ການທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ປອດໄພ
ສຳລັບເດັກ

ວິທີການປ້ອງກັນກ
 ານລ່ວງລະເມີດເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ  

www.childsafetourism.org

ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ
ພວກເຮົາທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່
ປົກປ້ອງບັນດາຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຮົາທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ການທ່ອງທ່ຽວກຳລັງ
ເຕີບໂຕໃນທົ່ວໂລກ, ເດັກໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກລ່ວງລະເມີດ.
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ເດັກຕ້ອງການໃຫ້ມີການປົກປ້ອງພິເສດ. ວຽກນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃດ
ໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງເດັກ.

ເດັກ
ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື ຜູ້ເບິ່ງແ
 ຍງ
ຜູ້ທຮ
ີ່ ັບຜິດຊອບເດັກ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແ
 ລະ ນັກເດີນທາງ

ທ່ານສາມາດຊ່ວຍສ້າງ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ.

ພວກເຮົາທຸກຄົນມີບົດບາດ ປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດ.

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແ
 ມ່ນຫຍ
 ັງ?
‘ເດັກ’ ແມ່ນບຸກຄ
 ົນທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ການລ່ວງລະເມີດເດັກແມ່ນທຸກໆການກະທໍາ
(ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການກະທໍາ) ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມບັງເອີນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເດັກເຈັບປວດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້
ເດັກຕົກຢູ່ໃນຄວາມອັນຕະລາຍ.
ໃນແຕ່ລະວັນ ມີເດັກຫລາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຈາກການລ່ວງລະເມີດ.
ການລ່ວງລະເມີດ ແມ່ນເກີດຂື້ນຢູ່ໃນທຸກໆປະເທດໃນໂລກ.

ປະເພດຂອງການລ່ວງລະເມີດ

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ. ສ່ວນຫຼາຍ, ມີຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງປະເພດ
ຂອງການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຂື້ນພ
 ້ອມໆກັນ.

ການລ່ວງລະເມີດ ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງຮ່າງກາຍ
ທາງເພດ

ການລ່ວງລະເມີດ
ທາງຈິດໃຈ

ການປ່ອຍປະ
ລະເລີຍເດັກ

ຜົນກະທົບຂອງການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ເດັກ

ການລ່ວງລະເມີດເດັກມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ເດັກ ແລ້ວພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນໄລຍະຍາວ.
ການລ່ວງລະເມີດສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຜ
 ູ້ອື່ນໆນອກຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍໂດຍກົງ ຄ
ື
ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

ການລ່ວງລະເມີດເດັກແ
 ມ່ນຫຍ
 ັງ?

ນັກນັ
ເດີກນເດີທາງທີ່
ປອດໄພສໍາລັ
ກກ
ນທາງທີ
່ປອດໄພສໍາບ
ລັເດັ
ບເດັ
ອາຊີ
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ຄາດວາການທອງທຽວ
ຈະເ�ີບໂ�າຍກວາໝູ
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ທທອ
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�ຽດນາມ

ມີ

ນ�ກທອງທຽວາຍກວາ 36 ລານຄ�ນ

| Project Childhood Prevention Pillar
January / 14
| Logo
(4th
revision)
ໄ�ເdesign
�າມາconcepts
ກ�ປູເ�ຍ,
ສປປ
ລາວ,ໄ� ແ�ະ �ຽດນາມ2013
ໃ�ປີ 2012

ເ�ັກທຢໃ
ູ �ສະຖານທທອ
 ງທຽວ

ແ�ນມີຄວາມສຽງຕການຖືກ ຂູດຮີດ ແ�ະ ລວງລະເ�ີດາຍກວາ.
ກເດີນທາງພົບເຫັນເດັກ ຖືກປະປ່ອຍ
60% ຂອງນັ
ຕາມທ້ອງຖະໜົນ

95%

ຂອງນ�ກເ�ີນທາງພ�ບເ�ັນເ�ັກ
ຢູຕາມສະຖານທທອງທຽວ. ການພ�ບປະກ�ນ
ກ�ບ ເ�ັກ ໄ�ເ�ັດໃ� ນ�ກທອງທຽວຮູສຶກ ເ�າໃ�,
ຮູສຶກຜິດ, ເ�ັນຫວງ & ຜິດ��ງ

ກເ�ີນທາງພ�ບເ�ັນເ�ັກທເ�ັດວຽກຢູໃ
 �
33% ຂອງນ�
ສະຖານທທອ
 ງທຽວ (ເ�ນ ໂ�ງແ�ມ, ຮານອາຫານ
ແ�ະ ອນໆ).

ກເ�ີນທາງພ�ບເ�ັນເ�ັກເ�ັດວຽກຢູໃ
 �
18% ຂອງນ�
ສະຖານບ�ນເ�ິງໃ�ຍາມກາງຄືນ

ນ�ກທອງທຽວທ
ເ�ີນທາງໄ�ອາຊີຕາ
ເ�ັນອອກສຽງໃ�
ມີຄວາມຕອງການ:

1
2
3

ຂມນ
ູ ທຈະແ�ງວາຈະເ�ີນທາງ
ແ�ວໃ� ເ�ອຮ�ກສາຄວາມ
ປອດໄ�ຂອງເ�ັກ
ມີທາງເ�ືອກໃ�ຜບ
ູ ລ
ໍ ໂ
ິ �ກ
າຍຂນໂ�ຍສອດຄອງກ�ບ
ການທອງທຽວທປອດໄ�ຕເ�ັກ
ຢາກເ�ັນສວນໜງຂອງການ
ປຽນແ�ງ, ໂ�ຍການນ�ພາຂອງ
ລ�ດຖະບານ ແ�ະ ອຸດສະຫະ
ກ�ການທອງທຽວ

ນ�ກເ�ີນທາງທປອດໄ�ສ�ລ�ບເ�ັກ ສວນາຍຈະບເ�ັດໃ�ເ�ັກຕ�ກຢູ
ໃ�ຄວາມສຽງຂອງການລວງລະເ�ີດແ�ບບຕ�ງໃ�
ກິດຈະກ�/ທສາມາດເ�ັດໃ�ເ�ັກມີຄວາມສຽງ:

1

28%

= ນ�ກທອງທຽວເ�າໃ�ກຽວກ�ບການທອງທຽວທປອດໄ�ຕເ�ັກ
= ນ�ກທອງທຽວໂ�ຍລວມ

15 %
3

15 %
3

%

26%

9%

9%

ຊເ�ອງຈາກເ�ັກ

ໄ�ຖາ
 ຍຮູບເ�ັກ

%

ການທອງທຽວ
“ສະຖານລຽງເ�ັກກ�ພາ”

ເ�ົາໃ�ເ�ັກຂໍທານ

“ການປ�ກປອງເ�ັກ
”
ແ�ນໜາທຂອງທຸກຄ�ນ.

– ຜູເ �າຮວມການຄ�ນຄວາ

ແ�ງທມາ: ຜ�ນການຄ�ນຄວານ�ກເ�ີນທາງ 270 ຄ�ນ ທເ�ີນທາງຈາກ 39 ປະເ�ດ ໄ�ສູອາຊີຕາເ�ັນອອກສຽງໃ�, ເ�ສາ-ພຶດສະພາ 2013, ອ�ງການສຸພະນິມິດ, ນ�ກເ�ີນທາງທປອດໄ�ສ�ລ�ບເ�ັກ, 2013

ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ
ມີຫຍັງແດ່ ?
1

ເດັກຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການທ່ອງທ່ຽວ.

2

ເດັກທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ຂະແໜງການທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ, ບາງຄັ້ງ
ພາຍໃຕ້ເ ງື່ອນໄຂທີ່ຂູດຮ
 ີດ.

ຕົວຢ່າງ, ເດັກອາດຂໍທານ ຫຼື ຂາຍເຄື່ອງ/ອາຫານໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ເດັກຍິງ ແລະ
ຊາຍ ທີ່ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫຼາຍຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ການຖືກ
ລ່ວງລະເມີດ.

ຕົວຢ່າງ, ເດັກອາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸດສະຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, ລວມທັງເປັນຜູ້ນໍາທ່ຽວ,
ຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ, ຄາຣາໂອເກະ, ບາອື່ນໆ. ເດັກອາດຖືກນ
 ຳໄປຮັບໃຊ້ ຢູ່ອຸດສະຫະ
ກໍາການຄ້າປະເວນີນໍາອີກ.

3

ນັກເ ດີນທ
 າງ ແລະ ນັກທ
 ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງເດັກຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ຕົວຢ່າງ, ນັກທ
 ່ອງທ່ຽວທກ
ີ່ ະທຳຜິດໃ
 ນການລ່ວງລະເມີດທ
 າງເພດເດັກ ອາດຈະເຂົ້າຫາ
ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື
‘ສະຖານລ້ຽງເດັກກໍາພ້າ’. ແນວໂນ້ມທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງລວມມີ:

• “ການທ່ອງທ່ຽວເຮືອນເດັກກຳພ້າ” ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມອັນຕະລາຍ

ຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສົມບູນພູນສຸກຂອງເດັກ ແລະ ພາໃຫ້ເດັກ
ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກລ່ວງລະເມີດ

• “ການທ່ອງທ່ຽວເຮັດວຽກອາສາສະມັກ” ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບເດັກ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການກວດກາປະຫວັດນັກອາສາສະໝັກຢ່າງ
ພຽງພໍສາກ່ອນ
• “ການພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນປະຊາຊົນ” ໂດຍບໍ່ຮັບປ
 ະກັນໃຫ້ມ
ກ
ີ ານກຳນົດ
ຂອບເຂດການພົວພັນທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງແຂກຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເດັກ.

ຄວາມສ່ຽງຂອງເດັກທີ່ຈະຖືກລ່ວງລະເມີດ ແລະ ຮູບແບບ
ຕ່າງໆຂອງການລ່ວງລະເມີດ ແມ່ນມີການພົວພັນກັນ.

ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ແວດລ້ອມຂອງການ
ທ່ອງທ່ຽວປອດໄພສຳລັບເດັກ ?
1

ເຄົາລົບເດັກ

ຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການປະພຶດຂອງຂ້ອຍຕໍ່ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍເໝາະສົມ.

2

ການປູກຈິດສຳນຶກ
ບອກຄອບຄົວ, ເພື່ອນຝຸງ, ລູກຄ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຂ້ອຍ, ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກ

ແລະ ບອກເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດ
ໃຫ້ເດັກປອດໄພໃນການທ່ອງທ່ຽວ.

3

ມີສະຕິ ຕິດຕ
 າມ ແລະ ເ ບິ່ງອ
 ອກ ສັນຍານທີ່ບອກວ່າເດັກ
ອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງ
ມີສະຕິຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງຂ້ອຍ.
ເບິ່ງສະພາບການທີ່ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກລ
 ່ວງລະເມີດ.

4

ໃຫ້ເຮັດສ
 ິ່ງໃ
 ດໜຶ່ງ ຖ້າທ່ານພົບເຫັນວ່າເດັກຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສ່ຽງ

ລາຍງານຫົວໜ້າ ຫຼື ຜູ້ຊີ້ນໍາຂອງຂ້ອຍ. ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກຂອງ
ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ (ຖ້າມີ). ຈົດບັນທ
 ຶກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຫັນ. ເຮັດບົດ
ລາຍງານທາງການ (ຊອກຫາເບີໂທຕິດຕໍ່ເ ພຶ່ອຂໍຄ
 ວາມຊ່ວຍເຫຼືອ).

ຂ້ອຍຈະລາຍງານໄດ້ແນວໃດ ?

ຢ່າເມີນເສີຍຕໍ່ສະພາບການທີ່ເຫັນວ
 ່າເດັກອາດຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງ
ການຖືກລ
 ່ວງລະເມີດ. ດ້ວຍການລາຍງານ, ທ່ານອາດຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກ.
ລາຍງານໃຫ້ຫົວໜ້າຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການ

ໂທຫາສາຍດ່ວນປົກປ້ອງເດັກແຫ່ງຊາດ

ຕິດຕໍ່ຫາອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບສໍານັກງານປົກປ້ອງເດັກທີ່ມີຊື່ສຽງ

ສໍາລັບຫົວໜ້າ/ເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ

ເດັກມີຄວາມປອດໄພຄືແນວໃດຢູ່
ໃນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຂອງຂ້ອຍ?
ດຳເນີນກ
 ານທົດສອບ
ໃຫ້ໝາຍ ທິກ ໃສ່ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

1. ພະນັກງານໃນບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບປະເດັນການລ່ວງລະເມີດ
ເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ.

2. ພະນັກງານໃນບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ ຮູ້ວິທີການລະບຸວ່າເດັກອາດມີຄວາມ
ສ່ຽງຕກ
ໍ່ ານຖືກລ
 ່ວງລ
 ະເມີດ ຫຼື ບໍ່.

3. ພະນັກງານໃນບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍຮູ້ວິທີການຮັບມ
 ື ແລະລາຍງານກ່ຽວກັບກໍ
ລະນີທີ່ເດັກອາດຖືກລ
 ່ວງລະເມີດ, ໂດຍສະເພາະການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
4. ທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ,
ໂຮງຮຽນ ແລະ / ຫລື ໂຄງການທາງສັງຄົມໃນການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ.
5. ພະນັກງານໃນບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ ໄ ດ້ຮັບການຝຶກອ
 ົບຮົມກ່ຽວກັບ
ບັນຫາການລ່ວງລະເມີດເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ.

6. ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ ມີນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ພວກເຮົາພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີດເ ດັກ.

7. ທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ/ ບໍລິສັດຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບ
ພັນທະຂອງພວກເຮົາໃນການປົກປ້ອງເດັກ.
8. ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຍົກບ
 ັນຫ
 າທົ່ວໄປ ແລະ ຂ
 ໍ້ກັງວ
 ົນຕ
 ່າງໆກ່ຽວກັບກ
 ານລ່ວງ
ລະເມີດເ ດັກໃນລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.
ຜົນອອກ:
ຖ້າທ່ານໄດ້ໝາຍ ທິກ ດ້ວຍຄຳວ່າ “ແມ່ນ” ໃສ່ທຸກຄໍາຖາມດັ່ງຂ້າງເທິງ, ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດຂອງ

 ັກສາການປະຕິບັດທີ່ດີນີ້ໄວ້ຕໍ່ໄປ!
ທ່ານກຳລັງປະຕິບັດບັນດາບາດກ້າວທີ່ດີເລີດໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ຂໍໃຫ້ຮ
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ໝາຍ ທິກ ໃສ່ຄຳວ່າ “ບໍ່ແມ່ນ” ໃສ່ຄຳຖາມໃດໜຶ່ງໃຫ້ທ່ານໄປເບິ່ງເບື້ອງຫລັງຂອງບັດ
ນີ້ເພື່ອເບິ່ງບັນດາວິທີການທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງແວດລ້ອມທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ໃນທາງທີ່ດີ.

ສໍາລັບຫົວໜ້າ/ເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ

ວິທີການເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງ
ຂ້ອຍປອດໄພສຳລັບເດັກ
1

ພາຍໃນບໍລ
 ິສັດ:

• ພັດທະນາ ແລະ ປະຕບ
ິ ັດນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ.

• ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທຸກຄົນ.
• ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານເລືອກເຮັດສິ່ງທ
 ີ່ຖືກຕ
 ້ອງ.

• ສ້າງຕັ້ງລະບົບການສົ່ງຕ
 ໍ່ ກໍລ
 ະນີ, ຄວາມກັງວົນ ແລະ ການລາຍງານຕ່າງໆ.

2

ກັບລູກຄ້າ/ຜູ້ສະໜອງ:

• ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆຮັບຮ
 ູ້ກ່ຽວກັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານ.

• ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ ເຂົ້າໃນເອກະສານ
ຂອງບໍລິສັດທ່ານ, ລວມທັງການໂຄສະນາ, ເວັບໄຊ໌, ອຸປະກອນໂຄສະນາ
ແລະ ໃບເກັບເ ງິນ.
• ປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ ໂດຍການ
ສະແດງສື່ໂຄສະນາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຂອງບໍລ
ສ
ິ ັດທ
 ່ານ.

3

ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ:

• ສະໜັບສະໜູນໂຄງການເດັກທີ່ມີຊື່ສຽງ.

• ໃຫ້ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ/ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແກ່ຄອບຄົວຂອງເດັກທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງ.
• ຍົກບັນຫາທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງເດັກ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຂອງຊຸມຊົນທີ່ເໝາະສົມ.

• ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງທີ່ແຕກຕ່າງສໍາລັບເດັກ?

ສໍາລັບຫົວໜ້າ/ເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ

ການຂຽນນະໂຍບາຍການ
ປົກປ້ອງເດັກ
ນະໂຍບາຍທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຢ່າງຈະແຈ້ງໄວ້ວ່າ ບໍລິສັດຂອງທ່ານຈະບໍ່
ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດເດັກ. ນະໂຍບາຍນີ້ປະກອບດ້ວຍບັນດາຂະບວນ
ການໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງ
ເປັນແບບກະທັດຮັດ, ເໝາະສົມກັບຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດ້.
ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານບໍ່ຄວນເປັນພຽງແຕ່ຄໍາເວົ້າຢູ່ໜ້າເຈັ້ຍເທົ່ານັ້ນ –
ແຕ່ເປັນແນວທາງທີ່ມກ
ີ ານປະຕິບັດຕາມຢ່າງຕັ້ງໜ
 ້າ ໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ
ທຸກຄ
 ົນ.

ເຮືອນພັກ ໂກນເດັນ ບີດ (Golden Beach)
ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ

ຕົວ

ຢ່າ

ງ

ເຮືອນພັກ ໂກນເດັນບີດ ມີຄວາມເຊື່ອວ່າທຸກຄົນ ຄວນປອດໄພ
ຈາກອັນຕະລາຍ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວຕໍ່ການ
ລ່ວງລະເມີດເດັກໃນທຸກຮູບແບບ. ແຕ່ພວກເຮົາປົກປ້ອງເດັກ
ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄ
 ົນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດໃນ
ການປະຕິບັດ ຖ້າວ່າພວກເຂົາພົບເຫັນກໍລະນີເດັກທີ່ຖືກລ່ວງລະເມີດ.
ພວກເຮົາຄາດຫວັງ ແລະ ສົ່ງເສີມພະນັກງານທຸກຄົນໃຫ້ລາຍງານທຸກບ
 ັນຫ
 າ ກ່ຽວກັບການ
ປົກປ້ອງເດັກ ເຖີງຄ
 ະນະຜູ້ບໍລິຫານ.
ຄະນະບໍລ
ຫ
ິ ານ ມີຄ
 ວາມມຸ້ງໝ
 ັ້ນຕ
 ໍ່ການຕິດຕາມທຸກການລາຍງານ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຕ
 ໍ່
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດເ ດັກ.
ພວກເຮົາສະແດງສື່ໂຄສະນາຂອງບໍລິສັດກ
 ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ
ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າ ຂອງພວກເຮົາຮູ້ສິ່ງທ
 ີ່ພວກເຮົາເຮັດ.
ພວກເຮົາຈະຊອກຫາວິທີການເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງການ
ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄ ປຂອງເດັກ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ສະມາຄົມທ້ອງຖີ່ນ
ຮັບຮູ້.

ສໍາລັບຫົວໜ້າ/ເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ

ລູກຄ້າມັກຈະເລືອກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ
ການຄົ້ນຄ
 ວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກເດີນທາງ ໄປຍັງພາກພື້ນລຸ່ມ
ແມ່ນໍ້າຂອງ ມ
 ັກເ ລືອກ ທຸລ
 ະກິດທ
 ີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊ
 ອບ ໃນການຮັກສ
 າໃຫ້ເດັກປອດໄພ
ຈາກການຖືກລ
 ່ວງລະເມີດ. ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ, ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ
ບັນດາບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານກຳລັງປະຕິບັດພັນທະໃນ
ການປົກປ້ອງເດັກ.

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຸກລະດົມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ
• ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາໂດຍຜ່ານທາງເວບໄຊ໌ ແລະ ຢູ່ໃນ
ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.

• ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ
ເຂົ້າໃນແຜ່ນພ
 ັບໂຄສະນາ, ຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ແລະ
ການລົງໂຄສະນາຂອງທ່ານ.
• ເຊີນຊວນລູກຄ້າຂອງທ່ານໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານໃນການປະຕິບັດ
ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ. ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ແຈ້ງໃຫ້
ນັກທ
 ່ອງທ່ຽວຮັບຮ
 ູ້ ວ່າພວກເຂົາຄວນເຮັດແນວໃດ
ເພື່ອເ ປັນ “ນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ”.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອຂໍອຸປະກອນການຕະຫຼາດກ່ຽວກັບການ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ ຫຼື ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂອກາດ
ໃນການໂຄສະນາຮ່ວມກັນ childsafetourism@wvi.org

ຈົ່ງເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ
ເມື່ອເດັກນ້ອຍຂໍທານ ຫຼື ເຮັດວຽກຕາມທ້ອງຖະໜົນ

ພວກເຂົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ.
ການເອົາເງິນໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນວົງຈອນນີ້ຕໍ່ໄປ.

www.childsafetourism.org

w: childsafetourism.org ແລະ wvi.org/asiapacific/childsafetourism
f: facebook.com/ChildSafeTourism t: twitter.com/childsafetravel

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ
ຕໍ່ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດ

ສໍາລັບຜູຕ
້ າງໜ້າລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ

ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ ‘ປອດໄພສໍາລັບເດັກ’
ເປັນຄ
ແ
ື ນວໃດໃນປະເທດຂອງຂ້ອຍ?
ດຳເນີນກ
 ານທົດສອບ

ໃຫ້ໝາຍ ທິກ ໃສ່ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ

ແມ່ນ

ບໍ່ແມ່ນ

1. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ເປັນຄູ່ພາຄີຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ.
2. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ມີນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ຫຼື ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອ
ປັບປຸງ ລະບົບການປົກປ້ອງເດັກ.
3. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ຮັບຮູ້ວ່າເດັກມີສິດທິພິເສດຕໍ່ການປົກປ້ອງ.
4. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ມີລະບົບນິຕິກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການ
ລ່ວງລະເມີດເດັກ, ໂດຍສະເພາະ ການລ່ວງລະເມີດທ
 າງເພດ.
5. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານຕ່າງໆສຳລັບ ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ໄດ້ກຳນົດບັນດາຫນ້າທ
 ີ່ຂອງຂະແຫນງ ໃນການປົກປ້ອງເດັກ.
6. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກ່ຽວກັບວິທີການປົກປ້ອງ
ເດັກ ແລະ ຮ
 ັບມືກັບກໍລະນີການລ່ວງລະເມີດເດັກ, ລວມທັງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
7. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ສຳລັບການລາຍງານ
ບັນຫາກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ, ລວມທັງ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
8. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນສຳລັບເດັກ ແລະ
ພໍ່ແມ່/ຜູ້ເບິ່ງແ
 ຍງ ເພື່ອຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຂໍຄຳແນະນຳ.
9. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ສາທາລະນະ ແລະ
ການສົນທະນາທາງສັງຄົມກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງເດັກ, ລວມທັງການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດເດັກໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ.
10. ບັນດາກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ຮ່ວມມືກັນປົກປ້ອງ
ເດັກຈາການລ່ວງລະເມີດ, ລວມທັງການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.
11. ລັດຖະບານຂອງຂ້ອຍ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ
ແລະ ຊຸມຊ
 ົນ ເພື່ອຢຸດຕິການລ່ວງລະເມີດເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ.
ຜົນອອກ:
ຖ້າທ່ານໄດ້ໝາຍ “ແມ່ນ“ ໃສ່ທຸກຄຳຖາມຂ້າງເທິງ, ໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານກຳລັງປະຕິບັດບັນດາບາດ
ກ້າວໃນການປົກປ້ອງເດັກ ໄດ້ຢ
 ່າງດີເລີດ. ຂໍໃ
 ຫ້ຮ
 ັກສາການປະຕິບັດທ
 ີ່ດີນີ້ໄວ້ຕໄໍ່ ປ!
ຖ້າທ່ານໝາຍ “ບໍ່ແມ່ນ“ ໃສ່ຄຳຖາມໃດຫນຶ່ງ, ໃຫ້ກັບຄືນໄປເບິ່ງຢູ່ທາງດ້ານຫຼັງຂອງບັດນີ້ ເພື່ອເບິ່ງວິທີການທີ່ທ່ານ
ສາມາດສ້າງແວດລ້ອມທີ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງເດັກໄດ້ໃນທາງທີ່ດີ.

ສໍາລັບຜູຕ
້ າງໜ້າລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ

ວິທີການທີ່ ລັດຖະບານ ສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ
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ພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຫຼື ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງເດັກ.
• ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການລ່ວງລະເມີດເດັກ, ລວມທັງການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ.

• ລະບົບກົດໝາຍ.
• ມາດຕະຖານຕ່າງໆສໍາລັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

2

ປະຕິບັດງານເພື່ອຢຸດຕິການລ່ວງລະເມີດເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ

• ການໂຄສະນາເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ, ການໃຫ້ຄ
 ວາມຮູ້ແກ່ສາທາລະນະ
ແລະ ການສົນທະນາທາງສັງຄົມ.

• ໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອລາຍງານ ແລະ ໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອໃ
 ຫ້ກ
 ານຊ່ວຍ
ເຫຼືອເ ດັກ.
• ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ.
• ຄັດເ ລືອກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບເດັກ.
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ຮ່ວມມືກັນສ້າງ ລະບົບການຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບເດັກ
• ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ.
• ການຮ່ວມມືພາຍໃນປະເທດ.

• ການຮ່ວມມືພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ (ການສົ່ງຕໍ່/ການປະສານງານ).

