập trung và phân bổ các nguồn lực vào 
nhiệm vụ cốt yếu là chấm dứt nạn buôn bán người nên những nghiên cứu sâu như thế này sẽ 
tiếp tục được xem là một trong những công cụ quan trọng để ứng phó với tình hình tội phạm. 
Đó là bởi vì, thông qua những nghiên cứu như thế này, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn hoàn cảnh 
của nạn nhân, và thông qua những hiểu biết đó, chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện và phát triển 
hơn nữa các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc (tái) hoà nhập dành cho nạn nhân và gia đình của họ. 
 
Báo cáo này sẽ mang lại cho chúng tôi và những người trực tiếp làm công tác phòng, chống buôn 
bán người một hướng dẫn trong việc lập kế hoạch về những dịch vụ hỗ trợ dành cho nạn nhân 
trong thời gian tới và, trong khu vực, sẽ tập trung phân bổ nguồn lực vào đâu. Tiếp tục duy trì 
mối quan hệ đối tác gắn kết giữa chính phủ, những người trực tiếp làm công tác phòng, chống 
buôn bán người và các nhà nghiên cứu sẽ bảo đảm cho một cách tiếp cận dựa trên bằng chứng 
hiệu quả để chống lại nạn buôn bán người, và quan trọng hơn cả, đó là cung cấp các dịch vụ 
chăm sóc cho nạn nhân. 
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Lời cảm ơn 

Nghiên cứu này đã nhận được sự đóng góp  ch cực của rất nhiều người. Trước hết, tôi xin ghi 
nhận sự biết ơn tới những nạn nhân bị buôn bán – những người đã đồng   tham gia phỏng vấn 
trong nghiên cứu này. Họ đã dành cho chúng tôi những khoảng thời gian qu  báu để chia s  
những câu chuyện, cảm giác và suy ngh  rất riêng tư của mình. Nghiên cứu này đề cập đến trải 
nghiệm và  ếng nói của ch nh nạn nhân  sự đóng góp của họ đóng một vai trò quan trọng và 
quyết định trong việc  m hiểu và đánh giá công tác tái hoà nhập đã được (hoặc không được) 
thực hiện ra sao. Tôi muốn giành những lời cám ơn chân thành và sâu sắc tới sự nhiệt  nh, cởi 
mở và dũng cảm của họ khi trao đổi với chúng tôi về những chủ đề rất khó khăn và riêng tư như 
vậy. 

Tôi cũng muốn giành lời cám ơn tới   ch nh phủ COMMIT vì đã không chỉ ưu  ên vấn đề (tái) hoà 
nhập là một phần trong nỗ lực phòng, chống buôn bán người nói chung mà song song với đó là 
việc ghi nhận tầm quan trọng của việc lắng ngh  những   kiến phản hồi trực  ếp t  ph a nạn 
nhân để t  đó cải thiện ch nh sách và thực  ễn trong l nh vực nhiều thách thức này. Nghiên cứu 
này nhận được sự đóng góp tài ch nh của nhiều nhà tài trợ cũng như các cơ quan và tổ chức. Lời 
cảm ơn xin được g i tới:  u  AN  VA , Cơ quan Phát triển  uốc tế  c (AUSAID), Bộ Ngoại Giao 
và Thương Mại Niu  i-Lân, Bộ Ngoại Giao Na-Uy, Cơ quan Hợp tác Phát triển  uốc tế Thụy Điển 
và Bộ Ngoại Giao Hoa  ỳ. Các tổ chức quốc tế gồm: Tổ chức  i cư  uốc tế (IOM),  u  Cứu trợ 
Tr   m,  u   omaly Mam,  u  Nhi Đồng Liên Hợp  uốc (UNIC  ), Tầm Nhìn Thế Giới và Viện 
Nghiên Cứu NEXUS. 

Sáng kiến này do UNIAP chủ trì và điều phối. Tôi muốn g i lời biết ơn sâu sắc tới các cán bộ của 
UNIAP ở cả văn phòng khu vực và t ng văn phòng quốc gia đã làm việc và đóng góp vào cho 
nghiên cứu ở nhiều giai đoạn và nhiều l nh vực khác nhau. Tất cả các cán bộ của UNIAP tham gia 
vào nghiên cứu này được liệt kê trong bản báo cáo đầy đủ. Sáng kiến (tái) hòa nhập được giám 
sát bởi một Nhóm Làm Việc Cấp Khu Vực gồm nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. Xin cám ơn tới 
Tổ chức  i cư  uốc tế (IOM),  u  Cứu trợ Tr   m Anh,  u  Nhi Đồng Liên Hợp  uốc (UNIC  ), 
Tầm Nhìn Thế Giới, Viện Nghiên Cứu N XU  và UNIAP.   cấp quốc gia, rất nhiều các cơ quan, tổ 
chức đã tham gia vào thực hiện nghiên cứu này, đặc biệt trong việc trợ giúp để  ếp cận với 
những người cần được phỏng vấn cũng như phản hồi về những kết quả sơ bộ của nghiên cứu tại 
vòng tham vấn ở t ng nước. Xin cám ơn tất cả, danh sách chi tiết các cơ quan tổ chức được liệt 
kê ở báo cáo đầy đủ. 

  mỗi quốc gia, việc phỏng vấn nạn nhân được thực hiện bởi một nhóm các nghiên cứu viên có 
đầy đủ năng lực và kinh nghiệm dưới sự giám sát của cán bộ giám sát thực địa. Tôi muốn g i lời 
cám ơn tới t ng nghiên cứu viên – những người mà tôi đã có vinh dự được làm việc cùng, những 
người mà tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình thu thập thông  n 
song đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thu thập được những thông  n qu  gia về trải nghiệm 
cũng như nhu cầu của nạn nhân bị buôn bán ở đất nước họ. Tên của những nghiên cứu viên này 
cũng được liệt kê trong báo cáo đầy đủ. 

Tôi muốn giành lời cảm ơn đặc biệt tớI chị Pa arin  imolpitayarat – bên cạnh vai trò là một 
nghiên cứu viên, đã giúp đ  rất nhiều cho việc hoàn thiện các cuộc phỏng vấn. Những kinh 
nghiệm của chị trong l nh vực trợ giúp và bảo vệ nạn nhân trong khu vực đã đóng góp rất nhiều 
vào trong nghiên cứu này. Cuối cùng, tôi muốn g i lời cám ơn tới  ng  t ph n  arnath, Chủ tịc 
và là người  áng lập Học viện nghiên cứu N XU , người đã luôn ủng hộ, động viên và khuyến 
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kh ch trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu này. 

 
Rebecca Surtees 
Chuyên gia nghiên cứu cấp cao 
Viện Nghiên Cứu NEXUS 
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Lời giới thiệu 

(Tái) hòa nhập là một quá trình gồm nhiều bước sau khi một người thoát ra khỏi  nh trạng bị 
buôn bán. Một cách l  tưởng là, người bị buôn bán được xác định ngay tại nơi bị bóc lột hoặc 
ngay sau khi trốn thoát và được cung cấp một số dịch vụ cơ bản (và tự nguyện) ban đầu và sau 
đó hỗ trợ họ hồi hương hoặc trở về cộng đồng – nơi mà ở đó họ sẽ được cung cấp một loạt các 
dịch vụ để trợ giúp (tái) hoà nhập xã hội và phát triển kinh tế. Một lựa chọn “l  tưởng  khác nữa 
là người bị buôn bán được xác định là nạn nhân tại nước đến và được cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ để (tái) hoà nhập ở đó. Trong cả hai kịch bản, người trực  ếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân 
tương tác với nạn nhân để họ đón nhận các dịch vụ bảo vệ mà họ có quyền được hưởng và được 
pháp luật đảm bảo. 

Nhiều nạn nhân tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu này đã nhận được sự hỗ trợ và trợ giúp 
th o những cách đó. Một số khác tuy không được nhận cả gói hỗ trợ toàn diện và đầy đủ trong 
suốt quá trình nhưng cũng đã được nhận một phần các dịch vụ có giá trị đối với quá trình hồi 
phục và tái hòa nhập của họ. Phỏng vấn những nạn nhân bị buôn bán trở về mang lại rất nhiều 
minh chứng và trải nghiệm  ch cực, trong đó có vai trò quan trọng của nhiều nhân tố, cơ quan 
và các dịch vụ hỗ trợ đóng góp vào quá trình hồi phục và tái hòa nhập. 

Tuy nhiên, có nhiều người bị buôn bán trong khu vực GM  không được  ếp cận với những cách 
thức “lí tưởng  này và những trải nghiệm của họ sau khi bị buôn bán cũng không đơn giản hay 
dễ chịu. Nhiều người bị buôn bán trong khu vực GM  không được xác định là nạn nhân và cũng 
không được nhận các dịch vụ hỗ trợ dành cho nạn nhân bị buôn bán, điều đó có ngh a là họ 
không được nhận sự giúp đ  nào đóng góp vào quá trình hồi phục và tái hòa nhập bền vững. 
Nhiều người không được xác định là nạn nhân ở nước đến và sau đó bị đẩy đuổi hoặc phải tự 
tìm đường để trở về, hậu quả là họ rơi vào một gánh nặng nợ nần. Một số được xác định và 
được hồi hương nhưng lại gặp vấn đề với gia đình và cộng đồng làm phức tạp quá trình (tái) hoà 
nhập của họ thậm chí còn dẫn đến việc tái – di cư. Một số người bị buôn bán được nhận một 
phần hỗ trợ nhưng không phải là một gói toàn diện và đầy đủ mà họ có nhu cầu (hoặc có đủ 
điều kiện được hưởng) để thoát ra khỏi quá khứ bị buôn bán và tái hòa nhập cộng đồng thành 
công. Có một thực tế cho thấy nhiều người không th ch được hỗ trợ và t  chối một phần hoặc 
thậm ch  là tất cả các dịch vụ hỗ trợ dành cho họ. Việc hiểu được những qu  đạo phức tạp và đa 
dạng hậu buôn bán này sẽ giúp làm rõ các vấn đề cũng như những động lực tham gia vào quá 
trình tái hòa nhập trong khu vực GM . Điều này cũng giúp làm sáng tỏ những điểm mạnh và 
điểm yếu đang tồn tại trong cơ chế và quá trình tái hòa nhập. 

 
Nghiên cứu này tập trung  m hiểu trải nghiệm trong quá trình (tái) hoà nhập của t ng cá nhân 
người bị buôn bán – điều gì  ch cực, điều gì chưa thành công và cần làm gì trong tương lai để 
nhân rộng những mô hình tốt cũng như tránh như mô hình có vấn đề. Điều quan trọng là, các 
cuộc phỏng vấn không chỉ để  m hiểu các cơ quan chức năng đã (hoặc đã dự định) làm gì mà 
hơn thế là để  m hiểu nạn nhân đã hiểu và trải nghiệm những dịch vụ trợ giúp đó ra sao. V  dụ: 
không chỉ là để  m hiểu x m những dịch vụ hỗ trợ, trợ giúp nào đã cung cấp mà, tương tự, là để 
 m hiều nạn nhân đã nhận thức, trải nghiệm và đánh giá những hỗ trợ, trợ giúp đó như thế nào 
và nó đã (hoặc có thể không) đóng góp như thế nào vào quá trình (tái) hoà nhập. Thông qua việc 
giới thiệu những trải nghiệm và nhu cầu thực tế của nạn nhân bị buôn bán, đó sẽ là cơ sở để 
những người làm công tác trực tiếp và những nhà lập chính sách xây dựng nền tảng cho các 
ch nh sách và chương trình (tái) hoà nhập trong giai đoạn tới trong khu vực GMS dựa trên chính 
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những trải nghiệm của nạn nhân. 

Nghiên cứu này dựa trên phỏng vấn sâu với 2 2 người bị buôn bán về trải nghiệm của họ trong 
quá trình (tái) hoà nhập, trong đó có những thành công, thách thức, kế hoạch trong tương lai và 
nguyện vọng của họ. Người bị buôn bán ở cả   nước Tiểu vùng sông Mê  ông đã tham gia phỏng 
vấn, gồm nam giới, phụ nữ, tr   m bị buôn bán với nhiều mục đ ch khác nhau, t  cư ng bức lao 
động, bóc lột  nh dục, ăn xin cho tới cư ng  p kết hôn. Những người tham gia phỏng vấn gồm 
những người đã được xác định, đã được hỗ trợ cho đến những người không được xác định 
và/hoặc không được hỗ trợ.  ết quả của nghiên cứu tạp trung vào những thách thức và vấn đề 
do ch nh những người bị buôn bán chỉ ra trong quá trình chia s  những trải nghiệm của họ sau 
khi thoát ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán và (tái) hoà nhập vào cộng đồng.  

Những kết quả trong nghiên cứu này không phản ánh  nh hình của riêng một quốc gia nào mà là 
những vấn đề được xác định chung trên toàn khu vực. Điều quan trọng là, những kết quả này 
không phải là kết quả của bất cứ tổ chức hay cơ quan ban ngành nào mà nó phản ánh một xu thế 
chung được ghi nhận trong các bối cảnh và các ca khác nhau trong toàn khu vực, thậm ch  là xa 
hơn, bên ngoài khu vực trong một số nhỏ các trường hợp. 

Việc chia s  những trải nghiệm và phản hồi của người bị buôn bán về các dịch vụ không nhằm 
mục đ ch phê phán những người làm công tác phòng, chống buôn bán người hay những nỗ lực 
phòng, chống buôn bán người đã được thực thi trong khu vực. Thay vào đó, mục đ ch là để 
người bị buôn bán có  ếng nói trong việc thiết kế và thực thi các chương trình hỗ trợ (tái) hoà 
nhập và, trong quá trình đó, cũng là để  m hiểu những gì đã làm tốt, những gì cần cải thiện liên 
quan đến các dịch vụ hỗ trợ (tái) hoà nhập, nhìn t  quan điểm của người bị buôn bán. Lắng ngh  
và học hỏi t  những người bị buôn bán có thể giúp đ  các cơ quan, ban ngành, tổ chức trong 
việc  m kiếm những hỗ trợ tốt hơn dành cho người bị buôn bán để giúp họ thoát ra khỏi quá 
khứ bị buôn bán. Những kết quả và bình luận này được đưa ra dựa trên mối quan tâm về sự cải 
thiện các chương trình, ch nh sách cũng như duy trì bền vững các cam kết thúc đẩy những nỗ 
lực cải thiện các dịch vụ hỗ trợ (tái) hoà nhập trong khu vực.  

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ một sáng kiến nghiên cứu về tái hòa nhập ở 
khu vực, thuộc  hung Đề Xuất  ự  n   (PPC ) trong  ế Hoạch Hành động Tiểu Vùng Giai Đoạn II 
(2008 – 2010) nhằm đánh giá  nh hiệu quả của quá trình và cơ cấu tái hòa nhập trong khu vực. 
Nó  ếp tục nằm trong L nh Vực 3:  ảo Vệ Và Hỗ Trợ Nạn Nhân trong  ế Hoạch Hành động Tiểu 
Vùng Giai Đoạn III (2011 – 201 ). Tuy mục đ ch của nghiên cứu là nhằm hướng đến những nhà 
lập ch nh sách (về phòng, chống buôn bán người) và những người trực  ếp làm công tác hỗ trợ 
nạn nhân trong khu vực, song những kết quả của nghiên cứu này cũng có liên quan đến những 
người làm công tác hỗ trợ và các nhà lập ch nh sách của các quốc gia và khu vực khác – những 
người đang  m kiếm để thúc đẩy ứng phó với buôn bán người, trên  nh thần phù hợp với lợi  ch 
và trải nghiệm của người bị buôn bán. 
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Phương pháp nghiên cứu, thu thập thông tin và vấn đề đạo đức 

nghề nghiệp 

Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận 
Nghiên cứu tập trung vào việc xác định các trải nghiệm hậu thời kì bị buôn bán của nạn nhân 
như một phương thức để hiểu rõ hơn về trải nghiệm và thách thức trong quá trình (tái) hoà 
nhập. Thu thập thông tin sâu được tiến hành với nhiều dạng nạn nhân bị buôn bán khác nhau 
nhằm tìm hiểu điều kiện sống của họ trước khi bị buôn bán, trải nghiệm di cư và bị buôn bán, 
nhu cầu trợ giúp, lo lắng và nguyện vọng trong thời gian tới. Mặc dù thời kì bị buôn bán cũng 
được dành những mối quan tâm riêng biệt song tập trung ch nh ở đây vẫn là những tìm hiểu và 
phân t ch về quá trình (tái) hoà nhập, ghi nhận những khác biệt trong trải nghiệm của những 
người tham gia phỏng vấn của nghiên cứu. Các cuộc phỏng vấn vì vậy mà tập trung tìm hiểu nạn 
nhân đã nhận thức và trải nghiệm những quá trình này như thế nào.  ữ liệu được thu thập 
thông qua một bảng hỏi tiêu chuẩn mặc dù nghiên cứu viên có thể áp dụng các mục yêu cầu 
khác nhau tuỳ thuộc vào sự khác biệt trong trải nghiệm của t ng cá nhân. Những câu hỏi nhỏ 
giúp nghiên cứu viên duy trì t nh toàn diện và nhất quán của t ng mục yêu cầu lấy thông tin. 
 
Các cuộc phỏng vấn do nghiên cứu viên của t ng nước thực hiện sau khi đã được chuyên gia 
nghiên cứu ch nh tập huấn. Tất cả nghiên cứu viên đều đã có kinh nghiệm trong việc phỏng vấn 
nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có những nạn nhân của buôn bán người. Ngoài ra, những 
nghiên cứu viên này cũng được tập huấn và giám sát bởi chuyên gia nghiên cứu ch nh cũng như 
điều phối viên UNIAP ở t ng nước. Các phỏng vấn sau đó được dịch sang  ếng Anh và chuyển 
cho chuyên gia nghiên cứu ch nh ở  ăng – Cốc để sàng lọc, nhập liệu và phân tích. Việc phân  ch 
số liệu được thực hiện trên phần mềm phân  ch số liệu NVivo9 th o những nguyên tắc của phân 
t ch chuyên đề. 

Khung xác định mẫu nghiên cứu 
Phần lớn những nghiên cứu gần đây chỉ tập trung vào nhóm nạn nhân được xác định, được hỗ 
trợ song nghiên cứu này sẽ phỏng vấn cả những người chưa bao giờ được xác định là nạn nhân 
của buôn bán người và/hoặc những người chưa bao giờ được hỗ trợ nhằm tìm hiểu những khác 
biệt trong trải nghiệm và nhu cầu. Người bị buôn bán tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu này 
được chia làm 4 nhóm:  

 
1. Nạn nhân được xác định và được hỗ trợ. Người bị buôn bán được xác định là đã bị buôn 

bán bởi các cơ quan chức năng làm về phòng, chống buôn bán người và được hỗ trợ 
trong khuôn khổ các chương trình hỗ trợ nạn nhân của buôn bán người hoặc trong các 
hệ thống chương trình trợ giúp xã hội nói chung. 

2. Nạn nhân được xác định nhưng không được hỗ trợ. Người bị buôn bán đã được xác định 
nhưng không được hỗ trợ trong khuôn khổ các chương trình hỗ trợ nạn nhân của buôn 
bán người hoặc trong các hệ thống chương trình trợ giúp xã hội nói chung bởi vì 1) Các 
dịch vụ trợ giúp không được cung cấp hoặc không sẵn có, 2) Nạn nhân không cần hỗ trợ 
và 3) Nạn nhân t  chối nhận hỗ trợ  

3. Nạn nhân không được xác định nhưng được hỗ trợ.  hông được xác định là nạn nhân bị 
buôn bán nhưng được nhận các trợ giúp chính thức trong khuôn khổ chương trình trợ 
giúp nạn nhân buôn bán người hoặc chương trình trợ giúp xã hội nói chung, và 

4. Nạn nhân không được xác định, không được hỗ trợ.  hông được xác định là nạn nhân bị 
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buôn bán và không nhận được bất kì trợ giúp chính thức nào trong khuôn khổ chương 
trình trợ giúp nạn nhân buôn bán người hoặc chương trình trợ giúp xã hội nói chung. 

Mục đ ch của việc phân chia các nhóm nạn nhân như trên là để có nắm bắt càng đa dạng mẫu 
càng tốt, như một lăng k nh phản chiếu nhu cầu và trải nghiệm (tái) hoà nhập trên phạm vi rộng 
nhất và cũng là để thu thập, đến mức có thể, một sự hiểu biết sâu rộng về những khác biệt trong 
các trải nghiệm đó.  iểu đồ dưới đây sẽ chỉ ra những con đường khác nhau mà những nạn nhân 
bị buôn bán phải trải qua. Mục đ ch của nghiên cứu này không nhằm thu thập một ví dụ đại 
diện, nghiên cứu này không đưa ra tuyên bố về t nh đại diện. 
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Đường đi của nạn nhân (không) được xác định và (không) được hỗ trợ sau khi bị buôn bán  
 

Thoát khỏi 
tình trạng bị 

buôn bán 

Nạn nhân 
được xác 

định 

Nạn nhân 
không được 
xác định 

Được cung cấp 
các hỗ trợ chính 
thức ở nước đến 

 hông được hỗ 
trợ ở nước đến 

Cung cấp hỗ trợ 
chính thức ở 
nước đến 

Bị xét x , đẩy 
đuổi hoặc tống 

giam 

Tự (tái) hoà nhập 
ở nước đến 

Không trao trả, 
hồi hương (đẩy 
đuổi phi chính 
thức, tự trở về, 

trợ giúp phi 
chính thức 

Trợ giúp hồi 
hương (trao trả) 

chính thức 

Trợ giúp (tái) 
hoà nhập 

 hông được hỗ 
trợ, tự (tái) hoà 

nhập 

Chấp nhận 

nhậnk 

Chấp nhận 

 

T  chối 

T  chối 
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Người tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu 
Nghiên cứu này được  ến hành ở   quốc gia GM  với sự tham gia của 2 2 người đã t ng bị 
buôn bán. Mặc dù phần lớn các ca phỏng vấn được thực hiện ở nước nguồn (ở nhiều giai đoạn 
khác nhau của (tái) hòa nhập) song vẫn có một số ca phỏng vấn được thực hiện khi người đáp 
đang được hỗ trợ ở nước đến 

Số người tham gia phỏng vấn 252 nạn nhân  

Giới tính 78 – Nam  
174 – Nữ  

Tuổi (thời điểm bị buôn bán) 145 – người trưởng thành 
107 – tr   m (dưới 18 tại thời điểm bị buôn bán) 

Nước nguồn 62 – Căm-pu-chia 
8 – Trung Quốc 
28 – Lào 
79 – Myanmar 
9 – Thái Lan 
66 – Việt Nam 

 
Phần lớn những người tham gia phỏng vấn đều bị buôn bán trong phạm vi khu vực GMS – Căm-
pu-chia (16), Trung Quốc (59), Lào (3), Myanmar (8), Thái Lan (102) và Việt Nam (17). Tuy nhiên, 
cũng có một số bị buôn bán sang Malaysia (41), Indonesia (4), Singapore (4), Hồng Kông, Trung 
Quốc (2), Israel (2), Nhật (2), Đài Loan, Trung Quốc (2), Yemen (2), Italy (1) và Vương  uốc Anh 
(1). Sở d  tổng số nạn nhân ở nước đến (n=2  ) vượt quá số người tham gia phỏng vấn (n=252) 
là bởi vì một số nạn nhân bị bóc lột ở nhiều hơn một nước đến. 
 
Người tham gia phỏng vấn cho thấy bị buôn bán vì nhiều mục đ ch bóc lột khác nhau – lao động 
(123), tình dục ( 2), cư ng ép kết hôn (  ), ăn xin và bán hang rong trên phố (20) và bị cả bóc lột 
lao động lẫn tình dục (2). Bảy người đã trốn thoát trước khi bị bóc lột  ba người không muốn nói 
về quá khứ bị buôn bán của họ. 
 

Bóc lột tình dục  1 (trong đó có 9 ca trốn thoát trước khi bị bóc lột) 

Lao động 12  (trong đó có   ca trốn thoát trước khi bị bóc lột) 

Nông nghiệp/trồng trọt – 14 
Xây dựng – 13 
Việc nhà – 25 
Nhà máy – 35 
Đánh bắt hải sản– 37 
L nh vực dịch vụ (c a hàng, nhà hàng)– 8 

Cưỡng ép kết hôn    (trong đó có 4 ca trốn thoát trước khi bị bóc lột) 

Ăn xin và bán hàng rong trên phố 20 

Bóc lột tình dục và lao động 3 

Trốn thoát trước khi bị bóc lột 7 

Không rõ 3 

Tổng 252 
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Những vấn đề về đạo đức nghề nghiệp 
Việc xác định mẫu phỏng vấn được tiến hành hết sức cẩn trọng là và lưu   trên tinh thần hợp tác 
chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong l nh vực phòng, chống buôn bán người của 
mỗi nước và ở t ng địa phương. Tôn trọng t nh riêng tư, bảo mật và an toàn cho người tham gia 
trả lời phỏng vấn (cũng như của chính nghiên cứu viên) được lưu   đặc biệt. Chỉ khi một phương 
án tiếp cận đảm bảo an toàn và các nguyên tắc đạo đức được thiết lập để tìm đến những đối 
tượng “khó tiếp cận  thì lúc đó họ mới được tìm đến để phỏng vấn. Người phỏng vấn tuyệt đối 
không bị dụ dỗ hay gây sức  p để tham gia vào nghiên cứu này. Mỗi một cuộc phỏng vấn đều 
được bắt đầu bằng một quá trình chi tiết lấy sự đồng thuận có thông báo trước, bao gồm việc 
giải thích cuộc phỏng vấn sẽ liên quan đến chủ đề gì, câu hỏi nào sẽ được hỏi, quyền của họ 
được phép t  chối trả lời hoặc d ng cuộc phỏng vấn bất kì lúc nào và đảm bảo tính bảo mật của 
những thông tin chia s  trong phỏng vấn. Người tham gia phỏng vấn có thời gian trước khi 
phỏng vấn để quyết định có tham gia hay không. Nghiên cứu viên trước đó cũng đã được trang 
bị các thông tin liên quan đến chuyển tuyến: các dịch vụ sẵn có cũng như các cơ quan, tổ chức 
cung cấp các loại hình dịch vụ trợ giúp khác nhau. Tờ phiếu chuyển tuyến đều được phát cho tất 
cả những người tham gia phỏng vấn như một phần của quá trình phỏng vấn. Tất cả các cuộc 
phỏng vấn đều đảm bảo tính bảo mật và phiếu trả lời chỉ được chia s  duy nhất với chuyên gia 
nghiên cứu chính. Sự bảo mật cũng được đảm bảo cho mọi thành viên của đoàn nghiên cứu tr  
trường hợp họ tự mình làm nguy hại tới bản thân và người khác. Xây dựng kế hoạch ứng phó 
nếu người tham gia phỏng vấn có yêu cầu cần được bảo vệ.  
 
Chỉ những tr  t  1  tuổi trở lên mới tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, do 
tính chất phức tạp và nhạy cảm của nghiên cứu, nghiên cứu viên đã phải tìm kiếm những biện 
pháp bảo vệ bổ sung cho những trường hợp tr  tham gia trả lời phỏng vấn. Trong trường hợp có 
thể, những tr  nhiều tuổi hơn (gần sát tuổi vị thành niên) mới được phỏng vấn. Trong một số 
trường hợp khác, người trưởng thành nhưng bị buôn bán t  lúc còn là tr  cũng được phỏng vấn 
về những trải nghiệm của họ. Cách tiếp cận này được ứng dựng là bởi vì thanh niên và người 
trưởng thành có khả năng thuật lại chi tiết những trải nghiệm của họ và cũng là để tránh gánh 
nặng cho tr   m bởi những câu hỏi này có thể là khá thách thức và căng thẳng đối với chúng. 
Nghiên cứu viên ở tất cả các nước, trong đoàn phải có  t nhất là một người (thông thường là 
nhiều hơn một) đã t ng có kinh nghiệm phỏng vấn nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có nạn 
nhân của buôn bán người. Trong bối cảnh của nghiên cứu này, các nghiên cứu viên cũng được 
tập huấn thêm về những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp khi làm việc cùng tr . Với những ca 
phỏng vấn là tr   m, quá trình lấy sự đồng thuận có thông báo trước được thực hiện với ch nh 
tr , hoặc nếu có thể, lấy sự đồng thuận t  ph a cha mẹ hoặc người giám hộ của tr  
 
Thù lao cho phỏng vấn được quyết định th o tình hình thực tế của mỗi nước trên tinh thần hài 
hoà với các điều kiện tại địa phương cũng như hoàn cảnh của cá nhân người tham gia phỏng 
vấn. Nghiên cứu viên cũng làm rõ mục đ ch của việc chi trả thù lao là gì – v  dụ: cho thời gian, 
công đi lại và ngày công lao động mà họ đã nghỉ để tham gia phỏng vấn, vv. Trong một số trường 
hợp, nếu hoàn cảnh cho ph p, thù lao được chuyển thành hình thức quà tặng (thực phẩm hoặc 
đồ ăn nhẹ) để cám ơn họ đã tham gia phỏng vấn.  

Hạn chế của nghiên cứu 
 Tiếp cận người tham gia phỏng vấn nghiên cứu có sự khác nhau giữa các quốc gia. Có 

một sự thiếu cân đối về số mẫu theo phạm trù quốc gia và quốc tịch.  Đôi khi không thể 
tiếp cận được nạn nhân để phỏng vấn, trong một vài trường hợp khác, người bị buôn 
bán t  chối tham gia phỏng vấn.  
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 Yếu tố thời gian. Người tham gia trả lời phỏng vấn trong nghiên cứu này bao gồm cả 
những người mới bị buôn bán gần đây và những người đã bị buôn bán t  trước đó khá 
lâu để hiểu rõ về sự dài hơi của quá trình (tái) hòa nhập. Tuy nhiên điều đó cũng có 
ngh a là rất nhiều thực tiễn và thủ tục ch nh sách đã thay đổi kể t  đó đến nay. 

 

 Tính đại diện. Nghiên cứu này không mang t nh đại diện hoặc có xu hướng đại diện. Mục 
tiêu của nghiên cứu là để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về những người bị buôn bán t  
đó hiểu rõ hơn về con đường và nhu cầu (tái) hoà nhập của họ.. Bởi vì đây không phải là 
mẫu đại diện nên những con số không thể được ngoại suy để đưa ra những kết luận cho 
số đông những người bị buôn bán.  

 

Xác định khung thảo luận. Định nghĩa các thuật ngữ và khái niệm  

 (Tái) hòa nhập là gì?  
 
(Tái) hòa nhập là một quá trình hồi phục, lồng ghép cả sự phát triển kinh tế và tham gia vào xã 
hội của một người sau khi thoát ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán. Những kết quả đầu ra cụ thể 
trong bảng dưới đây nêu lên các tiêu ch  “(tái) hoà nhập thành công . Thông thường, chìa khoá 
trong việc đạt được các kết quả đầu ra của (tái) hoà nhập thành công là việc cung cấp các dịch 
vụ trợ giúp người bị buôn bán một cách đầy đủ, phù hợp, nhạy cảm và đạt chất lượng. Một khía 
cạnh trọng tâm của (tái) hoà nhập thành công là tăng cường năng lực cho nạn nhân bị buôn bán.  
 

Thế nào là tái hòa nhập thành công trong khu vực GMS?1 

Đầu ra của (tái) hòa nhập Mô tả 

Nơi ở an toàn, thoải mái và 
thích nghi  

Tiếp cận được một nơi an toàn, thoải mái và dễ th ch nghi để ở 
cho dù đó là nơi được cơ quan hay tổ chức cung cấp hay tự cá 
nhân tạo lập nên  

Thể chất khỏe mạnh Điều kiện thể chất khỏe mạnh và sức khỏe thể chất nói chung 
tốt 

Sức khỏe tinh thần tốt Sức khỏe tinh thần nhìn chung tốt, vd: nghị lực, tự tin và tự 
chấp nhận. 

Địa vị pháp lý Có đầy đủ địa vị pháp lý của một công dân (vd: có giấy khai 
sinh), được làm th  chứng minh nhân dân. Đối với trường hợp 
nạn nhân là người nước ngoài, được cung cấp quý chế định cư 
tạm thời hoặc v nh viễn, những vẫn đề liên quan đến giám hộ 
hợp pháp với tr  nhỏ, nếu cần. 

An toàn và an ninh Được an toàn và ổn định về thể chất cho dù có phải đối mặt với 
sự đ  dọa hay bạo lực t  phía k  buôn người hay những người 
khác trong gia đình/cộng đồng 

Ổn định kinh tế trong đó có 
nghề nghiệp ổn định và những 
cơ hội phát triển kinh tế  

Một tình trạng kinh tế đạt yêu cầu, ví dụ: khả năng kiếm tiền, 
trợ giúp các thành viên trong gia đình, vv – cũng như tiếp cận 
các cơ hội phát triển kinh tế trong đó bao gồm các hoạt động 
tạo việc làm hoặc tăng thu nhập. 

                                                        
1
 Dẫn chứng t  Surtees, R. (2010) Tài liệu Giám sát các chương trình (tái) hoà nhập cho nạn nhân của  buôn bán 
người. Brussels: KBF & Washington: NEXUS Institute.  
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Các cơ hội giáo dục và đào tạo 
dạy nghề 

Được tiếp cận với các cơ hội quay trở lại trường học, giáo dục 
và đào tạo nghề, trong đó có giáo dục chính quy và không chính 
quy, đào tào nghề/việc làm, k  năng sống, vv. Điều này đặc biệt 
quan trọng đối với tr  em với cấp độ giáo dục tiểu học. 

Môi trường xã hội và các mối 
quan hệ tương tác lành mạnh  

Các mối quan hệ xã hội tích cực và lành mạnh, trong đó có mối 
quan hệ tương tác với bạn đồng trang lứa, gia đình, bạn 
đời/bạn tình và cộng đồng. Điều này nói lên việc không phải 
chịu đựng sự kỳ thị, phân biệt đối x , bị cách ly khỏi xã hội, vv 
và vv. Đối với tr  nhỏ, điều quan trọng nhất ở đây là mối quan 
hệ gia đình bền vững (l  tưởng là đoàn tụ gia đình) hoặc các cơ 
hội khác dựa vào gia đình. 

Lợi ích tốt nhất được đảm bảo 
trong quá trình tố tụng tư 
pháp  

Sự tham gia của cá nhân vào trong quá trình tố tụng/xét x  liên 
quan đến việc bị buôn bán của họ phải được thực hiện trên 
tinh thần đảm bảo những lợi ích tốt nhất của họ cũng như phải 
có sự đồng thuận của họ. 

Sự ổn định của gia đình và 
những người phụ thuộc của 
nạn nhân  

Sự ổn định nói chung đối với những người phụ thuộc của nạn 
nhân như con cái, bạn đời, cha mẹ, anh chị em ruột, vv và vv. 
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NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH PHẦN 1 

Thách thức trong quá trình (tái) hoà nhập  
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Hàng loạt lao động thời vụ Căm-pu-chia sang Thái Lan phải hồi hương qua cửa khẩu Poi-pet – nơi nhiều 
nạn nhân bị buôn bán không được xác định và không được hỗ trợ. 
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Những Phát hiện chính Phần 1 – Thách thức trong quá trình (tái) 
hoà nhập  

Vấn đề 1.1  Không được hỗ trợ  
Nhiều nạn nhân bị buôn bán không được hỗ trợ (hoặc được hỗ trợ không đầy đủ). 
 
Hỗ trợ thường được tích hợp vào trong quá trình hồi phục và tái hòa nhập của nạn nhân. Nhiều 
nạn nhân đã chia s  những trải nghiệm tích cực và có   ngh a về những hỗ trợ mà họ đã được 
nhận ở cả nước đến và nước nguồn. Tuy nhiên cũng có nhiều nạn nhân không được hỗ trợ sau 
khi thoát ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán. Trong số các mẫu nghiên cứu, 11  người không được 
hỗ trợ ở nước đến, 4  không được hỗ trợ ở nước nguồn và  9 người không được nhận bất cứ 
sự trợ giúp nào ở cả nước đến và nước nguồn. 
 
 

Không được hỗ trợ trong khu vực GMS  

Không được hỗ trợ ở nước đến 55.7% (113 of 203)  

Không được hỗ trợ ở nước nguồn 18.8% (45 of 239) 

Không được hỗ trợ ở cả nước đến và nước 
nguồn 

20.5% (39 of 190) 

 
Số lượng nạn nhân có nhu cầu hỗ trợ tăng đáng kể nếu tính cả nhóm người bị buôn bán đã được 
xác định là nạn nhân nhưng mới chỉ được “hỗ trợ cơ bản ban đầu  – có ngh a là họ chỉ nhận 
được những trợ giúp cơ bản nhất sau khi được xác định là nạn nhân của buôn bán người. Ví dụ: 
thông thường nạn nhân được hỗ trợ trong quá trình hồi hương nhưng thực tế sự trợ giúp ở đây 
chỉ là trả họ về nước mà không có bất kì hỗ trợ thêm hay có bất kì bước giám sát tiếp theo nào. 
Một số khác thì lại chỉ nhận được một gói cứu trợ nhân đạo với những nhu yếu phẩm thiết yếu 
(vd: quần áo, đồ ăn cơ bản) ngoài ra không có gì nữa. Về mặt k  thuật, những hỗ trợ hạn chế nói 
trên chỉ nên xem là một phần của hỗ trợ hồi hương (hoặc can thiệp khủng hoảng ban đầu) chứ 
không phải là hỗ trợ (tái) hoà nhập. Số nạn nhân nằm trong nhóm này chiếm một lượng đáng kể 
- 4  ca đã được phỏng vấn trong nghiên cứu này. 
 
Nạn nhân bị buôn bán không được hỗ trợ vì nhiều lý do. Trong một số trường hợp, không được 
hỗ trợ là do chức năng của chính khung hỗ trợ - ví dụ: không được xác định và thiếu cơ chế 
chuyển tuyến, thiếu/(không) có các dịch vụ hiện hành (trong đó có các vấn đề liên quan đến 
nguồn kinh phí) hoặc tiêu ch  chương trình. Trong một số trường hợp khác, việc không được hỗ 
trợ lại liên quan đến nhận thức, lựa chọn và sự hiểu biết của người bị buôn bán – ví dụ: không 
biết về các dịch vụ hỗ trợ, không thoải mái khi hỏi về các hỗ trợ hoặc chấp nhận các điều kiện 
làm việc/di cư tồi tệ đó. Nhìn chung, có bảy lí do giải thích cho việc vì sao nạn nhân không được 
hỗ trợ: 
 

1. Không được xác định 
2. Không có sẵn các dịch vụ - cả ở nước đến và nước nguồn  
3. Một số dịch vụ không sẵn có đối với 1 số dạng nạn nhân   
4. Nạn nhân không được chuyển tuyến để hỗ trợ 
5. Nạn nhân không biết về các hỗ trợ 
6. Không thoải mái để hỏi về các hỗ trợ 
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7. Coi những trải nghiệm buồn đó là việc bình thường ; “với những người như tôi, 
chuyện đó là bình thường” 

 
 hông được hỗ trợ đồng ngh a với việc không nhận được bất cứ một sự trợ giúp chính thức nào 
sau khi thoát ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán. Điều này không chỉ gây ra những căng thẳng cho 
bản thân nạn nhân mà còn trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả đầu ra của (tái) hòa nhập và 
thậm ch  còn có nguy cơ mang lại những tổn thương thêm cho họ mà có thể đẩy họ hoàn cảnh 
bị bóc lột tồi tệ hơn hoặc tái bị buôn bán.  hông được hỗ trợ đồng ngh a với việc người bị buôn 
bán lại rơi vào hoàn cảnh như cũ (hoặc tương tự) đã đẩy họ vào hoàn cảnh bị buôn bán trước 
đây. Định kiến xã hội và những lời bàn tán ra vào t  những người xung quanh khiến cho người bị 
buôn bán và gia đình của họ luôn trong tình trạng căng thẳng thậm chí là sang chấn tinh thần. 
Phải chống chọi lại những khó khăn của chính mình là một điều vô cùng thách thức và căng 
thẳng và đôi khi, đẩy người bị buôn bán vào những tình huống xã hội và cảm xúc rất mong 
manh. 
 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÁC NHAU CHO THẤY VÌ SAO NẠN NHÂN  H NG ĐƯỢC HỖ TRỢ  

Một nam giới Căm-pu-chia bị buôn bán sang Thái Lan để bóc lột lao động không được xác định 
là nạn nhân và không được hỗ trợ. Anh ta bị bắt tại nơi làm việc và sau đó bị trục xuất về Căm-
pu-chia. Anh ta không được bất cứ quan chức nào ở Thái Lan hay Căm-pu-chia xác định là nạn 
nhân bị buôn bán. Anh ta trở về làng của mình.  hi được hỏi liệu những người như anh ta có 
biết đi đâu để tìm kiếm sự giúp đ , anh ta trả lời rằng anh ta và những người khác trong làng 
đều không biết. Trong khu vực sinh sống của anh ta, không có bất kì một cơ quan nào cung cấp 
các dịch vụ trợ giúp cho những người có nhu cầu. Anh ta cũng chưa ngh  thấy ai nhận được bất 
cứ sự trợ giúp nào. 
 
Một phụ nữ Myanmar bị buôn bán sang Thái Lan để bóc lột tình dục đã nhận được những hỗ trợ 
ban đầu nhưng yêu cầu được nhận thêm các hỗ trợ khác. Tuy nhiên, khi chị liên lạc với các tổ 
chức cung cấp dịch vụ, họ nói rằng lúc này họ không thể cung cấp dịch vụ vì không có kinh phí 
trong các chương trình của họ. Họ cũng không hướng dẫn chị liên lạc với bất kì tổ chức nào khác 
để tìm kiếm sự hỗ trợ. 
 
Một phụ nữ Việt Nam bị buôn bán để làm vợ đã không được hỗ trợ trong nhiều năm sau khi t  
Trung Quốc trở về. Ngay khi trở về, cô đã lên trình báo với chính quyền địa phương – nơi mà họ 
đáng l  ra phải hướng dẫn cô đang k  và điền vào mẫu yêu cầu được trợ giúp. Tuy nhiên, theo cô 
quan sát thì “họ chẳng quan tâm  nên cô đã không có cơ hội tiếp cận với bất cứ loại hình hỗ trợ 
nào.  au 10 năm kể t  ngày quay về cô mới được nhận hỗ trợ. 

Vấn đề 1.2  Từ chối hỗ trợ  
Một số người bị buôn bán từ chối một vài hoặc toàn bộ các dịch vụ hỗ trợ (tái) hoà nhập  
 
Nghiên cứu đã tìm thấy có  7 trường hợp, người bị buôn bán tự đưa ra quyết định liên quan 
đến việc t  chối nhận các dịch vụ trợ giúp (tái) hòa nhập. Trong một số trường hợp, người bị 
buôn bán t  chối một vài loại hình hỗ trợ (ví dụ: trợ giúp pháp lý hoặc đào tạo dạy nghề).   
những trường hợp đặc biệt hơn, người bị buôn bán t  chối toàn bộ các hỗ trợ. Đặc biệt, nhiều 
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người sau khi thoát ra khỏi tình cảnh bị buôn bán phải sống trong những điều kiện kinh tế xã hội 
rất khó khăn và rõ ràng có thể được hưởng lợi t  các dịch vụ hỗ trợ nhưng vẫn t  chối nhận hỗ 
trợ. Ngoài ra, một số người được hỏi nói rằng họ muốn t  chối nhận các dịch vụ hỗ trợ nhưng lại 
không thể làm được vì hoàn cảnh của họ quá khó khăn. 
 
Việc tìm hiểu lý do t  chối nhận hỗ trợ là một điều quan trọng trong việc đảm bảo rằng các can 
thiệp (tái) hòa nhập đáp ứng được nhu cầu của đông đảo người bị buôn bán. Có rất nhiều lý do 
giải thích cho việc vì sao nạn nhân t  chối nhận hỗ trợ. Một vài l  do liên quan đến hoàn cảnh cá 
nhân và gia đình của người đó.   một số trường hợp khác lý do lại liên quan đến việc khung hỗ 
trợ đã được thiết kế và thực thi như thế nào, thậm chí trong một vài trường hợp, người bị buôn 
bán lại bị chính những nhà cung cấp dịch vụ “t  chối . Những l  do để t  chối các dịch vụ hỗ trợ 
gồm có:  
 

1. Từ chối hỗ trợ vì hoàn cảnh cá nhân và gia đình  
1.1 Không cần trợ giúp, tự họ có thể xoay xở được  
1.2 Muốn được đoàn tụ với gia đình  
1.3 Cảm thấy e ngại, xấu hổ và không thoải mái  
1.4 Vấn đề về lòng tin 
1.   hông được phép ra quyết định khi có cơ hội được cung cấp dịch vụ hỗ trợ  
1.6 Cảm thấy phải có trách nhiệm, hàm ơn và mắc nợ  
 

2. Từ chối hỗ trợ bởi những vấn đề liên quan đến khung hỗ trợ 
2.1 Không thể th o các chương trình hỗ trợ, cần phải kiếm tiền 
2.2 Các dịch vụ hỗ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu của họ  
2.3 Lo lắng về những điều kiện đi kèm với hỗ trợ  
2.4 Trợ giúp có ngh a là “được xác định  (là nạn nhân của buôn bán người) 
2.5 Muốn ở lại để làm việc, trợ giúp đồng ngh a với việc quay trở về nhà 

 
3. Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ “từ chối” nạn nhân bị buôn bán 

3.1 Thiếu nguồn lực và tài chính hạn chế 
 .2 Các chương trình hỗ trợ không được thiết kế để hỗ trợ “dạng nạn nhân này  
3.3 Nạn nhân yêu cầu những dịch vụ mà cơ quan/tổ chức này không cung cấp 
3.4 Tại khu vực đó, hỗ trợ không sẵn có 

 
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÁC NHAU GIẢI THÍCH CHO VIỆC TẠI SAO  
NGƯỜI BỊ BUÔN BÁN TỪ CHỐI NHẬN HỖ TRỢ  

 
Một b  gái người Việt bị buôn bán sang Cam-pu-chia làm mại dâm đã được các cơ quan chức 
năng chứng nhận là nạn nhân của buôn bán người khi trở về Việt Nam và được cung cấp hỗ trợ. 
 m chỉ nhận khoản hỗ trợ tài ch nh và t  chối cơ hội học nghề vì  m cần làm việc để kiếm tiền 
nuôi con.  
 
Một phụ nữ Việt Nam bị buôn bán sang Cam-pu-chia làm mại dâm được trợ giúp học nghề. Tuy 
nhiên nếu chấp nhận, cô sẽ phải chuyển tới sống trong một cơ sở hỗ trợ nạn nhân ở tỉnh khác. 
Cô đã t  chối vì cô có con nhỏ phải chăm sóc và không muốn rời xa chúng 
 

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NẠN NHÂN  
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TỪ CHỐI HOẶC CHẤP NHẬN HỖ TRỢ CHỈ MANG TÍNH TẠM THỜI; VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ 
HỖ TRỢ NÊN  UY TRÌ THƯỜNG XUYÊN VÀ KHÔNG GÂY SỨC ÉP  

 
Đôi khi việc quyết định chấp nhận hay t  chối dịch vụ thay đổi theo thời gian để đáp ứng với sự 
sự thay đổi của hoàn cảnh sống cũng như sự sẵn có của các loại hình dịch vụ khác nhau. Nạn 
nhân đưa ra nhiều quyết định khác nhau liên quan đến sự hỗ trợ ở nhiều giai đoạn khác nhau 
hậu thời kì bị buôn bán của họ, nhấn mạnh tầm quan trọng của những cơ hội trợ giúp có dễ 
nhận diện và sẵn có đối với người đã t ng bị buôn bán bất cứ khi nào (và bất cư nơi đâu) khi họ 
cần. Quan trọng không kém là việc người bị buôn bán biết họ vẫn có thể tiếp cận và tìm kiếm sự 
hỗ trợ sau khi đã t  chối ban đầu – tức là việc cung cấp dịch vụ phải mở và duy trì liên tục. 
 
Một số người bị buôn bán ban đầu t  chối nhận dịch vụ nhưng sau đó lại đồng ý; do vậy, việc t  
chối dịch vụ của họ chỉ là tạm thời. Đối với một số người, điều đó là do vấn đề về thời gian và 
nhận thức, hoặc có lẽ, là do lòng tin và sự thoải mái. Có thời gian để hồi phục sau khi bị bóc lột, 
họ sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đưa ra quyết định về tương lai của mình và nhiều cơ hội trợ giúp 
đang được cung cấp. Một số đón nhận dịch vụ ở giai đoạn sau là bởi cuộc sống của họ đã có 
nhiều thay đổi so với khi mới trở về. Một số, không cần hỗ trợ chính thức, lại thấy bản thân cần 
tìm kiếm sự trợ giúp. Trong một số trường hợp, việc ban đầu trở về sống với gia đình là không 
khả thi khiến họ quay lại nhận các dịch vụ hỗ trợ mà trước đó họ đã t  chối. 
 
Ngược lại, một số nạn nhân ban đầu đã nhận dịch vụ nhưng sau đó lại rút lui vì họ không thấy 
những trợ giúp đó có  ch hay phù hợp với quá trình hồi phục và (tái) hòa nhập của họ. Một số bỏ 
học hoặc không hoàn thành hết khóa học, một số ban đầu vào trung tâm nhưng cuối cùng lại rời 
đi. Một số tr  bỏ học vì các em phải làm việc để phụ giúp thu nhập cho gia đình. Một số t  chối 
vì những điều kiện và bối cảnh hỗ trợ rất hạn chế, có vấn đề và không đủ linh hoạt cho họ 
 
Thậm chí trong một môi trường hỗ trợ hạn chế cao, nạn nhân quyết định và thực hiện t  chối 
hoàn toàn tất cả các dịch vụ. Điều này đặc biệt xảy ra khi nạn nhân phải ở trong các trung tâm 
khép kín. Nhiều nạn nhân đã chia s  về những áp lực và căng thẳng khi phải ở trong các trung 
tâm khép kín và muốn được d ng nhận hỗ trợ song lại không được ph p làm điều đó. Một số đã 
bỏ trốn khỏi trung tâm hoặc chọn phương án bị mời ra khỏi trung tâm như một lựa chọn tối ưu. 
Nhìn chung đây có thể xem là một cách t  chối dịch vụ. 
 

 

Vấn đề 1.3 Ép buộc nhận hỗ trợ  
Trợ giúp không phải lúc nào cũng tự nguyện, một số nạn nhân bị ép buộc nhận hỗ trợ. 
 
Không phải tất cả những dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp (tái) hòa nhập đều mang tính tự nguyện. Một 
vài người bị buôn bán bị ép buộc nhận hỗ trợ. Trong một số trường hợp, điều này có ngh a là họ 
đã không được cung cấp thông tin đầy đủ liên quan đến hỗ trợ, tức là không có sự đồng thuận 
được thông báo trước.   một vài trường hợp khác, người bị buôn bán không có cơ hội để t  
chối nhận hỗ trợ, mặc dù nạn nhân ở tất cả các nước trong khu vực GMS có quyền được t  chối 
nhận hỗ trợ.  Hai dạng ch nh “bị ép buộc nhận hỗ trợ  tập trung vào những nạn nhân ở tại các 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ở cả nước nguồn và nước đến. 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
MỘT SỐ  NẠN NHÂN BỊ “ÉP  UỘC NHẬN HỖ TRỢ    NƯỚC NGOÀI 
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Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Trung Quốc làm vợ đã trốn thoát và chạy tới đồn công an để 
trình báo. Công an thông cảm với câu chuyện của cô và đưa ra cáo buộc đối với k  buôn người. 
Tuy nhiên cô không thể trở về nhà ngay vì còn phải đợi quá trình xác minh nhân thân. Cô đã phải 
đợi hàng năm cho đến khi những thủ tục trên được giải quyết và sau đó cô được cảnh sát Trung 
Quốc hộ tống ra biên giới để trở về Myanmar. 
 

…  Ố KHÁC BỊ “ÉP  UỘC NHẬN HỖ TRỢ  NGAY TRONG NƯỚC 
 
Một b  trai người Thái bị buôn bán lên tàu đánh cá được hỗ trợ để quay trở về Thái Lan, sau đó 
được chuyển đến một trung tâm để trợ giúp. Em cho biết, khi về đến Thái Lan, người ta nói với 
em rằng trước tiên em sẽ được đưa đến một trung tâm và ở lại đó khoảng một tuần, sau đó sẽ 
được về nhà.  m cũng được nói rằng em sẽ nhận được các dịch vụ trợ giúp pháp lý liên quan 
đến việc truy tố xét x  k  buôn người. Thực tế,  m đã phải ở tại trung tâm nhiều tháng, trái với 
mong muốn của  m.  m định bỏ trốn vì em không muốn ở đó nữa: “ m nhận ra là mình đã ở đó 
7-8 tháng...em không hiểu tại sao mình lại phải ở đó lâu như thế ? 
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Trung Quốc làm vợ cảm thấy rất chán nản khi bị yêu cầu ở lại 
trung tâm một khoảng thời gian rất dài sau khi đã hồi hương. Cô đã phải di chuyển và thay đổi 
chỗ ở tại 3 trung tâm: 27 ngày ở trung tâm đầu tiên, 20 ngày ở trung tâm thứ hai và 20 ngày ở 
trung tâm thứ 3. Trong suốt thời gian này, cô không được hỗ trợ gì và không được ph p đi ra 
ngoài trung tâm. 
 
Bị “ p buộc hỗ trợ  trong một thời gian dài được xem là căn nguyên của những căng thẳng gây 
ra cho người bị buôn bán, liên quan đến việc được hỗ trợ tại nước đến hay trong nước. Trong 
nhiều trường hợp, người bị buôn bán bị ép buộc nhận hỗ trợ trong khi không có những dịch vụ 
phù hợp cũng như không cung cấp các trợ giúp. Đây là những ca điển hình khi người bị buôn bán 
bị giam giữ trong tù, đồn cảnh sát hoặc trại tạm giam. Những ca bị ép buộc phải ở tại các cơ sở 
hỗ trợ nạn nhân tại nước đến hoặc trong nước cũng gặp tình trạng tương tự. Hệ quả là, một số 
người bị buôn bán cho rằng việc ép buộc nhận hỗ trợ này chỉ làm “mất thời gian . 
 
Nhìn chung những người bị buôn bán có xu hướng lo lắng khi quay trở về quê nhà, gia đình và 
cộng đồng của họ trên con đường thoát ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán.  o đó, việc ép buộc ở 
tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong một thời gian dài có thể là nguyên nhân làm chậm thậm chí là 
phá hỏng qúa trình hồi phục và (tái) hòa nhập của người bị buôn bán. Những trường hợp này 
đặc biệt căng thẳng đối với nạn nhân là tr  em – chiếm thiểu số trong số những người bị ép 
buộc hỗ trợ, đôi khi là trong một khoảng thời gian dài. 
 
Ép buộc hỗ trợ cũng dẫn đến tổn thương về lòng tin và sự tin cậy đối với những nhà cung cấp 
dịch vụ - những người mà một số nạn nhân cảm thấy đã không đưa cho họ những thông tin đầy 
đủ và chính xác về những dịch vụ hỗ trợ và/hoặc cản trở họ đưa ra những quyết định có thông 
báo trước về những dịch vụ trợ giúp. Khi lòng tin bị tổn thương, nó sẽ gây ra những tác động lâu 
dài tới mối quan hệ giữa nạn nhân và các chương trình hỗ trợ và có khả năng làm giảm nhiệt 
tình của họ trong việc tìm kiếm và chấp nhận những cơ hội hỗ trợ khác trong tương lai, kể cả 
trong trường hợp thực sự cần. 
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VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH TÍCH CỰC 
BIỆN PHÁP THAY THỂ VIỆC BẮT BUỘC   TRONG CÁC TRUNG TÂM KHÉP KÍN TẠI NƯỚC NGOÀI  

 
Trong một số trường hợp, nam giới bị buôn bán ở Thái Lan được cho phép làm việc khi ở tại các 
trung tâm của nhà nước. Cán bộ của trung tâm giúp họ tìm những công việc t  tế và xin cấp giấy 
ph p như một lao động nhập cư hợp pháp. Những nam giới này vẫn ở trung tâm nhưng vẫn có 
thể đi lại ra ngoài một cách tự do. Trong trường hợp những người có giấy tờ hợp pháp (giấy 
ph p lao động), họ có thể ở tại nơi làm việc, thường chỗ ở này là do chủ s  dụng lao động cung 
cấp. Nhiều nam giới đã chia s  về tầm quan trọng của cơ hội được làm việc trong khi đang được 
trợ giúp ở nước ngoài, cũng như tầm quan trọng của việc tự do đi lại trong thời gian này. Đối với 
nhiều người, đây là hình thức trợ giúp quan trọng nhất mà họ nhận nhận được. 
 
Nam giới Thái Lan bị bán sang Isra l được một tổ chức địa phương hỗ trợ tham gia một ca truy 
tố k  buôn người. Trong khi chờ đợi, họ được trợ giúp để tìm một công việc tốt, lương lậu khá. 
Họ sống trong một trung tâm mở và được ra vào tự do, thoải mái. 
 

Vấn đề 1.4.  Chuyển tuyến, phối hợp và điều phối còn nhiều yếu kém  
Các cơ chế chuyển tuyến trong nước và xuyên quốc gia thiếu đầy đủ. 
 
Mô hình chuyển tuyến quốc gia ở t ng nước trong khu vực GMS có sự khác biệt đáng kể tuỳ 
thuộc vào giai đoạn phát triển, phạm vi và mức độ triển khai. Hơn nữa, các cơ chế chuyển tuyến 
xuyên quốc gia cũng rất đa dạng trong khu vực – chủ yếu là các chính sách chuyển tuyến được 
thiết lập giữa các chính phủ với nhau mà thiếu các chính sách mang tính kết nối và thực thi giữa 
các bên với nhau. Trong khi ghi nhận những khác biệt này, các cuộc phỏng vấn với người bị buôn 
bán cũng cho thấy, nhìn chung, còn thiếu một cơ chế chuyển tuyến, phối hợp và điều phối đầy 
đủ giữa các cơ quan/ban ngành của các nước cũng như thiếu các dịch vụ đầy đủ dành cho nạn 
nhân trong nước. Có 2 vấn đề được ghi nhận: 
 

1. Thiếu một cơ chế chuyển tuyến và phối hợp giữa các nước (cơ chế chuyển tuyến 
xuyên quốc gia) gồm: không trợ giúp hồi hương, cơ chế chuyển tuyến đối với những ca 
bị buôn bán xuyên quốc gia không đầy đủ, thiếu sự phối hợp trong việc lập kế hoạch và 
quản l  ca cũng như các thủ tục hành ch nh trước khi hồi hương. 

2. Thiếu một cơ chế chuyển tuyến và phối hợp trong nước, gồm: thiếu sự chuyển tuyến 
và phối kết hợp giữa các cơ quan, ban ngành làm về phòng, chống buôn bán người của 
một nước và khung hỗ trợ các chương trình xã hội nói chung 

 
MÔ HÌNH THÀNH CÔNG  

CHUYỂN TUYẾN TỐT HỖ TRỢ TÍCH CỰC CHO QUÁ TRÌNH HỒI PHỤC VÀ (TÁI) HOÀ NHẬP  
 
Một nam giới Thái Lan bị buôn bán sang Isra l để lao động, ban đầu được ở lại nước sở tại để 
làm việc, nhưng sau đó quyết định trở về nhà. Tổ chức hỗ trợ đã chuẩn bị mọi thủ tục và xúc 
tiến việc tổ chức hồi hương cho anh. Trước khi rời Israel, tổ chức này đã hỏi liệu anh có cần bất 
cứ sự trợ giúp nào tại quê nhà không, và đề nghị nếu anh đồng ý họ sẽ chuyển trường hợp của 
anh tới một bên cung cấp dịch vụ khác ở Thái Lan. Anh đồng ý và khi về đến Thái Lan, nhân viên 
của một tổ chức hỗ trợ ở Thái đã đón anh tại sân bay, hỏi han thông tin về câu chuyện của anh 
và những dịch vụ anh yêu cầu trợ giúp.  au đó anh được trợ giúp để trở về nhà. Một cán bộ xã 
hội đã tiếp tục cùng với anh để thảo luận thêm về các nhu cầu trợ giúp dài hạn. 
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Một người phụ nữ Việt Nam trở về nhà và trình báo cho chính quyền xã. Ngay sau đó, chị ấy đã 
được Sở lao động TBXH liên hệ. Kết quả là chị ấy đã được hỗ trợ rất nhiều t  việc chuyển tuyến 
bao gồm học nghề, được bố trí chỗ ăn ở, hỗ trợ kinh phí trong lúc học nghề, được hỗ trợ tài 
chính, và giới thiệu việc làm sau khi kết thúc học nghề. 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
THIẾU SỰ PHỐI HỢP CHUYỂN TUYẾN GIỮA CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ  

TRONG LĨNH VỰC CHỐNG  U N   N NGƯỜI  
 
Một phụ nữ, bị buôn bán t  Myanmar sang Trung Quốc để lấy chồng đã được cảnh sát chống 
buôn người xác định sau khi trở về nhà. Chị ấy nói rằng chị ấy đã được cán bộ chính quyền đón 
tiếp t  tế trong quá trình họ phỏng vấn chị. Tuy nhiên, sau đó chị chẳng thấy họ hồi âm, cũng 
chẳng được giới thiệu đến cơ quan nào để được trợ giúp cả 

Vấn đề 1.5.  Không cung cấp đầy đủ thông tin 
Không được thông báo đầy đủ về tình trạng là “nạn nhân của buôn bán người” và quyền 
được hỗ trợ 
 
Yếu tố chủ chốt để đảm bảo nạn nhân bị buôn bán được hỗ trợ đầy đủ trong quá trình (tái) hòa 
nhập chính là việc họ được chủ động tham gia và được thông báo đầy đủ về những quyết định 
và lựa chọn đối với giai đoạn cuộc sống hậu thời kì bị buôn bán của họ. Điều này yêu cầu cá 
nhân đó phải được cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng là nạn nhân của buôn bán người, 
quyền và các loại hình dịch vụ hỗ trợ sẵn có dành cho họ cả trong và ngoài nước (trong đó bao 
gồm cả những thông tin như dịch vụ đó ở đâu, làm thế nào để tiếp cận). Những việc này cần 
được tiến hành trên cơ sở tôn trọng những vấn đề, không giới hạn, về tuổi tác, trình độ, khả 
năng nhận thức, ngôn ngữ, năng lực. Điều quan trọng là cho họ có thời gian để x  lý thông tin, 
và đưa ra những quyết định một cách cẩn trọng. Nạn nhân cũng cần được thông báo về những 
lựa chọn dịch vụ hỗ trợ ngay tức thời, trong bối cảnh họ cơ hội nhận các dịch vụ trợ giúp sau 
này, họ có thể t  chối những hỗ trợ ban đầu. 
 
Một vài người bị buôn bán được thuông báo đầy đủ về tình trạng nạn nhân của mình, và việc 
đó, th o lời kể của nạn nhân, xảy ra như sau: 
 

Cảnh sát và tổ chức hỗ trợ tới địa điểm làm việc của chúng tôi trong rừng gom chúng tôi 
đi và bắt người chủ. Họ nói với chúng tôi rằng họ đến để giúp đỡ… Cảnh sát nói với tôi 
rằng ông ấy có thể giúp tôi tìm được một công việc tốt hơn, lương cao hơn và người chủ 
tốt bụng hơn và rằng tôi không cần phải lo lắng…Cảnh sát và tổ chức hỗ trợ đó để cho 
chúng tôi tự quyết định là chúng tôi muốn về nhà hay tìm một công việc khác. Họ giúp 
chúng tôi khởi tố ông chủ.  

 
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không nhận thức được tình trạng có đầy đủ các dấu hiệu chứng 
tỏ họ là nạn nhân của buôn bán người và những quyền mà họ được hưởng, bất kể là ở nước 
nguồn hay nước đến. 
 
Thiếu nhận thức về tình trạng bị buôn bán cũng như các quyền được hưởng được cho là do 2 
nguyên nhân sau: 
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1. Không cung cấp đầy đủ và toàn diện các thông tin liên quan đến địa vị bị buôn bán, 
quyền và các cơ hội lựa chọn dịch vụ hỗ trợ 
 

2. Những rào cản cho việc hiểu các thông tin được cung cấp về địa vị bị buôn bán và các 
cơ hội nhận dịch vụ, trong đó có các vấn đề về ngôn ngữ, thiếu tiếp xúc và kinh nghiệm 
đối với các cơ hội trợ giúp, các vấn đề về sự tòan diện, tuổi và giai đoạn phát triển, tình 
trạng nhận thức và chưa bao giờ được xác định. 

 
VÍ  Ụ ĐIỂN HÌNH 

THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG Bị  U N   N THƯỜNG  H NG ĐẦY ĐỦ VÀ TOÀN DIỆN 
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm vợ chỉ được hỗ trợ sau khi đã trở về Việt 
Nam. Th o như cô ấy chia s , mặc dù cô ấy đã trình báo với chính quyền địa phương, cán bộ địa 
phương không thông báo gì cho cô ấy về những phương án giúp đ  hoặc là đưa cho cô những 
mẫu đơn đề đề nghị hỗ trợ với tư cách là một nạn nhân bị buôn bán.  
 
Một phụ nữ Lào bị bán sang Thái Lan đã chia s  là cảnh sát không cung cấp thông tin chính xác 
về quá trình tố tụng và thời gian cô ấy sẽ ở trong nhà tạm lánh: “ au khi ở đây một tuần, tôi bắt 
đầu nói chuyện với những người (phụ nữ) khác đã ở đây trước tôi và tôi được biết rằng tôi sẽ 
phải ở đây lâu hơn là thời gian cảnh sát đã nói với tôi. Những phụ nữ ấy cũng nói rằng họ được 
thông báo là sẽ ở nhà tạm lánh một vài ngày nhưng trên thực tế họ đã ở đó   hoặc 7 tháng rồi. 

Vấn đề 1.6. Các quy định và thủ tục hành chính 
Một số quy định và thủ tục ảnh hưởng đến sự tự chủ và quá trình (tái) hòa nhập của nạn 
nhân 
 
Trong thực tế, một số thủ tục trong quá trình (tái) hòa nhập chính thức có thể ảnh hưởng tiêu 
cực tới thành công của (tái) hòa nhập cũng như có khả năng xâm phạm tới quyền của người bị 
buôn bán. Trong một vài trường hợp, đó là những  thủ tục hành chính mang tính bắt buộc và 
chính thống. Những thủ tục này bao gồm: 
 

1. Bị bắt buộc phải quay trở vê cộng đồng nơi đã ra đi.   một số nước, người bị buôn bán 
bị yêu cầu quay trở về cộng đồng nơi đã ra đi của họ sau khi thoát ra khỏi tình trạng bị 
buôn bán. Đi kèm với điều nói trên là yêu cầu người bị buôn bán (trong đó có cả người 
trưởng thành) bị “trở về  về với gia đình, nơi đón nhận họ và trong một số trường hợp, 
gia đình còn “k   thay cho họ. Không rõ là tại sao thủ tục lại lại được cho là cần thiết, đặc 
biệt đối với người trưởng thành thì những thủ tục này bị cho là ấu tr  và làm ảnh hưởng 
tiêu cực tới tính làm chủ và tự quyết của họ. 
 

2. Sự tham gia của các cán bộ địa phương đối với việc trở về của nạn nhân. Hồi hương và 
tiếp nhận nạn nhân yêu cầu có sự tham gia (thường là có sự hiện diện) của cán bộ địa 
phương, bao gồm việc dẫn đường hoặc đi cùng hoặc trưởng thôn là người tiếp nhận khi 
nạn nhận được đưa trở về cộng đồng. Trong nhiều trường hợp, hình thức trở về công 
khai hiện diện này đã làm “lộ  thông tin người đó bị buôn bán (hoặc ít nhất là người đó 
dễ bị tổn thương hoặc di cư không thành công) cho gia đình và cộng đồng của họ, vi 
phạm tới quyền tiêng tư và bảo mật của họ, tệ hơn nữa, nó còn có thể gây ra những mối 
nguy hại lớn tới sự an toàn và anh ninh của người bị buôn bán cũng như sự phân biệt 
đối x  lâu dài và sự tẩy chay t  ch nh gia đình và cộng động của họ. 
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 

CÁC VẤN ĐỀ LUẬT PH P VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 
Như đã đề cập ở trên, thủ tục hành ch nh có thể nêu ra rất nhiều các vấn đề đạo đức, đặc biệt 
liên quan đến các quyền về riêng tư, vô danh, và b  mật của nạn nhân bị buôn bán, cũng như các 
vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh. Cần phải x m x t lại và chỉnh s a các quy định và thực 
tiễn thủ tục hành ch nh có ảnh hưởng tiêu cực đến nạn nhân bị buôn bán. Những thay đổi cần 
phải có sự tham khảo và đóng góp   kiến của nạn nhân bị buôn bán.  
 
Những thủ tục hiện thời cũng gây ra một số rủi ro cho nạn nhân bị buôn bán nếu như những thủ 
tục này không đi kèm với quy định ứng x  cho những cán bộ liên quan và những tiêu chuẩn đạo 
đức như giữa b  mật, vô danh, riêng tư và vì lợi  ch tốt nhất cho nạn nhân, đặc biệt trong trường 
hợp nạn nhân là tr   m. V  dụ, nếu cán bộ ch nh quyền và nhà chức trách không có trách nhiệm 
giữ b  mật trong việc x  l  thông tin về các ca, họ có thể chia s  những thông tin cá nhân dẫn 
đến việc họ sẽ thông tin hết về tình trạng của nạn nhân trong gia đình và cộng đồng, nếu không 
có sự đồng thuận, điều đó có thể dẫn tới việc bị kỳ thị và phân biệt đối x . Một phụ nữ ở 
Myanmar đã kể về việc người trưởng thôn đã công bố rộng rãi với bạn của mẹ cô (người đã bóc 
lột cô) là “mẹ của nạn nhân bị buôn bán.  
 
Cần phải xây dựng quy tắc đạo đức để việc chuyển tuyến tất cả các ca trong suốt quá trình (tái) 
hòa nhập bao gồm cả việc trở về cộng đồng. Trong một trường hợp, một cô gái Lào trở về cộng 
đồng, đã kể lại việc tổ chức đã nói chuyện với người trưởng thôn về việc phải giữ bí mật về quá 
khứ bị buôn bán và điều này quan trong với cô như thế nào. Tất cả cán bộ và nhân viên liên hệ 
với nạn nhân bị buôn bán phải được tập huấn về những đạo đức nghề nghiệp, kể cả lãnh đạo xã, 
những người quản lý hành chính, lái xe, phiên dịch, v.v… 
 

Vấn đề 1.7.  Các nguồn lực, hỗ trợ tài chính và tính bền vững  
Cơ quan nhà nước và các nhà tài trợ nước ngoài chưa phân bổ đầy đủ nguồn lực cho 
quá trình tài hòa nhập 
 
Các cuộc phỏng vấn với người bị buôn bán cho thấy nổi bật lên là sự thiếu hụt các nguồn lực trợ 
giúp quá trình tái hòa nhập trong các cơ quan/ban ngành của chính phủ cũng như các tổ chức 
phi chính phủ và tổ chức quốc tế. Trong nhiều trường hợp, việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ bị 
hạn chế do thiếu các nguồn lực hỗ trợ tái hòa nhập. Việc thiếu các nguồn lực trong công tác tái 
hòa nhập là do: 
 

1. Thiếu các nguồn lực từ chính phủ dành cho công tác (tái) hòa nhập. Trong khu vực 
GMS, một số dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập do chính phủ cung cấp bằng cách huy động các 
chương trình hỗ trợ nói chung sang cho nạn nhân bị buôn bán, ví dụ: chăm sóc y tế đối 
với những người tổn thương về mặt xã hội, các chương trình dạy nghề, kế hoạch xóa đói 
giảm nghèo, các cơ quan giới thiệu việc làm, các chương trình giáo dục chính quy và 
không chính quy, phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, không có một quốc gia nào trong khu vực 
cung cấp (hoặc tài trợ) một gói hỗ trợ tái hòa nhập toàn diện cho người bị buôn bán và 
không duy trì giám sát ca. 
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2. Các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế do các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp 
kinh phí cũng không đảm bảo có đủ các nguồn lực. Phần lớn các chương trình hỗ trợ tái 
hòa nhập được tài trợ bởi các nguồn bên ngoài (các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế và 
các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và do các tổ chức quốc tế  
triển khai cung cấp dịch vụ. Những dịch vụ do các tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức 
quốc tế cung cấp thường có các nguồn lực tốt hơn và đa dạng hơn so với những dịch vụ 
do chính phủ cung cấp. Cán bộ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức quốc 
tế dường như cũng giữ mối liên lạc với người bị buôn bán sát sao hơn, các nguồn lực đề 
xuất được s  dụng để thuê cán bộ quản lý ca và theo dõi, giám sát ca trong một thời 
gian dài. Tuy nhiên, đôi khi những hạn chế về nguồn lực cũng như khó khăn về tài chính 
cũng làm ảnh hưởng tới những chương trình này dẫn đến việc hạn chế khả năng tiếp 
cận các dịch vụ trợ giúp tái hòa nhập của người bị buôn bán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH PHẦN 2 

Các vấn đề trong cung cấp dịch vụ (tái) hoà 

nhập cá nhân hoá 
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A psychosocial counsellor from the Cambodian NGO Transnational Psychosocial Organization (TPO) offers counselling home 
visits to client victims of trafficking.  
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Những phát hiện chính Phần 2 – Các vấn đề trong cung cấp dịch 
vụ (tái) hoà nhập cá nhân hoá  

Vấn đề 2.1.  Thiếu các hỗ trợ mang tính cá nhân hóa 
Các dịch vụ (tái) hòa nhập không được thiết kể để đáp ứng nhu cầu và hoàn cảnh của 
từng cá nhân 
 
Nhiều tổ chức cung cấp một gói hỗ trợ tiêu chuẩn tới tất cả những người hưởng lợi. Tuy nhiên, 
đối với một số đông người bị buôn bán, những dịch vụ và sự hỗ trợ mà họ nhận được (và cái 
cách thiết kế những dịch vụ này) không được thiết kế đầy đủ để đáp ứng như cầu, tình trạng, lợi 
 ch hay năng lực của t ng cá nhân. Có rất nhiều yếu tố dẫn tới việc thiếu các dịch vụ hỗ trợ cá 
nhân hóa trong nhiều chương trình hỗ trợ và cơ quan/tổ chức. Lý do chủ yếu là do không có đủ 
thời gian và sự tập trung cần thiết vào quá trình làm việc cùng người bị buôn bán để đánh giá 
nhu cầu, lợi ích và tình trạng riêng của t ng cá nhân. Bao gồm: 
 

1. Thiếu đánh giá nhu cầu cá nhân  
2. Chưa có đủ thời gian dành cho việc đánh giá như cầu  
3. Sự tham gia của người hưởng lợi bị hạn chế  
4. Hạn chế trong việc chia sẻ qua lại giữa nước đến và nước nguồn  

 
Có 2 hệ quả chính của việc thiếu các dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa đối với người bị buôn bán, đó là 
những trợ giúp đó hoặc không có tác dụng (không đáp ứng được nhu cầu của người bị buôn 
bán) hoặc không có sẵn. Cả hai đều gây ra những tác động lâu dài đối với những kết quả của 
(tái) hòa nhập 
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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
C C CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ  H NG ĐƯỢC XÂY DỰNG DỰA TRÊN  

CÁC NHU CẦU VÀ HOÀN CẢNH CỦA CÁ NHÂN 
 
Một thanh niên Việt Nam bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch bóc lột lao động. Khi trở về anh ta 
muốn học một khóa s a chữa ô tô nhưng tổ chức giúp đ  không có chương trình hỗ trợ này. 
Thay vào đó người ta giới thiệu cho anh ấy làm ở một công ty xuất khẩu da giầy hoặc học nghề 
s a chữa xe máy. Anh ấy không thích cả hai phương án  và cũng không cảm thấy họ đưa ra 
những phương án việc làm khả thi. Anh quyết định t  chối nhận hỗ trợ.  
 
… VÀ SỰ THAM GIA HẠN CHẾ CỦA NGƯỜI HƯ NG LỢI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH 

(TÁI) HÒA NHẬP 
 
Một nam giới Cambodia bị bán sang Thái Lan vì mục đ ch bóc lột lao động, kể lại sự bất đồng 
trong trao đổi thông tin giữa anh và tổ chức hỗ trợ khi họ tới để đánh giá các nhu cầu của anh. 
Điều đó dẫn tới việc đưa ra các dịch vụ mà anh ấy không muốn hoặc không cần. Tổ chức hỗ trợ 
bố trí cho anh tham gia một lớp học nghề những anh ấy không thể vì vẫn còn bị thương t  lúc bị 
buôn bán và vì anh ấy cũng không th ch học lớp dạy nghề đó. Vợ anh ấy cũng đang mang thai và 
anh ấy cần làm việc để hỗ trợ gia đình. Anh ấy muốn mở một c a hàng bán tạp hóa ở trong làng, 
vì thế anh ấy cần vốn. Thay vào đó, anh ấy lại được cho một số con giống để nuôi những tất cả 
đều chết.  hi được hỏi nếu anh ấy có vấn đề gì mà không được giúp đ , anh ấy đã tỏ ra bực bội 
và nói: “Họ chả hiểu hoàn cảnh của tôi tí nào .  
 
Một cô gái Myanmar cũng rất bực mình vì đã không được tham gia vào việc quyết định các hỗ 
trợ và cuộc sống của mình. Cô ấy nói rằng khi cán bộ hỗ trợ đến gặp tôi, họ chỉ nói chuyến với 
mẹ tôi mà chả hỏi ý kiến tôi. 
 

THỰC TIỄN TỐT 
NHỮNG NẠN NHÂN ĐƯỢC Đ NH GI  (VÀ Đ NH GI  LẠI) NHU CẦU  

TRONG QUÁ TRÌNH (TÁI) HÒA NHẬP  
 
Một nam thanh niên Myanmar bị buôn bán trong nội địa đã mô tả về việc thường xuyên liên hệ 
và hỗ trợ cá nhân hóa. Một nhà cung cấp dịch vụ gặp anh 3 tháng/lần để xem mọi việc tiến triển 
thế nào và thảo luận xem có vấn đề gì các nhu cầu phát sinh trong thời gian giữa hai cuộc gặp. 
Anh ấy đã nói rằng đối với anh hình thức hỗ trợ và liên lạc thường xuyên là rất quan trọng đối 
với quá trình (tái) hòa nhập của anh.  
 
Một phụ nữ Thai Lan, bị bán sang Nhật vì mục đ ch mại dâm, thường xuyên liên hệ với cán bộ xã 
hội của mình. Người cán bộ xã hội thỉnh thoảng gọi điện cho chị ấy xem mọi việc thế nào và nếu 
chị ấy có các nhu cầu cần hỗ trợ. Chị ấy mắc một căn bệnh mãn tính phải uống thuốc thường 
xuyên nên người cán bộ xã hội muốn đảm bảo chị ấy có thứ thuốc mà mình cần.  

  

Vấn đề 2.2.  Thiếu các dịch vụ toàn diện 
Không sẵn có các gói dịch vụ toàn diện cung cấp cho tất cả những người bị buôn bán  
 
Nhiều người bị buôn bán đã chia s  về tác dụng của một gói hỗ trợ toàn diện trong đó đã cá 
nhân hóa các dịch vụ hỗ trợ đóng góp như thế nào tới sự thành công của (tái) hòa nhập. Trong 
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số những người được phỏng vấn, 7  người đã được nhận những hỗ trợ được xếp hạng là một 
gói hỗ trợ toàn diện các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập. Tuy nhiên, nhìn chung những người bị buôn 
bán không được nhận các gói dịch vụ toàn diện hỗ trợ (tái) hòa nhập sau khi thoát ra khỏi hoàn 
cảnh bị buôn bán. Hơn nữa, phần lớn nạn nhân lại rơi vào hoàn cảnh “được hỗ trợ chưa tới 
mức  – ví dụ: họ nhận được một vài (đôi khi là nhiều) loại hình hỗ trợ nhưng không phải là một 
gói toàn diện các dịch vụ được thiết kế cho phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của t ng cá nhân. 
 
Việc cung cấp một gói dịch vụ đầy đủ có sự khác biệt giữa các cơ quan/tổ chức cũng như giữa 
các nước. Tuy vậy, có 3 loại hình dịch vụ được xác định cho dù người đó có (hoặc không) tiếp 
cận được tới các dịch vụ tái hòa nhập toàn diện trong khu vực: 
 

1. Gói dịch vụ toàn diện chỉ có ở trong các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, không sẵn có ở cộng 
đồng. Nhìn chung các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập toàn diện khá phổ biến trong các 
chương trình hỗ trợ tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân với hàng loạt các dịch vụ được cung 
cấp. Ít phổ biến hơn là những hỗ trợ toàn diện khi nạn nhân quay trở về sinh sống ở 
cộng đồng quê hương của họ. 
  

2. Hạn chế các dịch vụ dành cho người bị buôn bán là nam giới và bé trai. Trong nhiều 
trường hợp, nạn nhân bị buôn bán là nam giới đã ch nh thức được ghi nhận song họ vẫn 
chỉ nhận được những hỗ trợ rất hạn chế. Một số  t hoàn toàn không được hỗ trợ. Kể cả 
trong trường hợp được hỗ trợ thì những hỗ trợ đó cũng rất cơ bản. Những hỗ trợ dành 
cho nam giới chủ yếu là dành cho việc hỗ trợ hồi hương và đáp ứng các nhu cầu cơ bản, 
ít hỗ trợ dành cho việc (tái) hòa nhập lâu dài. Một số nam giới nhận được sự trợ giúp 
cho quá trình trở về nhà – bao gồm chi ph  đi lại, và đôi khi, được ở lại vài ngày trong các 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân với rất ít (hoặc thâm chí là không có) hỗ trợ trong thời gian tá túc 
tại đó (vd: “hỗ trợ cơ bản ). Chỉ có 5 bé trai (trong nghiên cứu này) được nhận những 
dịch vụ tạm coi là một gói hỗ trợ tái hòa nhập toàn diện.  Những ca này trái ngược hẳn 
với trường hợp của nhiều nạn nhân nữ cùng độ tuổi (đôi khi có trải nghiệm bị buôn bán 
rất giống nhau) – những người thường nhận các gói hỗ trợ toàn diện hơn khi họ ở trong 
các cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 
 

3. Tính toàn diện của gói dịch vụ phụ thuộc vào từng cơ quan/tổ chức. Chất lượng và 
mức độ của các dịch vụ hỗ trợ (tái) hòa nhập mà người bị buôn bán nhận được bị ảnh 
hưởng khá nhiều bởi việc cơ quan/tổ chức nào tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ 
đó. Người bị buôn bán trong cùng một quốc gia cũng được nhận các mức trợ giúp khác 
nhau tùy thuộc vào địa phương/khu vực nơi họ sinh sống (cơ quan hay tổ chức nào 
đang hoạt động tại địa bàn đó) và ai đã liên lạc với họ (vd: tổ chức đã xác định họ là nạn 
nhân). Trong nhiều trường hợp, những người bị buôn bán có hoàn cảnh và nhu cầu 
giống nhau lại nhận được nhiều mức độ hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào cơ quan/tổ 
chức nào đang giúp đ  họ. 

 
Trong nhiều trường hợp, thất bại trong việc t nh đến những gói nhu cầu hỗ trợ có tương quan 
trực tiếp với những thất bại tái hòa nhập, thậm chí, trong một số trường hợp, là những thất bại 
dài hơi của tái hòa nhập. Điều này nhấn mạnh nhu cầu về những tiêu chuẩn tối thiểu trong hỗ 
trợ và giúp đ  tái hòa nhập 
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THỰC TIỄN TỐT 
NẠN NHÂN BỊ BUÔN   N ĐƯỢC NHẬN DỊCH VỤ TOÀN DIỆN GÓP PHẦN  

TÁI HÒA NHẬP THÀNH CÔNG 
 

Một người đàn ông Campuchia bị bán sang Thái Lan làm việc trong một xưởng chế biến thực 
phẩm, được giải cứu khi cảnh sát Thái Lan và Campuchia phối hợp đột k ch xưởng này. Sau khi 
sàng lọc và được xác định là nạn nhân bị buôn bán, anh ấy được chuyển đến một nhà tạm lánh 
và cảnh sát khởi tố vụ án khởi tố k  buôn người. Anh ấy đã ở tại nhà tạm lánh trong 3 tháng 
trong thời gian đó anh ấy có thể làm việc. Anh ấy nói rằng anh ấy được đối x  tốt, được tôn 
trọng và được cán bộ hỗ trợ. Anh ấy được cán bộ Sứ quan tháp tùng đến biên giới Campuchia và 
được bố trí nghỉ đêm ở một trung tâm quá cảnh trước khi được cấp kinh phí trở về nhà. Khi trở 
về nhà, anh ấy nhận được một số hỗ trợ ban đầu sau đó được cấp một số con lợn giống để chăn 
nuôi tăng thu nhập. Anh ấy cũng làm thêm thợ xây. Anh ấy lại đoàn tụ với gia đình, họ hàng, và 
hòa nhập tốt với cộng đồng.  
 
Một người đàn ông Thai Lan, bị bán sang Israel vì mục đ ch bóc lột lao động, đã được hỗ trợ ở 
Israel trong việc đòi bồi thường tiền lương còn nợ t  người chủ s  dụng lao động. Anh ấy cũng 
được giúp đ  để tìm một công việc được trả lương đầy đủ, được bố trí chỗ ở và nhiều dịch vụ 
khác. Sau khi trở về Thái Lan anh ấy gặp một cán bộ xã hội người đã hỗ trợ tài chính cho anh trở 
về nhà.  au đó, một cán bộ xã hội của nhà nước đến thăm, nói chuyện với anh về các nhu cầu hỗ 
trợ. Khi anh ấy định quay lại làm nông, anh ấy được cấp một khoản tiền để mua dụng cụ và hạt 
giống, và những nhu cầu khác để làm ruộng. 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NẠN NHÂN Bị  U N   N  H NG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐẦY ĐỦ GẶP NHIỀU  HÓ  HĂN TRONG  

QUÁ TRÌNH TÀI HÒA NHẬP 
 
Một phụ nữ Campuchia được hỗ trợ pháp l  để đòi bồi thường t  người bán chị ấy nhưng lại 
không được hỗ trợ học nghề và tìm việc hoặc mở một tiệm gì đó để kinh doanh, có ngh a là 
chị ấy phải tự vật lộn với khỏ khăn về kinh tế.  hi được hỏi về hoàn cảnh kinh tế, chị ấy nói 
rằng chị ấy phải bán hoa quả và một số đồ nướng ở một ngôi trường để kiếm sống.  
 
Một cô gái Lào, bị bán ra nước ngoài, trở về nhà với gia đình. Gia đình cô rất nghèo nên có 
nhiều nhu cầu. Tuy nhiên, các dịch vụ được giới thiệu rất hạn chế – cô được hỗ trợ tiền để đi 
học, được học nghề trồng nấm và cả một ít gạo cho gia đình. Tuy nhiên, gia đình không được 
hỗ trợ về kinh tế để có thể giúp họ giải quyết tình hình kinh tế chung. Nếu tình hình kinh tế 
được cải thiện thì cũng phần nào hỗ trợ (tái) hòa nhập cho cô. 
 
Một người đàn ông Campuchia, bị bán để làm việc trong một tàu đánh cá, đã được cấp một 
cái máy bơm nước và con trai ông, cũng bị bán làm cho một tàu đánh cá, được hỗ trợ một cái 
x  máy. Đây là những hỗ trợ một lần và ông không có liên hệ gì với hỗ trợ các tổ chức t  đó 
đến nay.  
 

  

Vấn đề 2.3.  Thiếu chỗ ở phù hợp  
Những lựa chọn về nơi ở không phải lúc nào cũng an toàn, thoải mái và phù hợp với khả 
năng tài chính 
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Một biện pháp để (tái) hòa nhập thành công là việc người bị buôn bán có được một nơi phù hợp 
để sống tạm thời hoặc lâu dài. Điều đó ngh a là nơi đó phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn, 
thoải mái và dễ dàng thích nghi. Xét về ngắn hạn, nhu cầu về nơi ở của một vài nạn nhân đã 
được đáp ứng thông qua những cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Điều đó nói lên rằng không phải tất cả 
các nạn nhân đều tiếp cận được tới (kể cả là tạm thời) các cơ hội về nơi ở ngay sau khi thoát ra 
khỏi hoàn cảnh bị buôn bán. Một số người bị buôn bán lại phải ở trong nhà tù, hoặc các trại tạm 
giam thay vì được ở tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Điều này đặc biệt phổ biến đối với nạn nhân là 
nam giới – đối tượng mà các dịch vụ thường không dành cho họ. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề 
xảy ra ở một vài nước đến khi mà nạn nhân là phụ nữ và tr   m cũng phải ở trong các trại giam 
hoặc đồn cảnh sát. 
 
Các chương trình bố tr  nơi ở chỉ là một giải pháp ngắn hạn (đôi khi là tạm thời). Song rất cần 
thiết chỉ ra các phương án bố tr  nơi ở lâu dài. Đối với hầu hết các nạn nhân, điều này có ngh a là 
trở về với gia đình và cộng đồng của họ - ví dụ: sống với cha mẹ, bạn đời, con cái, anh chị em 
ruột hoặc với đại gia đình lớn. Tuy nhiên, người bị buôn bán phải đối mặt với rất nhiều rào cản, 
cụ thể:  
 

1. Không có nơi nào để ở 
2. Nhà ở không an toàn 
3. Điều kiện sống không thoải mái  
4. Nhà ở không phù hợp với khả năng tài chính của nạn nhân 

 
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

NHÀ   KHÔNG SẴN CÓ,  H NG AN TOÀN, ĐẦY ĐỦ VÀ PHÙ HỢP VỚI KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH  
 
Một người đàn ông Myanmar bị bán sang Thái Lan làm trên tàu đánh cá, trước đó gặp nhiều vấn 
đề về kinh tế trong gia đình nên quyết định di cư. Anh ấy đã đặt cọc nhà mình để lấy 30,000kyat 
[tương đương với  4 Đô la M ] để khắc phục tình trạng kinh tế và sau đó muốn di cư để trả nợ. 
Trong quá trình di cư và bị bán làm việc trên tàu đánh cá, anh ấy không thể g i tiền về nên gia 
đình không thể trả nợ đúng hạn và gia đình mất ngôi nhà, chưa kể vẫn còn khoản nợ 60,000kyat 
[tương đương với 70 Đô la M ].  
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm vợ bị những k  buôn người đ  dọa khi chị trở 
về nhà. Việc đ  dọa này diễn ra một thời gian và cuối cùng gia đình chị phải bố trí cho chị sống ở 
một nơi khác an toàn hơn. Ngoài gia đình không ai biết được nơi chị ở. 
 
Một cô gái Việt Nam, bị bán sang Campuchia vì mục đ ch mại dâm, nói rằng lúc này cô cần hỗ trợ 
nhất là giúp xây lại nhà vì nó quá tồi tàn. Cô ấy nói: “Chúng tôi không có một ngôi nhà thực sự. 
Nhà tôi trông chẳng giống một ngôi nhà .  

Vấn đề 2.4.  Sức khoẻ thể chất và tinh thần kém  
Vấn đề sức khoẻ/nhu cầu y tế chưa được giải quyết làm tổn hại đến quá trình (tái) hoà 
nhập 
 
Người bị buôn bán thường có hàng loạt những vấn đề về sức kho  (thường là nghiêm trọng) và 
nhu cầu điều trị y tế. Điều này xảy ra với tất cả các nạn nhân dù là nam giới, nữ giới, người 
trưởng thành hay tr  em mà không phân biệt hình thức bị buôn bán cho dù thông thường 
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những nhu cầu về y tế tuỳ thuộc vào hình thức bị bóc lột mà người đó phải trải qua. Các nguyên 
nhân dẫn đến những vấn đề sức kho  của người bị buôn bán gồm: 
 

1. Bị bạo lực và lạm dụng trong thời gian bị buôn bán 
2. Tác động của điều kiện sống và làm việc trong thời gian bị buôn bán 
3. Hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế trong thời gian bị buôn bán 
4. Không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế sau khi thoát ra khỏi tình trạng bị buôn 

bán 
 
Khi nạn nhân được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế thì đây thường là những hỗ trợ đóng vai trò 
chủ chốt trong việc phục hồi và (tái) hoà nhập thành công của họ. Trái lại, khi sức kho  thể chất 
không tốt thường mang lại những tác động (tiêu cực) tới nhiều mặt của đời sống và là nhân tố 
cản trở quá trình (tái) hoà nhập. Vấn đề sức kho  không được giải quyết (hoặc giải quyết không 
triệt để) cản trở đáng kể đến thành công của quá trình (tái) hoà nhập của nhiều người bị buôn 
bán. Sức kho  yếu cũng như những vấn đề về điều trị y tế có ảnh hưởng nhiều cách khác nhau 
đến những người bị buôn bán nhưng đáng kể nhất là: 

 
1. Những chi phí về điều trị y tế kéo theo những vấn đề về kinh tế, trong đó có gánh 

nặng nợ nần  
2. Những vấn đề về sức khoẻ làm hạn chế khả năng lao động 
3. Hệ quả tiêu cực tới tinh thần nói chung 

 
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 

LẠM DỤNG VÀ BẠO LỰC TRONG QUÁ TRÌNH BỊ  U N   N ĐẪ DẪN TỚI NHIỀU VẤN ĐỀ 
 SỨC KHỎE NGHIÊM TRỌNG  

 
Một nam giới bị buôn bán t  Myanmar sang Thái Lan mô tả tình trạng bị bạo lực dã man dẫn 
đến thương tật của những nam giới bị buôn bán lên những con tàu đánh cá: “Tôi nhìn thấy 
người chủ không thích công nhân nghỉ mặc dù họ không được khỏe. Họ thổi còi bắt đầu công 
việc và, nếu ai mà không đi làm, họ đổ nước sôi vào người họ. Một số người đã chết vì những 
vết thương này. Các ông chủ còn n m đá lạnh vào họ, đánh họ bằng các loại dụng cụ. Một nam 
giới người Thái Lan bị đánh đến chết. Tôi cũng thấy nam giới [có v  như người nước ngoài] cũng 
bị đánh gãy cả răng vì không hoàn thành công việc vì không hiểu tiếng và những hướng dẫn. Tôi 
cũng thấy một số người chết vì tai nạn [trên tàu]. Nếu có người nào bị rơi xuông biển, họ cũng 
chẳng buồn cứu.  
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Malaysia làm giúp việc gia đình. Cô bị bắt nấu nướng và dọn 
dẹp nhà c a và chăm sóc gà chọi. Sau một vài tháng, “ông chủ  bắt đầu đánh đập và tra tấn cô 
khi gà ốm hoặc khi không hài lòng với công việc của cô. Vào nhiều thời gian khác nhau, cô bị trói 
bằng dây th ng, chân bị xích, và bị bóp cổ. Cô cũng bị chủ dùng dao, kéo cắt vào thân thể, và bị 
g  dây điện vào người.  
 

….NHỮNG VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ  O ĐIỀU KIỆN SỐNG VÀ LÀM VIỆC TỒI TỆ KHI BỊ BUÔN BÁN 
Một nam giới người Việt, bị bán sang lò gạch ở Trung Quốc, đã bị gãy tay vì gạch rơi. Anh ấy 
không được chữa trị, và vết thương nặng phải mổ. Những chỉ sau vài ngày sau khi phẫu thuật  
họ ép anh quay lại làm việc. Anh cũng kể những công nhân Trung Quốc và Việt Nam làm việc ở lò 
gạch đã bị thương và bị ốm vì điều kiện làm việc độc hại, bị thương mà không được chữa trị. 
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Một cô gái Cam-pu-chia bị buôn bán trong nước làm mại dâm khi cô 16 tuổi. Cô bị giữ trong nhà 
chứa và buộc phải tiếp khách mà không dùng bao cao su. Kết quả là cô đã bị nhiễm HIV.  
   

VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ VÀ TỔN THƯƠNG  O  H NG ĐƯỢC CHỮA TRỊ HOẶC CHỮA TRỊ  
 H NG ĐẦY ĐỦ TRONG THỜI GIAN BỊ BUÔN BÁN  

 
Một phụ nữ Việt Nam bị buôn bán to Trung Quốc làm mại dâm nói rằng cô đã bị viêm phụ khoa 
rất nặng vì phải quan hệ tình dục với nhiều khách. Cô được đến một phòng khám tư để chữa 
bệnh, nhưng th o cô, chỉ được dùng những dịch vụ r  tiền nhất, và chữa trị hạn chế nhất nên 
viêm nhiễm không được chữa lành. Cô bị ép quay lại tiếp khách khi viêm nhiễm chưa lành hẳn. 
 
Một nam giới t  Myanmar bị bán lên một tàu đánh cá đã bị một tai nạn. Xương tay và cánh tay 
bị kẹt. Thuyền trưởng đưa anh đến một bệnh viện để ghim cố định xương vào chỗ bị gãy. Sau 
vài ngày, khi mà xương còn lâu mới lành, thuyền trưởng c  một thuyền viên đến bệnh viện và 
buộc anh phải trở về tàu để tiếp tục làm việc. Mặc dù sau đó anh cũng được chữa trị thêm và 
được phẫu thuật, nhưng xương không thể liền lại được và anh ta hỏng luôn cánh tay.  
 

NHIỀU NẠN NHÂN  H NG ĐƯỢC NHẬN CÁC DỊCH VỤ CHĂM  ÓC Ý TẾ (ĐẦY ĐỦ)  
SAU KHI THOÁT RA KHỎI HOÀN CẢNH BỊ BUÔN BÁN  

 
Một nam giới Myanmar bị sốt r t khi bị buôn bán vì mục đ ch bóc lột lao động sang Thái Lan. 
 an đầu, sau khi trở về nhà, anh không được hỗ trợ gì và không làm việc được. Hiện tại anh (anh 
và vợ bán đồ ăn ở chợ) và nếu làm việc được thì có thể trang trải những nhu cầu hàng ngày 
trong gia đình. Tuy nhiên, căn bệnh sốt r t lại tái diễn nên đôi khi phải nghỉ làm, đôi khi làm việc 
một ngày thì phải nghỉ hai ngày.  
 
Một phụ nữ Việt Nam bị buôn bán to Trung Quốc làm mại dâm bị chủ khai thác dã man và hậu 
quả là chị đã bị nhiều vết thương.  au khi trốn bất thành, chị bị đánh dã man bằng các dụng cụ 
kim loại, gây ra những thương tật ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều năm sau khi trở về. Chị đã 
không được chăm sóc sức khỏe khi trở về nhà, và, vì những thương tật này, chị không thể ra 
ngoài làm việc được, vào thời điểm phỏng vấn. 

Vấn đề 2.5  Căng thẳng, lo lắng, tuyệt vọng và trầm cảm 
Không được hỗ trợ tham vấn và tư vấn tâm lí đầy đủ dẫn đến tâm trạng bất ổn 
 
Nhiều người bị buôn bán chia s  những giai đoạn “bất ổn  trong cuộc sống hậu thời kỳ bị buôn 
bán của họ. Họ nói về những cảm giác căng thẳng và giận dữ, lo lắng và chán nản, tuyệt vọng và 
thất vọng. Bất ổn tâm lý là do 2 nguyên nhân chính: 
 

1. Những khó khăn do bị buôn bán mà ra. Nạn nhân phải trải qua những trải nghiệm hãi 
hùng trong thời kì bị buôn bán. Họ bị làm dụng và bạo lực, phải chứng kiến người khác 
bị bạo lực, chịu điều kiện sống và làm việc tồi tệ, họ không có tự do hoặc sự lựa chọn 
nào khác, họ không được chăm sóc sức khỏe v.v. Ngoài ra, họ bị tách khỏi gia đình và 
cộng đồng trong thời gian dài và thường không được hỗ trợ gì trong giai đoạn bị buôn 
bán. Kết quả là nhiều nạn nhân phải chịu những căng thẳng và sang chấn nghiêm trọng 
là hậu quả của việc bị buôn bán. Nhiều người cho biết họ đã rất lo lắng, trầm cảm và 
cảm thấy tuyệt vọng. Mối lo ngại đặc biệt đó là những tác động tâm lí của buôn bán 
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người lên tr  nhỏ - đối tượng chưa phát triển đầy đủ các k  năng để chống chọi lại ở lứa 
tuổi của chúng. 
 

2. Những khó khan khi cố gắng hồi phục và đi lên từ quá khứ bị buôn bán. Đối với nhiều 
nạn nhân, thoát ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán chưa chắc đã là một giải pháp cứu cánh 
ngay lập tức. Không những họ vẫn tiếp tục đối phó với trải nghiệm bị buôn bán mà còn 
phải đối mặt với nhiều vấn đề và căng thẳng khác, gồm: 

 
a. Trở về nhà với hai bàn tay trắng. Nợ nần khi ra đi và/hoặc không có khả năng g i 

tiền về; 
b. Bị thất nghiệp sau khi trở về nhà và/hoặc không thể làm việc; 
c. Những căng thẳng trong gia đình; 
d. Thiếu sự hỗ trợ tinh thần của gia đình và cộng đồng; 
e. Kì thị và phân biệt đối x  trong gia đình và cộng đồng; và 
f. Thiếu sự hỗ trợ và giúp đ  để đối mặt với cuộc sống sau bị buôn bán. 

 
Nhiều nạn nhân đề cập đến tầm quan trọng của việc có thể chia s  những trải nghiệm của họ với 
người khác và nhận được sự động viên, hỗ trợ. Đối với những người được tiếp cận với các dịch 
vụ tư vấn cho rằng rằng đây là hình thức hỗ trợ quan trọng. Một số nạn nhân bị khác cũng chia 
s  về việc muốn có cơ hội nói với người nào đó về những vấn đề của mình và việc thiếu cơ hội 
chia s  này là khoảng trống trong những dịch vụ có sẵn. 
 

Tôi không muốn một mình giữ câu chuyện buồn của mình. Tôi cảm thấy tự tin để chia sẻ 
với một ai đó có thể hiểu hoàn cảnh của tôi. 

 
Trong một vài trường hợp, người bị buôn bán được tiếp nhận tham vấn và hỗ trợ tâm lý. Có một 
số cán bộ chuyên trách đã được đào tạo trong khu vực – những người có đủ trình độ để cung 
cấp các hỗ trợ tâm lí và tham vấn trị liệu. Một số chương trình có tuyển dụng những chuyên gia 
tư vấn tâm lý hoặc tham vấn viên “nội bộ . Tuy nhiên đây không hẳn là tiêu chuẩn và hình thức 
hỗ trợ này không phải lúc nào cũng sẵn có đối với người bị buôn bán trong khu vực. Những vấn 
đề liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và tham vấn gồm: 
 

1. Hạn chế cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp và tham vấn tâm lý 
2. Có quá ít chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực trợ giúp và tham vấn tâm lý  
3. Thiếu những hỗ trợ tâm lý chuyên biệt dành riêng cho trẻ em bị buôn bán  
4. Rào cản ngôn ngữ, một số dịch vụ tham vấn được thực hiện bằng tiếng nước ngoài  
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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NẠN NHÂN BỊ CĂNG THẲNG, LO LẮNG, TUYỆT VỌNG VÀ TRẦM CẢM SAU KHI BỊ BUÔN BÁN  

 
Một nam giới bị buôn bán t  Myanmar sang Thái Lan làm việc trên tàu đánh cá kể lại đã phải 
xấu hổ đến nhường nào khi trở về nhà với hai bàn tay trắng. Bạn bè mời anh tham gia các hoạt 
động sinh hoạt vào buổi tối nhưng anh không muốn đi ra ngoài. Anh chia s  rằng anh thấy mình 
“nhỏ b    vì anh đã mất nhà, lâm vào cảnh nợ nần và gặp rất nhiều vấn đề về kinh tế và cá nhân.  
 
Một phụ nữ Cam-pu-chia bị buôn bán làm giúp việc gia đình ở Malaysia kể lại sự bất ổn tinh thần 
và chẳng vui v  gì khi trở về, phải chịu “nỗi đau tinh thần.  Điều này cũng khiến chị không thể 
làm việc được, thậm ch    năm sau khi bị buôn bán. Đây được coi là một sự căng thẳng đáng lo 
ngại; chị muốn mình khỏe lại để có thể làm công việc mà mình thích.  
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc làm vợ kể lại cảm giác buồn bã và thất vọng sau 
khi trở về, thậm chí có giai đoạn cô còn định tự t .  
 
Một phụ nữ Việt Nam, bị bán sang Hồng Kông làm giúp việc gia đình, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì 
đã di cư không thành công và không muốn ra khỏi nhà sau khi trở về. Cô kể mình đã khóc và 
khóc trong suốt những tháng sau khi trở về và mặc dù gia đình đã động viên khuyến khích và hỗ 
trợ rất nhiều, nhưng điều đó chỉ làm choc ô cảm thấy tồi tệ hơn và đôi khi cảm thấy thật thấp 
kém.  

Vấn đề 2.6  Những vấn đề hành chính và pháp lý 
Người bị buôn bán gặp nhiều vấn đề trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và 
pháp lý. 
 
Người bị buôn bán phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về hành chính và pháp lý hậu giai đoạn bị 
buôn bán, kể cả ở nước đến và tại quê hương mình. Một số thủ tục có liên quan trực tiếp tới 
việc bị buôn bán – vd: cần phải thay thế các giấy tờ tuỳ thân bị mất trong thời gian bị buôn bán. 
Một số khác, tuy không phải liên quan trực tiếp đến việc bị buôn bán, vd: ly hôn, giám hộ, nhưng 
nếu không giải quyết cũng sẽ có những tác động bất lợi tới đầu ra của (tái) hoà nhập. Trong một 
số trường hợp, các vấn đề về hành ch nh thường là vấn đề của cá nhân người bị buôn bán, song 
ở một số trường hợp khác, các yêu cầu có liên quan tới các thành viên trong gia đình, đặc biệt là 
tr  em. Những vấn đề chính bao gồm:  
 

1. Giấy tờ tuỳ thân và các đăng kí pháp lý khác 
2. Giấy khai sinh/đăng kí công dân của nạn nhân và con cái họ 
3. Đăng kí hộ khẩu 
4. Giấy phép và đăng kí khi sống tại nước ngoài 
5. Giấy xác định là nạn nhân của buôn bán người 
6. Các vấn đề pháp lý khác như ly dị hay giám hộ trẻ nhỏ  
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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
THIẾU CÁC GIẤY TỜ TUỲ THÂN LÀ MỘT THÁCH THỨC KHI (TÁI) HOÀ NHẬP  

 
Một thanh niên tr  bị buôn bán trong nội địa Trung Quốc làm ăn xin t  khi còn bé nói rằng cậu 
gặp rất nhiều vấn đề vì không có chứng minh thư (CMT): “Ước gì tôi có được một công việc. Tôi 
không có CMT nên không ai trong trung tâm này có thể tìm việc cho tôi. Tôi không biết để có 
CMT thì tôi cần giấy tờ gì. Tôi đã đi rất xa khỏi gia đình và tôi sẽ không quay trở về [nhà tôi] để 
lấy CMT được . 
 
Một phụ nữ Myanmar, bị bán sang Trung Quốc làm vợ, đã mất CMT trong thời gian bị bóc lột ở 
Trung Quốc. T  khi trở về chị đã không thể làm lại CMT mới vì chị không có giấy khai sinh hay sổ 
hộ khẩu vì chị vốn được nuôi nấng bởi cha mẹ đ  đầu. 
 

ĐĂNG  Ý HỘ KHẨU LÀ MỘT THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MỘT VÀI NẠN NHÂN 
 
Một cô gái Lào cần xin xác nhận của chính quyền địa phương trước khi rời làng để đến ở trong 
một cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Đối với cô, quá trình này không rõ ràng: “Tổ chức hỗ trợ yêu cầu tôi 
làm thủ tục và tôi phải đến nhà trưởng thôn và cán bộ huyện xin xác nhận vào giấy tờ cho tôi. 
Việc này hơi rắc rối và khó khăn đối với tôi . 
 

RÀO CẢN TRONG VIỆC ĐƯỢC XÁC NHẬN LÀ NẠN NHÂN  
(ĐI  ÈM VỚI QUYỀN LỢI VÀ SỰ TRỢ GIÚP) 

 
Một phụ nữ Việt Nam, bị bán sang Trung Quốc làm vợ, khi trở về đã đến chính quyền xã để trình 
báo.  au đó, chị biết rằng đáng lẽ họ phải giải thích cho chị là một nạn nhân cần điền vào đơn đề 
nghị hỗ trợ như thế nào, nhưng họ đã không làm như vậy. Theo lời chị nói thì: “Họ chẳng quan 
tâm . Kết quả là chị không biết thông tin gì về những hỗ trợ mà chị có thể được hưởng và chị 
cũng không được hỗ trợ gì. 

 
Thực tế, giải quyết những vấn đề này rất phức tạp vì có nhiều rào cản, gồm:  
 

1.  Thủ tục phức tạp, rắc rối, và đôi khi lòng vòng; 
2. Chi phí cao (thường ngăn cấm);  
3. Thái độ cản trở và đôi khi kỳ thị của nhà chức trách; 
4. Những rào cản thực tế (như đi lại đến một trung tâm hành chính, thiệt hại về thu nhập khi 

không thể làm việc, và vừa trông con vừa giải quyết những vấn đề này). 

 
THỰC TIỄN TỐT 

HỖ TRỢ LÀM CÁC THỦ TỤC XIN GIẤY TỜ TUỲ THÂN   QUÊ NHÀ  
 
Một phụ nữ t  Myanmar bị bán sang Trung  uốc làm vợ đã kể lại quá trình được cán bộ xã hội 
hỗ trợ trong việc xin cấp mới giấy tờ tùy thân sau khi trở về Myanmar thông qua một thư giới 
thiệu khẳng định nhân thân của chị. Ngoài ra tổ chức đó cũng giúp chị chi trả mọi chi ph  phát 
sinh trong quá trình xin cấp giấy tờ. 
 
Một cô gái Myanmar bị buôn bán sang Thái Lan làm mại dâm, được cảnh sát Myanmar hỗ trợ 
làm CMT. Cảnh sát cấp cho cô một giấy giới thiệu, để trình cho các cơ quan có thẩm quyền. Và 
cô được cấp CMT miễn phí.  
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ĐĂNG  Í PH P LÝ  HI ĐANG   NƯỚC NGOÀI 
 
Một nam giới Myanmar bị buôn bán ra nước ngoài làm trên tàu đánh cá ở Thái Lan đã trốn khỏi 
tàu và được một phụ nữ che dấu, sau đó còn tìm giúp anh công việc ở một con tàu khác. Anh 
làm ở đó vài tháng và được trả lương đều đặn nhưng vẫn sợ gặp lại chủ cũ và người môi giới. 
Anh đi đến một thị trấn khác và xin việc trong một xưởng cưa. Anh làm việc ở đó một năm và 
được chủ giúp xin cấp giấy tờ dành cho lao động di cư.  

Vấn đề 2.7  Nhu cầu kinh tế  
Những mô hình trợ giúp kinh tế hiện tại không phải lúc nào cũng giúp cải thiện hoàn 
cảnh kinh tế. 
Trợ giúp kinh tế thường là nhu cầu được người bị buôn bán xác định đầu tiên ngay sau khi thoát 
ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán/hoặc khi họ trở về nhà. Người bị buôn bán cần phải làm việc và 
kiếm tiền để trang trải cuộc sống của chính họ và gia đình họ cũng như giải quyết những vấn đề 
kinh tế là hậu quả của việc bị buôn bán. Căn nguyên dẫn tới việc di cư của nhiều người bị buôn 
bán xuất phát t  những vấn đề về kinh tế và nhu cầu của gia đình. Và đối với nhiều người, hoàn 
cảnh kinh tế của họ lại trở nên bi đát hơn do hậu quả của việc bị buôn bán. Một số đã phải vay 
nợ để lấy chi phí lo cho việc di cư và cuối cùng thì di cư không thành công (bị buôn bán) và 
không thể trả được nợ. Một số khác thì lại vay nợ để chi trả cho việc trở về hoặc chuộc chính 
mình ra khỏi cảnh bị buôn bán. Một số người bị buôn bán không thể làm việc sau khi bị buôn 
bán trở về phần vì do ốm đau, bị thương hoặc không thể tìm được việc làm, điều đó có ngh a là 
không thế kiếm tiền, và thường tiếp tục phát sinh nợ (hoặc tăng dần khoản nợ lên).  
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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN GẶP NHIỀU VẤN ĐỀ KINH TẾ TRƯỚC VÀ SAU KHI BI BUÔN BÁN 

 
Một nam giới Myanmar nói rằng anh đã phải vay 1.200.000 kyat [tương đương 1.  0 đô la M ] 
để đi làm việc ở Malaysia và thêm 200.000 kyat [tương đương 22  đô la M ] để cho vợ sinh con. 
Với lãi suất 10%, anh không thể nào trả hết nợ. Anh vẫn còn nợ khoảng một triệu kyat [tương 
đương 1.1   đô la M ] kể cả tiền lãi.   
 
Một phụ nữ Việt Nam bị buôn bán làm giúp việc gia đình ở Hồng  ông kể rằng việc di cư/bị buôn 
bán của cô đã dẫn đến những vấn đề tài ch nh và những vấn đề về quan hệ trong gia đình cô. Để 
được đi làm, gia đình đã vay 2  triệu đồng [tương đương 1.200 đô la M ] t  ngân hàng và sau 
đó phải bán một cái máy nông nghiệp để trả nợ khi cô bị buôn bán và không thể g i tiền về.  au 
khi trả nợ, cô vay thêm  0 triệu đồng [tương đương 1. 00đô la M ] mua đất và để hỗ trợ gia 
đình nhưng rồi không thể trả được nợ.  ây giờ thì cô đang lâm vào cảnh nợ đồng lần, vay số tiền 
này để trả cho số tiền khác vay t  trước. Vấn đề này xảy ra t  năm 200 .  o nợ nần nhiều quá, 
cô và chồng cãi nhau nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và việc học của con ở 
trường. Đứa con trai cả thi thoảng còn bỏ học để đi làm trả nợ.  

 
 
Trong một vài trường hợp, các chương trình tăng cường phát triển kinh tế được một số chuyên 
gia trong l nh vực này xây dựng và triển khai bài bản. Họ dựa trên những kiến thức về nhu cầu 
của thị trường lao động địa phương, khả năng tiếp cận tới các chương trình đào tạo dạy nghề 
(chất lượng cao) và những người đã t ng có kinh nghiệm làm việc với người bị buôn bán nhằm 
xây dựng năng lực (và sự tự tin) để đáp ứng được những nhu cầu của thị trường lao động. 
Những chương trình này cũng đã thiết kế những hoạt động sau khi kết thúc khoá học như các kỳ 
thi đầu ra cuối khoá, chương trình tập sự, chương trình việc làm sẵn có, các k  năng th  điểm 
trước khi cấp vốn cho một hoạt động kinh doanh, cung cấp lớp tập huấn quản lý công việc, vv. 
Một số còn cung cấp các hỗ trợ bổ sung như: các lớp học văn hóa, k  năng sống và tham vấn – 
nhằm giúp tăng cường hơn nữa các k  năng tại nơi làm việc. Những chương trình này cũng được 
giám sát lâu dài và, khi cần, sẽ cung cấp thêm các hỗ trợ và tham vấn bổ sung. 
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THỰC TIỄN TỐT   

NẠN NHÂN  Ị  U N   N ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI C C CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO  UYỀN 
NĂNG  INH TẾ ĐƯỢC THIẾT  Ế  ÀI  ẢN 

Một nam giới Cam-pu-chia đã kể lại việc tổ chức hỗ trợ đến nhà và giới thiệu cho anh nhiều 
lựa chọn về dạy nghề và việc làm như thế nào. Anh đã chọn nghề cắt tóc nam vì ở xã đang 
cần dịch vụ này và tổ chức hỗ trợ đã g i anh đi học ở thị trấn gần đó để học nghề trong 9 
tháng.  au khi hoàn thành khóa dạy nghề, anh được hỗ trợ một bộ đồ nghề để mở một c a 
hiệu cắt tóc nam. Anh nói, “bây giờ tôi làm nghề cắt tóc. Mỗi ngày tôi có khoảng 3 khách và 
tôi kiếm được 2,000 riel (tương đương 0.  Đô la M ) mỗi khách. Tôi th ch làm nghề này, kể 
cả việc cắt nhiều kiểu tóc thời trang, kiểu tr  trung và kiểu cổ điển cho người già . Anh đã có 
kế hoạch mở rộng công việc kinh doanh của mình – mua một chiếu x  máy và cắt tóc dạo ở 
những làng bên. 

Một Cam-pu-chia phụ nữ Cam-pu-chia được dạy nghề uốn tóc nữ, một khóa học học trong 
vòng một năm rư i.  au khi hoàn thành khóa học, tổ chức hỗ trợ có bài kiểm tra đầu ra. Chị 
đã vượt qua được bài kiểm tra này, điều đó cũng có ngh a là tổ chức hỗ trợ sẽ giúp chị  m 
một nơi thực tập để thực hành trong   tháng.  au đó, chị sẽ có thể đề nghị hỗ trợ đồ nghề 
để mở một c a hàng uốn tóc nữ, một yêu cầu mà dựa vào một số  êu ch , chị phải đáp ứng 
được mới được hỗ trợ. 

Một nam giới Myanmar bị buôn bán trong nước vì mục đ ch bóc lột lao động được tập huấn 
chăn nuôi và quản l  một tiệm kinh doanh nhỏ sau khi anh được hỗ trợ  ền mua lợn giống. 
Sau 

6 tháng, anh bán một con lợn và dùng  ền lãi mua một con lợn khác.  au đó anh được nhận 
thêm một khoản  ền mở rộng chăn nuôi lợn giống và tham gia một lớp tập huấn về  n dụng 
vi mô và nhóm  ết kiệm. Tiền lãi t  nuôi lợn không đủ trang trải các nhu cầu và anh đang  m 
cách để mở rộng chăn nuôi bằng việc nuôi gà và trồng hoa để mở một c a hàng bán rau 
xanh. Cứ   tháng thì người của tổ chức hỗ trợ lại đến thăm để x m  nh hình của anh thế 
nào.  hi được hỏi làm thế nào để có  ền đầu tư vào các   tưởng kinh doanh, anh nói rằng 
anh sẽ vay t  một chương trình  n dụng vi mô  anh không hy vọng tổ chức hỗ trợ sẽ giúp đ  
vì anh có thể xoay xở được. 

 

 
Tuy nhiên có nhiều trường hợp, các nỗ lực nâng cao quyền năng kinh tế chưa được thiết kế bài 
bản, và hậu quả là nó chưa thực sự hiệu quả. Nâng cao quyền năng kinh tế rất phức tạp và 
tương đối có nhiều thách thức, như liệt kê và thảo luận ở dưới, mà bất kỳ yếu tố nào cũng có 
thể tác động đến sự thành công hoặc thất bại. Trong đó có: 
 
1. Thiếu năng lực chuyên môn trong các công tác nâng cao quyền năng về kinh tế 
2. Chưa có chương trình dạy nghề hoặc chương trình chưa đáp ứng được yêu cầu về phát 

triển kỹ năng 
3. Hạn chế lựa chọn học nghề hoặc lựa chọn nghề nghiệp, hạn chế lưu ý tới nhu cầu/khả 

năng cá nhân 
4. Các kế hoạch phát triển kinh tế không phù hợp với tình hình kinh tế tại địa phương 
5. Chưa có tập huấn về kinh doanh, hoặc chưa có hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp  



 
 

36 

6. Thiếu những cơ hội phát triển kinh tế-ở ngay tại cộng đồng nơi nạn nhân sinh sống hoặc 
mới chuyển đến và ở nước ngoài 

7. Ít phương án hỗ trợ cho nạn nhân bị buôn bán có nhu cầu đặc biệt 
8. Thiếu sự quan tâm đầy đủ đến những nhu cầu hỗ trợ khác, kể cả nhu cầu của gia đình nạn 

nhân 
9. Thiếu sự tự tin vào khả năng của bản thân 
10. Những rào cản thực tế để nâng cao quyền năng kinh tế 
11. Ít giám sát và hỗ trợ cho việc nâng cao quyền năng kinh tế 
 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO  UYỀN NĂNG VỀ KINH TẾ  H NG ĐƯỢC THIẾT KẾ BÀI BẢN  

SẼ DẪN ĐẾN THẤT BẠI VÀ THỤT LÙI 
 
Một phụ nữ Việt Nam được học nghề thủ công m  nghệ ở trong một nhà mở. Chị được hướng 
dẫn làm đồ thủ công trong   năm trong thời gian đó chị phải xa con (cha mẹ chị phải trông con 
thay cho chị). Trong quá trình này chị chỉ nhận được một số tiền ít ỏi.  au   năm chương trình 
đóng c a vì không thành công trong việc bán đồ thủ công m  nghệ mà người tạm trú/nhân viên 
làm ra. Chị trở về nhà với con mà không học được k  năng gì mà thị trường cần hoặc một công 
việc ổn định hơn hoặc một cơ hội kinh doanh. 
 
Một phụ nữ Trung Quốc bị buôn bán trong nước làm mại dâm được dạy nghề làm bánh. Tuy 
nhiên, chị gặp vấn đề tỏng việc tìm một việc tốt và, chị nói rằng chị ước giá mà mình được tư 
vấn k  hơn để lựa chọn học nghề cho phù hợp.  
 
Một nam giới người Campuchia được hỗ trợ vốn để nuôi vịt sau khi trở về nhà. Tuy nhiên, anh 
không thành công do thiếu k  năng và nguồn lực.  au một vài tháng, đàn vịt chết, anh vay nợ để 
mua vịt giống nhưng rồi đàn vịt giống cũng chết. Tổ chức hỗ trợ anh không th o dõi trường hợp 
của anh để giải quyết kịp thời những khó khăn của anh.  hi được phỏng vấn anh đang thất 
nghiệp và nợ nần.  

Vấn đề 2.8  Theo kiện 
Quyền và lợi ích tốt nhất của nạn nhân không phải lúc nào cũng được đảm bảo trong 
quá trình tố tụng. 
 
Nhiều người bị buôn bán buộc phải tham gia vào quá trình tố tụng xét x  k  buôn người – các ca 
xét x  tội phạm và đòi bồi thường, với tư cách là nạn nhân/người làm chứng, cả trong và ngoài 
nước. Trong một vài trường hợp, người bị buôn bán tự nguyện tham gia vào quá trình này, phổ 
biến là những ca đòi bồi thường. Một số quan tâm đến những phán quyết mà th o đó k  buôn 
bán họ sẽ bị tr ng phạt vì những gì đã gây ra cho họ. Trong một vài trường hợp, một số người 
cho biết những cảm nhận tích cực của họ trong quá trình tố tụng với vai trò là nạn nhân/người 
làm chứng khi quyền lợi của được đảm bảo và họ có thể lên tiếng để chống lại k  đã bóc lột họ. 
 
Tuy nhiên, mặc dù có một vài trải nghiệm và kết quả tích cực song người bị buôn bán cũng chỉ ra 
vô số vấn đề trong quá trình tố tụng, dựa trên trải nghiệm tham gia của họ vào quá trình đó với 
tư cách là nạn nhân/người làm chứng, bao gồm: 
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1. Thiếu thông tin đầy đủ và sự đồng thuận được thông báo trước, không có lựa chọn từ 
chối tham gia  

2. Bị bắt buộc phải ở trong các cơ sở hỗ trợ nạn nhân một thời gian dài trong quá trình 
xúc tiến các thủ tục tố tụng ở nước nước ngoài  

3. Quá trình xúc tiến dài (không cần thiết)  
4. Phỏng vấn đi, phỏng vấn lại mà bắt cam kết nhiều lần  
5. Không thường xuyên cập nhật và thông báo về tình hình tố tụng  
6. Nguy cơ đối với nạn nhân/người làm chứng  
7. Sự chậm chễ và phức tạp trong việc nhận bồi thường  
8. Bị cán bộ thực thi pháp luật và tư pháp đối xử tệ  
9. Không có nguồn tài chính nào sẵn có cho những chi phí mà nạn nhân/người làm chứng 

phải chịu  
10. Căng thẳng, sợ hãi, lo lắng vì trở thành nạn nhân/người làm chứng  
11. Rào cản ngôn ngữ 

 
Điều cần đặc biệt đề cập đến là rất nhiều trong số những ca này có sự tham gia của tr  em em bị 
buôn bán – làm dấy lên một câu hỏi quan trọng là quyền của tr   m đã được (hoặc không được) 
bảo đảm như thế nào trong quá trình tố tụng. 
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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NẠN NHÂN/NGƯỜI LÀM CHỨNG  H NG PHẢI L C NÀO CŨNG TỰ NGUYỆN  

VÀ ĐƯỢC TH NG   O ĐẦY ĐỦ 
 
Một  m gái người Myanmar bị bóc lột ở Thái Lan kể lại  m đã bị chịu áp lực khi tham gia kiện k  
đã bán  m. Cảnh sát khuyến khích em kiện k  buôn người nhưng  m không muốn vì sợ phải ra 
toà.  m đã giải thích rõ với người cảnh sát rằng em không muốn tham gia phiên toà nhưng cảnh 
sát vẫn tiếp tục khởi kiện: "Em phải ra toà. Không có lựa chọn nào khác." Mặc dù k  bán  m đã 
bị bắt giam nhưng  m vẫn không muốn liên quan tới kiện tụng. 
 

BỊ PHỎNG VẤN VÀ LẤY LỜI KHAI NHIỀU LẦN  

 
Một phụ nữ Thái Lan bị bán sang Nhật để làm mại dâm.  hi đến cơ sở hỗ trợ tại Nhật lần đầu, 
sức kho  cô có vấn đề và tâm lý không tốt. Tuy nhiên, cảnh sát lại đến phỏng vấn cô khiến cô 
thấy khó chịu và không thoải mái vì cô chưa sẵn sàng kể về việc bị bán. Các câu hỏi lặp lại khiến 
cô vô cùng căng thẳng và bực bội vì lúc đó tình trạng của cô chưa ổn định. 
 

 H NG ĐƯỢC CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN VỀ TÌNH HÌNH VỤ KIỆN CỦA HỌ 
 
Một phụ nữ Lào bị bán trong nước kể lại mong muốn được biết về tiến độ vụ kiện của cô, tuy 
nhiên cô không thể lấy thông tin t  những người đã giúp đ  cô. Cô đã gọi cho họ nhiều lần 
nhưng họ nói cô phải đợi vì họ có nhiều việc khác phải giải quyết. Đây là một rào cản cho quá 
trình tái hoà nhập của cô vì cô muốn kết thúc vụ kiện và đòi lại tiền bồi thường để bắt đầu cuộc 
sống mới.  
 

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ AN NINH KHI NẠN NHÂN RA LÀM CHỨNG  
 

Một phụ nữ Myanmar bị bán trong nước vì mục đ ch bóc lột tình dục đã bị k  buôn người tấn 
công sau khi cô trình báo vụ việc với cảnh sát. K  môi giới và chị của cô đã tấn công cô, giật tóc, 
đánh đập và làm cô bị thương ở chân.  
 

CHẬM TRỄ TRONG VIỆC NHẬN BỒI THƯỜNG 
 

Một nam giới người Myanmar bị bán sang Malaysia đã bị thương nặng khi bị bóc lột ở một nhà 
máy. Anh được hưởng khoản tiền bồi thường 7.000.000 kyats [khoảng 7.400 đô la M ] nhưng 
cho đến nay mới chỉ nhận được 2.000.000 [khoảng 2.100 đô la M ].  
 

BỊ ĐỐI XỬ TỆ BẠC TRONG QUÁ TRÌNH THEO KIỆN 
 

Một  m gái người Việt Nam bị bán sang Campuchia làm mại dâm.  au khi về nhà, công an đã tới 
nhà  m.  m và gia đình bị cảnh sát đối x  rất tồi tệ: "Họ đ  doạ  m. Họ đập bàn bắt  m nói sự 
thật. Họ doạ bắt  m nếu  m không khai. Họ buộc tội  m cung cấp lời khai không đúng và g i 
giấy yêu cầu  m ra đồn cảnh sát để lấy lời khai.   
 

THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG RẤT  HÓ  HĂN VÀ CĂNG THẲNG 
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán trong nước làm mại dâm đã rất thất vọng và căng thẳng khi làm 
chứng tại toà. Việc phải đối mặt với k  buôn người ở toà nhiều lần khiến cô càng căng thẳng và 
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KINH NGHIỆM THỰC TIỄN 

NẠN NHÂN BỊ  U N   N ĐƯỢC TH NG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG  
 

Một nam giới người Thái bị bán sang Isra l được cảnh sát và một tổ chức trong nước giải cứu. 
Anh được một thông dịch viên giúp giao tiếp để đảm bảo anh hiểu được những gì đang diễn ra 
và các sự lựa chọn giành cho anh. Cảnh sát và tổ chức hỗ trợ hỏi anh muốn về nhà hay một 
công việc mới tại Isra l. Anh cũng được hỏi có muốn truy tố người chủ/k  bóc lột anh vì không 
trả lương. Cảnh sát và cán bộ hỗ trợ giải thích quá trình này sẽ diễn ra như thế nào, quy trình 
sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và họ cũng không chắc chắn vụ kiến có được kết quả như mong 
muốn hay không. Tuy nhiên, họ cũng cho anh biết nếu thắng kiện anh có thể nhận lại tiền bồi 
thường cho phần lương không được trả. Anh đã đồng ý theo kiện (cùng với 11 người khác cũng 
được giải cứu cùng đợt). Tổ chức hỗ trợ thường xuyên cập nhật tình hình cho anh về vụ kiện và 
các bước tiếp theo. 

Vấn đề 2.9  Không đảm bảo an toàn và an ninh 
An toàn và an ninh là rào cản của quá trình (tái) hoà nhập  
 
Một môi trường xã hội không an toàn và khó dự đoán không có lợi cho quá trình phục hồi và tái 
hòa nhập sau khi bị buôn bán. Trong một số ca đáng lưu  , người bị buôn bán đã đối mặt với 
những vấn đề về an toàn và an ninh rất có thật sau khi thoát ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán. Đối 
với một số người, điều này liên quan đến những mối nguy hiểm về sự an toàn thể chất và tinh 
thần, trong đó có nguy cơ bị đ  dọa hoặc bị bạo lực bởi người có liên quan đến việc bị buôn bán 
của họ, hoặc thay mặt k  buôn người để hành động. Trong những trường hợp khác, người bị 
buôn bán đối mặt với những vấn đề về an toàn, an ninh trong ch nh môi trường cá nhân của họ - 
t  gia đình hoặc cộng đồng. Một số trường hợp khác lại cho thấy, người bị buôn bán không bị đ  
dọa hay bạo lực nhưng họ lại lo sợ rằng điều đó sẽ xảy đến với họ - một căn nguyên của những 
căng thẳng cần phải x m x t đối với người bị buôn bán cũng như gia đình của họ. Người bị buôn 
bán phải chịu bạo lực sẽ gây ra một tác động trực tiếp và dễ nhìn thấy ở sức khỏe thể chất của 
họ. Bạo lực (và đ  dọa bạo lực) cũng gây ra những hệ quả tâm l  cũng như sự sợ hãi về khả năng 
bị trả thù. 
 
Những lo lắng về an toàn, anh ninh chủ yếu mà người bị buôn bán phải đối mặt trong quá trình 
(tái) hoà nhập gồm:  
 

1. Nguy cơ từ phía “kẻ buôn người” 
2. Nguy cơ và lo lắng về sự an toàn trong cộng đồng và môi trường địa phương  
3. Các vấn đề về an toàn trong môi trường gia đình 
4. Cảm thấy không an toàn 

 

 

sợ hãi hơn. Mặc dù cô có thấy vui khi k  bán cô đã bị tr ng phạt nhưng những trải nghiệm ở toà 
thật sự vô cùng khó khăn với cô.  

 



 
 

40 

 
Vấn đề 2.10  Phối hợp với gia đình 
Sai sót trong việc nhận định gia cảnh và nhu cầu hỗ trợ làm giảm thành công của (tái) 
hoà nhập.  
 
Môi trường gia đình nơi nạn nhân trở về là yếu tố quan trọng đối với thành công của tái hoà 
nhập. Động lực và các mối quan hệ gia đình hỗ trợ nhưng cũng cản trở quá trình tái hoà nhập. 
GIa đình hỗ trợ nhiều để quá trình tái hoà nhập của nạn nhân diễn ra trôi chảy. Khi các mối quan 
hệ trở nên khó khăn thì gia đình lúc đó lại trở thành rào cản của quá trình tái hoà nhập thành 
công.  
 
 
Có hai l nh vực ưu tiên trong làm việc với nạn nhân và gia đình của họ để đảm bảo (tái) hoà nhập 
thành công.  
 

1. Quản lý và điều hoà các mối quan hệ trong gia đình. Người bị buôn bán phải đối mặt 
với nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau khi họ quay trở về nhà, đôi khi là t ch cực, đôi 
khi lại tiêu cực. Kể cả trong những hoàn cảnh tốt nhất và bối cảnh gia đình t ch cực nhất 
thì giai đoạn hậu buôn bán thường cho thấy mối quan hệ tương tác qua lại giữa nạn 
nhân và gia đình thường  t hài hòa. Hơn nữa, những mối quan hệ này thường thay đổi 
(hoặc tốt, hoặc xấu) trong suốt quá trình (tái) hòa nhập. Khi những căng thẳng và vấn đề 
này tồn tại, chúng gây ức chế khả năng nạn nhân vượt qua quá khứ bị buôn bán và tái 
hòa nhập vào gia đình và cộng đồng. Có nhiều căng thẳng khác nhau trong gia đình cần 
phải xem xét và can thiệp, ví dụ: căng thẳng và xung đột do những khó khăn về kinh tế 
và căng thẳng trong mối quan hệ tương tác gia đình.  

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NHỮNG MỐI NGUY HẠI GÂY RA B I KẺ  U N NGƯỜI, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG 

 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch làm vợ, sau khi trở về nhà đã bị k  
buôn người đ  doạ vì cô khởi kiện. bởi k  đã bán cô. Mặc dù k  buôn người ở trong tù nhưng 
vẫn tìm cách đ  doạ giết nạn nhân. Nạn nhân và chồng quá sợ hãi nên định chuyển về nhà mẹ 
chồng mặc dù quan hệ giữa cô và gia đình nhà chồng căng thẳng do họ luôn đổ lỗi cho cô về việc 
cô bị bán: "Tôi thậm chí không dám ra ngoài và làm việc vì sợ k  buôn người nhờ k  xấu làm hại 
tôi.   
 
Một phụ nữ Myanmar, bị bán sang Thái Lan làm mại dâm, trở về và sống với chồng. Cô nói với 
chồng là bị bán để bóc lột lao động nhưng anh chồng nghi ngờ là cô đã bị bán làm mại dâm. 
Ngay sau đó, anh ta bắt đầu đánh cô. 
 
Một bé gái Cambodia, bị bán sang Thái Lan làm ăn xin, có cha mẹ là những người nghiện rượu và 
cứ say là đánh các anh chị em em. Tại thời điểm phỏng vấn,  m đang được nhận hỗ trợ ở một 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nhưng bất cứ khi nào về thăm nhà,  m vẫn bị mẹ đánh. 
 
Một phụ nữ  Myanmar, bị bán sang Malaysia làm lao động, đã trở thành goá bụa trong thời gian 
bị buôn bán và trở về nhà với những đứa con của mình. Những người trong cộng đồng đàm tiếu 
về cô và nói rằng cô làm mại dâm ở Malaysia. Đàn ông v  vãn cô và gọi cô là gái điếm. Người 
hang xóm còn đ  doạ và nói rằng anh ta sẽ sang và ngủ lại nhà cô. 
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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
CĂNG THẲNG TRONG M I TRƯỜNG GIA ĐÌNH  O C C VẤN ĐỀ KINH TẾ  

 
Một phụ nữ bị Myanmar bán sang Thái Lan vì mục đ ch lao động trở về với gia đình. Nhưng việc 
trở về nhà mà không có tiền đã gây ra căng thẳng trong gia đình cô. Cô thường xuyên mâu thuẫn 
với người mẹ luôn tức giận vì cô không g i tiền về để mua nhà.  
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Hồng Kông làm giúp việc gia đình.  au khi trở về, cô đối mặt 
với căng thẳng và xung đột giữa cô và người chồng vì cô không mang tiền về. Trong năm đầu 
tiên trở về, quan hệ giữa cô và chồng lạnh nhạt và anh ta thường xuyên mắng nhiếc cô. Vấn đề 
càng trở nên nghiêm trọng hơn khi gia đình chồng cũng thất vọng vì đã đưa tiền cho cô đi làm ở 
nước ngoài. Hiện nay, khi cô đã trở về được mấy năm, người chồng thi thoảng vẫn phàn nàn về 
việc cô không mang tiền về.  
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Malaysia vì mục đ ch bóc lột lao động. Nhờ gia đình đàm phán 
và trả tiền chuộc nên cô được cứu thoát. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân của sự căng thẳng 
giữa cô và gia đình, nhất là với anh trai và mẹ. Anh trai cô thường uống rượu và xúc phạm cô, 
gọi cô là "đồ bỏ đi". Mẹ cô vẫn đối x  tốt với cô nhưng thi thoảng cũng kêu ca về khoản tiền 
chuộc và ch i mắng cô về chuyện đó. 
 

CĂNG THẲNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NẠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Thái Lan làm lao động đã mô tả ngày trở về của cô rất căng 
thẳng. Bọn tr  không nhận ra cô hoặc không thoải mái khi ở với cô và căng thẳng duy trì trong 
một thời gian. Phải mất rất lâu sau đó bọn tr  mới trở nên gần gũi và đối x  với cô như một 
người mẹ.  
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để làm vợ đã trốn thoát và trở về với chồng và ba 
đứa con ở Việt Nam. Tuy nhiên sau khi về nhà mối quan hệ của cô với chồng trở nên tồi tệ. Hàng 
xóng xung quanh bàn tán về gia đình cô, nói rằng chồng cô đã bán cô vì tiền. Người chồng cảm 
thấy ức chế và bắt đầu uống rượu, nghỉ làm. Cuối cùng cô và chồng đã li dị và cô phải tự mình 
nuôi ba đứa con.  
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Thái Lan trở về với đứa con nhỏ. Mẹ cô đã rất giận dữ vì cô 
trở về với một đứa bé chứ không phải một người chồng. Một ngày sau khi hai mẹ con cãi vã, mẹ 
cô đã đánh cô và đuổi cô ra khỏi nhà với đứa con trai. Cô không có khả năng nuôi con nhưng mẹ 
cô nhất định không cho đứa tr  sống cùng. Người phụ nữ đã phải g i đứa bé cho họ hàng. Cô 
rất buồn khi phải cho đi đứa con nhưng không còn lựa chọn nào khác. 
 

2. Đáp ứng nhu cầu trợ giúp của các thành viên trong gia đình. Trong một số trường hợp, 
nhu cầu hỗ trợ của các thành viên trong gia đình rất quan trọng, được chính nạn nhân 
chỉ ra như sau: 
 
Tôi muốn gửi một lời nhắn [ tới các bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ] là mở rộng sự trợ giúp 
tới cả nạn nhân và gia đình của họ, đặc biệt những gia đình nghèo và thực sự rất cần sự 
giúp đỡ (bé gái Cambodia bị buôn bán nội địa làm mại dâm).  
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Khi bạn giúp nạn nhân bị buôn bán, hãy nên giúp đỡ cả gia đình họ (Nam giới Cambodia 
bị bán sang Indonesia làm việc trên tàu đánh cá). 

  
Nhu cầu hỗ trợ của gia đình những nạn nhân được phỏng vấn là rất nhiều, tuy nhiên các 
ưu tiên được xác định bao gồm:  
 

a. Hỗ trợ kinh tế (do không có việc làm, nợ nần, thu nhập thấp) 
b. Chăm sóc sức khoẻ 
c. Giáo dục 
d. Tác động tâm lý của buôn bán người tới thành viên trong gia đình  
e. Nghiện ngập và lạm dụng chất kích thích  

 
Một số nhu cầu trợ giúp gia đình đã tồn tại t  trước và trong một số trường hợp góp phần vào 
hoàn cảnh bị buôn bán của nạn nhân. Trong các trường hợp này, việc trợ giúp các nhu cầu này 
đối với các gia đình yếu thế có thể ngăn ng a buôn bán người. Các vấn đề khác có liên quan và 
gây ra bởi hoàn cảnh bị buôn bán của nạn nhân. Th o đó, các thành viên gia đình trở thành "nạn 
nhân gián tiếp" của buôn bán người. 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NHU CẦU TRỢ GIÚP CỦA C C THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH 

 
Một nam giới bị bán lên tàu đánh cá ở nước ngoài chấp nhận công việc này khi phát hiện đứa 
con trai ch n tuổi của anh bị ung thư. Anh cần tiền để trả tiền vay để chữa trị cho con trai.  
 
Một b  trai bị buôn bán trong nội địa nhằm mục đ ch lao động đã quyết định nhận lời mời làm 
việc vì bố của  m bị thương ở chân khi đang làm việc, không thể đi lại hay làm việc được nữa. 
Mẹ  m cũng bị bệnh bướu cổ. Gia đình không có tiền để đi bệnh viện chữa trị.  
 
Một nam giới bị buôn bán để di cư lao động kiếm tiền trả học ph  cho cô con gái.  hi được hỏi 
loại hình trợ giúp nào anh cần nhất sau khi thoát ra khỏi hoàn cảnh bị buôn bán, anh trả lời đó là 
mong ước con anh được đi học : “Tôi muốn đưa con gái lớn của mình tiếp tục được đi học. Tôi 
muốn tổ chức giúp đ  nó để nó tiếp tục đi học   
 
Một bé gái, bị buôn bán để bán hàng rong trên đường phố, ra đi t  một gia đình nghiện rượu. 
Khi trở về em yêu cầu trợ giúp mẹ  m được tham gia vào chương trình cai nghiện. 

 
Một số cơ quan hỗ trợ có tính tới việc hỗ trợ hoàn cảnh gia đình của nạn nhân bị buôn bán. 
Trong một số trường hợp, họ trợ giúp các thành viên gia đình hoặc chuyển tuyến họ tới các cơ 
quan hỗ trợ khác. Trong nhiều trường hợp, sự hỗ trợ này là động lực quan trọng đối với quá 
trình tái hoà nhập, khuyến khích thành công của tái hoà nhập. Tuy nhiên, nhiều chương trình trợ 
giúp lại không có nguồn lực hoặc mở rộng phạm vi trợ giúp đến các thành viên trong gia đình 
một cách trực tiếp và cũng không chuyển tuyến những nhu cầu này tới bất kì một cơ quan, tổ 
chức giúp đ  nào khác. Việc không t nh đến nhu cầu cần trợ giúp của các thành viên trong gia 
đình nạn nhân đã tác động (đôi khi là trực tiếp và ngay lập tức) đến thành công của (tái) hoà 
nhập. Một số người bị buôn bán thậm ch  còn t nh đến việc tái di cư khi họ không thể đáp ứng 
được các nhu cầu của thành viên trong gia đình. Một số khác thì khó có khả năng tiến lên phía 
trước theo một cách tích cực bởi những nhu cầu trợ giúp khẩn cấp của gia đình như thế này. 
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Vấn đề 2.11.  Giám sát và quản lý ca  
Thời gian phù hợp, hỗ trợ bổ sung và giám sát liên tục cần thiết cho tái hoà nhập bền 
vững.  
 
Tái hoà nhập là một quá trình lâu dài.  uá trình này thường k o dài vài năm cho đến khi tái hoà 
nhập bền vững th o đúng ngh a. Trong thời gian này, nạn nhân bị buôn bán thường gặp phải 
"khó khăn" và "thất bại". Những khó khăn này tiếp tục dẫn tới nguy cơ làm giảm nỗ lực phục hồi 
và vượt qua quá khứ bị buôn bán. Trong một số trường hợp, khi phải đối mặt với khó khăn trong 
tái hoà nhập, nạn nhân bị buôn bán có ít lựa chọn nên có những quyết định tiêu cực tới tái hò 
nhập. Một số nạn nhân cảm thấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc tái di cư và có nguy cơ 
bóc lột và tái bị buôn bán. Quản l  ca, trong đó có giám sát li n tục, đóng vai trò quan trọng 
trong việc lường trước và giải quyết các vấn đề của nạn nhân trong quá trình tái hoà nhập theo 
những cách sau: 
 

1. Thực hiện (tái) hoà nhập 
2. Dẫn tới chuyển tuyến 
3. Đóng góp cho một sự hiểu biết rõ ràng hơn về (tái) hoà nhập  

 
Một số cơ quan/tổ chức trong khu vực thực hiện việc giám sát người hưởng lợi trong vòng t  2 
–   năm, thực hiện giám sát thường xuyên đối với t ng ca và điều quan trọng là, luôn sẵn sàng 
trợ giúp nạn nhân trong giai đoạn khủng hoảng. Điều này nói lên rằng, quản lý ca trong thời gian 
dài và duy trì liên lạc không phải là quy tắc tiêu chuẩn đối với nhiều người bị buôn bán. Thực 
vậy, nhiều người cho biết, một khi đã trở về nhà, họ rất hạn chế, đôi khi là không liên lạc với tổ 
chức giúp đ  hoặc các chương trình hỗ trợ xã hội. Các trợ giúp thường mang t nh “một lần  
hoặc hỗ trợ ngắn hạn.  
 

THỰC TIỄN TỐT 
NẠN NHÂN BỊ  U N   N ĐƯỢC GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ DÀI HẠN 

 
Một phụ nữ Lào được hỗ trợ học nghề làm tóc và mở c a hiệu làm tóc trong vài năm. Mặc dù cô 
không còn nhận hỗ trợ nữa nhưng nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên liên hệ với cô: "Tôi hiệu 
nay không còn nhận hỗ trợ gì nhưng cơ quan hỗ trợ gọi điện cho tôi mỗi tháng một lần để hỏi 
công việc của tôi có ổn không.  
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch hôn nhân khi được hỏi hỗ trợ nào 
hữu ích nhất đã cho biết chính là việc các cán bộ xã hội thường xuyên thăm hỏi cô và gia đình. 
Cô nói: "Tôi thích hỗ trợ này nhất". 

Vấn đề 2.12  Rào cản ngôn ngữ 
Nạn nhân gặp phải những rào cản về ngôn ngữ trong quá trình được cung cấp các dịch 
vụ hỗ trợ (tái) hoà nhập. 
 
Một số người bị buôn bán gặp phải rào cản ngôn ngữ trong khi được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 
tái hòa nhập. Rào cản ngôn ngữ thể hiện ở nhiều cách khác nhau, trong đó có: 
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1. Khác biệt ngôn ngữ tại nước đến. Rào cản ngôn ngữ dựng lên một chướng ngại vật khi 
người bị buôn bán được hỗ trợ ở nước ngoài, bởi người cung cấp dịch vụ không cùng 
một ngôn ngữ chung hoặc không nói ngôn ngữ của người hưởng lợi t  chương trình.  
 

2. Khác biệt ngôn ngữ tại quê nhà. Một vài người bị buôn bán gặp khó khăn về ngôn ngữ 
khi được hỗ trợ ngay chính tại đất nước của mình – vd: khi người bị buôn bán là người 
dân tộc thiểu số và không nói được tiếng phổ thông. 

  
3. Kỹ năng ngôn ngữ hạn chế hoặc mù chữ. Trong một vài trường hợp, người bị buôn bán 

bị mất (hoặc chưa bao giờ phát triển) khả năng ngôn ngữ sau nhiều năm bị buôn bán ở 
nước ngoài. Đây đặc biệt là vấn đề đối với tr  em bị buôn bán vốn không được đi học 
đầy đủ hoặc không có cơ hội để trang bị khả năng ngôn ngữ trôi chảy hoặc thậm chí là 
chỉ đủ biết đọc, biết viết lúc còn ở nhà. Ngôn ngữ cũng là một khó khăn đối với những 
đứa tr  được sinh ra trong giai đoạn bị buôn bán. Vì được sinh ra hoặc lớn lên trong một 
thời gian khi ở nước ngoài, nhiều đứa tr  đã không nói (hoặc nói không trôi chảy) ngôn 
ngữ mẹ đ  khi chúng quay trở về nhà. 
 

Không có khả năng giao tiếp được với người bị buôn bán làm ức chế việc cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ mà th o đó dẫn đến những tác động tiêu cực tới đầu ra của (tái) hoà nhập. Trong một vài 
tình huống hoặc trong khi hỗ trợ, việc thông ngôn có thể được thực hiện ở một vài khuôn khổ 
hỗ trợ nhất định, tuy nhiên đây không thể là việc làm mang tính chất lâu dài được. Việc này 
không chỉ cồng kềnh mà còn rất tốn k m và cũng đồng ngh a với việc mọi giao tiếp chỉ có khi 
người thông ngôn có mặt. Trong một số trường hợp khác, các bên cung cấp dịch vụ lại phải dùng 
ch nh người bị buôn bán làm người thông ngôn để dịch lại cho những người (bị buôn bán) khác 
hiểu. Tuy nhiên, thực tế này lại xâm phạm tới người bị buôn bán – những người vốn đã phải đấu 
tranh với những trải nghiệm khó khăn trước đó và điều đó cũng có ngh a mọi bàn bạc, thảo luận 
về nhu cầu trợ giúp đều thông qua một người thứ ba trong các cơ sở hỗ trợ nạn nhân (nạn 
nhân/người phiên dịch) và điều đó vi phạm nguyên tắc bảo mật và ẩn danh và hạn chế sự tự 
nguyện của người bị buôn bán trong việc bày tỏ nhu cầu cũng như chia s  câu chuyện của mình. 
Việc chia s  và có thể giao tiếp cùng một ngôn ngữ là một nhân tố quan trọng trpng việc xây 
dựng lòng tin và mối quan hệ giữa người bị buôn bán và bên cung cấp dịch vụ. Hơn nữa, một số 
hình thức trợ giúp có thể không được cung cấp phù hợp và hiệu quả thông qua phiên dịch – vd: 
tham vấn, giáo dục và đào tạo 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN GẶP PHẢI RÀO CẢN NGÔN NGỮ   NƯỚC ĐẾN  

 
Một phụ nữ Campuchia bị bán sang Thái Lan vì mục đ ch bót lột tình dục. Cô ở trong cơ sở hỗ 
trợ hơn một năm và trong suốt thời gian này không có cán bộ hỗ trợ nào nói được tiếng Khmer. 
Mọi giao tiếp thông qua một phiên dịch viên người Khmer. Sau một năm, cô học được đủ vốn t  
tiếng Thái để giao tiếp với cán bộ hỗ trợ. 
 

…. MỘT SỐ GẶP PHẢI RÀO CẢN NGÔN NGỮ   CHÍNH QUÊ NHÀ 
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Malaysia vì mục đ ch mại dâm. Khi trở về Myanmar cô phải 
đối mặt với nhiều khó khăn khi cô không thể nói được tiếng Miến Điện. Cô có thể nói tiếng Thái 
vì cô được một cơ sở hỗ trợ ở Thái hỗ trợ sau khi bị trục xuất khỏi Malaysia và tiếng Shan là 
tiếng mẹ đ . Các cán bộ trong cơ sở hỗ trợ ở Myanmar đều không nói được hai ngôn ngữ này 
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khiến cô cảm thấy cô đơn và bị cách biệt so với mọi người. Tổ chức hỗ trợ tại cộng đồng của cô 
cũng không nói được ngôn ngữ của cô. Họ buộc phải giao tiếp với nhau bằng c  chỉ.  hi được 
hỏi điều gì sẽ giúp việc hỗ trợ cô tốt hơn cô cho biết sẽ tốt hơn nếu cán bộ ở Myanmar có thể 
nói tiếng Shan.  
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CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH PHẦN 3 

Những vấn đề về triết lý, năng lực và hành 

vi của những người trực tiếp làm công tác 

hỗ trợ nạn nhân và các cơ quan chính 

quyền hoạt động trong lĩnh vực (tái) hoà 

nhập 

 
Là một nhóm có nguy cơ cao đặc biệt, làm việc với trẻ bị buôn bán đòi hỏi phải được đào tạo bài bản và 
đặc biệt lưu ý các vấn đề về đạo đức nghề nghiệp. 
 
 

 
Các phát hiện chính phần 3 - Những vấn đề về triết lý, năng lực 
và hành vi của những người trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn 
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nhân và các cơ quan chính quyền hoạt động trong lĩnh vực (tái) 
hoà nhập 

Vấn đề 3.1  Các quy định, yêu cầu và giới hạn 
Một số quy tắc và giới hạn trong một số chương trình làm giảm sự tự chủ và trao quyền 
cho nạn nhân. 
 
Các chương trình trợ giúp thường có nhiều nguyên tắc, yêu cầu và hạn chế mà thường không 
phải lúc nào cũng nhất quán với nhu cầu và/hoặc tình trạng của những người hưởng lợi tại các 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân.  Việc xem xét cẩn thận là điều cần thiết để thiết lập khi nào thì những 
quy định này đóng góp vào việc lập chương trình hiệu quả và k o th o đó là (tái) hoà nhập 
thành công so với việc chúng góp phần làm hạn chế quyền tự chủ của người bị buôn bán và, một 
cách gây tranh cãi, chống lại việc tăng cường năng lực của họ. Trong một số trường hợp, những 
quy định và hạn chế dường như  t thiên về việc xây dựng một cồng đồng sống chức năng mà lại 
thiên về việc duy trì kiểm soát đối với người bị buôn bán. Và hệ quả là, người hưởng lợi đều có 
những trải nghiệm tiêu cực về nhiều quy định và hạn chế mà chúng có những tác động tương 
đương đến kết quả đầu ra của (tái) hoà nhập và tăng cường năng lực. 
 
Trong khi những quy định, yêu cầu và hạn chế có sự khác biệt giữa các cơ quan, tổ chức/chương 
trình và giữa các quốc gia, thì vẫn có một số điểm chung được nêu lên trong toàn khu vực, bao 
gồm: 
 

1. Hạn chế việc tự do đi lại. Trong nhiều trường hợp, người bị buôn bán sống tại các cơ sở 
hỗ trợ nạn nhân khép kín và không thể rời khỏi trung tâm. Những quy định về hạn chế 
việc tự do đi lại được đưa ra khi trung tâm, trên nguyên tắc, có   định trợ giúp việc (tái) 
hoà nhập xã hội của người bị buôn bán và chưa ngăn cản sự tương tác qua lại của họ với 
gia đình và cộng đồng. Việc cách ly khỏi gia đình và cộng đồng, áp dụng trong trường 
hợp người bị buôn bán ở tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân khép kín, làm hạn chế quá trình 
(tái) hoà nhập. Nhiều người bị buôn bán mô tả cảm giác căng thẳng, thất vọng và lo lắng 
– hệ quả của việc, th o ngh a đ n, bị nhốt tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 
 

2. Hạn chế và kiểm soát các mối liên lạc cá nhân. Người bị buôn bán đều bị hạn chế liên 
lạc về với gia đình trong khi đang ở tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân cả trong và ngoài 
nước. Kể cả ở tại quê hương mình, các chuyến về thăm nhà nhìn chung là không thường 
xuyên và họ không thể (hoặc rất hạn chế) đón tiếp người đến thăm. Do các mối quan hệ 
gia đình mạnh mẽ và tích cực thường là nền tảng của (tái) hoà nhập thành công, thì 
những điều nói trên cho thấy mức độ các chương trình đã rất ít chú trọng đến việc đầu 
tư để thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa cá nhân người bị buôn bán và gia đình của họ 
trong khi ở tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân.  Thiếu tiếp xúc với gia đình có lẽ là nổi bật 
nhất và có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đối với trường hợp người bị buôn bán là tr  
em – những người mà mối quan hệ với gia đình sẽ (hoặc nên) đóng vai trò trung tâm 
trong quá trình (tái) hoà nhập của họ. Khi giao tiếp được cho ph p, thì nó thường bị 
kiểm soát. Tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, điện thoại di động bị tịch thu và điện thoại cố 
định thì bị hạn chế (hoặc giám sát) s  dụng. Các mối quan hệ riêng tư cũng bị kiểm soát. 
Một số nạn nhân không được phép liên lạc với bạn bè hoặc bạn trai/người yêu khi đang 
nhận hỗ trợ tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 
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3. Thời khoá biểu và tổ chức hàng ngày. Một số cơ sở hỗ trợ nạn nhân có thời gian biểu và 
lịch giờ giấc khá rất chặt chẽ áp dụng đối cho những người đang sinh sống tại trung tâm. 
Nhiều người bị buôn bán chia s  cảm giác thất vọng và không thoải mái về thời gian biểu 
cứng nhắc đó. Một số thậm chí còn chia s  cảm giác họ đã thoải mái tự do trong thời 
gian bị buôn bán như thế nào hơn là lúc được hỗ trợ. 

 
4. Áp dụng kỷ luật và xử phạt. Người bị buôn bán đã chia s  về những kỷ luật và các biện 

pháp tr ng phạt khi họ vi phạm quy định hoặc hành động theo những cách mà không 
được cán bộ trung tâm đồng  . Điều này xảy ra với cả tr  con và người lớn. Trong một số 
trường hợp, họ bị mắng và khiển trách về những lỗi mà họ đã gây ra, thậm chí là những 
“vi phạm  kiểu như cười khi họ không nên làm như vậy.   một số trường hợp khác, 
những biện pháp tr ng phạt kiểu lao động công ích được áp dụng ví dụ bị bắt buộc phải 
cọ r a toi-lét hoặc khu vực văn phòng. Một số người còn bị yêu cầu làm những việc liên 
quan rất  t đến quá trình phục hồi và (tái) hoà nhập của họ hoặc, nhiệm vụ đặt ra của 
trung tâm. 
 

Cần phải xem xét cẩn thận và đánh giá (thường xuyên) những quy định và hạn chế đang được 
duy trì trong các chương trình (tái) hoà nhập, trong đó có t nh đến việc những quy định và hạn 
chế này đã có tác động như thế nào đến tính hiệu quả tổng thể của việc thúc đẩy sự tiến bộ của 
quá trình (tái) hoà nhập và hồi phục của người hưởng lợi. Một phương pháp tiếp cận mang tính 
đánh giá các quy định, yêu cầu và hạn chế cũng rất quan trọng khi một vài quá trình dường như 
ít mang tính hỗ trợ (tái) hoà nhập mà thay vào đó lại là sự chồng chéo nhiều hơn các loại thủ tục 
hành chính. Một số quy định và hạn chế khác, ít nhất là trong phần này, dường như lại thiên về 
kiểm soát việc đi lại của nạn nhân (vd: các trung tâm khép kín) bởi vì các nhà cung cấp dịch vụ e 
ngại về những tác động ngược lại về mặt chuyên môn khi người bị buôn bán rời khỏi trung tâm. 
Một số trường hợp khác có thể lý luận rằng những quy định và hạn chế đó nhằm cố gắng kiểm 
soát nạn nhân và “hồi phục  họ. Các quy định và yêu cầ nên được cán bộ và người quản lý trung 
tâm đánh giá thường xuyên với sự tham gia đónug góp ý kiến của những người sinh sống tại 
trung tâm. Các quy định và yêu cầu cần được xây dựng đúng luật và tuân thủ những tiêu chuẩn 
tối thiểu trong hỗ trợ (tái) hoà nhập. Đánh giá và giám sát bên ngoài/độc lập cũng cần được tiến 
hành. Người hưởng lợi cần phải được tham gia vào quá trình thiết kế và xây dựng bất kỳ quy 
định hay hạn chế nào, trong đó có việc được giải thích liệu những quy định này sẽ ảnh hưởng 
đến họ (tích cực hay tiêu cực) như thế nào. Cơ hội này không được thể hiện rõ qua những cuộc 
phỏng vấn với người bị buôn bán trong nghiên cứu này 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
KHÔNG THOẢI MÁI VỚI C C  UY ĐỊNH VÀ YÊU CẦU CỦA TRUNG TÂM 

 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Thái Lan nhằm mục đ ch bóc lột tình dục được hỗ trợ tại một 
trung tâm ở Myanmar khi trở về. Cô đã kể lại những vấn đề trong trung tâm, trong đó có việc 
những người ở đây phải tuân th o nhiều quy tắc. Cô cho biết một số giới hạn không cần thiết và 
gây phiền phức, v  dụ như bị khiển trách khi cười to trong bếp. Cô thường xuyên bị các nhân 
viên ở đây khiển trách và cô cảm thấy “họ không hiểu chúng tôi .  
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Trung  uốc với mục đ ch hôn nhân cư ng  p được hỗ trợ tại 
một cơ sở hỗ trợ sau khi trở về. Cô không thấy vui khi ở trong trung tâm vì không thể tự do ra 
ngoài. C a trung tâm bị khoá 24 giờ và cô không hiểu vì sao lại cần thiết phải làm vậy.  
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Một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch hôn nhân cư ng  p được một trung tâm hỗ trợ 
khi trở về Myanmar. Cô cho biết bị bắt phải phục vụ nhân viên tại trung tâm như xoa bóp và dọn 
dẹp văn phòng. Cô và những người khác sống trong trung tâm được giải th ch đây là "bài tập" 
cho họ và họ không được về nhà nếu không làm đúng.  
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Vấn đề 3.2  Chất lượng dịch vụ  
Chất lượng dịch vụ hỗ trợ nghèo nàn và năng lực cán bộ hạn chế  
 
Trong một số trường hợp, người bị buôn bán chia s  họ đã được nhận những dịch vụ chất lượng 
cao, được hỗ trợ bởi những cán bộ có k  năng và có chuyên môn về (tái) hoà nhập. Trường hợp 
này xảy ra ở nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau mà người bị buôn bán đã được  nhận, cả ở nước 
nguồn và nước đến. 

Giảng viên có kỹ năng và đạt tiêu chuẩn. Họ cư xử lịch thiệp và thân thiện. Tôi có thể 
chọn bất kỳ kỹ năng nào tôi muốn học. (Một nạn nhân nữ người Campuchia được hỗ trợ 
trong một trung tâm ở Campuchia) 
 
Em rất thích nơi này vì em được hỗ trợ đầy đủ. Em xin cảm ơn những thầy cô giáo đã 
chăm sóc tôi rất chu đáo. (Một em gái được hỗ trợ trong một chương trình tại trung tâm 
ở Myanmar sau khi trở về từ Thái Lan)  
 
Giáo viên lớp học nấu ăn rất tốt. Thầy đã giúp nhiều bạn trong lớp em tìm việc ở Hà Nội.  
(Một phụ nữ người Việt Nam được học nghề nấu ăn) 

 
Tuy nhiên không phải lúc nào, ở đâu hay với tổ chức nào, người hưởng lợi cũng được nhận các 
dịch vụ chất lượng tương tự. Trong một số ví dụ điển hình rõ n t, người bị buôn bán nói chất 
lượng các dịch vụ khá nghèo nàn (thậm ch  dưới chuẩn) và/hoặc những người làm công tác hỗ 
trợ nạn nhân chưa đáp ứng được năng lực chuyên môn. 
 

1. Năng lực chuyên môn của các bên cung cấp dịch vụ. Trong một số trường hợp, chất 
lượng dịch vụ nghèo nàn có liên quan đến năng lực (đôi khi hạn chế) của những người 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ (tái) hoà nhập. Một số nhà cung cấp dịch vụ thậm chí còn không 
có những kiến thức hiểu biết vững chắc về buôn bán người. Kể cả trong số những người 
có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về (tái) hoà nhập thì cũng vẫn tồn tại những lỗ 
hổng nhất định về nền tảng giáo dục và năng lực chuyên môn của họ. Cán bộ xã hội và 
chuyên gia tâm l  được đào tạo chuyên nghiệp thiếu trên toàn khu vực. Việc s  dụng 
nhiều các tình nguyện viên (thường là chưa được đào tạo) cũng tác động tới việc cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc chuyên môn chất lượng cao.  ường như cũng không có bất kì 
một bộ quy tắc hay những nguyên tắc đạo đức/pháp lý hay hệ thống giám sát chuyên 
môn và tính trách nhiệm nào tồn tại. 
 

2. Chất lượng của các dịch vụ và hỗ trợ (tái) hoà nhập. Người được phỏng vấn trong 
nghiên cứu này cũng cho biết họ đã t ng nhận những dịch vụ chất lượng nghèo nàn. 
Quan sát này được tìm thấy ở tất cả các quốc gia trong khu vực, tuy là có sự khác biệt 
giữa các nước cũng như giữa các cơ quan cung cấp dịch vụ. Một số người bị buôn bán 
được ở tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong những điều kiện dưới tiêu chuẩn. Những 
dịch vụ cơ bản nhất thậm ch  cũng không được cung cấp trong những trung tâm này – 
nhiều người đã cho biết họ chẳng nhận được bất cứ sự trợ giúp gì trong thời gian lưu 
trú tại đây. Chất lượng dịch vụ nghèo nàn không chỉ là vấn đề của riêng các chương trình 
hỗ trợ của các trung tâm mà còn là vấn đề xuyên suốt các l nh vực hỗ trợ khác. 
 

Các dịch vụ hỗ trợ (tái) hoà nhập cần tuân thủ những nguyên tắc chăm sóc tối thiểu, tuy nhiên, 
xuyên suốt trong toàn khu vực, những tiêu chuẩn này nhìn chung đang thiếu. Sự khác biệt lớn 
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trong việc cung cấp dịch vụ giữa các nước (vd: giữa các nạn nhân, tuỳ khu vực, tuỳ tổ chức) cho 
thấy rằng, kể cả khi các tiêu chuẩn có tồn tại đi chăng nữa thì nó cũng không được thực hiện đầy 
đủ. Cần phải có những những tiêu chuẩn chăm sóc chuyên nghiệp và quy tắc ứng x  cho tất cả 
những người trực tiếp làm việc với người bị buôn bán, trong đó có cả tình nguyện viên (cũng 
như cán bộ hỗ trợ, vd: phiên dịch, lái xe và nhân viên hành chính). 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH  
NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN NHẬN DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG THẤP  

TRONG  U  TRÌNH ĐƯỢC HỖ TRỢ  
 

Một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch hôn nhân cư ng  p được hai trung tâm hỗ trợ 
sau khi trở về Myanmar. Cô ở đó gần một tháng nhưng không được nhận dịch vụ hỗ trợ nào. Cô 
nói: "  đó tôi chẳng có gì làm."  
 
Một nam giới người Thái bị bán sang Israel vì mục đ ch lao động được hỗ trợ y tế khi ở nước 
ngoài nhưng vấn đề sức kho  của anh chưa được giải quyết. Anh cho biết, do anh là người nước 
ngoài nên anh không tiếp cận được dịch vụ chữa trị cần thiết cho bệnh của mình.  
 
Một phụ nữ Trung Quốc bị bán trong nước làm mại dâm đã được một cơ sở hỗ trợ tham vấn. 
Tuy nhiên, việc tham vấn do các tình nguyện viên không có chuyên môn và kinh nghiệm thực 
hiện. Cô không nhận được gì t  sự hỗ trợ này. Cô cho biết cô rất sợ những buổi tham vấn.  
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch hôn nhân cư ng  p đã đề nghị hỗ trợ 
đăng k  khai sinh cho con trai cô với người chồng Trung Quốc. Tổ chức hỗ trợ thông báo cho cô 
biết họ không biết làm thế nào và không hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Vấn đề này vẫn chưa 
được giải quyết tại thời điểm phỏng vấn. 
 

Vấn đề 3.3  Thiếu tế nhị, phân biệt đối xử và gây tổn hại trong hỗ trợ 
Các trường hợp thiếu tế nhị, phân biệt đối xử và gây tổn hại trong quá trình hỗ trợ. 
 
Nạn nhân bị buôn bán nói chung được các nhân viên đối x  tốt. Qua phỏng vấn những người 
tham gia nghiên cứu này cho thấy nhiều trường hợp nhận xét các nhân viên cung cấp dịch vụ 
đạt tiêu chuẩn chất lượng rất cao và mang tính tế nhị. Đối với nhiều nạn nhân bị buôn bán, hỗ 
trợ họ nhận được quan trọng đối với quá trình phục hồi và tái hoà nhập. Nhiều nạn nhân bị 
buôn bán cho biết họ được các nhà cung cấp dịch vụ đối x  tế nhị và phù hợp.  
 

Các nhân viên có kỹ năng và đáng tin cậy khi hướng dẫn và giải thích. Họ có thái độ tốt 
và dùng ngôn ngữ lịch thiệp. (Một phụ nữ được hỗ trợ trong một cơ sở ở quê hương) 
 
Mọi sự giúp đỡ đều tốt. Tôi thích tất cả. Các nhân viện cũng rất tốt bụng và thân thiện. 
Họ khuyến khích chúng tôi. (Một em gái được hỗ trợ trong một cơ sở ở nước ngoài) 
 
Tất cả hỗ trợ tôi nhận được cho đến nay rất có giá trị với bản thân tôi. Các nhân viên đối 
xử với tôi lịch sự và cảm thông. (Một phụ nữ được hỗ trợ ở quê hương) 
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Hỗ trợ của tổ chức rất hữu ích và tôi được hỗ trợ trong một  năm. Các cán bộ của tổ 
chức rất thân thiện và hài hước. (Một em gái được hỗ trợ trong một cơ sở ở quê hương) 

 
Tuy nhiên một số người bị buôn bán lại chia s  về những trải nghiệm kém tích cực trong khi 
được hỗ trợ, ví dụ trong một vài trường hợp, thái độ và cách hành x  rất bất lợi của một bộ 
phận những người làm công tác phòng chống buôn bán người và những người cung cấp dịch vụ. 
Trong một số minh chứng khác, đó là biểu hiện của thái độ thiếu tôn trọng và phân biệt đối x  
hoặc lạm dụng thân thể hoặc qua lời nói. 
 

1. Phân biệt đối xử và thiếu tế . Người bị buôn bán cho biết về những ví dụ cho thấy nhân 
viên của các chương trình hỗ trợ đối x  thiếu nhạy cảm và phân biệt đối x . Ít nhất 
trong một số trường hợp, người bị buôn bán cảm thấy rằng những người cung cấp dịch 
vụ phân biệt đối x  với họ và coi thường họ như là “những cô gái hư hỏng  hoặc “gái 
điếm . Một số khác thì lại chia s  về việc bị gọi là “nạn nhân , bị gắn cho những suy ngh  
tiêu cực và bị đối x  tệ. Một số khác thì lại chia s  cảm giác của họ khi bị đối x  không 
công bằng với những người hưởng lợi khác đựoc hưởng những trợ giúp và đối đãi tốt 
hơn t  các cán bộ trợ giúp. Nạn nhân bị buôn bán được trợ giúp cùng vớinhững nhóm 
dễ bị tổn thương khác cho rằng họ bị đối x  tệ hơn so với những người hưởng lợi mà 
không phải là nạn nhân bị buôn bán. 
 
Một số nhân viên tốt với tôi, chăm sóc tôi và nói năng lịch thiệp, còn khuyên tôi đi theo 
con đường tốt. Nhưng một số khác không vui vẻ với tôi. Họ dùng những lời lẽ khiếm nhã 
[khi nói chuyện với tôi].  
 
Tại trung tâm, tôi được họ một số kỹ năng như nấu ăn và khâu vá. Một số người tốt với 
tôi, chăm sóc tôi và hỏi thăm sức khoẻ. Một số khác luôn kiêu ngạo và tỏ ra không thoải 
mái với tôi.  
 
Nhân viên trong trung tâm đối xử với chúng tôi rất tệ và thậm chí các cuộc phỏng vấn 
phân biệt đối xử với chúng tôi. Cái đó không phải là phỏng vấn. Họ không đối xử với 
chúng tôi thân thiện như anh/chị đang làm với tôi. Họ coi thường chúng tôi và không 
quan tâm tới chúng tôi. 
 

1. Chửi mắng và lạm dụng thân thể. Trong một số rất  t trường hợp, nạn nhân bị lạm dụng 
ngay trong thời gian được hỗ trợ. Những trường hợp này cần phải được đưa lên thành 
mối quan tâm hàng đầu trong các chương trình hỗ trợ và (tái) hoà nhập và rất nghiêm 
trọng bởi một số trường hợp lại liên quan đến tr . Nhìn chung nhất, người bị buôn bán 
thường phải chịu đựng sự mắng ch i mà xa hơn là sự phân biệt đối x  và thiếu nhạy 
cảm/vô cảm, như chỉ ra dưới đây: 

 
[Nhân viên trung tâm] nói chúng tôi không thể học gì từ quá khứ và tiếp tục sống ngu 
ngốc, chúng tôi sẽ tự đâm những nhát dao của chính mình. Và cô ấy nói cô ấy không thể 
dạy chúng tôi bất cứ điều gì vì nói khô nước bọt rồi. 

 
Có hai trường hợp tr  em bị lạm dụng thể chất trong thời gian được hỗ trợ. 
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Không hề nói quá khi đề cập đến tác động của việc phân biệt đối x , đối x  tệ bạc và lạm dụng 
người bị buôn bán – những người vốn đã bị sang chấn nặng nề bởi việc bị buôn bán. Trong ngắn 
hạn, những việc này chống lại nỗ lực phục hồi của họ, cản trợ việc tìm kiếm lại một cảm giác an 
toàn và kiểm soát cuộc sống của họ. Nó cũng góp phần vào những căng thẳng, lo lắng, thất vọng 
và những sang chấn hiện có của nhiều người bị buôn bán. Về lâu dài, những trải nghiệm về các 
dịch vụ nghèo nàn này (trong nhiều trường hợp đặc biệt tiêu cực) tác động tới lòng tin của 
người bị buôn bán đối với những nhà cung cấp dịch vụ cũng như cán bộ nói chung, trong đó gần 
như sẽ biến thành một sự miễn cư ng, sự kháng cự để tìm kiếm hoặc chấp nhận hỗ trọ trong 
tương lai, kể cả có những nguy cơ về sự thụt lùi hoặc thất bại của tái chòa nhập. Điều đặc biệt 
đáng quan tâm là có khá nhiều bằng chứng về sự phân biệt đối x , thiếu nhạy cảm và lạm dụng 
có liên quan đến tr  em – đối tượng mà những tác động sẽ lớn hơn là với người trưởng thành 
cũng như có  t k  năng chống chọi để có thể kiểm soát và vượt qua được những trải nghiệm này. 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH  
NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN KỂ VỀ SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ  

VÀ NGƯỢC ĐÃI TRONG  U  TRÌNH HỖ TRỢ  
 

Câu hỏi.  Anh/chị có muốn gửi thông điệp nào tới những người làm việc với nạn nhân của 
buôn bán người để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ cho nạn nhân bị buôn bán?   

 
Trả lời. Tôi muốn cán bộ xã hội chia sẻ với chúng tôi. Bất cứ khi nào họ không vừa lòng hoặc 
tức giận, họ nên chia sẻ với chúng tôi thay vì quở trách. (Một cô gái được hỗ trợ trong một 
trung tâm ở quê hương)  

 
Trả lời. Tôi muốn môi trường ấm cúng và không có phân biệt đối xử các nhân viên đem đến hy 
vọng cho nạn nhân. (Một phụ nữ trong một trung tâm sau khi trở về) 

 
Trả lời. Các giáo viên rất hà khắc và trách móc tôi rất nhiều. Tôi muốn họ tin và tha thứ cho 
chúng tôi (Một em gái trong một cơ sở hỗ trợ ở nước nguồn)   
    
Trả lời. Thông điệp của tôi tới những nhân viên trung tâm là hãy đối xử thân thiện với chúng 
tôi, đừng coi chúng tôi là nạn nhân. (Một phụ nữ trong một cơ sở hỗ trợ ở nước nguồn) 

 
Trả lời. Làm ơn dùng những lời lẽ lịch sự đối với những nạn nhân như tôi. Không nên chỉ bắt 
nạn nhân lễ phép với nhân viên. (Một phụ nữ trong một cơ sở hỗ trợ ở nước nguồn) 
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CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH PHẦN 4  

Những vấn đề nổi cộm trong (tái) hoà nhập 

của trẻ bị buôn bán  
 

 
 

Trẻ bị buôn bán vì nhiều mục đích bóc lột khác nhau và có rất nhiều thách thức đến việc (tái) hoà nhập 
thành công của trẻ.   
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Những phát hiện chính Phần 4 – Các vấn đề nổi cộm trong (tái) 
hoà nhập của trẻ bị buôn bán 

Vấn đề 4.1  Trải nghiệm bị buôn bán của trẻ 
Trẻ bị buôn bán vì nhiều hình thức bóc lột khác nhau, bị bán từ khi còn nhỏ và bị xâm hại 
nghiêm trọng  
 
Trong nghiên cứu này, tr  em bị buôn bán chiếm khoảng 40% tổng số người phỏng vấn và trong 
số mẫu của các nước – Cambodia (21), Trung Quốc (7), Lào (18), Myanmar (29), Thái Lan (3) và 
Việt Nam (29). Tổng  số 24 bé trai và 83 bé gái.  
 

Campuchia 13 (8 tr  em quốc tịch Campuchia bị buôn bán nội địa; 5 tr  em quốc tịch 
nước ngoài) 

Trung Quốc 21 (7 tr  em quốc tịchTrung Quốc bị buôn bán nội địa; 14 tr  em quốc tịch 
nước ngoài) 

Indonesia 1 (1 tr  em quốc tịch nước ngoài) 

Lào 2 (2 tr  em bị buôn bán trong nước) 

Malaysia 7 (7 tr  em quốc tịch nước ngoài) 

Myanmar 5 (5 tr  em bị buôn bán trong nước) 

Thái Lan 42 (2 tr  em quốc tịch Thái bị buôn bán nội địa; 40 tr  em quốc tịch nước 
ngoài) 

Việt Nam 17 (13 tr  em quốc tịch Việt Nam bị buôn bán nội địa; 4 tr  em quốc tịch 
nước ngoài) 

Tổng 108 

 
Tr  bị buôn bán để bóc lột tình dục (37), bóc lột lao động (2 ), ăn xin và bán hàng rong trên 
đường phố (12), cư ng ép kết hôn (5) và bị bóc lột cả tình dục và lao động (2). Có 4 trường hợp 
tr  kịp thời được can thiệp trước khi bị bóc lột. Bảng dưới đây sẽ tóm tắt những hình thức bóc 
lột mà tr  phải gánh chịu. 
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Trải nghiệm và cuộc sống của những đứa tr  này rất đa dạng, song vẫn có những vấn đề và xu 
hướng chung thể hiện ra. Việc xây dựng các chương trình tái hòa nhập hiệu quả và đáp ứng yêu 
cầu cần có sự hiểu biết về trải nghiệm bị buôn bán của những tr   m này cũng như hoàn cảnh 
của chúng trước và sau khi bị buôn bán. Những vấn đề nghiêm trọng, vốn có những tác động rất 
trực tiếp đến kết quả đầu ra của tái hòa nhập, gồm: 
 

1. Bị bóc lột khi tuổi đời còn nhỏ. Tr  em bị bóc lột lúc tuổi còn rất nhỏ - dưới 6 tuổi (4 ca), 
7 – 9 tuổi (13 ca), 10 – 12 tuổi (15 ca), 13 – 14 tuổi (24 ca), 15 – 17 tuổi (49 ca) và không 
biết số tuổi (2 ca). Điều này ảnh hưởng tất yếu tới sự phát triển thể chất và tâm lý của 
tr . Hơn nữa việc bị cách ly khỏi gia đinh hoặc mạng lưới hỗ trợ t  khi tuổi còn nhỏ tất 
yếu cũng tác động đến ý thức nhận dạng, an ninh và sức khỏe tinh thần của chúng.  
 

2. Trải nghiệm và chứng kiến bạo lực kinh hoàng trong khi bị buôn bán. Tất cả tr  em bị 
buôn bán đều bị bạo hành trong thời gian bị buôn bán, liên quan đến hình thức bóc lột, 
bao gồm bạo hành về thể chất, tình dục và tâm l . Hơn nữa, tr  em bị buôn bán cũng 
chia s  về việc đã chứng kiến những cảnh bạo lực và lạm dụng kinh hoàng xảy ra đối với 
những đứa tr  bị buôn bán khác. 

 
3. Điều kiện sống và làm việc khắc nghiệt trong thời gian bị buôn bán. Tr  em bị buôn bán 

phải chịu đựng những vấn đề về thể chất là hậu quả của việc phải chịu đựng điều kiện 
sống và làm việc khắc nghiệt, đôi khi là hung bạo. Tất cả các  m đều phải chịu nhiều vấn 
đề, tuy nhiên có sự khác biệt về mức độ cũng như liên quan đến t ng hình thức buôn 
bán mà các em phải chịu đựng. 
 

4. Bị bóc lột trong thời gian dài và có nhiều trải nghiệm bị buôn bán. Tr  em bị buôn bán 
phải chịu đựng quãng thời gian bị buôn bán khá dài, thực tế là hàng nhiều năm trong 
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nhiều trường hợp. Trong một số trường hợp, tr  em bị buôn bán phải đối mặt với nhiều 
quá khứ bị buôn bán khác nhau. 

 
5. Quá khứ tiêu cực về gia đình (hoặc không có quá khứ gia đình). Một số tr  đã trở về 

với những gia đình lành mạnh và tích cực hỗ trợ rất tốt cho quá trình tái hòa nhập của 
chúng. Tuy nhiên một số tr  bị buôn bán khác đã phải sống trong những hoàn cảnh gia 
đình rất tiêu cực t  trước khi chúng bị buôn bán, trong đó điển hình là việc có cha mẹ 
luôn đánh đập, ch i rủa hoặc nghiện rượu. Một số ít tr  thậm chí có rất ít hoặc không có 
tí hoài niệm nào về gia đình bởi chúng đã bị bán t  khi còn rất nhỏ và lớn lên trong bối 
cảnh bị buôn bán. 

 
VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 

TRẺ BỊ BUÔN BÁN CHỨNG KIẾN VÀ TRẢI NGHIỆM CÁC CẤP ĐỘ KHÁC NHAU 
 CỦA BẠO LỰC VÀ XÂM HẠI 

 
Một em gái bị bán t  Myanmar sang Thái Lan khi mới 10 tuổi để làm việc trong một nhà máy 
chế biến thủy hải sản nơi  m phải chứng kiến cảnh bạo lực kinh hoàng. Nếu ai đó có   định chạy 
trốn, người đó sẽ bị ông chủ lột hết quần áo, nằm trên sàn nhà và đánh đập trước mắt những 
người khác như lời cảnh báo. Tất cả mọi người đều bị buộc phải chứng kiến hình phạt, nếu 
không xem cũng sẽ bị đánh.  

 
Một em trai bị bán trong nội địaTrung Quốc vì mục đ ch lao động kể lại những cảnh bạo lực khi 
em làm việc trong một nhà máy đóng gạch. Em mô tả cảnh công nhân bị đánh đập dã man như 
thế nào nếu không làm việc, một số người trở nên điên dại sau những trận đòn. Một công nhân 
đã bị đánh đến chết. Những k  giám sát cũng ném đá vào công nhân. Em cũng đã bị đánh khi 
v a đến và được thông báo là làm việc không lương. Khi em chống cự thì bị đánh tiếp.  

 
Một em gái sáu tuổi bị bán t  Myanmar sang Thái Lan để bán kẹo trên đường phố. Em bị đánh 
đập v à bị tra tấn khi không bán được kẹo, thậm chí còn bị xát ớt vào hậu môn hoặc âm đạo.     
  

…. PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ SỐNG TỒI TỆ  
 
Một bé trai người Thái bị bán ra nước ngoài trên một tàu đánh cá ở vùng hải phận Indonesia. 
Công việc và điều kiện sống của em cực kỳ khắc nghiệt, khác hoàn toàn so với những gì  m được 
hứa hẹn. Em làm việc t  sáng sớm tới đêm, giăng lưới, kéo lưới, phân loại cá, đóng thùng và vận 
chuyển vào khoang lạnh. Em có rất ít thời gian để nghỉ ngơi và ăn. Em không thể trốn thoát vì 
con tàu luôn ở ngoài khơi xa đất liền.  
 
Một em gái bị bán t  Myanmar sang Thái Lan. Em phải gói kẹo vào ban ngày và đi bán vào buổi 
tối t  6 giờ chiều tới đêm. Em làm việc cả tuần, không có ngày nghỉ, chưa bao giờ được ăn đủ 
no.  
 
Một em gái bị bán t  Myanmar sang Thái Lan làm mại dâm khi 13 tuổi. Em bị ép bán dâm và 
uống rượu với khách. Em bị nhiễm bệnh lây qua đường tình dục nhưng không được phép tới cơ 
sở y tế hay mua thuốc để chữa trị. Em cũng không được nghỉ khi đang mắc bệnh.  

 
Một em trai bị bán trong nội địa Trung Quốc, đi ăn xin cả ngày. Luôn có người giám sát em khắp 
mọi nơi, theo dõi khi nào em không làm việc thì đánh đập và ép em làm tiếp. Em sống cùng với 
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10 em khác trong một căn phòng rất nhỏ, nhưng hầu hết thời gian em lang thang ở trên đường.  
 

… CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM TIÊU CỰC VỀ GIA ĐÌNH 
 
Một em trai bị bán trong nội địa Trung Quốc để làm ăn xin. Em bị gia đình đối x  và xâm hại tàn 
tệ khi đang tuổi lớn. Họ thường không cho em ăn và đánh em. Khi nói về gia đình, em rất buồn 
và không thể tha thứ việc họ đã đối x  với em tồi tệ như vậy. Em không có ý định quay về nhà và 
gặp lại gia đình.  

 
Một em gái bị bán t  Myanmar sang Thái Lan làm nghề bán rong. Em đã kể về gia đình không 
bình thường của mình khi mẹ nghiện rượu. Mẹ em có v  như liên đới tới việc bán em mặc dù 
đây luôn là chủ đề khó khăn và nhạy cảm mỗi lần nói chuyện với em. 

 
Vấn đề 4.2  Khoảng trống trong các dịch vụ giành riêng cho trẻ 
Trẻ có những nhu cầu trợ giúp mà không phải lúc nào cũng được đáp ứng 
 
Tùy th o độ tuổi của tr , giai đoạn phát triển và trải nghiệm bị buôn bán của chúng được tách  
riêng và thường có những nhu cầu trợ giúp riêng biệt. Một số tổ chức chuyên cung cấp các dịch 
vụ tái hòa nhập đã được chuyên nghiệp hoá trong cung cấp dịch vụ tái hòa nhập cho tr  bị buôn 
bán và thường đưa ra những gói dịch vụ toàn diện và được thiết kế phù hợp với t ng độ tuổi và 
t ng giai đoạn phát triện của tr . Tuy nhiên, trong số những tr  được phỏng vấn ở nghiên cứu 
này, những dịch vụ chuyên nghiệp hoá cũng như những dịch vụ phù hợp với lứa tuổi không phải 
lúc nào cũng sẵn có. Trong một số trường hợp, những dịch vụ tái hòa nhập cho tr  bị buôn bán 
cũng không có gì khác biệt so với người trưởng thành, và nhiều tr  cũng nói rằng những trợ giúp 
đó đã không được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của tr  nhỏ. Tóm lại, rất hạn chế những dịch 
vụ trợ giúp tái hòa nhập chuyên nghiệp hoá dành cho tr  bị buôn bán. 
 
Những vấn đề liên quan đến việc cung cấp các hỗ trợ tái hòa nhập riêng biệt cho tr  bị buôn bán 
gồm: 
 

1. Nơi ở phù hợp với trẻ bị buôn bán  
2. Hỗ trợ điều trị y tế/sức khỏe 
3. Hỗ trợ tâm lý và tham vấn  
4. Giáo dục, trong đó có việc quay trở về học tại các trường học chính quy 
5. Giáo dục kỹ năng sống  
6. Đào tạo dạy nghề  
7. Trợ giúp kinh tế (tới trẻ/thanh niên bị buôn bán hoặc gia đình chúng)  
8. Hỗ trợ và trợ giúp pháp lý trong quá trình tố tụng  
9. Hòa giải gia đình và tham vấn  
10. Quản lý ca và giám sát sau (tái) hòa nhập  
11. Những thủ tục và chính sách dành riêng cho trẻ trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 

tái hòa nhập  
 
Vấn đề 4.3.  Con cái của nạn nhân bị buôn bán  
Nhu cầu trợ giúp của trẻ bị bị bỏ lại hoặc những trẻ sinh ra trong thời kỳ buôn bán người 
 



 
 

60 

Tr  bị ảnh hưởng rất trực tiếp t  những hoàn cảnh mà cha mẹ bị buôn bán của chúng gặp phải. 
Người bị buôn bán phải đối mặt với hàng loạt vấn đề khi họ trở về, trong đó có những vấn đề về 
kinh tế, căng thẳng, sang chấn, bị thương hoặc ốm đau, áp lực và những vấn đề trong gia đình 
cũng như những vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh. Những khó khăn trong việc chống chọi 
lại những thách thức nói trên của tái hòa nhập mang lại những tác động trực tiếp đến con cái 
của họ, trong đó có cả những cơ hội của tr  về một môi trường gia đình và xã hội lành mạnh và 
an toàn. Có hai dạng tr  bị buôn bán ch nh được xác định trong nghiên cứu này: tr  bị bỏ lại và 
tr  được sinh ra trong thời kì bị buôn bán. Tuy những tr  này có nhiều vấn đề và nhu cầu tương 
đồng, song giữa hai nhóm cũng vẫn tồn tại những khác biệt quan trọng: 
 

1. Trẻ bị bỏ lại. Nhiều người bị buôn bán sinh con khi đang di cư và để con lại cho bố mẹ 
hay họ hàng còn lại của mình chăm sóc.  hi trở về, cha mẹ và con cái gặp phải 3 vấn đề 
chính trong quá trình tái hòa nhập lại gia đình và cộng đồng:  
 

a. Những vấn đề kinh tế sau khi bị buôn bán; 
b. Căng thẳng liên quan đến cha mẹ bị buôn bán, và; 
c. Kì thị và phân biệt đối x  đối với cha mẹ bị buôn bán 

 
NGHIÊN CỨU ĐIỂN HIỀN 

NHỮNG VẤN ĐỀ TRẺ BỊ BỎ LẠI PHẢI ĐỐI MẶT 
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch hôn nhân ra đi để kiếm tiền nuôi 
con. Cô đã li dị chồng và tự mình nuôi các con, không có sự hỗ trợ tài chính nào t  người cha 
của những đứa tr . Trong ba năm cô bị bóc lột ở Trung Quốc, vấn đề kinh tế trở nên tồi tệ 
hơn. “Điều tôi lo lắng đầu tiên khi trở về là các con tôi. Chúng không có đủ thức ăn và trông 
khổ quá. Lúc đó, ưu tiên của tôi là làm việc để mua gạo cho bọn tr . Tôi bắt đầu làm việc cho 
người trong làng. Tôi làm bất cứ việc gì người ta thuê . 
 
Một phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch hôn nhân cư ng ép khi đứa con lớn 
bảy tuổi và đứa nhỏ nhất hai tuổi. Cô bị bóc lột trong bảu năm và không thể liên lạc với gia 
đình trong thời gian này.  hi được hỏi về quan hệ của cô với các con sau khi trở về, cô cho 
biết gặp khó khăn để xây dựng lại quan hệ với lũ tr . Cô phải mất một thời gian để thiết lập lại 
vị trí của cô trong cuộc sống của các con.  
 

2. Trẻ sinh ra trong thời kì buôn bán. Những tr  bị sinh ra trong thời kì bị buôn bán – tức 
có mẹ bị buôn bán - là nhóm đặc biệt yêu cầu có sự chuyên môn hóa cao hơn trong quá 
trình tái hòa nhập. Điển hình của nhóm này là mẹ bị buôn bán vì mục đ ch cư ng ép hôn 
nhân và “người chồng  này là cha của đứa tr  hoặc những phụ nữ bị bán vì mục đ ch 
bóc lột tình dục và có con với chính k  buôn mình hoặc một trong số khách hàng của họ.  
 
Những đứa tr  được sinh ra trong thời kì bị buôn bán như này cần những sự hỗ trợ và 
trợ giúp chuyên biệt để hòa nhập vào gia đình và cộng đồng của mẹ chúng, với 5 vấn đề 
chính:  

a. Những tác động (thể chất và tâm lý) của việc buôn bán; 
b. Các mối quan hệ và sự gắn bó với người mẹ; 
c. Phản ứng của gia đình với những tr  được sinh ra trong thời kì bị buôn bán; 
d. Phản ứng của cộng đồng với những tr  được sinh ra trong thời kì bị buôn bán 

và; 
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e. Tiếp cận các cơ hội hỗ trợ và tái hòa nhập. 
 

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 
NHỮNG VẤN ĐỀ TRẺ SINH RA TRONG THỜI KÌ BỊ BUÔN BÁN PHẢI ĐỐI MẶT  

 
Một phụ nữ Việt nam bị bán sang Trung Quốc vì mục đ ch hôn nhân cư ng ép sống trong điều 
kiện thiếu thốn ở Trung Quốc với các con. Cuộc sống của cô rất nghèo khó và cô phải làm để 
nuôi hai đứa con. Chồng cô tiêu phí tất cả thời gian và tiền bạc cho cờ bạc. 
 
Một phụ nữ Myanmar bị bán sang Trung Quốc làm vợ đã mang thai với người chồng Trung 
Quốc. Cô đã có hai con với người chồng ở Myanmar trước khi bị buôn bán. Người chồng đồng ý 
chấp nhận cô trở về nếu cô bỏ đứa bé khi sinh ra. Không có việc làm, thu nhập, nhà c a nên 
người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác. Cô cũng lo sợ không được gặp lại các con nếu giữ 
đứa tr  đó. 
 
Một nạn nhân người Việt Nam trở về t  Trung Quốc sau cùng với hai đứa tr  là con của cô với 
"người chồng" Trung Quốc. Cuộc sống khó khăn khi các con của cô không có giấy tờ tuỳ thân 
cũng như hộ khẩu nên không được đi học. Hơn thế nữa, khi mới về hai đứa tr  nói được rất ít 
tiếng Việt, tạo thêm rào cản cho quá trình hoà nhập. Cô cho biết đây là khoảng thời gian khủng 
khiếp và khó khăn khiến cô thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng. 

 

Kết luận 

Nạn nhân bị buôn bán trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông phải chịu những trải nghiệm buôn 
bán khác nhau, thường phức tạp và gây tổn thương. Nhiều người nhận được nhiều hỗ trợ trong 
cuộc sống sau khi bị buôn bán, giúp họ vượt qua và bước ra khỏi quá khứ đau buồn. Nạn nhân 
thường trải qua giai đoạn tích cực sau khi bị buôn bán. Nhiều người được xác định kịp thời theo 
một cách thức tế nhị, được hỗ trợ kịp thời, được trở về gia đình và được cung cấp các hỗ trợ để 
tái hoà nhập bền vững ở cộng đồng. Nhiều nạn nhân bị buôn bán được phỏng vấn trong nghiên 
cứu này hiện nay đã (tái) hoà nhập thành công với gia đình, cộng đồng và vượt qua những trải 
nghiệm đau buồn. Những trải nghiệm và "thành công" này là bài học cho việc thiết kế các 
chương trình và ch nh sách tái hoà nhập. 
 
Mặc dù đã đạt được những thành công quan trọng này, song nhiều nạn nhân có những trải 
nghiệm ít tích cực hơn sau khi bị buôn bán và không biết tới các hỗ trợ quan trọng đối với quá 
trình phục hồi và tái hoà nhập. Một phát hiện nổi bật của nghiên cứu này là quá trình tái hoà 
nhập không phải lúc nào cũng diễn ra một cách trôi chảy và tuỳ theo hệ thống luật pháp, chính 
sách, chuẩn mực và nguyên tắc dự thảo ở cấp khu vực hay quốc tế. Ví dụ, nhiều nạn nhân bị 
buôn bán không được hoặc chưa được hỗ trợ, và rất ít nạn nhân được hưởng cái gọi là "sự 
chăm sóc toàn diện". Những người khác t  chối hỗ trợ, đôi khi đối mặt với nhu cầu cấp thiết vì 
sự hỗ trợ không đáp ứng nhu cầu hay phù hợp với hoàn cảnh của họ sau khi bị buôn bán. Tuy 
nhiên, có những người nhận hỗ trợ t  các chương trình khi chất lượng và quy mô của dịch vụ 
chưa đầy đủ. Các vấn đề về phân biệt đối x , ngược đãi và hỗ trợ chưa đạt tiêu chuẩn cũng là 
những tồn tại hiện nay. Có thể rút ra bài học t  những kinh nghiệm  t thành công hơn về cách 
thức cải thiện và tăng cường công tác xác định nạn nhân, phục hồi và tái hoà nhập cho nạn nhân 
bị buôn bán. Những phát hiện là sự bắt đầu của việc phát triển hướng đi này. Những phát hiện 
t  nghiên cứu không cụ thể hoá một quốc gia hay một tổ chức mà mô tả các chủ đề và vấn đề 
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chung do nạn nhân ở sáu nước GMS nêu lên. Mặc dù có nhiều bài học thực tiễn tốt nhưng vẫn 
cần tiếp tục thay đổi và cải thiện. Nhìn chung, những cải thiện và thay đổi cần tập trung vào các 
chủ điểm sau:  
 
Thách thức trong quá trình tái hoà nhập. Một số vấn đề và thách thức chính liên quan tới cách 
thức thực hiện quá trình tái hoà nhập đòi hỏi ứng phó khẩn cấp và tức thời. Vấn đề nổi cộm 
nhất là số lượng đáng kể nạn nhân bị buôn bán chưa được đáp ứng nhu cầu do cách thức xây 
dựng và thực hiện ứng phó tái hoà nhập. Vấn đề này liên quan tới số lượng lớn những người 
không được hoặc chưa được hỗ trợ, những người t  chối hỗ trợ và những người bị ép nhận hỗ 
trợ. Giải quyết các vấn đề được xác định trong phần này - ví dụ thiếu thông tin, công tác chuyển 
tuyến yếu, rào cản về hành chính và thiếu nguồn lực - sẽ giúp giải quyết các thách thức và vấn 
đề. Tuy nhiên, những thách thức trong tái hoà nhập cũng sẽ bao gồm việc cân nhắc cẩn thận 
khung tái hoà nhập tổng thể ở mỗi nước, kể cả x m x t các chương trình và ch nh sách hiện nay 
đã hỗ trợ (đôi khi không hỗ trợ) tái hoà nhập thành công như thế nào. Bên cạnh đó, vấn đề này 
không thể chỉ giải quyết một lần. Theo dõi và giải quyết các thách thức của chương trình và 
chính sách tái hoà nhập ở một nước là một quá trình liên tục và cần có sự tham gia của nạn 
nhân với vai trò trung tâm.  
 
Các vấn đề trong việc cung cấp dịch vụ tái hoà nhập được cá nhân hoá. Những người làm trong 
l nh vực tái hoà nhập cá nhân cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho nạn nhân bị buôn bán, tuy 
nhiên vẫn còn những tồn tại đáng kể trong việc cung cấp các dịch vụ này. Trong tất cả các l nh 
vực dịch vụ, mặc dù công tác lập kế hoạch chắc nhưng vẫn có khoảng trống cần cải thiện và tiếp 
tục phát triển. Cải thiện sẽ bao gồm đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ chương trình, cam 
kết nghề nghiệp và nguồn lực tái hoà nhập đầy đủ. Việc này cũng đòi hỏi tính linh hoạt nhằm 
đảm bảo tính thích hợp và liên quan của các dịch vụ cho nạn nhân bị buôn bán. Đảm bảo cải 
thiện trong các l nh vực dịch vụ sẽ đòi hỏi việc giám sát tái hoà nhập của t ng cá nhân nạn nhân 
và, quan trong là giám sát ở cấp quốc gia dịch vụ hỗ trợ tái hoà nhập của các cơ quan nhà nước. 
Tất cả việc thực hiện và giám sát chương trình cần được thực hiện theo tiêu chuẩn đạo đức, lý 
tưởng nhất là đưa vào trong luật.  
 
Các vấn đề về quan điểm, năng lực và hành vi của những người thực thi và cơ quan quản lý 
thực hiện công tác tái hoà nhập. Những người thực thi và cơ quan cung cấp dịch vụ là nguồn lực 
quan trọng nhất trong bất kỳ chương trình tái hoà nhập nào. Tái hoà nhập là một tiến trình phức 
tạp và tập trung lao động, đòi hỏi những nhà chuyên môn có k  năng cao, sâu sắc, có đạo đức và 
cam kết. Để đạt được điều này cần đầu tư vào phát triển nghề nghiệp và năng lực của nhà cung 
cấp dịch vụ. Xây dựng năng lực và k  năng cho nhà cung cấp dịch vụ có thể có tác động trực tiếp 
lên cách thức thực hiện tái hoà nhập cho nạn nhân bị buôn bán.  Việc các nhà cung cấp dịch vụ 
tự chăm sóc bản thân cũng quan trọng, đảm bảo sự kho  mạnh về tâm lý sẽ tiếp tục cải thiện 
chất lượng dịch vụ. Hàm ý của nâng cao năng lực là đảm bảo hành vi có đạo đức và đúng mực 
của nhà cung cấp dịch vụ. Hệ thống trách nhiệm là cần thiết để tất cả các nhà chuyên môn làm 
việc trong l nh vực tái hoà nhập tuân theo tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp ở mức cao nhất.  
 
Các vấn đề chủ chốt trong tái hoà nhập cho trẻ em bị buôn bán. Tr  em bị buôn bán đại diện 
tương đối lớn trong nghiên cứu này, cho thấy dấu hiệu của việc tr  em trong khu vực đang ở 
trong nguy cơ bị bóc lột và bị buôn bán. Đồng thời, ứng phó đối với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể 
dường như không phải lúc nào cũng phù hợp. Cần có sự quan tâm và nguồn lực lớn hơn cho các 
nhu cầu cụ thể và đa dạng của tr  em bị buôn bán để hỗ trợ tốt hơn các  m vượt qua những quá 
khứ bị buôn bán. Điều này bao gồm không chỉ việc cải thiện năng lực cho các cán bộ làm việc 
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trong l nh vực buôn bán tr   m mà cũng cần đưa buôn bán người vào trong khung bảo trợ xã 
hội được trang bị k  năng chuyên môn trong làm việc với tr  dễ bị tổn thương. Tr  em cần được 
tham gia và quá trình xây dựng và giám sát các chương trình tái hoà nhập cho chính các em. Chỉ 
khi có sự tham gia và đóng góp thì các chương trình và ch nh sách tái hoà nhập mới có thể đáp 
ứng nhu cầu và lợi ích của các em.  
 
 

****** 
 
Bốn chủ đề nêu trên cùng các vấn đề của t ng chủ đề có thể và cần được giải quyết ở mỗi nước 
theo cách thức khác nhau. Mỗi quốc gia có khung tái hoà nhập và các ứng phó khác nhau. Mỗi 
quốc gia cũng có cơ hội và thách thức riêng liên quan tới hỗ trợ tái hoà nhập. Tuy vậy mỗi quốc 
gia có thể học hỏi t  trải nghiệm của nạn nhân bị buôn bán được phỏng vấn trong khu vực. Và 
khi chính phủ các nước COMMIT tiếp tục nỗ lực phòng chống buôn bán người trong khu vực, hy 
vọng rằng các phát hiện này - được rút ra t  kinh nghiệm thực tế của nạn nhân bị buôn bán - có 
thể góp phần tạo ra những đường hướng tái hoà nhập thành công trong tương lai. 
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