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Lời tựa
Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của ngày càng
nhiều du khách nước ngoài. Số lượng người du lịch trong
nước cũng tăng lên do thu nhập và chất lượng sống của
người dân được cải thiện. Phát triển du lịch cũng đồng thời
tạo nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế, xã hội và trao đổi
văn hóa. Đương nhiên trẻ em Việt Nam nói chung được
hưởng lợi tạo ra từ du lịch. Nhưng không thể không cảnh
báo các nguy cơ xâm hại tình dục và bóc lột trẻ em cũng bởi
du lịch, đặc biệt ở những nơi có lưu lượng du khách lớn.
Xâm hại tình dục và bóc lột trẻ em có xu hướng gia tăng và
diễn ra ngày càng phức tạp hơn như là một trong những hậu
quả không mong đợi của sự nới lỏng di cư, sự phát triển các
vùng công nghiệp mới và sự thúc đẩy kinh tế du lịch. Tuy
nhiên, ở Việt Nam, các tác động tiêu cực đến trẻ em của tăng trưởng du lịch lại chưa được nghiên
cứu và cảnh báo đầy đủ. Một số ít những người lập chính sách, những người quản lý và kinh
doanh du lịch, cha mẹ và những người chăm sóc trẻ cũng như người dân chỉ biết đến tác động
tiêu cực này thông qua một vài vụ án người nước ngoài đến Việt Nam và xâm hại tình dục trẻ em
được các kênh thông tin đại chúng đề cập.
Do vậy, Dự án Tuổi thơ – Chương trình phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du
lịch - khi bắt đầu được triển khai ở Việt Nam, có giá trị của lời cảnh tỉnh, cũng như một số dự án
đã làm thông qua các hoạt động truyền thông 5 - 10 năm về trước. Nhưng đi xa hơn thế, Dự án
Tuổi thơ đã bắt đầu thí điểm triển khai các tài liệu và hoạt động tập huấn, trang bị kỹ năng bảo
vệ trẻ em cho những người hoạt động trong lĩnh vực quyền trẻ em (chính phủ và phi chính phủ),
những người quản lý và kinh doanh du lịch và các nhóm trẻ em ở một số địa phương và cộng
đồng. Thêm nữa, Dự án này đã góp phần phát triển một mô hình về sự phối hợp hiệu quả hơn
giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và bảo
vệ trẻ em.
Có một sự trùng hợp thú vị khác nữa. Dự án triển khai tại Việt Nam cùng lúc với những nỗ lực của
Chính phủ nhằm đến phát triển Hệ thống Bảo vệ trẻ em từ trung ương đến cộng đồng. Những tài
liệu Hướng dẫn và Tập huấn có được từ Dự án là những đóng góp thiết thực, thúc đẩy quá trình
thay đổi về cách tiếp cận trong công tác Bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Vì vậy, Dự án tự nó đã tạo
được yếu tố bền vững.
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Tôi xin cảm ơn sáng kiến và sự đóng góp của Chính phủ Úc cho việc Bảo vệ trẻ em trong hoạt
động du lịch ở các nước tiểu vùng sông Mê- kông, trong đó có Việt Nam! Cảm ơn sự hợp tác và
hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Cơ quan phòng chống Tội phạm và Ma
túy của Liên Hợp Quốc cho Dự án Tuổi thơ! Tôi tin tưởng rằng những tài liệu này sẽ được đón
nhận và sử dụng tích cực nhất!

Đặng Hoa Nam
Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đại diện quyền trẻ em của Việt Nam tại Ủy ban về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền Phụ nữ và Trẻ em
các nước ASEAN (ACWC).
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Giới thiệu
Dự án Tuổi thơ là một sáng kiến của Chính phủ Úc, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục
trong hoạt động du lịch, tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (2011-2014). Dự án Tuổi thơ
áp dụng phương pháp tiếp cận phòng ngừa và bảo vệ kép. Trong đó, Chương trình Phòng ngừa
do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới thực hiện, và Chương trình Bảo vệ do Cơ quan Phòng chống Tội
phạm và Ma túy của Liên Hợp Quốc thực hiện.
Tổ chức Tầm nhìn Thế giới phối hợp với các cơ quan nhà nước và cộng đồng trong việc phòng
ngừa xâm hại tình dục cho trẻ em trong hoạt động du lịch. Thông qua cung cấp thông tin, giáo
dục và truyền thông, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hướng tới việc trang bị cho các thành viên trong
cộng đồng, các doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ nhà nước những kiến thức và kỹ năng để xây
dựng một môi trường du lịch an toàn hơn cho trẻ em.
Được xây dựng để ứng phó với vấn đề này trong vòng hai thập kỷ qua, tài liệu Phòng ngừa xâm
hại trẻ em trong hoạt động du lịch: Tài liệu đào tạo cho ngành du lịch cung cấp cách tiếp cận
mới và tổng thể nhất để xác định nguy cơ đối với trẻ em, trong môi trường du lịch. Đại diện của
khoảng hai ngàn đơn vị du lịch, từ các nước Cambodia, Lào, Thailand và Việt Nam đã trực tiếp
hưởng lợi từ các khóa tập huấn này. Khi mà ngành du lịch trong khu vực tăng trưởng nhanh
chóng và có nhiều cơ hội để thu lợi và phát triển thì những người làm du lịch cũng cần tiếp cận
thông tin thực tiễn, để biết làm cách nào để bảo vệ những trẻ em, nằm trong tầm ảnh hưởng của
họ. Các đơn vị du lịch có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến môi trường du lịch và có tiềm năng lớn
để hưởng lợi từ việc áp dụng các hoạt động, đảm bảo an toàn cho trẻ em và góp phần xây dựng
ngành du lịch có trách nhiệm.
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Mục đích của Tài liệu
Tài liệu này cung cấp cho giảng viên những hướng dẫn và công cụ đơn giản để tiến hành tập
huấn Phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch cho các đơn vị làm du lịch. Tài liệu này
có thể áp dụng cho đa số các học viên làm việc chính thức hoặc không chính thức và ở các vị trí
công việc khác nhau – từ những nhân viên làm du lịch trực tiếp đến các cấp quản lý trung gian và
lãnh đạo cấp cao, các chủ doanh nghiệp, các nhà điều hành, cũng như các cán bộ nhà nước thuộc
các bộ ngành liên quan. Giảng viên có thể tiến hành tập huấn trong vòng một ngày hoặc chia nội
dung thành từng phần để tiến hành trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp bị
hạn chế về thời gian, giảng viên có thể trình bày ngắn gọn các thông điệp chính, trong khoảng
thời gian từ một đến hai tiếng đồng hồ.
Tài liệu hướng dẫn tập huấn được trình bày dễ hiểu để đáp ứng nhiều đối tượng khác nhau. Để
phát huy tối đa hiệu quả của Tài liệu này, giảng viên nên đọc kỹ Tài liệu hướng dẫn này trước khi
tiến hành thảo luận, sử dụng Tài liệu này để chuẩn bị thảo luận, đồng thời, điều chỉnh và bổ sung
cho Tài liệu này khi cần thiết để phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau. Phiên bản điện tử
của Tài liệu này có thể được tải về từ đường dẫn sau: http://childsafetourism.org và http://wvi.
org/asiapacific/childsafetourism.

Cách sử dụng Tài liệu
Tài liệu gồm ba phần:

1. Khởi động
Phần này cung cấp các thông tin cần thiết cho giảng viên để nắm bắt và chuẩn bị, trước khi tiến
hành tập huấn. Trong đó đưa ra những lời khuyên hữu ích về việc lựa chọn thành phần tham gia,
địa điểm và chuẩn bị trang thiết bị, cũng như những hướng dẫn đặc biệt về cách thức đề cập đến
chủ đề nhạy cảm về xâm hại tình dục trẻ em, và các gợi ý để tiến hành tập huấn thành công.

2. Hướng dẫn sử dụng các trang trình chiếu
Phần này cung cấp các hướng dẫn từng bước cho giảng viên để chuyển tải mọi khía cạnh của
khóa tập huấn Phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch. Có thể tải về bài trình chiếu
này tại http://www.childsafetourism.org và http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism, phải
nghiên cứu và chỉnh sửa bài trình chiếu trước khi tiến hành thảo luận, để bổ sung các nội dung
liên quan tới địa phương hay quốc gia. Trong trường hợp không thể dùng máy chiếu hay in các
trang trình chiếu lên giấy khổ lớn, người điều hành có thể chuyển tải bằng lời các nội dung này
theo Hướng dẫn trình bày. Hướng dẫn trình bày cũng cung cấp những gợi ý về các hoạt động
dành cho những người tham gia, cũng như các thời điểm để người điều hành khuyến khích người
tham gia thảo luận hay chia sẻ.

3. Phụ lục
Phần này bao gồm các công cụ hỗ trợ để tiến hành tập huấn cũng như đánh giá buổi tập huấn,
nhằm rút kinh nghiệm cho các tập huấn tiếp theo. Phần này bao gồm:
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Phần 1: Chuẩn bị

Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch

Chuẩn bị
Ai có thể tiến hành tập huấn?
Do tập huấn này đề cập đến vấn đề nhạy cảm là xâm hại tình dục trẻ em nên việc lựa người điều
hành một cách cẩn thận là rất quan trọng. Người điều hành cần được trang bị kiến thức, kỹ năng
phù hợp và có kinh nghiệm chuyển tải tài liệu này.
Người điều hành cần có kiến thức và kỹ năng sau:
• Kiến thức chuyên môn trong vấn để bảo vệ trẻ em, với nhận thức rõ ràng về xâm hại tình

dục trẻ em.
• Có kinh nghiệm trong giáo dục cộng đồng, điều phối công tác, giảng dạy hoặc đào tạo.
• Có khả năng giao tiếp rõ ràng, hiệu quả và thu nhận kết quả đào tạo thông qua sử dụng

các phương pháp tương tác được đề xuất.
Người điều hành không chỉ cần phải cảm thấy thoải mái đề trao đổi về chủ đề xâm hại trẻ em,
đặc biệt là xâm hại tình dục, mà còn phải có khả năng kiểm soát những khó khăn nảy sinh trong
các cuộc trao đổi như thế này. Điều này có thể bao gồm các câu hỏi mang tính kỹ thuật hay
những vấn đề chưa được giải quyết của những người tham gia mà có thể chính họ đã từng bị xâm
hại. Vì chủ đề của thảo luận liên quan trực tiếp đến vấn đề xâm hại tình dục nên, bằng cách này
hay cách khác, nó cần phải đặt trong mối quan hệ tính dục giữa người với người. Phải hết sức lưu
tâm và thận trọng để đảm bảo rằng, người điều hành không trực tiếp hay gián tiếp tạo ra những
thái độ hay quan điểm mang tính phân biệt đối xử, bao gồm cả vấn đề về xu hướng tình dục hay
bản dạng giới. Những quan điểm mang tính phân biệt đối xử về giới, xu hướng tình dục, chủng
tộc… không bao giờ phù hợp với các quyền quốc tế của trẻ em và cũng làm gia tăng sự dễ bị tổn
thương của trẻ em và đặt trẻ em vào nguy cơ bị xâm hại. Tài liệu hướng dẫn này cũng bao gồm
những hướng dẫn đặc biệt để tiến hành tập huấn bảo vệ trẻ em.

Giảng viên có khả năng là yếu tố chính, quyết định thành công của lớp tập huấn. Nếu
giảng viên thiếu kiến thức, kỹ năng thì hiệu quả của lớp tập huấn sẽ thấp. Vì vậy, bất
kỳ đơn vị nào đứng ra tổ chức tập huấn đều cần lựa chọn giảng viên có khả năng và đã
từng thực hiện những tập huấn hiệu quả.
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Ai nên tham gia tập huấn?
Khóa tập huấn Phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch được thiết kế cho cán bộ,
nhân viên ngành du lịch. Nó bao gồm nhưng không giới hạn các thành phần học viên như sau:
• Lái taxi hoặc nhân viên lái xe

Ngành

• Hướng dẫn viên
Nhân viên du lịch lữ hành
trực tiếp

• Nhân viên an ninh khách sạn, nhà nghỉ
• Nhân viên dịch vụ của khách sạn, nhà nghỉ (lễ tân,
nhân viên chuyển đồ, phục vụ buồng, nhân viên vệ
sinh…)
• Chủ và nhân viên nhà hàng quán bar
• Quản lý nhân sự

Quản lý và chủ các công ty
du lịch

• Giám đốc đối ngoại
• Tổng giám đốc
• Chủ doanh nghiệp

Cơ quan cao nhất trong
ngành du lịch

• Cơ quan địa phương liên quan
• Cơ quan quốc gia liên quan
• Cơ quan khu vực liên quan
• Các nhà cung cấp dịch vụ

Đối tác phi du lịch tư nhân

• Công ty vận chuyển (hành khách, hàng hóa, du
thuyền)
• Công ty hợp tác dịch vụ
• Công ty tin học
• Công ty truyền thông
• Nhân viên phát triển chính sách

Chính phủ
Bộ ngành về Du lịch

• Nhân viên tập huấn du lịch
• Nhân viên đánh giá và kiểm định

Kết quả mong đợi của tập huấn là gì?
Khóa tập huấn Phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch cung cấp những kiến thức
thiết yếu cho bất kỳ ai quan tâm đến cải thiện chất lượng du lịch ở Đông Nam Á. Vì thế, nó thực
sự sinh lợi cho nền kinh tế, cho cộng đồng và cho tất cả mọi người. Nó giúp học viên có thể đáp
ứng tốt hơn với nhu cầu đang gia tăng về trách nhiệm và đạo đức trong du lịch. Cuối cùng, nó
nhằm để tăng cường môi trường bảo vệ trẻ em trong ngành du lịch và phòng ngừa bóc tột tình
dục đối với trẻ em gái và trẻ em trai.
Khi kết thúc khóa tập huấn, các học viên có thể:
• Nhận thấy mối liên hệ giữa du lịch và nguy cơ đối với trẻ em nói chung.
• Hiểu rõ cách thức mà ngành du lịch có thể làm gia tăng nguy cơ đối với trẻ em, đặc biệt là

xâm hại tình dục.
• Nhận ra các dấu hiệu trẻ em có nguy cơ bị xâm hại và cách mà các hình thức xâm hại có

mối liên hệ với nhau.
• Các cách thức đặc biệt có thể tiến hành để xây dựng du lịch an toàn với trẻ em và tạo ra

Khi lên kế hoạch tập huấn, giảng viên cần hợp tác với đơn vị tổ chức để xác định đối tượng tham
gia phù hợp nhất. Do các nhóm tham gia có nhu cầu về thông tin khác nhau nên cần phải điều
chỉnh nội dung cho phù hợp với tất cả các học viên. Ví dụ nhân viên làm việc trực tiếp có nhu cầu
thông tin khác với các nhà quản lý hay chủ doanh nghiệp. Mỗi nhóm khác nhau đều có những cơ
hội khác nhau để tác động tích cực đến môi trường du lịch. Vì thế, giảng viên cần ghi nhận điều
này. Khi tạo môi trường thảo luận tích cực, nhằm tăng cường hiểu biết về các cách thức khác
nhau để bảo vệ trẻ em, cho nhóm đối tượng đa dạng về trình độ và vị trí công việc, giảng viên
phải hết sức lành nghề và có kinh nghiệm trong điều hành tập huấn.
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một môi trường du lịch an toàn hơn cho trẻ em.
• Cảm thấy có trách nhiệm, được trang bị thông tin và được nâng cao năng lực về những gì

họ có thể làm để phòng ngừa xâm hại trẻ em trong trong hoạt động du lịch.

Bao nhiêu người tham gia là phù hợp cho một buổi tập huấn?
Con số tối ưu cho mỗi cuộc tập huấn và khoảng 30-40 người. Nếu con số lên quá 40, việc thảo
luận nhóm và phản hồi sẽ lâu và thời gian tập huấn sẽ dài hơn. Tính tương tác của tập huấn cũng
sẽ bị giảm đi.
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Có thể mời những người tham gia theo nhiều cách khác nhau, tùy theo tính chất của sự kiện và
đơn vị tổ chức. Trong một số trường hợp, ví dụ như do Tổ chức Du lịch Quốc gia (NTO)1 đứng ra tổ
chức, nên có giấy mời chính thức gửi đến từng tổ chức, hiệp hội và cá nhân cụ thể. Để đảm bảo
số lượng từ 30-40 người tham gia, có thể cần mời khoảng 60-80 người và ưu tiên nhận đăng ký
sớm. Còn không, có thể thông tin trên các phương tiện đại chúng và nhận đăng ký cho đến khi
đủ số người. Có thể lập danh sách dự bị nếu nhu cầu tập huấn cao. Người tham gia cần được
thông báo chính thức về khóa tập huấn để họ có thể thu xếp tham gia. Ít nhất phải báo trước cho
người tham gia một tháng trước khi tập huấn. Truyền thông địa phương, truyền thông xã hội,
emails của các tổ chức lữ hành và mạng lưới hiệp hội du lịch là những phương tiện tốt để quảng
cáo cho khóa tập huấn. Còn trong các trường hợp khác, có thể tổ chức tập huấn nội bộ cho nhân
viên hoặc các nhà thầu, trong trường hợp này, các tổ chức sẽ có cách thức riêng để thông báo và
khẳng định số người tham dự. Để thu hút nhiều người tham dự hơn, có thể cân nhắc tổ chức tập
huấn trong “mùa thấp điểm du lịch”.

Những thông tin về khách mời là gì?
Phát biểu của khách mời đóng vai trò quan trọng trong chương trình tập huấn. Khi nội dung phát
biểu có liên quan đến nội dung tập huấn sẽ làm tăng giá trị nội dung mà giảng viên truyền tải.
Cần phải mời khách mời nếu họ có thể bổ sung các thông tin chuyên môn để mở rộng tầm hiểu
biết về nội dung tập huấn cho những người tham gia. Nói một cách khác, phát biểu của khách
mời giúp cho nội dung tập huấn phù hợp hơn với môi trường du lịch tại địa phương, môi trường
có bản sắc riêng, vấn đề riêng và nguy cơ riêng. Một số gợi ý về thành phần khách mời gồm:
• Công an hoặc tổ chức phi chính phủ trong nước có thể phát biểu về thực trạng về nguy cơ

và các trường hợp xâm hại trẻ em cụ thể tại địa phương.
• Chuyên gia pháp lý hoặc tổ chức phi chính phủ có thể phát biểu về các quy định của pháp

luật liên quan đến xâm hại bóc lột trẻ em.
• Đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội có thể phát biểu về ảnh hưởng của sự tổn

thương và xâm hại đối với nạn nhân là trẻ em. (Nội dung này cũng có thể mời đại diện các
phòng ban chức năng của nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ).
• Đại diện cộng đồng doanh nghiệp có thể phát biểu về các cách mà họ có thể chủ động bảo

vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại.
• Đại diện các câu lạc bộ trẻ em hoặc Đoàn thanh niên có thể phát biểu về tác động, ảnh

hưởng của hoạt động du lịch đến cuộc sống trẻ em và góp ý với người lớn để có thể giúp
xây dựng một môi trường du lịch an toàn cho trẻ em.
Những gợi ý cho khách mời
Khi lựa chọn và mời người phát biểu, luôn ghi nhớ những điều sau:
• Cung cấp đầy đủ thông tin cho khách mời. Tối thiểu cần phải mời trước 1 tuần.
• Tóm tắt các nội dung chính mà chúng ta mong muốn khách mời đề cập đến. Hợp lý nhất là

cung cấp chương trình tập huấn cho khách mời, nhằm giúp họ không bị trùng lặp với các
nội dung mà giảng viên đã chuẩn bị để trình bày.

Khóa tập huấn nên kéo dài trong bao lâu?
Có thể tiến hành tập huấn trong một ngày hay chuyển tải từng phần nội dung, trong một thời
gian nhất định. Trong Phần 2: Hướng dẫn sử dụng các trang trình chiếu đã có gợi ý về thời gian
cho từng phần và cả trong ví dụ về lịch tập huấn cho một ngày, Phụ lục 1. Có thể kéo dài hay rút
ngắn khóa tập huấn, tùy theo bài tập và phương pháp tiếp cận. Nếu chỉ có rất ít thời gian (như
chỉ có 2 giờ chẳng hạn), giảng viên có thể ưu tiên lựa chọn các trang trình chiếu có dấu •

• Xác nhận họ có đủ kiến thức, kỹ năng và chuyên môn để đáp ứng được nội dung yêu cầu.

Nếu không đáp ứng được, nhờ họ giới thiệu cho người phù hợp nhất.
• Cung cấp thông tin tóm tắt về học viên (họ là ai, trình độ chuyên môn, bao nhiêu người, các

thông tin yêu cầu), khách mời sẽ tự chuẩn bị phần trình bày của mình và có đủ tài liệu phân
phát phát cho học viên.
• Lên khung thời gian rõ ràng. Cần giải thích khung thời gian dành cho tập huấn là có giới hạn

nên khách mời cần hoàn thành phần phát biểu trong khoảng thời gian cho phép.
• Thông tin về trang thiết bị hỗ trợ tập huấn sẵn có (máy chiếu, máy tính, micro, giấy bảng

lật khổ lớn...). Nếu khách mời có yêu cầu thêm, phải xem xét xem có đáp ứng được không.

1

6

NTO là cơ quan nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý về du lịch ở quốc gia, ví dụ như Tổng cục Du lịch.
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• Đảm bảo khách mời quen thuộc với các quy định về bảo vệ trẻ em, ví dụ không chia sẻ các

thông tin về nạn nhân, hình ảnh của nạn nhân là trẻ em.
• Yêu cầu có bản sao bài trình bày của khách mời trước buổi tập huấn. Động tác này sẽ giúp

bạn kiểm tra xem nội dung bài trình bày phù hợp với nội dung yêu cầu và phân bổ thời gian
phù hợp trong trường hợp cần thiết.

Bố trí địa điểm
Khi tập huấn sử dụng phương pháp tương tác để khuyến khích sự tham gia của học viên thì nên
bố trí theo sơ đồ chỗ ngồi theo nhóm. (xem sơ đồ hình 1 giới thiệu một số cách bố trí chỗ ngồi)

Sơ đồ một – Các cách bố trí phòng tập huấn
Từng nhóm

Phù hợp cho làm việc nhóm

Nhà hát

Phù hợp khi tổ chức cho nhóm lớn

Lựa chọn địa điểm tập huấn
Giảng viên cần tạo một môi trường học tập tốt và phù hợp với các hoạt động mà học viên tham
gia. Diện tích, cách bố trí và môi trường lớp học phải phù hợp và tác động tích cực đến kết quả
học tập.
Điều quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm đó là phải đủ rộng cho số lượng học viên tham gia,
làm việc nhóm và các hoạt động học tập khác. Khi lựa chọn địa điểm cũng cần phải đảm bảo hệ
thống điều hòa, nhà vệ sinh, điện nước, âm thanh, máy chiếu và màn chiếu đầy đủ.
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Phòng họp lớn

Phù hợp cho làm việc nhóm và các
cuộc họp trang trọng

Hình chữ U

Phù hợp cho giảng viên trình bày

Hình tròn

Phù hợp với tập huấn thân mật

Lớp học truyền thống

Phù hợp cho làm việc cá nhân

Sơ đồ phòng họp chia theo từng nhóm là sơ đồ tối ưu nhất cho hoạt động nhóm. Sơ đồ này
khuyến khích người tham gia ngồi lẫn với nhau và giảng viên có thể đi lại xung quanh phòng học
dễ dàng. Sơ đồ này có thể bố trí không chỉ với bàn tròn như hình ở trên mà cũng có thể sử dụng
các bàn hình chữ nhật. Lưu ý không để bất cứ học viên nào ngồi xoay lưng với mặt chính của
phòng học. Tất cả học viên không bị khuất tầm nhìn với giảng viên.
Nếu không bố trí được sơ đồ phòng họp chia theo từng nhóm thì có thể bố trí theo sơ đồ lớp học
truyền thống hoặc sơ đồ hình chữ U. Nếu có thể thì tránh những kiểu bố trí quá hình thức như
“Nhà hát” vì cách bố trí này chỉ thích hợp cho các bài trình bày ngắn và không khuyến khích sự
tham gia và làm việc nhóm.
Để cho thoải mái, không nhất thiết phải dùng bàn. Đôi khi học viên có thể thích ngồi trên sàn hơn.
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Danh mục trang thiết bị
Micro (1 cho giảng viên, 1 cho cả lớp, nếu có nhiều học viên có thể yêu cầu thêm micro)
Máy chiếu
Màn chiếu
Máy tính xách tay
Loa (dùng để hỗ trợ âm thanh và chiếu phim)
Bài trình chiếu Powerpoint
Bảng trắng
Bảng lật và giấy
Bút dạ (12 chiếc, để giảng viên sử dụng và sử dụng khi học viên làm việc nhóm)
Băng dính, ghim, băng dính để gắn giấy lên tường
Kéo
Giấy dính, giấy in và bút chì để học viên ghi chép và khi làm việc nhóm
Bóng mềm (tùy chọn, dùng để giới thiệu)
Bàn đăng ký (với mẫu danh sách đăng ký tham dự)
Tài liệu phát kèm (Lịch tập huấn, Mẫu đánh giá trước tập huấn, Mẫu đánh giá sau tập
huấn, Mẫu thu thập ý kiến phản hồi, Tài liệu phát tay, Kịch bản, Chứng chỉ)

Trợ giảng

Các danh mục chuẩn bị khác

Cần có ít nhất một trợ giảng (có thể cần nhiều hơn phụ thuộc số lượng học viên) hỗ trợ các thiết
bị, chuyển micro khi học viên có ý kiến phát biểu... Điều này sẽ giảm thiểu sự ngắt quãng bài
giảng của giảng viên.

Thu thập thông tin địa phương và cập nhật vào trang trình chiếu

Chi phí địa điểm tập huấn

Mời khách mời phù hợp
Xác định cơ quan địa phương có liên quan và lấy thông tin liên lạc cụ thể đưa vào khóa
tập huấn

Có thể chi phí thuê địa điểm sẽ cao. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rất nhiều khách sạn luôn sẵn lòng
giảm giá hoặc cung cấp địa điểm miễn phí vì mục tiêu lớp tập huấn là một phần trong chương
trình Hợp tác Trách nhiệm Xã hội của họ. Khi thuê địa điểm, cần xem xét sự sẵn lòng giảm giá,
khuyến mãi hay hỗ trợ của bên cung cấp cho phòng tập huấn (bao gồm trang thiết bị như máy
chiếu, microphone, giấy bút) và đồ điểm tâm cùng với hỗ trợ kỹ thuật.

Trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho tập huấn là gì?
Đảm bảo các trang thiết bị sẵn sàng trước khi tập huấn. Nên kiểm tra kỹ trước khi tập huấn để
đảm bảo không có sự cố xảy ra trong khi tiến hành khóa học. Trong bảng dưới đây là các danh
mục dụng cụ cần thiết, có thể sử dụng trong mỗi lần tập huấn. Điền dấu
khi thiết bị sẵn sàng hoạt động:
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Hướng dẫn đặc biệt cho đào tạo bảo vệ trẻ em

thảo luận như vậy mà nên tập trung vào những thông điệp chính đã nhấn mạnh trong Tài liệu
tập huấn.

Lưu ý điều phối thảo luận một cách tế nhị

Đôi lúc, giảng viên gặp phải người tham dự có hành vi khó chịu (hay tranh cãi, nói liên tục, thái
độ tiêu cực, hay chen ngang, hay ai đó tin rằng họ biết tất cả). Để giải tỏa căng thẳng, hãy đưa
họ vào những tình huống xác định giải pháp cho vấn đề mà họ nêu ra. Tránh bỏ quên các học
viên khác chỉ vì hành vi của một học viên nào đó.

Xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục, là một vấn đề nhạy cảm, cần có sự chia sẻ và quan
tâm từ phía những người tham gia. Người tham gia cần có cơ hội trao đổi về những chủ đề không
mang tính thách thức, theo như Hướng dẫn trình bày đã đề ra trước khi thảo luận về xâm hại trẻ
em. Với việc tạo điều kiện để có “tiếng nói” trong các hoạt động giới thiệu ở đầu cuộc thảo luận,
người tham gia có thể thoải mái hơn khi nói về xâm hại trẻ em trong suốt quá trình thảo luận.

Chuẩn bị các thông tin liên hệ chi tiết về dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hay các dịch vụ hỗ trợ
khác để giới thiệu chuyển gửi
Phải nhận ra rằng có thể một vài người tham gia đã là nạn nhân của xâm hại. Lưu ý là những
người khác nhau sẽ phản ứng khác nhau đối với sự xâm hại; ví dụ, trước đó có người không nghĩ
tới chuyện đó hay đã quên lâu rồi và cuộc thảo luận lại làm họ nhớ lại ký ức đau khổ đó. Điều
quan trọng là luôn phải nhạy cảm với những khả năng này. Nếu người tham gia muốn nói về
kinh nghiệm bản thân, hãy sắp xếp không gian riêng để mời họ trao đổi (trong giờ giải lao hoặc
trong phần kết luận của buổi thảo luận). Người điều hành cần chuẩn bị sẵn các thông tin liên lạc
về tư vấn chuyên nghiệp hay dịch vụ liên quan để cung cấp cho những người tham gia có nhu
cầu riêng.
Thông báo ngay bất kỳ tiết lộ nào về trẻ em có thể đã bị xâm hại

Luôn luôn phải nhắc nhở các học viên rằng, không bao giờ đổ lỗi cho trẻ em vì là nạn nhân xâm
hại tình dục.

Phương pháp tập huấn
Tập huấn này tôn trọng những cách học khác nhau của mọi người. Do vậy, nội dung và cách giảng
cũng được thay đổi cho phù hợp, từ phương pháp truyền thống, thụ động, giảng viên nói là chủ
yếu, sang phong cách tương tác có sự tham gia. Giảng viên cần đi sâu vào kinh nghiệm của từng
học viên, phát huy phương pháp đối thoại hai chiều, khuyến khích ý kiến cá nhân, và tạo không khí
học tập thoải mái nhưng hiệu quả.
Mỗi tập huấn gồm nhiều hoạt động khác nhau như: nghiên cứu tình huống, nhập vai, thảo luận
nhóm và các bài tập nhóm để lôi kéo và tăng cường sự tham gia của học viên. Những lưu ý trong
các trang trình chiếu cung cấp những hướng dẫn cụ thể để giảng viên thực hiện các hoạt động.

Có thể xảy ra trường hợp, những người tham gia chia sẻ thông tin về một trẻ em đang bị xâm hại
trong gia đình, cộng đồng hoặc ở một nơi nào đó. Những sự tiết lộ như vậy cần được xử lý một
cách nghiêm túc, đảm bảo bí mật và trong thời gian sớm nhất. Bất kỳ sự tiết lộ nào cũng phải
được thông tin đến cơ quan chức năng phù hợp ở địa phương (bao gồm các tổ chức phi chính phủ
và chính quyền sở tại). Người điều hành cần có thông tin về các cơ quan chức năng phù hợp ở địa
phương, để có thể tìm hiểu rõ về những tiết lộ đó. Mọi sự tiết lộ phải được báo cáo ngay lập tức.
Giải quyết tế nhị với các câu hỏi hoặc hành vi khó
Điều quan trọng là phải chú tâm và tôn trọng trình độ văn hóa của những người tham gia. Tuy
nhiên, văn hóa không bao giờ được dùng để biện minh cho hành vi xâm hại trẻ em.
Có thể có các câu hỏi phát sinh về xu hướng tình dục và bản dạng giới. Giảng viên phải chuẩn bị
để thích ứng với những tình huống thảo luận như vậy, một cách rõ ràng và trực tiếp. Giảng viên
phải nhấn mạnh rằng, tất cả trẻ em có quyền được bảo vệ, không phân biệt xu hướng tình dục
hoặc bản dạng giới, và rằng sự kỳ thị, phân biệt đối xử hay im lặng về vấn đề xu hướng tình dục
và bản dạng giới có thể đẩy trẻ em vào những tình huống nguy hiểm vì không được cộng đồng
hỗ trợ.

Trong suốt thời gian tập huấn, giảng viên cần nhận ra những học viên có khó khăn về đọc, viết,
hoặc nghe, nhìn hoặc có các hạn chế khác. Trong hoàn cảnh nhất định, giảng viên cần bố trí bài
giảng phù hợp với đối tượng là người khuyết tật, ví dụ sắp xếp chỗ ngồi hoặc hỗ trợ kèm trực
tiếp, in chữ to hơn…

Giảng viên phải đảm bảo rằng, bất kỳ phát ngôn nào của học viên mang tính ẩn ý hay không có
ích trong việc tạo ra một trường an toàn cho trẻ em đều phải được nhận ra và lưu ý ngay. Ví dụ,
nhận xét về trang phục của một em gái không liên quan đến thảo luận và có thể tạo ra suy nghĩ
định kiến về giới tính dẫn đến “đổ lỗi cho nạn nhân”. Giảng viên không nên khuyến khích những
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Để tiến hành tập huấn thành công, giảng viên cần nhớ:
• Lắng nghe tất cả các học viên và tôn trọng kinh nghiệm cũng như chuyên môn của họ
• Nói rõ ràng và đơn giản, dùng từ ngữ mà đa số người tham gia đều biết
• Dùng ví dụ tại địa phương nếu có
• Khuyến khích tương tác giữa các học viên
• Nói và hành động một cách tự chủ

Sử dụng Tài liệu phát tay
Tài liệu phát tay được gửi tới tất cả học viên để hỗ trợ học tập trên lớp và mang về để ghi nhớ
những ý chính đã học trong quá trình tập huấn. Tài liệu phát tay (Phụ lục 1) cần được phát cho
học viên khi bắt đầu tập huấn và được nhắc đến trong suốt quá trình tập huấn. Giảng viên hãy
khuyến khích học viên dùng tài liệu này để tham khảo khi trở về nhà hay nơi làm việc và chia sẻ
thông tin đã học được với đồng nghiệp. Nên thiết kế Tài liệu phát tay in màu hoặc đen trắng, in
hai mặt. Điều này sẽ làm cho học viên dễ nhớ và dễ sử dụng.

• Sử dụng giáo cụ trực quan một cách cẩn thận
• Chuẩn bị các điểm chính để trình bày và luyện tập kỹ trước khi tiến hành tập huấn
• Kiểm tra các trang thiết bị trước tập huấn

Trong ngày tập huấn
Sử dụng trang trình chiếu
Có thể tải về Bản trình chiếu dành cho ngành du lịch từ địa chỉ http://www.childsafetourism.org
và http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism. Bản trình chiếu này được chuẩn bị làm công cụ
hỗ trợ học tập và giúp học viên ghi nhớ các ý chính trong quá trình tập huấn. Đây không phải là
văn bản để đọc cho học viên chép. Phải xem xét và cập nhật các trang trình chiếu trước khi tập
huấn, để bổ sung các thông tin liên quan ở địa phương hoặc quốc gia.
Vì tập huấn nhằm thúc đẩy sự tham gia của các học viên vào thảo luận nên các trang trình chiếu
cần đơn giản để sử dụng và tạo được sự hứng thú cho học viên. Vai trò của giảng viên là khuyến
khích và tạo môi trường học tập năng động, bằng việc chuẩn bị kỹ các trang trình chiếu và đan
xen các hoạt động vào giữa. Các phần “Thông điệp chính” và “Lưu ý” cung cấp thông tin ngắn
gọn để hỗ trợ giảng viên trong khi tập huấn

Sử dụng tài liệu phát tay
Tài liệu phát tay có ở phần cuối của Tài liệu hướng dẫn này và được thiết kế rất dễ cho việc in
sao. Mỗi học viên được phát một bộ tài liệu phát tay. Luôn nhớ in dư số lượng tài liệu, phòng khi
phát sinh thêm học viên hoặc quan sát viên.
Giải lao
Học viên cần có giờ giải lao để duy trì năng lượng và sự tập trung. Nội dung tập huấn cần được
thiết kế phù hợp để có thời gian giải lao sau mỗi phần tập huấn.
Lý tưởng nhất là sau mỗi giờ tập huấn thì có năm phút giải lao. Cần thêm giờ giải lao lâu hơn vào
các buổi sáng và chiều (thêm vào khoảng năm phút mỗi buổi). Giảng viên đảm bảo mỗi phần
tập huấn sẽ được tiếp tục đúng giờ và các giờ giải lao cũng không được quá thời gian.
Do đặc thù văn hóa, giảng viên cần phối hợp với đơn vị tổ chức để bố trí phù hợp nhất về thời
gian ăn trưa. Nếu có thể, giới hạn thời gian ăn trưa khoảng một giờ. Nếu không thống nhất được
từ đầu thì buổi học sẽ bị tiếp tục muộn.
Tôn trọng thời gian kết thúc buổi học theo lịch trình. Học viên sẽ giảm sự tập trung khi phải ngồi
học muộn hơn so với thời gian quy định.
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Đánh giá

Chứng chỉ

Đánh giá là phần việc quan trọng để quyết định mục tiêu khóa học đạt hay không đạt. Tầm nhìn
Thế giới muốn nắm bắt phản ứng, tiếp thu và thay đổi hành vi của học viên thông qua các công
cụ:

Cấp chứng chỉ là một cách trang trọng để công nhận việc tham dự của học viên, và cung cấp cho
họ một “sản phẩm” mà họ có thể treo tại nơi làm việc sau khi tập huấn. Chứng chỉ cần được in
ấn trước khi tập huấn với thông tin ngày tháng và chữ ký. Mẫu chứng chỉ có thể tìm thấy ở Phụ
lục 9. Nên điền tên học viên vào chứng chỉ trước khi tiến hành tập huấn hay trong giờ nghỉ trưa,
theo danh sách tham dự.

Mức độ 1: Phản ứng
Học viên cảm thấy khóa học như thế nào? Đo phản ứng của học viên là đánh giá ngay trên lớp
học, bằng cách quan sát và đặt câu hỏi trực tiếp. Trong quá trình tập huấn, phản ứng của học
viên 2 có thể được đo bằng các cách sau:
• Quan sát – giảng viên có thể quan sát cách học viên trả lời câu hỏi; tham gia hoạt động

nhóm; có quan tâm hay không; và hay có các câu hỏi khiêu khích không. Giảng viên cần
ghi nhận những quan sát này trong quá trình tập huấn và nếu cần thiết sẽ điều chỉnh cách
giảng của mình. Các trợ giảng có thể cung cấp thông tin từ quan sát của mình và trao đổi
với học viên.

Chỉ cấp chứng chỉ cho học viên khi đã hoàn thành đầy đủ khóa học. Chứng chỉ sẽ không cấp cho
học viên vắng mặt hoặc cầm hộ cho học viên về sớm.
Khi chương trình tập huấn được cơ quan nhà nước, ví dụ như Tổng cục Du lịch thông qua, nếu
được phép thì hình ảnh logo của cơ quan chủ quản sẽ xuất hiện trong chứng chỉ (kèm theo chữ
ký của lãnh đạo). Mẫu chứng chỉ có thể được người đại diện của cơ quan nhà nước giới thiệu tới
học viên ngay trong buổi đầu tập huấn (nếu thời gian cho phép) để khẳng định sự phù hợp của
những thông tin chia sẻ trong khóa tập huấn.

• Đánh giá sau tập huấn – cuối buổi tập huấn, giảng viên có thể cung cấp mẫu thu thập ý kiến

phản hồi (Phụ lục 8) và yêu cầu học viên viết nhận xét và nêu ý kiến của mình về buổi tập
huấn.
Mức độ 2: Học tập
Cuối buổi tập huấn, học viên đã học được những gì? Có thể đo bằng cách dùng mẫu đánh giá
trước và sau tập huấn để so sánh kết quả. Tầm nhìn Thế giới thiết kế mẫu giá trước và sau tập
huấn làm thước đo đơn giản về những thay đổi kiến thức của học viên sau tập huấn (Phụ lục 4 và
5). Trong trường hợp đặc biệt, nếu thời gian có hạn, việc đánh giá trước và sau tập huấn có thể
thực hiện bằng cách giơ tay biểu quyết. Số tay giơ lên cho mỗi câu hỏi đưa ra phải được ghi lại rõ
ràng.
Mức độ 3: Thay đổi hành vi
Học viên sẽ thay đổi hành vi thế nào sau khóa tập huấn? Thay đổi hành vi là kết quả mong đợi
chính của khóa tập huấn. Tuy nhiên, thay đổi hành vi thường không thể đo được ngay sau khi
các học viên trở về nơi làm việc. Việc này phải có đánh giá, theo dõi định kỳ sau tập huấn, để có
thể thu thập được các thông tin một cách hệ thống. Tuy nhiên, giảng viên vẫn có thể thấy được
ngay những thay đổi hành vi của học viên sau tập huấn. Trong mẫu thu thập ý kiến phản hồi
(Phụ lục 8) có bao gồm câu hỏi về dự kiến thay đổi hành vi của học viên.
Giảng viên chịu trách nhiệm tổng hợp và lưu trữ thông tin về phản ứng, học tập, thay đổi hành vi
của học viên và chia sẻ thông tin này với người quản lý hoặc tổ chức liên quan để hỗ trợ cải tiến
nội dung chương trình tập huấn
Mẫu báo cáo sau tập huấn bao gồm các công cụ theo dõi đánh giá có trong Phụ lục 11.

2
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Được mô tả trong: Kirkpatrick, D. & Kirkpatrick, J. (2006), Evaluating Training Programs – Third Edition, Berrett-Koehler Publishers,
United States.
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Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch

Ghi chú

Phần 3: Phụ lục

Phần 2
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Phần 2: Hướng dẫn sử dụng các trang trình chiếu

Hướng dẫn sử dụng
các trang trình chiếu

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng các trang trình chiếu

Hướng dẫn sử dụng
Sử dụng các trang trình chiếu như thế nào?
Phần này từng bước hướng dẫn và hỗ trợ giảng viên chuyển tải mọi khía cạnh của buổi
tập huấn. Có thể tải bản trình chiếu dành cho ngành du lịch (PowerPoint) tại http://www.
childsafetourism.org và http://wvi.org/asiapacific/childsafetourism. Giảng viên cần xem và
cập nhật nội dung cho bài trình chiếu trước khi tiến hành tập huấn để bổ sung các thông tin về
quốc gia hay địa phương có liên quan. Bản trình chiếu là công cụ hỗ trợ các chủ đề học tập và
giúp học viên ghi nhớ các thông điệp chính trong khóa tập huấn. Trong trường hợp không thể
dùng máy chiếu hay in trên giấy khổ lớn, giảng viên có thể sử dụng các trang trình chiếu này để
để trình bày miệng.
Giảng viên cần cố gắng tạo ra môi trường học tập năng động, bằng cách bổ sung thông tin vào
trang trình chiếu và đưa các hoạt động vào thời điểm phù hợp. Giảng viên có thể thêm các câu
hỏi, dùng để khuyến khích nhóm thảo luận hoặc cá nhân chia sẻ, tùy theo học viên và quỹ thời
gian cho phép (thể hiện qua “Câu hỏi thảo luận”). Các Tài liệu phát tay (Phụ lục 2) phải được
phát cho học viên vào lúc bắt đầu thảo luận và được học viên tham khảo trong suốt thời gian
diễn ra tập huấn. Giảng viên cần khuyến khích các học viên sử dụng Tài liệu phát tay như là một
công cụ tham khảo thuận tiện để chia sẻ thông tin với đồng nghiệp sau khi kết thúc khóa tập
huấn. Giảng viên có thể phát Mẫu đánh giá trước tập huấn (Phụ lục 4) cùng với Tài liệu phát tay
và đề nghị các học viên điền đầy đủ thông tin trong quá trình thảo luận.
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Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch

Trang trình chiếu

GIỚI THIỆU

Trang trình chiếu 2 •

TỔNG QUAN

Thông điệp chính
Giới thiệu ngắn gọn:
• Chào các học viên

Phần giới thiệu nhằm giúp học viên cảm thấy thoải mái để tăng cường khả năng tiếp thu.

• Giới thiệu khách mời và người phát
ngôn

Học viên sẽ thoải mái hơn trong môi trường tập huấn mới khi giảng viên chào đón nồng nhiệt, giới
thiệu các thành viên quan trọng, tạo cơ hội cho học viên giới thiệu về mình, giới thiệu sơ bộ chương
trình học, giới thiệu đây là buổi thảo luận tích cực, và thống nhất cách học.

• Tự giới thiệu

Lưu ý
• Ấn tượng ban đầu rất quan trọng.
Chào đón nồng nhiệt và dẫn dắt học
viên qua từng trang trình chiếu sẽ
giúp họ cảm thấy thoải mái trong
khóa tập huấn và giảng viên có
thêm tự tin.

• Giải thích rằng, tài liệu của tập huấn
này do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới
phát triển, dành cho Dự án Tuổi thơ,
một sáng kiến của Chính phủ Úc để
phòng tránh xâm hại tình dục trẻ
em trong hoạt động du lịch.

Sự lo lắng của học viên về tính nhạy cảm của chủ đề tập huấn sẽ giảm đi khi giảng viên giải thích về
nội dung và mục đích của khóa tập huấn và thể hiện rõ sự liên quan của khóa tập huấn này với từng
học viên cụ thể tham gia tập huấn.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA TẬP HUẤN
Cuối phần này, học viên có thể:
• Hiểu mục đích của khóa tập huấn và giữ cam kết tham gia học tập.
• Cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với các học viên khác và giảng viên, qua đó tích cực trao đổi
trong suốt khóa tập huấn.

Thời gian cần thiết
30 phút (không tính
nghi thức khai mạc
hay các nghi thức
khác)

Tài liệu cần phát
• Đánh giá trước tập huấn (dành
cho từng học viên)
• Chương trình tập huấn (dành cho
từng học viên)
• Tài liệu phát tay

Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 1

Thông điệp chính

Các tài liệu khác
• Giấy Ao, bảng lật
• Bút dạ
• Bóng mềm (tùy chọn – dùng cho
phần giới thiệu)

Lưu ý
• Có thể được trình bày thay cho băng
rôn, mà một số nơi cho thuê địa
điểm cung cấp, khi giảng viên vào
phòng tập huấn.
• Có thể đưa thêm địa điểm, tên của
người cùng thực hiện, logo của tổ
chức đối tác.
• Nếu có thêm nghi thức khai mạc thì
bổ sung thêm vào trang trình chiếu
để thể hiện.
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Trang trình chiếu 3

Hoạt động: Giới thiệu (tùy
chọn)
• Để làm quen, mỗi người sẽ giới
thiệu ngắn gọn về mình bằng
cách trả lời câu hỏi:
– Tên bạn là gì?

• Để thực hiện phần này một cách
sinh động và có sự tương tác giữa
những người tham gia, hãy sử dụng
một quả bóng mềm. Sau khi giới
thiệu về mình, giảng viên có thể
chọn người giới thiệu tiếp theo bằng
cách tung bóng cho người đó.

• Khuyến khích những người tham gia
ném bóng cho những người mà họ
– Bạn làm trong ngành du lịch được
chưa biết.
bao lâu rồi?
• Sau mỗi phần tự giới thiệu, viết số
• Khi kết thúc phần giới thiệu:
năm họ làm việc trong ngành du lịch
lên bảng. Đề nghị một học viên cộng
– Nhận xét về sự khác hay giống
dồn tổng số năm đó.
nhau về công việc của học viên
– Bạn làm ở đâu?

trong ngành du lịch như đã được
giới thiệu.

– Tổng kết tổng số năm kinh
nghiệm làm việc trong ngành du
lịch của mọi người trong phòng.
– Gợi ý các học viên là khóa tập
huấn sẽ hữu ích hơn nếu học viên
chia sẻ kinh nghiệm trong quá
trình tập huấn.
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Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch

Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 4

Thông điệp chính
Hoạt động: Đánh giá trước tập
huấn
• Giải thích tầm quan trọng của việc
đánh giá sự hữu ích và hiệu quả của
khóa tập huấn.
• Lưu ý học viên là họ có thể hỗ trợ
quá trình này bằng việc trả lời một
số câu hỏi, vào lúc bắt đầu và kết
thúc tập huấn.

Lưu ý

Trang trình chiếu

Mẫu đánh giá trước tập huấn có trong
Phụ lục 4. Dù không phải là cách tốt
nhất nhưng khi không có thời gian,
giảng viên có thể tiến hành đánh giá
bằng cách yêu cầu học viên giơ tay để
trả lời cho mỗi câu hỏi. Ghi lại số tay
giơ lên cho từng câu hỏi.

• Học viên cần tham gia toàn bộ khóa
tập huấn (như một sự cam kết với
trẻ em) và chúng tôi chỉ cấp chứng
chỉ cho người tham dự đầy đủ.
• Mọi đóng góp cho chủ đề thảo luận
đều được hoan nghênh. Hãy tôn
trọng phát biểu của người khác.

• Nếu bạn biết một tình huống mà trẻ
em có nguy cơ bị xâm hại, hãy cho
tôi biết sau buổi thảo luận này để
chúng ta cùng tìm cách bảo vệ cho
trẻ em đó.

• Đề nghị những học viên làm xong
trước hỗ trợ thu phiếu của những
người khác, khi họ làm xong.
Giới thiệu sơ bộ những chủ đề chính
trong ngày tập huấn. Giải thích rằng
thông tin và kiến thức này không chỉ
giúp bảo vệ trẻ em mà còn có ích cho
doanh nghiệp du lịch và ngành công
nghiệp du lịch nói chung.

Lưu ý

• Nếu không rõ điều gì thì hãy nói ra,
đừng ngại vì có thể có ai khác cũng
không hiểu. Nếu cảm thấy thoải mái
hơn thì gặp tôi sau buổi học.

• Giao mẫu phiếu đánh giá trước tập
huấn và dành 3-5 phút cho học viên
hoàn thành.

Trang trình chiếu 5

Thông điệp chính

Giới thiệu Lịch tập huấn (mẫu ở Phụ
lục 1).
Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Bảo vệ
trẻ em là trách nhiệm của toàn xã
hội”)

• Các trải nghiệm có tính chất nhạy
cảm của người khác không được chia
sẻ với người ở bên ngoài phòng tập
huấn này.

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm
của toàn xã hội
Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ du lịch có trách nhiệm. Du lịch trách
nhiệm giúp chúng ta bảo vệ thiên nhiên, văn hóa và con người, đặc biệt là
con em của chúng ta. Cùng với sự phát triển du lịch trên toàn thế giới, trẻ
em rất dễ trở thành nạn nhân của sự xâm hại và bóc lột. Vì vậy, các em cần
phải được bảo vệ. Bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng cá
nhân hay tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.
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TRẺ EM
CHA MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC
CÁN BỘ BẢO VỆ TRẺ EM

KHÁCH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Bạn có thể góp phần xây dựng Du lịch An toàn cho Trẻ em.
Mỗi chúng ta đều có một vai trò quan trọng trong
bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại.

Trang trình chiếu 6

Mô tả trình tự tập huấn trong ngày:
• Tôi tôn trọng công việc bận rộn của
quý vị, nhưng do chỉ có ít thời gian,
quý vị vui lòng chuyển điện thoại
sang chế độ yên lặng và nếu có
cuộc gọi khẩn nào thì hãy rời phòng
để trả lời.
• Quý vị vui lòng nghỉ giải lao và trở
lại chỗ ngồi đúng giờ để chúng ta có
thể kết thúc tập huấn đúng lịch.
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Trang trình chiếu

PHẦN HAI: DU LỊCH AN TOÀN CHO TRẺ EM LIÊN QUAN GÌ TỚI TÔI

Thông điệp chính

Lưu ý

• Đa số chúng ta đều có con em hay
họ hàng là trẻ em. Tất cả chúng ta
đều từng là trẻ em. Vì thế chúng ta
có kinh nghiệm là trẻ em.

TỔNG QUAN

Đây là phần giới thiệu khái niệm quyền trẻ em, cụ thể là quyền được bảo vệ khỏi bị xâm hại, và giải
thích vì sao người lớn (bao gồm cả Nhân viên của ngành du lịch) là một phần quan trọng trong hệ thống
bảo vệ trẻ em.

Câu hỏi thảo luận:

KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA TẬP HUẤN
Cuối phần này, học viên có thể:

• Dựa trên cơ sở này, quý vị hãy suy
nghĩ xem, vì sao chúng ta phải bảo
vệ trẻ?

• Hiểu về các hình thức xâm hại trẻ em có liên quan đến nhau.
• Hiểu hơn về tác hại của xâm hại đối với trẻ em và cộng đồng.
• Hiểu được vì sao khóa tập huấn có liên quan đến vai trò của họ trong ngành du lịch.

• Nếu thời gian cho phép, giảng viên
có thể tiến hành thảo luận nhóm để
đưa ra câu trả lời.

• Hiểu về trách nhiệm cá nhân và công việc với nhiệm vụ bảo vệ trẻ em.
• Bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm trong việc hỗ trợ bảo vệ trẻ em.

Thời gian cần thiết
45 phút

Tài liệu cần phát
• Tài liệu phát tay

• Hướng học viên đến các ví dụ về
trách nhiệm theo pháp luật và đạo
đức đối với trẻ em.

Các tài liệu khác
• Giấy Ao, bảng lật

• Giải thích rằng mọi người lớn đều có
trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

• Bút dạ

• Trẻ em không phải tự chịu trách
nhiệm bảo vệ mình.

Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 7

Thông điệp chính

Lưu ý

• Là công dân có trách nhiệm (cha
mẹ, hàng xóm, thành viên cộng
đồng) và là đại diện trong ngành du
lịch (nhân viên trực tiếp, quản lý,
chủ doanh nghiệp, cán bộ nhà nước)
chúng ta có vai trò trong việc đảm
bảo các quyền trẻ em được bảo vệ.

Tùy theo công việc, một số quý vị ở
đây có thể nhận thấy mối liên hệ trực
tiếp giữa bảo vệ trẻ em và ngành du
lịch. Một số người khác có thể còn băn
khoăn về điều này.
Trang trình chiếu 9 •

Trang trình chiếu 8

Hoạt động: Liên quan tới trẻ
em (tùy chọn)
• Mời các học viên đã có con đứng
lên.
• Trong khi các học viên khác đang
đứng, hãy mời tiếp những học viên
có anh chị em, cháu dưới 18 tuổi
đứng lên. Nếu vẫn còn người ngồi,
mời tiếp những người có những
người hàng xóm có trẻ em đứng
lên, và cuối cùng, mời tất cả những
người còn lại đứng lên nếu họ từng
là trẻ em.

Hoạt động nhanh chóng này giúp cho
học viên vận động và hiểu rõ về mối
liên hệ của chủ đề tập huấn với bản
thân họ, ở nhiều mức độ.

Quyền trẻ em là gì?
• Bên cạnh quyền con người mà mọi
người đều có, trẻ em cũng có những
quyền cụ thể đối với những nhu cầu
cụ thể.
• Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền
Trẻ em là một công cụ pháp lý quốc
tế, thiết lập những quyền trẻ em
được hưởng.
• Tất cả các nước Đông Nam Á đã phê
chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về
Quyền Trẻ em, nghĩa là chính phủ đã
đồng ý bảo đảm các quyền đó.

• Rốt cuộc mọi người đều đứng.
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• Quyền trẻ em là dành cho tất cả trẻ
em. Bao gồm trẻ em di trú trong
nước, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ
em gái và trẻ em trai, cũng như trẻ
em bị khuyết tật, cho MỌI TRẺ EM ở
MỌI NƠI.

• Quyền được bảo vệ (như bảo vệ
khỏi mọi hình thức xâm hại)

Trang trình chiếu 12 •

• Quyền được tham gia (như được
tự do phát biểu ý kiến, có tiếng nói
trong những vấn đề ảnh hưởng đến
đời sống…)

• Giảng viên có thể tóm tắt một số
nội dung liên quan tới luật pháp,
bao gồm:
– Luật ở nước ta thế nào?
– Những điểm chính nào liên quan
đến xâm hại trẻ em được đề cập
trong Luật Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ
em và Luật Hình sự?
– Hình phạt cho xâm hại trẻ em ở
nước ta là gì?

“Bảo vệ trẻ em” là gì?
• Bảo vệ trẻ em bao gồm phòng tránh
và ứng phó với các hình thức bạo lực
đối với trẻ em, bao gồm cả xâm hại.

• Hôm nay, chúng ta tập trung vào
quyền được bảo vệ. Tuy nhiên, khi
chúng ta thảo luận, mọi quyền của
trẻ em đều có thể được đề cập nếu
có liên quan.

• Luật pháp Việt Nam có những quy
định rõ ràng về bảo vệ trẻ em khỏi
bị xâm hại.

Giảng viên cần nghiên cứu thông tin
luật pháp quốc gia áp dụng nguyên
tắc “lợi ích cao nhất” thế nào trước
khi tiến hành tập huấn.

• Chúng ta sẽ quay lại nguyên tắc này
khi xem xét các hoạt động du lịch
mà có thể vô tình tạo ra sự tác động
của khách du lịch tới trẻ em.

• Quyền được phát triển (như quyền
được học, chơi, nghỉ ngơi, tiếp cận
thông tin...)

• Quyền trẻ em được đề cập một
cách trân trọng, trong luật pháp
trên toàn thế giới.

Lưu ý

• Ví dụ, khi điều tra tội phạm, công an
sẽ phải quyết định giữa việc cần thu
thập thêm chứng cứ (về trẻ đang bị
xâm hại) hay ngăn sự xâm hại xảy ra
ngay lập tức.

• Quyền được sống (như nhu cầu thiết
yếu về thức ăn, nơi ở, mức sống phù
hợp và được chăm sóc y tế)

Luật pháp liên quan là gì?

Nguyên tắc lợi ích cao nhất là gì?
• Nguyên tắc căn bản trong luật pháp
quốc tế đòi hỏi mọi quyết định và
hành động liên quan đến trẻ em
phải đặt lợi ích của trẻ em lên trên
hết.

• Quyền trẻ em có thể chia thành bốn
nhóm:

Trang trình chiếu 10 •
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Giảng viên cần nghiên cứu thông tin
về các luật này trước khi tiến hành
tập huấn.

“Xâm hại trẻ em” là gì?
• Xâm hại trẻ em là bất cứ hành động
(hoặc không nhất thiết là hành
động) có chủ ý và làm tổn thương
hoặc gây nguy hại cho trẻ em.
• Xâm hại trẻ em có thể gây ra tổn
thương cụ thể hay tiềm ẩn đối với
sức khỏe, sự sống còn, phát triển
hoặc nhân cách của trẻ.
• Xâm hại trẻ em có thể chia thành 4
dạng chính, mặc dù có những chỗ
chồng chéo:

Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Xâm hại
trẻ em là gì?”)
Xâm hại trẻ em là gì?
Trẻ em là người dưới 18 tuổi. Xâm hại trẻ em là bất cứ hành động (hoặc không
nhất thiết là hành động) có chủ ý và làm tổn thương hoặc gây nguy hại cho trẻ.
Hàng ngày, có hàng triệu trẻ em trên thế giới bị xâm hại. Xâm hại và bóc lột trẻ
em xảy ra ở mọi quốc gia.

Các hình thức xâm hại
Có bốn hình thức chính của xâm hại trẻ em. Trẻ em thường bị xâm hại dưới
nhiều hình thức khác nhau, trong cùng một thời điểm.

Thể chất

Tình dục

Tinh thần

Xao nhãng

Hậu quả của xâm hại trẻ em
Xâm hại và bóc lột trẻ em gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho
trẻ, cả về mặt thể chất và tâm lý.
Những hậu quả của xâm hại và bóc lột trẻ em cũng ảnh hưởng nghiêm trọng
đến gia đình, cộng đồng và lĩnh vực du lịch

Xâm hại thể chất
• Xâm hại thể chất xảy ra khi một
người làm tổn thương hay đe dọa
làm tổn thương một trẻ em.
• Xâm hại thể chất bao gồm: đánh,
đấm, đá, đẩy, đốt, bóp cổ, ghì, đè,
đầu độc hoặc khống chế không cho
trẻ cử động.

– Ví dụ về việc áp dụng luật ở nước
ta?
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• Xâm hại tinh thần là sự ngược đãi
nghiêm trọng và dai dẳng về tâm lý.

• Rất khó có thể biết con số chính xác
vì nhiều trường hợp người ta không
báo cáo và không được thống kê.
Tuy nhiên, ước tính con số phải là
hàng triệu.

• Có thể là mắng chửi, sỉ nhục, đe dọa,
trêu chọc, chế giễu, hăm dọa hoặc xa
lánh trẻ.
• Tất cả các hình thức xâm hại trẻ em
khác đều gây ra những ảnh hưởng về
mặt tâm lý đối với trẻ.

• Các trẻ em là nạn nhân có ở mọi
thành phần kinh tế xã hội, các lứa
tuổi, tôn giáo và văn hóa.

Xao nhãng

• Xâm hại trẻ em xảy ra ở tất cả các
quốc gia.

• Xao nhãng là thiếu một cách
nghiêm trọng sự quan tâm chăm sóc
về các nhu cầu cơ bản của trẻ.

• Thông thường, trẻ em phải chịu
nhiều hình thức xâm hại. Ví dụ, một
trẻ có thể bị cha mẹ xao nhãng và
ra đường. Ở đó, em có thể trở thành
nạn nhân của xâm hại thể chất và
cũng có thể bị xâm hại cả về tinh
thần hay tình dục.

• Ví dụ: thiếu sự bảo vệ trẻ để bị nguy
hiểm, từ chối chăm sóc y tế hay
những nhu cầu căn bản (như đồ ăn,
quần áo, nơi trú ngụ hoặc chăm sóc
tinh thần).
• Xâm hại tình dục xảy ra khi một ai
đó sử dụng áp lực hoặc lợi dụng
sự tin tưởng của trẻ để lôi kéo trẻ
vào hoạt động tình dục.
• Xâm hại tình dục trẻ em bao gồm
tất cả các hành vi tình dục ép
buộc. Có thể bao gồm cả động
chạm hay thậm chí không tiếp
xúc trực tiếp.
• Xâm hại tình dục trẻ em bao gồm:
– tạo những hình ảnh, video trẻ em
mang tính xâm hại.
– ép buộc trẻ em xem hay tham gia
các hoạt động tình dục, hoặc
– lôi kéo, ép buộc trẻ em vào hoạt
động tình dục hay tham gia các
hành vi tình dục với trẻ em khác
hoặc người lớn.

Xâm hại trẻ em phổ biến như thế
nào?
• Không có con số thống kê chính xác
số trẻ bị xâm hại tình dục.

• Xâm hại tinh thần gây tổn thương
lòng tự trọng của trẻ.

Xâm hại Tình dục

Thông điệp chính
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Lưu ý
Thống kê của UNICEF năm 2012 ở
vùng Đông Á và Thái Bình Dương cho
thấy:
• Mức độ phổ biến của xâm hại thể
chất nghiêm trọng từ 9% đến gần
25% số trẻ em trong khu vực.
• Khoảng từ 14% đến 30% trẻ trai và
trẻ gái đã báo cáo về việc bị ép buộc
tình dục trong đời.
• Những người chưa thành niên và
người lớn đã từng bị xâm hại tình
dục hoặc xâm hại thể chất, khi còn
là trẻ em, có ý định hay cố gắng tự
sát cao hơn bốn lần so với những
người không có tiền sử bị xâm hại.
(Nguồn: UNICEF, Child Maltreatment:
Prevalence, Incidence and
Consequences in the East Asia and
Pacific Region, 2012)

Hậu quả của xâm hại trẻ em?
• Ngiên cứu chỉ ra rằng xâm hại ảnh
hưởng nghiêm trọng đến trẻ em.
• Trẻ em phải chịu đựng nỗi đau thể
chất và tinh thần kéo dài và ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
• Trẻ em không được phát triển đầy
đủ. Những hậu quả của xâm hại trẻ
em cũng tác động đến gia đình,
cộng đồng khi trẻ đến tuổi trưởng
thành. Trẻ có thể chịu đựng sự tổn
thương về tình cảm và tinh thần lâu
dài. Điều này có thể là nguyên nhân
gây ra những vấn đề xã hội cho nạn
nhân.

Chúng ta cần biết rằng, cả bốn dạng
xâm hại thường liên quan đến nhau và
không xảy ra riêng lẻ. Ví dụ như một
đứa trẻ bị xâm hại tinh thần thì cũng
thường bị xao nhãng.
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Thông điệp chính
Hậu quả của xâm hại trẻ em đối với
ngành du lịch?
• Hậu quả của xâm hại có thể vượt
qua nạn nhân trực tiếp và tác động
đến gia đình, cộng đồng và ngành
du lịch.
• Cộng đồng địa phương tẩy chay
ngành du lịch.
• Ngành du lịch mất cơ hội kinh
doanh, bị tai tiếng, mất cơ hội việc
làm…
• Nghiên cứu cho thấy, khách du lịch
đến Đông Nam Á bị tác động bởi
việc họ tiếp xúc với trẻ có nguy cơ.
Và xâm hại trẻ em, trong mối liên
quan đến du lịch, tạo nên hình ảnh
rất tiêu cực về những điểm đến này.

Lưu ý
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3.6

3.3

22.3

6.8

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

Campuchia

Lào

Thái Lan

Việt Nam

36 triệu khách du lịch
đã đến Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam năm 2012.

Trẻ em tại các điểm du lịch 95%

khách du lịch từng tiếp xúc
với trẻ em địa phương, ở
nơi du lịch. Nhiều cuộc tiếp xúc làm cho
khách du lịch cảm thấy buồn, tội lỗi, quan
ngại hoặc thất vọng.

có nguy cơ cao bị xâm hại và bóc lột.

60%
33%
18%
Khách du lịch
đến Khu vực
Ðông Nam Á
muốn:
1

khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em ở trên
đường phố, không có sự giám sát của
người lớn.
khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em đang làm
việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du
lịch (ví dụ: khách sạn, nhà hàng…).
khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em đang làm
việc tại các cơ sở giải trí hoạt động về đêm.

Khách du lịch Bảo vệ Trẻ em ít có những hành động làm
tăng nguy cơ bị xâm hại cho trẻ em.

2

có nhiều lựa chọn tiêu
dùng phù hợp với Du lịch
An toàn cho Trẻ em.

3

góp phần tạo ra sự thay
đổi, theo định hướng của
các cơ quan chính phủ và
ngành du lịch.

28%

Những hành động làm tăng nguy cơ:
= Khách du lịch hiểu về Du lịch An toàn cho Trẻ em

26%

= Khách du lịch nói chung

15 %

được thông tin rõ ràng để
trở thành khách du lịch
bảo vệ trẻ em.

3%
Thăm trung tâm
trẻ mồ côi

15 %

9%

3%

9%

Mua hàng hóa,
dịch vụ từ trẻ em

Cho tiền trẻ ăn xin

Chụp ảnh trẻ
(chưa được sự đồng ý)

Bảo vệ trẻ em
là trách nhiệm của tất cả chúng ta
- Người tham gia nghiên cứu

www.childsafetourism.org
facebook/ChildSafeTourism

twitter.com/childsafetravel

• Chúng ta biết rằng, các điểm đến du
lịch hấp dẫn trẻ có nguy cơ và gia
đình các em vì ở đó có cơ hội kiếm
sống.
• Trẻ em tại các diểm du lịch có nguy
cơ cao bị xâm hại.
• Không một cá nhân hay tổ chức đơn
lẻ nào có thể bảo vệ trẻ.
Chúng ta có trách nhiệm trong bảo vệ Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Bảo vệ
trẻ em và mỗi người trong chúng ta có trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi
những vai trò khác nhau.
người”)

Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ du lịch có trách nhiệm. Du lịch trách
nhiệm giúp chúng ta bảo vệ thiên nhiên, văn hóa và con người, đặc biệt là
con em của chúng ta. Cùng với sự phát triển du lịch trên toàn thế giới, trẻ
em rất dễ trở thành nạn nhân của sự xâm hại và bóc lột. Vì vậy, các em cần
phải được bảo vệ. Bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng cá
nhân hay tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.
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G N DU
ƯỚ LỊCH
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IỆP
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DU

Giới thiệu biểu đồ và hỏi học viên xem
họ phù hợp với phần nào trong đó.
Một người có thể phù hợp với nhiều
phần.

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm
của toàn xã hội

ÀN
NG

Là các bậc cha mẹ, hàng xóm, nhân
viên du lịch, giáo viên, cán bộ tổ chức
phi chính phủ, cán bộ nhà nước, chúng
ta có trách nhiệm khác nhau trong
việc bảo vệ trẻ em.
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Hoạt động: Bạn tương tác với Nếu học viên cần gợi ý:
trẻ em như thế nào trong công
• Làm thủ tục đăng ký nhận phòng
việc? (tùy chọn)
khách sạn, nhà khách, khi gia đình
có trẻ em đi cùng.
• Đề nghị học viên nghĩ về nơi làm
việc và viết ra danh sách những
• Gặp các trẻ địa phương tại các khu
cách mà công việc và nhân viên
du lịch trải nghiệm (home – stays)
hay đồng nghiệp của họ tương tác
khi làm hướng dẫn viên cho khách
với trẻ em, bao gồm cả những băn
nước ngoài.
khoăn mà họ có thể có.
• Gặp trẻ bán hàng lưu niệm và đố ăn
• Mời học viên chia sẻ đáp án và bất
nhẹ cho khách du lịch tại điểm du
kỳ sự lo lắng nào. Viết câu trả lời lên
lịch, nhà hàng, khi chờ phương tiện
bảng hay giấy và cố gắng phân loại
vận chuyển như taxi hay xe khách.
các tương tác trực tiếp hay gián tiếp,
trên phố hay qua khách hàng...

CÁ
C
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• Qua việc bảo vệ trẻ em chúng ta
cũng giúp xây dựng ngành công
nghiệp du lịch tốt hơn, bền vững hơn
- và tác động ngược lại với chúng ta
là có thêm việc làm, đảm bảo thu
nhập, cơ sở vật chất tốt hơn…

Hơn

Nguồn: Những phát hiện chính từ điều tra 268 khách du lịch, thuộc 39 quốc gia, đến Ðông Nam Á, Tầm nhìn Thế giới, Khách du lịch an toàn với trẻ em , 2013.

Trang trình chiếu 17 •

• Hôm nay chúng ta thảo luận về
những gì có thể làm, trên cương vị
là công dân có trách nhiệm và là
thành viên của ngành du lịch tại địa
phương và toàn cầu, để xây dựng
môi trường an toàn cho trẻ.

Khách
du lịch
Khách
du An
lịchtoàn
Bảovới
vệ Trẻ
Trẻ em
em
Châu Á

Lưu ý

• Chúng ta có trách nhiệm khác nhau
trong từng mức độ của hệ thống bảo
vệ trẻ em.

Giảng viên có thể tham khảo báo cáo
Khách du lịch an toàn với trẻ em, năm
2013 của Tầm nhìn Thế giới, trong đó
khảo sát gần 300 khách du lịch đến
Khu vực về nhận thức của họ đối với
xâm hại trẻ em trong mối liên quan
đến ngành du lịch. Bản tổng hợp
thông tin khảo sát được đính kèm
trong Tài liệu phát tay (“Khách du
lịch an toàn với trẻ em”).

được dự báo là tăng trưởng
mạnh mẽ nhất về du lịch
trong hai thập kỷ tới.

Thông điệp chính

TRẺ EM
CHA MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC
CÁN BỘ BẢO VỆ TRẺ EM

KHÁCH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Bạn có thể góp phần xây dựng Du lịch An toàn cho Trẻ em.
Mỗi chúng ta đều có một vai trò quan trọng trong
bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại.

• Đánh dấu sự liên quan giữa vấn đề
và khả năng của ngành du lịch để
tạo ảnh hưởng tích cực đến cuộc
sống của trẻ em, qua đó thể hiện
ngành du lịch có tác động trực tiếp
nhất đến môi trường này.

• Cung cấp thông tin cho khách hàng
về các cơ hội làm tình nguyện với
trẻ em ở địa phương,
• Đưa khách du lịch đến các buổi trình
diễn của trẻ em ở các “Trung tâm
chăm sóc trẻ mồ côi” ,
• Thu xếp tour du lịch thăm “Trung
tâm chăm sóc trẻ mồ côi”.
• Những tình huống mà một người
nào đó không yên tâm về nguy cơ
đối với trẻ em ở địa phương nhưng
không biết phải làm thế nào (những
cảm giác có thể gặp ở bất kỳ ví dụ
nào trên đây).
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PHầN BA: NHỮNG NGUY CƠ ĐỐI VỚI TRẺ EM TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH LÀ GÌ?

Thông điệp chính

Trang trình chiếu 21

TỔNG QUAN

Phần này giúp học viên khám phá các tác động tích cực và tiêu cực của du lịch, bao gồm những sự liên
hệ giữa du lịch và nguy cơ đối với trẻ em.

Hoạt động: Bài kiểm tra (tùy
chọn)
• Bài kiểm tra nhanh về du lịch để
tiếp thêm động lực cho học viên và
để họ suy nghĩ về tầm ảnh hưởng
của ngành du lịch và hiện trạng du
lịch tại Việt Nam.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA TẬP HUẤN
Cuối phần này học viên có thể:
• Nhận ra rằng, sự tăng trưởng của ngành du lịch có tác động cả tích cực lẫn tiêu cực đến trẻ em.

• Hiểu các cách thức mà ngành du lịch có thể làm nảy sinh xâm hại trẻ em, cụ thể là xâm hại tình dục.
• Biết rằng xâm hại trẻ em xảy ra trên toàn cầu cũng như ở địa phương, và nhận ra bản chất của vấn đề.

1.
80 phút

Tài liệu cần phát
• Tài liệu phát tay

Sử dụng hiệu ứng cho trang trình
chiếu. Mỗi lần chỉ có một câu hỏi hiện
lên – tạo yếu tố ngạc nhiên cho mỗi
câu hỏi.
Nếu phù hợp, có thể trao một phần
thưởng nhỏ như kẹo, bút cho mỗi câu
trả lời đúng.

• Bài kiểm tra bao gồm bốn câu hỏi
chính (nếu muốn giảng viên có thể
bổ sung). Điều quan trọng là giảng
viên phải có đáp án TRƯỚC KHI tiến
hành tập huấn.

• Nhận biết và hiểu rõ mối liên hệ giữa du lịch và nguy cơ đối với trẻ em nói chung.

Thời gian cần thiết

Lưu ý

Các tài liệu khác
• Giấy- bảng lật

Năm ngoái có bao nhiêu khách
du lịch nước ngoài đến Việt
Nam?

2. Họ đến Việt Nam vì lý do gì?

• Bút dạ

3. Nêu tên năm quốc gia có số
lượng khách du lịch đến Việt
Nam đông nhất ?

• Phần thưởng cho các câu hỏi như
kẹo, bút… (tùy chọn)

4. Năm điểm du lịch phổ biến nhất
ở Việt nam là gì?

Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 20

Thông điệp chính
• Du lịch là ngành công nghiệp tăng
trưởng nhanh nhất trên thế giới.
• Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc dự
báo, châu Á sẽ tăng trưởng mạnh
nhất toàn cầu trong hai thập kỷ tới.

Lưu ý

Trang trình chiếu 22

Là một trong những ngành công
nghiệp tăng trưởng nhanh nhất thế
giới, du lịch mang lại nhiều lợi nhuận
nhưng cũng có những tác động tiêu
cực.

Hoạt động:Thi đua (tùy chọn)

• Du lịch thúc đẩy các mô hình tích
cực và vui vẻ như các kỳ nghỉ, thư
giãn, phiêu lưu và thụ hưởng. Vì vậy,
chúng ta có thể sẽ băn khoăn là
bằng cách nào mà du lịch lại có mối
liên hệ tới xâm hại trẻ em.

• Giải thích rằng, du lịch là một trong
những ngành công nghiệp tăng
trưởng nhanh nhất thế giới. Du lịch
mang lại nhiều lợi nhuận nhưng
cũng có những tác động tiêu cực.

• Nhưng có những nguy cơ đối với trẻ
em lại có liên hệ trực tiếp với ngành
du lịch.

• Chia học viên thành hai nhóm và
giao cho mỗi nhóm giấy Ao và bút
dạ.

Nếu cần gợi ý, có thể dùng các ví dụ
sau:

Tác động tích cực
• Tăng cơ hội việc làm cho các gia
đình – mang lại đời sống tốt hơn cho
trẻ em.
• Thêm thu nhập dẫn đến nâng cấp
cơ sở hạ tầng (đường sá, trường học,
công viên cho trẻ em vui chơi, dịch
vụ y tế).

• Khi ngành du lịch tăng trưởng nhanh
chóng, xâm hại trẻ em cũng qua đó
mà tăng lên và trở nên tồi tệ nếu
chúng ta không hành động ngay từ
bây giờ.
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Thông điệp chính
• Thông báo cho mỗi nhóm biết, họ
có ba phút để liệt kê tất cả những
tác động của du lịch đến cộng đồng
(bao gồm cả trẻ em). Một nhóm tập
trung vào những tác động tích cực.
Nhóm còn lại tập trung vào những
tác động tiêu cực.
• Sau ba phút, yêu cầu nhóm thảo
luận về những tác động tích cực
chia sẻ các điểm đã rút ra sau khi
thảo luận và nhấn mạnh các lợi ích
mà ngành du lịch mang lại cho trẻ
em. Sau đó đề nghị nhóm tiêu cực
chia sẻ.
• Có thể dùng những điểm tiêu cực
này làm điểm khởi đầu thảo luận về
các cách khác nhau mà ngành du
lịch có thể gây ra nguy cơ cho trẻ
em.

Trang trình chiếu 23 •

Chúng ta có thể thấy, mối liên hệ giữa
du lịch và xâm hại trẻ em thể hiện
dưới ba hình thức chính.
1. Trẻ em đường phố
• Trước hết, chúng ta nhìn nhận trẻ
em đường phố trong môi trường du
lịch.
• Ví dụ, trẻ có nguy cơ và gia đình
mong muốn đến các điểm du lịch
hay gặp gỡ khách du lịch để tìm
kiếm thu nhập.
• Đôi khi, các trẻ này do người lớn
điều khiển, có thể là người nhà hay
người ngoài. Có thể các trẻ này
không đi học, đặc biệt trẻ từ nơi
khác tới, điều làm cho các em càng
có nguy cơ cao.
• Các trẻ em và thanh niên này có thể
tham gia vào các hoạt động kiếm
thu nhập trên phố như ăn xin hay
bán đồ ăn cho khách du lịch.
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Lưu ý

Trang trình chiếu

Tác động tiêu cực
• Những người và những nền văn hóa
khác nhau ở cùng một nơi có thể
dẫn đến xung đột, lạm dụng quyền
lực hoặc tiền bạc.

Thông điệp chính

Lưu ý

• Chính những trẻ mà dành nhiều thời
gian trên phố hay ở các nơi “công
cộng” là những đối tượng có nguy
cơ bị xâm hại cao nhất.

Giảng viên cũng cần lưu ý rằng, học
viên có thể có nhiều kiến thức về
những cách thức mà trẻ em có thể
bị xâm hại trong hoạt động du lịch.
Trong trường hợp đó, giảng viên cần
tạo thêm không gian cho suy nghĩ và
thảo luận. Trong trường hợp ngược lại
thì không cần.

• Sự gặp gỡ giữa trẻ có nguy cơ và
khách du lịch, với tiền bạc, có nghĩa
là những khách du lịch đó có khả
năng “làm hại hay giúp đỡ” người
dân địa phương.

• Trẻ em bị ảnh hưởng bởi những tiêu
cực thương mại.
• Trẻ em có thể bị dùng làm công cụ
kiếm tiền từ du lịch, thông qua việc
ăn xin hay bán hàng rong. Sống hay
kiếm sống trên đường phố, trẻ em
dễ bị xâm hại.

• Thường thì những khách du lịch từ
các quốc gia phát triển hơn chưa
từng thấy cảnh trẻ em trên phố
như thế này. Ở nhiều nước, (như Úc,
Anh), nếu thấy một trẻ em làm việc
trên phố, người ta có thể báo cho
dịch vụ bảo vệ trẻ em và cán bô bảo
vệ trẻ em sẽ làm ngay một đánh giá
về tình trạng và hoàn cảnh của trẻ.

• Khách du lịch có thể tìm đến thăm
những nơi chỉ giới hạn cho những
người đáng tin cậy, như các trung
tâm chăm sóc trẻ mồ côi, trường
học, nhà riêng...

Lưu ý rằng một số khách du lịch quốc
tế có thể không quen với việc nhìn
thấy trẻ em có nguy cơ trên đường
phố, vì vậy họ thường gọi điện để nhờ
những người làm việc trong ngành du
giải thích tình hình cho họ. Có thể sẽ
rất hữu ích nếu khai thác cảm nhận
của họ về điều này và sự lựa chọn mà
họ phải làm, trong các tình huống như
khi một khách du lịch muốn mua một
chiếc khăn từ một đứa trẻ.

Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Nguy cơ
cho trẻ trong ngành du lịch là gì?”)
Những nguy cơ đối với trẻ em
trong hoạt động du lịch là gì?
1

Trẻ em đường phố trong môi trường du lịch.
Ví dụ, trẻ em có thể ăn xin, bán hàng hóa hoặc thức ăn cho khách du
lịch. Những trẻ em gái và trẻ em trai, dành nhiều thời gian ở trên đường
phố, có nguy cơ bị xâm hại cao nhất.

2

Trẻ em làm việc trong lĩnh vực du lịch hoặc liên quan tới lĩnh
vực du lịch.
Ví dụ, trẻ em làm việc trong ngành du lịch bao gồm: làm hướng dẫn du
lịch, làm việc trong nhà hàng, quán bar, quán karaoke… Trẻ em cũng có
thể bị bóc lột trong lĩnh vực công nghiệp tình dục.

3

Những trẻ em mà khách du lịch dễ dàng tiếp cận.
Ví dụ, kẻ xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch có thể tiếp
cận với những trẻ em gái và trẻ em trai dễ bị tổn thương, bằng cách
làm việc hay tham gia các hoạt động tình nguyện tại trường học hoặc
các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Những loại hình du lịch có thể làm
tăng sự tiếp cận giữa khách du lịch và trẻ em dễ bị tổn thương bao gồm:
“Thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi” mà có thể gây hại cho
sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của trẻ em, đồng thời đẩy trẻ
em vào nguy cơ bị xâm hại.
“Du lịch tình nguyện” trong các tổ chức bảo trợ trẻ em, mà ở đó,
những khách du lịch làm tình nguyện viên không qua sự kiểm tra
nhân thân đầy đủ.
“Du lịch tại gia” không đảm bảo được ranh giới cần thiết giữa
khách du lịch và trẻ em

Trẻ em rất dễ bị tổn thương bởi
các hình thức xâm hại khác nhau.

Giảng viên nên thu thập các dẫn
chứng điển hình ở địa phương về các
nguy cơ đối với trẻ, trong môi trường
du lịch.
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2. Trẻ bị bóc lột

Giảng viên nên thu thập các dẫn
chứng điển hình, ở địa phương, về các
• Hai là, chúng ta nhìn thấy trẻ em
nguy cơ đối với trẻ trong môi trường
làm việc trong ngành du lịch hay các du lịch.
ngành liên quan, đôi khi trong tình
Dành thời gian cho học viên chia sẻ
trạng bị bóc lột.
về tình hình và cách họ phản ứng.
• Ví dụ, trẻ em phải bán hàng rong
Học viên có thể có những phản ứng
trên phố với các đồ lưu niệm, đồ ăn
mạnh, bao gồm ân hận, đổ thừa và
nhanh, vé số, thuốc lá, bưu thiếp
tội lỗi. Giảng viên nên trấn an để giúp
hay đánh giày...
họ giảm sự lo lắng. Nhắc cho học viên
là khóa tập huấn này làm họ mạnh
• Trẻ em phải làm việc trong ngành
mẽ lên.
du lịch từ bé, bao gồm: làm hướng
dẫn du lịch, làm trong nhà hàng,
quán cà phê, karaoke, bar, khách
sạn.

• Cũng có bằng chứng cho thấy trẻ
em bị bóc lột tình dục, trong một số
dịch vụ dành cho người nước ngoài.
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Thông điệp chính
3. Trẻ dễ tiếp cận
• Lĩnh vực quan tâm thứ ba là thực
tiễn trẻ dễ bị khách du lịch tiếp cận.
Trẻ không nhất thiết phải làm việc
trong nhành du lịch, nhưng càng
ngày chúng ta càng thấy ngành
công nghiệp du lịch vô tình làm tăng
nguy cơ xâm hại trẻ em bằng cách
tạo điều kiện để khách du lịch dễ
dàng tiếp xúc với các trẻ em, cả gái
lẫn trai.

Lưu ý
Giảng viên nên thu thập các dẫn
chứng điển hình ở địa phương về các
nguy cơ đối với trẻ trong môi trường
du lịch.

Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 27 •

Chia sẻ về việc khách du lịch đến
thăm các trường học hay trung tâm
chăm sóc trẻ mồ côi dễ gây tranh cãi.
Thường nó xoay quanh vấn đề cái gì
là tốt nhất cho trẻ và khách du lịch
có thể làm gì. Điều quan trọng là xử
lý một cách tế nhị nhưng phải làm rõ
được rằng, lợi ích của trẻ mới là điều
đáng quan tâm nhất. (Xem chi tiết ở
phần sau).

Thông điệp chính

• Hầu hết các khách du lịch gặp gỡ trẻ Giảng viên có thể tham khảo báo cáo
em khi họ đến khu vực Đông Nam Á. Khách du lịch an toàn với trẻ em năm
2013 của Tầm nhìn Thế giới, mà trong
• Nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiều cuộc
đó khảo sát gần 300 khách du lịch
tiếp xúc làm cho khách du lịch thấy
đến khu vực về nhận thức của họ đối
buồn, tội lỗi, quan ngại hay thất
với xâm hại trẻ em trong sự liên quan
vọng.
tới hoạt động du lịch.
• Nhiều trường hợp khách du lịch
thể hiện mong muốn được giúp đỡ
nhiều hơn. Mặt khác, họ nhấn mạnh
sự bực dọc vì địa phương không làm
được gì nhiều.

• Ví dụ, kẻ xâm hại tình dục trẻ em
đi du lịch và có thể tiếp cận với trẻ,
mà không bị giám sát, tại các trường
Tại thời điểm này có thể nhắc lại
học hoặc trung tâm chăm sóc trẻ
“nguyên tắc lợi ích cao nhất” – lợi ích
mồ côi.
tốt nhất cho trẻ phải được đưa lên
• Điều này cũng xảy ra với những
hàng đầu trong mọi quyết định và
doanh nghiệp có tên gọi là “du lịch
hành động liên quan đến trẻ em.
trách nhiệm” hay “du lịch văn hóa”.

Lưu ý

• Một số khách du lịch bị ảnh hưởng
bởi việc nhìn thấy trẻ làm việc trên
đường phố hay ăn xin.
• Một vài khách du lịch thậm chí phát
biểu rằng, chuyến du lịch của họ
đến Khu vực sẽ được cải thiện nếu
trẻ em được bảo vệ tốt hơn.

Bản tổng hợp thông tin khảo sát được
đính kèm trong Tài liệu phát tay
(“Khách du lịch an toàn với trẻ em”).
Khách
du lịch
Khách
du An
lịchtoàn
Bảovới
vệ Trẻ
Trẻ em
em
3.6

3.3

22.3

6.8

Châu Á

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

được dự báo là tăng trưởng
mạnh mẽ nhất về du lịch
trong hai thập kỷ tới.

Campuchia

Lào

Thái Lan

Việt Nam

Hơn

36 triệu khách du lịch
đã đến Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam năm 2012.

Trẻ em tại các điểm du lịch 95%
có nguy cơ cao bị xâm hại và bóc lột.

60%
33%
18%
Khách du lịch
đến Khu vực
Ðông Nam Á
muốn:
1

được thông tin rõ ràng để
trở thành khách du lịch
bảo vệ trẻ em.

2

có nhiều lựa chọn tiêu
dùng phù hợp với Du lịch
An toàn cho Trẻ em.

3

góp phần tạo ra sự thay
đổi, theo định hướng của
các cơ quan chính phủ và
ngành du lịch.

khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em ở trên
đường phố, không có sự giám sát của
người lớn.

khách du lịch từng tiếp xúc
với trẻ em địa phương, ở
nơi du lịch. Nhiều cuộc tiếp xúc làm cho
khách du lịch cảm thấy buồn, tội lỗi, quan
ngại hoặc thất vọng.

khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em đang làm
việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du
lịch (ví dụ: khách sạn, nhà hàng…).
khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em đang làm
việc tại các cơ sở giải trí hoạt động về đêm.

Khách du lịch Bảo vệ Trẻ em ít có những hành động làm
tăng nguy cơ bị xâm hại cho trẻ em.

28%

Những hành động làm tăng nguy cơ:
= Khách du lịch hiểu về Du lịch An toàn cho Trẻ em

26%

= Khách du lịch nói chung

15 %
3%
Thăm trung tâm
trẻ mồ côi

15 %
3%
Cho tiền trẻ ăn xin

9%

9%

Mua hàng hóa,
dịch vụ từ trẻ em

Chụp ảnh trẻ
(chưa được sự đồng ý)

Bảo vệ trẻ em
là trách nhiệm của tất cả chúng ta
- Người tham gia nghiên cứu

Nguồn: Những phát hiện chính từ điều tra 268 khách du lịch, thuộc 39 quốc gia, đến Ðông Nam Á, Tầm nhìn Thế giới, Khách du lịch an toàn với trẻ em , 2013.

www.childsafetourism.org
facebook/ChildSafeTourism
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• Nhiều nước không cho phép người
lạ vào làm việc hay tiếp xúc với trẻ
mà chưa qua kiểm tra chặt chẽ về lý
lịch và trình độ.

38

Một lần nữa, giảng viên có thể dừng
một lát, tạo điều kiện cho học viên
cảm nhận những xúc cảm và tình cảm
phát sinh khi tiếp nhận những thông
tin này.

• Một vài ví dụ cụ thể:

“Du lịch thăm trung tâm chăm sóc
trẻ mồ côi” là một xu hướng đáng
– “Du lịch thăm trung tâm chăm sóc
quan ngại trong khu vực và không
trẻ mồ côi”, nơi các khách du lịch
nên khuyến khích. Bởi vì, các chuyến
được phép thăm và tiếp xúc với trẻ
thăm ngắn ngày như vậy lấy đi quyền
em được chăm sóc trong môi trường
được an toàn và riêng tư tại chính
từ thiện.
ngôi nhà của trẻ. Nghiên cứu cũng
cho thấy, các chuyến thăm ngắn ngày
– “Du lịch tình nguyện” với các hoạt
cũng gây hại cho sự phát triển và cảm
động liên quan đến trẻ em, thường
giác yên bình của trẻ. Hơn nữa nếu
thiếu sự kiểm tra đầy đủ về những
không kiểm soát khách du lịch tốt, có
người lớn làm việc với trẻ em.
thể đẩy trẻ vào nguy cơ bị xâm hại.
– “Home-stays”, nơi người lớn lạ
“Bị chính người chăm sóc xâm hại”
mặt, ở trong nhà dân, thường có tiếp
(nhân viên hay tình nguyện viên xâm
xúc với trẻ mà không được giám sát
hại trẻ em nơi họ làm việc) là một loại
• Các “hoạt động” này làm cho khách xâm hại trẻ em trong hoạt động du
lịch đã được ghi nhận.
du lịch có “trải nghiệm” thỏa mãn
mong muốn “giúp đỡ” hơn là tập
trung vào các lợi ích lâu dài cho trẻ
em.

twitter.com/childsafetravel

Trang trình chiếu 28 •

• Khi chúng ta nhìn nhận vấn đề nguy
cơ trẻ em bị xâm hại và các dạng
xâm hại, có thể thấy rõ chúng có liên
quan đến nhau.
• Nhiều tình huống nêu trên có liên
quan hay dẫn đến xâm hại tình dục.
• Tập trung vào vấn đề cụ thể là xâm
hại tình dục trẻ em trong hoạt động
du lịch, chúng ta thấy kẻ xâm hại
có thể tiếp cận trẻ đang làm việc
trên phố hay trong các cơ sở, hoặc
chúng có thể tiếp cận các trẻ em có
nguy cơ khác, thông qua làm việc,
làm tình nguyện cho trường học hay
trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi...
Chúng có thể sử dụng mạng lưới môi
giới ở địa phương để giúp chúng tìm
kiếm và xâm hại trẻ em (thậm chí
đôi khi là người làm trong ngành du
lịch).
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Lưu ý

Trang trình chiếu

• Xâm hại tình dục trẻ em trong
ngành du lịch là một hiện tượng
toàn cầu, lan rộng từ châu Mỹ tới
châu Phi, châu Á và châu Âu. Không
có quốc gia nào là miễn nhiễm cả.

• Không thể nhận ra kẻ xâm hại tình
dục qua vẻ bề ngoài. Thay vào đó,
cần nhận ra những tình huống nguy
hại cho trẻ và những hành vi đáng
ngờ của những người lớn xung
quanh trẻ.

Xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt
động du lịch là gì?

Trang trình chiếu 31

• Như chúng ta đã biết, khách du lịch
quốc tế đến Khu vực này ngày càng
tăng.

• Thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em
trong hoạt động du lịch sử dụng
nhiều cách để tiếp cận trẻ em.
Ví dụ:

• Những kẻ xâm hại là khách du lịch,
khách lữ hành, hay công dân nước
ngoài xâm hại tình dục trẻ em ở một
quốc gia hay nhiều quốc gia khi họ
đến du lịch hoặc sinh sống.

• Chúng có thể là chuyên gia sống ở
nước ngoài, doanh nhân đi công tác
hay khách du lịch ngắn hạn.
• Chúng có thể làm trong những lĩnh
vực chuyên môn (giáo viên, bác sĩ –
những ngành nghề có thể xây dựng
mối quan hệ với trẻ em trước khi
thực hiện xâm hại).

Giảng viên có thể cung cấp các dẫn
chứng gần đây và liên quan xảy ra ở
trong nước.

• Kẻ xâm hại cũng nhắm đến các
quốc gia có nền kinh tế, xã hội
nghèo nàn và điều đó làm cho trẻ
em dễ có nguy cơ hơn.

• Một số lượng nhỏ khách du lịch sử
dụng những chuyến du lịch như là
một cơ hội để xâm hại tình dục trẻ
em. Một số đã từng lạm dụng trẻ em
ở nước mình.

• Không có khuôn mẫu của kẻ xâm
hại tình dục trẻ em. Thủ phạm xâm
hại tình dục trẻ em đến từ tất cả
quốc gia và mọi tầng lớp.

• Thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em
đến các quốc gia Đông Nam Á để
xâm hại trẻ vì nhiều lý do.
• Ví dụ, nhiều nước có luật pháp và
quy định chặt chẽ để ngăn chặn
thủ phạm tiếp cận trẻ em có nguy
cơ. Vì vậy, chúng nhắm đến các
quốc gia có luật pháp gia có luật
pháp chặt chẽ hơn.

• Hầu hết những người đi du lịch đều
là khách du lịch có trách nhiệm và
họ tôn trọng văn hóa, môi trường
và con người khi đi du lịch hay sinh
sống tại một quốc gia nào đó, trong
một thời gian nhất định.
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Lưu ý

• Kẻ xâm hại có thể là người lớn ở mọi
lứa tuổi, cả trẻ và già.

• Đây là vấn đề nghiêm trọng cần sự
chú ý khẩn cấp.
Trang trình chiếu 29 •

Thông điệp chính

– Một số kẻ bố trí để xâm hại trẻ ở
một nơi cụ thể.
– Một số lợi dụng môi trường nghỉ
dưỡng để xâm hại trẻ.
Điều quan trọng phải ghi nhớ là trẻ
em dễ bị xâm hại từ những người
quen biết – và xâm hại tình dục trẻ em
không chỉ là “vấn đề ngoại lai”.

– Một số đi sang nước ngoài, tới
những nơi mà họ biết thông tin có
trẻ em để quan hệ tình dục.
– Một số kẻ xâm hại có thể thường
xuyên đến một quốc gia và ở đó
vài tháng hay hàng năm. Trong
trường hợp này, chúng không hẳn
là khách du lịch mà là ngoại kiều
có nhà hay căn hộ riêng.

• Chúng có thể là cả nam và nữ.
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– Một số làm việc như tình nguyện
viên, giáo viên, bác sĩ nước ngoài
và xâm hại trẻ em họ tiếp xúc
trong quá trình làm việc tại các
chương trình từ thiện, “trung tâm
chăm sóc trẻ mồ côi”, trường học,
phòng khám y khoa…

• Trẻ có thể bị tiếp cận thông qua
mạng internet.
• Không bao giờ được đổ lỗi cho trẻ
em khi bị xâm hại.

– Một số kẻ xâm hại sử dụng mạng
lưới môi giới tại địa phương để
giúp chúng tìm và xâm hại trẻ em.
Như đã lưu ý, có những loại người
mà có thể hỗ trợ kẻ xâm hại tiếp
cận và xâm hại trẻ em.
Nạn nhân là ai?
• Thủ phạm xâm hại có thể nhắm tới
bất kỳ trẻ em nào.
• Nạn nhân có thể là trẻ em trai hoặc
trẻ em gái

• Trẻ em luôn là nạn nhân.
• Người lớn chịu trách nhiệm bảo vệ
trẻ em khỏi bị xâm hại.
Giảng viên thu thập và đưa ra dẫn
chứng về sự đa dạng của các nạn
nhân trong nước, theo các tiêu chí
tuổi, giới tính, nơi cư trú…

Mọi dẫn chứng từ truyền thông
(không đưa thông tin chi tiết của nạn
• Trẻ em là bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Điều nhân) đều hữu ích.
này nghĩa là nạn nhân có thể là bất
kỳ trẻ em nào trong độ tuổi từ 0-17
tuổi.
• Đó có thể là trẻ sơ sinh, thiếu nhi
hay thiếu niên.
• Trẻ em thuộc giới tính thứ ba, trẻ
em bị bóc lột tình dục, trẻ bị khuyết
tật có thể có nguy cơ cao. Ở đây
bao gồm các loại khuyết tật từ vận
động, giác quan nghe nhìn, trí tuệ
hay tâm thần.

Lưu ý

• Tuy nhiên, nạn nhân cũng có thể từ
các gia đình trung lưu hay khá giả.
Có thể bị ảnh hưởng của chủ nghĩa
vật chất hay hưởng thụ (thường
liên quan đến ganh đua). Và các em
không nhận ra những nguy cơ liên
quan đến tình trạng của mình.

– Một số sử dụng internet để xâm
hại trẻ em ở các nước khác (ví dụ
như dùng “webcams”).
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Thông điệp chính
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• Là một công dân có trách nhiệm
và là thành viên của ngành công
nghiệp du lịch toàn cầu, (bất kể vị trí
công tác nào) bạn có ảnh hưởng tích
cực đến việc tạo lập một môi trường
an toàn cho trẻ em.

Hãy đảm bảo rằng, mọi người đều
hiểu rõ tiền đề cơ bản là, họ có thể
làm cho môi trường du lịch trở nên an
toàn hơn cho trẻ em bằng cách giảm
thiểu cơ hội để xâm hại trẻ em có thể
xảy ra.

• Vì lý do này, những người làm du
lịch trên toàn thế giới đang giúp xây
dựng môi trường “du lịch an toàn
cho trẻ em”.
• Điều quan trọng là bạn nhận thức
được vấn đề xâm hại tình dục trẻ
em trong hoạt đoọng du lịch, và biết
phải làm gì để bảo vệ trẻ em khỏi
nguy cơ bị xâm hại một cách hiệu
quả.

• Trẻ em là nạn nhân xâm hại thường
ở trong hoàn cảnh khó khăn.
Thường là nghèo, sống lang thang
trên đường phố hoặc bãi biển, thất
học, thuộc dân tộc thiểu số hay gia
đình ly tán. Nạn nhân thường trải
qua nhiều hình thức xâm hại khác, ở
nhà hay trên đường phố.
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PHẦN BỐN: “DU LỊCH AN TOÀN CHO TRẺ EM” LÀ GÌ?

Trang trình chiếu 36

TỔNG QUAN

Phần này giới thiệu cho các học viên khái niệm “du lịch an toàn cho trẻ em”và lợi ích của nó không chỉ
đối với trẻ em mà cả với ngành công nghiệp du lịch.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA TẬP HUẤN
Cuối phần này, học viên có thể:
• Giải thích mối liên quan giữa du lịch trách nhiệm và du lịch an toàn cho trẻ em.

• Nhận ra rằng, du lịch an toàn cho trẻ em mang đến ích lợi quan trọng cho kinh doanh.
• Nhận biết được thế nào là môi trường du lịch an toàn cho trẻ em.
• Hiểu rõ trách nhiệm cá nhân và nghề nghiệp để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại trong hoạt động du lịch.

30 phút

Tài liệu cần phát
• Tài liệu phát tay

Các tài liệu khác
• Giấy- bảng lật
• Bút dạ

Trang trình chiếu

Thông điệp chính
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• Ngành du lịch ứng phó với vấn đề
này thế nào? Làm cách nào để tạo
dựng “du lịch an toàn cho trẻ em”?
“Du lịch an toàn cho trẻ em” là gì? Vì
sao nó quan trọng?

Trang trình chiếu 35 •

• Du lịch an toàn cho trẻ em là du lịch
mà:
– Nhận ra vai trò tiềm năng và tác
động đối với xâm hại trẻ em
– Chịu trách nhiệm làm tối thiểu
hóa các tác động nguy hại (trực
tiếp hay gián tiếp) đối với trẻ có
nguy cơ, và
– Đóng vai trò tích cực trong việc
làm vững mạnh và duy trì môi
trường an toàn với mọi trẻ em

• Du lịch an toàn cho trẻ em là một
phần của “du lịch trách nhiệm”
• Có thể bạn đã nghe về “du lịch trách
nhiệm”. Du lịch trách nhiệm liên
quan đến bảo vệ tự nhiên, văn hóa
và các giá trị nhân văn, trong đó, trẻ
em cần được bảo vệ đặc biệt.
• Đang có nhu cầu ngày càng tăng từ
khách du lịch để hỗ trợ du lịch trách
nhiệm.

• Nhận biết đối tượng chính chịu trách nhiệm về xây dựng du lịch an toàn cho trẻ em.

Thời gian cần thiết

Thông điệp chính

Lưu ý

Để hiểu ý nghĩa của du lịch an toàn
cho trẻ em, chúng ta có thể giải thích
theo cách sau. Bước một là căn bản,
bước hai xây dựng trên bước một và
bước ba xây dựng trên bước hai.
Nhận ra vai trò và tác động liên quan
đến hiểu biết về các liên kết như đã
làm bên trên. Có thể không biểu hiện
rõ ràng nhưng mọi thứ chúng ta đã
làm đều có tác động đến những thứ
khác.

• Được thể hiện qua nhu cầu trải
nghiệm “đầy ý nghĩa” (như “du lịch
tình nguyện”).

Lưu ý
• Giảng viên có thể bổ sung các
thành tố liên quan trong chính sách
du lịch quốc gia hay chiến lược phản
ánh ưu tiên hàng đầu của quốc gia
về du lịch chất lượng và có trách
nhiệm.
• Nếu không có các tiêu chí quốc gia,
có thể liên kết một nguồn thông
tin và tiêu chuẩn quốc về du lịch có
trách nhiệm. Ví dụ:
• The Global Code of Ethics, available
at: http://www.unwto.org/ethics/
index.php

• Nhưng phải đảm bảo những trải
nghiệm đó không làm cho trẻ em
gặp nguy hiểm hay bị tác động tiêu
cực trong đời sống bình thường.
• Du lịch an toàn cho trẻ em được các
tổ chức du lịch quốc tế ủng hộ như Tổ
chức Du lịch Liên Hợp Quốc. Cùng với
các việc khác, Tổ chức này đã phát
triển Quy tắc ứng xử đạo đức toàn
cầu trong du lịch (Global Code of
Ethics) mà đề cập cụ thể rằng, xâm
hại trẻ em đi ngược lại những nền
tảng căn bản của du lịch. Tổ chức Du
lịch Quốc tế của Liên Hợp Quốc cũng
hỗ trợ các chiến dịch Du lịch an toàn
cho trẻ em.
• Các Bộ trưởng Du lịch của cả mười
nước ASEAN đã ký Quy tắc ứng xử
đạo đức toàn cầu trong du lịch của
UNWTO. Bằng hành động đó, mỗi
quốc gia đã chính thức cam kết ngăn
chặn xâm hại trẻ em trong hoạt
động du lịch.

Chịu trách nhiệm liên quan đến
nguyện vọng và cam kết cá nhân
trong việc cân nhắc các tác động khi
đưa ra lựa chọn và quyết định.
Đóng vai trò tích cực liên quan đến ý
định tìm kiếm cơ hội và khả năng với
mục tiêu tạo nên môi trường an toàn.
Giống như đón nhận vị trí mới.
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Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 37 •

Thông điệp chính

Lưu ý

Trang trình chiếu

• “Du lịch an toàn cho trẻ em” đòi hỏi
những nỗ lực phối hợp của nhiều
đối tác. Nó đòi hỏi phải hiểu không
chỉ vai trò của chúng ta mà còn của
những người khác nữa. Hiểu vai trò
của chúng ta và của người khác giúp
chúng ta cùng nhau hợp tác làm
việc.

• Du khách cần được thông tin, được
nâng cao năng lực và đưa ra những
lựa chọn để giúp trẻ em an toàn.
Trang trình chiếu 38 •

• Điều quan trọng là nhớ rằng, cho
dù bảo vệ trẻ em là việc của tất cả
mọi người, thì vẫn có các chuyên
gia được đào tạo và có kinh nghiệm
trong xây dựng hệ thống và dịch vụ
cho trẻ em. Chúng ta phải thừa nhận
vai trò của họ và tham vấn họ khi cần
thiết. Bằng không, có khi chúng ta ra
quyết định với ý định tốt nhưng lại
không có lợi cho trẻ em hay tệ hơn là
gây hại cho trẻ em.

• Doanh nghiệp, các tổ chức cộng
đồng và người dân địa phương đều
có thể nâng cao vai trò, trách nhiệm
trong việc đảm bảo cho mọi trẻ em
đều được bảo vệ an toàn và tạo
dựng môi trường bảo vệ an toàn đó.

Khách du lịch muốn đóng vai trò gì?
• Nghiên cứu cho thấy khách du lịch
đến khu vực này muốn giúp đỡ trẻ
em mà họ tin là đang có nguy cơ
nhưng nhiều người nhầm lẫn về
những việc họ có thể làm.

Giảng viên có thể tham khảo báo
cáo Khách du lịch an toàn với trẻ em
năm 2013 của Tầm nhìn Thế giới, mà
trong đó khảo sát gần 300 khách du
lịch đến khu vực về nhận thức của họ
đối với xâm hại trẻ em, trong mối liên
quan đến du lịch.

• Nghiên cứu cũng cho thấy, khách
du lịch muốn đóng góp tích cực và
cần thêm thông tin về cách họ có
thể làm.

Bản tổng hợp thông tin khảo sát
được đính kèm trong Tài liệu phát
tay (“Khách du lịch an toàn với trẻ
em”).

• Nhiều khách du lịch muốn hỗ trợ cho
các doanh nghiệp du lịch thực hiện
các biện pháp bảo vệ an toàn cho
trẻ em.

• Ví dụ, đôi khi có doanh nghiệp hay
cá nhân muốn giúp đỡ trẻ, họ tự
động nghĩ đến trẻ được nuôi dạy
trong các cơ sở, (như trung tâm
chăm sóc trẻ mồ côi). Tuy nhiên,
chứng cứ toàn cầu cho thấy, nơi tốt
nhất cho trẻ là gia đình, các nỗ lực
của chúng ta nên dành cho chính
những hệ thống đó.
• Đây chính là môi trường an toàn mà
chúng ta muốn tạo dựng để bảo vệ
trẻ em bền vững.

Lưu ý

• Bản thân khách du lịch cũng đóng
vai trò quan trọng trong việc bảo vệ
trẻ em và xây dựng một môi trường
an toàn cho trẻ em, bằng cách tôn
trọng các giá trị cộng đồng và an
ninh xã hội cho trẻ em cũng như các
đối tượng nguy cơ khác.

• Giảng viên giới thiệu biểu đồ để
nhấn mạnh vai trò quan trọng của
của mỗi cá nhân, doanh nghiệp.
• Khi chúng ta muốn giúp đỡ trẻ em,
chúng ta cần giúp đỡ theo hệ thống
này, đó là trong hệ thống gia đình,
hệ thống cộng đồng.

Thông điệp chính

• Khách lữ hành và khách du lịch đến
Khu vực ưa thích du lịch an toàn cho
trẻ em.
• Khách du lịch muốn được hướng dẫn
những việc đơn giản để thực hiện.

Khách
du lịch
Khách
du An
lịchtoàn
Bảovới
vệ Trẻ
Trẻ em
em
3.6

3.3

22.3

6.8

Châu Á

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

được dự báo là tăng trưởng
mạnh mẽ nhất về du lịch
trong hai thập kỷ tới.

Campuchia

Lào

Thái Lan

Việt Nam

Hơn

36 triệu khách du lịch
đã đến Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam năm 2012.

Trẻ em tại các điểm du lịch 95%
có nguy cơ cao bị xâm hại và bóc lột.

60%
33%
18%
Khách du lịch
đến Khu vực
Ðông Nam Á
muốn:
1

được thông tin rõ ràng để
trở thành khách du lịch
bảo vệ trẻ em.

2

có nhiều lựa chọn tiêu
dùng phù hợp với Du lịch
An toàn cho Trẻ em.

3

góp phần tạo ra sự thay
đổi, theo định hướng của
các cơ quan chính phủ và
ngành du lịch.

khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em ở trên
đường phố, không có sự giám sát của
người lớn.

khách du lịch từng tiếp xúc
với trẻ em địa phương, ở
nơi du lịch. Nhiều cuộc tiếp xúc làm cho
khách du lịch cảm thấy buồn, tội lỗi, quan
ngại hoặc thất vọng.

khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em đang làm
việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du
lịch (ví dụ: khách sạn, nhà hàng…).
khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em đang làm
việc tại các cơ sở giải trí hoạt động về đêm.

Khách du lịch Bảo vệ Trẻ em ít có những hành động làm
tăng nguy cơ bị xâm hại cho trẻ em.

28%

Những hành động làm tăng nguy cơ:
= Khách du lịch hiểu về Du lịch An toàn cho Trẻ em

26%

= Khách du lịch nói chung

15 %
3%
Thăm trung tâm
trẻ mồ côi

15 %
3%
Cho tiền trẻ ăn xin

9%

9%

Mua hàng hóa,
dịch vụ từ trẻ em

Chụp ảnh trẻ
(chưa được sự đồng ý)

Bảo vệ trẻ em
là trách nhiệm của tất cả chúng ta
- Người tham gia nghiên cứu

Nguồn: Những phát hiện chính từ điều tra 268 khách du lịch, thuộc 39 quốc gia, đến Ðông Nam Á, Tầm nhìn Thế giới, Khách du lịch an toàn với trẻ em , 2013.

• Tất nhiên, điều quan trọng phải nhấn
mạnh về sự da dạng của khách du
lịch. Họ muôn hình vạn trạng như
chính thế giới này!
Trang trình chiếu 39 •

Một số sáng kiến về du lịch an toàn
cho trẻ em trên thế giới bao gồm:
• Các công ty du lịch giới thiệu cho
khách hàng biết hỗ trợ cộng đồng
theo cách có trách nhiệm, tôn trọng
văn hóa địa phương và nhớ là “cho
cần câu chứ không cho xâu cá”.

www.childsafetourism.org
facebook/ChildSafeTourism

twitter.com/childsafetravel

Giảng viên có thể bổ sung hay thay
đổi các ví dụ để làm nổi bật những
cách làm tốt.
Giảng viên có thể tách biệt các sáng
kiến đó ra thành, sáng kiến về cung
cấp thông tin, giáo dục hay triển khai
hoạt động.

• Các công ty du lịch lữ hành và truyền
thông chia sẻ thông tin cho khách
hàng về cách để trở thành khách du
lịch an toàn với trẻ em.
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Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch

Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 40 •

Thông điệp chính

Lưu ý

Giảng viên có thể bổ sung hay thay
đổi các ví dụ để làm nổi bật những
• Doanh nghiệp và tổ chức kết hợp tập cách làm tốt.
huấn bảo vệ trẻ em cho nhân viên
và thường xuyên thực hiện việc đó.
Các ví dụ khác bao gồm:

• Doanh nghiệp và tổ chức có chính
sách bảo vệ trẻ em rõ ràng, thể hiện
rõ cam kết bảo vệ trẻ em của công
ty và có trình tự báo cáo rõ ràng khi
có trường hợp nghi vấn hoặc xâm hại
trẻ em được xác định.
Trang trình chiếu 41•

Cũng có các ví dụ khác về những sáng
kiến để bảo vệ trẻ em bao gồm:
• Các nhà hàng tuyển dụng thanh niên
đã từng có nguy cơ hoặc gia đình các
em vào làm việc.

• Chia lớp thành các nhóm liên quan
đến từng bộ phận (ví dụ nhân viên
khách sạn, vận chuyển khách du lịch,
đại lý lữ hành và hướng dẫn viên,
nhân viên hàng không, người bán đồ
lưu niệm…).
• Yêu cầu các nhóm lên danh sách
những lợi ích mà du lịch an toàn cho
trẻ em có thể mang lại cho doanh
nghiệp.

Lưu ý

“Du lịch an toàn cho trẻ em” làm cho
kinh doanh tốt hơn.
• Giúp công ty cập nhật xu hướng và
nhu cầu hiện tại.

• Giúp công ty duy trì hình ảnh và
thương hiệu hấp dẫn và đáng mến.
Giảng viên có thể bổ sung hay thay
đổi các ví dụ để làm nổi bật những
cách làm tốt.

• Làm cho công ty bạn trở nên đặc
biệt so với các công ty và doanh
nghiệp khác.
• Hỗ trợ làm tăng uy tín công ty và
giảm thiểu rủi ro do công chúng hiểu
sai.
• Giúp công ty có nhận xét tốt từ
khách hàng.
• Giúp dễ chứng minh mức giá cao hơn
mà bạn áp dụng cho khách hàng.

• Xúc tiến truyền thông về du lịch an
toàn cho trẻ em, thảo luận và đối
thoại công khai.

Hoạt động: Thảo luận nhóm
nhỏ (tùy chọn)

Trang trình chiếu 43 •

Thông điệp chính

• Ứng phó với nhu cầu gia tăng của
khách du lịch, lữ hành quan tâm đến
khu vực họ đến thăm.

• Doanh nghiệp xã hội cung cấp giải
pháp thay thế cho thanh niên có
nguy cơ hoặc gia đình các em.

Trang trình chiếu 42

Trang trình chiếu

• Các doanh nghiệp khác dễ đưa
doanh nghiệp của bạn vào trong
mạng lưới kinh doanh của họ.
Cung cấp giấy Ao cho các nhóm để
ghi phản hồi.

• Tất cả những điều trên thể hiện khả
năng sinh lời và hỗ trợ cho sự phát
triển lâu dài của công ty bạn.
Khái niệm Du lịch an toàn cho trẻ em
là một trải nghiệm du lịch thú vị để học
và hiểu về nó. Nó giúp khách hàng cảm
nhận những điều tốt đẹp. Các công ty
có thể thu lợi từ việc cung cấp (có sự tin
cậy) cho khách hàng nếu không người
khác sẽ làm.

• Dành cho mỗi nhóm năm phút thảo
luận. Sau đó mời từng nhóm chia sẻ.
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Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 44•

Thông điệp chính
“Du lịch an toàn cho trẻ em” cũng giúp
công ty hoàn thành cam kết trách
nhiệm xã hội trong kinh doanh:
• Thu hút khách du lịch có trách nhiệm
xã hội (khách hàng giờ đây tìm kiếm
các công ty bảo vệ trẻ em và môi
trường. Chúng ta có thể hướng khách
du lịch ra khỏi những trải nghiệm
như “du lịch thăm trung tâm chăm
sóc trẻ mồ côi” mà có thể làm hại
trẻ, thay vào đó, xúc tiến cho các
công ty hoạt động du lịch hỗ trợ kinh
tế cộng đồng).
• Gia tăng quảng cáo truyền miệng
(khách hàng có có trách nhiệm xã
hội sẽ giới thiệu công ty bạn cho bạn
bè họ).
• Chính phủ và cộng đồng ưu tiên các
công ty có trách nhiệm (Chính phủ
ưu tiên hơn để làm việc với các công
ty hỗ trợ chương trình quốc gia bảo
vệ trẻ em. Tương tự, cộng đồng thích
các công ty thể hiện trách nhiệm
bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại hơn).
• Mời gọi các nhà đầu tư có lương tâm
xã hội (các nhà đầu tư ngày càng
quan tâm đến các công ty thể hiện
tốt trách nhiệm xã hội)

Lưu ý

PHẦN NĂM: CÁC CÁ NHÂN CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG DU LỊCH AN TOÀN CHO TRẺ EM?
TỔNG QUAN

Phần này cung cấp cho học viên các ví dụ về những hành động cụ thể họ có thể làm để bảo vệ trẻ em
trong hoạt động du lịch.
Lưu ý: trong một số trường hợp, ví dụ khóa tập huấn nhắm đến các đối tượng quản lý cấp cao hoặc
cán bộ nhà nước, phần này có thể tiến hành ngắn gọn và giảng viên có thể đi đến phần sáu hoặc
phần bảy luôn.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA TẬP HUẤN
Cuối phần này, học viên có thể:
• Hiểu rõ các hành động có thể làm với tư cách cá nhân, để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại trong hoạt
động du lịch.
• Hiểu rõ ích lợi từ việc hành động hơn là phớt lờ các tình huống mà trẻ em có thể gặp nguy hiểm.
• Xác định được các hành động cụ thể mà họ có thể thực hiện thông qua một số kịch bản tình huống.

Thời gian cần thiết
75 phút

Trang trình chiếu

Các tài liệu khác

• Tài liệu phát tay

• Giấy- bảng lật

• “Nhân viên ngành du lịch – Kịch
bản tình huống” (Phụ lục 6)

• Bút dạ

Thông điệp chính

Trang trình chiếu 45

Cho dù chúng ta có là các cá nhân,
các thành viên cộng đồng, các doanh
nghiệp nhỏ hay lớn, chúng ta đều có
thể góp phần làm cho du lịch an toàn
đối với trẻ em.

Trang trình chiếu 46

Là người làm trong lĩnh vực kinh
doanh, có nhiều hành động chúng ta
có thể làm để tạo nên du lịch an toàn
cho trẻ em và hỗ trợ khả năng tồn tại
của doanh nghiệp. Những hành động
này liên quan đến các cá nhân và trẻ
em cũng như cách chúng ta đóng góp
cho trẻ em trong cộng đồng.

• Giúp doanh nghiệp tuyển dụng và
giữ chân nhân viên tốt (nhân viên
muốn làm việc ở nơi mang lại lợi ích
cho cộng đồng).
• Cải thiện chất lượng du lịch (du lịch
chất lượng cao hơn nghĩa là ít có sự
bào mòn văn hóa, nâng cấp hạ tầng
và dịch vụ, thêm cơ hội việc làm, và
có môi trường làm việc an toàn và
tích cực).

Tài liệu cần phát

Lưu ý

Giới thiệu Tài liệu phát tay (Tôi có thể
làm gì để xây dựng một môi trường
du lịch an toàn cho trẻ em?)
Tôi có thể làm gì
để xây dựng môi trường du lịch
an toàn cho trẻ em?
1

Tôn trọng trẻ
Hãy đảm bảo rằng mọi lời nói, việc làm của bạn là phù hợp với các trẻ
em gái và trẻ em trai.

2

Nâng cao nhận thức
Hãy chia sẻ với gia đình, đồng nghiệp, khách hàng và người dân trong
cộng đồng về những nguy cơ đối với trẻ em và những cách thức để
bảo vệ trẻ em an toàn trong môi trường du lịch.

3

Cảnh giác và nhận ra những dấu hiệu nguy cơ với
trẻ em
Hãy để ý tới những gì đang xảy ra xung quanh bạn và nhận ra những
tình huống mà trẻ em trai và trẻ em gái có thể có nguy cơ xâm hại.

4

Hành động khi thấy trẻ em có nguy cơ
Hãy thông báo cho người quản lý của bạn. Tuân thủ theo đúng các
quy định về bảo vệ trẻ em ở nơi bạn làm việc (nếu có). Ghi lại chi tiết
những gì bạn chứng kiến. Làm một báo cáo chính thức (xem các số
điện thoại liên hệ ở mặt sau).
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Trang trình chiếu

Thông điệp chính
1. Tôn trọng trẻ em

Lưu ý

Trang trình chiếu
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Trước hết, chúng ta có thể tôn trọng
trẻ em ở mức độ cá nhân. Nghĩa là
chúng ta phải đảm bảo các hành vi
của chúng ta đối với trẻ là phù hợp.
Điều này bảo vệ trẻ và cũng bảo vệ
bạn.
Ví dụ:
• Luôn đối xử một cách tôn trọng với
trẻ em.
• Không cho tiền trẻ ăn xin (tìm cách
khác tích cực hơn như hỗ trợ cha mẹ
trẻ. Việc này có thể làm theo nhiều
cách, dễ nhất là đóng góp cho hội từ
thiện đang giúp đỡ các gia đình có
nguy cơ hay đang gặp nguy hiểm.)
• Tránh tiếp xúc gần gũi về cơ thể một
cách không cần thiết với trẻ không
phải là người trong nhà.

Trang trình chiếu 49

4. Hành động nếu thấy trẻ có nguy
cơ bị xâm hại

Điều này giúp chúng ta biết đầy đủ
hơn là cho dù ở mức độ cá nhân,
chúng ta vẫn có thể làm một số việc
trong phạm vi quyền hạn và khả
năng.

• Làm theo hướng dẫn trong chính
sách bảo vệ trẻ em của doanh
nghiệp (nếu có).
• Viết ra chi tiết những gì bạn thấy.
Nếu có thể, hãy ghi lại những gì
bạn đã nhìn thấy, nơi bạn nhìn thấy
một cách chi tiết (để chắc chắn bạn
không quên).

• Cũng có thể chia sẻ mẫu Tài liệu
phát tay và các tài liệu khác ,được
phát trong quá trình tập huấn.
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Điều quan trọng là loại trừ bất kỳ lo
ngại nào của học viên rằng, điều này
có nghĩa họ phải chịu trách nhiệm cá
• Điều này bao gồm việc chúng ta chú nhân về tình hình chung của trẻ em.
ý đến những gì xảy ra xung quanh
Nhưng họ cần nhận thấy tinh thần
mình và lưu ý xem trẻ có gặp nguy
trách nhiệm cá nhân trong đó. Giải
cơ nào không.
thích rõ là chúng ta có những giới
hạn mà trong đó, chúng ta có thể hay
• Điều này cũng liên quan đến cảm
nhận của bản thân chúng ta về một không thể làm nếu không có quyền.
đứa trẻ có nguy cơ. Thường chúng ta
hay lờ đi vì cảm thấy khó xử khi thấy
trẻ em trong những hoàn cảnh khó
khăn như vậy.

• Báo cho người quản lý.

• Có thể tăng cường nhận thức về
nguy cơ cho trẻ bằng cách trao đổi
với gia đình, bạn bè, hàng xóm,
đồng nghiệp, khách hàng cũng như
cộng đồng nơi bạn ở và khuyến
khích họ bảo vệ trẻ em.

• Càng tham gia đối thoại về phòng
ngừa xâm hại trẻ em thì chúng ta
càng nâng cao được năng lực ứng
phó của cộng đồng.

3. Cảnh giác và nhận ra các dấu hiệu
trẻ có nguy cơ bị xâm hại

Các hành động phù hợp bao gồm:

2. Tăng cường nhận thức

• Vào trang web www.
childsafetourism.org và chia sẻ.

Lưu ý

• Khi có nhiều trẻ em gặp nguy hiểm,
bạn có thể nêu vấn đề tại các sự
kiện của cộng đồng và với nhà chức
trách địa phương.

• Lắng nghe trẻ.
Trang trình chiếu 47

Thông điệp chính

• Báo cáo chính thức.
Trang trình chiếu 50

• Cần thiết phải hành động khi có trẻ
gặp nguy hiểm.
• Khi chúng ta bỏ qua vấn đề, trẻ em
phải đối mặt với nguy cơ bị xâm hại
nghiêm trọng hơn.
• Nếu bạn viết báo cáo, nhà chức
trách có thể bí mật điều tra để xác
định vấn đề – và trẻ em có thể được
bảo vệ khỏi bị xâm hại.
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Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 51

Thông điệp chính

Lưu ý

• Có nhiều cách báo cáo:

Trước khóa tập huấn, giảng viên cần
xác định các thông tin liên lạc tại đại
– Thông báo cho quản lý về tình hình.
phương để phục vụ cho tất cả các cơ
– Gọi đến đường dây nóng bảo vệ trẻ chế báo cáo liên quan.
em của quốc gia
Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Tôi phải
báo cáo thế nào?”)
– Liên hệ với chính quyền địa
phương.

Trang trình chiếu
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– Bạn thấy gì?
– Ở đâu?

• Để bốn học viên ra ngoài chuẩn bị
trong ba phút. Đề nghị các học viên
khác cân nhắc đặt địa vị mình là lễ
tân khách sạn.

Tôi báo cáo bằng cách nào?
Đừng phớt lờ một tình huống mà trẻ em có nguy cơ bị xâm
hại hoặc bóc lột. Bằng việc báo cáo, bạn có thể giúp ngăn
chặn xâm hại trẻ em.
Thông báo cho người quản lý của bạn về tình huống xảy ra

Gọi tới đường dây nóng về bảo vệ trẻ em quốc gia

• Mời người tình nguyện tiến hành
đóng vai.

1800 1567
Liên hệ với chính quyền địa phương

Liên hệ với các cơ quan bảo vệ trẻ em có uy tín

• Sau khi trình diễn đóng vai, đưa ra
câu hỏi trong hướng dẫn ở Phụ lục 6.

– Ai có liên quan?

– Chi tiết về trẻ có thể đang có nguy
cơ bị xâm hại (giới tính, tuổi, ngoại
hình)?
• Là người trong ngành du lịch, bạn
không phải là cảnh sát. Bạn không
có trách nhiệm buộc tội hay can
thiệp một cách không đúng thẩm
quyền. Điều đó có thể làm hại bạn.
• Thay vào đó, điều quan trọng bạn
có thể làm là phải báo cáo cho cơ
quan thẩm quyền vì họ được đào
tạo để thực hiện những hành động
phù hợp.

54

Hoạt động: Đóng vai khách du
lịch (tùy chọn)

• Mời bốn học viên tình nguyện đóng
các vai khác nhau. Yêu cầu các học
viên khác quan sát và trả lời câu hỏi
sau khi đóng vai.

– Khi nào?
– Thông tin chi tiết về kẻ có thể đang
xâm hại trẻ (giới tính, tuổi, ngoại
hình, quốc tịch…)?

Lưu ý

• Phân phát bản “Kịch bản đóng vai”
cho tất cả học viên (Phụ lục 6).

– Liên lạc với cơ quan bảo vệ trẻ em
có uy tín.
• Khi bạn báo cáo, cần cung cấp càng
nhiều thông tin càng tốt. Có thể bao
gồm:

Thông điệp chính

Trang trình chiếu 53•

Hoạt động: Kịch bản nghiên
cứu trường hợp
• Chia lớp thành các nhóm nhỏ . Nếu
có thể thì chia thành các nhóm
những người có công việc giống
nhau (ví dụ, nhân viên khách sạn,
hướng dẫn viên, lái taxi).
• Phát bản “Đóng vai nhân viên du
lịch trong các tình huống giả định”
(Phụ lục 6) cho mỗi nhóm.
• Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận từng
trường hợp và chuẩn bị phản hồi cho
các câu hỏi trong tài liệu đã phát
cho họ.
• Thảo luận về phản hồi của từng
nhóm.
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PHẦN SÁU: DOANH NGHIỆP CÓ THỂ XÂY DỰNG DU LỊCH AN TOÀN CHO TRẺ EM NHƯ THẾ NÀO? (CHỈ
DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ/CHỦ DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐIỀU HÀNH)

Trang trình chiếu

• Yêu cầu học viên có điểm 5 giơ tay.
Giao trách nhiệm cho doanh nghiệp
để họ nỗ lực bảo vệ trẻ em. Cũng
hỏi xem họ thực hiện các biện pháp
bảo vệ trẻ em như thế nào và những
thành công đã đạt được là gì.

Phần này cung cấp cho các học viên các hành động với chi phí thấp, đơn giản mà họ có thể thực hiện
trong doanh nghiệp để bảo vệ trẻ em và giúp trẻ em được an toàn.
Lưu ý: Nếu tập huấn cho nhân viên làm việc trực tiếp trong ngành du lịch thì phần này không liên
quan và giảng viên có thể chuyển sang phần kết luận. Nếu là tập huấn cho cán bộ nhà nước thì
giảng viên có thể chuyển sang phần bảy luôn.

• Sau đó đề nghị học viên có điểm
4 giơ tay. Giải thích rằng họ có vị
trí hàng đầu để hành động tích cực
nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA TẬP HUẤN
Cuối phần này, học viên có thể:

Trang trình chiếu 56

• Cảm thấy được động viên khi đưa ra vấn đề trẻ em có nguy cơ bị xâm hại trong cộng đồng.

Những cách để doanh nghiệp của
bạn an toàn với trẻ em

Thời gian cần thiết

• Doanh nghiệp thường nghĩ rất khó
để bảo vệ trẻ em.

60 phút

Trang trình chiếu
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Tài liệu cần phát

Các tài liệu khác

• Tài liệu phát tay

• Giấy- bảng lật

• “Các tình huống giả định cho các
nhà quản lý du lịch” (Phụ lục 7)

• Bút dạ

Thông điệp chính

• Thực ra, có những việc rất đơn giản –
không chỉ để bảo vệ trẻ em mà còn
giúp doanh nghiệp làm ăn tốt hơn.
• Doanh nghiệp có thể bảo vệ trẻ em
thế nào tùy thuộc vào bản chất công
việc và khả năng sáng tạo.

Lưu ý

• Có những việc có thể làm trong
doanh nghiệp, với khách hàng, nhà
cung cấp hoặc cộng đồng nơi doanh
nghiệp hoạt động.

• Cho dù chúng ta là các cá nhân,
doanh nghiệp nhỏ hay lớn, chúng
ta đều có thể góp phần xây dựng du
lịch an toàn cho trẻ em.

1. Nội bộ doanh nghiệp

• Rất nhiều cách đơn giản mà doanh
nghiệp du lịch có thể làm để tác
động tích cực đến du lịch an toàn
cho trẻ em và mang lại lợi ích cho
doanh nghiệp.
Trang trình chiếu 55

Hoạt động: Doanh nghiệp của
tôi có an toàn với trẻ em? (tùy
chọn)
• Phát Tài liệu phát tay “Doanh
nghiệp của tôi có an toàn với trẻ
em?”

• Phát triển và áp dụng chính sách
bảo vệ trẻ em.

Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Doanh
nghiệp của tôi có an toàn với trẻ
em?”)
Chỉ dành cho cấp quản lý

Doanh nghiệp du lịch của bạn
an toàn với trẻ em như thế nào?

Lưu ý

• Yêu cầu học viên hoàn thành bài
khảo sát và tính điểm.

TỔNG QUAN

• Nhận ra cách thức có thể làm, trong tầm ảnh hưởng của họ, để tạo môi trường du lịch an toàn hơn
cho trẻ em (tùy theo vị trí trong ngành du lịch có thể bao gồm hết hợp hành động trực tiếp tại nơi làm
việc, phát triển chính sách, tiến hành các chiến dịch...)

Thông điệp chính

• Tiến hành tập huấn bảo vệ trẻ em
cho tất cả nhân viên. Xây dựng
chương trình tập huấn cho nhân
viên. Bạn có thể sử dụng tài liệu tập
huấn này hoặc mời người đến hỗ trợ
tiến hành tập huấn.

Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Những
cách để doanh nghiệp của bạn an
toàn với trẻ em”)
Chỉ dành cho cấp quản lý

Những cách để doanh nghiệp
của tôi an toàn cho trẻ em
1

Trong nội bộ doanh nghiệp:
Phát triển và áp dụng chính sách bảo vệ trẻ em.
Tiến hành tập huấn bảo vệ trẻ em cho tất cả nhân viên
Trao trách nhiệm thực thi cho nhân viên.
Thiết lập cơ chế báo cáo rõ ràng liên quan đến các vụ việc hoặc
nghi ngờ trẻ em bị xâm hại.

2

Với khách hàng và những nhà cung cấp:
Thông tin cho khách hàng và các nhà cung cấp về cam kết bảo vệ
trẻ em của doanh nghiệp.
Thêm thông tin về Du lịch An toàn cho Trẻ em vào các tài liệu của
doanh nghiệp, bao gồm: quảng cáo, website, các tờ thông tin
khuyến mại, các chứng từ.
Nâng cao nhận thức về Du lịch An toàn cho Trẻ em thông qua
trưng bày các tài liệu về chiến dịch này ở những nơi công cộng
trong doanh nghiệp của bạn.

3

Tại cộng đồng:
Giúp đỡ các chương trình hỗ trợ trẻ em có uy tín.
Tạo cơ hội việc làm cho gia đình trẻ em có nguy cơ.
Nêu những vấn đề chung về bảo vệ trẻ em trong các cuộc họp tại
cộng đồng, dưới hình thức phù hợp.
Hãy sáng tạo! Bạn có thể làm một điều gì đó khác biệt dành cho
trẻ em?

Chính sách bảo vệ trẻ em ít nhất phải
thể hiện tiêu chí và nguyên tắc của
công ty liên quan đến xâm hại trẻ
em. Hơn nữa, cần phải nêu rõ các loại
hành vi, cử chỉ hay sự kiện có thể báo
cáo nếu nghi ngờ. Phải nêu rõ cách
báo cáo những nghi vấn đó thế nào.
Mọi nhân viên phải tin tưởng là nhà
quản lý đứng về phía các chính sách
đó. (Xem trang trình chiếu phía dưới
để rõ hơn). Lưu ý này để nêu rõ những
gì là ý định ở phía sau của chính sách
bảo vệ trẻ em.

Hãy hoàn thành bài kiểm tra sau
Hãy đánh dấu

cho câu trả lời đúng

Đúng

Sai

1. Nhân viên trong doanh nghiệp của tôi nhận thức rõ vấn đề
xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch.
2. Nhân viên trong doanh nghiệp của tôi biết rõ cách xác
định trẻ em có hoặc không có nguy cơ bị xâm hại.
3. Nhân viên trong doanh nghiệp của tôi biết cách xử lý và
báo cáo các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, đặc
biệt là xâm hại tình dục.
4. Doanh nghiệp của tôi hỗ trợ cho các gia đình, trường học có
hoàn cảnh khó khăn và các chương trình về bảo vệ trẻ em.
5. Nhân viên trong doanh nghiệp của tôi đều được tập huấn
về phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch.
6. Doanh nghiệp của tôi có chính sách bảo vệ trẻ em và
chúng tôi tích cực thực hiện chính sách này nhằm bảo vệ
trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại.
7. Doanh nghiệp của tôi thông tin cho khách hàng và đối tác về
cam kết bảo vệ trẻ em của doanh nghiệp.
8. Doanh nghiệp của tôi nêu ra và bày tỏ sự quan tâm tới vấn
đề xâm hại trẻ em, tại các diễn đàn trong cộng đồng và
ngành du lịch.
Kết quả:
Nếu bạn đánh dấu √ vào ô ‘Đúng’ cho tất cả các câu hỏi nêu trên, doanh nghiệp của
bạn đã có những bước xử lý tốt để bảo vệ trẻ em. Chúc các bạn tiếp tục thực hiện tốt
công việc!
Nếu bạn đánh dấu √ vào ô ‘Sai’ của bất kỳ câu hỏi nào nêu trên, hãy xem trang sau
của tài liệu này để tìm ra câu trả lời. Qua đó, bạn có thể xây dựng được một môi
trường an toàn cho trẻ em tại doanh nghiệp của mình.
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Trang trình chiếu 57

Thông điệp chính

Thông điệp chính
• Tạo cơ hội tuyển dụng hay thuê
mướn cho gia đình của trẻ em có
nguy cơ. Việc tạo cơ hội cho các gia
đình có hoàn cảnh khó khăn là để
giúp loại trừ nguy cơ đối với trẻ em.
Cân nhắc cách thức bạn có thể trợ
giúp các bậc cha mẹ sống trong khu
vực với cơ hội việc làm phù hợp.

• Thiết lập cơ chế báo cáo rõ ràng liên
quan đến các vụ việc hoặc nghi ngờ
trẻ em bị xâm hại. Có thể liên hệ với
cảnh sát, dịch vụ xã hội hay tổ chức
phi chính phủ làm việc vì trẻ em tại
địa phương. Trong mọi trường hợp,
các đường dây liên hệ phải được
kiểm tra ít nhất sáu tháng một lần.

• Nêu vấn để chung về nguy cơ cho
trẻ em tại cộng đồng địa phương
thông qua các kênh tương thích như
với lãnh đạo địa phương, các cấp
chính quyền, người già trong vùng
và các đại diện ban ngành đoàn thể.

3. Tại cộng đồng
• Giúp đỡ các chương trình hỗ trợ trẻ
em có uy tín. Khảo sát các chương
trình trợ giúp trẻ em ở địa phương.
Cân nhắc các hành động thực tế
để có thể giúp đỡ các chương trình
này (Ví dụ, huy động vốn, đóng góp
lương thực và quần áo như chương
trình kêu gọi).

Lưu ý

• Hãy sáng tạo. Bạn có thể làm gì
để tạo khác biệt cho trẻ em? Có lẽ
công việc kinh doanh của bạn có
thể tác động tích cực đến việc xây
dựng một môi trường an toàn cho
trẻ. Chúng tôi khuyến khích các bạn
sáng tạo.

2. Với khách hàng hoặc nhà cung cấp

• Nâng cao nhận thức về Du lịch An
toàn cho Trẻ em thông qua trưng
bày các tài liệu về chiến dịch này ở
những nơi công cộng trong doanh
nghiệp của bạn. Các tài liệu này
có thể được tải về từ địa chỉ www.
childsafetourism.org.
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• Trao quyền cho nhân viên hành
động. Khuyến khích nhân viên tuân
thủ chính sách. Trang bị kiến thức
và kỹ năng ứng phó trong trường
hợp nhân viên thấy trẻ có nguy cơ
bị xâm hại. Cân nhắc các biện pháp
khen thưởng cho những nhân viên
nói và làm theo chính sách.

• Thông báo cho khách hàng và các
công ty khác về cam kết của doanh
nghiệp. Thêm thông tin về Du lịch
An toàn cho Trẻ em vào các tài
liệu của doanh nghiệp, bao gồm:
quảng cáo, website, các tờ thông tin
khuyến mại, các chứng từ.

Trang trình chiếu 58

Lưu ý

Trang trình chiếu 59

Xây dựng chính sách bảo vệ trẻ em
như thế nào? (tùy chọn)
• Nhiều nhà quản lý nghĩ viết chính
sách rất khó. Tuy nhiên, viết
chính sách bảo vệ trẻ em ở nơi
làm việc rất dễ dàng.

Giảng viên nên cố gắng làm rõ quá
trình viết chính sách. Nhiều nhà quản
lý không có kinh nghiệm viết chính
sách. Họ sẽ chào đón các ý tưởng về
việc chuẩn bị chính sách bảo vệ trẻ
em đơn giản.

• Một chính sách bảo vệ trẻ em là
một tài liệu đơn giản được viết ra
thành văn bản (có thể ít hơn một
trang giấy) trong đó trả lời những
câu hỏi sau:
– Cam kết bảo vệ trẻ em của chúng
ta là gì? Chỉ cần giải thích đơn
giản rằng bạn không tha thứ cho
sự xâm hại và kỳ vọng mọi nhân
viên và cấp quản lý tuân thủ chính
sách.
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Thông điệp chính
– Trình tự thực hiện để bảo vệ trẻ em
khỏi bị xâm hại là gì? Điều này giải
thích các hành động mà bạn dùng
để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại.
Bao gồm:
+ Tập huấn cho tất cả nhân viên
để họ có thể ứng phó với vấn đề
bảo vệ trẻ em.
+ Yêu cầu nhân viên báo cáo về
các mối lo ngại liên quan đến
bảo vệ trẻ em cho cấp quản lý.

Lưu ý

Trang trình chiếu

Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Xây
dựng chính sách bảo vệ trẻ em”)

Trang trình chiếu 61 •

Xây dựng và áp dụng Quy định về bảo vệ trẻ em để khẳng định rằng, doanh
nghiệp của bạn không khoan nhượng với các hành vi xâm hại trẻ em. Quy
định này cũng bao gồm quy trình hướng dẫn rõ ràng về phòng ngừa và xử lý
các trường hợp vi phạm. Nội dung của Quy định cần đơn giản, thực tế và có
tính khả thi.
Điều quan trọng nhất đối với Quy định về bảo vệ trẻ em không phải là những
từ ngữ trên giấy mà là các hướng dẫn cụ thể để tất cả những người quản lý và
nhân viên trong doanh nghiệp có thể chủ động tiếp thu và thực hiện được.

VÍ

• Quan trọng nhất là chính sách
không chỉ là trên giấy mà phải có
những hướng dẫn cụ thể mà các
cấp quản lý và nhân viên có thể chủ
động làm theo.
Trang trình chiếu 60

Hoạt động: Viết chính sách
bảo vệ trẻ em (tùy chon)
• Yêu cầu học viên viết chính sách
bảo vệ trẻ em cho nơi làm việc.
Khuyến khích họ viết càng thực tế
càng tốt – và đặc biệt liên quan đến
tình hình công việc của họ.
• Dành 10 phút cho học viên viết
chính sách. Sau đó yêu cầu học viên
thảo luận trong nhóm những người
có công việc tương tự nhau (Ví dụ,
nhà khách, dịch vụ vận chuyển).
Khuyến khích học viên “copy” ý
tưởng của người khác nếu phù hợp
với công việc của mình.
• Theo dõi thảo luận nhóm, hỏi xem
có nhóm nào đã xác định được chính
sách cụ thể – mời người có sáng kiến
phát biểu về ý tưởng đó
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Hoạt động: Kịch bản tình
huống

DỤ

• Phát bản “Các tình huống giả định
cho các nhà quản lý du lịch” (Phụ lục
7) cho mỗi nhóm.

Nhà khách BIỂN VÀNG cam kết tất cả trẻ em đều được
bảo vệ khỏi mọi hình thức xâm hại và bóc lột. Chúng tôi
kiên quyết xử lý mọi hành vi xâm hại và bóc lột trẻ em. Trẻ
em luôn được bảo vệ trong mọi hoạt động kinh doanh của
chúng tôi.
Chúng tôi tập huấn cho tất cả cán bộ, nhân viên để nâng cao năng lực ứng phó với
các tình huống trẻ bị xâm hại hoặc bóc lột.
Chúng tôi mong đợi và khuyến khích tất cả nhân viên của nhà khách báo cáo ngay
các trường hợp nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi xâm hại trẻ em cho Ban quản lý.
Ban quản lý cam kết theo dõi và xử lý mọi thông tin về xâm hại, bóc lột trẻ em và
báo cáo kịp thời tới cơ quan chức năng.
Chúng tôi chủ động cung cấp thông tin truyền thông về phòng ngừa xâm hại tình
dục trẻ em trong hoạt động kinh doanh để khách hàng và nhà cung cấp biết quan
điểm kinh doanh của chúng tôi.

• Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận từng
trường hợp và chuẩn bị phản hồi cho
các câu hỏi trong tài liệu đã phát cho
họ. Thảo luận về phản hồi của từng
nhóm.

Chúng tôi tìm kiếm giải pháp để hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em địa phương, bao gồm cả
việc đưa vấn đề xâm hại và bóc lột trẻ em ra để trao đổi với các cơ quan chứng năng
và tổ chức xã hội tại cộng đồng.

+ Cam kết rằng, các cấp quản
lý sẽ theo dõi mọi báo cáo và
thông tin cho cơ quan chức năng
liên quan.
• Nên nhớ: chính sách của bạn cần
đơn giản, thực tế và có thể thực hiện
được.

Lưu ý

• Chia lớp thành các nhóm nhỏ. Nếu
có thể thì chia nhóm theo loại hình
công việc (Ví dụ, nhân viên khách
sạn, hướng dẫn viên, tài xế taxi)

Chỉ dành cho cấp quản lý

Xây dựng Quy định
Bảo vệ Trẻ em

NHÀ KHÁCH BIỂN VÀNG
Chính sách bảo vệ trẻ em

Thông điệp chính

• Thảo luận về phản hồi của từng
nhóm.
Trang trình chiếu 62

Hoạt động: Giải pháp của
doanh nghiệp (tùy chọn)
• Bắt đầu phần này như là bài tập cá
nhân. Đề nghị học viên nghĩ về công
việc kinh doanh của họ và cân nhắc
các biện pháp thực tiễn có thể làm
để xây dựng du lịch an toàn cho trẻ
em.
• Dành năm phút cho học viên ghi ra.
• Sau năm phút, yêu cầu các nhóm
dừng lại và hỏi về khả năng thực tiễn
khi hiện thực hóa những ý tưởng
đó (sẽ làm thế nào, khi nào làm, ai
có liên quan, các nguồn lực cần có
là gì).
• Tiếp theo, khuyến khích học viên sử
dụng điều đó như là một kế hoạch
kinh doanh đơn giản có lồng ghép
bảo vệ trẻ em. Gợi ý họ đánh số thứ
tự ưu tiên, chỉ ra những gì có thể làm
ngay.
• Hỏi xem có ai sẵn sàng chia sẻ điều
họ sẽ làm với nhóm. Hoan nghênh
từng học viên lên chia sẻ ý tưởng.
Mời các học viên khác sao chép bất
kỳ ý tưởng liên quan nào mà người
khác chia sẻ.
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Trang trình chiếu
PHẦN BẢY: CHÍNH PHỦ CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ DU LỊCH TRỞ NÊN AN TOÀN VỚI TRẺ EM? (CHỈ
DÀNH CHO CÁN BỘ NHÀ NƯỚC)

Trang trình chiếu 64

TỔNG QUAN

Phần này giới thiệu cho học viên vai trò quan trọng của chính quyền trong bảo vệ trẻ em an toàn khỏi
xâm hại, bao gồm cả trong du lịch, và các thành tố tạo nên một hệ thống bảo vệ trẻ em hiệu quả. Học
viên được khuyến khích xem xét hệ thống của mình và có những ví dụ thực tiễn đi kèm.
Lưu ý: Phần này chỉ dùng cho tập huấn với cán bộ nhà nước. Nếu thành phần tập huấn chủ yếu là tư
nhân thì giảng viên nên chuyển ngay sang phần kết luận.
KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA TẬP HUẤN
Cuối phần này, học viên có thể:

• Nắm được các thành tựu của chính phủ khi nêu ra vấn đề này.

• Xem xét các lĩnh vực cần sự cải tiến và các hành động cụ thể có thể áp dụng ở cấp trung ương hoặc
địa phương, để bảo vệ trẻ em tốt hơn.
• Chú ý rằng, bảo vệ trẻ em trong ngành du lịch đòi hỏi sự hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp –
và rằng chính quyền đóng vai trò thiết yếu.

Thời gian cần thiết
60 phút đến – 2.5 giờ

Tài liệu cần phát
• Tài liệu phát tay

(tùy theo các hoạt
động lựa chọn)

Trang trình chiếu
Trang trình chiếu 63

• Giấy- bảng lật
• Bút dạ

Thông điệp chính
• Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại tình dục
trong hoạt động du lịch là trách nhiệm
chung của nhiều thành phần. Cha mẹ,
người chăm sóc, người đại diện của
cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ
và thànhphần kinh tế tư nhân đều
đóng vai trò quan trọng.
• Tuy nhiên, chính quyền có trách
nhiệm bao quát để bảo vệ quyền trẻ
em, bao gồm bảo vệ trẻ em khỏi xâm
hại tình dục. Trong khi một bộ ngành
có thể nắm vai trò lãnh đạo, nhiều bộ
ngành trong chính phủ cũng có vai trò
trong đó.
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Các tài liệu khác

Lưu ý

Lưu ý

• Nếu phù hợp, hãy phát bản Công
• Cho dù công tác ở cấp trung ương
ước tóm tắt được in trên một trang
hay địa phương, quý vị có trách
giấy và nhắc các đại diện chính
nhiệm về mặt pháp lý để bảo vệ trẻ
quyền về các quyền cụ thể liên
em khỏi bị xâm hại, bao gồm cả xâm
quan đến xâm hại trẻ em, bao gồm
hại tình dục.
cả xâm hại tình dục.
• Tất cả các quốc gia trong khu vực
Đông Nam Á đều đã phê chuẩn Công • Nếu có thể thì phân phát bản tóm
tắt quy định pháp luật của nhà nước
ước Quyền Trẻ em. Qua đó chính
về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
quyền đã “tự cam kết bảo vệ và
đảm bảo quyền trẻ em, đồng thời
đồng ý chịu trách nhiệm về cam kết
này trước cộng đồng quốc tế.”
• Các Quốc gia phê chuẩn Công ước
phải phát triển và thực hiện mọi biện
pháp và chính sách mang lại lợi ích
tốt nhất cho trẻ em.

• Hiểu rõ vai trò của các cấp chính quyền trung ương hoặc địa phương trong việc bảo vệ trẻ em khỏi
xâm hại tình dục trong hoạt động du lịch, với những lưu ý cụ thể đối với các ban ngành liên quan.

• Nhận biết các điển hình tốt từ các quốc gia khác và có khả năng áp dụng trong nước mình.

Thông điệp chính
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Hoạt động: Du lịch ở nước tôi
an toàn cho trẻ em như thế
nào (tùy chọn)
• Hãy xem xét các biện pháp đang
được Chính phủ áp dụng để bảo vệ
trẻ em khỏi bị xâm hại trong hoạt
động du lịch, đặc biệt là xâm hại tình
dục.
• Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Du lịch
ở nước tôi an toàn cho trẻ em như
thế nào”) và yêu cầu học viên hoàn
tất bài kiểm tra rồi tính điểm.

Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Du lịch ở
nước tôi an toàn cho trẻ em như thế
nào?”)
Chỉ dành cho cán bộ nhà nước

Du lịch ở nước tôi
“an toàn cho trẻ em” như thế nào?
Hãy làm bài kiểm tra
Hãy đánh dấu

cho câu trả lời đúng

Đúng

Sai

1. Chính phủ nước ta đã ký Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em.
2. Chính phủ nước ta có các chính sách, chiến lược hành động để tăng
cường hệ thống bảo vệ trẻ em.
3. Chính phủ nước ta công nhận trẻ em có các quyền đặc biệt được
bảo vệ.
4. Chính phủ nước ta có hệ thống pháp luật hiệu quả để xử lý hành vi
xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục.
5. Chính phủ nước ta có những tiêu chuẩn cho ngành du lịch về trách
nhiệm bảo vệ trẻ em.
6. Chính phủ nước ta đào tạo cán bộ để bảo vệ trẻ em và ứng phó với
các vụ việc xâm hại trẻ em, bao gồm xâm hại tình dục.
7. Chính phủ nước ta có đường dây nóng để báo cáo về các vụ việc
xâm hại trẻ em, bao gồm cả xâm hại tình dục.
8. Chính phủ nước ta có đường dây hỗ trợ trẻ em và cha mẹ hoặc
người chăm sóc để liên hệ khi cần tư vấn.
9. Chính phủ nước ta ủng hộ hoạt động tuyên truyền, giáo dục và đối
thoại xã hội về bảo vệ trẻ em, bao gồm cả xâm hại tình dục trẻ em
trong hoạt động du lịch.
10. Các cơ quan đặc trách của Chính phủ hợp tác với nhau để bảo vệ trẻ
em khỏi bị xâm hại, bao gồm cả xâm hại tình dục.
11. Chính phủ nước ta hợp tác với các lĩnh vực tư nhân, các tổ chức phi
chính phủ và cộng đồng để ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em
trong hoạt động du lịch.
Kết quả:
Nếu bạn đánh dấu √ vào ô ‘Đúng’ cho tất cả các câu hỏi nêu trên, Chính phủ của bạn đã có
những bước xử lý tốt để bảo vệ trẻ em. Chúc các bạn tiếp tục thực hiện tốt công việc
Nếu bạn đánh dấu √ vào ô ‘Sai’ của bất kỳ câu hỏi nào nêu trên, hãy xem trang sau của tài liệu
này để tìm ra câu trả lời. Qua đó, bạn có thể xây dựng được một môi trường an toàn cho trẻ em.

• Đề nghị học viên có số điểm “11” giơ
• Trước khi tập huấn, giảng viên cần
tay. Tuyên dương những đại diện
thu thập các câu trả lời cho từng câu
của cơ quan nhà nước vì những nỗ
hỏi trong bài kiểm tra. Sử dụng tài
lực để bảo vệ trẻ em. Cũng hỏi xem
liệu này để hướng dẫn những đại
họ thực hiện các biện pháp bảo vệ
diện của cơ quan nhà nước khi họ
trẻ em như thế nào và những thành
cân nhắc các biện pháp thích hợp
công đã đạt được.
cho Chính phủ ở cấp quốc gia và địa
• Đề nghị học viên có số điểm “10”
phương.
hoặc thấp hơn giơ tay. Giải thích
rằng, họ có vị trí hàng đầu để tích
cực hành động nhằm bảo vệ trẻ em
khỏi bị xâm hại.
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Thông điệp chính

Lưu ý

• Giải thích rằng, có thể có các học
viên không biết rõ hết các câu trả
lời. Trong trường hợp đó, gợi ý rằng
đây chính là lúc để họ nghiên cứu
quan điểm của Chính phủ về vấn đề
này.

• Chỉ ra rằng, bảo vệ trẻ em nghĩa là
bảo vệ khỏi mọi hình thức xâm hại.
Nếu chỉ tập trung vào “xâm hại tình
dục trẻ em” thì chúng ta sẽ thất bại
vì đã không bảo vệ đầy đủ cho trẻ.
Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề có
thể nằm ở các dạng xâm hại và nguy
cơ khác nữa. Các biện pháp phòng
ngừa đòi hỏi ứng phó tổng thể hơn.

Giới thiệu Tài liệu phát tay (“Những
• Nếu có thể, mời một cán bộ cấp
cách mà Chính phủ có thể xây dựng
cao của cơ quan nhà nước trình bày
Du lịch An toàn cho Trẻ em”), giải
trong khoảng 5 phút.
thích các bước căn bản mà Chính phủ
có thể áp dụng để bảo vệ trẻ em khỏi • Mục đich chính là nhấn mạnh rằng
Chính phủ rất nghiêm túc trong việc
bị xâm hại tình dục trong hoạt động
bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại, đặc
du lịch. Cung cấp các ví dụ về những gì
biệt là xâm hại tình dục, và mong
địa phương đã thực hiện.
rằng mọi ban ngành liên quan (cả
trung ương và địa phương) lãnh
Những cách mà Chính phủ có thể
xây dựng Du lịch An toàn cho Trẻ em
trách nhiệm thực hiện cam kết này.
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Thông điệp chính

• Nhiều bộ ngành có thể đóng góp
vào việc xây dựng một môi trường
an toàn cho trẻ em.

Câu hỏi thảo luận:

Chỉ dành cho cán bộ nhà nước

1 Phát triển và thi hành các chính sách, chiến lược và hành động
để tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em

Các chính sách quốc gia về xâm hại trẻ em, bao gồm xâm hại tình dục.
Hệ thống pháp luật.
Các tiêu chuẩn cho ngành du lịch.

2 Hành động để chấm dứt xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch
Các chiến dịch thay đổi hành vi, giáo dục công chúng và đối thoại xã hội.

• Ban ngành nào có trách nhiệm bảo
vệ trẻ em khỏi bị xâm hại trong hoạt
động du lịch ở nước ta?

• Phần trình bày nên hết sức ngắn
gọn tập trung vào các điểm sau:

• Vai trò và trách nhiệm cụ thể của
mỗi ban ngành trong bảo vệ trẻ em?

Đường dây nóng báo cáo các vụ việc xâm hại trẻ em và đường dây tư
vấn hỗ trợ trẻ em.
Tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhà nước.
Kiểm tra nhân thân đầy đủ và có cơ chế giám sát đối với những người
làm việc trực tiếp với trẻ em.

1.

3 Hợp tác để bảo vệ trẻ em tốt hơn
Hợp tác liên quốc gia.
Phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức xã hội trong nước.
Phối hợp tại địa phương (giới thiệu chuyển gửi hoặc điều phối nguồn lực).

2.

3.

4.
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Nước ta ký Công ước Liên Hợp
Quốc về Quyền Trẻ em khi
nào?
Cơ quan Chính phủ nào là đầu
mối về bảo vệ trẻ em trong
hoạt động du lịch? Các bộ
ngành nào khác cùng chia sẻ
trách nhiệm này?
Chúng ta có Kế hoạch hành
động quốc gia tương ứng
không? Nếu có, mô tả vắn tắt
các điểm cam kết chính. Nếu
không, trình bày chiến lược
khác của Chính phủ về bảo vệ
trẻ em, bao gồm cả bảo vệ trẻ
em trong hoạt động du lịch.
Nâng tầm quan trọng của du
lịch bền vững và an toàn cho
trẻ em.

Lưu ý
5.

Nhấn mạnh rằng Chính phủ rất
coi trọng việc bảo vệ trẻ em
khỏi bị xâm hại, đặc biệt là xâm
hại tình dục, và mong rằng mọi
ban ngành liên quan (cả trung
ương và địa phương) lãnh trách
nhiệm thực hiện cam kết này.

6.

Khuyến khích học viên đóng
góp ý kiến về các biện pháp để
Chính phủ có thể cải tiến những
hành động bảo vệ an toàn cho
trẻ em.

Giảng viên cần nắm rõ các thành phần
chính của Chính phủ và khuyến khích
học viên phát biểu về các ban ngành
khác nhau, cả ở trung ương lẫn địa
phương, bao gồm: Du lịch, Nội vụ, Tư
pháp, Hành pháp, Giáo dục, Y tế, Lao
động Thương binh và Xã hội.
Giảng viên cũng cần quan tâm đến
các tổ chức lớn và các dịch vụ hỗ trợ
của Chính phủ.

• Những vai trò này liên quan tới nhau
như thế nào trong việc cùng hợp tác
để bảo vệ trẻ em?
Trang trình chiếu 68

• Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại trong
hoạt động du lịch, đặc biệt là xâm
hại tình dục, đòi hỏi hệ thống bảo vệ
nhiều cấp và có sự liên kết với nhau:
– Hành vi xã hội
– Hệ thống điều tiết pháp luật
– Hệ thống an sinh xã hội
• Các lĩnh vực này liên kết với nhau và
tạo thành cơ chế của một hệ thống
bảo vệ trẻ em hiệu quả. Chúng cùng
nhau tạo ra môi trường bảo vệ cho
trẻ em.
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• Khi nói đến “hệ thống” chúng ta
không có ý nói đến một cấu trúc có
tính chất vật lý mà chính phủ cần tạo
ra. Thay vào đó, nó là cách thức sắp
xếp, dựa trên khái niệm, những điều
cần thiết (UNICEF, Child Protection
Program Strategy Toolkit, 2009)

Thông điệp chính

Lưu ý

• Dành 10 phút cho học viên ghi phản
hồi. Yêu cầu mỗi nhóm cử một người
đại diện để chia sẻ kết quả thảo
luận của nhóm. Tạo cơ hội thảo luận
và bổ sung các điểm mới từ những
thành viên của các nhóm khác.

– Luật và quy định – các tiêu chuẩn
của ngành du lịch đối với khách
sạn và dịch vụ, thủ tục kiểm tra
chặt chẽ đối với người lớn làm
việc với trẻ em, hệ thống pháp lý
để bảo vệ trẻ em, báo cáo quan
ngại về bảo vệ trẻ em, trách
nhiệm chính thức để bảo vệ trẻ
em của cảnh sát hay chính quyền
địa phương.

Giảng viên cần mô tả từng thành phần
của hệ thống bảo vệ trẻ em :
• Hành vi xã hội – là quan điểm và
hành vi của cá nhân, nhóm và tổ
chức. Nó bao gồm các hệ thống kiến
thức và niềm tin, chính thức và phi
chính thức.

– An sinh xã hội – công tác chuyên
môn trực tiếp liên quan đến trẻ
em, tư vấn, nâng cao năng lực cho
cán bộ xã hội, cải thiện chăm sóc
trẻ có nguy cơ, hỗ trợ tốt hơn cho
gia đình có nguy cơ, cơ hội kiếm
sống cho các gia đình dễ bị tổn
thương.

• Hệ thống điều tiết pháp luật – luật,
chính sách và cơ chế thực thi pháp
luật (bao gồm cả tòa án).
• Hệ thống an sinh xã hội – mạng
lưới rộng khắp các dịch vụ xã hội
đảm bảo cho sự an toàn, phát triển
và bảo vệ của trẻ em (bao gồm
cả dịch vụ tại gia đình) (UNICEF,
Child Protection Program Strategy
Toolkit, 2009)
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Hoạt động: Hệ thống bảo vệ
trẻ em (tùy chọn)
• Chia học viên ra làm ba nhóm. Mỗi
nhóm tập trung vào một chủ đề:
• Hành vi xã hội
• Hệ thống điều tiết pháp luật
• Hệ thống an sinh xã hội
• Trong nhóm, yêu cầu học viên liệt
kê các cơ quan ban ngành có trách
nhiệm và vai trò của họ trong lĩnh
vực cụ thể, liên quan đến xâm hại
trẻ em (đặc biệt, nhưng không giới
hạn, là xâm hại tình dục trẻ em)
trong hoạt động du lịch (cả trực tiếp
và gián tiếp).
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Điển hình tích cực
• Chính quyền các nước trên thế giới
đang đưa ra những hệ thống chính
thức để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm
hại.

• Để gợi ý, giảng viên có thể đưa ra
ví dụ cho từng chủ đề:
– Thay đổi hành vi xã hội – chiến
dịch giáo dục cho trẻ em, gia đình
hay xã hội, đường dây tư vấn,
cung cấp thông tin như về nguy
cơ đối với trẻ em, khuyến khích
các thành viên cộng đồng tăng
cường trách nhiệm bảo vệ trẻ
em, khuyến khích thảo luận trên
các phương tiện thông tin đại
chúng về vấn đề bảo vệ trẻ em.

• Tại nhiều nước đang tồn tại quy
định, bất kỳ ai làm việc hay tình
nguyện giúp đỡ trẻ em phải được
kiểm tra lý lịch kỹ càng trước đó.
Người sử dụng lao động phối hợp
với cảnh sát địa phương hoặc quốc
gia để tìm hiểu về bất cứ ứng viên
nào, xem có tiền sự hay tiền án mà
không phù hợp với công việc chăm
sóc trẻ em không (Ví dụ: bất kỳ sự
xâm hại trẻ em nào, nghiện ma túy,
hiếp dâm hay bạo lực).
• Để hệ thống có hiệu quả, cảnh sát
quốc gia phải có trung tâm dữ liệu
lưu trữ tiền sử phạm tội của công
dân nước mình.
• Trong khi thừa nhận rằng, đa số
kẻ xâm hại tình dục trẻ em không
có tiền án (vì chúng không bị phát
hiện hoặc báo cáo), đây vẫn là cách
thức hiệu quả để phòng tránh các
kẻ xâm hại tình dục đã được phát
hiện, không cho chúng có cơ hội tiếp
xúc, theo cách không phù hợp, với
trẻ em.
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Phản hồi có thể bao gồm:
Cũng hữu ích khi biết rằng, bất kỳ ai
cũng có thể gây ra nguy cơ với trẻ em,
• Một số Chính phủ chưa có cơ sở hạ
ví dụ nếu họ đã có tiền sử bạo hành,
tầng để tiến hành công tác kiểm tra
đặc biệt là với trẻ em.
như vậy.
Câu hỏi thảo luận.
• Khi không có hệ thống kiểm tra của
cảnh sát, các tổ chức làm việc với trẻ
em có thể tiến hành tham vấn với
Nếu Chính phủ chưa có hệ thống hồ sơ
người sử dụng lao động trước đó.
lưu trữ chính thức, cơ chế kiểm tra nào
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có thể thiết lập để sàng lọc nhân viên
làm việc với trẻ em?

• Chính phủ có thể yêu cầu các tổ
chức làm việc với trẻ em tiến hành
tham vấn kiểm tra.

• Cảnh sát Anh quốc có Trung tâm
cho Trẻ em bị Bóc lột và Bảo vệ trực
tuyến (CEOP) chuyên trách ngăn
chặn bóc lột trẻ em.

Thông tin thêm về ThinkUKnow có tại
địa chỉ:
http://www.thinkuknow.co.uk/

Thông điệp chính
Câu hỏi thảo luận
• Hãy đưa ra ví dụ về cách thức mà
khách du lịch quốc tế có thể sử dụng
internet trước và trong chuyến du
lịch để tiến hành xâm hại tình dục
trẻ em?
• Chính phủ có dịch vụ gì để bảo vệ
trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại tình
dục, trong môi trường trực tuyến?

Câu hỏi một, các câu trả lời có thể bao
gồm:
• Xác định những nơi có trẻ em dễ bị
tổn thương.
• Liên lạc với mạng lưới các kẻ xâm
hại tình dục để tìm các điểm du lịch
mà chúng có thể xâm hại trẻ em mà
không bị trừng phạt.
• Kết bạn với trẻ em trực tuyến.
• Hợp tác với các tổ chức du lịch có
liên quan tới xâm hại trẻ em.
• Kiểm tra thông tin trực tuyến để xác
định những nơi không an toàn cho
xâm hại trẻ em (dựa vào những vụ
bắt bớ trước đó).
• Giảng viên có thể cung cấp dẫn
chứng từ các vụ việc thực tế.

• CEOP phối hợp trực tiếp với các cơ
quan Chính phủ, cơ quan cảnh sát
quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và
thành phần tư nhân.

• Hợp tác với các bộ ngành có trách
nhiệm về quản lý công nghệ thông
tin để tăng cường an ninh trực tuyến
cho trẻ em.

• CEOP thiết lập trang web
“ThinkUKnow”, trong đó cung cấp
thông tin và dịch vụ thông báo ẩn
danh cho trẻ em, cha mẹ, người
chăm sóc, và thành viên cộng đồng
khi có quan ngại về an toàn của trẻ.

Câu hỏi hai, các câu trả lời có thể bao
gồm:
• Tập huấn tại trường học về nguy cơ
khi sử dụng internet.

• CEOP cũng hợp tác với cảnh sát ở
Đông Nam Á để hỗ trợ các nỗ lực
đấu tranh với bóc lột tình dục trẻ
em, với sự quan tâm đặc biệt đến
ngành du lịch.
• Các chiến dịch tương tự cũng được
tiến hành ở nhiều nước khác.

Lưu ý

• Tập huấn cho cha mẹ và giáo viên
về sử dụng internet an toàn.
• Các chiến dịch cụ thể dạy cho trẻ
em về nguy cơ khi sử dụng internet.
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• Bộ Ngoại giao và Thương mại
Úc điều hành trang web “Smart
Traveller”, qua đó cung cấp cảnh
báo và gợi ý cho khách du lịch Úc
trước khi đi du lịch quốc tế.

Thông tin về Smart Traveller có tại:
http://www.smartraveller.gov.au/

• Trang web Smart Traveller bao gồm
các thông điệp cảnh báo khách du
lịch Úc về hành vi xâm hại tình dục
trẻ em khi đi du lịch là cấu thành tội
phạm, cả ở Úc và nước khác.
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Thông điệp chính

• Ở tất cả các quốc gia, các trang web • Xem trang web của Bộ Du lịch
về du lịch được khách du lịch quốc tế
Campuchia tại đây: http://www.
truy nhập thường xuyên. Bộ Du lịch
tourismcambodia.org/
Campuchia hoan nghênh khách du
lịch, nhưng cam kết rất rõ ràng về
bảo vệ trẻ em, thông qua các thông
điệp về chiến dịch bảo vệ trẻ em
ngay trên trang chủ.

Câu hỏi thảo luận
1. Thông tin gì bạn sẽ đưa lên trang
web của Chính phủ để bảo vệ an
toàn cho trẻ em khỏi bị xâm hại
trong hoạt động du lịch?
2. Làm cách nào để xúc tiến tốt hơn
các cam kết bảo vệ bảo vệ an
toàn cho trẻ em khỏi bị xâm hại
trong hoạt động du lịch?
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Lưu ý

• Chính phủ Brazil hỗ trợ dự án xã hội
tổng hợp, qua đó tạo cơ hội việc làm
thay thế cho thanh niên, để tránh
cho họ bị bóc lột trong hoạt động
du lịch.
• Ở Việt nam, Bộ Luật Lao động
nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ
em trong một số ngành nghề (bao
gồm karaoke, massage, khách sạn
và sàn nhảy) thông qua việc giới
hạn lứa tuổi tối thiểu.

Câu hỏi thảo luận
Chính phủ nước ta đang làm gì để bảo
vệ trẻ em khỏi các công việc nguy hại,
trong lĩnh vực du lịch, mà có thể dẫn
đến bị xâm hại tình dục?

Trang trình chiếu
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Lưu ý

Cảnh sát Liên bang Úc cung cấp mẫu
báo cáo trực tuyến, cho phép mọi
người có thể báo cáo ẩn danh về các
trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm
hại tình dục, ở các địa điểm du lịch.

Xem mẫu báo cáo trực tuyến của AFP
tại đây: https://forms.afp.gov.au/
online_forms/cst_form

Câu hỏi thảo luận

Câu hỏi thứ nhất, các câu trả lời có thể
bao gồm:
• Là phương thức dễ dàng và dễ tiếp
cận để người dân báo cáo những
điều họ quan ngại.

• Việc cung cấp cho công chúng các
dịch vụ báo cáo trực tuyến, về các
• Người dân có thể không muốn đến
tình huống trẻ em có nguy cơ bị xâm
đồn cảnh sát mà thích dùng mẫu
hại tình dục, mang lại lợi ích gì?
báo cáo trực tuyến hơn.

Câu hỏi hai, các câu trả lời có thể bao
gồm:
• Đưa các thông điệp về bảo vệ trẻ
em lên các trang web du lịch.
• Khuyến khích các công ty du lịch
xúc tiến các chiến dịch bảo vệ trẻ
em trên trang web của họ.
• Tiến hành các chiến dịch truyền
thông, nhằm vào các khách du lịch
đến từ các quốc gia có số lượng
khách du lịch phổ biến.
• Trước khi tiến hành tập huấn, giảng
viên cần biết Chính phủ đang làm
gì để bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột
trong hoạt động du lịch.

Thông điệp chính

• Lợi thế của việc cho phép báo cáo
ẩn danh là gì?

Câu hỏi thứ hai, các câu trả lời có thể
bao gồm:

• Chính phủ làm cách nào để khuyến
khích người dân sử dụng mẫu báo
cáo trực tuyến?

• Do tính nhạy cảm của tội phạm tình
dục trẻ em, người dân có thể e ngại
bị biết danh tính.

Câu hỏi thứ ba, các câu trả lời có thể
bao gồm:
• Đảm bảo cho người dân biết về
sự có sẵn mẫu báo cáo trực tuyến
này, thông qua các chiến dịch tryền
thông về bảo vệ trẻ em.
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• Bảo vệ trẻ em có thể mang lại kết
quả tốt khi các quốc gia hợp tác với
nhau. Gần đây, Đức, Áo và Thụy sĩ
đã hợp sức tiến hành một chiến dịch
phòng chống xâm hại tình dục trẻ
em trong hoạt động lữ hành và du
lịch, đối với các công dân đến từ các
quốc gia nói tiếng Đức.

Câu hỏi thảo luận
• Cân nhắc lựa chọn quốc gia làm đối
tác chiến lược trong bảo vệ trẻ em
khỏi bị xâm hại trong hoạt động du
lịch?
• Việc hợp tác gần đây thế nào? Có
thể cải tiến hợp tác như thế nào
trong tương lai?
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Thông điệp chính

Lưu ý

• Trong khi các Chính phủ thực hiện
nhiều bước đi để bảo vệ trẻ em
khỏi bị xâm hại trong hoạt động
du lịch thì vấn đề này ngày càng
gia tăng trên thế giới.

Điều quan trọng là giảng viên sử dụng
hoạt động này để tổng kết những nội
dung đã học được ở phần này, đồng
thời nhắc học viên quan tâm nghiêm
túc đến các lĩnh vực cụ thể mà cần
phải cải thiện, ở cấp độ quốc gia hoặc
địa phương.

• Du lịch tăng trưởng nhanh chóng,
công nghệ ngày càng phát triển,
các hành động phạm tội ngày
càng tinh vi và trẻ em phải đối
mặt với những nguy cơ nghiêm
trọng.
• Trên cương vị Chính phủ, chúng
ta cần thận trọng trong các nỗ
lực phòng ngừa xâm hại trẻ em.
Trong khi, chúng ta đã thực hiện
nhiều bước đi tích cực thì vẫn có
những yêu cầu cụ thể cần phải
thực hiện:
– Gia tăng các nỗ lực hiện tại
– Phát hiện các lỗ hổng trong hệ
thống bảo vệ trẻ em
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Thông điệp chính

Lưu ý

• Yêu cầu mỗi nhóm quan tâm đến
các câu hỏi sau:
– Đối tác nào mà Chính phủ nên hợp
tác ở cấp độ này (quốc tế, quốc gia,
địa phương)?
– Bạn sẽ hợp tác thế nào?
– Hoạt động nào có thể tiến hành để
tăng cường sự hợp tác?
• Thảo luận về phản hồi của nhóm và
khuyến khích học viên theo đuổi
các nỗ lực tăng cường hợp tác ở các
cấp độ.
• Chính phủ có vai trò quan trọng để
bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại tình
dục trong hoạt động du lịch. Bất kể
bạn làm việc ở cấp trung ương hay
địa phương, bạn đều được khuyến
khích hành động, như thảo luận
ngày hôm nay, để bảo vệ trẻ em và
xúc tiến du lịch có trách nhiệm.

– Cải thiện các hoạt động bảo vệ trẻ
em
– Phát triển và thực hiện các hoạt
động mới
– Xem xét các phương thức hợp tác
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• Bảo vệ trẻ em an toàn khỏi bị xâm
hại trong hoạt động du lịch không
phải là trách nhiệm của riêng cá nhân
hay cơ quan nào. Nó đòi hỏi sự phối
hợp của nhiều đối tác. Tuy nhiên, khi
những người có trách nhiệm bảo vệ
trẻ em không hợp tác và cùng nhau
hành động thì sẽ tạo nên những điểm
yếu trong hệ thống bảo vệ trẻ em
và trẻ em vẫn có nguy cơ bị xâm hại,
bao gồm cả xâm hại tình dục.

Hoạt động: Tăng cường hợp
tác

• Khuyến khích học viên nghĩ tới tất
cả các đối tác liên quan từ Chính
phủ, khu vực kinh tế tư nhân, cộng
• Chia học viên thành ba nhóm. Giao
đồng, trẻ em, tổ chức phi chính
cho mỗi nhóm một chủ đề:
phủ...
– NHÓM 1 – Cấp độ Quốc tế
• Cân nhắc các biện pháp sáng tạo
trong hợp tác (bao gồm lực lượng
– NHÓM 2 – Cấp độ Quốc gia
riêng của quốc gia, các cuộc họp
– NHÓM 3 – Cấp độ Địa phương
cộng đồng, sự tham gia của trẻ
(tỉnh/thành phố)
em...)
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Thông điệp chính

PHẦN TÁM: KẾT LUẬN
TỔNG QUAN

• Phát mẫu đánh giá sau tập huấn
(Phụ lục 5)

KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA TẬP HUẤN

Thời gian cần thiết
45 phút

Thông điệp chính
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Tài liệu cần phát
• Đánh giá sau thảo luận
• Thu thập ý kiến phản hồi
• Cấp chứng chỉ hoàn tất tập huấn

Lưu ý
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Các tài liệu khác
Phát Tài liệu Du lịch an toàn cho trẻ
em

• Khuyến khích học viên trưng bày
chứng nhận này tại nơi làm việc và
thông báo với lãnh đạo cơ quan,
doanh nghiệp của họ về lớp tập
huấn mà họ đã tham gia. Các doanh
nghiệp du lịch có trách nhiệm sẽ
đánh giá tích cực điều này.

Thông điệp chính

• Mời từng học viên lên để nhận
chứng chỉ. Trong trường hợp có
nhiều người, chỉ vỗ tay sau khi đã
trao xong chứng chỉ cuối cùng.

• Mỗi người trong chúng ta có trách
nhiệm cá nhân và nghề nghiệp về
bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại.
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• Điều quan trọng là cần biết làm cách
nào để góp phần xây dựng một môi
trường an toàn cho trẻ em và biết
cách ứng phó khi trẻ em gặp nguy cơ.

Cám ơn và bổ sung thêm thông tin
• Cảm ơn các học viên đã quan tâm
và đóng góp ý kiến.
• Khuyến khích học viên thực hiện
các hoạt động trong công việc của
họ, để xây dựng ngành du lịch an
toàn cho trẻ em.

• Hành động của quý vị sẽ giúp phòng
ngừa nguy cơ cho trẻ em và xây
dựng ngành du lịch tốt hơn tại quốc
gia và khu vực.

• Ý kiến phản hồi của quý vị có giá trị
với chúng tôi.

• Hãy chụp một bức ảnh tập thể các
học viên cầm chứng chỉ của họ.

• Giải thích rằng, mỗi học viên sau khi
tham dự lớp tập huấn sẽ được trao
giấy chứng nhận tham gia tập huấn,
để ghi nhận việc họ đã hoàn thành
một nội dung quan trọng trong công
tác bảo vệ trẻ em.

Kết luận với các nội dung:

Hoạt động: Ý kiến của tôi

Phát chứng chỉ (tùy chọn)
• Chúc mừng các học viên đã hoàn
thành khóa tập huấn.

• Mọi trẻ em đều có quyền, cụ thể,
trẻ có quyền được bảo đảm an toàn,
không bị xâm hại.
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Thông điệp chính

Hoạt động: Đánh giá sau tập
huấn

Phần kết luận này là để học viên nêu lên ý kiến nhận xét và nhắc lại những nội dung chính trong lớp tập
huấn, để khuyến khích các hành động tích cực bảo vệ an toàn cho trẻ em, sau khi tập huấn.

Cuối phần này, học viên có thể:
• Nêu phản hồi liệt kê các ý kiến đối với khóa tập huấn.
• Giải quyết các câu hỏi từ toàn bộ chương trình tập huấn.
• Nhắc lại những nội dung đã học trong suốt khóa tập huấn Du lịch an toàn cho trẻ em.

Lưu ý

Phát Mẫu đánh giá sau tập huấn
Nếu thời gian có hạn, giảng viên có
thể tiến hành hỏi các câu hỏi bằng giơ
tay. Hãy ghi lại số người trả lời.

• Mời học viên thăm trang web Du
lịch an toàn cho trẻ em (www.
childsafetourism.org) và giữ liên
lạc thông qua Facebook (www.
facebook.com/ChildSafeTourism)
và Twitter (www.twitter.com/
ChildSafeTravel)

• Bằng cách chia sẻ ý kiến của quý vị
về lớp tập huấn này, quý vị có thể
giúp chúng tôi cải thiện công việc
bảo vệ trẻ em.
• Bây giờ tôi sẽ phát các phiếu đánh
giá. Xin cảm ơn các quý vị đã cung
cấp cho chúng tôi những ý kiến phản
hồi chân thành.
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Ghi chú
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Phụ lục 1: Mẫu lịch tập huấn cho một ngày
Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch
Chương trình tập huấn
Tiêu đề từng phần

Nội dung

Thời gian

(điền thời gian thực
tế vào cột này)

Học viên tự giới thiệu
Chương trình tập huấn
Đánh giá trước tập huấn

30 phút

“Du lịch an toàn cho trẻ
em” có liên quan gì đến
tôi?

Bảo vệ trẻ em và ngành du lịch
Quyền trẻ em
Hành lang pháp lý trong công tác bảo vệ trẻ em
Vị trí của tôi trong hệ thống bảo vệ trẻ em

45 phút

Nguy cơ gì cho trẻ trong
hoạt động du lịch?

Bối cảnh ngành du lịch
Tác động của du lịch đối với xâm hại tình dục trẻ em
Sự dễ bị tổn thương của trẻ trong hoạt động du lịch
Mối liên hệ giữa du lịch và xâm hại tình dục trẻ em

80 phút

Giới thiệu

Du lịch có trách nhiệm và du lịch an toàn cho trẻ em
“Du lịch an toàn cho trẻ
em” là gì?

Ai có thể đóng góp cho du lịch an toàn cho trẻ em?
Lợi ích từ du lịch an toàn cho trẻ em

30 phút

Điển hình tích cực về du lịch an toàn cho trẻ em
Cách thức để cá nhân có thể bảo vệ trẻ em
Cá nhân góp phần vào du
lịch an toàn cho trẻ như
thế nào?

• Tôn trọng trẻ em
• Tăng cường nhận thức về nguy cơ đối với trẻ em

75 phút

• Nhận diện nguy cơ đối với trẻ em
• Hành động để bảo vệ trẻ em

Doanh nghiệp góp phần
để du lịch an toàn với
trẻ như thế nào? (chỉ
dành cho cấp quản lý/
chủ doanh nghiệp/người
điều hành).
Chính phủ có thể làm gì
để cho du lịch an toàn với
trẻ em? (chỉ dành cho
cấp Chính phủ)

Kết luận

78

Cách thức để doanh nghiệp có thể bảo vệ trẻ em
• Trong nội bộ doanh nghiệp
• Với khách hàng và nhà cung cấp

60 phút

• Trong cộng đồng doanh nghiệp
Cách thức để Chính phủ có thể bảo vệ trẻ em khỏi bị
xâm hại tình dục trong hoạt động du lịch
Vai trò và trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể
khác nhau
Điển hình tích cực
Thúc đẩy hợp tác

60 phút

Câu hỏi và tổng kết
Đánh giá
Trao chứng chỉ
Bế mạc

45 phút

79

Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch

Phụ lục 2: Tài liệu phát tay

Hướng dẫn: Hãy chuẩn bị sẵn tài liệu này này để phát cho từng người tham gia. Sau buổi
thảo luận, người tham gia có thể mang tài liệu này về để luôn nhắc họ nhớ những nội dung
căn bản mà họ đã học được. Tài liệu phát tay nên in trên giấy khổ A5 hoặc A6, in 2 mặt.
Điều đó sẽ làm họ dễ nhớ và dễ sử dụng hơn.

Giải pháp
du lịch an toàn
cho trẻ em
để phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em
trong hoạt động du lịch

80

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm
của toàn xã hội
Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ du lịch có trách nhiệm. Du lịch trách
nhiệm giúp chúng ta bảo vệ thiên nhiên, văn hóa và con người, đặc biệt là
con em của chúng ta. Cùng với sự phát triển du lịch trên toàn thế giới, trẻ
em rất dễ trở thành nạn nhân của sự xâm hại và bóc lột. Vì vậy, các em cần
phải được bảo vệ. Bảo vệ trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng cá
nhân hay tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.

Xâm hại trẻ em là gì?
Trẻ em là người dưới 18 tuổi. Xâm hại trẻ em là bất cứ hành động (hoặc không
nhất thiết là hành động) có chủ ý và làm tổn thương hoặc gây nguy hại cho trẻ.
Hàng ngày, có hàng triệu trẻ em trên thế giới bị xâm hại. Xâm hại và bóc lột trẻ
em xảy ra ở mọi quốc gia.

Các hình thức xâm hại
Có bốn hình thức chính của xâm hại trẻ em. Trẻ em thường bị xâm hại dưới
nhiều hình thức khác nhau, trong cùng một thời điểm.

Tình dục

Tinh thần

Xao nhãng
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Thể chất

TRẺ EM
CHA MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC
CÁN BỘ BẢO VỆ TRẺ EM

KHÁCH DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Hậu quả của xâm hại trẻ em
Xâm hại và bóc lột trẻ em gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho
trẻ, cả về mặt thể chất và tâm lý.
Những hậu quả của xâm hại và bóc lột trẻ em cũng ảnh hưởng nghiêm trọng
đến gia đình, cộng đồng và lĩnh vực du lịch

Bạn có thể góp phần xây dựng Du lịch An toàn cho Trẻ em.
Mỗi chúng ta đều có một vai trò quan trọng trong
bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại.

Xâm hại trẻ em là gì?

Xâm hại bằng lời nói

Trêu ghẹo trẻ một Sờ mó những bộ
cách quá đáng
phận riêng tư trên
cơ thể trẻ

Khách
du lịch
Khách
du An
lịchtoàn
Bảovới
vệ Trẻ
Trẻ em
em

Phớt lờ trẻ

Cho trẻ xem phim,
ảnh, ấn phẩm có
nội dung đồi trụy

3.6

3.3

22.3

6.8

Châu Á

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

triệu
khách du lịch đến

được dự báo là tăng trưởng
mạnh mẽ nhất về du lịch
trong hai thập kỷ tới.

Campuchia

Lào

Thái Lan

Việt Nam

Hơn

36 triệu khách du lịch
đã đến Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam năm 2012.

Trẻ em tại các điểm du lịch 95%
có nguy cơ cao bị xâm hại và bóc lột.
Ép buộc trẻ sờ mó
vào cơ thể mình

Xâm phạm sự
riêng tư của trẻ

Đánh đập hoặc
làm tổn thương trẻ

60%

Dụ dỗ trẻ

33%
18%
Không chăm sóc trẻ,
ví dụ: không tắm rửa,
thay quần áo, cho trẻ
ăn uống

Sử dụng trẻ như
một nô lệ

Phớt lờ nhu cầu
được yêu thương
của trẻ

Bắt trẻ làm việc quá
nhiều ảnh hưởng tới việc
học tập, vui chơi của trẻ

Khách du lịch
đến Khu vực
Ðông Nam Á
muốn:
1

Đánh đập và nhạo
báng trẻ ở trường
học

Không quan tâm tới
nhu cầu chăm sóc sức
khỏe của trẻ

Không quan tâm
tới nhu cầu học tập
của trẻ

Bỏ mặc, không giám
sát trẻ

được thông tin rõ ràng để
trở thành khách du lịch
bảo vệ trẻ em.

2

có nhiều lựa chọn tiêu
dùng phù hợp với Du lịch
An toàn cho Trẻ em.

3

góp phần tạo ra sự thay
đổi, theo định hướng của
các cơ quan chính phủ và
ngành du lịch.

khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em ở trên
đường phố, không có sự giám sát của
người lớn.

khách du lịch từng tiếp xúc
với trẻ em địa phương, ở
nơi du lịch. Nhiều cuộc tiếp xúc làm cho
khách du lịch cảm thấy buồn, tội lỗi, quan
ngại hoặc thất vọng.

khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em đang làm
việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du
lịch (ví dụ: khách sạn, nhà hàng…).
khách du lịch đã nhìn thấy trẻ em đang làm
việc tại các cơ sở giải trí hoạt động về đêm.

Khách du lịch Bảo vệ Trẻ em ít có những hành động làm
tăng nguy cơ bị xâm hại cho trẻ em.

28%

Những hành động làm tăng nguy cơ:
= Khách du lịch hiểu về Du lịch An toàn cho Trẻ em

26%

= Khách du lịch nói chung

15 %
3%
Thăm trung tâm
trẻ mồ côi

15 %
3%
Cho tiền trẻ ăn xin

9%

9%

Mua hàng hóa,
dịch vụ từ trẻ em

Chụp ảnh trẻ
(chưa được sự đồng ý)

Bảo vệ trẻ em
là trách nhiệm của tất cả chúng ta
- Người tham gia nghiên cứu

Hình ảnh được tham khảo từ Childline Thailand Foundation. http://childlinethailand.org
Nguồn: Những phát hiện chính từ điều tra 268 khách du lịch, thuộc 39 quốc gia, đến Ðông Nam Á, Tầm nhìn Thế giới, Khách du lịch an toàn với trẻ em , 2013.

www.childsafetourism.org
facebook/ChildSafeTourism

twitter.com/childsafetravel

Những nguy cơ đối với trẻ em
trong hoạt động du lịch là gì?
1

Trẻ em đường phố trong môi trường du lịch.
Ví dụ, trẻ em có thể ăn xin, bán hàng hóa hoặc thức ăn cho khách du
lịch. Những trẻ em gái và trẻ em trai, dành nhiều thời gian ở trên đường
phố, có nguy cơ bị xâm hại cao nhất.

2

Trẻ em làm việc trong lĩnh vực du lịch hoặc liên quan tới lĩnh
vực du lịch.
Ví dụ, trẻ em làm việc trong ngành du lịch bao gồm: làm hướng dẫn du
lịch, làm việc trong nhà hàng, quán bar, quán karaoke… Trẻ em cũng có
thể bị bóc lột trong lĩnh vực công nghiệp tình dục.

3

Những trẻ em mà khách du lịch dễ dàng tiếp cận.
Ví dụ, kẻ xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch có thể tiếp
cận với những trẻ em gái và trẻ em trai dễ bị tổn thương, bằng cách
làm việc hay tham gia các hoạt động tình nguyện tại trường học hoặc
các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Những loại hình du lịch có thể làm
tăng sự tiếp cận giữa khách du lịch và trẻ em dễ bị tổn thương bao gồm:
“Thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi” mà có thể gây hại cho
sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của trẻ em, đồng thời đẩy trẻ
em vào nguy cơ bị xâm hại.
“Du lịch tình nguyện” trong các tổ chức bảo trợ trẻ em, mà ở đó,
những khách du lịch làm tình nguyện viên không qua sự kiểm tra
nhân thân đầy đủ.
“Du lịch tại gia” không đảm bảo được ranh giới cần thiết giữa
khách du lịch và trẻ em

Trẻ em rất dễ bị tổn thương bởi
các hình thức xâm hại khác nhau.

Tôi có thể làm gì
để xây dựng môi trường du lịch
an toàn cho trẻ em?
1

Tôn trọng trẻ
Hãy đảm bảo rằng mọi lời nói, việc làm của bạn là phù hợp với các trẻ
em gái và trẻ em trai.

2

Nâng cao nhận thức
Hãy chia sẻ với gia đình, đồng nghiệp, khách hàng và người dân trong
cộng đồng về những nguy cơ đối với trẻ em và những cách thức để
bảo vệ trẻ em an toàn trong môi trường du lịch.

3

Cảnh giác và nhận ra những dấu hiệu nguy cơ với
trẻ em
Hãy để ý tới những gì đang xảy ra xung quanh bạn và nhận ra những
tình huống mà trẻ em trai và trẻ em gái có thể có nguy cơ xâm hại.

4

Hành động khi thấy trẻ em có nguy cơ
Hãy thông báo cho người quản lý của bạn. Tuân thủ theo đúng các
quy định về bảo vệ trẻ em ở nơi bạn làm việc (nếu có). Ghi lại chi tiết
những gì bạn chứng kiến. Làm một báo cáo chính thức (xem các số
điện thoại liên hệ ở mặt sau).

Chỉ dành cho cấp quản lý

Doanh nghiệp du lịch của bạn
an toàn với trẻ em như thế nào?
Hãy hoàn thành bài kiểm tra sau
Hãy đánh dấu

cho câu trả lời đúng

Đúng

Sai

1. Nhân viên trong doanh nghiệp của tôi nhận thức rõ vấn đề
xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch.
2. Nhân viên trong doanh nghiệp của tôi biết rõ cách xác
định trẻ em có hoặc không có nguy cơ bị xâm hại.
3. Nhân viên trong doanh nghiệp của tôi biết cách xử lý và
báo cáo các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, đặc
biệt là xâm hại tình dục.

Tôi báo cáo bằng cách nào?
Đừng phớt lờ một tình huống mà trẻ em có nguy cơ bị xâm
hại hoặc bóc lột. Bằng việc báo cáo, bạn có thể giúp ngăn
chặn xâm hại trẻ em.
Thông báo cho người quản lý của bạn về tình huống xảy ra

Gọi tới đường dây nóng về bảo vệ trẻ em quốc gia

1800 1567
Liên hệ với chính quyền địa phương

Liên hệ với các cơ quan bảo vệ trẻ em có uy tín

4. Doanh nghiệp của tôi hỗ trợ cho các gia đình, trường học có
hoàn cảnh khó khăn và các chương trình về bảo vệ trẻ em.
5. Nhân viên trong doanh nghiệp của tôi đều được tập huấn
về phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch.
6. Doanh nghiệp của tôi có chính sách bảo vệ trẻ em và
chúng tôi tích cực thực hiện chính sách này nhằm bảo vệ
trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại.
7. Doanh nghiệp của tôi thông tin cho khách hàng và đối tác về
cam kết bảo vệ trẻ em của doanh nghiệp.
8. Doanh nghiệp của tôi nêu ra và bày tỏ sự quan tâm tới vấn
đề xâm hại trẻ em, tại các diễn đàn trong cộng đồng và
ngành du lịch.
Kết quả:
Nếu bạn đánh dấu √ vào ô ‘Đúng’ cho tất cả các câu hỏi nêu trên, doanh nghiệp của
bạn đã có những bước xử lý tốt để bảo vệ trẻ em. Chúc các bạn tiếp tục thực hiện tốt
công việc!
Nếu bạn đánh dấu √ vào ô ‘Sai’ của bất kỳ câu hỏi nào nêu trên, hãy xem trang sau
của tài liệu này để tìm ra câu trả lời. Qua đó, bạn có thể xây dựng được một môi
trường an toàn cho trẻ em tại doanh nghiệp của mình.

Chỉ dành cho cấp quản lý

Những cách để doanh nghiệp
của tôi an toàn cho trẻ em
1

Trong nội bộ doanh nghiệp:
Phát triển và áp dụng chính sách bảo vệ trẻ em.
Tiến hành tập huấn bảo vệ trẻ em cho tất cả nhân viên
Trao trách nhiệm thực thi cho nhân viên.
Thiết lập cơ chế báo cáo rõ ràng liên quan đến các vụ việc hoặc
nghi ngờ trẻ em bị xâm hại.

2

Với khách hàng và những nhà cung cấp:
Thông tin cho khách hàng và các nhà cung cấp về cam kết bảo vệ
trẻ em của doanh nghiệp.
Thêm thông tin về Du lịch An toàn cho Trẻ em vào các tài liệu của
doanh nghiệp, bao gồm: quảng cáo, website, các tờ thông tin
khuyến mại, các chứng từ.
Nâng cao nhận thức về Du lịch An toàn cho Trẻ em thông qua
trưng bày các tài liệu về chiến dịch này ở những nơi công cộng
trong doanh nghiệp của bạn.

3

Tại cộng đồng:
Giúp đỡ các chương trình hỗ trợ trẻ em có uy tín.
Tạo cơ hội việc làm cho gia đình trẻ em có nguy cơ.
Nêu những vấn đề chung về bảo vệ trẻ em trong các cuộc họp tại
cộng đồng, dưới hình thức phù hợp.
Hãy sáng tạo! Bạn có thể làm một điều gì đó khác biệt dành cho
trẻ em?

Chỉ dành cho cấp quản lý

Xây dựng Quy định
Bảo vệ Trẻ em
Xây dựng và áp dụng Quy định về bảo vệ trẻ em để khẳng định rằng, doanh
nghiệp của bạn không khoan nhượng với các hành vi xâm hại trẻ em. Quy
định này cũng bao gồm quy trình hướng dẫn rõ ràng về phòng ngừa và xử lý
các trường hợp vi phạm. Nội dung của Quy định cần đơn giản, thực tế và có
tính khả thi.
Điều quan trọng nhất đối với Quy định về bảo vệ trẻ em không phải là những
từ ngữ trên giấy mà là các hướng dẫn cụ thể để tất cả những người quản lý và
nhân viên trong doanh nghiệp có thể chủ động tiếp thu và thực hiện được.

NHÀ KHÁCH BIỂN VÀNG
Chính sách bảo vệ trẻ em

VÍ

DỤ

Nhà khách BIỂN VÀNG cam kết tất cả trẻ em đều được
bảo vệ khỏi mọi hình thức xâm hại và bóc lột. Chúng tôi
kiên quyết xử lý mọi hành vi xâm hại và bóc lột trẻ em. Trẻ
em luôn được bảo vệ trong mọi hoạt động kinh doanh của
chúng tôi.
Chúng tôi tập huấn cho tất cả cán bộ, nhân viên để nâng cao năng lực ứng phó với
các tình huống trẻ bị xâm hại hoặc bóc lột.
Chúng tôi mong đợi và khuyến khích tất cả nhân viên của nhà khách báo cáo ngay
các trường hợp nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi xâm hại trẻ em cho Ban quản lý.
Ban quản lý cam kết theo dõi và xử lý mọi thông tin về xâm hại, bóc lột trẻ em và
báo cáo kịp thời tới cơ quan chức năng.
Chúng tôi chủ động cung cấp thông tin truyền thông về phòng ngừa xâm hại tình
dục trẻ em trong hoạt động kinh doanh để khách hàng và nhà cung cấp biết quan
điểm kinh doanh của chúng tôi.
Chúng tôi tìm kiếm giải pháp để hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em địa phương, bao gồm cả
việc đưa vấn đề xâm hại và bóc lột trẻ em ra để trao đổi với các cơ quan chứng năng
và tổ chức xã hội tại cộng đồng.

Chỉ dành cho cấp quản lý

Khách hàng ưa thích
các doanh nghiệp
có trách nhiệm bảo vệ trẻ em

Chỉ dành cho cán bộ nhà nước

Du lịch ở nước tôi
“an toàn cho trẻ em” như thế nào?
Hãy làm bài kiểm tra
Hãy đánh dấu

Kết quả điều tra cho thấy, khách du lịch và lữ hành tới khu vực Tiểu vùng Mê
Kông ưa thích những doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ trẻ em khỏi xâm
hại. Vì vậy, hãy để khách hàng, nhà đầu tư, các cơ quan đối tác của bạn biết
rằng, doanh nghiệp của bạn đã cam kết bảo vệ trẻ em.

Hãy tham gia chiến dịch Du lịch An toàn cho Trẻ em

cho câu trả lời đúng

2. Chính phủ nước ta có các chính sách, chiến lược hành động để tăng
cường hệ thống bảo vệ trẻ em.
3. Chính phủ nước ta công nhận trẻ em có các quyền đặc biệt được
bảo vệ.
4. Chính phủ nước ta có hệ thống pháp luật hiệu quả để xử lý hành vi
xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục.
5. Chính phủ nước ta có những tiêu chuẩn cho ngành du lịch về trách
nhiệm bảo vệ trẻ em.

Gắn thông điệp Du lịch An toàn cho Trẻ
em vào các tờ rơi, quảng cáo và phương
tiện nghe nhìn cho doanh nghiệp của bạn.

6. Chính phủ nước ta đào tạo cán bộ để bảo vệ trẻ em và ứng phó với
các vụ việc xâm hại trẻ em, bao gồm xâm hại tình dục.
7. Chính phủ nước ta có đường dây nóng để báo cáo về các vụ việc
xâm hại trẻ em, bao gồm cả xâm hại tình dục.

Mời khách và đối tác cùng tham gia bảo
vệ trẻ em. Cung cấp thông tin cần thiết
giúp họ trở thành một Khách du lịch Bảo
vệ Trẻ em.

8. Chính phủ nước ta có đường dây hỗ trợ trẻ em và cha mẹ hoặc
người chăm sóc để liên hệ khi cần tư vấn.

Để mỗi chuyến đi của bạn thêm ý nghĩa

Hãy là khách du lịch bảo vệ trẻ em
Trẻ em đang sinh sống và kiếm sống tại các địa điểm du lịch có
Nếu bạn thấy trẻ em nào
có nguy cơ bị xâm hại tình dục,
hãy gọi ngay số điện thoại

nguy cơ bị xâm hại về thể chất, tinh thần và tình dục.

1800 1567

Bạn có thể góp phần tạo ra môi trường du lịch an toàn hơn đối với
trẻ em. Hành động của bạn, dù nhỏ bé, có thể tạo ra những thay
đổi lớn để phòng ngừa xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em.

Để biết thêm thông tin về bảo vệ trẻ em trong hoạt động
du lịch, hãy truy cập vào trang thông tin điện tử sau:

Bé L§TBXH - Bé VHTTDL

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

Du lịch an toàn cho trẻ em
Chung tay đẩy lùi xâm hại

Sai

1. Chính phủ nước ta đã ký Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em.

Ủng hộ chiến dịch Du lịch An toàn cho Trẻ em trên các trang web của
doanh nghiệp và nơi làm việc của bạn.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm tài
liệu về Du lịch An toàn cho Trẻ em hoặc thảo luận
về cơ hội hợp tác childsafetourism@wvi.org

Đúng

9. Chính phủ nước ta ủng hộ hoạt động tuyên truyền, giáo dục và đối
thoại xã hội về bảo vệ trẻ em, bao gồm cả xâm hại tình dục trẻ em
trong hoạt động du lịch.
10. Các cơ quan đặc trách của Chính phủ hợp tác với nhau để bảo vệ trẻ
em khỏi bị xâm hại, bao gồm cả xâm hại tình dục.
11. Chính phủ nước ta hợp tác với các lĩnh vực tư nhân, các tổ chức phi
chính phủ và cộng đồng để ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em
trong hoạt động du lịch.
Kết quả:
Nếu bạn đánh dấu √ vào ô ‘Đúng’ cho tất cả các câu hỏi nêu trên, Chính phủ của bạn đã có
những bước xử lý tốt để bảo vệ trẻ em. Chúc các bạn tiếp tục thực hiện tốt công việc
Nếu bạn đánh dấu √ vào ô ‘Sai’ của bất kỳ câu hỏi nào nêu trên, hãy xem trang sau của tài liệu
này để tìm ra câu trả lời. Qua đó, bạn có thể xây dựng được một môi trường an toàn cho trẻ em.

Phần 3: Phụ lục

Chỉ dành cho cán bộ nhà nước

Những cách mà Chính phủ có thể
xây dựng Du lịch An toàn cho Trẻ em

Phụ lục 3: Mẫu danh sách đăng ký tham gia
Hướng dãn: Mẫu này dùng để thu thập thông tin chi tiết của những người tham gia.

Địa điểm tiến hành thảo luận:
Ngày giờ tiến hành thảo luận:

1 Phát triển và thi hành các chính sách, chiến lược và hành động
để tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em

Họ và tên

Giới tính

Công việc hiện tại

Số điện thoại/
Email (nếu có)

Chữ ký

Các chính sách quốc gia về xâm hại trẻ em, bao gồm xâm hại tình dục.
Hệ thống pháp luật.
Các tiêu chuẩn cho ngành du lịch.

2 Hành động để chấm dứt xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch
Các chiến dịch thay đổi hành vi, giáo dục công chúng và đối thoại xã hội.
Đường dây nóng báo cáo các vụ việc xâm hại trẻ em và đường dây tư
vấn hỗ trợ trẻ em.
Tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhà nước.
Kiểm tra nhân thân đầy đủ và có cơ chế giám sát đối với những người
làm việc trực tiếp với trẻ em.

3 Hợp tác để bảo vệ trẻ em tốt hơn
Hợp tác liên quốc gia.
Phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức xã hội trong nước.
Phối hợp tại địa phương (giới thiệu chuyển gửi hoặc điều phối nguồn lực).
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Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch

Phụ lục 4: Mẫu đánh giá trước tập huấn
Hãy đọc từng câu hỏi và chọn câu trả lời bằng cách đánh
dấu.

Đúng

Phụ lục 5: Mẫu đánh giá sau tập huấn
Sai

Không
biết

Hãy đọc từng câu hỏi và chọn câu trả lời bằng cách đánh
dấu.

1.

Xâm hại tình dục chỉ xảy ra với trẻ em gái, không xảy ra với
trẻ em trai.

1.

Xâm hại tình dục chỉ xảy ra với trẻ em gái, không xảy ra với
trẻ em trai.

2.

Trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột tại các điểm du lịch.

2.

Trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột tại các điểm du lịch.

3.

Tại Việt Nam, đã có những trường hợp trẻ em bị xâm hại,
bóc lột tại các điểm du lịch.

3.

Tại Việt Nam, đã có những trường hợp trẻ em bị xâm hại,
bóc lột tại các điểm du lịch.

4.

Anh/Chị có biết mối liên hệ giữa xâm hại tình dục trẻ em và
hoạt động du lịch mà anh chị đang làm việc không?

4.

Anh/Chị có biết mối liên hệ giữa xâm hại tình dục trẻ em và
hoạt động du lịch mà anh chị đang làm việc không?

5.

Anh/Chị có biết phải làm gì để bảo vệ trẻ em an toàn khỏi
xâm hại và bóc lột tại các điểm du lịch không?

5.

Anh/Chị có biết phải làm gì để bảo vệ trẻ em an toàn khỏi
xâm hại và bóc lột tại các điểm du lịch không?

6.

Anh/Chị có biết những việc mà doanh nghiệp du lịch có thể
làm để bảo vệ trẻ em an toàn khỏi xâm hại và bóc lột tình
dục không?

6.

Anh/Chị có biết những việc mà doanh nghiệp du lịch có thể
làm để bảo vệ trẻ em an toàn khỏi xâm hại và bóc lột tình
dục không?

7.

Anh/Chị biết người hoặc cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ
em để báo cáo các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại
tình dục. Nếu biết, hãy ghi rõ:

7.

Anh/Chị biết người hoặc cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ
em để báo cáo các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại
tình dục. Nếu biết, hãy ghi rõ:

8.
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Chỉ những trẻ em ăn xin hoặc trẻ đường phố mới có nguy cơ
bị bóc lột tình dục.

8.

Đúng

Sai

Không
biết

Chỉ những trẻ em ăn xin hoặc trẻ đường phố mới có nguy cơ
bị bóc lột tình dục.

97

Phần 3: Phụ lục

Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch

Phụ lục 6: Đóng vai nhân viên du lịch trong các tình huống
giả định
Đóng vai nhân viên ngành du lịch
Lưu ý cho giảng viên
Hướng dẫn:
1. Phát kịch bản để nhập vai cho tất cả học viên (trang sau)
2. Mời bốn người tự nguyện tham gia các vai. Yêu cầu những người còn lại quan sát phần sắm
vai và trả lời câu hỏi.
3. Cho phép bốn người sắm vai rời phòng để chuẩn bị phần diễn trong ba phút.
4. Yêu cầu những người khác đọc kịch bản và cân nhắc họ sẽ làm gì nếu họ là một lễ tân
khách sạn.

• Những khách du lịch khác có thể làm gì:
– Trong thời gian hai bên đang nói chuyện với nhau?
– Trong suốt quãng thời gian du lịch còn lại của họ? (Nhấn mạnh mối quan ngại với quản lý

khách sạn và yêu cầu khách sạn có các tiêu chuẩn rõ ràng để đảm bảo trẻ em được bảo
vệ khỏi bị xâm hại)
– Sau khi về đến nhà? (Trao đổi với bạn bè và gia đình về việc chọn nơi lưu trú và nhà cung

cấp dịch vụ du lịch có ưu tiên đến du lịch an toàn cho trẻ em)
• Bạn sẽ thay đổi gì trong câu trả lời nếu người khách nước ngoài 25 tuổi? (Không có thay đổi

gì. Kẻ xâm hại có thể ở bất cứ lứa tuổi nào.)
• Bạn sẽ thay đổi gì trong câu trả lời nếu người khách nước ngoài là nữ và đứa trẻ là một bé

trai? (Không có thay đổi gì. Điều quan trọng cần nhớ là cả đàn ông và đàn bà đều có thể
xâm hại trẻ em. Cũng vậy, cả trẻ gái lẫn trai đều có nguy cơ bị xâm hại.)
• Bạn sẽ thay đổi gì trong câu trả lời nếu đứa trẻ là một em bé di cư hoặc dân tộc thiểu số?

(Không có thay đổi gì. Điều quan trọng cần nhớ là mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ
khỏi xâm hại tình dục. Trong một số trường hợp, trẻ em dân tộc thiểu số có nguy cơ cao
hơn nên có thể cần sự quan tâm đặc biệt để đảmbảo các em được an toàn.)

5. Mời nhóm sắm vai trình diễn.
6. Sau phần trình diễn, hỏi những câu sau:
• Người lễ tân phản ứng thế nào?
• Bạn thử tưởng tượng cảm nghĩ của người lễ tân nếu tình huống xảy ra trong thực tế (lưu ý

đứa trẻ, về công việc của cô ấy, về phản ứng của các khách khác.)
• Người lễ tân đã có những hành động phù hợp không? (Ở nhiều nước, luật pháp quy định

khách phải trình bản sao hộ chiếu hay chứng minh nhân dân khi thuê phòng khách sạn hay
nhà khách... Đây là một cách đảm bảo rằng trẻ em chỉ đi cùng cha mẹ hay người chăm sóc
khi ở chung phòng.)
• Quản lý khách sạn có thể làm gì để giúp đỡ người lễ tân trong tình huống này? (Tập huấn

căn bản cho lễ tân cách thức áp dụng chính sách của khách sạn, trình bày rõ ràng chính
sách của khách sạn về yêu cầu khi thuê phòng và chính sách du lịch an toàn cho trẻ em.)
• Khách du lịch ngoại quốc là nam giới đã phản ứng thế nào khi bị lễ tân từ chối?
• Bạn có nghĩ người khách này biết sẽ bị pháp luật xử lý thế nào nếu quan hệ tình dục với trẻ

em?
• Bạn nghĩ anh ta sẽ làm gì? Tại sao?
• Theo bạn đứa trẻ nghĩ thế nào trong tình huống này?
• Theo bạn vì sao đứa trẻ ở vào tình huống này?
• Những người xung quanh (như các khách du lịch khác) có thể giúp đứa trẻ thế nào? (Họ có

thể hỏi về đứa trẻ để xem tình trạng có ổn không.)
• Bạn nghĩ những khách du lịch khác sẽ cảm thấy thế nào?
• Những khách du lịch khác đã làm gì?
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Kịch bản tình huống

Tình huống giả định dành cho nhân viên ngành du lịch

Tình huống

%
Tình huống 1

Một lễ tân đang làm việc tại quầy. Vài khách du lịch đang đứng trong sảnh khách sạn. Một
người đàn ông nước ngoài tuổi khoảng 45 đến 50, dắt tay một cô bé khoảng 13 hoặc 14
tuổi bước vào quầy lễ tân và yêu cầu một phòng. Dù không rành nội quy khách sạn lắm,
nhưng người lễ tân nghĩ rằng mại dâm trẻ em là sai và muốn từ chối không cho ông khách
và em gái thuê phòng.

Bạn là một hướng dẫn viên của một công ty du lịch địa phương chuyên cung cấp các tour nhỏ, thăm
những cộng đồng thiểu số. Bạn đang hướng dẫn một nhóm 9 khách du lịch đi thăm một cộng đồng
vùng sâu, nơi họ đã tham gia leo núi 3 ngày và trở về bản để nghỉ đêm, theo kiểu home-stays. Trẻ ở
bản kiếm tiền bằng cách bán đồ lưu niệm cho khách. Trẻ thường bỏ học để đi theo khách du lịch khi
họ đi leo núi (với mong muốn sẽ bán được đồ). Bạn thấy một khách du lịch nam, đi lẻ, (khoảng 30
tuổi) đã kết bạn với một bé gái bản địa (8-10 tuổi). Cô bé luôn theo sát khách du lịch này để chuyện
trò. Anh ta chụp rất nhiều ảnh cho cô bé. Chiều nay, bạn thấy họ trở về từ một lối nhỏ bên ngoài rìa
bản.

Hướng dẫn

1.

2. Công ty du lịch sẽ phải làm gì về lâu về dài?

Bốn học viên tình nguyện sắm các vai sau.
Phân vai
Lễ tân
Ông khách nước
ngoài
Em bé

Du khách khác

Bạn sẽ làm gì?

Hành động

%

Từ chối ông khách và bé gái.

Tình huống 2
Bạn là một tài xế xe ôm. Cả ngày đợi khách tại điểm du lịch và các hàng quán phục vụ khách du lịch.
Khi đang đợi khách, bạn nhìn thấy nhiều trẻ bán hàng rong và trẻ đường phố. Khi bạn đang mời
khách, các em cũng bán hàng lưu niệm cho khách hoặc ăn xin. Tối nay, một khách du lịch nước ngoài
là nam đã ở bên một cậu bé (khoảng 10 tuổi) rất lâu. Bạn nghe thấy anh ta mời cậu bé đến khách sạn
chơi trò chơi điện tử. Ông ta hỏi bạn giá để đưa ông ta và cậu bé về khách sạn.

Cố gắng để có một phòng, chi thêm tiền, nổi giận, yêu cầu gặp quản lý khách sạn.

Đứng bên ông khách nước ngoài, trả lời khi được hỏi.

Đứng xem cuộc trao đổi và nghĩ về cảm giác nếu tình huống xảy ra trong đời thực.

1. Bạn sẽ làm gì?

%
Tình huống 3
Bạn là một hướng dẫn viên du lịch, trong các chuyến đi vào vùng sâu, bạn thường lưu lại ở một bản
người thiểu số nơi khách du lịch được mời mua trà và đồ ăn nhẹ cũng như đồ thủ công. Mỗi khi qua
bản, trẻ thường chạy tới chỗ khách du lịch, vây quanh họ để xin tiền, đồ ăn, kẹo hoặc quà. Du khách
thường phải cho các em tiền, đồ ăn, kẹo... Bạn thấy càng ngày càng nhiều em tiếp cận khách du lịch
để xin tiền.

1.

Bạn nghĩ gì về điều này? Nguy cơ gì có thể xảy ra với trẻ?

2. Các công ty du lịch nên làm gì về lâu dài để giúp trẻ em và hướng dẫn khách du lịch cách phù hợp
để giúp đỡ trẻ em?
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Lưu ý cho giảng viên - Những vấn đề cần lưu tâm

Phụ lục 7: Các tình huống giả định cho các nhà quản lý du lịch

Tình huống 1

%

1.

2.

Tình huống 1

Tự hỏi – bé gái có an toàn không? Thanh niên kia có biết là không nên đưa trẻ đi đâu mà
không có sự giám sát hoặc cho phép phù hợp? Nếu vẫn không rõ ràng và bạn quan ngại
rằng đứa trẻ đã bị xâm hại hay gặp nguy hiểm thì hãy nói với cấp trên hoặc báo cho tổ chức
bảo vệ trẻ em hay nhà chức trách địa phương.
Công ty có thể viết và thực hiện ngay một chính sách bảo vệ trẻ em để có quy trình xử lý
rõ ràng (ví dụ: cách nhân viên báo những quan ngại về bảo vệ trẻ em và báo cho ai). Công
ty có thể tổ chức tập huấn và trao quyền cho nhân viên để hiểu cách bảo vệ trẻ em trong
môi trường công việc của mình. Công ty có thể phổ biến hay phân phát bản chính sách bảo
vệ trẻ em của mình cho khách hàng (khách du lịch) để họ biết cách hành xử với trẻ em địa
phương khi đi du lịch. Công ty có thể tuyên truyền cho khách hàng về du lịch an toàn cho trẻ
em.

Bạn là một chủ nhà khách. Nhà khách của bạn có 16 phòng giá bình dân. Bạn có một số nhân viên
gồm 3 lễ tân trực suốt ngày đêm, một dọn phòng và một bảo vệ đêm. Vì bận rộn các công việc khác,
một tuần bạn đến nhà khách 1-2 lần để kiểm tra. Chiều nay, khi bạn đến, bạn thấy hai bé trai bản địa
(12-14 tuổi) rời nhà khách với một ông khách nước ngoài. Đây là lần đầu tiên bạn thấy việc này. Và
nhà khách của bạn cũng chưa từng có bất cứ quy định nào về bảo vệ trẻ em.

1.

2. Bạn sẽ làm gì ngay?
3. Về lâu dài, bạn sẽ làm gì?

%

Tình huống 2

Tình huống 2
Bạn là quản lý của một công ty du lịch. Thời gian qua, bạn thấy khách du lịch muốn trải nghiệm bằng
cách tham gia nhiều hơn vào cuộc sống của cư dân bản địa tại điểm đến. Khi đặt tour, khách nước
ngoài muốn không chỉ tham quan thắng cảnh, mà còn thâm nhập vào cuộc sống của người dân địa
phương, đôi khi bằng cách tự nguyện hỗ trợ cho các cộng đồng nghèo. Một cơ sở hỗ trợ trẻ mồ côi địa
phương đề xuất đưa khách du lịch đến thăm cơ sở (với một chút phí). Nếu muốn, khách du lịch có thể
đưa trẻ đi tham quan ở bên ngoài trong ngày.

Không đồng ý đưa ông ta về khách sạn. Hãy tự hỏi – liệu em trai kia có an toàn không? Báo cho
cơ quan bảo vệ trẻ em hay chính quyền địa phương. Ghi nhớ các đặc điểm và ngoại hình của
người đàn ông kia nhằm giúp cảnh sát nhận dạng.

Tình huống 3
1.

1.

Có nguy cơ là ngày càng nhiều trẻ em trực tiếp tiếp cận với khách du lịch để xin quà hoặc
tiền. Điều này dẫn đến tình trạng là các em bỏ học, gặp nguy hiểm và dễ bị xâm hại.

2. Công ty có thể viết và thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em để có trình tự rõ ràng (ví dụ: cách
nhân viên báo về những quan ngại về bảo vệ trẻ em và báo cho ai. Công ty có thể tổ chức
tập huấn và trao quyền cho nhân viên để hiểu cách bảo vệ trẻ em trong môi trường công
việc của mình. Công ty có thể phổ biến hay phân phát bản chính sách bảo vệ trẻ em của
mình cho khách hàng (khách du lịch) để họ biết cách hành xử với trẻ em địa phương khi đi du
lịch. Công ty có thể giáo dục khách về du lịch an toàn cho trẻ em bao gồm cả thay vì cho tiền
hoặc quà thì họ có thể dùng cách khác. Công ty cũng có thể tìm cách hỗ trợ gia đình hoặc tạo
ra công ăn việc làm phù hợp, nhằm hỗ trợ cho những trẻ em có nguy cơ.

Bạn nghĩ gì về việc này? Liệu những trẻ em đó có gặp nguy cơ gì không?

Bạn nghĩ gì về việc này? Liệu trẻ em có gặp nguy cơ gì không?

2. Bạn sẽ làm gì ngay?
3. Về lâu dài, bạn sẽ làm gì? Bạn có thể cung cấp những hoạt động gì cho khách du lịch thay cho
việc thăm trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi? Bạn có thể tư vấn gì cho trung tâm chăm sóc trẻ mồ
côi? Liệu có các cách nào khác tốt hơn để hỗ trợ họ không?

%
Tình huống 3
Bạn là chủ một nhà hàng hoặc quán bar. Nhiều khách hàng là khách du lịch và thường xuyên lui tới
vào tối muộn. Bạn nhận thấy vào thời điểm đó, đôi khi tới 11 đêm, có một cô bé bán hoa (8 tuổi) luôn
tới để bán hoa cho khách. Khi đó, luôn có một người đàn ông đợi em bên ngoài.

1.

Bạn nghĩ gì về việc này? Liệu có rủi ro gì cho em bé hay không?

2. Bạn sẽ làm gì ngay?
3. Về lâu dài, bạn sẽ chọn lựa cách gì để xử lý việc này?
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Ngay lập tức
Tình huống 1
• Điều tra nội bộ (trao đổi với nhân viên và kiểm tra hồ sơ, ghi chép lại).
• Những đứa trẻ có thuê phòng cùng người lớn không? Có trình căn cước khi thuê phòng

không? Ai là khách thuê phòng? Những đứa trẻ là ai?

Phụ lục 8: Mẫu thu thập ý kiến phản hồi
Hướng dẫn: Chuẩn bị cho mỗi người tham gia một bản. Chỉ phát cho những người tham
gia vào lúc kết thúc buổi tập huấn. Hoặc người điều hành có thể thu thập ý kiến trả lời
bằng trả lời miệng thay vì viết, sử dụng các câu hỏi đơn giản như: Anh/chị buổi thảo luận
này có hữu ích không? Thông tin quan trọng nhất anh/chị thu nhận được ngày hôm nay là
gì? Chúng tôi cần thay đổi gì cho những buổi tập huấn sau?

• Không cho phép những đứa trẻ trở lại phòng trước khi kiểm tra xong.
• Nếu không rõ thì phải báo ngay cho nhà chức trách địa phương.

Tình huống 2

ý kiến c ủa tôi
Chúng tôi trân trọng ý kiến tham gia của anh/chị!

• Không tổ chức du lịch thăm trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi.

Mọi ý kiến đóng góp của anh/chị sẽ giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ trẻ em

• Lưu ý tới:

1. Hãy đánh dấu X vào ô đơn vị công tác

– Kiểm tra uy tín và đời sống của trẻ ở trung tâm trẻ mồ côi địa phương.
– Xác minh lý lịch nhân viên và khách du lịch.
– Tần suất và bản chất của chuyến thăm.

Cơ quan Nhà nước

Doanh nghiệp – dịch vụ du lịch

Doanh nghiệp – Khác

Đơn vị khác – vui lòng ghi rõ:

2. Giới tính
Tình huống 3
• Không cho phép bé gái vào bán hoa trong nhà hàng.
• Điều tra về bé gái; bé gái là ai và có quan hệ thế nào với người đàn ông bên ngoài?
• Nếu có nghi ngờ thì phải báo ngay cho nhà chức trách địa phương.

Trong trung hạn và dài hạn, các bước sau đây có thể phù hợp với cả ba tình
huống:

Nữ

Nam

Khác

3. Vui lòng đánh giá những nội dung sau:
Người điều hành truyền đạt rõ ràng và
nội dung tập huấn dễ hiểu

Đồng ý

Bình thường

Không đồng ý

Tài liệu tập huấn là hữu ích

Đồng ý

Bình thường

Không đồng ý

Buổi tập huấn đã nâng cao kiến thức của
tôi về vấn đề này

Đồng ý

Bình thường

Không đồng ý

Buổi tập huấn đã khích lệ tôi thực hiện
những hành động bảo vệ trẻ em

Đồng ý

Bình thường

Không đồng ý

• Viết và thực hiện ngay một chính sách bảo vệ trẻ em để có trình tự rõ ràng (Ví dụ: cách

nhân viên báo cáo những quan ngại về bảo vệ trẻ em và báo cho ai).
• Tập huấn và trao quyền thực thi chính sách cho nhân viên.
• Phổ biến chính sách bảo vệ trẻ em tới khách du lịch.
• Giáo dục khách du lịch về Du lịch an toàn cho trẻ em (chiến dịch truyền thông).
• Hỗ trợ gia đình hoặc tổ chức các công việc nhằm tạo thu nhập tích cực cho gia đình và trẻ

em có nguy cơ.
• Nêu vấn đề và thảo luận với đồng nghiệp trong lĩnh vực du lịch.
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4. Phần nào anh/chị thấy hữu ích nhất trong buổi tập huấn này?

Phụ lục 9: Mẫu chứng chỉ

5. Chúng ta cần phải làm gì để buổi tập huấn được tốt hơn?

6. Anh/chị vui lòng nêu lên một điều mà anh/chị dự định thay đổi và sẽ làm khác đi sau khi
kết thúc buổi tập huấn.

7. Ý kiến nhận xét khác?
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Phụ lục 11: Mẫu báo cáo sau tập huấn
Phụ lục 10: Mẫu phân tích kết quả đánh giá trước và sau tập huấn
1

2
3

4

5

6

7

8

Câu hỏi

1. Câu hỏi Trước và Sau tập huấn

Bao gồm tóm tắt của Phụ lục 6: Mẫu phân tích kết quả đánh giá trước và sau tập huấn
2. Ý kiến của tôi

Xem “Mẫu thu thập ý kiến phản hồi” để tóm tắt các điểm sau.

Chỉ những trẻ em ăn xin hoặc trẻ đường
phố mới có nguy cơ bị bóc lột tình dục.

Anh/Chị biết người hoặc cơ quan có trách
nhiệm bảo vệ trẻ em để báo cáo các
trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại
tình dục. Nếu biết, hãy ghi rõ
.................................

Anh/Chị có biết những việc mà doanh
nghiệp du lịch có thể làm để bảo vệ trẻ
em an toàn khỏi xâm hại và bóc lột tình
dục không?

Anh/Chị có biết phải làm gì để bảo vệ trẻ
em an toàn khỏi xâm hại và bóc lột tại các
điểm du lịch không?

Anh/Chị có biết mối liên hệ giữa xâm hại
tình dục trẻ em và hoạt động du lịch mà
anh chị đang làm việc không?

Tại Việt Nam, đã có những trường hợp trẻ
em bị xâm hại, bóc lột tại các điểm du lịch.

Trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, bóc lột tại
các điểm du lịch.

Xâm hại tình dục chỉ xảy ra với trẻ em gái,
không xảy ra với trẻ em trai.

Hướng dẫn: Mẫu này dùng để củng cố công cụ giám sát và đánh giá đơn giản, được dùng
trong buổi tập huấn. Người điều hành tập huấn cần hoàn tất mẫu này và chia sẻ với người
quản lý hoặc cơ quan để hỗ trợ giám sát kết quả học tập và cải tiến hoạt động tương lai.
Tổng số bản mẫu thu nhận

Cán bộ nhà nước

Cộng đồng
Khác

2. Đánh giá

Bình thường
số và %

Không đồng ý
số và %

Sai

Không
biết

Sai

Sau Tập huấn

Đồng ý
số và %
Không
biết

Tổng số - khác

Đúng

Tổng số
- nam
Trước Tập huấn

1. Phân tích lĩnh vực và giới tính
Đúng

Kinh doanh

Tổng số - nữ
Tổng số
Lĩnh vực

% trả lời
đúng

Trước Tập
huấn

Người điều hành truyền đạt rõ ràng và nội
dung tập huấn dễ hiểu

% trả lời
đúng

Buổi tập huấn đã khích lệ tôi thực hiện những
hành động bảo vệ trẻ em
Thay đổi

Buổi tập huấn đã nâng cao kiến thức của tôi
về vấn đề này

Sau Tập
huấn

Tài liệu tập huấn là hữu ích

Tổng số trung bình
tăng lên sau tập
huấn

Câu trả
lời mong
muốn

Sai
Đúng
Đúng

Đúng

Đúng

Đúng

Đúng

Sai
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3. Liệt kê các lựa chọn trả lời “Phần nào trong buổi tập huấn này giúp ích nhiều nhất cho công
việc hoặc cuộc sống của bạn?”

3. Quan sát của người điều hành

Sự quan sát của người điều hành là một phần quan trọng trong đánh giá và cải thiện chất lượng
hoạt động. Người điều hành cần quan sát cách người tham gia trả lời câu hỏi; cách họ tham gia
hoạt động nhóm; họ có thích thú không; và họ có hỏi theo cách chống đối không. Đây là một
cách đo lường phản ứng, việc học và thay đổi hành vi của những người tham gia.
1. Mô tả ấn tượng chung của bạn về khóa học.

4. Liệt kê các lựa chọn trả lời “Chúng tôi cần làm gì để cải thiện chất lượng các buổi tập huấn như
thế này?

2. Giải thích về bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải.

5. Liệt kê các lựa chọn trả lời “Hãy viết ra một việc mà bạn sẽ làm khác đi sau khi đúc kết những
thông tin và nguồn lực mà bạn nhận được trong buổi tập huấn này.”

3. Có bất kỳ vấn đề nào quan trọng về bảo vệ trẻ em nảy sinh không?

6. Liệt kê các nhận xét khác
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4. Hãy bình luận về mức độ hiểu biết và tham gia của những người tham gia.

Ghi chú

5. Bạn rút ra được bài học gì cho các buổi tập huấn sau?

6. Có thể cải thiện buổi tập huấn và tài liệu như thế nào?

7. Có cần tập huấn thêm không? Cho ai? Tại sao?
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Dự án Tuổi thơ là một sáng kiến của Chính phủ Úc, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột tình dục trong
hoạt động du lịch, tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (2011-2014). Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã phát
triển tài liệu Phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch: Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch, cho
dự án Tuổi thơ – Chương trình Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch. Những tài liệu
khác cũng được phát triển bởi Dự án Tuổi thơ, bao gồm:

Phòng ngừa xâm hại tình dục:
Hướng dẫn tập huấn cho Trẻ em và Người chưa thành niên

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em:
Hướng dẫn thảo luận với Cán bộ cộng đồng

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em:
Hướng dẫn thảo luận với Cha mẹ và Người chăm sóc trẻ

Các phiên bản bằng tiếng Khmer, Lào, Thái và Việt Nam cũng đã được biên soạn và điều chỉnh phù
hợp với bối cảnh của các quốc gia.
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Du lịch có trách nhiệm bao gồm nhận thức được nguy cơ đối với trẻ em trong ngành du lịch và thực
hiện các bước để giảm thiểu nguy hại. Ngành du lịch có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến môi trường
du lịch và có tiềm năng hưởng lợi lớn từ việc áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em và
đóng góp cho du lịch có trách nhiệm.
Tài liệu Phòng ngừa xâm hại trẻ em trong hoạt động du lịch: Hướng dẫn tập huấn cho ngành Du lịch
cung cấp các hướng dẫn đầy đủ và các công cụ khác nhau để giúp cho giảng viên tiến hành tập huấn
cho những người làm trong ngành du lịch, từ nhân viên trực tiếp tới các nhà quản lý cấp cao. Một
phần tài liệu được thiết kế dành cho các cán bộ nhà nước. Khóa tập huấn rất cần thiết cho bất kỳ ai
làm công tác du lịch và quan tâm đến việc nâng cao chất lượng du lịch và đáp ứng nhu cầu ngày càng
tăng của khách hàng về du lịch có trách nhiệm.
Các phiên bản bằng tiếng Khmer, Lào, Thái và Việt Nam cũng đã được biên soạn và điều chỉnh phù
hợp với bối cảnh của các quốc gia.

Du lịch an toàn với trẻ em
Hành động đẩy lùi xâm hại

Dự án Tuổi thơ là một sáng kiến của Chính phủ Úc, nhằm bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại và bóc lột tình dục trong hoạt động du lịch, tại
Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam (2011-2014). Dự án Tuổi thơ kết hợp Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Cơ quan Phòng chống Tội phạm
và Ma túy của Liên Hợp Quốc. Chương trình áp dụng phương thức phòng ngừa và bảo vệ kép.

