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Nạn buôn bán người đang

trở thành vấn đề nhức nhối

của toàn nhân loại. Công

cuộc phòng chống tội phạm

buôn ban người đang diễn ra

quyết liệt trên toàn thế giới

nhưng vẫn chưa thể kiểm

soát được hết tính chất, quy

mô cũng như thủ đoạn tinh

vi và vô cùng nguy hiểm của

chúng .
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Tội phạm buôn bán người

thường nhằm vào những vùng

nông thôn nghèo, chưa phát

triển, khó khăn về kinh tế cũng

như hạn chế về nhận thức để

thực hiện hành vi phạm tội

nhằm trục lợi, gây ra những

mối nguy hại khôn lường cho

xã hội cũng như quyền con

người của từng cá nhân.
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Khi nhắc đến nạn buôn bán người, ai

cũng bức xúc và nghĩ ngay về những tên

tội phạm với những hành vi mất nhân

tính, suy đồi đạo đức. Những nạn nhân

của loại tội phạm này không chỉ chà đạp

về nhân phẩm mà tính mạng cũng bị rẻ

rúng. Bi kịch đau thương của tệ nạn bị

người còn kéo dài, gây ám ảnh với gia

đình nạn nhân cũng như toàn xã hội.

(theo Mu Soc Hua năm 2004: ước tính tại Cambuchia có

khoảng 30.000 nạn nhân là trẻ em)
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Chính vì vậy, cộng đồng đều cùng

nhau góp một phần công sức nhỏ

của mình vào phong trào phòng

chống tội phạm buôn bán người.

Mỗi năm có hàng chục nghìn phụ

nữ và trẻ em Việt Nam đã trở thành

nạn nhân của tội phạm buôn bán

người.

Hầu hết, những nạn nhân này được đưa sang Trung Quốc,

Campuchia, Thái Lan, Đài Loan, Singaphore và các nước khác...
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Từ năm 2013-2019, Việt Nam có trên 3.500 người là nạn nhân của các vụ mua bán 

người, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em (trên 90%), đa số là người dân tộc 

thiểu số.
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Thống kê (2019) của Cơ 
quan phòng chống ma túy 
và tội phạm Liên hợp 
quốc cho thấy trên thế 
giới có khoảng 244 triệu 
người di cư và con số này 
tiếp tục tăng lên do ảnh 
hưởng của tình trạng 
khủng bố, xung đột, bạo 
lực, chiến tranh, nghèo 
đói ... Nhiều người trong 
số đó trở thành nạn nhân 
của khoảng 510 đường 
dây mua bán người 
trên thế giới.



Tình hình thế giới và xã hội

Việt Nam thay đổi nhanh

chóng, kéo theo làn sóng di

dân mỗi lúc một gia tăng.

Tại Việt Nam, qua

điều tra 1.232 vụ mua

bán người, Bộ Công

an đã xác định nạn

nhân mua bán người

thường tập trung ở

những vùng nông

thôn, nhất là vùng

sâu vùng xa, có hoàn

cảnh kinh tế khó

khăn...



Có tới 98 % trong số này là phụ nữ được bán sang

nhằm mục đích hoạt động mại dâm và cưỡng bức hôn

nhân, làm nô lệ, có khi còn bị đem bán lấy nội tạng.

Đau lòng nhất là tình trạng trẻ em bị buôn bán nhằm

mục đích phục vụ tình dục bệnh hoạn. Tình trạng này

được thể hiện qua cuốn phim tài liệu "Children For

Sale” do Dateline NBC thực hiện. Phim cho thấy có

nhiều trẻ em Việt Nam mới 5 tuổi bị bắt và bị bán

dâm tại làng Svay Pak ở Campuchia, rất thương tâm.
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Việt Nam, nằm ngay ở trung tâm của tiểu vùng sông Mekong, từ

đầu những năm 1990, Việt Nam đã trở thành nguồn cung cấp, là

trung tâm trung chuyển và ở một mức độ nào đó là điểm đến của

các hoạt động buôn bán người xuyên quốc gia. Theo ước tính

chính thức, đã có hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ em bị bán sang

Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và các

quốc gia khác ở Châu Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Trong vài thập kỷ vừa qua ở Châu Á đã có khoảng

30 triệu phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, con số

này chỉ tính riêng những người bị buôn bán vì

mục đích kết hôn, hay ép buộc làm những công

việc rẻ mạt như giúp việc gia đình, làm nông

nghiệp hay làm việc trong các nhà máy.





Bọn buôn người biến các nạn nhân

trở thành đối tượng của cưỡng bức

lao động trong các ngành xây

dựng, ngư nghiệp, nông nghiệp,

khai thác mỏ, công nghiệp hàng

hải, khai thác gỗ và công nghiệp

chế tạo, chủ yếu ở Đài Loan,

Malaysia, Hàn Quốc, Lào, Nhật

Bản, và một số vùng ở Châu Âu và

Vương quốc Anh.
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Ở trong nước, bọn buôn người đôi khi lại chính là cha mẹ, thành viên

trong gia đình, hoặc là các mạng lưới buôn người quy mô nhỏ; những

đối tượng này bóc lột đàn ông, phụ nữ và trẻ em Việt Nam – trong đó

có trẻ em lang thang và trẻ em khuyết tật – biến họ thành nạn nhân

của cưỡng bức lao động. Một nghiên cứu cho thấy 5.6% trẻ em Việt

Nam có thể đã từng bị cưỡng bức lao động hoặc bóc lột có dấu hiệu

của buôn người hoặc trong bối cảnh di cư, trong đó trẻ em nông thôn

và các cộng đồng nghèo đói có nguy cơ đặc biệt cao.



Bọn buôn người bóc lột trẻ em và người đã

thành niên dưới hình thức cưỡng bức lao

động trong ngành may mặc, tại đó công

nhân bị ép buộc làm việc thông qua hình

thức đe dọa và hăm dọa. Bọn buôn người

ép buộc trẻ em hành nghề bán rong và ăn

xin trên đường phố ở các trung tâm đô

thị lớn. Bọn buôn người biến một số trẻ

em trở thành nạn nhân của cưỡng bức lao

động hoặc lao động để trừ nợ trong các

nhà máy gạch, các gia đình ở đô thị và các

mỏ vàng ở nông thôn do tư nhân khai thác.
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Nhiều trẻ em đến từ các vùng nông thôn

nghèo và ngày càng nhiều phụ nữ đến

từ tầng lớp trung lưu và khu vực đô thị

bị bán và bị ép làm nô lệ tình dục. Bọn

buôn người cũng ngày càng gia tăng

bóc lột trẻ em gái thuộc các cộng đồng

người dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, bao

gồm trong ngành mại dâm và giúp việc

gia đình, bằng cách lợi dụng tập quán

bắt cóc cô dâu truyền thống để thực

hiện hoạt động tội phạm của chúng.
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Trong năm 2020 - 2022, các vấn đề liên

quan đến đại dịch Covid-19 như giảm

cơ hội việc làm, hạn chế đi lại, và các

yếu tố gây sức ép về kinh tế-xã hội

khác đã làm tăng nguy cơ xảy ra buôn

bán người, đặc biệt đối với phụ nữ và

trẻ em ở các vùng nông thôn và vùng

dân tộc thiểu số. Khách du lịch tình dục

trẻ em – được cho là đến từ châu Á,

Vương quốc Anh và các nước khác ở

châu Âu, Úc, Canada và Hoa Kỳ ....

Nạn nhân bị bán chủ yếu

ra các nước: Trung Quốc,

Campuchia, Lào, Thái Lan,

Singapore, Malaysia...........

nhằm mục đích mại dâm,

đẻ thuê, làm vợ…
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Đã có nhiều báo cáo về việc

một số cán bộ nhà nước Việt

Nam, chủ yếu ở cấp xã và thôn,

đồng lõa và giúp sức cho việc

buôn bán hoặc bóc lột nạn nhân

bằng cách nhận hối lộ của bọn

buôn người, bỏ qua các dấu

hiệu cảnh báo buôn người, và

moi tiền để đổi lấy việc nạn

nhân được đoàn tụ với gia đình.
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Để đạt được mục đích của mình, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ

em ở Việt Nam thường thực hiện hành vi phạm tội, che giấu kỹ

lưỡng và tinh vi dưới hình thức: ký kết hợp đồng lao động, dịch vụ

du lịch, dịch vụ du học, .... Nạn nhân mà tội phạm buôn bán người

nhằm tới nữ trẻ em mà còn có cả trẻ sơ sinh.
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Cuộc điều tra của Dateline tại Campuchia, nơi mà mỗi năm

con số ước tính có hàng trăm nghìn trẻ em gái và trẻ trai bị

mua, bán hoặc bắt cóc và sau đó bị ép buộc quan hệ tình dục

với những người đàn ông trưởng thành.
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Những tội ác khủng khiếp diễn ra sau

những cánh cửa đóng kín trong các tòa

nhà và những trung tâm thương mại. Có

những trẻ em dưới 5 tuổi bị bán làm nô

lệ cho tình dục. Bí mật này đã được các

camera của Dateline bí mật quay lại và

vạch trần. Dateline đã mạo hiểm vào nơi

tăm tối này, nơi những kẻ săn mồi tình

dục có thể tiếp cận những đứa trẻ đang

khiếp sợ chỉ với một ít tiền mặt.
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Trong thế giới buôn bán người và

trẻ em trở thành nô lệ tình dục.

Theo số lượng ước tính thì mỗi

năm có hàng trăm nghìn trẻ em

gái và trẻ em trai bị mua, bán hoặc

bắt cóc và sau đó ép buộc quan hệ

tình dục với những người đàn ông

trưởng thành.
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Các câu lạc bộ

đêm ở Bangkok và

Amsterdam là một

trong những điểm

đến nổi tiếng nhất

trong lĩnh vực mại

dâm, một ngành

công nghiệp trị giá

hàng tỷ đô la,
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Có rất nhiều địa điểm mà bạn có thể chưa

bao giờ nghe đến, những nơi khét tiếng,

những điểm đến tại các ngôi làng xa xôi ở

Đông Nam Á. Nạn nhân của ngành công

nghiệp tình dục này là những đứa trẻ sinh

ra trong hoàn cảnh nghèo khó và bị bán để

phục vụ cho thú vui bệnh hoạn của hàng

nghìn người đàn ông đổ xô đến đây mỗi

năm - nhiều người trong số họ là người Mỹ

và các nước khác.
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Để chống lại tội ác đó, một nhóm nhân

quyền có tên là International Justice

Mission. Nhóm của Haugen sử dụng chiến

thuật là cử các điều tra viên bí mật thu

thập bằng chứng về tình trạng nô lệ tình

dục ở các nước, sau đó đưa bằng chứng

đến chính quyền địa phương để thuyết

phục họ hành động. Công việc của họ đã

giúp giải cứu hàng trăm phụ nữ và trẻ em

trên khắp thế giới.
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Nước Campuchia vẫn phải chịu

đựng một quá khứ đau buồn.

Trong những năm 1970 và 80, ước

tính có khoảng 2 triệu người

Campuchia đã chết vì chiến tranh,

nạn đói và chế độ độc tài tàn bạo.

Hiện nay nước này đã có dấu hiệu

phục hồi, một phần nhờ vào 3/4

triệu du khách nước ngoài đến

Campuchiamỗi năm.
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Camera Dateline phát hiện ra

rằng nhiều khách du lịch đến

không phải để thăm các di

tích lịch sử, mà vì một mục

đích khác. Họ đến một nơi

như Martinis. Đó là một hộp

đêm nơi phụ nữ trẻ đông hơn

đàn ông từ 10 đến mười một

người và nhiều phụ nữ bị

bán.
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Nhiều khách đến Campuchia

sẵn sàng trả 600 đô la, để có

một bé gái 15 tuổi tại khách

sạn và ở đó trong tối đa ba

ngày. Khi cô bé hoạc cậu bé

ấy ra khỏi khách sạn với

khuôn mặt sợ hãi và bất an

vô cùng.
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Một số trẻ em bị bán bởi chính cha mẹ của mình. Cha mẹ các bé

nghĩ con em họ làm việc hợp pháp: như phục vụ tại các nhà

hàng, bồi bàn trong các quán cà phê. Nhưng thục tế con em họ

bị ép làm gái mại dâm. Một em bé 14 tuổi vừa được cứu thoát

khỏi nhà chứa cho biết em đến từ một gia đình cực kỳ nghèo ở

Việt Nam. Em kể một ngày kia em khi em đang đi học về, em

được một người phụ nữ mời làm việc trong quán cà phê. Nhưng

quán cà phê hóa ra là một nhà chứa. Không có tiền và không

biết đường về nhà, em không có nhiều lựa chọn và buộc phải

quan hệ tình dục với những người đàn ông trưởng thành, trong

đó có nhiều người là người Mỹ.
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Gia đình các bé gái, bé trai, nhận được vài trăm đô la từ những kẻ

môi giới và sau đó là họ được báo họ đang có khoản nợ mà gia đình

họ phải trả sau đó cho các chủ chứa. Và thực tế là các em có thể mất

nhiều năm để trả món nợ này. Đó là một hình thức nô lệ. Và khi bất

cứ ai từ chối thì lập tức bị đánh và dọa bị giết.

Các em tâm sự: “Em nghĩ, em đến đây để phục vụ cà phê, không phải

là gái mại dâm. Nhưng các chủ chứa nói với em rằng em phải phục vụ

khách hàng và phải làm gái điếm. Họ đã cưỡng bức em, và em rất sợ

hãi. Em không muốn đi với những người đàn ông đó, nhưng em bị

đánh thậm tệ”.
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Tại thàn phố Phnom

Phenh, nô lệ tình dục đang

xảy ra trên khắp đất nước,

nhưng có một nơi nổi

tiếng. Bất kỳ tài xế taxi nào

cũng có thể cho bạn biết

đó là nơi để đến nếu bạn

đang tìm kiếm những bé

gái trẻ nhất.



THỰC TRẠNG BUÔN BÁN TRẺ EM 

Svay Pak là một ngôi làng

hoang tàn ở ngoại ô Phnom

Penh. Mộ cậu bé tên Po mới 15

tuổi nhưng đã là một nhà điều

hành và môi giới thực sự. Em ấy

nói với nhóm rằng em lớn lên

trong làng và giới thiệu mẹ của

anh ấy – em ấy biết chính xác

những gì em ấy làm và lấy một

khoản tiền mang về.

https://tienphong.vn/su-khon-cung-cua-ngoi-lang-xuat-khau-gai-trinh-post663096.tpo

https://vietnamnet.vn/ngoi-lang-chuyen-buon-ban-tinh-duc-o-campuchia-45385.html

https://tienphong.vn/su-khon-cung-cua-ngoi-lang-xuat-khau-gai-trinh-post663096.tpo
https://vietnamnet.vn/ngoi-lang-chuyen-buon-ban-tinh-duc-o-campuchia-45385.html


THỰC TRẠNG BUÔN BÁN TRẺ EM 

Em Po nói rằng em có thể kiếm cho

khách những bé gái 8 tuổi. Em ấy

bảo chúng tôi hãy tự mình đến xem.

Cùng với một nhà điều tra nhân

quyền, chúng tôi theo chân Po qua

một số con hẻm để vào một ngôi nhà

xiêu vẹo. Chúng tôi nhìn thấy các bé

gái, một số còn nhỏ có thể học mẫu

giáo, đều được rao bán. Thật đau

lòng....



THỰC TRẠNG BUÔN BÁN TRẺ EM 

Khắp làng, chúng ta thấy cảnh

tượng giống nhau ở nhà chứa

này đến nhà chứa khác. Mọi

người ở đây dường như biết

một chút tiếng Anh. Khi nói về

tình dục, họ sử dụng những

thuật ngữ đơn giản như trẻ con

mà ai cũng có thể hiểu được.

"Yum-yum" có nghĩa là quan hệ

tình dục bằng miệng. "Boom-

boom" có nghĩa là giao hợp.



THỰC TRẠNG BUÔN BÁN TRẺ EM 

Nhóm của Dateline đã gặp hàng chục đứa trẻ. Một em gái

nói rằng em ấy chín tuổi và bạn của em ấy là 10 tuổi. Cả

hai đều nói rằng họ biết cách thực hiện quan hệ tình dục

bằng miệng. Và các em còn cho nhón Dateline biết giá là

bao nhiêu: 60 đô la cho hai cô gái.

Nhóm Dateline sau đó rời đi và nói rằng chúng tôi có thể

quay lại sau. Đây là thực tế nghiệt ngã đã ập đến với điều

tra viên trưởng của Phái bộ Công lý Quốc tế.

Bob Mosier nói: «trong 20 năm làm cảnh sát, anh ấy chưa

bao giờ thấy điều gì như thế này...»



THỰC TRẠNG BUÔN BÁN TRẺ EM 

“Trong số rất nhiều vết thương không thể

lành mà thế giới của chúng ta đang phải

đối diện, thì có một vết thương rắc rối

nhất, nó đang xúc phạm đến phẩm giá

của con người mà Thiên Chúa ban tặng

cho chúng ta; đó là vấn nạn thương mại

trên con người. Đây là một hình thức nô

lệ hiện đại, hay còn gọi là nô lệ kiểu

mới”. (Pope Francis, Greeting to the Second European

Assembly of RENATE, 7. November 2016)



Có 6 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vấn nạn buôn bán người tren 

thế giới và ở Việt Nam: 

1. Ham 

vật 

chất,

2. Hạn 

chế về 

mặt nhận 

thức

3. Đói 

nghèo, thất 

học và thất 

nghiệp

4.Thiếu sự 

quan tâm, 

dạy dỗ của 

gia đình.

5. Nghiện 

ngập ma túy, 

rựu chè, cờ 

bạc và trai 

gái

6. Những tác 

động của văn 

hoá thời 

đại trên các 

gia đình

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI  

7. Hệ 
thống bảo 
vệ xã hội 

và pháp lý 
còn bất 

cập



1. Ham vật chất

Ham lợi ích vật chất là nguyên nhân đầu tiên

dẫn tới loại tội phạm này. Ở đây, kẻ phạm tội

và nạn nhân là những người ham vật chất. Kẻ

buôn người bất chấp pháp luật với một "hình

thức kinh doanh" không vốn nhưng lợi nhuận

thu lại rất nhiều. Nạn nhân do có trình độ

thấp, cả tin vào những lời ngon ngọt nên đã sa

vào bẫy củ bọn chúng. Còn có những vụ án

thương tâm hơn khi mà nạn nhân bị chính

người thân của mình bán đi vì ham mê lợi ích

vật chất trước mắt.

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI 



Nạn buôn người rất phổ biến, là hoạt

động thương mại bất hợp pháp và trở

thành ngành công nghiệp tội phạm lớn

thứ ba trên thế giới sau ma túy và mua

bán vũ khí, bọn tội phạm buôn người

kiếm được 150 tỷ USD mỗi năm:

Theo thống kê của tổ chức phi chính

phủ Pacific Links, trên thế giới hiện

đang có hơn 20 triệu người bị bắt giữ

làm nô lệ, 16,4 triệu người bị bóc lột

sức lao động, và 4,5 triệu người là nạn

nhân của bóc lột tình dục

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI



2. Hạn chế về mặt nhận thức

Ở những vùng nông thôn nghèo, cha mẹ,

những người lớn và các nạn nhân thường

là những người ít học, trình độ dân trí

thấp và việc tiếp cận thông tin còn hạn

hẹp và nếu có tiếp cận các thông tin họ

không thể nhận thức vì thế họ rất nhẹ dạ

cả tin trước những lời dụ dỗ ngon ngọt.

Chỉ cần nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt,

họ sẽ dễ dàng trở thành “con mồi ngon"

của tội phạm buôn bán người .

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI



Nạn nhân của nạn buôn

người có thể là các tù nhân,

do những người bất đồng

chính kiến về chính trị và

tôn giáo, bị cưỡng bức lao

động trong các ngành nông

nghiệp, công nghiệp chế tạo

và các ngành nghề độc hại

như chế biến hạt điều, sản

xuất hàng may mặc...

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI



3. Đói nghèo, thất học và thất

nghiệp

Đây cũng là những nguyên nhân cơ bản

dẫn đến mong muốn đi tìm việc làm để

có thêm thu nhập. Do nhu cầu của cuộc

sống và do những nhu cầu về vật chất

cộng với những hạn chế về mặt nhận

thức, thiếu giáo dục họ dễ dàng trở thành

nạn nhân của những kẻ buôn người nhắm

tới.

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI



Phần lớn nạn nhân bị bán có trình độ dân trí hạn chế, sự
hiểu biết còn thấp. Các nạn nhân thường là người mù chữ
hoặc chỉ dừng lại ở cấp tiểu học. Nghề nghiệp của các nạn
nhân trước khi bị lừa bán ra nước ngoài chủ yếu là làm
ruộng và thất nghiệp. Những khó khăn trong cuộc sống, hạn
chế về trình độ nhận thức đã “đẩy” họ trở thành “miếng mồi”
ngon cho những tên buôn người. Với những lời hứa hẹn,
giúp đỡ một việc làm ổn định, thu nhập cao, hoặc lấy một
người chồng nước ngoài khá giả, những cô gái nghèo, nhẹ
dạ đã bị lừa đưa sang đất khách quê người. Cũng có những
cô gái trẻ, thích hưởng thụ, bị dụ dỗ đi du lịch, tham quan…
và rơi vào cảnh ngộ bị bán.
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4.Thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của

gia đình

Ở thành thị có không ít gia đình, bố mẹ chỉ biết

cung cấp tiên cho con đầy đủ mà không hề có

sự quan tâm, dạy dỗ. Những phụ huynh này có

người vì mải mê kiếm tiền, có người vì lo chạy

theo những thú vui và ích kỷ không quan tâm

tới con trẻ. Trong xã hội phức tạp như ngày nay

đòi hỏi cha mẹ cần phải quan tâm, chỉ bảo cho

con cái nhiều hơn để tránh tình trạng trẻ chưa ý

thức được hành vi của mình và dễ lao vào lưới

của bọn phạm tội buôn người.

THỰC TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI Ở VIỆT NAM



Đại đa số những phụ nữ và trẻ em bị buôn bán đều xuất thân
từ các vùng nông thôn và từ các gia đình nông dân nghèo. Do
đó, cha mẹ thông thường có trình độ học vấn thấp, giáo dục
gia đình kém. Nhiều gia đình còn gặp phải những vấn đề như
rượu chè, ma túy, bạo lực, tàn tật, cha mẹ đơn thân, ly dị hoặc
có cuộc sống không hạnh phúc. Không ít trường hợp cha mẹ
hay gia đình bán con gái cho các chủ nhà chứa thông qua bọn
mối lái. Rất nhiều trẻ em bị bán là con gái lớn hoặc con thứ hai
trong các gia đình, và các em đều phải gánh trách nhiệm kinh
tế nặng nề. Lòng hiếu thảo với cha mẹ thường được xem là
động lực khiến nhiều phụ nữ và trẻ em dấn thân vào con
đường bị mua bán, bóc lột tình dục và làm gái mại dâm.
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5. Nghiện ngập ma túy, rượu chè, cờ bạc và trai gái

Tình trạng nghiện ngập (ma túy,

rượu chè, cờ bạc, trai gái..) cũng

như nạn bạo hành đang gieo rắc

đau khổ trên biết bao gia đình,

không những gây khó khăn cho

đời sống kinh tế, mà còn ảnh

hưởng trực tiếp lên sự bình an và

hạnh phúc của cả nhà.

Cũng vì nghiện ngập mà bố mẹ sẵn sàng bán con, ép các con của mình

làm gái mại dâm... Và rất nhiều hình thức đau lòng khác.

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI



6. Những tác động của văn hoá thời đại trên các gia đình

Một nền văn hoá đề cao cá nhân, chỉ

biết hưởng thụ dẫn đến mức cực đoan,

ai cũng coi bản thân mình là nhất, từ

đó dẫn đến xung đột giữa các thành

viên và làm suy yếu những mối liên

kết trong gia đình. nền văn hoá đề cao

lối sống hưởng thụ, chỉ muốn tiêu xài

và thụ hưởng chứ không muốn nhận

trách nhiệm về những việc mình làm...

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN NGƯỜI



Nền văn hoá này biến quan hệ tình dục thành món

hàng mua vui, nhìn người khác như dụng cụ và

phương tiện cho mình thoả mãn, chứ không phải một

chủ thể để tôn trọng và yêu thương.

Đó cũng là nền văn hoá chủ trương sống nhanh, sống

gấp, do đó người ta chỉ muốn những quan hệ mau

qua mà không muốn cam kết lâu dài.
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7. Nguyên nhân về pháp luật:

Hệ thống bảo vệ xã hội và pháp lý
còn bất cập, nhiều hạn chế. –
- Trên mức độ quốc tế, việc thất
bại để nhận dạng, khởi tố và kết án
bọn buôn người cũng như những yếu
kém trong hệ thống bảo vệ biên giới
quốc tế và thiếu chứng cứ pháp lý là
những tác nhân có lợi cho sự gia
tăng của buôn bán người
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Luật xử phạt các đối tượng môi giới buôn
bán phụ nữ, trẻ em hiện nay vẫn chưa
nghiêm và chưa đủ sức răn đe với các đối
tượng vi phạm.

Những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, 
quản lý xã hội chính là những điều kiện để bọn tội phạm 
lợi dụng hoạt động, nhất là trong quản lý người nước 
ngoài, quản lý nhận hộ khẩu, quản lý an ninh biên giới, 
xuất nhập cảnh, hôn nhân và con nuôi có yếu tố nước 
ngoài...
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Những cán bộ làm công tác phòng chống buôn bán
người còn nhiều thiếu sót, tham ô, hối lộ... Nhận thức
về tính nghiêm trọng, sự cần thiết và trách nhiệm phải
tăng cường phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ,
trẻ em ở nhiều cấp

Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng thiếu chặt
chẽ, cơ chế tổ chức bộ máy thực hiện chưa đáp ứng
yêu cầu phòng chống tội phạm buôn bán người. Hệ
thống giúp đỡ các nạn nhân buôn bán người còn chưa
được mở rộng.
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1. Đối với bản thân nạn nhân

Tổn thương nghiêm trọng tới sức khỏe:

 Bị bóc lột sức lao động, làm những
công việc nặng nhọc, quá sức.

 Bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn.

 Bị thương tích, tàn phế suốt đời, thậm
chí tử vong.

Buôn bán 
người để lại 
hậu quả đa 

chiều 
nghiêm 

trọng đối 
với nạn 

nhân, các 
gia đình và 

xã hội. 

NHỮNG HẬU QUẢ 
DO NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI ĐỂ LẠI...



 Bị cưỡng bức, bóc lột tình dục.

 Có nguy cơ bị mắc các bệnh lây truyền tình dục,

HIV/AIDS, mang thai ngoài ý muốn.

 Khó hoà nhập với cuộc sống và cộng đồng. Họ

thường bị bêu riếu hoặc tẩy chay, khó kiếm được kế

sinh nhai bền vững.

 Dễ sa vào các tệ nạn xã hội: mại dâm, ma tuý,…

hoặc trở thành kẻ buôn bán người.

NHỮNG HẬU QUẢ DO NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI ĐỂ LẠI...



2. Đối với gia đình nạn nhân:

 Tốn kém tiền bạc, thời gian và sức lực để tìm kiếm người
thân.

 Gia đình bị khủng hoảng, hạnh phúc bị tan vỡ.
 Con cái thiếu sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ ảnh hưởng

tới sự phát triển thể chất, tâm sinh lý của đứa trẻ. Đứa
trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, khi lớn lên có nhiều nguy
cơ mắc phải nhiều bệnh tật, tham gia vào tệ nạn xã
hội...

 Các thành viên trong gia đình sống trong lo âu, mặc
cảm.

NHỮNG HẬU QUẢ DO NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI ĐỂ LẠI...



Người thân đi tìm người
nhà là nạn nhân cũng
dễ có nguy cơ trở thành
nạn nhân.

Sự thất bại của những
người đi xuất khẩu bị
buôn bán gây lại hậu
quả nặng nề cho gia
đình.

NHỮNG HẬU QUẢ DO NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI ĐỂ LẠI...



3. Đối với xã hội:
Gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Làm thiếu hụt lao động, suy yếu nguồn vốn con người, ảnh hưởng

đến sự phát triển kinh tế và từ đó phần nào làm ảnh hưởng đến sự

phát triển của quốc gia đó.

Tăng gánh nặng kinh tế cho địa phương trong việc giải quyết hậu

quả của nạn buôn người.

Làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh, ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng

đồng.

Gia tăng hệ thống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Những nơi

mà có tội phạm có tổ chức phát triển thì chính phủ và luật pháp trở

nên yếu kém và mất tác dụng.

NHỮNG HẬU QUẢ DO NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI ĐỂ LẠI...



Vào đầu năm 2015, Đức Thánh Cha

Phanxicô đã dành Thông điệp thường

niên của mình cho Ngày Thế Giới Hòa

Bình về chống Nạn Buôn Người.

«Chúng ta đang đối mặt với một hiện

tượng toàn cầu vượt quá khả năng của

bất kỳ một cộng đồng hoặc quốc gia

nào,” và do đó, “chúng ta cần một sự

huy động có quy mô tương đương với

mức độ của chính hiện tượng này.»

NHỮNG HẬU QUẢ DO NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI ĐỂ LẠI...



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ
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ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Phân Bộ Di Dân và Tị Nạn (M&R) bắt đầu hoạt động vào

ngày 01 tháng 01 năm 2017. Phân Bộ này được Đức

Thánh Cha Phanxicô thành lập và dưới sự hướng dẫn

trực tiếp của ngài trong thời điểm hiện tại. Được giao

nhiệm vụ giải quyết Nạn Buôn Người cũng như vấn đề di

dân và tị nạn, nhiệm vụ của Phân Bộ là hỗ trợ các Giám

mục của Giáo hội Công giáo và tất cả những người phục

vụ những nhóm dễ bị tổn thương này.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Mục đích của Định hướng Mục vụ

về Nạn Buôn Người là cung cấp

một cách lý giải về Nạn Buôn

người và một cách hiểu rằng động

lực và duy trì cuộc đấu tranh lâu

dài rất cần thiết.



Các Định Hướng này là để sử dụng trong

các giáo phận, các giáo xứ, các dòng tu,

các trường học, các đại học Công giáo và

bởi các tổ chức khác của Công giáo và của

xã hội dân sự (bởi bất kỳ nhóm nào sẵn

sàng hưởng ứng.) Bên cạnh việc thực hiện

trong các chương trình địa phương cũng

như hợp tác từ xa, Các Định Hướng cũng

cung cấp những điểm then chốt cho bài

giảng, giáo dục và truyền thông.

ĐỊNH 

HƯỚNG 
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ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Các Định Hướng Mục vụ này có sẵn tại trang https://migrants-

refugees.va/trafficking-slavery bằng nhiều ngôn ngữ và định dạng

khác nhau. Phân Bộ Di Dân và Tị Nạn kêu gọi mọi người tham gia

tích cực vào việc học hỏi, truyền thông và hành động để ngăn chặn

và chữa lành Nạn Buôn Người, được nuôi dưỡng bằng sự suy tư,

cầu nguyện và những giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Fabio Baggio C.S và Michael Czerny S.J

Phụ tá Thư ký Phân Bộ Di Dân và Tị Nạn



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Đức Thánh Cha nói: “Nạn Buôn Người

là một vết thương hở trên cơ thể của xã

hội đương thời, một khổ hình trên thân

thể của Đức Kitô.” Những lời tố cáo

chân thành này của Đức Thánh Cha

Phanxicô vào tháng 04 năm 2014 là một

điều thảm khốc cảnh báo về một trong

những khía cạnh đen tối nhất của lịch

sử đương thời, một hiện tượng đáng xấu

hổ và bi thảm, vẫn tiếp tục cho đến nay.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Nạn Buôn Người đã biến hàng triệu

người thành nạn nhân trên khắp thế

giới và ngày nay cấu thành một thực

tế phổ biến, ngấm ngầm trong một

số lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là

giúp việc gia đình, sản xuất, khách

sạn và nông nghiệp.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn văn trước những Tham dự viên

trong Hội Nghị Quốc Tế về Chống Nạn Buôn Người, ngày 10

tháng 04 năm 2014.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Nạn Buôn Người diễn ra theo nhiều cách 

và tình huống khác nhau: 

- Bóc lột tình dục, 

- cưỡng ép kết hôn,

- lao động nô lệ, khổ sai, 

- cưỡng bức ăn xin, 

- mổ cướp nội tạng, 

- bóc lột sinh sản 

- và các hình thức lạm dụng và bóc lột khác.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Nạn Buôn Người còn

được tiếp tay bởi các

doanh nghiệp tư nhân và

thương mại, thậm chí

của các nghiệp đoàn

công cộng và thuộc

chính phủ.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Nạn Buôn Người là một thực tế “ảnh hưởng đến những

người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội: Phụ nữ ở mọi lứa

tuổi, trẻ em, người tàn tật, người bần cùng và những người

đến từ những gia đình tan vỡ và từ những hoàn cảnh khó

khăn trong xã hội.” Nạn Buôn Người là một sự lạm dụng tồi

tệ đến nhân phẩm và nhân quyền của nam giới và phụ nữ,

của trẻ gái và trẻ trai.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn văn với các Tân Đại sứ được Chỉ định tại Tòa thánh nhân dịp Trình

Thư Uỷ Nhiệm, ngày 12 tháng 12 năm 2013.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Tại Công Đồng Vatican II, Giáo Hội Công giáo tái

khẳng định mối quan tâm lịch sử của mình về lao

động cưỡng bức, nói rõ rằng “nô lệ, mại dâm, buôn

bán phụ nữ và trẻ em; cũng như điều kiện làm việc

đáng xấu hổ, nơi con người bị coi như các công cụ

thuần tuý vì lợi nhuận chứ không phải là những

người tự do và có trách nhiệm [...] là những thứ bỉ

ổi” (Vui Mừng và Hy Vọng, số 27)



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Mỗi năm, hàng nghìn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội là

nạn nhân của bóc lột sức lao động, lạm dụng tình dục và buôn bán

nội tạng, và có vẻ như chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với điều

này, coi đó như là một điều bình thường. Điều này thật đáng

trách; nó là sự độc ác; nó là tội phạm! Tôi muốn nhắc nhở mọi

người về nhiệm vụ chống lại đại dịch ghê tởm này, một hình thức

của nô lệ hiện đại.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Angelus, ngày 30 tháng 07 năm 2017



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

«Nguyên nhân chính của nạn buôn là sự ích kỷ

vô liêm sỉ của những kẻ đạo đức giả trong thế

giới của chúng ta.»
Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài : «Diễn văn với những Tham dự viên trong Ngày Thế giới Cầu

nguyện, Suy tư và Hành động chống lại Nạn Buôn Người, ngày 12 tháng 02 năm 2018»



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Chúng ta không thể né tránh: Tất cả chúng ta đều được kêu

gọi bỏ lại đằng sau mọi hình thức đạo đức giả, đối mặt với

thực tế rằng chúng ta là một phần của vấn đề. Vấn đề không

phải ở làn đường ngược lại: Nó liên quan đến chúng

ta. Chúng ta không được phép lãng tránh và tuyên bố chúng

ta không biết gì hay chúng ta vô tội.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông điệp Video cho những Tham dự viên trong Diễn đàn Quốc tế về Chế độ Nô lệ

Hiện đại, ngày 07 tháng 05 năm 2018



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Các chiến dịch nâng cao nhận thức về trách nhiệm và

nghĩa vụ về phía nhu cầu của Nạn Buôn Người nên

được thúc đẩy ở cả cấp quốc gia và cấp quốc tế, với sự

hợp tác của tất cả các bên liên quan.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Lý Cho Mọi Người Làm Việc Bác Ái và Thiện Nguyện Viên, ngày 03

Tháng 09 năm 2016



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Nhiều người có xu hướng than thở Nạn Buôn Người ở nơi khác, mà không nhận ra

rằng nó cũng đang diễn ra trong vùng lân cận của họ cũng như trong không gian mạng.

Cần phải đặc biệt quan tâm đến trẻ em di cư và gia đình của họ, những người là

nạn nhân của những ổ buôn người, và những người phải di chuyển do xung đột,

thiên tai và khủng bố. Tất cả họ đều hy vọng rằng chúng ta sẽ có đủ can đảm để phá

bỏ bức tường 'sự đồng lõa thoải mái và thầm lặng' khiến sự bất lực của họ trở nên

tồi tệ hơn; Họ đang đợi chúng ta cho họ thấy sự quan tâm, lòng trắc ẩn và sự tận

tình.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông điệp cho Hội nghị Tòa Thánh - Mexico lần thứ hai về Di dân quốc tế, ngày 14 tháng 06 năm 2018



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Những rủi ro vốn có trong một số không gian ảo này

phải không được đánh giá thấp; thông qua web, nhiều

người trẻ bị dụ dỗ và lôi kéo vào chế độ nô lệ mà từ đó

nó trở nên vượt quá khả năng tự giải phóng của họ.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Đối thoại với những Tham dự viên trong Ngày Thế giới Cầu nguyện, Suy tư

và Hành động chống lại Nạn Buôn Người, ngày 12 tháng 02 năm 2018



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Người Công giáo nên tham gia cách cá nhân, hay trong gia đình:

Công việc nâng cao nhận thức phải bắt đầu ở gia đình, với chính

chúng ta, bởi vì chỉ bằng cách này, sau đó chúng ta mới có thể làm

cho cộng đồng của chúng ta nhận thức được, thúc đẩy họ cam kết

với bản thân để không một người nào có thể một lần nữa trở thành

nạn nhân của Nạn Buôn Người.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Đối thoại với những Tham dự viên trong Ngày Thế giới Cầu nguyện, Suy tư và Hành động

chống lại Nạn Buôn Người, ngày 12 tháng 02 năm 2018



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Một nguyên nhân khác của chế độ nô lệ là tham nhũng từ

một phần của những người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì

lợi ích tài chính. Lao động nô lệ và buôn người thường đòi

hỏi sự đồng lõa của những người môi giới, cho dù họ là

nhân viên cơ quan thực thi pháp luật, quan chức nhà nước

hay thể chế dân sự và quân sự.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông điệp Kỷ niệm Ngày Thế giới Hòa bình 2015, ngày 08 tháng 12 năm 2014



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

“Có một thực tế xã hội học: Tội phạm có tổ chức và buôn

người bất hợp pháp lựa chọn nạn nhân của họ giữa những

người ngày nay có ít phương tiện sinh sống và thậm chí ít hy

vọng hơn cho tương lai. Nói rõ hơn: Trong số những người

nghèo nhất, trong số những người bị quên lãng nhất, bị bỏ

rơi nhiều nhất.”
Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông điệp Video cho những Tham dự viên trong Diễn đàn Quốc tế về Chế độ Nô lệ

Hiện đại, ngày 07 tháng 05 năm 2018



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

NHỮNG ĐỘNG THÁI CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI MỘT 

VIỆC LÀM ĂN XẤU XA VÀ KINH TỞM

1. SỰ MÓC NỐI LÀM ĂN: Nạn Buôn Người đã mở rộng thông qua 

sự hợp tác giữa nhiều thủ phạm, làm cho hiện tượng ngày càng phức 

tạp và làm rắc rối 

2. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CHUỖI CUNG ỨNG:  Hằng ngày, càng có 

nhiều người mang gánh nặng của một hệ thống kinh tế bóc lột con người, áp đặt 

lên họ một 'cái ách' không thể mang được, điều mà một số người có đặc quyền 

không muốn gánh.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Angelus, ngày 06 tháng 07 năm 2014



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Chúng ta phải nâng cao nhận thức về tệ nạn mới này, trong đó thế

giới nói chung, muốn được che giấu vì nó là tai tiếng và 'sai trái về

mặt chính trị'. Không ai thích thừa nhận rằng trong thành phố của

mình, ngay cả trong khu vực lân cận của mình, trong khu vực hoặc

quốc gia của mình có các hình thức nô lệ mới, trong khi chúng ta

biết rằng tai hoạ này có hầu hết ở tất cả các quốc gia.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn văn trước những Tham dự viên trong Phiên họp Toàn thể của Viện Hàn Lâm Giáo Hoàng về

Khoa học Xã hội, ngày 18 tháng 04 năm 2015



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

3. NẠN BUÔN NGƯỜI VÀ NHẬP CƯ LẬU: «Những tay buôn người

thường là những kẻ bừa bãi, không có đạo đức hay luân lý, kẻ sống dựa

vào bất hạnh của người khác, bóc lột tình cảm và sự tuyệt vọng của

người khác để khuất phục họ theo ý muốn của mình, khiến họ trở thành

nô lệ và những người sống phụ thuộc. Đủ để nghĩ rằng có bao nhiêu

phụ nữ châu Phi rất trẻ đến bờ biển của chúng ta hy vọng bắt đầu một

cuộc sống tốt hơn, nghĩ rằng họ sẽ kiếm sống lương thiện, nhưng thay

vào đó là bị nô lệ, bị ép buộc vào hoạt động mại dâm.»

Đức Thánh Cha Phanxicô, Đối thoại với những Tham dự viên trong Ngày Thế giới Cầu nguyện, Suy tư và Hành động chống lại

Nạn Buôn Người, ngày 12 tháng 02 năm 2018



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Tham nhũng là một trò gian lận chống lại nền dân chủ và

nó mở ra cánh cửa cho những tệ nạn khủng khiếp khác

như ma tuý, mại dâm và buôn người, nô lệ, buôn bán nội

tạng, buôn vũ khí, v.v.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn văn trước những Tham dự viên trong Hội nghị Quốc tế về Liên minh các

nhà Điều hành Doanh nghiệp Kitô giáo (UNIAPAC), ngày 17 tháng 11 năm 2016



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Giáo hội Công giáo cam kết bảo vệ nạn nhân của Nạn Buôn Người.

«Bảo vệ những anh chị em này là một mệnh lệnh đạo đức được

chuyển thành [...] việc thực hiện các chương trình kịp thời và nhân

văn trong cuộc chiến chống lại tình trạng 'buôn bán thân xác'

nhằm thu được lợi nhuận từ sự bất hạnh của người khác.»

Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn văn tại Diễn đàn Quốc tế về 'Di cư và Hòa bình', 21 tháng 02 năm 2017



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

PHẢN ỨNG ĐỐI VỚI NẠN BUÔN NGƯỜI: 

KHẢ NĂNG CẢI TIẾN

1. CỘNG TÁC GIÚP ĐỠ: «Các tổ chức liên chính phủ, phù

hợp với nguyên tắc phân quyền, được kêu gọi để phối hợp các sáng

kiến để chống lại các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

giám sát việc buôn người và nhập cư lậu bất hợp pháp. Sự hợp tác

rõ ràng là cần thiết ở một số cấp độ, liên quan đến các tổ chức quốc

gia và quốc tế, các cơ quan của xã hội dân sự và thế giới tài chính.»

Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông điệp Mừng Ngày Thế giới Hòa bình 2015, ngày 08 tháng 12 năm 2014



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Sự hợp tác giữa các Giám mục và chính quyền dân sự, mỗi người

theo nhiệm vụ riêng của họ và bản chất thích hợp, để khám phá ra

các phương pháp hay nhất để hoàn thành nhiệm vụ mong manh

này, là một bước quyết định trong việc đảm bảo rằng ý chí của các

chính phủ tiếp cận nạn nhân một cách trực tiếp, tức khắc, liên

tục, hiệu quả và thấy rõ.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Lời chào mừng tới Đại hội đồng Châu Âu lần thứ hai RENATE, ngày 07 Tháng 11 năm 2016



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Đối thoại dựa trên sự tôn trọng tin tưởng có thể mang lại hạt giống

tốt mà đến lượt chúng có thể nảy nở thành tình bạn và hợp tác trong

nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phục vụ cho người nghèo, người thấp

kém, người già, thông qua việc chào đón người di dân, và chú ý đến

những người bị loại trừ. Chúng ta có thể bước đi cùng nhau, chăm

sóc cho nhau và thụ tạo.

Đức Thánh Cha Phanxicô, Tiếp Kiến Chung Liên Tôn vào Dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày Ban hành Tuyên Ngôn 'Nostra Aetate',

ngày 28 tháng 10 năm 2015



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI
2. CUNG CẤP HỖ TRỢ CHO CÁC NẠN NHÂN SỐNG SÓT:

Nhiệm vụ của “nhân viên xã hội và nhân đạo […] là cung cấp cho các

nạn nhân sự chào đón, sự ấm áp tình người và khả năng xây dựng cuộc

sống mới.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn văn trước những Tham dự viên trong Hội nghị Quốc tế về Chống Buôn Người, ngày

10 tháng 04 năm 2014

Họ là con người, tôi nhấn mạnh điều này, họ đang kêu gọi sự đoàn kết

và trợ giúp, những người cần hành động khẩn cấp nhưng cũng và trên

tất cả là sự thấu hiểu và lòng tốt.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn văn trước các Tham dự viên trong Toàn thể Hội đồng Giáo hoàng về Chăm sóc Mục vụ cho Người

Di dân và Lưu động, ngày 24 tháng 05 năm 2013



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Các Giáo hội địa phương, Dòng tu và các tổ chức có tinh thần

Công giáo đã đi tiên phong trong các chương trình hỗ trợ cho

những người sống sót của Nạn Buôn Người, được Đức Thánh

Cha Phanxicô thúc giục nâng cao và chuyên nghiệp hóa

những nỗ lực của họ và điều phối chúng tốt hơn, đồng thời

nhắc nhở những người khác về trách nhiệm của họ.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Giáo hội cam kết nâng cao nhận thức về nhu cầu ngày càng tăng

để hỗ trợ các nạn nhân của những tội ác này bằng cách đồng

hành cùng họ trên con đường tái hòa nhập xã hội và sự phục hồi

nhân phẩm của họ. Giáo hội biết ơn vì mọi nỗ lực đã được thực

hiện để mang lại lòng thương xót của Chúa đối với những người

đau khổ, vì điều này cũng đại diện cho một bước thiết yếu trong

việc chữa lành và đổi mới của toàn xã hội.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn văn trước 'Hội Santa Marta', ngày 09 tháng 02 năm 2018



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Giáo hội [...] có trách nhiệm chỉ cho tất cả mọi người con

đường hoán cải, điều cho phép chúng ta thay đổi cách

chúng ta nhìn nhận những người lân cận của chúng ta, để

nhận ra người khác là anh chị em trong gia đình nhân loại

của chúng ta, và để thừa nhận phẩm giá nội tại của người

đó trong sự thật và tự do.
Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình, ngày 08 tháng 12 năm 2014



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

3. THÚC ĐẨY SỰ TÁI HỘI NHẬP

Các chương trình tái hòa nhập tập trung vào những người sống sót sau Nạn Buôn

Người nên luôn bao gồm chiều kích tinh thần như một yếu tố thiết yếu của phát

triển con người toàn diện, đó là mục tiêu cuối cùng của họ.

Chiều kích tâm linh này phải được tích hợp đầy đủ trong hoạt động của tất cả các tổ

chức Công giáo và các tổ chức dựa trên đức tin đã quảng đại phục vụ những người

sống sót của Nạn Buôn Người.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

KẾT LUẬN

Đức thánh Cha nói: “Tôi đã luôn đau khổ trước rất nhiều nạn nhân của

các kiểu buôn người khác nhau. Tôi ước làm sao rằng tất cả chúng ta sẽ

nghe thấy tiếng kêu của Thiên Chúa, ‘Em trai của ngươi ở đâu?’ (St

4,9). Anh chị em bị bắt làm nô lệ của chúng ta ở đâu? Chúng ta đừng giả

vờ và nhìn vào hướng khác. Có một sự đồng lõa lớn hơn chúng ta

nghĩ. Vấn đề này liên quan đến tất cả mọi người!”



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng “Xin Thiên Chúa giải phóng tất cả

những ai đã từng bị đe dọa, bị tổn thương hoặc bị ngược đãi bởi việc

kinh doanh và buôn người, và xin Người mang lại sự an ủi cho những

người đã sống sót trong sự vô nhân tính như vậy” Ngài kêu gọi mỗi

người trong chúng ta “hãy mở mắt ra, để thấy sự khốn khổ của những

người hoàn toàn bị tước đoạt nhân phẩm của họ và tự do của họ, và nghe

thấy tiếng kêu cứu của họ.”



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

Mong sao Các Định Hướng Mục Vụ Về Vấn Nạn Buôn Người trên có

thể đóng vai trò như một khuôn mẫu để dự định, thiết lập, tiến hành và

đánh giá toàn bộ phạm vi các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu quan

trọng và cấp bách là khắc phục Nạn Buôn Người. Trong khi mục tiêu

trước mắt là sự giải phóng và sự phục hồi của tất cả những ai vướng vào

Nạn Buôn Người, mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ và xóa bỏ công việc

lừa dối, dụ dỗ, thống trị và bóc lột.



ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ

VỀ NẠN BUÔN NGƯỜI

“Nhiệm vụ to lớn này, đòi hỏi lòng dũng cảm, sự

kiên nhẫn và sự kiên trì, đòi hỏi một nỗ lực chung

và toàn cầu về phía các tác nhân khác nhau tạo

nên xã hội. Các giáo phận cũng phải đóng một vai

trò trong việc này.”
Đức Thánh Cha Phanxicô, Thông điệp Video gửi tới những Tham dự viên trong Diễn đàn Quốc tế về Chế độ nô lệ

Hiện đại, ngày 07 tháng 05 năm 2018.



Liên mạng “Talithà Kum” chống buôn 
người hiện diện tại gần 100 nước trong đó 

có Việt Nam

Trong năm 2021, Liên mạng Talitha Kum Á Châu cứu được hơn 

26.000 phụ nữ và trên toàn thế giới là trên 82.000 người được cứu

Talitha Kum Á châu đang cộng tác với

65 tổ chức Công giáo, 56 tổ chức phi

chính phủ (ONG), 18 tổ chức quốc gia

và 42 tổ chức chính quyền quốc tế.

Thành viên của Talitha Á châu hiện có

3.521 tu sĩ thuộc 205 dòng ở 20 quốc

gia. Năm ngoái, cơ quan này đã nâng

đỡ 3.972 nạn nhân và tổ chức 3.909

lớp huấn luận và hội luận.





Hồi tháng 7 năm ngoái (2021), hơn 3 ngàn nữ tu và

giáo dân thuộc liên mạng Talitha Kum bắt đầu phát

động chiến dịch qua các mạng xã hội chống nạn buôn

người nhân dịp Ngày Thế giới chống tệ nạn này, được

cử hành vào thứ sáu 30/7 năm ngoái.

Chính ĐTC đã kêu gọi Liên mạng này biến “nền kinh

tế buôn người thành nền kinh tế chăm sóc” và qua

chiến dịch này, các nữ tu và giáo dân muốn đáp lại lời

mời gọi của ĐTC. Săn sóc ở đây cũng có nghĩa là

giáo dục, kiến tạo cơ may công ăn việc làm, trợ giúp y

tế và pháp luật, cho những phụ nữ nạn nhân bị buôn

bán, bị đưa vào vòng mại dâm hoặc nô lệ tình dục.
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