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GIÔÙI THIEÄU VEÀ DÖÏ AÙN
Dự án “Sự tham gia của thanh thiếu niên
trong phòng chống bóc lột tình dục trẻ em
vì mục đích thương mại” gọi tắt là YPP là
một dự án nhằm hỗ trợ những trẻ em và
thanh thiếu niên đã từng là nạn nhân hoặc
có nguy cơ cao với bóc lột tình dục. Đây
là một sáng kiến nhằm tạo nên những tác
động tích cực về mặt tâm lý và cải thiện
cuộc sống của các bạn trẻ này. Dự án thực
hiện thông qua trao quyền cho trẻ em và
thanh thiếu niên, tạo điều kiện cho các bạn
tham gia vận động hành lang cho quyền
được bảo vệ của chính mình.
Dự án YPP tại Việt Nam do Trung tâm
Nghiên cứu Sức khỏe Gia đình và Phát
triển Cộng đồng (CEFACOM) thực hiện từ
tháng 01/2010 đến tháng 12/2011 với sự
tài trợ của ECPAT Quốc tế và The Body
Shop.
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I - NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ BOÙT LOÄT TÌNH DUÏC
TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI
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BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI LAØ GÌ?
Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại là sự vi
phạm cơ bản Quyền trẻ em, bao gồm việc người lớn xâm hại
tình dục và trả tiền hoặc hiện vật cho trẻ hoặc những người
trung gian thứ ba. Trẻ em bị đối xử như một đối tượng tình
dục và như món hàng mang tính chất thương mại.
Có 3 hình thức bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương
mại chính, đó là: mại dâm trẻ em, văn hóa phẩm khiêu
dâm trẻ em và buôn bán trẻ em vì mục đích tình dục.
Ngoài ra còn có một số hình thức bóc lột tình dục trẻ em khác
như du lịch tình dục trẻ em và tảo hôn.
Trong một số trường hợp, người ta có thể nghĩ rằng các bạn
trẻ đã đồng ý tham gia vào các hoạt động tình dục để đổi lấy
thứ mình muốn. Nhưng một điều quan trọng mà chúng ta cần
ghi nhớ đó là trẻ em không bao giờ lựa chọn để bị bóc lột
tình dục mà chính người lớn đã lừa gạt, cưỡng bức, đe
dọa và ép buộc trẻ làm.

03

BUOÂN BAÙN TREÛ EM LAØ GÌ?
Buôn bán trẻ em bao gồm tất cả những hành động liên quan
tới việc tuyển mộ hoặc vận chuyển trẻ em trong nước hoặc
qua biên giới, bao gồm lừa gạt, cưỡng bức và gán nợ nhằm
mục đích xâm hại tình dục và bóc lột sức lao động. Các bạn
trẻ thường bị rơi vào các tình huống sau:
Bị lừa gạt bởi người lớn.
Bị đe dọa bằng bạo lực hoặc ép buộc.
Bị bắt cóc.
Bị nghiện ma tuý hoặc các chất gây nghiện khác.
Bị mua chuộc bởi tiền hoặc quà.
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MAÏI DAÂM TREÛ EM LAØ GÌ?
Mại dâm là việc trao đổi tiền, quà hoặc bất cứ hình thức thanh
toán nào khác để đổi lấy quan hệ tình dục. Trẻ em có thể bị
xâm hại tình dục để đổi lấy tiền, thức ăn, quần áo, chỗ ở,
sự bảo vệ hoặc điểm tốt ở trường. Những khoản thanh toán
này có thể được trả trực tiếp cho trẻ em hoặc người quản lý/
khống chế trẻ.
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VAÊN HOÙA PHAÅM KHIEÂU DAÂM TREÛ EM LAØ GÌ?
Văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em có thể gồm tranh ảnh, ghi
âm, phim ảnh, băng hình, sách viết, tập tin vi tính liên quan
đến việc trẻ bị xâm hại tình dục. Nói chung có hai loại văn hóa
phẩm khiêu dâm trẻ em: loại không có hoạt động tình dục rõ
rệt nhưng có hình ảnh trần truồng hoặc hình ảnh khêu gợi
của trẻ em và loại có các hình ảnh liên quan đến việc trẻ em
tham gia hoạt động tình dục.
Các văn hóa phẩm khiêu dâm thường được chia sẻ hoặc bán
giữa những người lớn. Nếu những hình ảnh này trở nên phổ
biến thì mọi người có thể sẽ bắt đầu nghĩ rằng xâm hại tình
dục trẻ em không phải là một tội ác nghiêm trọng.
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DU LÒCH TÌNH DUÏC TREÛ EM LAØ GÌ?
Du lịch tình dục trẻ em là những người
đi du lịch đến một vùng nào đó trong
nước họ hoặc ở một nước khác, thường
là nước kém phát triển hơn, để tham
gia vào các hoạt động tình dục với trẻ
em. Những kẻ phạm tội thường tìm đến
những nơi xa lạ, hệ thống pháp luật lỏng
lẻo vì chúng nghĩ ở đó chúng sẽ ít bị phát
hiện hơn.
Du lịch không phải là nguyên nhân của
bóc lột tình dục trẻ em. Tuy nhiên, những
kẻ bóc lột sử dụng những phương tiện
của ngành du lịch (khách sạn, quán rượu,
hộp đêm…) để xâm hại tình dục trẻ em.
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TAÛO HOÂN LAØ GÌ?
Tảo hôn là việc kết hôn của trẻ em và người chưa thành niên
dưới 18 tuổi.
Một số bạn trẻ đã bị ép buộc kết hôn, số khác thì vì quá bé
để tự quyết định. Việc chấp nhận là do một người khác thay
mặt cho các bạn trẻ đó. Các bạn không có cơ hội thực hiện
quyền lựa chọn của mình.
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AI COÙ THEÅ LAØ KEÛ BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH
THÖÔNG MAÏI?
Bọn tội phạm tình dục với
trẻ em đến từ tất cả các giai
tầng xã hội và hoàn cảnh xã
hội. Có thể thấy chúng trong
bất cứ nghề nào và ở bất cứ
quốc gia nào. Chúng có thể
dị tính hoặc đồng tính luyến
ái và mặc dù đa số bọn tội
phạm tình dục với trẻ em là
nam giới nhưng cũng có thể
là phụ nữ.
Những kẻ buôn bán có
thể dùng mọi thủ đoạn để
đạt được mục đích, thông
thường chúng: hứa hẹn tìm
việc làm nhàn hạ có thu nhập
cao, đóng giả làm người
yêu, vẽ ra viễn cảnh về cuộc
sống sung sướng nơi thành
phố, đi làm ăn xa… Ngoài ra
trong cuộc sống chúng còn
dùng những thủ đoạn khác
như: giúp đỡ tiền bạc rồi bắt
phụ thuộc hay rủ đi chơi xa,
nói dối người nhà gặp tai nạn

hay ốm đau… khiến cho nạn
nhân tin và đi theo. Đây chỉ
là những thủ đoạn đơn giản
để lừa nạn nhân, trong thực
tế xã hội vẫn còn rất nhiều
những thủ đoạn khác.
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AI COÙ THEÅ LAØ NAÏN NHAÂN?
Tất cả các trẻ em, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn
giáo, địa bàn cư trú, hoàn cảnh sống đều có thể trở thành
nạn nhân của bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại.
Trong đó, những bạn trẻ có những hoàn cảnh sau sẽ thường
có nguy cơ cao hơn:
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Sống và làm việc trên đường phố.
Sống trong các khu dân cư nghèo, khu đèn đỏ.
Mồ côi, không nơi nương tựa.
Thiếu cảnh giác với các mối quan hệ với những người
không quen biết trên mạng internet.
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HAÄU QUAÛ CUÛA BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH
THÖÔNG MAÏI LAØ GÌ?
Bóc lột tình dục trẻ em
vì mục đích thương mại
thường để lại những
hậu quả nghiêm trọng,
ảnh hưởng tới sự phát
triển sau này về mặt thể
chất, tinh thần, đạo đức
và xã hội của trẻ em.
Ngoài ra, vấn nạn này
còn có thể gây ra những
tác động xã hội gây tổn
hại đến tương lai của
cộng đồng nơi các bạn
trẻ đó sinh sống.

Nhöõng taùc ñoäng veà maët
theå chaát:
Bạo lực về thể chất: đây
là nguy hiểm trực tiếp
nhất mà các nạn nhân
phải đối mặt. Có nhiều
câu chuyện khủng khiếp
đã được các nạn nhân
kể lại rằng các bạn bị tát,
đá, đánh đến bất tỉnh, bị
dí thuốc lá vào người,
bị cưỡng hiếp và nhiều
hình thức tra tấn khác
nếu các bạn từ chối làm
việc.
Nguy cơ mắc các bệnh
lây truyền qua đường
tình dục và HIV/AIDS
nhiều hơn người lớn vì
trẻ em chưa phát triển
đầy đủ về mặt thể chất.
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Nhöõng taùc ñoäng veà maët
xaõ hoäi:

Nhöõng taùc ñoäng veà maët
taâm lyù:
Những tác động về mặt tâm
lý thường khó xác định, song
nó để lại những hậu quả
không kém phần đau đớn
cho các nạn nhân như:
Cảm giác hổ thẹn, tội
lỗi và tự ti, tự kì thị bản
thân.
Mất niềm tin vào người
lớn và cuộc sống.
Trầm cảm, rối loạn tâm
thần.
Lạm dụng chất kích
thích, có ý định tự tử
hoặc thậm chí tự tử.

Gánh nặng tâm lý cho
những người thân của
nạn nhân.
Tâm lý hoang mang
trong cộng đồng
Quyền con người và
quyền trẻ em bị xâm
phạm.
Tổn hại đến tương lai
của cộng đồng do tương
lai của một bộ phận giới
trẻ bị tổn hại.
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BAÏN NEÂN LAØM GÌ ÑEÅ BAÛO VEÄ BAÛN THAÂN VAØ
NHÖÕNG NGÖÔØI XUNG QUANH KHOÛI NAÏN BOÙC LOÄT
TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI?
Cảnh giác với những lời hứa hẹn về những
công việc tốt, nhàn hạ có thu nhập cao ở
nơi xa.
Không nên đi chơi xa một mình với người
khác mà chưa có sự đồng ý của gia đình.
Nhắc nhở bạn bè xung quanh cùng đề
phòng với nạn buôn bán và bóc lột tình dục
trẻ em.
Cảnh giác với các mối quan hệ ảo trên
internet.
Cảnh giác với người xấu:
Hãy tin vào cảm giác của chính mình vì
cảm giác là dấu hiệu để chúng ta nhận
biết chúng ta có an toàn hay không.
Nếu bạn cảm thấy không an toàn, hay
bối rối, hãy cảnh giác và cố gắng tìm
cách thoát khỏi tình trạng đó nhanh
nhất khi có thể.
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QUY TAÉC AN TOAØN CAÙ NHAÂN
1

Nói KHÔNG là cách để bạn từ chối hay phản đối
một cách kiên quyết khi người nào đó làm bạn cảm
thấy khó chịu hay không an toàn. Khi đó bạn hãy
phản đối một cách dứt khoát, nói to và rõ ràng. Có
nhiều cách thể hiện sự không đồng ý, sau đây là
một số gợi ý:
Không được, tôi không muốn đi đâu hết.
Không, tôi phải về nhà bây giờ.
Hãy để tôi yên.
Tôi sẽ mách lại chuyện này.
Dừng lại ngay.
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Tìm cách tránh xa người đó, BỎ ĐI thật nhanh và
dứt khoát.

3

Hãy KỂ LẠI chuyện đã xảy ra với một người lớn
đáng tin cậy và hãy tiếp tục kể cho đến khi bạn nhận
được giúp đỡ.

Liên hệ với các cơ quan trợ giúp khi bạn gặp trường
hợp khẩn cấp hoặc cần được giúp đỡ: Công an, các cơ
quan bảo vệ trẻ em, đường dây nóng hỗ trợ trẻ em
1800 1567.
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II - KIEÁN THÖÙC CHUNG VEÀ HIV/AIDS
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HIV/AIDS LAØ GÌ?
HIV (Human Immuno-deficiency Virus) là tên viết tắt của vi
rút gây suy giảm miễn dịch ở người, làm suy yếu khả năng
chống lại bệnh tật của cơ thể.
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) là tên viết tắt
của hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.
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CAÙC GIAI ÑOAÏN TIEÁN TRIEÅN CUÛA HIV
CAÙC GIAI ÑOAÏN

CAÙC BIEÅU HIEÄN

LÖU YÙ

Giai đoạn sơ
nhiễm
(giai đoạn
cửa sổ)

• Kéo dài từ 2 tuần
đến 6 tháng
• Cơ thể hoàn toàn
bình thường, một
số người có sốt
nhẹ hoặc các triệu
chứng của nhiễm
trùng cấp như
sưng hạch, viêm
họng, phát ban.

• Xét nghiệm cho
kết quả âm tính HIV
âm tính.
• Có khả năng lây
nhiễm HIV cho
người khác.

Giai đoạn
không triệu
chứng

• Kéo dài 5 -7 năm
• Cơ thể vẫn khỏe
mạnh.

• Xét nghiệm HIV
cho kết quả dương
tính
• Dễ lây nhiễm HIV
cho người khác nếu
không có biện pháp
bảo vệ.

Giai đoạn
• Không có các
nhiễm HIV có biểu hiện đặc trưng
triệu chứng
• Có thể gặp các
triệu chứng: Sưng
hạch (cổ, nách,
bẹn), sốt kéo dài,
tiêu chảy kéo dài,
lở loét ngoài da.

• Xét nghiệm HIV
cho kết quả dương
tính.
• Dễ lây nhiễm HIV
cho người khác nếu
không có biện pháp
bảo vệ.
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Giai đoạn
AIDS

Có các triệu chứng
thường gặp của
nhiễm trùng cơ hội
như:
• Gầy sút ( giảm
10% trọng lượng
cơ thể).
• Sốt kéo dài trên 1
tháng.
• Tiêu chảy kéo dài
trên 1 tháng
• Ho kéo dài trên 1
tháng.
• Viêm da ngứa
toàn thân.
• Mắc nhiều bệnh
cùng một lúc như:
ung thư, viêm phổi,
lao, viêm da lở loét
toàn thân, viêm
màng não...

• Người bệnh có
thể nhanh chóng
tử vong nếu không
được điều trị kịp
thời.

GHI NHÔÙ
Nhiễm HIV không phải là hết hy vọng!
Hiện nay người có HIV có thể kéo dài cuộc sống
trên 10 năm nhờ sử dụng thuốc ARV theo chỉ định
của bác sĩ và có chế độ sinh hoạt, làm việc hợp lý,
đồng thời luôn có thái độ sống, tích cực, lạc quan.
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CAÙC CON ÑÖÔØNG LAÂY TRUYEÀN HIV
HIV có trong tất cả các dịch của cơ thể (máu, nước bọt, nước
mắt, mồ hôi, nước tiểu, dịch sinh dục, sữa mẹ,...). Lượng vi
rút có nhiều nhất trong máu, dịch sinh dục, sữa mẹ. HIV lây
nhiễm qua 3 đường: đường máu, đường tình dục, và đường
từ mẹ sang con. Ngoài 3 đường này, HIV không lây nhiễm
qua con đường nào khác.

Ñöôøng maùu
HIV lây truyền từ người này sang người khác khi có tiếp xúc
trực tiếp với máu có chứa HIV. Ví dụ:
Truyền máu bị nhiễm HIV;
Dùng chung bơm kim tiêm và các dụng cụ xuyên chích
qua da với người có HIV mà chưa được tiệt trùng đúng
cách;
Để máu của người có HIV tiếp xúc trực tiếp với da, niêm
mạc của mình và tại điểm tiếp xúc có vết thương hở hoặc
vết xây xước.

24
Ñöôøng tình duïc

Khi có tiếp xúc trực tiếp với
dịch sinh dục của người có
HIV như tinh dịch của nam
và dịch tiết âm đạo của nữ.
Ví dụ:
Quan hệ tình dục với
người có HIV qua đường
âm đạo, đường hậu môn
hay đường miệng mà
không sử dụng bao cao
su đúng cách;
Để dịch sinh dục của
người có HIV tiếp xúc
trực tiếp với da, niêm
mạc tại điểm có vết
thương hở hoặc viêm
nhiễm.

Töø meï bò nhieàm HIV truyeàn
sang con
Trong thời kỳ mang thai:
HIV có thể truyền từ mẹ
sang con qua rau thai
(nhau thai). Nếu người
mẹ bị nhiễm HIV không
dùng thuốc kháng HIV
thì tỷ lệ truyền sang cho
con là 25 - 35 %.
Trong khi quá trình sinh
nở: con có thể bị nhiễm
HIV từ mẹ do da, niêm
mạc của trẻ tiếp xúc trực
tiếp với máu của người
mẹ.
Trong sữa mẹ có chứa
HIV nên trẻ bú mẹ có thể
bị lây nhiễm HIV.
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HIV khoâng laây nhieãm qua:
• Dùng chung đồ dùng ăn
uống như bát, đĩa, cốc,
chén, …
• Quan hệ giao tiếp thường
ngày như bắt tay, ôm hôm
xã giao
• Ho, hắt hơi, nước bọt,
nước mắt, mồ hôi.
• Tắm chung, dùng chung
nhà vệ sinh.
• Dùng chung các đồ đạc
như điện thoại, các trang
thiết bị trong gia đình, văn
phòng cũng như các dụng
cụ làm việc khác.
• Ở chung nhà, làm việc
chung trong cùng một cơ
quan, một nhà máy, một
phân xưởng, học chung
trong nhóm, trong lớp…
• Muỗi đốt, đỉa hút máu vì
HIV không sống được trong
cơ thể muỗi/đỉa.
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CAÙC CAÙCH PHOØNG LAÂY TRUYEÀN HIV
Phoøng laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc baèng caùch thöïc hieän caùc
haønh vi tình duïc an toaøn nhö:
Kiêng, nhịn quan hệ tình dục.
Chỉ thủ dâm, ôm ấp, vuốt ve, kích thích lẫn nhau.
Sử dụng bao cao su đúng cách mỗi khi có quan hệ tình
dục qua đường âm đạo, đường miệng hay hậu môn.
Khi mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hay đơn
giản chỉ là tổn thương cơ quan sinh dục cần khám và điều
trị dứt điểm.
Không lạm dụng ma túy, rượu bia và các chất kích thích
khác để tránh dẫn đến có hành vi tình dục không an
toàn.
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Phoøng laây truyeàn qua ñöôøng maùu:
Không dùng chung bơm kim tiêm, dao cạo và các dụng
cụ xuyên chích qua da, các dụng cụ sắc nhọn với người
khác. Trong trường hợp bắt buộc thì các dụng cụ này
phải được khử trùng đúng cách trước khi dùng.
Chỉ thực hiện truyền máu, cấy ghép phủ tạng, thụ tinh
nhân tạo tại các cơ sở y tế có làm đủ các xét nghiệm an
toàn cần thiết.

Phoøng laây truyeàn qua ñöôøng töø meï sang con:
Người mẹ nhiễm HIV muốn có con cần đến bác sĩ để
được tư vấn và khám trước khi quyết định có thai.
Trong thời kỳ mang thai và sinh con cần uống thuốc
kháng HIV và được tư vấn thêm để tránh lây truyền HIV
cho con.
Người mẹ có HIV không nên cho con bú sữa mẹ phòng
lây truyền HIV cho con từ sữa mẹ.
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LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ BIEÁT MOÄT NGÖÔØI BÒ NHIEÃM HIV?

Cách tốt nhất để xác định có nhiễm HIV hay không là xét
nghiệm máu.
Hiện nay, tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đều
có các cơ sở tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí (Phòng
VCT).
Thông thường phải xét nghiệm ít nhất 3 lần tại các cơ sở
có đủ tiêu chuẩn mới có thể khẳng định chính xác 1 người
có nhiễm HIV hay không.
Nếu 1 kết quả xét nghiệm là âm tính thì điều này có thể
có nghĩa là:
Người đó không nhiễm HIV, hoặc là
Người đó đã nghiễm HIV nhưng đang trong giai đoạn
cửa sổ. Để biết kết quả chắc chắn, người đó cần đi
xét nghiệm lại sau 3 đến 6 tháng và trong thời gian
này phải tránh xa các nguy cơ lây nhiễm HIV.
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III- TAÙC ÑOÄNG KEÙP CUÛA BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC
TREÛ EM VÌ MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI VAØ
HIV/AIDS ÑOÁI VÔÙI THANH THIEÁU NIEÂN

Thanh thiếu niên là nạn nhân của bóc lột tình dục trẻ em
vì mục đích thương mại thường ở thế bị động, đôi khi bị
tách ra khỏi cuộc sống bình thường ngoài xã hội, không
được tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp xã hội, khó khăn
trong việc tìm hiểu các kiến thức về tình dục và tình dục
an toàn, các biện pháp phòng tránh thai và HIV, dẫn đến
sự thiếu kiến thức và kỹ năng sống.
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Các nạn nhân của Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích
thương mại thường bị cưỡng bức về tâm lý và thể xác
nên cho dù biết về HIV/AIDS các bạn cũng không thể chủ
động thực hiện các biện pháp phòng tránh cho bản thân.
Trẻ em và thanh thiếu niên khi tham gia vào các hoạt
động mại dâm thường dễ mắc các bệnh lây truyền qua
đường tình dục và điều này cũng làm tăng nguy cơ nhiễm
HIV.
Các nạn nhân nữ của Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích
thương mại có thể mang thai ngoài ý muốn và kèm theo
nhiễm HIV, đây cũng là một nguy cơ gia tăng khả năng
lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con nếu không được can
thiệp kịp thời.
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IV- THANH THIEÁU NIEÂN THAM GIA CUØNG COÄNG ÑOÀNG
PHOØNG CHOÁNG BOÙC LOÄT TÌNH DUÏC TREÛ EM VÌ
MUÏC ÑÍCH THÖÔNG MAÏI VAØ HIV/AIDS
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Với việc đọc hết cuốn sách nhỏ này, bạn đã góp một phần
vào việc phòng chống Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích
thương mại và HIV/AIDS bởi chúng tôi tin rằng nếu càng
có nhiều người hiểu biết về các vấn đề trên thì cuộc đấu
tranh chống lại nạn Bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích
thương mại và HIV/AIDS của cả cộng đồng sẽ càng mạnh
mẽ và hiệu quả hơn.
Nếu nhận thấy bất cứ ai xung quanh bạn đang có nguy
cơ trở thành nạn nhân của Bóc lột tình dục trẻ em vì mục
đích thương mại và HIV/AIDS hãy hành động! Việc đầu
tiên, bạn hãy đưa ngay cuốn sách này cho người đó, giúp
người đó có được những hiểu biết cơ bản và có thể tự
phòng tránh. Tiếp theo, bạn hãy tư vấn và giúp đỡ người
đó hoặc nhờ các những người có kinh nghiệm giúp đỡ.
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Nếu trong cộng đồng nơi bạn sinh sống hoặc làm việc có
những trẻ em là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục vì mục
đích thương mại hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thì
bạn hãy chủ động giúp đỡ, ít nhất là bằng việc cung cấp
những thông tin mà bạn có cho những bạn trẻ đó.
Hãy lên tiếng phản đối sự kì thị với các nạn nhân của Bóc
lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS.
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Hãy tham gia vào các chiến dịch Chấm dứt buôn bán bóc
lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại do The Body
Shop và ECPAT Quốc tế phát động tại địa chỉ http://www.
thebodyshop.com/_en/_ww/values-campaigns/stop-trafficking-select-country.aspx? và đừng quên vận động bạn
bè cùng tham gia.
Nếu bạn quan tâm đến các vấn đề về Bóc lột tình dục trẻ
em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS, bạn có thể tìm
hiểu thêm các thông tin tại thư viện điện tử của ECPAT
Quốc tế: http://www.ecpat.net/EI/EI_publications.asp.
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BAÏN COÙ THEÅ NHAÄN ÑÖÔÏC SÖÏ HOÃ TRÔÏ TÖØ ÑAÂU?
Khi cần, bạn hãy liên hệ tới những địa chỉ sau để được trợ
giúp:
1. Gọi đường dây trợ giúp trẻ em của Cục Bảo vệ và Chăm
sóc Trẻ em 18001567 (miễn phí).
2. Số điện thoại miễn phí của Công an: 113
3. Chính quyền, và Công an ở các địa phương nơi các bạn
sinh sống.
4. Hội Liên hiệp phụ nữ, công an xã/ phường/ thị trấn/ quận/
huyện/ tỉnh/ thành phố.
5. Phòng Bảo vệ Trẻ em quận/ huyện/ tỉnh/ thành phố.
6. Cục phòng chống tội phạm, Bộ Công An.
Số 40, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04369369733; 06945860
7. Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại.
8. Ban biên tập các chuyên mục này trên các báo: Hoa Học
Trò, Phụ Nữ, Tiền Phong, Pháp Luật, Công An Nhân Dân,
An Ninh, ...
9. Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Gia đình và
Phát triển Cộng đồng (CEFACOM).
Địa chỉ : số 45, ngõ 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 35372258 hoặc (04) 35375700

36
Để tìm hiểu thêm thông tin về Bóc lột tình dục trẻ em vì
mục đích thương mại và dự án YPP, xin liên lạc với:

TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU SÖÙC KHOÛE GIA ÑÌNH
VAØ PHAÙT TRIEÅN COÄNG ÑOÀNG (CEFACOM)
Số 45, ngõ 5, Láng Hạ, Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-4) 35372258; 35375775
Fax: (84-4) 35375700
Website: www.cefacom.vn
Email: cefacom.vn@gmail.com

ECPAT INTERNATIONAL
328 Phayathai Road, RAtchathewi,
Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66(0)2 215 3388
Fax: +66(0)2 215 8272
Website: http://www.ecpat.net
Email: info@ecpat.net

Cuốn sách này do các bạn trẻ trong dự án YPP Việt Nam
thiết kế với sự hỗ trợ kĩ thuật từ CEFACOM, sự tài trợ của
ECPAT Quốc tế và The Body Shop.
Cuốn sách này dành cho các trẻ em và thanh thiếu niên trong
cộng đồng với mục đích tăng cường sự tham gia của trẻ em
và thanh thiếu niên vào việc chấm dứt nạn buôn bán và bóc
lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại và HIV/AIDS.

Giôùi thieäu caùc aán phaåm lieân quan
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ ấn phẩm
phòng chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục
đích thương mại dành cho thanh thiếu niên do
CEFACOM xuất bản:
1. Hỏi đáp về bóc lột tình dục trẻ em vì mục
đích thương mại.
2. Những điều cần biết về bóc lột tình dục trẻ
em vì mục đích thương mại.
3. Sổ tay dành cho Hỗ trợ viên đồng đẳng
phòng chống bóc lột tình dục trẻ em vì mục
đích thương mại.
4. Sổ tay bạn trẻ về Bóc lột tình dục trẻ em vì
mục đích thương mại và HIV/AIDS.

