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Logo của UNICEF.
Một số tổ chức quốc tế mới đây đã khởi động một chương trình hợp tác
nhằm tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên và năng lực của Việt
Nam trong phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép.
Cơ quan Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật Quốc tế (INL) của Bộ
Ngoại giao Mỹ, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Quỹ Nhi đồng Liên
Hợp Quốc (UNICEF) hôm 14/6 đã công bố khung hợp tác kéo dài 3 năm
nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam tăng cường hệ thống tư pháp cho người
chưa thành niên, bảo vệ người chưa thành niên khỏi bị xâm hại, đồng thời
nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái
phép.
Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Todd D. Robinson được UNICEF trích lời
phát biểu tại buổi lễ nhân chuyến thăm Việt Nam rằng “INL cùng phái

đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vinh dự được phối hợp với các đối
tác chính phủ Việt Nam, các tổ chức IOM và UNICEF nhằm hỗ trợ thực
hiện một dự án hướng tới bảo vệ những thành viên quý giá nhưng cũng
dễ bị tổn thương nhất trong xã hội”.
Ông Robinson được dẫn lời nói thêm rằng “bảo vệ trẻ em cũng chính là
cách để chúng ta gìn giữ tương lai của chính quốc gia của mình”.
UNICEF dẫn số liệu của chính phủ Việt Nam cho biết rằng năm 2020, số
trẻ em bị xâm hại dưới các hình thức khác nhau bao gồm bạo lực, xâm
hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc chiếm khoảng 5% tổng số trẻ em
Việt Nam. Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Công an, trẻ em chiếm khoảng
40% tổng số nạn nhân bị mua bán được xác định trong năm 2021.
Tổ chức của Liên Hợp Quốc cho biết, nhiều bằng chứng trên thế giới cho
thấy rằng “những trẻ em cần tiếp cận các cơ chế tư pháp hoặc bảo trợ xã
hội cũng chính là nhóm phải đối mặt với nguy cơ bị mua bán và bóc lột
cao hơn hẳn” và “vì vậy, nhóm dễ bị tổn thương này phải nhận được sự
quan tâm đặc biệt, thậm chí là cấp thiết từ các bên liên quan”.
Theo đánh giá của UNICEF, những tác động về mặt kinh tế và xã hội do
đại dịch COVID-19 gây ra “càng khiến số trẻ em dễ bị tổn thương tăng
cao, bao gồm trẻ em trong các gia đình bị mất nguồn sinh kế” và “gia
tăng bạo hành và bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình” cũng như “ngày
càng nhiều trẻ phải bỏ học để đi làm kiếm tiền hỗ trợ gia đình”.
Tổ chức này nói rằng thực tế các vụ việc xảy ra cũng cho thấy “các nhóm
trẻ em dễ bị tổn thương chính là mục tiêu mà những kẻ mua bán người
thường xuyên nhắm đến, không chỉ tại địa phương mà cả trên môi trường

mạng”.
Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF, được dẫn lời nói trong một
thông cáo rằng “chúng tôi rất vui mừng với sự hợp tác này nhằm hỗ trợ
Việt Nam tăng cường hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên”.
Bà cũng được dẫn lời nói thêm rằng “đối với nhiều trẻ em, việc bị lấy lời
khai tại cơ quan điều tra hoặc phải ra trước tòa là một trải nghiệm gây
sốc”, trong khi “với một số trẻ em khác, kết quả xử lý vụ án lại không
phù hợp với lợi ích tốt nhất của các em”.

Theo UNICEF, bà Flowers cho rằng “mặc dù các nguyên tắc cốt lõi đã
được quy định rõ ràng trong Công ước về Quyền trẻ em và các chuẩn
mực quốc tế khác, hệ thống tư pháp không phải lúc nào cũng thân thiện
với trẻ em” và rằng “bây giờ chính là lúc để hoàn thành tiến trình này và
đảm bảo rằng các nhu cầu đặc biệt và tính dễ bị tổn thương của trẻ em
được cân nhắc đầy đủ”.

Tổ chức của Liên Hợp Quốc nói rằng “mặc dù đã có nhiều nỗ lực to lớn
trong việc hoàn thiện pháp luật, hiện vẫn chưa có một văn bản luật toàn
diện về tư pháp người chưa thành niên để tạo nền tảng vững chắc cho một
hệ thống tư pháp người chưa thành niên riêng biệt và đặc thù” và rằng
“vẫn còn những lỗ hổng pháp luật khác cần được giải quyết nhằm nghiêm
cấm và trừng trị mọi hình thức xâm hại và bạo lực đối với người chưa
thành niên, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và tạo điều kiện cho
người chưa thành niên tham gia hiệu quả trong quá trình tố tụng hình sự
để đòi hỏi quyền của mình và yêu cầu thực thi công lý”.

UNICEF cho rằng “cần tiếp tục cải cách hệ thống tư pháp người chưa
thành niên một cách toàn diện để đảm bảo đầy đủ các quyền của mọi trẻ
em và xây dựng một hệ thống tư pháp người chưa thành niên toàn diện và
đặc thù”.

Bà Park Mihyung, Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam,
được dẫn lời nói rằng “việc trang bị cho lực lượng công an, bộ đội biên
phòng, thẩm phán, luật sư và cán bộ tòa án những kiến thức và kỹ năng
cần thiết để thực hiện các thủ tục và biện pháp tư pháp thân thiện và nhạy
cảm giới với người chưa thành niên là vô cùng cần thiết”.
Bà nói thêm: “Để đấu tranh phòng, chống mua bán người và đưa người di
cư trái phép đạt hiệu quả cao, việc thể chế hóa và phân bổ đầy đủ các
nguồn lực cho bồi dưỡng năng lực cho các lực lượng này sẽ giúp đảm bảo
mọi cán bộ tham gia vào công tác này có đủ kỹ năng để áp dụng phương
pháp lấy nạn nhân làm trung tâm và hiểu biết về sang chấn tâm lý trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình”.
IOM và UNICEF cho biết “sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính
phủ Việt Nam để triển khai thực hiện các hoạt động dự án”.

