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Giải thích các cụm từ chính:
‘Xâm hại và bóc lột trẻ em’ (child abuse and exploitation) bao gồm: xâm hại thể
chất, tình dục, tinh thần và sự xao nhãng. Những trẻ em bị xâm hại thường phải
trải qua nhiều hình thức xâm hại khác nhau.
‘Trẻ em và người chưa thành niên’ (Children and young people) là bất cứ ai dưới
18 tuổi. Theo luật quốc tế, ‘trẻ em’ là bất cứ người nào dưới 18 tuổi. Thuật ngữ
‘người chưa thành niên’ được sử dụng cho giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em sang
trưởng thành, và nói chung, bao gồm những người từ 15 tuổi trở lên.
‘Du lịch an toàn với trẻ em’ (child safe tourism) là du lịch thừa nhận tác động của
du lịch đối với trẻ em (cả trực tiếp hoặc gián tiếp) và đóng vai trò chủ động trong
việc xây dựng một môi trường du lịch an toàn hơn đối với trẻ em. Du lịch an toàn
với trẻ em là một phần trong ‘du lịch có trách nhiệm’, là hình thức du lịch luôn
kiếm tìm các cách thức nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực về mặt kinh tế,
môi trường và xã hội của du lịch.
‘Du lịch tình dục trẻ em’ (child sex tourism) là thuật ngữ đôi khi được sử dụng
để mô tả hành vi xâm hại tình dục trẻ em do khách du lịch, khách lữ hành hoặc
cư dân nước ngoài gây ra tại một quốc gia hoặc nhiều quốc gia mà họ tới du lịch
hoặc sinh sống. Cụm từ này không phản ánh bản chất bất hợp pháp và mang tính
xâm hại của hành vi. Cho nên, thay vào đó, nên sử dụng thuật ngữ ‘Thủ phạm
xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch và lữ hành’.
‘Khách du lịch tình dục trẻ em’ (child sex tourist) là thuật ngữ đôi khi được sử
dụng nhằm mô tả khách du lịch, khách lữ hành hoặc cư dân nước ngoài nào mà
có hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em tại một quốc gia hoặc nhiều quốc gia
mà người này tới du lịch hoặc sinh sống. Do thuật ngữ này không phản ánh hành
vi bất hợp pháp và mang tính xâm hại của thủ phạm, vì vậy, thuật ngữ ‘thủ phạm
xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch và lữ hành’ nên được sử dụng.
‘Du lịch thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi’ (orphanage tourism) đề cập
tới các cơ sở ‘chăm sóc nội trú’ cho phép khách du lịch, đôi khi là những người
tình nguyện, tới thăm những trẻ em sống tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ
côi. Chăm sóc ‘nội trú’ có nghĩa là chăm sóc một nhóm trẻ mà không ở trong môi
trường gia đình, do một nhóm người thực hiện. Hiện nay, trên toàn cầu đang có
sự dịch chuyển khỏi hình thức chăm sóc nội trú này, vì bằng chứng cho thấy rằng,
chăm sóc tại gia và chăm sóc tại cộng đồng là lựa chọn tốt nhất đối với trẻ em.
Mặc dù vậy, con số những ‘trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi’ trong Khu vực vẫn
đang tăng lên. Một số người khẳng định điều này có lẽ vì những mối liên hệ giữa
trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi với ngành du lịch. ‘Du lịch trung tâm nuôi dưỡng
trẻ mồ côi’ rất nguy hại cho sự an toàn về mặt xã hội, thể chất và tâm lý của trẻ.
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Tóm tắt
Báo cáo này đưa ra những phát hiện chính của nghiên cứu đối với các khách du lịch tại Bangkok,
Thái Lan, từ tháng 4 tới tháng 5 năm 2013. Được xây dựng dựa trên ấn phẩm Du lịch an toàn với
trẻ em: Quan điểm của khách du lịch (TNTG, 2012), nghiên cứu này đưa ra những nhìn nhận sâu
sắc hơn về quan điểm của khách du lịch về mối liên hệ giữa bóc lột trẻ em và hoạt động du lịch
tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Nghiên cứu cũng khẳng định phản ứng của khách
du lịch đối với công tác truyền thông về du lịch an toàn với trẻ em. Tổng số có 268 khách du lịch
trên toàn cầu, đại diện cho các loại hình du lịch, lứa tuổi, giới tính và nền tảng văn hóa xã hội
khác nhau, đã hoàn thiện các bảng hỏi / phiếu điều tra và các cuộc phỏng vấn. Các khách du
lịch tham gia vào cuộc khảo sát này đã từng tới Thái Lan, trong các khoảng thời gian khác nhau,
và nhiều người đã đi du lịch (hoặc, tại thời điểm khảo sát, đang đi du lịch ở một quốc gia nào đó
tại Đông Nam Á và xa hơn.

Những phát hiện chính từ nghiên cứu cho thấy:
1.

Đại đa số các khách du lịch (76%) đều có nhận thức về sự liên hệ giữa nạn bóc
lột trẻ em với ngành du lịch trong Khu vực. Nhiều khách du lịch đã chỉ ra những hình
ảnh vô cùng tiêu cực, tại các điểm đến du lịch, khi họ thảo luận về vấn đề này. Khách du
lịch đã giải thích rằng, họ biết được những thông tin này thông qua các phương tiện truyền
thông, văn hóa phổ thông và / hoặc qua lời truyền miệng trước khi họ tới điểm đến. Phần lớn
các khách du lịch kể ra nhiều hình thức bóc lột trẻ em tồi tệ và được phổ biến công khai như
‘buôn bán trẻ em’ và ‘du lịch tình dục trẻ em’. Một số khách du lịch cũng liên hệ nạn bóc lột
trẻ em với một loại khách du lịch cụ thể, ví dụ như ‘người có xu hướng tình dục với trẻ em’
(Peadophile) hay ‘khách du lịch tình dục’. Một số ít hơn những khách du lịch có nhận thức về
bản chất đa diện của nạn xâm hại, và thực tế rằng, chính các hành vi của các khách du lịch
khác nhau (như cho tiền những trẻ ăn xin hoặc ‘du lịch thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ
côi’) cũng có thể làm cho trẻ em và người chưa thành niên trở nên dễ bị bóc lột.

2.

Hầu như tất cả các khách du lịch (95% trong số những người được khảo sát)
đã tiếp xúc với trẻ em địa phương và nhiều cuộc tiếp xúc này đã để lại cảm
giác buồn, tội lỗi, lo lắng và thất vọng trong lòng các khách du lịch. Trong một
số trường hợp, khách du lịch thể hiện mong muốn có thể làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ;
trong những trường hợp khác, khách du lịch lại thể hiện sự thất vọng rằng, chính quyền địa
phương đã không vào cuộc nhiều hơn nữa để chống lại nạn bóc lột trẻ em. Một số khách du
lịch đặc biệt bị tác động khi nhìn thấy trẻ em làm việc trên phố hoặc ăn xin. Một số khách du
lịch thậm chí còn nói rằng, chuyến đi của họ tới Khu vực sẽ được cải thiện nếu trẻ em được
bảo vệ tốt hơn khỏi nguy cơ bị xâm hại.

3.

Những trải nghiệm về du lịch trước đây của khách du lịch và / hoặc nền tảng
văn hóa, xã hội đã ảnh hưởng tới phản ứng của họ tới nạn bóc lột trẻ em trong
hoạt động du lịch. Một số khách du lịch ít bị sốc hơn, khi họ chứng kiến những vấn đề
này, vì họ đã từng trải nghiệm thực tế, ở các lần du lịch trước đây, trong Khu vực hoặc tại
các nước đang phát triển khác. Một số khách du lịch từ Châu Á cũng ít thể hiện sự lo ngại
hơn, đặc biệt là nếu quốc gia của họ cũng gặp phải những vấn đề tương tự.
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4.

Khách du lịch muốn giúp đỡ những trẻ em mà họ cho rằng đang gặp rủi ro
nhưng nhiều người lại bối rối không biết giúp đỡ bằng cách nào. Cách thức khách
du lịch ứng phó với những tình huống mà họ cho rằng một trẻ đang bị bóc lột, hoặc có nguy
cơ bị bóc lột, cũng không dễ dàng. Khách du lịch thường có xu hướng đưa ra những đánh
giá, một cách có ý thức, về làm thế nào để ứng phó một cách tốt nhất. Những đánh giá của
họ thường dựa vào tình huống, những phản ứng mang tính cảm xúc, hoặc dựa vào nguyên
tắc. Một số khách du lịch bối rối không biết nên thực hiện biện pháp nào để giúp đỡ, và họ
cũng đặt câu hỏi về mức độ hiệu quả của những biện pháp giúp đỡ đó.

5.

Phần lớn các khách du lịch tin rằng ngành du lịch và / hoặc chính phủ các
quốc gia trong Khu vực cần thực hiện nhiều biện pháp hơn để giải quyết vấn
đề bóc lột trẻ em, bao gồm hướng dẫn cho khách du lịch về cách thức mà
họ có thể giúp đỡ. Khách du lịch muốn có những đóng góp tích cực và muốn có thêm
thông tin về cách thức mà họ có thể đóng góp. Một số thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới
việc thông tin được cung cấp sẵn, không chỉ tại quốc gia họ đến mà còn ở tại quốc gia của
chính họ, để họ có thể biết thêm về vấn đề này và cách thức ứng phó khi tới địa điểm du
lịch. Nhiều khách du lịch cho biết, họ có thể hỗ trợ các công ty du lịch mà có thực hiện các
hoạt động bảo vệ trẻ em (đặc biệt nếu những công ty đó có giá cả hợp lý và được một tổ
chức độc lập / bên ngoài giám sát chặt chẽ).

6.

Khách du lịch có phản ứng tích cực đối với công tác truyền thông về du lịch
an toàn với trẻ em và các thông điệp truyền thông đều có tác động tích cực tới
hành vi của khách du lịch. Đa số những người tham gia phỏng vấn cảm thấy có nhiều
thông tin hơn, sau khi xem các tài liệu của chiến dịch mà họ được cung cấp. Như là một
phần của cuộc phỏng vấn, họ nói rằng, các tài liệu này sẽ có một số ảnh hưởng nhất định
tới hành vi du lịch trong tương lai của họ. Những khách du lịch, mà trước đây đã từng được
tiếp xúc với những thông điệp truyền thông như vậy, có tỉ lệ tham gia ít hơn vào những cuộc
tiếp xúc với trẻ em, những cuộc tiếp xúc mà có thể đẩy trẻ em vào nguy cơ dễ bị bóc lột
(như ‘du lịch thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi’, cho tiền trẻ ăn xin, hoặc mua đồ của
trẻ em trên phố).

Bốn khuyến nghị quan trọng được đưa ra từ những
phát hiện của nghiên cứu:
1.

Cung cấp nhiều thông tin hơn cho khách du lịch để cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của
trẻ em đối với vấn đề xâm hại và bóc lột trẻ em trong ngành du lịch.

2.

Cung cấp thông tin rõ ràng cho khách du lịch về cách thức trở thành khách du lịch an toàn
với trẻ em.

3.

Cung cấp cho khách du lịch nhiều sự lựa chọn và tùy chọn tiêu dùng hơn và phù hợp với
các nguyên tắc du lịch an toàn với trẻ em.

4.

Công khai thừa nhận và thúc đẩy hiểu biết về du lịch an toàn với trẻ em là trách nhiệm cần
được chia sẻ giữa chính phủ các quốc gia, ngành du lịch và khách du lịch.
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Bối cảnh nghiên cứu
Du lịch là một ngành công nghiệp toàn cầu và ngày càng phát triển. Chứng tỏ đà tăng trưởng
mạnh mẽ trong sáu, bảy thập kỷ qua, Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hiệp Quốc (UNWTO) dự
đoán, số lượng khách du lịch quốc tế trên toàn thế giới sẽ tăng trung bình 3,3% mỗi năm, từ năm
2010 tới 2030 (UNWTO, 2013). UNWTO (2013) dự đoán mức tăng trưởng du lịch mạnh mẽ nhất
sẽ là Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, trong 20 năm tới (nơi có tỉ lệ lượt khách du lịch dự
kiến tăng trung bình hàng năm là 4,9%). Như vậy, dường như ngành du lịch và sự phụ thuộc vào
ngành du lịch sẽ tiếp tục gia tăng, tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Trong khi sự tăng
trưởng này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích về mặt kinh tế thì cũng có nhiều bằng chứng cho thấy
rằng, lợi ích mà ngành du lịch mang lại cũng đi đôi với những vấn đề tiềm tàng đáng kể về mặt
văn hóa, môi trường và xã hội (Ví dụ, xem tài liệu của Mowforth & Munt, 2009; Scheyvens, 2002;
Smith, 1989; Telfer & Sharpley, 2008). Những vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn, trong
bối cảnh mà ngành du lịch đang phát triển nhanh chóng, trong khi đó lại thiếu kế hoạch, thiếu
sự giám sát và không bền vững. Một trong những mối quan ngại chính đối với Dự án Tuổi thơ
- Chương trình phòng ngừa (sẽ được thảo luận chi tiết hơn ở dưới đây) - là những tác động tiêu
cực, có thể ảnh hưởng tới trẻ em, tại những điểm đến du lịch.
Thật đáng buồn là có một mối liên hệ giữa ngành du lịch và nạn bóc lột trẻ em, đặc biệt là tại các
nước đang phát triển. Sức cám dỗ của thu nhập có nghĩa là trẻ em có khả năng chọn cách thức
làm việc trong ngành công nghiệp du lịch, dưới hình thức có việc làm chính thức hoặc không
chính thức và trong những điều kiện có hại đối với sức khỏe thể chất, tâm thần và tình cảm của
trẻ (Bliss, 2006; UNICEF, 2012). Hơn nữa, trẻ em kiếm tiền từ khách du lịch, dưới nhiều hình thức
lao động trẻ em khác nhau, thường ít có khả năng đi học hơn và phải đối mặt với tình trạng dễ bị
tổn thương đối với các hình thức bóc lột khác cao hơn, bao gồm xâm hại tình dục (Bliss, 2006;
Sánchez Taylor, 2010; UNICEF, 2012).
Cùng với lao động trẻ em, bóc lột tình dục là một trong những nguy cơ chủ yếu đối với trẻ em
tại các khu du lịch, đặc biệt là ở các nước Châu Á, Trung và Nam Mỹ và Châu Phi (ví dụ, xem
Tepelus, 2008; George & Panko, 2011; Sánchez Taylor, 2010). Những bằng chứng đối chiếu
từ những trường hợp được phát hiện và các báo cáo từ Đông Nam Á cho thấy rằng, những thủ
phạm xâm hại tình dục trẻ em, khi đi du lịch, thường nhắm vào những trẻ em làm việc trên phố
hoặc trong các cơ sở kinh doanh phi chính thức, tại những điểm đến du lịch (Ví dụ, xem Keane,
2006; UNICEF, 2012). Ngoài ra, những đối tượng này cũng có thể tiếp cận với những trẻ em dễ
bị tổn thương mà không có sự giám sát bằng cách làm việc tại các trường học hoặc các cơ sở
chăm sóc nội trú. Không có sự giám sát và bảo vệ chặt chẽ, ngành công nghiệp du lịch đôi khi
lại tạo điều kiện cho những đối tượng phạm tội tiếp cận những trẻ em gái và trẻ em trai dễ bị tổn
thương, mặc dù không cố ý. Điều này có thể xảy ra tại nhiều cơ sở du lịch công cộng (như khách
sạn, nhà hàng, quán bar, khu chợ và các khu vui chơi giải trí dành cho khách du lịch), cũng như
trong các doanh nghiệp được gọi là ‘du lịch có trách nhiệm’ hoặc ‘du lịch văn hóa’.
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Ví dụ, ‘du lịch thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi’1 có thể đẩy trẻ em vào tình trạng dễ bị tổn
thương đối với nhiều hình thức tác động không lành mạnh, bao gồm các hình thức xâm hại tồi tệ
nhất là xâm hại thể chất, tình cảm và tình dục (Guiney, 2012, Csáky, 2009). Cuối cùng, ngay cả
những khách du lịch có chủ ý tốt cũng có thể vô tình đặt trẻ vào tình thế nguy hiểm.
Nhằm chống lại nạn bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động lữ hành và du lịch tại Campuchia,
Lào, Thái Lan và Việt Nam, Chính phủ Úc đã khởi động một sáng kiến kép, gồm phòng ngừa và
bảo vệ, đó là Dự án Tuổi thơ. Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) cùng
phối hợp với INTERPOL triển khai Dự án Tuổi thơ - Chương trình Bảo vệ - nhằm đẩy mạnh những
biện pháp ứng phó trong lĩnh vực hành pháp. TNTG triển khai Dự án Tuổi thơ - Chương trình
Phòng ngừa - nhằm giải quyết những yếu tố làm cho trẻ em dễ bị bóc lột tình dục, tại những khu
du lịch. Là một phần của Dự án này, TNTG đã xây dựng sáng kiến Du lịch An toàn với Trẻ em,
phối hợp với ngành du lịch, bao gồm sự tham gia của chính phủ các nước, ngành công nghiệp du
lịch, cũng như các khách lữ hành. Mục tiêu của chiến dịch Du lịch An toàn với Trẻ em là cung cấp
thông tin và trao quyền cho những khách du lịch tới Khu vực này, nhằm có biện pháp tích cực, để
góp phần bảo vệ trẻ em. TNTG định nghĩa ‘du lịch an toàn với trẻ em’ là hình thức du lịch mà:
1.

Thừa nhận vai trò tiềm năng và tác động của du lịch đối với
nạn bóc lột trẻ em.

2.

Chịu trách nhiệm giảm thiểu các tác động có hại (trực tiếp hoặc gián tiếp)
lên trẻ em dễ bị tổn thương.

3.

Đóng vai trò tích cực trong việc tăng cường và duy trì môi trường
an toàn cho mọi trẻ em.

Cuối cùng, du lịch an toàn với trẻ em được coi là đã đưa ra một giải pháp bền vững và dài hạn,
nhằm bảo vệ trẻ em an toàn khỏi nạn xâm hại, trong bối cảnh du lịch. Du lịch an toàn với trẻ em là
một phần quan trọng đối với sự phát triển bền vững và lành mạnh của ngành công nghiệp du lịch.

1

Xem những cụm từ chính được giải thích ở trang vi.
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Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
Các mục tiêu nghiên cứu chính bao gồm:
1.

Xem xét nhận thức của khách du lịch về nạn bóc lột trẻ em trong hoạt động
du lịch và ứng phó của khách du lịch, khi tiếp xúc với trẻ em trong Khu vực.

2.

Tìm hiểu thái độ và ứng phó của khách du lịch đối với du lịch an toàn với trẻ em
và mức độ ảnh hưởng của du lịch an toàn với trẻ em tới hành vi du lịch của họ.2

Để đạt được những mục tiêu này và đưa ra các khuyến nghị cho nghiên cứu tiếp theo về Du lịch
An toàn với Trẻ em: Quan điểm của Khách du lịch (TNTG, 2012), phương pháp nghiên cứu kết
hợp đã được tiến hành, bao gồm các bảng hỏi khảo sát ngắn gọn, các cuộc phỏng vấn sâu và
quan sát. Kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt bởi trường Đại học Western Sydney - Ủy ban
Nguyên tắc Đạo đức trong Nghiên cứu về con người, tháng 3 năm 2013. Nghiên cứu này được
tiến hành phù hợp với các quy định về bảo vệ trẻ em của Tầm nhìn Thế giới và Chính phủ Úc
(Australian aid). Quy định này bao gồm một quy trình rõ ràng cần tuân thủ nếu bất cứ người tham
gia nào tiết lộ một trường hợp về trẻ em bị xâm hại với nhà nghiên cứu. Không có trẻ em tham
gia vào nghiên cứu này. Nghiên cứu đã được thực hiện ở Bangkok, Thái Lan, trong khoảng thời
gian 6 tuần, trong tháng 4 và tháng 5 / 2013. Bangkok được lựa chọn là địa bàn nghiên cứu vì
Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch lớn nhất Đông Nam Á (đón tiếp hơn 22 triệu lượt
khách quốc tế trong năm 2012). Bangkok là thành phố cửa ngõ vào Thái Lan, cũng là điểm trung
tâm, để từ đây có thể đi du lịch đến các nước khác trong Khu vực. Việc thực hiện nghiên cứu tại
Bangkok là điều kiện thuận lợi để tiếp cận với đối tượng điều tra là khách du lịch, ở phạm vi rộng
nhất có thể, bao gồm quốc tịch, lứa tuổi, giới tính và các loại khách du lịch khác nhau.
Tổng cộng có 268 người tham gia vào nghiên cứu này, thông qua sự kết hợp giữa bảng hỏi khảo
sát và các cuộc phỏng vấn sâu. Các bảng hỏi khảo sát đã được phát tại các địa phương liên
quan tới du lịch xung quanh thành phố. Các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc cũng được thực hiện
với những người tham gia, được tuyển lựa thông qua quảng cáo và các phương pháp tiếp cận
trực tiếp, tại các khu du lịch trọng điểm. Tổng cộng có 209 người đã hoàn thành bảng hỏi khảo
sát và 59 người đã được phỏng vấn (trong 34 cuộc phỏng vấn). Cả bảng hỏi khảo sát lẫn các
cuộc phỏng vấn được tiến hành bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc
(với sự hỗ trợ của phiên dịch trong các cuộc phỏng vấn).
Ba nhóm ngôn ngữ Châu Á này đã được lựa chọn nhằm xây dựng một mẫu điều tra mang tính
đại diện nhiều hơn so với nghiên cứu năm 2012. Các du khách Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn
Quốc là ba trong số các thị trường du lịch lớn nhất của Khu vực.3

2
3
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Nghiên cứu viên cũng phân tích phản ứng của khách du lịch đối với tài liệu của chiến dịch Du lịch an toàn với
trẻ em.
Số lượng khách du lịch người Trung Quốc đứng đầu thị trường khách du lịch (chiếm 12,8% tổng số khách du
lịch), tiếp theo là khách du lịch Malaysia (8%), Hàn Quốc (6,3%) và Nhật Bản (5,7%) tới bốn quốc gia của Dự
án Tuổi thơ - Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (dựa trên số liệu thống kê du lịch năm 2012 của Bộ Du
lịch Campuchia, Đại sứ quán CHDCND Lào tại Thái Lan, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan và Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Việt Nam).
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Những điểm hạn chế
Những phát hiện của nghiên cứu này không được coi là mang tính đại diện cho tất cả các khách
du lịch đến Khu vực vì cỡ mẫu tương đối nhỏ, mặc dù cũng đáng kể, gồm 268 người. Phương
pháp tuyển chọn người tham gia tại địa bàn đã giúp nghiên cứu viên nói chuyện trực tiếp được
với khách du lịch, nhưng điều đó cũng có nghĩa là những người tham gia không dành nhiều thời
gian cho nghiên cứu này. Điều này đặc biệt đúng với những người tham gia là người Châu Á,
cùng với sự phụ thuộc vào phiên dịch viên, có thể làm giảm khả năng khơi gợi thông tin có chất
lượng hơn. Việc lựa chọn một thành phố để thực hiện nghiên cứu đã chứng tỏ là có hiệu quả,
mặc dù hạn chế về thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, bức tranh có thể sẽ khác đi một chút nếu
tiến hành một nghiên cứu toàn diện hơn, ở tất cả bốn quốc gia, với một chiến dịch tuyển chọn
rộng rãi hơn. Mặc dù vậy, các xu hướng và mô hình được phát hiện trong nghiên cứu là đáng tin
cậy. Nhiều phát hiện quan trọng được lặp lại và trùng khớp với những phát hiện trong Báo cáo Du
lịch an toàn với trẻ em: Quan điểm của khách du lịch (Tầm nhìn Thế giới, 2012).

Đối tượng tham gia nghiên cứu
Mức độ bao phủ về nhân khẩu học của đối tượng tham gia nghiên cứu là rất rộng. Những người
tham gia đại diện cho 39 quốc gia (bao gồm từ Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu và Châu
Mỹ), cả nam và nữ (56% nữ và 43% nam), các nhóm tuổi, các loại khách du lịch, trình độ học
vấn và nghề nghiệp khác nhau (xem Phụ lục 1: Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng tham
gia nghiên cứu để biết thêm chi tiết). Những người tham gia cũng đã dành những khoảng thời
gian khác nhau tại Khu vực. Nhiều người đã đi du lịch ở nhiều hơn một trong số những quốc gia
trọng tâm của nghiên cứu này (ngoài Thái Lan, 43% người tham gia khảo sát cũng đã đến thăm
Campuchia, 11% tới Lào và 37% tới Việt Nam) và một số lượng lớn là các khách du lịch đã từng
đến Khu vực (42% người tham gia khảo sát tới Thái Lan, 11% tới Campuchia, 6% đến Lào và
18% đến Việt Nam là những người đã từng tới những địa điểm này trước đây).
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Các phát hiện chính
Phần lớn các khách du lịch đều ý thức về mối liên hệ giữa
nạn bóc lột trẻ em và hoạt động du lịch trong Khu vực
Nhiều khách du lịch cho thấy, họ biết rằng một số trẻ em ở Đông Nam Á bị xâm hại và bóc lột
trong bối cảnh du lịch (75% số người tham gia khảo sát và 80% số người tham gia phỏng vấn4).
Khách du lịch thường đề cập tới các hình thức bóc lột cụ thể như (theo lời của chính những
người tham gia) ‘du lịch tình dục trẻ em’, ‘buôn bán trẻ em’ hoặc ‘lao động trẻ em’. Phần lớn các
khách du lịch đã nhận thức được vấn đề này trước khi tới Khu vực. Họ cho biết đã từng nghe nói
về những vấn đề này qua truyền miệng, giáo dục chính quy, thông qua các phương tiện truyền
thông đại chúng như báo chí và phim tài liệu, các nguồn thông tin văn hóa phổ biến như phim và
truyền hình, hoặc các nguồn trực tuyến như blog và các chiến dịch mạng xã hội.
Trong khi, nhiều khách du lịch đề cập tới các hình thức bóc lột trẻ em cực đoan hơn, và có lẽ
được công bố công khai và rộng rãi hơn, thì có một số người thể hiện một sự hiểu biết rõ ràng
về bản chất đa diện của sự xâm hại và các cách thức khác nhau, khiến trẻ em trở nên dễ bị bóc
lột trong bối cảnh du lịch. Cuộc thảo luận tiếp theo với hai khách du lịch người Pháp tham gia
nghiên cứu (nam và nữ, lần lượt là 34 và 27 tuổi) đã nêu bật sự mâu thuẫn này:
Điều tra viên:

Anh / chị nghĩ tới điều gì khi thấy trẻ em bị bóc lột?
Không nhất thiết phải là bóc lột tình dục, vì anh / chị đã
cho biết rằng có điều gì đó anh / chị không thể thấy, nhưng
anh / chị có nghĩ rằng trẻ đó bị bóc lột theo các cách thức
khác không?

Người nữ:

Không

Người nam:

Không. Thật đấy! Không.

Điều tra viên:

Anh / chị đã bắt gặp trẻ em ăn xin hoặc xin tiền chưa?

Người nữ:

Ồ rồi!

Người nam:

Ồ có chứ!

Mâu thuẫn này cũng được nhấn mạnh qua hình 1 và sẽ tiếp tục được thảo luận kỹ hơn dưới đây.
Trong khi, 67% những người tham gia khảo sát cho biết, họ đã không chứng kiến bất kỳ tình
huống xâm hại hoặc bóc lột trẻ em nào, trong thời gian ở Khu vực, thì 15% cho biết, họ đã cho
tiền trẻ ăn xin, 27% cho biết, họ đã mua hàng của trẻ bán dạo, 33% cho biết, họ đã thấy trẻ em
làm việc ở những địa điểm hoặc các cơ sở du lịch, và 18% nói rằng, họ đã thấy trẻ em làm việc
tại các tụ điểm vui chơi giải trí ban đêm, như các quán bar và câu lạc bộ. Việc nhiều khách du
lịch không xác định được rằng, những tình huống như vậy tiềm ẩn nguy cơ bóc lột cho thấy,
4
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48 người tham gia phỏng vấn đã được hỏi câu hỏi này
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thực tế là một số khách du lịch có hiểu biết rất hạn chế về vấn đề này. Điều này, ở một khía cạnh
nào đó, sẽ có tác động tới cách mà khách du lịch nhìn nhận hành vi của mình.
Cùng với xu hướng này, một số khách du lịch có xu hướng gắn kết hành vi xâm hại với một số
loại khách du lịch cụ thể, hoặc cụ thể hơn là những khách du lịch mà họ thường tránh xa. Ví dụ,
một người tham gia khảo sát, người Tây Ban Nha (nam, 41-45 tuổi), coi những người ‘Farang’5 là
những thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em ‘điển hình’. Tương tự như vậy, khi được hỏi về các ví dụ
xâm hại trẻ em, một người Anh tham gia phỏng vấn (sống ở Hồng Kông) đã nhận xét như sau:

“Có một nhóm khách hàng tới [một địa điểm du lịch cụ thể], sự có mặt của họ
thu hút sự quan tâm một số người. Đôi khi bạn thấy họ trên các phương tiện
giao thông công cộng cùng với các cô
gái bản địa mà tôi không biết bao nhiêu
… có các nhóm trẻ em khác
tuổi nhưng một số có thể là trẻ em… điều
đó còn tùy thuộc vào việc bạn vạch ranh
nhau đang làm việc… một số
giới giữa trẻ em và người trưởng thành
em ít nghèo hơn một chút
đến đâu… nhưng những gã này chắc hẳn
đến đây để thực hiện hành vi xâm hại.”
đi bán hoa hồng, và rồi lại

“

(Nam giới tham gia phỏng vấn, người Anh, 46 tuổi)

Nhìn chung, nhiều người tham gia đã rút ra một sự
liên hệ giữa hoạt động du lịch trong Khu vực và nạn
bóc lột trẻ em. Khi chỉ ra mối liên hệ này, nhiều người
trong số họ đã chỉ ra những hình ảnh cực kỳ tiêu cực
về điểm đến. Ví dụ,

có những bé gái làm và bán
vòng đeo tay. Theo cô gái
cho biết, các cô gái đó sẽ trở
thành gái mại dâm vào ngày
họ bước sang tuổi 18”.

“Tôi đã nói chuyện với một cô gái đến
(Nữ, tham gia phỏng vấn, người Thụy Điển, 19 tuổi)
từ Thụy Điển, đang làm việc ở một
trong những quán rượu [tại một thị trấn
ở bãi biển du lịch nổi tiếng], và cô ấy
nói với tôi rằng có các nhóm trẻ em khác nhau đang làm việc, một số em chỉ
nhặt rác trên cát, trong khi đó có một vài trẻ em, ít nghèo hơn một chút, thì lại
đi bán hoa hồng, và rồi lại có những bé gái làm và bán vòng đeo tay. Theo cô
gái cho biết, các cô gái đó sẽ trở thành gái mại dâm vào ngày họ bước sang
tuổi 18. Cô đã từng kết bạn với một vài cô gái bán vòng đeo tay, và sau khi cô
trở về nhà ở Thụy Điển trong vòng một tháng và quay trở lại, [cô nói ] thì các
cô gái kia [đột nhiên làm] gái mại dâm và uống rượu ở quầy bar. Cô đã thực
sự bị sốc vì điều này... Khi nghe thấy câu chuyện này tôi cảm thấy vô cùng
khó chịu. Có rất nhiều gã tây già [những người đang ở trong thị trấn đó vì các
cô gái trẻ]. Điều này thật kinh tởm.” (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Thụy Điển, 19 tuổi).
Các tài liệu được ghi chép đã chỉ ra mối liên hệ giữa các phương tiện truyền thông về du lịch, trí
tưởng tượng của khách du lịch và những hình ảnh về điểm đến với hành vi của họ khi đi du lịch
(Ví dụ, xem Crouch, Jackson & Thompson, 2005; Jenkins, 2003; Long & Robinson, 2009) những
ấn tượng (cho dù dựa trên thông tin từ các phương tiện truyền thông, những trải nghiệm ban đầu
5

Farang là thuật ngữ người Thái sử dụng để mô tả bất cứ người nước ngoài nào có nguồn gốc Cáp-ca (chủng
tộc người da trắng)
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hoặc lời truyền miệng) này là rất quan trọng. Trong khi, những hình ảnh đó rõ ràng không ngăn
cản được khách du lịch tới các nước trong Khu vực, nhưng về lâu về dài, thì sẽ có tiềm năng gây
tác động bất lợi tới nhu cầu du lịch.

Hầu như tất cả các khách du lịch đã tiếp xúc với trẻ em địa
phương và nhiều trong số các cuộc tiếp xúc như vậy đã để
lại cảm giác buồn, tội lỗi, lo lắng và thất vọng cho họ.
Các khách du lịch đều nói nhiều tới các cuộc tiếp xúc với trẻ em. 95% số người trả lời khảo sát
và đa số những người được phỏng vấn cho biết, họ đã gặp trẻ em địa phương tại các khu du lịch.
32% số người được khảo sát cho biết, họ đã nói chuyện hoặc chơi với trẻ em địa phương và 5%
đã có hoạt động tình nguyện với trẻ em địa phương (xem hình 1 dưới đây đưa ra tóm tắt về những
cuộc gặp của người tham gia khảo sát với trẻ em địa phương). Nhiều người được phỏng vấn cũng
cho biết, họ đã chơi cùng, hoặc nói chuyện với
trẻ em, ở nơi công cộng (bao gồm việc tham gia
Tôi thích nói chuyện với trẻ
té nước với trẻ em trong lễ hội Songkran6), chủ
yếu là trên đường phố. Một số khách du lịch cảm
em nhưng tôi thấy hoàn cảnh
thấy những cuộc tiếp xúc này là vô cùng có giá
của các em rất đáng thương.
trị và là trải nghiệm đáng nhớ, độc nhất vô nhị Mỗi khi tôi thấy các em trên
cho họ một cái nhìn sâu sắc và xác thực về văn
phố và nghèo khổ đến như vậy,
hóa địa phương.7 Ví dụ, hãy xem các ý kiến nhận
xét sau đây:
tôi rất buồn. Tôi đã muốn rằng,

“

mình có thể giúp đỡ các em
nhưng tôi thực sự không biết
phải làm như thế nào”.

(Nữ, tham gia khảo sát, người Úc, 26-30 tuổi)

“Tôi rất thích dành thời gian với các em
[trẻ em địa phương], hỏi [về cuộc sống
của các em] và dạy các em các từ Tiếng
Anh”. (Nữ, tham gia khảo sát, Người Úc, 26-30 tuổi)
“Tôi thích tiếp xúc với trẻ em địa phương.
Đây là một điểm nhấn cho kỳ nghỉ của tôi”.
(Nữ, tham gia khảo sát, người New Zealand, 41-45 tuổi)

Trong khi một số khách du lịch thấy trẻ em địa phương rất ‘thân thiện’ và ‘vui vẻ’, một số người
thậm chí còn cho biết rằng, gặp gỡ và nói chuyện với trẻ em là điểm nhấn trong suốt chuyến đi
của họ, thì những người khác lại cho biết, họ có cảm giác lo lắng, tội lỗi, thất vọng, buồn chán và
nản lòng đối với những cuộc gặp gỡ và tiếp xúc như vậy. Đại đa số các câu trả lời cho câu hỏi
“Những cuộc tiếp xúc với trẻ em địa phương khiến bạn cảm thấy ra sao?” đều mang tính tiêu cực:
6

7
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Songkran đề cập đến lễ kỷ niệm năm mới của người Thái Lan được tổ chức vào tháng Tư. Mọi người tham
gia vào lễ kỷ niệm này bằng cách té nước vào nhau (vào cả những người lạ). Các lễ kỷ niệm năm Mới tương
tự cũng được tổ chức ở những nước khác trong Khu vực, nhưng vì các cuộc phỏng vấn được tiến hành tại
Bangkok trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Songkran nên một số người được phỏng vấn vừa mới tham gia lễ
‘té nước’ với người dân địa phương.
Mặc dù những ý kiến nhận xét này là do những khách du lịch độc lập đưa ra, nhưng có lẽ, một số công ty lữ
hành trong Khu vực đã căn cứ vào đó để tạo cơ hội cho khách du lịch tham gia tương tác với người lớn và
trẻ em địa phương, thông qua các hình thức như ở nhà dân và, theo như lời của các tham dự viên tham gia
nghiên cứu, tới thăm các trường học và trẻ em tại các cơ sở chăm sóc nội trú. Những cuộc tiếp xúc này thường
được tiếp thị như là những ‘trải nghiệm văn hóa’.
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“Một số trẻ em địa phương ăn xin ở trước cửa khách sạn và câu lạc bộ / hộp
đêm. Từ góc độ xã hội mà nói, tôi cảm thấy việc này rất sai trái. Tôi cũng thấy
những người chưa thành niên bán ma túy và bán dâm công khai trên đường
phố, điều này rất đáng lo ngại.” (Nữ, tham gia khảo sát, người Băng-la-đét, 31-35 tuổi)
“Tôi thích nói chuyện với trẻ em nhưng tôi thấy hoàn cảnh của các em rất
đáng thương. Mỗi khi tôi thấy các em trên phố và nghèo khổ đến như vậy
thì tôi rất buồn. Tôi đã muốn rằng, mình có thể giúp đỡ các em nhưng tôi
thực sự không biết phải làm như thế nào”. (Nữ, tham gia khảo sát, người Úc, 26-30 tuổi)
“Tôi thật buồn và lo lắng khi trông thấy những trẻ em ít tuổi
như vậy phải làm việc”. (Nữ, tham gia khảo sát, người Ý, 18-20 tuổi)
Như đã lưu ý, hình 1 dưới đây cho thấy các hình thức gặp gỡ và tiếp xúc của những người tham
gia khảo sát với trẻ em địa phương, bao gồm trông thấy trẻ em không được ai giám sát trên
đường phố (60%), làm việc tại các cơ sở du lịch (33%) và làm việc tại các cơ sở vui chơi giải trí
ban đêm (18%). Một số người được phỏng vấn cũng cho biết đã gặp phải những tình huống tương
tự với trẻ em và người chưa thành niên. Những tình huống này, ít nhất là làm cho họ cảm thấy
khá khó chịu, ví dụ như nhìn thấy trẻ em làm việc hoặc ăn xin, được khuyến khích đi vào những
quán bar và câu lạc bộ có dính líu tới ngành công nghiệp tình dục, mà ở đó, có thể có những
người chưa thành niên đang làm việc. Và theo hai nam giới khác được phỏng vấn thì họ đã bị các
cô gái tuổi vị thành niên tích cực gạ gẫm quan hệ tình dục (cả 2 cô gái này áng chừng khoảng
12-15 tuổi).

Hình 1:

Những hình thức tiếp xúc của khách du lịch với trẻ em tại các khu du lịch
Trông thấy trẻ em làm việc tại các cơ sở vui
chơi giải trí ban đêm

18

Trông thấy trẻ em làm việc tại những cơ sở
du lịch

33

Trông thấy trẻ em không được giám sát trên
đường phố
Tình nguyện tham gia các hoạt động với trẻ
em địa phương

60
5
32

Chơi / nói chuyện với trẻ em địa phương
Tới thăm khu ‘ổ chuột’
Tới thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi

11
15
25

Chụp ảnh trẻ em địa phương

27

Mua đồ của trẻ em
Cho tiền trẻ ăn xin

15
% (số người tham gia khảo sát)
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Những chuyện như vậy có ảnh hưởng đáng kể tới cá nhân mỗi khách du lịch cũng như cảm nhận
của họ về một điểm đến:

“[Một chuyện mà tôi từng trải qua] là gặp một cô gái đang cố gắng bán thân cho
tôi. Tôi khước từ ngay lập tức. Tôi đã nói với cô ấy là tôi không quan tâm và bảo
cô ấy đi đi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu vì trông cô gái rất trẻ. Tôi đã bị
bất ngờ bởi vì lúc đó là lễ hội [năm mới], vì thế mọi người trên phố đều té nước,
cho nên, có ai đó đến gần thì bạn cũng chỉ nghĩ rằng họ cũng tham gia lễ hội và
té nước. Nhưng rồi sau đó, cô gái đã tiến tới quá gần và chạm vào người tôi... Đó
là một chuyện thực sự kinh khủng đã xảy ra”. (Nam, tham gia phỏng vấn, người Hà Lan, 22 tuổi)
“Một nhóm người đi chơi và họ thực sự bị say rượu. Tất cả bọn họ đều là người
phương Tây. Có một nhóm gồm nhiều cô gái địa phương, có lẽ chưa đến 18 tuổi,
đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của nam giới, và nhiều nam giới ở đó
không biết rằng, những cô gái này thậm chí là gái bán dâm. Đó là một phần lý
do tại sao tôi không thích. Và một lý do nữa là có trẻ em ở đó; chúng thức cả
đêm để ăn xin trong khi, đáng lẽ ra, chúng nên ngủ ở nhà. Tất nhiên, những
trẻ đó nhận thấy rằng, thức đêm là cơ hội ra ngoài và kiếm tiền, nhưng bằng
cách nào đi chăng nữa, thì những sự việc như thế này cũng rất nhơ nhuốc.
Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Thụy Điển, 19 tuổi)
Ngoài việc cảm thấy phẫn nộ và buồn chán trước những cuộc tiếp xúc như vậy, thì những người
tham gia phỏng vấn còn nói về cảm giác tội lỗi hoặc tồi tệ, do những cuộc tiếp xúc của họ (có lẽ
càng ngày diễn ra càng nhiều) với trẻ em địa phương:

“Tôi nghĩ rằng có một điều luôn luôn làm cho tôi cảm thấy thực sự tồi tệ,
ví dụ như khi chúng tôi đang ăn thì chúng [trẻ em] tiến gần đến bàn, chiến
thuật của chúng tôi phần lớn là lờ chúng đi. Tôi chỉ nghĩ trong bụng rằng,
lũ trẻ thật đáng thương; cư xử như vậy là không tốt cho lòng tự trọng của
chúng. Chúng mới chỉ sáu tuổi và đang cố gắng nói chuyện với bạn ... Đặc
biệt là khi bạn thường xuyên phải nói: ‘Không đâu! Cảm ơn, không đâu! Cảm
ơn’ trong khi chúng thì cố nài nỉ: ‘xin làm ơn, xin làm ơn, xin làm ơn’. Trông
thấy ai đó đang trong tình trạng tuyệt vọng đến như vậy thực sự làm cho một
người như tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng bạn sẽ hết sạch tiền nếu cho [tiền
lẻ] tất cả những người bạn muốn cho”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Anh, 23 tuổi)
“Tôi cảm thấy tiếc và thương cho những đứa trẻ ăn xin và bán đồ trên phố nhưng
tôi không cho những trẻ ăn xin tiền. Việc đưa tiền cho trẻ ăn xin mang lại cho tôi
cảm giác tồi tệ về tôi biết rằng, những đứa trẻ đó sau đó sẽ phải nộp lại số tiền đó
cho những tên đầu gấu (gangster or mafia men)”. (Nam, tham gia phỏng vấn, người Nhật, 42 tuổi)
Một số khách du lịch cũng bày tỏ sự lo ngại và bị suy sụp tinh thần trước thực tế rằng, trẻ em
dường như không được tiếp cận với giáo dục và / hoặc lo lắng khi thấy trẻ em địa phương bị đặt
trong những môi trường dường như không an toàn và phù hợp với trẻ (Ví dụ, phải làm việc trên
đường phố vào ban đêm). Ví dụ, một cặp vợ chồng trẻ đi du lịch trong Khu vực cho biết, một đêm
nọ, họ đã gặp một cô gái trẻ, cô gái này đã cố gắng bán bia cho họ ở các khu chợ đêm. Khi được
hỏi, khi đó họ cảm thấy thế nào, thì người phụ nữ được phỏng vấn đã trả lời rằng:
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“[Điều đó làm cho tôi] cảm thấy hơi mệt mỏi. Tôi muốn cho các em một chút tiền
hoặc thứ gì đó để ăn, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được ai sẽ có lợi từ việc
này, vì vậy, bạn không biết mình nên làm gì trong tình huống này”.
(Nữ, tham gia phỏng vấn, người Pháp, 27 tuổi)

Những trải nghiệm trước đây về du lịch và / hoặc bối cảnh
văn hóa - xã hội ảnh hưởng tới phản ứng của khách du lịch
với nạn bóc lột trẻ em trong hoạt động du lịch.
Những người tham gia phỏng vấn cho rằng, những trải nghiệm về du lịch trước đây (đặc biệt là tại
các nước đang phát triển) có thể ảnh hưởng đến cảm nhận và hiểu biết của khách du lịch về nạn
bóc lột trẻ em trong hoạt động du lịch. Trong một số trường hợp, những trải nghiệm này có ảnh
hưởng lớn tới mức mà, ngay cả ở một số nơi, khi một số hoạt động nhất định có sự tham gia của
trẻ em có thể nằm ngoài các chuẩn mực xã hội riêng của khách du lịch, nhưng những hoạt động
này đã trở thành bình thường trong tâm trí của khách du lịch, như là một phần trong kinh nghiệm
về ‘quốc gia đang phát triển’. Như một sự lựa chọn, họ
‘chối bỏ’ (nullified) thực tế rằng, tình hình ‘không đến
nỗi tệ’ như những nơi khác. Các ý kiến sau đây đã
Mặc dù sự việc này là bình
minh họa cho điều này:
thường ở các nước đang phát

“

triển, nhưng tôi cảm thấy
“Khi bạn tới [một số nước Châu Á] hoặc
một nước thứ ba, bạn cần phải thừa nhận
cần phải có một biện pháp
rằng, bạn sẽ có những trải nghiệm rất
nào đó để bảo vệ trẻ em .
khác và [sẽ tiếp xúc với] những chuẩn
(Nữ, tham gia phỏng vấn, Đông Bắc Á, 36-40 tuổi)
mực rất khác so với những chuẩn mực
ở quê nhà. Vì vậy, mặc dù việc [trông
thấy trẻ em ăn xin] là một điều đáng
buồn, nhưng tôi cho rằng, bạn không thể coi đó là trách nhiệm cá nhân,
để thực sự có thể làm thay đổi điều gì đó, trừ khi bạn có biện pháp để ngay
lập tức cải thiện được tình hình”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Anh, khoảng 55 tuổi)

”

“Bạn thường thấy rằng, ở bất cứ quốc gia ‘đang phát triển’ nào, trẻ em là
người làm việc cho ‘cha mẹ’ chúng… những đứa trẻ đang bán những chai nước
và tất cả những thứ lặt vặt này. Thật khó để biết hành động thế nào là đúng
[vì điều này xảy ra quá thường xuyên]!” (Nam, tham gia khảo sát, người Đức, 21-25 tuổi)
Nhiều khách du lịch Châu Á tham gia nghiên cứu này dường như ít cảm thấy ngạc nhiên hơn
khi chứng kiến những trẻ em dễ bị tổn thương, tại các khu du lịch. Một số khách du lịch, đặc biệt
từ các nước láng giềng, coi trẻ em ăn xin hoặc làm việc trên đường phố là việc mang tính quy
chuẩn và cần thiết đối với tình hình ở đó. Ví dụ,

“Ở nước tôi có quá nhiều trẻ em ăn xin - nhiều hơn cả ở đây. Vì
vậy, nếu tôi thấy trẻ em ăn xin ở đây, thì tôi nghĩ là ‘cũng vậy thôi,
cũng vậy thôi’”. (Nam, tham gia phỏng vấn, tới từ một nước Châu Á lớn, 28 tuổi)
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Tương tự như vậy, một nam giới, 30 tuổi, đến từ một nước Đông Nam Á láng giềng, được hỏi, anh
ta nghĩ sao về trẻ em ăn xin, anh này đã trả lời: “Có sao đâu, vì ở nước tôi còn có nhiều hơn”. Anh
cũng cho biết rằng, mình đã chứng kiến trẻ em bán hoa, nhưng lại một lần nữa, anh cho rằng,
việc này là chấp nhận được, vì điều đó cũng diễn ra ở quê hương anh. Một số người Châu Á khác
tham gia cuộc khảo sát này cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong câu trả lời của họ. Một phụ nữ
(tuổi từ 36-40) tới từ một nước Đông Nam Á khác cho biết rằng, trẻ em trên đường phố và trẻ em
làm việc là “bình thường ở nước chúng tôi”. Một phụ nữ khác (36-40 tuổi), tới từ một nước Đông
Bắc Á, thì giải thích rằng “Trẻ em đã từng làm việc và bị bóc lột” ở nước chị, nhưng tình trạng này
đã được xóa bỏ. Chị tiếp tục nói:

“Mặc dù sự việc này là bình thường ở các nước đang phát triển nhưng
tôi cảm thấy cần phải có một biện pháp nào đó để bảo vệ trẻ em”.
Những lời nhận xét này cho thấy rằng, một số khách du lịch đánh giá tình trạng bóc lột trẻ
em trên cơ sở cảm nhận của họ (và đôi khi những quan niệm sai lệch của họ) về văn hóa địa
phương, trên cơ sở những trải nghiệm và bối cảnh văn hóa của chính họ. Các khách lữ hành
càng tiếp xúc nhiều với những tình huống này bao nhiêu, thì họ dường như càng ít bị sốc hơn bấy
nhiêu. Đó là những tình huống mà trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương. Cũng có vẻ như là, dần
dần, khách du lịch đưa ra những lời giải thích riêng của họ về những vấn đề xã hội, và những lời
giải thích này không phải lúc nào cũng được đưa ra trên cơ sở có thông tin đầy đủ.

Khách du lịch muốn giúp đỡ trẻ em mà họ tin là có nguy cơ,
nhưng nhiều người trong số họ lại bối rối không biết nên
hành động như thế nào.
Khách du lịch thể hiện những sắc thái khác nhau khi đánh giá hành vi của mình và của người
khác. Họ cũng đưa ra quan điểm về những cách thức phản ứng tốt nhất đối với trẻ em. Nhiều
trong số những ý kiến này được đưa ra trên cơ sở văn hóa hoặc một số đánh giá về ‘tác động’
(có nghĩa là, liệu việc kiềm chế không mua đồ hoặc cho tiền trẻ em sẽ có hại hay có lợi nhiều
hơn cho trẻ em). Tuy nhiên, rất nhiều khách du lịch dường như đưa ra đánh giá của họ dựa trên
những phản ứng về mặt cảm xúc trước một vấn đề hoặc sự việc. Các ý kiến sau đây nêu bật tác
động về mặt cảm xúc của trẻ em đến khách du lịch:

“Tôi cho rằng, mình không thể dằn lòng [nếu tôi thấy trẻ em ăn xin] và tôi sẽ
cho tiền. Ai mà nỡ bỏ đi khi một đứa trẻ xin ăn hoặc xin tiền cơ chứ? Nhất định
tôi sẽ cho chúng thức ăn nếu tôi có. Còn tiền thì sao? Ờ, tôi nghĩ đơn giản là
tôi không thể kiềm chế không cho, ngay cả khi tôi biết rằng, về mặt lô-gic, thì
việc tôi cho tiền trẻ cũng không đem lại lợi ích trực tiếp cho các em [cũng giống
như trường hợp của những trẻ bán dạo]”. (Nam, tham gia phỏng vấn, người Đức, 26 tuổi)
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“[Đứa trẻ mà tôi mua hàng] cô bé rất xinh; cô bé chỉ mỉm cười với tôi… Lúc
đó, chúng tôi đang ở trong nhà hàng, cô bé nhìn vào trong nhà hàng, mỉm
cười và tới gần chào chúng tôi và cố gắng nói một chút [với chúng tôi] và
tôi thấy rằng cô bé rất thân thiện. Điều cô mang lại cho chúng tôi không chỉ
là một món quà lưu niệm cần bán [qua sự giao lưu đó]. Đó là lý do tại sao
chúng tôi mua hàng cho cô bé”. (Nữ và Nam, tham gia phỏng vấn, người Pháp, 27 và 34 tuổi)
Trong khi bàn về phản ứng của mình khi thấy trẻ em làm việc, một số khách du lịch cũng đưa
quan điểm rõ ràng rằng, họ không muốn phán xét một nền văn hóa bên ngoài nền văn hóa của
họ. Và họ xác định rằng, nghèo đói sẽ đặt nhiều gia đình và người chưa thành niên vào hoàn cảnh
khó khăn. Khách du lịch cũng chỉ ra rằng, sự phức tạp của vấn đề bóc lột và xâm hại không thể
chỉ tóm gọn trong một câu trả lời đơn lẻ. Một số khác dường như cũng nghĩ rằng, trẻ em sẽ ít có
khả năng bị bóc lột và tổn hại hơn nếu chúng làm việc cho gia đình mình thay vì làm cho những
người khác. Các ý kiến sau đây minh họa cho suy nghĩ và cảm giác lẫn lộn của khách du lịch:

“Tôi nghe bạn bè của tôi nói rằng người dân địa phương tin vào thứ
bậc xã hội, và họ cảm thấy chấp nhận được khi chúng [trẻ em] làm
những việc như vậy, bởi vì đó chỉ là để kiếm tiền. Và khuôn mặt của
trẻ luôn tươi cười, vì vậy tôi cảm thấy rằng [để trẻ em làm việc] không
phải là một điều xấu”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Nhật Bản, 45 tuổi)
“Không đến mức đáng báo động [nhìn thấy trẻ em làm việc ở đây]. Đôi
khi, tôi cảm thấy như thể những đứa trẻ thì ở trong cửa hàng, còn cha
mẹ của chúng thì ở phía sau. Có vẻ như trẻ em trưởng thành nhanh
hơn rất nhiều ... Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu nhưng [mọi việc
vẫn diễn ra theo cách của nó]”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Mỹ, 23 tuổi)
“Tôi cảm thấy bị giằng xé [khi thấy trẻ em làm việc] - tôi buồn khi thấy bất kỳ
đứa trẻ nào bị rơi vào tình trạng này. Thật bực mình khi các em đặt tiền bạc
lên trên việc học hành (hôm nay chúng tôi đã gặp một cậu bé 11 tuổi mà mới
học lớp 2 bởi vì cậu đã chọn làm việc trên các con thuyền thay vì đi học). Sự
lựa chọn như vậy cũng sẽ là những vấn đề cần phải được tuyên truyền ở đất
nước này. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu sự cần thiết phải nuôi sống gia đình. Một
số trẻ là trụ cột nuôi sống gia đình”. (Nữ, tham gia khảo sát, người Nam Phi, 31-35 tuổi)
“Nếu trẻ em bị ai đó kiểm soát và kiếm tiền cho người đó, hoặc cho
người nào khác, thì tôi không vui khi làm việc đó [mua đồ của các em].
Nhưng đối với những trẻ em muốn kiếm tiền cho gia đình, thì tôi rất
vui khi cho chúng thứ gì đó”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Trung Quốc, 30 tuổi)
Khách du lịch không hiểu rõ là họ có thể đóng vai trò gì trong việc giải quyết vấn đề này. Ví dụ,
khi trả lời câu hỏi, anh cảm thấy như thế nào khi trông thấy trẻ em làm việc hoặc ở trên đường
phố, thì một nam giới tham gia khảo sát, tới từ Myanmar (tuổi khoảng từ 21 đến 25 tuổi) nói rằng,
anh “cảm thấy buồn cho bọn trẻ” và muốn giúp đỡ chúng. Anh còn nói thêm rằng “Nếu có thể,
tôi sẽ cho chúng thức ăn, tiền bạc hoặc quà tặng. Tôi nói chuyện với chúng về hoàn cảnh của
chúng để xem có thể giúp đỡ chúng như thế nào”. Tương tự như vậy, khách du lịch cũng đã đưa
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ra những câu trả lời mang tính cảm thông, nhưng có phần hơi sai lệch, đối với câu hỏi khảo sát
“Là một khách du lịch đến Đông Nam Á, bạn nghĩ rằng mình có thể làm gì để bảo vệ trẻ em và
người chưa thành niên dễ bị tổn thương?” Mặc dù, đã có những bằng chứng cho thấy rằng, việc
chăm sóc tập trung không nhất thiết là lựa chọn tốt nhất cho trẻ em và người chưa thành niên
trong Khu vực, và ‘du lịch thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi’ có thể gây ra những tác động
bất lợi đối với sự phát triển lành mạnh về mặt xã hội, thể chất và tâm lý của trẻ em (xem ví dụ
tại tài liệu của Csáky, 2009; Guiney, 2012). Một số khách du lịch lại cảm thấy rằng, việc tới thăm
các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi (hoặc với tư cách là du khách tới thăm trong ngày hoặc tình
nguyện viên) là một sự lựa chọn thay thế hợp lý cho việc cho trẻ em đường phố tiền hoặc mua đồ
của các em. Những quan điểm sau không phải là quá hiếm:

“Hãy hướng dẫn cho chúng. Mang chúng tới trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ
côi hoặc nhận chúng làm con nuôi”. (Nam, tham gia khảo sát, người Mỹ, 21-25 tuổi)
“Tôi có thể cho chúng tiền”. (Nữ, tham gia khảo sát, người Trung Quốc, 18-20 tuổi)
Tương ứng với sự hiểu biết còn hạn chế của khách du lịch về những gì họ có thể làm để bảo vệ
trẻ em, phát hiện của nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ có 11 trong 54 người tham gia khảo sát (20%),
cho biết đã từng chứng kiến tình trạng bóc lột trẻ em, có trình báo về sự việc này. Tổng cộng có
37 (69%) đã không trình báo (6 khách du lịch để trống không trả lời câu hỏi này). Những người
không trình báo cho biết, họ không làm như vậy bởi vì không có đủ thông tin chính xác về những
gì đang diễn ra, không rõ nên trình báo với ai hoặc không biết liệu việc trình báo có được đáp
ứng một cách nghiêm túc hay không. Những ý kiến sau đây phản ánh sự không chắc chắn này:

“Là công dân trên trái

đất này, tôi có trách
nhiệm vì sự an toàn của
trẻ em khắp năm châu”.
(Nữ, người Trung Quốc, 26 - 30 tuổi)

“Tôi không biết nói với ai [về chuyện trẻ em ăn xin
trên đường phố] và cũng không nghĩ rằng điều đó
sẽ có ích”. (Nữ, tham gia khảo sát, người Đài Loan, 26-30 tuổi)
“Tôi không biết nên liên lạc với ai và tôi cho
rằng, dù sao thì họ cũng sẽ không làm gì để giải
quyết vấn đề này [trẻ em gái chưa thành niên
làm ‘vũ nữ múa cột’ và các bé gái ít tuổi bán hoa
trong các quán bar dành cho khách du lịch],
bởi vì những chuyện như vậy là quá phổ biến
ở xứ này.” (Nữ, tham gia khảo sát, người Úc, 26-30 tuổi)

“Tôi cảm thấy rằng, nếu tôi tới Đại sứ quán và trình báo sự việc thì họ có thể
trả lời rằng ‘ồ, chuyện đó vẫn thường xảy ra mà! Chúng tôi biết là có rất nhiều
vấn đề’. Tôi không hy vọng ai đó sẽ nói ‘Sự việc xảy ra ở đâu? Chúng tôi có
thể tìm ra sự việc này ở đâu?’ bởi vì, dường như, đó là điều ai cũng trông
thấy nhưng chả ai muốn đối mặt với nó”. (Nam, tham gia phỏng vấn, người Mỹ, 26 tuổi)
“Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ cảm thấy họ sẽ nói rằng ‘điều này là
bình thường đối với văn hóa của chúng tôi’ ngay cả khi sự việc rõ ràng là sai
trái… Tôi cũng từng cảm thấy hơi lo lắng, vì nếu bạn trình báo vụ, việc của
một ai đó, và đó chính là hoàn cảnh cuộc sống của họ như thế, và họ không
thể thoát khỏi hoàn cảnh đó, và sau đó họ bị bắt giữ, thì sao! Điều đó sẽ càng
làm cho cuộc sống của họ tồi tệ hơn.” (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Anh, 22 tuổi)
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Mâu thuẫn trong tư tưởng về việc đưa ra quyết định có nên trình báo hay không cũng có thể bắt
nguồn từ cảm giác lẫn lộn về ‘trách nhiệm’. Khi được hỏi, liệu bản thân họ có cảm thấy có trách
nhiệm bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương tại các điểm du lịch hay không, thì 51% số người
tham gia khảo sát trả lời là có. Những câu trả lời sau đây cho thấy rõ điều này:

“Có chứ, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của mọi người”. (Nữ, người Trung Quốc, 21 - 25 tuổi)
“Có chứ. Là một người lớn, tôi tin rằng trách nhiệm của mình là để ý và bảo
vệ trẻ em, bất kể tôi đang ở đâu. Trẻ em quá nhỏ bé, không thể tự bảo vệ được
bản thân, và cần dựa vào người lớn để được an toàn”. (Nữ, người Úc, 26 - 30 tuổi)
“Là công dân trên trái đất này, tôi có trách nhiệm vì sự an toàn
của trẻ em khắp năm châu”. (Nữ, người Trung Quốc, 26 - 30 tuổi)
Tuy nhiên, cùng với đó, có 8% người tham gia khảo sát cho thấy rằng, họ không cảm thấy đó là
trách nhiệm của mình, và một phần lớn những người tham gia khảo sát (42%), hoặc là từ chối
không trả lời câu hỏi này, hoặc cảm thấy mâu thuẫn trong tư tưởng khi đưa ra câu trả lời (không
thể đưa ra câu trả lời rõ ràng là có hoặc không). Một số người tham gia phỏng vấn đã đưa ra
những câu trả lời sâu sắc khi được hỏi rằng, liệu khách du lịch có cần có trách nhiệm bảo vệ
trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột hay không. Họ đều nhận thức được rằng, khách du lịch đã góp
phần tạo nên nhiều trong số những vấn đề này, như việc làm tăng nhu cầu về hàng hóa hay dịch
vụ (như là những đồ lưu niệm rẻ tiền mà trẻ em thường bán) hoặc bằng cách không thể hiện
sự phản đối rõ ràng đối với tình trạng xâm hại và bóc lột trẻ em, thông qua việc tránh không tới
những điểm đến mà khiến họ có thể dễ dàng phạm phải điều này;

“Nếu không nhờ khách du lịch thì những người này đã không có nhiều tiền
như vậy. Vì vậy, họ dựa vào du lịch để mang lại tiền bạc, nhưng đồng thời,
nếu họ sử dụng các công cụ sai trái để thu hút khách du lịch tới địa phương
mình, thì đối với tôi, điều đó hoàn toàn phản tác dụng [ở chỗ nó không
bền vững]. Tôi sẽ không muốn quay trở lại những nơi mà đi ngược lại giá
trị đạo đức của mình. Tuy nhiên, khách du lịch có thể làm một vài việc cho
điều đó [bằng cách không đi tới đó]” (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Anh, 23 tuổi)

Đại đa số khách du lịch tin rằng, ngành du lịch và / hoặc chính
phủ các quốc gia trong Khu vực, cần có thêm nhiều biện pháp
để giải quyết vấn đề bóc lột trẻ em, bao gồm hướng dẫn cho
khách du lịch về các cách thức họ có thể giúp đỡ.
Khách du lịch muốn nhận được nhiều thông tin hơn về cách thức mà họ có thể làm để giảm tình
trạng bóc lột trẻ em, hoặc ít nhất là họ có thể đi du lịch theo cách mà không phạm phải vấn đề
này. Khách du lịch cũng tin rằng, ngành công nghiệp du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc
chia sẻ những thông tin này. Ví dụ, hãy xem những phát hiện sau:
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“Tôi cho rằng, trách nhiệm nằm ở phía ngành du lịch, bằng bất kể hình thức nào,
họ có thể hướng dẫn cho khách du lịch biết ứng phó phù hợp, khi tới địa điểm du
lịch”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Mỹ, 53 tuổi)
“Tôi thực sự cho rằng, các công ty / đại lý du lịch, tại quê nhà, đóng vai trò rất
quan trọng - vai trò gần như là bắt buộc - phải cung cấp thông tin cho bạn về
những vấn đề như thế này [xâm hại và bóc lột trẻ em trong du lịch và làm thế nào
bạn có thể ngăn ngừa nó xảy ra]. Họ nói với bạn những điều hoàn toàn chả liên
quan như: ‘ồ, lái xe máy là nguy hiểm lắm đấy!’ ‘Này, cho trẻ em 50 pen-xơ là nguy
hiểm lắm đấy! ”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Anh, 23 tuổi)
“Vâng” [khách du lịch nên có trách nhiệm] nhưng hơn thế, tôi cho rằng,
ngành công nghiệp này - có nghĩa là các khách sạn, các công ty du lịch, các
hãng hàng không - cần phải đóng vai trò tích cực hơn… Với tư cách là khách
du lịch, thì bạn cần được tăng cường nhận thức, đó là lý do tại sao các chiến
dịch quảng cáo trên máy bay lại có ích.” (Nữ, tham gia khảo sát, người Đức, 21-25 tuổi)
Nhiều khách du lịch cũng cho biết rằng, họ muốn ủng hộ những cơ sở du lịch mà áp dụng các
quy định về du lịch an toàn với trẻ em. Một khách du lịch cho biết, cô rất vui khi có thể mang lại
những đóng góp tích cực cho Khu vực:

“Chúng tôi không trực tiếp cho tiền trẻ em, mà muốn làm điều gì đó để có thể
giúp đỡ chúng. Vì vậy, thay vì cho tiền trực tiếp, chúng tôi đi mua một số đồ vật,
do chính tay cha mẹ của những trẻ em, từng là trẻ em đường phố, làm ra, từ một
cửa hàng mà do một tổ chức quản lý. Số tiền, mà bạn bỏ ra mua một chiếc túi,
sẽ được gửi tới một quỹ từ thiện, để sau đó sẽ giúp đỡ cho những trẻ em đường
phố và đưa chúng quay trở lại trường học”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Anh, 24 tuổi)

“Tôi nghĩ rằng, thôi thà bỏ

thêm công sức và nỗ lực để
làm điều đó, nhưng với điều
kiện là các doanh nghiệp cũng
phải giúp chúng tôi trở thành
một phần của giải pháp”.
(Nữ, tham gia phỏng vấn, người Mỹ, 53 tuổi)

Trong khi, không phải tất các các khách du lịch đều
có cơ hội tiếp xúc với những doanh nghiệp xã hội
hoặc các doanh nghiệp vì cộng đồng thì có nhiều
người đã bày tỏ sự quan tâm tới các doanh nghiệp
như vậy, và muốn nhận được nhiều thông tin hơn, về
địa điểm và cách thức tiếp cận những doanh nghiệp
đó. Cụ thể hơn, khách du lịch thể hiện mong muốn
có được danh sách các cơ sở từ thiện có uy tín dành
cho trẻ em, và các doanh nghiệp xã hội trong Khu
vực, để họ có thể giúp đỡ. Họ cũng mong muốn
rằng, các doanh nghiệp du lịch an toàn với trẻ em
sẽ được liệt kê trên một danh sách hoặc một cơ sở
dữ liệu mà có thể kiểm tra được.

“Điều đó có thể gây tác động lớn tới quyết định về nơi tôi sẽ đến. Nhưng tôi
không biết mình sẽ bắt đầu tìm [thông tin] đó ở đâu? Ví dụ, nếu tôi lên mạng và
tìm thông tin về chi phí cư trú, hoặc các thông tin tương tự, tôi sẽ vào website của
một công ty, nhưng nếu không hề có thông tin gì trên website đó, thì nói thật là
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sẽ mất công mất việc vô cùng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, thôi thà bỏ thêm công sức và
nỗ lực để làm điều đó, nhưng với điều kiện là các doanh nghiệp cũng phải giúp
chúng tôi trở thành một phần của giải pháp”. (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Mỹ, 53 tuổi)
“Vậy thì làm thế nào để tôi biết được rằng,
một khách sạn hoặc một doanh nghiệp
du lịch có thực hiện những tiêu chuẩn về
bảo vệ trẻ em? Tôi không biết. Tôi thậm
chí không biết những tiêu chuẩn đó là gì.
Nhưng nếu có thứ gì đó, chẳng hạn như một
biểu tượng, mà tôi biết nó mang ý nghĩa là
một nơi an toàn với trẻ em, hoặc ở đó đang
thực hiện và vận hành theo quy chuẩn,
hoặc điều gì đó đã được chứng nhận, thì sẽ
tốt hơn”. (Nam, tham gia phỏng vấn, người Mỹ, 26 tuổi)

“Cần phải có sự kết hợp

giữa khách du lịch và chính
quyền địa phương [cùng
hành động]”.
(Nam, tham gia phỏng vấn, người Mỹ, 26 tuổi)

Những ý kiến sau đây của khách du lịch chỉ ra tầm quan trọng đối với sự tham gia của chính quyền.

“Nếu tôi gặp trẻ em ăn xin hoặc bán hàng thì tôi thấy rất thương bọn trẻ và nếu tôi
có thể giúp thì tôi sẽ làm. Nhưng tôi nghĩ rằng, chính quyền cần phải giúp đỡ trẻ
em. Nếu tôi có thể giúp trẻ em thì tôi sẽ cảm thấy vui, nhưng nếu tôi trở lại nơi này
thì tôi hy vọng sẽ không thấy tình trạng trẻ em ăn xin nữa. Tôi hy vọng rằng, tới
lúc đó, thì chính quyền sẽ khắc phục được vấn đề này”.
(Nữ, tham gia phỏng vấn, người Trung Quốc, 30 tuổi)

“Cần phải có sự kết hợp giữa khách du lịch và chính quyền địa phương [cùng
hành động]”. (Nam, tham gia phỏng vấn, người Mỹ, 26 tuổi)
“Tôi chỉ nghĩ rằng tại sao chính quyền không cố gắng làm điều gì đó để giải quyết
vấn đề này? [trẻ em làm việc / sống trên đường phố]”.
(Nữ, tham gia khảo sát, người Hong Kong, 26-30 tuổi)

Các biện pháp mà chính phủ các quốc gia và ngành công nghiệp du lịch áp dụng, để ngăn ngừa
tình trạng bóc lột trẻ em, có thể giúp xóa đi những hình ảnh tiêu cực về điểm đến mà khách du
lịch đã tạo nên, khi gắn tình trạng bóc lột trẻ em với những khu du lịch cụ thể nào đó. Như một
khách du lịch đã chỉ ra, việc xóa bỏ, hoặc làm giảm bớt một số vấn đề này đi, sẽ có tác động tích
cực tới trải nghiệm về kỳ nghỉ của khách du lịch:

“Tôi cho rằng sẽ là rất tích cực nếu các quốc gia này ngăn ngừa được vấn đề
bóc lột và xâm hại trẻ em trong du lịch. Các quốc gia cần ngăn chặn những
vấn đề này, [không chỉ bởi vì tác động của chúng lên trẻ em mà còn] bởi vì,
một trong những điều đáng ghét nhất, mà chúng tôi thấy ở Châu Á, là mọi
người hay làm phiền chúng tôi… Một số người chỉ có một ý nghĩ rằng, họ sẽ
có một kỳ nghỉ xa xỉ: ‘Chúng ta sẽ nằm dài trên bãi biển’. Họ không nhận
ra rằng, khi họ chuẩn bị nằm trên bãi biển thì bọn trẻ cũng chuẩn bị mời
chào và cố gắng nài nỉ để họ mua đồ.” (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Anh, 22 tuổi)
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Khách du lịch ủng hộ truyền thông về du lịch an toàn với trẻ
em và thông điệp truyền thông này đã có tác động tích cực
tới hành vi của khách du lịch.
Nói chung, khách du lịch không mấy quen thuộc với cụm từ ‘du lịch an toàn với trẻ em’. Chỉ có
một phần nhỏ những người được phỏng vấn, và 26% người tham gia khảo sát, là đã từng nghe
thấy cụm từ du lịch an toàn với trẻ em, hoặc đã trông thấy quảng cáo về du lịch an toàn với trẻ
em. Điều này không đáng ngạc nhiên nếu căn cứ vào khoảng thời gian truyền thông hạn hẹp và
ngắn ngủi về cụm từ này trên thị trường. Tuy nhiên, khách du lịch cũng đã hiểu được một cách
chung chung về ý nghĩa của cụm từ này và thể hiện mong muốn được tìm hiểu thêm.
Đáng lưu ý là, ý thức về du lịch an toàn với trẻ em và hiểu biết về những nguyên tắc căn bản của
du lịch an toàn với trẻ em dường như đã có tác động đáng kể tới hành vi của khách du lịch. Ví dụ,
chỉ có 3% người tham gia khảo sát đã từng nghe về du lịch an toàn với trẻ em cho biết rằng, họ
đã cho tiền trẻ ăn xin (so với tổng số 15%) và chỉ có 9% (so với tổng số 28%) đã mua đồ từ trẻ em.
Tương tự như vậy, 9% số người biết về du lịch an toàn với trẻ em đã chụp ảnh trẻ em (so với 26%
tổng số người tham gia khảo sát), 7% (so với tổng số 15%) đã tới thăm trẻ em tại các cơ sở chăm
sóc và chỉ có 4% (so với 12%) cho biết đã tới thăm khu ổ chuột hoặc tiến hành chuyến ‘du lịch khu
ổ chuột’ (xem hình 2). Hình 2 dưới đây là một phần tách ra chi tiết hơn từ hình 1 (phía trên).

Hình 2:

Hiểu biết của khách du lịch về du lịch an toàn với trẻ em và
trải nghiệm của họ với trẻ em địa phương
2
3

Tình nguyện tham gia các hoạt
động với trẻ em địa phương
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Đa số phản ứng của khách du lịch đối với những tài liệu trong chiến dịch Du lịch An toàn với Trẻ
em đều tích cực và thể hiện mức độ ủng hộ cao đối với các sáng kiến. Những ý kiến sau đây chỉ
ra nhu cầu được nâng cao hiểu biết của khách du lịch đối với chiến dịch và tác động tích cực của
chiến dịch tới hành vi của họ:

“Tôi hy vọng sau khi xem những tài liệu này thì tôi sẽ hiểu biết nhiều
hơn về cách thức ứng xử - có thể là việc trông thấy điều gì đó như thế
này sẽ làm bạn mở mắt ra (mở mang đầu óc bạn) và nghĩ: ‘Ồ, mình phải
để ý cẩn thận và phải hành động’.” (Nữ, tham gia phỏng vấn, người Na-uy, 30 tuổi)
“Tài liệu này rất hay. Tôi và bạn tôi có thể giữ lời hứa này [làm theo những hoạt
động được vạch ra]. Rất hay, rất tốt”. (Nam, tham gia phỏng vấn, người Hàn Quốc, 28 tuổi)
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Kết luận
Mặc dù chỉ là phản ánh của một nghiên cứu quy mô nhỏ, nhưng các phát hiện từ nghiên cứu này
đã góp phần củng cố và khẳng định thêm cho các kết luận rút ra trong báo cáo Du lịch An toàn
với Trẻ em: Quan điểm của khách du lịch (Tầm nhìn Thế giới, 2012). Đặc biệt, nghiên cứu này đã
cung cấp bằng chứng về mức độ quan tâm và tham gia cao của khách du lịch đối với các vấn đề
về xâm hại trẻ em, qua đó, nhấn mạnh ý thức quyết tâm của họ trong việc chia sẻ trách nhiệm,
nhằm giúp bảo vệ trẻ em.
Nghiên cứu cho thấy rằng, khách du lịch nhận thức được tình trạng xâm hại và bóc lột trẻ em vẫn
đang xảy ra trong hoạt động du lịch. Nhận thức này chắc chắn là kết quả thành công của các
chiến dịch mà đã tập trung trực tiếp vào tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trong du lịch. Những
chiến dịch này kêu gọi khách du lịch nhận diện và trình báo các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em
nếu họ trông thấy những vụ, việc này diễn ra. Thật vậy, nghiên cứu này cho thấy một quan điểm
rõ ràng của khách du lịch rằng, họ là những khách du lịch có trách nhiệm, bằng cách không
tham gia vào ‘du lịch tình dục trẻ em’.
Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng cho thấy rằng, khách du lịch, những người mà có nhận thức hạn
chế hơn về cách thức mà các hành vi, cũng như các cuộc tiếp xúc, dường như vô hại với trẻ em
nhưng lại có thể vô tình làm tăng tính dễ bị tổn thương của trẻ em, đối với hành vi xâm hại tình
dục. Ví dụ, khách du lịch không dễ dàng thấy được, một đứa trẻ ăn xin trên đường phố lại có khả
năng trở thành nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục. Nhiều người cũng không biết bằng cách
nào mà việc tới thăm trẻ em tại một ‘trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi’ lại có thể gây hại tới tình
trạng sức khỏe và tâm lý của các em, và rằng những chuyến du lịch đó lại đóng vai trò làm tăng
khả năng để những người lạ, không qua kiểm tra nhân thân, tiếp cận được những trẻ em dễ bị
tổn thương nhất trong xã hội. Câu hỏi đặt ra là, liệu có hiệu quả hơn không nếu chúng ta ngăn
ngừa hành vi xâm hại ngay từ đầu để nó không xảy ra, chứ không phải nhận diện và trình báo
hành vi xâm hại khi thấy nó xảy ra. Đối với một đứa trẻ, thì lựa chọn thứ hai sẽ là quá muộn và
dẫn tới bi kịch.
Phải thừa nhận rằng, cũng rất khó có thể phân biệt được giữa những trường hợp mà một người
lớn cố ý đẩy một đứa trẻ vào tình thế bị bóc lột, chẳng hạn như việc bắt trẻ phải ăn xin và bán
dạo trên đường phố và trường hợp một đứa trẻ tự nguyện làm những công việc như vậy. Tuy
nhiên, rõ ràng rằng, bất cứ đứa trẻ nào rơi vào hoàn cảnh này đều xứng đáng có một giải pháp
tốt hơn. Tương tự như vậy, khi các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em đang dịch
chuyển, từ hình thức chăm sóc trẻ em dễ bị tổn thương tại cơ sở sang hình thức chăm sóc thay
thế dựa vào cộng đồng và gia đình, thì sự gia tăng của các tour du lịch tới các ‘trung tâm nuôi
dưỡng trẻ mồ côi’, song song với sự hỗ trợ tài chính cho các cơ sở này, trong trường hợp ít ảnh
hưởng nhất, cũng sẽ phản tác dụng, còn trong trường hợp xấu nhất, sẽ dẫn tới tình trạng bóc lột
trẻ em.
Khách du lịch rõ ràng muốn có nhận thức tốt hơn về tình trạng bóc lột trẻ em, và muốn là những
khách du lịch an toàn với trẻ em, nên đây là một cơ hội thuận lợi. Một điều rất tốt là, nghiên cứu
này đã cho thấy mối tương quan rõ ràng, giữa việc tiếp xúc với các thông điệp về du lịch an toàn
với trẻ em và việc đưa ra các hành vi, quyết định tốt hơn liên quan tới trẻ em. Ví dụ, những khách
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du lịch nào đã biết những thông điệp về du lịch an toàn với trẻ em thì sẽ ít có khả năng cho tiền
trẻ em ăn xin hoặc tới thăm ‘trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi’. Điều này có nghĩa là, các thông
điệp của chiến dịch đã và đang phát huy tác dụng.
Việc thu hẹp khoảng cách về nhận thức này đặc biệt có sự liên quan khi xem xét thực tế rằng,
chính những trẻ em này là nhóm dễ bị tổn thương nhất và có nguy cơ rơi vào những hình thức
bóc lột tồi tệ nhất, bao gồm xâm hại tình dục. Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta triển khai những
biện pháp nhằm làm giảm tình trạng dễ bị tổn thương ở trẻ em, trước khi tình hình trở nên tồi tệ
hơn đối với bất cứ trẻ em nào.
Du lịch an toàn với trẻ em cũng có ý nghĩa đối với lĩnh vực kinh doanh du lịch. Nghiên cứu này
nhấn mạnh, các cuộc tiếp xúc / tương tác với trẻ em có thể tạo ra một trải nghiệm du lịch tuyệt
vời đối với khách du lịch, hoặc là làm hoen ố trải nghiệm đó. Nhiều khách du lịch mô tả, những
khoảnh khắc chơi đùa và nói chuyện với trẻ em đã trở thành một trong số những trải nghiệm
đáng nhớ nhất của họ. Do đó, sẽ không có gì là ngạc nhiên khi việc chứng kiến sự chịu đựng
của các em có thể dễ dàng gây ra những chấn động về cảm xúc, dẫn đến quyết định rời khỏi
điểm đến du lịch sớm hơn kế hoạch và hứa không bao giờ quay trở lại. Những cảm giác mạnh
mẽ như vậy đã ảnh hưởng tới cảm nhận của khách du lịch về chính quyền địa phương, cộng
đồng cũng như ngành công nghiệp du lịch. Bởi vì, họ cảm thấy rằng, những đối tượng này cần
phải có chung trách nhiệm ứng phó và giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, cũng có một số
khách du lịch cảm thấy, họ có thể làm chút gì đó để giúp đỡ những trẻ em này. Nhiều người đồng
ý với quan điểm cho rằng, trách nhiệm chính thuộc về chính quyền địa phương và ngành du lịch.
Những cảm giác buồn bã, thất vọng xen lẫn tức giận không những do họ cảm thấy bất lực, với tư
cách là khách du lịch, mà còn liên quan tới sự thiếu trách nhiệm rất rõ ràng từ phía các nhà chức
trách địa phương. Hiển nhiên là những phản ứng mạnh mẽ về mặt tình cảm như vậy sẽ có ảnh
hưởng to lớn tới trải nghiệm của khách du lịch. Ngược lại, những người nào mà chỉ ra được những
việc họ có thể làm, ví dụ như mua đồ từ những doanh nghiệp dựa vào cộng đồng và những
doanh nghiệp làm ăn có đạo đức, đều cảm thấy hài lòng và vui vẻ về khả năng mà họ có thể
giúp để bảo vệ và đóng góp cho cộng đồng địa phương cũng như những trẻ em ở đây.
Khi ngành du lịch trong Khu vực đang tăng trưởng nhanh chóng và tạo ra nhiều cơ hội gia tăng
thu nhập và phát triển, đó cũng chính là thời điểm thích hợp để chúng ta suy nghĩ về những tác
động mà ngành du lịch vô tình mang lại, đối với tình trạng bóc lột trẻ em. Cả khách du lịch lẫn trẻ
em địa phương, trên thực tế, đều bị tác động trực tiếp và qua lại. Trong khi đó, môi trường du lịch
lại có những ảnh hưởng quan trọng, mang tính quyết định để những tác động đó trở thành tích
cực hay tiêu cực. Ngành du lịch cần phải quan tâm tới việc thực hiện các biện pháp khác nhau,
nhằm giảm rủi ro đối với trẻ em, cũng như để đảm bảo sự an toàn, hạnh phúc và tương lai sau
này của các em.
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Khuyến nghị
1.

Cung cấp nhiều thông tin hơn cho khách du lịch về tính dễ bị tổn thương của
trẻ em với các hành vị xâm hại và bóc lột trong hoạt động du lịch. Trong khi,
nhiều khách du lịch nhận thức được tình trạng xâm hại và bóc lột trẻ em trong hoạt động du
lịch thì những hiểu biết của họ vẫn chưa sẵn sàng để tạo ra mối liên hệ giữa việc làm thế
nào để những hành động nhất định, mà họ thực hiện, có thể nâng cao hoặc giảm nguy cơ
đó đi. Ví dụ, thực tế rằng, khách du lịch có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương của trẻ em và
làm cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại thông qua việc cho tiền những trẻ em ăn xin hoặc tới
thăm trẻ em dễ bị tổn thương tại các trung tâm chăm sóc trẻ em.

2.

Cung cấp cho khách du lịch những thông tin rõ ràng hơn về cách thức để trở
thành khách du lịch an toàn với trẻ em. Khách du lịch quan tâm tới trẻ em và muốn
đảm bảo rằng, họ sẽ tạo ra tác động tích cực đối với trẻ em tại những điểm đến du lịch.
Nghiên cứu này cho thấy, ngay cả những thông tin cơ bản về du lịch an toàn với trẻ em
cũng có những ảnh hưởng tích cực, quan trọng và trực tiếp tới hành vi du lịch, liên quan tới
trẻ em dễ bị tổn thương.

3.

Cung cấp cho khách du lịch nhiều sự lựa chọn và tùy chọn tiêu dùng hơn, phù
hợp với các nguyên tắc du lịch an toàn với trẻ em. Khách du lịch muốn trở thành
khách du lịch an toàn với trẻ em. Ngoài việc tuân thủ ngay ‘Những điều nên làm và không
nên làm’, nhiều người còn muốn đi xa hơn một bước nữa và muốn được đảm bảo rằng,
đồng tiền mà họ bỏ ra khi đi du lịch sẽ có ích và không gây cản trở cho sự an toàn của trẻ
em trong Khu vực. Họ muốn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mà góp phần hỗ trợ tạo ra
môi trường du lịch an toàn với trẻ em. Hơn nữa, họ muốn được tiếp cận tốt hơn tới những
thông tin về các doanh nghiệp và sáng kiến du lịch an toàn với trẻ em, để họ có thể ủng hộ
và giúp đỡ.

4.

Công khai thừa nhận và tăng cường hiểu biết về du lịch an toàn với trẻ em là
trách nhiệm chung giữa chính phủ các nước, ngành công nghiệp du lịch và
khách du lịch. Khách du lịch cảm thấy có thể đóng góp, nhằm đảm bảo không tạo điều
kiện cho tình trạng xâm hại và bóc lột trẻ em xảy ra. Đồng thời, họ cũng thể hiện sự khó
chịu trước năng lực hạn chế của bản thân, và cảm thấy rằng, vấn đề quan trọng này đòi hỏi
trách nhiệm từ phía các nhà chức trách địa phương và ngành công nghiệp du lịch. Nghiên
cứu này nhấn mạnh vào những ấn tượng tiêu cực mà khách du lịch cảm nhận được, khi họ
cảm thấy rằng, tình trạng bóc lột trẻ em bị cộng đồng địa phương cho là hiện tượng bình
thường. Do đó, điều quan trọng là cần cung cấp cho khách du lịch thông tin về những sáng
kiến và nỗ lực đang được triển khai. Cũng cần truyền thông và thừa nhận công khai về sự
chia sẻ trách nhiệm này để khách du lịch biết chắc về cam kết cũng như những công việc
mà ngành du lịch đang thực hiện.
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Phụ lục 1:

Đặc điểm nhân khẩu học của
những người tham gia nghiên cứu
Quốc tịch và ngôn ngữ
Trong số 209 cuộc khảo sát đã thực hiện, 10 cuộc đã được tiến hành tại Hàn Quốc (5%), 9 tại
Trung Quốc (4%), 6 tại Nhật Bản (3%) và còn lại ở nước Anh. Mặc dù những cuộc khảo sát được
tiến hành ở Anh được hoàn thành với tỉ lệ cao hơn nhiều so với những cuộc được thực hiện ở các
quốc gia khác, nhưng những đặc điểm chi tiết về nhân chủng học cho thấy sự đa dạng đáng kể.
Những cuộc phỏng vấn cũng cho thấy mức độ đa dạng tương tự. Trong tổng số 34 cuộc phỏng
vấn (trong đó có một số được thực hiện theo các nhóm nhỏ), 5 cuộc phỏng vấn (với 8 người tham
gia) được thực hiện bằng tiếng Trung Quốc, 5 cuộc phỏng vấn (với 8 người tham gia) được tiến
hành bằng tiếng Nhật, 4 cuộc phỏng vấn (với 6 người tham gia) được thực hiện bằng tiếng Hàn
Quốc, và 20 cuộc phỏng vấn (với 37 người tham gia) đã được tiến hành bằng tiếng Anh.
Số người tham gia khảo sát đại diện cho 36 quốc tịch khác nhau, trong đó, đại đa số người tham
gia đến từ Úc (25%), Anh (13%) và Mỹ (8%). Những người tham gia khác đến từ Hàn Quốc (5%),
Trung Quốc (4%), Đức (4%), Pháp (4%), Ấn Độ (4%) và New Zealand (4%). Phân tích chi tiết về đặc
điểm nhân khẩu học đối với mỗi quốc gia cho thấy một bức tranh tương tự, mặc dù có một số người
tham gia khảo sát là người nước ngoài, sống tại một quốc gia không phải là quê hương của họ điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với một nghiên cứu mà đối tượng là khách du lịch. Số
người tham gia phỏng vấn không đa dạng về quốc tịch như những người tham gia khảo sát. Trong
mẫu khảo sát, số người Châu Âu và Bắc Mỹ là tương tự nhau, số lượng người Úc ít hơn rất nhiều và
số người Châu Á chiếm tỉ lệ cao. Trong tổng số 59 người được phỏng vấn, phần lớn đến từ Vương
quốc Anh (15%), Mỹ (14%), Trung Quốc (14%), Nhật Bản (14%), Hàn Quốc (10%), Pháp (9%) và Đức
(7%) (xem thông tin về những người tham gia nghiên cứu theo khu vực ở hình 3 dưới đây)

Hình 3:

Những người tham gia nghiên cứu theo khu vực
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Tuổi và giới tính
Đa số người tham gia khảo sát ở độ tuổi từ 26-30 (25%) hoặc 31-35 (21%) và số lượng nữ hơi
đông hơn nam, với một tỷ lệ tương ứng là 56% so với 43%. Những người tham gia phỏng vấn có
sự phân bố về giới tính và nhóm tuổi khá cân bằng, 42% nam và 58% nữ, và phần lớn (khoảng
51%) số người tham gia có độ tuổi từ 20 đến 30.

Nghề nghiệp
Ngành nghề của người tham gia khảo sát rất đa dạng, từ các các ngành nghề chuyên môn, các
ngành nghề công nghiệp dịch vụ và hàng loạt các ngành nghề buôn bán khác nhau. Các công
việc phổ biến nhất mà những người tham gia khảo sát liệt kê ra bao gồm ‘sinh viên’ (7,2%), ‘thư
ký / nhân viên hành chính văn phòng’ (6,7%), ‘dạy học’ (5,7%), ‘CNTT / thiết kế web’ (4,3%), ‘nội
trợ’ (3,8%), ‘bán lẻ / bán hàng’ (3,8%) và ‘nghỉ hưu’ (3,4%). Số người tham gia phỏng vấn dường
như có khuynh hướng nghiêng về những ngành nghề chuyên môn cao hơn một chút và (theo
hiệp hội) có trình độ học vấn cao hơn (trên thực tế, cũng như những người tham gia khảo sát,
một số người tham gia phỏng vấn là sinh viên đại học hoặc mới tốt nghiệp đại học gần đây). Tuy
nhiên, sẽ cần nghiên cứu sâu hơn để xác định xem biến số này có ảnh hưởng như thế nào tới
thái độ của khách du lịch.

Kế hoạch du lịch và các loại hình du lịch
Phần lớn số người tham gia khảo sát, vào thời điểm đó, đang đi theo tour du lịch (29,2%) hoặc với
bạn bè (29,2%), với đối tác (28,2%) hoặc đi một mình (24,9%). Ít phổ biến hơn là những người đi
du lịch với trẻ em (11%) hoặc với đồng nghiệp (5,3%). Mô hình này cũng đã được phản ánh trong
mẫu phỏng vấn, với hầu hết những người tham gia phỏng vấn lúc đó đang đi du lịch với bạn bè
(49%) hoặc gia đình (19%), hoặc một mình (12%) trong ít nhất một khoảng thời gian nhất định, có
lẽ vì thời gian cuộc phỏng vấn kéo dài lâu nên ít người tham gia phỏng vấn đề cập đến việc đang
đi theo tour du lịch (14%), với trẻ em (6%) hoặc với các đồng nghiệp (3,4%). Mặc dù thiết kế của
nghiên cứu không mang tính đại diện nhưng cũng có một sự tương đồng lớn trong sự phân bố về
số lượng nghiên cứu này và những con số phân bố trong số liệu thống kê du lịch trong Khu vực
(như Euromonitor, 2012).
Đại đa số những người tham gia khảo sát đã liệt kê mục đích chính của họ khi đi du lịch là đi
nghỉ (79,9%), mặc dù, một số cũng đang đi công tác (13,9%), thăm bạn bè và gia đình (4,8%),
đi tình nguyện (<1% ) hoặc vì các mục đích tôn giáo (<1% ) (xem hình 4 dưới đây). Tương tự như
vậy, phần lớn những người được phỏng vấn đã ở Thái Lan là đang trong một kỳ nghỉ, mặc dù, có
ít nhất 8% lúc đó cũng đang thực hiện một số hoạt động tình nguyện. Tương ứng với tỷ lệ người
đi du lịch cao, các hoạt động được nhấn mạnh trong kế hoạch du lịch của người tham gia khảo
sát, bao gồm việc tới thăm các khu di tích lịch sử và văn hóa (81,8%), mua sắm (62,2%), ra bãi
biển (53,6% đã từng hoặc đang thực hiện hoạt động này), hoạt động phiêu lưu mạo hiểm (34%),
tham quan vườn quốc gia (27,8% ) và tới các hộp đêm (20,6 %). Trong khi, những người tham gia
phỏng vấn không được hỏi cụ thể về vấn đề này thì một số đã giải thích rằng, từ Bangkok, họ sẽ
tiếp tục khám phá những khu vực văn hóa và môi trường khác (như Chiang Mai và Chiang Rai,
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Phuket và Koh Samui) và họ đang có ý định tiến hành một số hoạt động như bơi với ống thở và
lặn, nấu món ăn Thái và xem môn đấm bốc Thái khi ở quốc gia này.

Hình 4:
Mục đích chuyến đi của những người tham gia khảo sát
0.5

0.9
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Tỉ lệ phần trăm đi du lịch vì mục đích:
Công tác / công việc
Đi nghỉ
Mục đích tôn giáo
Thăm bạn bè và / hoặc gia đình
Hoạt động tình nguyện

79.9

Về nơi ở, phần lớn số người được hỏi cho biết, họ đang ở tại khách sạn 2-3 sao (41,2%), khách
sạn 4-5 sao (20,6%) hoặc nhà nghỉ (18,7%) (xem hình 5). Trong khi, tỉ lệ khác nhau về nơi ở như
trên có thể bị ảnh hưởng bởi việc lựa chọn địa điểm tiến hành khảo sát, thì thực tế, những người
tham gia khác, vào thời điểm đó, cũng đang ở tại các khu nghỉ dưỡng (resort) (5,3%), khu trọ
dành cho tây ba lô (4,3%), với gia đình và bạn bè (4,3%) hoặc ở nhà dân địa phương (1,4%). Điều
này cũng cho thấy sự đa dạng của các đối tượng khách du lịch tham gia vào nghiên cứu (cùng
với những câu trả lời ở trên).
Ngoài đến thăm Thái Lan, 42,6 % khách du lịch được khảo sát cũng đã hoặc đang tới
Campuchia, 10,5% đã hoặc đang tới Lào và 36,84 % đã hoặc đang tới Việt Nam. Một số người
tham gia khảo sát đã hoặc đang đi du lịch tại ba (31,1%) hoặc bốn (4,3%) nước, trong phạm vi
nghiên cứu, và một số lượng đáng kể (21,1%) cũng cho biết họ đang đi du lịch đến các nước
bên ngoài Khu vực (bao gồm Úc, Trung Quốc, Fiji, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản,
Malaysia, Myanmar, Singapore và Mỹ), trong thời gian diễn ra nghiên cứu này.
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Phụ lục 2:

Phiếu điều tra
Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về bản thân bạn:
1. Bạn bao nhiêu tuổi:
18-20
41-45
66-70

21-25
46-50
71-75

2. Giới tính:

Nam

26-30
51-55
76-80

31-35
56-60
81-85

36-40
61-65
86 +

Nữ

3. Nghề nghiệp của bạn?
4. Quốc tịch của bạn?
5. Quốc gia mà bạn thường trú?

Hãy cho chúng tôi biết một số thông tin về chuyến du lịch của bạn:
6. Bạn đang đi du hành (hãy điền vào ô vuông thích hợp):
Một mình

Với con cái

Với bạn bè

Với bạn tình

Với đồng nghiệp

Đi theo tour du lịch

Khác

7. Bạn có thể mô tả mục đích chính của chuyến đi (hãy điền vào 1 ô vuông thích hợp):
Công tác / công việc

Đi nghỉ

Học tập

Đi tình nguyện

Mục đích y tế

Mục đích tôn giáo

Thăm bạn bè và / hoặc gia đình
Khác

8. Chuyến đi này phần lớn bạn ở tại:
Nhà trọ

Ở nhà dân

Nhà của gia đình/bạn bè

Khách sạn 2-3 sao

Khách sạn 4-5 sao

Khu nghỉ dưỡng - Resort

Nhà trọ dành do tây ba lô
Khác
9. Bạn đã và đang / sẽ làm gì trong suốt chuyến đi này? (hãy điền vào các ô thích hợp):
Thăm bãi biển

Học một ngôn ngữ

Thăm các di tích lịch sử / văn hóa

Thăm công viên quốc gia

Tới các CLB đêm

Tới các lớp học nấu ăn

Đi mua sắm

Thực hiện các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm

Khác
(vd: lặn, đua moto nước, chèo thuyền đổ thác)

10. Ngoài Thái Lan, bạn còn đang hoặc đã từng du hành ở đâu nữa trong chuyến đi này?
(hãy điền vào ô thích hợp)
Campuchia

Lào

Việt Nam

Khác
11. Bạn sẽ đi du hành khoảng bao lâu ở Thái Lan và / hoặc các nước Đông Nam Á (tổng cộng thời gian)?
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< 1 tuần
2-3 tháng

1-2 tuần
3-6 tháng

2-3 tuần
6-12 tháng

1 tháng
>1 năm

1-2 tháng

12. Bạn đã từng tới Thái Lan, Lào, Việt Nam hay Campuchia chưa?
Rồi

Chưa

Nếu rồi thì bạn đã từng tới thăm các quốc gia này bao nhiêu lần?
Thái Lan
Campuchia
Lào
Việt Nam

1-2
1-2
1-2
1-2

3-5
3-5
3-5
3-5

13. Trung bình bao lâu bạn đi du lịch nước ngoài 1 lần?

6-10
6-10
6-10
6-10

hơn 10
hơn 10
hơn 10
hơn 10

Ít hơn 1 lần / năm

Một lần / tháng

2-3 lần / năm

Hơn 1 lần / tháng

4-6 lần / năm

Ít nhất 1 lần / năm

Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của tôi

7-10 lần / năm

Hãy cho chúng tôi biết thêm thông tin về việc lập kế hoạch cho
chuyến đi này của bạn:
14. Bạn có nghiên cứu về chuyến đi này hay không (hãy điền vào tất cả những ô thích hợp):
Trên mạng

(Những) website nào?

Dùng sách hướng dẫn du lịch

Tên sách là gì?

Qua đại lý du lịch

(Những) hãng nào?

Đọc những tờ gấp giới thiệu về du lịch

Những tờ gấp nào?

Qua lời truyền miệng
Khác

Xin nói rõ:

Tôi không nghiên cứu gì trước khi tới đây

15. Bạn có đặt trước cho chuyến đi không:
Trên mạng

Qua đại lý du lịch

Khác

Xin nói rõ:

Hãy cho chúng tôi biết về những gì bạn biết liên quan tới du lịch an
toàn với trẻ em
16. Ngoài cuộc khảo sát này ra thì bạn đã từng nghe về cụm từ ‘khách du lịch an toàn với
trẻ em’ hoặc ‘du lịch an toàn với trẻ em’ hay chưa?
Rồi
Chưa
Nếu rồi, bạn đã từng nghe những thuật ngữ này ở đâu?
17. Thuật ngữ ‘khách du lịch an toàn với trẻ em’ hoặc ‘du lịch an toàn với trẻ em’ có ý nghĩa
như thế nào đối với bạn?
18. Bạn có biết rằng một số trẻ em đang phải chịu tình trạng xâm hại hoặc bóc lột liên quan
tới du lịch và lữ hành tại Đông Nam Á hay không?
Có
Không
Nếu có, bạn có biết được điều này trước khi tới ĐÔNG NAM Á không?

Có

Không

Nếu có, bạn có nghiên cứu hoặc nhận được thông tin gì về bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng xâm hại và bóc
lột trước chuyến đi không?
Có
Không
Nếu có, bạn đã thực hiện nghiên cứu / nhận được thông tin đó ở đâu / như thế nào?
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19. Từ khi tới Khu vực bạn đã trông thấy bất cứ tài liệu quảng cáo nào về bảo vệ trẻ em khỏi
tình trạng xâm hại và bóc lột chưa?
Rồi
Chưa
Nếu có, bạn đã trông thấy tài liệu đó ở đâu và tài liệu đó là gì?

20. Trong chuyến đi, bạn có (hãy đánh dấu tất cả những ý thích hợp, lưu ý rằng vì mục đích
nghiên cứu nên trẻ em ở đây được quy định là những người dưới 18 tuổi):
Cho tiền trẻ ăn xin
Mua đồ của trẻ em
Chụp ảnh trẻ em (không phải con bạn / không phải trẻ đi cùng nhóm du lịch với bạn)
Tới thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi
Tới thăm ‘khu ổ chuột’
Chơi / nói chuyện với trẻ em địa phương
Thực hiện các hoạt động tình nguyện với trẻ em địa phương
Trông thấy trẻ em không có sự giám sát ở trên đường phố
Trông thấy trẻ em làm việc trong các cơ sở dịch vụ dành cho khách du lịch
(vd: khách sạn, quán café, nhà hàng)
Trông thấy trẻ em làm việc trong những tụ điểm giải trí (vd: quán bar, CLB)

21. Bạn cảm thấy như thế nào về những cuộc tiếp xúc với trẻ em và người chưa thành niên
địa phương?
22. Bạn đã từng chứng kiến hoặc biết về bất cứ trường hợp bóc lột trẻ em nào trong khi
đang ở Khu vực không?
Có
Không
Nếu có, bạn đã trông thấy gì và điều gì khiến bạn biết đó là bóc lột trẻ em?

Nếu có, bạn có báo cho ai biết về những gì bạn thấy hay không?

Có

Không

Nếu có, bạn đã báo cho ai và bằng cách nào? Nếu không thì tại sao?

23. Với tư cách là khách du lịch tới ĐÔNG NAM Á, bạn có cảm thấy rằng trách nhiệm của
bạn là có biện pháp để bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương không? Tại sao / tại sao không?

24. Với tư cách là khách du lịch tới ĐÔNG NAM Á, bạn cho rằng mình có thể làm gì để bảo
vệ trẻ em và người chưa thành niên dễ bị tổn thương?

Bạn có ý kiến gì khác nữa không?
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Phụ lục 3:

Chủ đề dành cho các cuộc phỏng vấn
bán cấu trúc
Thống kê nhân khẩu học
Lịch trình, kế hoạch du lịch và phong cách du lịch
Trải nghiệm du lịch trước đây và động cơ du lịch
Hiểu biết về Du lịch an toàn với trẻ em và các hình thức du lịch ‘có trách
nhiệm’ khác:
1.

Ngoài cuộc khảo sát này ra thì bạn đã từng nghe về cụm từ ‘khách du lịch an toàn với trẻ
em’ hoặc ‘du lịch an toàn với trẻ em’ hay chưa? Nếu rồi thì ở đâu?

2.

Thuật ngữ ‘khách du lịch an toàn với trẻ em’ hoặc ‘du lịch an toàn với trẻ em’ có ý nghĩa gì
đối với bạn?

3.

Trước đây bạn đã từng nghe thấy những thuật ngữ như: du lịch có trách nhiệm / có đạo
đức / bền vững / sinh thái hay chưa? Những thuật ngữ này có ý nghĩa gì với bạn? Những ý
tưởng này ở một khía cạnh nào đó có ảnh hưởng tới hoạt động du lịch của bạn hay không?

Nhận thức về những vấn đề xâm hại và bóc lột trẻ em tại các khu du lịch:
4.

Bạn có biết rằng một số trẻ em đang phải chịu tình trạng xâm hại hoặc bóc lột có liên quan
tới du lịch hay không?

5.

Nếu có biết, bạn có biết về điều này trước khi tới Đông Nam Á không?

6.

Nếu có biết, bạn đã từng tiến hành một nghiên cứu nào hoặc đã từng nhận được bất cứ
thông tin nào về bảo vệ trẻ em an toàn khỏi hành vi xâm hại hoặc bóc lột trước khi bạn lên
đường đi du lịch hay không?

7.

Từ khi có mặt tại Khu vực, bạn đã trông thấy bất cứ tài liệu quảng cáo nào về giữ gìn an
toàn cho trẻ em địa phương khỏi tình trạng xâm hại hoặc bóc lột hay chưa? Nếu rồi thì bạn
trông thấy ở đâu và tài liệu đó nội dung là gì?

8.

Thông tin này có ảnh hưởng tới những chuyến du lịch của bạn theo cách nào đó không?

Những hình thức tiếp xúc với trẻ em địa phương tại các khu du lịch:
9.

Bạn đã có những hình thức tiếp xúc / tương tác gì với trẻ em địa phương trên chuyến đi của
mình (vd: cho tiền trẻ em ăn xin, chụp ảnh với trẻ em, v.v.)?

10.

Bạn cảm thấy như thế nào về những hình thức tiếp xúc này?
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11.

Bạn đã trông thấy hoặc nhận biết về bất cứ trường hợp bóc lột trẻ em nào khi bạn còn ở
trong Khu vực hay không?

12.

Nếu có thì bạn có báo cho ai biết về những gì bạn thấy hay không? Bạn báo cho ai và như
thế nào? Nếu không thì tại sao bạn không báo?

13.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn trông thấy một trẻ em ăn xin?

14.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn trông thấy một trẻ em bán đồ trên đường phố?

15.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn trông thấy một trẻ em làm việc tại một địa điểm du lịch / làm việc
cho một cơ sở cung cấp dịch vụ khác?

Thái độ đối với trẻ em:
16.

Bạn có cho rằng khách du lịch nên có hành động / có biện pháp để bảo vệ những trẻ em
dễ bị tổn thương hay không? Tại sao có / tại sao không?

17.

Là khách du lịch tới ĐÔNG NAM Á, bạn sẽ có hành động gì nhằm bảo vệ trẻ em dễ bị tổn
thương?

Phản ứng với những tài liệu của chiến dịch Du lịch An toàn với Trẻ em:
18.

Những ý nghĩ và cảm giác ban đầu của bạn là gì sau khi trông thấy chiến dịch này? Bạn
có thích hình ảnh và thiết kế của tài liệu quảng cáo này không? Nếu có thì tại sao và nếu
không thì tại sao?

Bạn thấy hình ảnh và thiết kế này cần phải cải thiện những gì?
19.

Có thông tin nào trong tài liệu quảng cáo đã làm thay đổi ý kiến của bạn về cách thức bạn
nên / không nên tiếp xúc với trẻ em khi đang đi du lịch hay không? Nếu có thì tại sao và
nếu không thì tại sao?

20. Bạn có cảm thấy rằng tài liệu quảng cáo này cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về cách
thức trở thành Khách du lịch An toàn với Trẻ em không?

21.

36

Bạn mong muốn trông thấy chiến dịch này diễn ra ở đâu? Bạn có chia sẻ thông tin này với
bạn bè và gia đình, những người sẽ đi du lịch tới Khu vực hay không? Nếu có thì tại sao và
nếu không thì tại sao?
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