Chương trình phòng chống buôn bán trẻ em (Phạm vi khu vực)
Cơ sở xây dựng chương trình: Buôn bán trẻ em, xâm hại và bóc lột trẻ em do di cư là vấn đề
đang gia tăng ở Việt Nam và trong khu vực. Theo ước tính hàng năm có khoảng 400.000 nạn
nhân đã bị buôn bán ở khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam, tỉ lệ các vụ buôn bán trẻ em từ các
vùng miền bắc và miền trung sang Trung Quốc, và từ miền nam sang Cam pu chia khá cao.
Xu hướng buôn bán trẻ em nữ thường cao hơn so với buôn bán trẻ em nam. Quá trình buôn
bán phụ nữ và trẻ em gái cùng với sự di cư bất hợp pháp đã tạo ra nguy cơ bóc lột, lạm dụng
tình dục đối với trẻ vị thành niên nữ và phụ nữ.
Mục tiêu chung của chương trình: Chương trình phòng chống buôn bán trẻ em nhằm giảm
thiểu số trường hợp bị buôn bán và nguy cơ bị buôn bán khi di cư đối với trẻ em.
Các nội dung và mục tiêu:
Nội dung

Mục tiêu

Các sáng kiến dựa vào Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động tại cộng đồng
cộng đồng
nhằm phòng ngừa, bảo vệ, tái hòa nhập trẻ em có nguy cơ bị
buôn bán và nạn nhân của việc buôn bán.
Vận động ảnh hưởng Vận động tuyên truyền nhằm thay đổi chính sách và việc thực
chính sách
hiện các chính sách của các cơ quan có trách nhiệm ở các cấp
khác nhau nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc buôn
bán trẻ em; bảo vệ an toàn cho trẻ hồi hương
Chiến lược/ Phương pháp: Chương trình phòng chống buôn bán trẻ em ở Việt Nam nằm
trong khuôn khổ của chương trình phòng chống buôn bán trẻ em của SCUK khu vực. Chương
trình này bao gồm cả tỉnh Quang Xi của Trung Quốc, giáp biên giới phía bắc VN và ba tỉnh
miền núi phía bắc Việt Nam là Quảng Ninh, Lạng Sơn và Bắc Giang. Các can thiệp ban đầu
của chương trình sẽ tập trung vào các vấn đề buôn bán trẻ em qua biên giới giữa các tỉnh.
Trong tương lai chương trình sẽ tập trung mở rộng tới các tỉnh phía nam để giải quyết việc
buôn bán trẻ em giữa Việt Nam và Cam pu chia. Chương trình sẽ liên kết chặt chẽ với các
chương trình khác nhằm giải quyết các vấn đề về di cư, đô thị hóa và phát triển dân tộc thiểu
số. Đối tác của chương trình là Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ
em, Cứu trợ trẻ em Thụy Điển, Oxfarm Quebec và Tổ chức Lao động Quốc tế. Chương trình
cũng hợp tác chặt chẽ với Bộ lao động thương binh xã hội, Bộ Kế hoạch, Bộ Tư Pháp. SCUK
là một thành viên tích cực của mạng lưới các tổ chức quốc tế như tổ chức lao động quốc tế
(ILO), UNICEF, UNIAP, IOM và các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước khác để
giúp chính phủ xây dựng và thực hiện chiến lược quốc gia về phòng chống buôn bán trẻ em.
Đóng góp vào mục tiêu chung của SCK khu vực và toàn cầu: Trẻ em cần được bảo vệ và
tôn trọng như mọi công dân. Chương trình sẽ góp phần cải thiện việc bảo vệ trẻ em, Đặc biệt
là trẻ em gái, khỏi sự lạm dụng, xao lãng, bóc lột và bạo lực.
Trích tài liệu Hội thảo “Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo
tháng 7 năm 2004”

