
#netsmart

Hãy tôn trọng! 
Đây là cơ thể tôi!

Sổ tay dành cho cha mẹ 
về kỹ năng bảo vệ trẻ 
trước nguy cơ bị 
xâm hại tình dục 
trên môi trường mạng

(Sử dụng Internet thông minh)
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Không khó để nhận thấy, hiện nay, Internet đã trở thành một phần tự nhiên 
trong cuộc sống hàng ngày của trẻ em – là nơi trẻ chơi, gặp gỡ bạn bè và 
học được nhiều điều mới mẻ. Nhờ có Internet mà trẻ em có thể dễ dàng 
tiếp cận với thế giới bên ngoài nhưng đồng thời thế giới bên ngoài cũng dễ 
dàng tiếp cận với trẻ em hơn. Nơi đâu có trẻ em, nơi đó cũng sẽ có những 
người muốn tiếp cận trẻ nhằm các mục đích xâm hại, gây tổn hại cho trẻ và 
thực hiện những hành vi xâm hại nghiêm trọng. Ngày nay, những loại hình 
tội phạm kiểu này đang dần trở nên phổ biến với tính chất ngày càng 
nghiêm trọng. 

Các bậc cha mẹ và những người lớn thường xuyên sống và làm việc với trẻ em 
có thể sẽ thấy khó khăn, thậm chí là không thể theo kịp mọi hoạt động trên 
mạng của trẻ, do vậy, rất khó để biết làm thế nào để bảo vệ trẻ. Tuy nhiên, 
vẫn có nhiều cách để chúng ta vừa có thể hỗ trợ vừa hướng dẫn nhằm giúp trẻ 
tránh được tổn thương hay rắc rối trên môi trường mạng.

Về cơ bản, chúng ta chỉ cần học cách chia sẻ với trẻ về các hoạt động trên môi 
trường mạng. Cha mẹ có thể đặt câu hỏi: “Hôm nay ở trên mạng có vấn đề gì 
đặc biệt không con?” làm thế nào để câu hỏi này trở nên tự nhiên và thoải mái 
như việc trao đổi với con về việc đi đá bóng hay các hoạt động thường ngày 
xảy ra ở trường vậy. 

Cuốn sổ tay này là tổng hợp những lời khuyên từ các nhà tâm lý học trẻ em, 
công an và những câu chuyện từ chính những cá nhân từng bị xâm hại. Chúng 
tôi hy vọng với cuốn sổ tay này, các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn trong 
việc trò chuyện với trẻ về các nguy cơ trên môi trường mạng hiện nay. Chúng 
tôi cũng hy vọng cuốn sổ tay này sẽ truyền cảm hứng cho bạn và giúp bạn trở 
thành một phần trong các hoạt động hàng ngày của trẻ trên Internet.

Càng hiểu biết nhiều thì chúng ta càng có thể can thiệp nhiều; chia sẻ nhiều về 
nguy cơ xâm hại tình dục có thể xảy ra trên môi trường mạng sẽ giúp chúng ta 
có khả năng bảo vệ trẻ tốt hơn.
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Trẻ em và môi trường mạng 
Về cơ bản, việc trẻ muốn được giao tiếp với mọi người trên môi trường mạng 
là điều hết sức tự nhiên và tích cực. Có thể thấy, thế giới trực tuyến nơi có thể 
tìm kiếm và kết bạn với những người bạn mới. 

Tuy vậy, cha mẹ, những người lớn xung quanh trẻ và chính bản thân trẻ cần 
phải nhận thức rằng môi trường mạng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Chúng 
ta phải đặc biệt cảnh giác bởi sẽ luôn có những kẻ tìm mọi cách để làm quen 
với trẻ vì mục đích xâm hại và những đối tượng này sẽ thường xuyên xuất hiện 
trong những trang mạng mà trẻ hay truy cập. Những đứa trẻ sống khép mình, 
bị tổn thương tâm lý hoặc ít giao tiếp xã hội sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương 
nhất nhưng chúng ta cũng cần biết rằng bất kỳ trẻ nào đều có thể là đối tượng 
của nạn xâm hại qua môi trường mạng.

Có thể chúng ta cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với trẻ về việc trẻ làm hoặc 
người chúng gặp trên mạng bởi vì trẻ em thường biết nhiều hơn người lớn và 
đôi khi chúng sử dụng những từ ngữ hay cách viết tắt mà chúng ta không hiểu. 
Điều ấy không có nghĩa là người lớn nhất định phải trở thành một chuyên gia 
về Internet, quan trọng là chúng ta cần trò chuyện với trẻ để trẻ có thể thoải 
mái chia sẻ về các hoạt động của chúng trên mạng giống như các hoạt động 
khác trong đời sống hàng ngày. 

Chắc chắn, không ai trong chúng ta muốn con mình bị lạc trong một thành 
phố, và tương tự như vậy, đừng để trẻ bị lạc trên Internet. Thực tế, cho dù môi 
trường mạng chỉ là thế giới ảo nhưng mọi hoạt động của nó lại được tạo dựng 
bởi những con người thật.  

Hôm nay con nói 
chuyện với những ai 
ở trên mạng thế?  

Bố/mẹ muốn cùng con 
tìm hiểu các thông tin 
trên mạng được không



Giống như ngoài đời thực, các hoạt động, các mối quan hệ và tương tác trong 
thế giới ảo hình thành nên cá tính và lòng tự trọng của trẻ. Giờ đây khái niệm 
“lòng tự trọng” có biến thể và phần nào được hiểu theo nghĩa là “lòng tự tôn 
đằng sau mỗi bức ảnh “tự sướng”. Cụm từ này biểu đạt cách chúng ta 
xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng thông qua những phản hồi trên môi trường 
mạng sau khi chúng ta đăng tải và chia sẻ hình ảnh. Thông qua những phản 
hồi dưới hình thức là số lượng người thích, người theo dõi và bình luận, ngay 
từ  nhỏ, trẻ đã vô tình tự khẳng định bản thân theo một cách xa rời thực tế. 
Điều này có nghĩa là trẻ sẽ tìm cách khẳng định mình qua các bức ảnh chúng 
đăng tải, chẳng hạn trẻ sẽ tạo dáng sao cho bức ảnh của mình nhận được thật 
nhiều lượt thích. 

Khẳng định bản thân là nhu cầu của con người và hoạt động giống như nguồn 
sinh khí cho tinh thần ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nhu cầu này lại bị một số người 
sử dụng Internet lợi dụng để tìm kiếm trẻ em phục vụ cho mục đích xâm hại 
của mình. Những người này thường xuất hiện trong các trang mạng mà trẻ hay 
truy cập và chúng rất biết cách khai thác niềm khát khao được khẳng định bản 
thân, điều mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có. 

Vì vậy, thay vì cấm đoán trẻ, chúng ta nên giải thích cho trẻ hiểu rõ hơn về vấn 
đề này. Cha mẹ và những người lớn khác phải luôn là tấm gương cho trẻ, bởi 
thông thường trẻ sẽ không làm theo những gì chúng ta nói mà sẽ bắt chước 
những gì chúng ta làm.

Hãy trò chuyện với trẻ và hỏi trẻ những câu như: “Lượt thích” nghĩa là gì vậy 
con? Con cảm thấy thế nào nếu con không nhận được “lượt thích” nào? Chúng 
ta nên đăng những bức ảnh nào và ai sẽ thực sự xem những bức ảnh đó? Hãy 
tự đặt những câu hỏi này cho chính mình bởi đây cũng là cách để chúng ta có 
thể hiểu trẻ tốt hơn.

Lòng tự tôn 
sau mỗi bức ảnh “tự sướng”
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Xâm hại tình dục 
trên môi trường mạng
Xâm hại tình dục trên môi trường mạng là gì?

Bạo lực và xâm hại tình dục đối với trẻ em bao gồm tất cả các hành vi 
ép buộc tình dục mà người khác thực hiện đối với trẻ. Xâm hại có 
thể được phân loại thành xâm hại thể chất và phi thể chất. Hầu hết các 
trường hợp xâm hại bắt nguồn trên môi trường mạng bắt đầu bằng hình 
thức xâm hại phi thể chất rồi mới dẫn tới khống chế và đe doạ, rồi dần 
dần dẫn đến xâm hại thể chất. Một ví dụ của hành vi xâm hại phi thể chất 
đó là xúi giục trẻ tạo dáng trước máy quay để trò chuyện bằng hình ảnh. 
Đôi khi hành vi này còn đi xa hơn nữa, đó là kẻ xấu ép buộc trẻ có hành động 
xâm hại tới chính cơ thể mình trước máy quay để kẻ xâm hại xem. Để phân 
biệt với hiếp dâm thực tế thì hành động này được gọi là hiếp dâm ảo. 

Dụ dỗ trẻ em là gì?

Dụ dỗ trẻ em là hành động tiếp cận, kết bạn với trẻ nhỏ, đặc biệt là thông qua 
môi trường mạng với mục đích thuyết phục trẻ có quan hệ tình dục. Ở nhiều 
quốc gia, dụ dỗ tình dục cũng được coi là một hành vi vi phạm pháp luật.

Thực trạng này phổ biến như thế nào?

Dữ liệu thống kê từ các quốc gia khác nhau cho thấy vấn nạn khai thác tình 
dục trẻ em đang tăng lên một cách nghiêm trọng và những vụ án được trình 
báo tới cơ quan công an điều tra chỉ là những con số rất nhỏ so với tổng số vụ 
đã diễn ra trên thực tế. Mặc dù số liệu chính xác chưa được thống kê đầy đủ, 
ước tính vẫn có hàng triệu hình ảnh xâm hại trẻ em được lưu hành trên môi 
trường mạng. Đây là những hình ảnh trẻ em trong các hoạt động thực tế hoặc 
mô phỏng/ giả định. Khi xem xét các trường hợp xâm hại tình dục trẻ em được 
trình báo tới cơ quan công an điều tra, có thể thấy sự khác biệt rất lớn về giới 
tính. Trong hầu hết các trường hợp xâm hại tình dục trẻ em thì nạn nhân là 
một bé gái và kẻ xâm hại là đàn ông. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy 
chỉ một số ít các trường hợp xâm hại tình dục đối với bé trai là được trình báo 
tới cơ quan công an và dữ liệu về tình dục đồng giới cũng như các hành vi ép 
buộc tình dục đối với bé trai chỉ có ở một số ít quốc gia.

Xâm hại tình dục trẻ em xảy ra như thế nào?

Những kẻ dụ dỗ sẽ tìm kiếm những diễn dàn trên mạng, nơi có nhiều trẻ em 
tham gia và thường những kẻ này sẽ sử dụng một tài khoản với tên và ảnh 
đại diện giả. Lần tiếp cận đầu tiên sẽ thông qua một nhóm trao đổi hoặc một 
diễn đàn thảo luận. Sau đó, kẻ dụ dỗ sẽ tìm cách thuyết phục đối tượng được 
nhắm tới chuyển qua trao đổi riêng, thường liên quan tới trò chuyện bằng hình 
ảnh – trò chuyện bằng webcam. Bằng cách đó, kẻ dụ dỗ sẽ dễ dàng khai thác 
các thông tin cá nhân như địa chỉ của trẻ, số điện thoại, bạn bè và gia đình. 
Chúng thường cố gắng tạo dựng mối quan hệ và niềm tin bằng cách giả vờ có 
nhiều điểm chung với đối tượng của mình. Thông thường, cuộc tiếp xúc ban 
đầu thường mang tính chất tích cực nhưng trong đó bao hàm sự thao túng tinh 
vi và những đe doạ tiềm ẩn; sau đó sự tiếp cận này sẽ thay đổi dần và chuyển 
sang tính chất tình dục.

Internet cũng cho phép kẻ xâm hại chia sẻ và phát tán những hình ảnh 
của trẻ.

Cho dù là hành vi xâm hại tình dục thể chất hay phi thể chất, 
nếu nạn nhân là trẻ em thì đó là hành vi bạo lực tình dục nghiêm 
trọng và các hành vi này thuộc nhóm tội phạm hình sự. Hậu quả 
đối với trẻ em là như nhau, bất kể việc bị xâm hại diễn ra trên 

môi trường mạng hay ngoài đời thực
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Trẻ có thể bị lôi kéo bởi những kẻ xấu ở trên mạng như thế nào?

Người lớn thường cảm thấy khó hiểu là làm thế nào trẻ có thể tiếp xúc và bị 
lôi kéo bởi những kẻ xấu ở trên mạng như vậy. Kẻ xấu thường khá kín đáo và 
sử dụng nhiều chiến lược tiếp cận khác nhau. Một trong những cách thức tiếp 
cận được sử dụng nhiều nhất đó là dụ dỗ trẻ gửi ảnh hoặc đoạn phim của trẻ 
cho chúng, sau đó chúng dùng những bức ảnh hay đoạn phim này để bắt ép 
nạn nhân làm theo ý chúng và nếu không làm theo thì chúng sẽ phát tán những 
bức ảnh này cho người thân và bạn bè của các em. Ngay sau khi gửi bức hình 
đầu tiên, nhiều trẻ thường cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, không muốn lặp lại và 
không mốn nói đến bức ảnh đó nữa, và đây chính là điểm mà những kẻ xấu 
ở trên mạng có thể lợi dụng. Trong trường hợp này, trẻ đã mắc phải “bẫy hổ 
thẹn” do kẻ xấu đặt ra.

Trên thực tế, chúng ta cần nhớ rằng bản chất của trẻ em là tò mò và muốn 
khám phá nhiều điều liên quan đến giới tính, tình dục, nhiều khi trẻ biết đến 
những vấn đề đó sớm hơn chúng ta tưởng. Sự tò mò của trẻ khiến trẻ nảy ra ý 
định làm quen với những tài khoản lạ trên mạng sẽ khiến các em có cảm giác 
tội lỗi và hổ thẹn, làm cho trẻ không dám lên tiếng để được giúp đỡ khi gặp 
phải kẻ xấu.

Có dấu hiệu nào đặc biệt ở trẻ mà cha mẹ nên để ý hay không?

Đối với cha mẹ thì điều quan trọng nhất là phải hiểu con và phát hiện ra 
những thay đổi trong cử chỉ và hành vi của trẻ. Thói quen ăn ngủ khác 
thường, không đi học hay tham gia các hoạt động ngoại khóa, tâm trạng thất 
thường… là một vài ví dụ. Trong một vài trường hợp, trẻ có thể không có 
bất kì dấu hiệu nào thể hiện là trẻ đang gặp rắc rối. Bạn phải hiểu rằng không 
có một dấu hiệu đặc trưng nào cho thấy một đứa trẻ đang bị xâm hại tình 
dục trên mạng. Hãy hỏi con bạn nếu bạn cảm thấy lo lắng và đừng chỉ hỏi 
một lần. Hãy thật kiên nhẫn, đừng bỏ đi mà hãy thể hiện sự quan tâm với 
trẻ, cố gắng sử dụng ngôn ngữ sao cho phù hợp và thân thiện khi giao tiếp 
với trẻ. 

Trẻ nhỏ 
Trẻ càng nhỏ thì sẽ dễ nghe theo những yêu cầu bạn đưa ra để sử dụng 
Internet an toàn và tích cực. Đó chính là lý do vì sao bạn nên ở bên trẻ và 
tham gia vào quá trình trẻ khám phá các trò chơi điện tử, phim ảnh hay những 
thứ thú vị khác ở trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính. Với 
nhiều trẻ, quá trình này bắt đầu khi chúng mới hai tuổi.

Hầu hết các bậc phụ huynh đều đồng ý rằng không nên sử dụng tivi như một 
công cụ để trông trẻ. Chúng ta cũng cần có thái độ tương tự đối với máy tính 
bảng hay điện thoại. Bạn không được phép cho trẻ tự sử dụng Internet, việc 
này cũng giống như việc bạn sẽ không cho trẻ tự đi lại một mình khắp thành 
phố vậy. Chỉ khi quan tâm và tham gia vào quá trình trẻ sử dụng Internet, bạn 
mới có thể dạy trẻ rằng môi trường mạng là một thứ mà cả hai có thể chia 
sẻ cùng nhau. Bằng việc đặt câu hỏi và bình luận về những điều có trên mạng, 
bạn đang cho trẻ thấy việc chia sẻ những điều mà trẻ xem được trên mạng là 
điều hết sức bình thường. Bằng cách này, về lâu dài cha mẹ sẽ tạo tiền đề để 
dễ dàng tâm sự với con về Internet khi chúng lớn lên. Trẻ sẽ cảm thấy đơn 
giản và thoải mái hơn khi chia sẻ những trải nghiệm cả tốt và xấu mà chúng có 
trên Internet nếu như người lớn cũng chủ động chia sẻ về thế giới trên mạng 
của mình.

Một cách hữu hiệu để chia sẻ Internet với trẻ đó là hãy cùng trẻ chọn ra những 
trò chơi, ứng dụng và phim ở trên mạng, giống như cách bạn chọn những câu 
chuyện để đọc cho trẻ mỗi tối vậy. Cha mẹ và trẻ có thể ngồi cùng nhau trước 
màn hình vi tính và khiến việc sử dụng Internet trở nên an toàn và thoải mái, 
cũng như việc bạn và trẻ cùng nhau đọc một cuốn truyện. Hãy để trẻ thoải 
mái nói ra những gì mà chúng trải nghiệm trên mạng và thể hiện rằng bạn rất 
quan tâm và muốn tìm hiểu nhiều hơn về những điều đó.  Khi trẻ muốn hỏi 
hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, bạn nên khuyến khích chúng bằng cách 
đáp lại: “Thật tuyệt vì con đã hỏi mẹ” hoặc “Mẹ cảm thấy rất vui khi con cho 
bố mẹ xem những thứ này”. Khi làm điều này, bạn đang tạo cho con thói quen 
sử dụng Internet tích cực, những thói quen sẽ theo trẻ đến khi đi học và tuổi vị 
thành niên sau này. Trẻ học được khi chúng biết là mình đã làm đúng.

Mẹ rất vui khi 
con chia sẻ điều 
này với mẹ.
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Khi trẻ 4 hoặc 5 tuổi, chúng ta nên bắt đầu nói về những nguy cơ khi sử 
dụng Internet – đó là một vài người xấu trên mạng có thể không thật thà, 
thường đóng giả người khác để làm những điều xấu. Nhưng quan trọng nhất 
đừng khiến trẻ cảm thấy sợ hãi với Internet. Bởi thứ gì càng sợ hãi thì trẻ sẽ 
càng tò mò về điều đó. Cách tốt nhất để nói chuyện với trẻ về một chủ đề 
khó nói nào đó là bạn phải thật khách quan và cố gắng không sử dụng những 
từ ngữ mang tính chất dọa nạt. Ví dụ, bạn có thể nói:

”Có một số người trên mạng thường giả vờ là người tốt nhưng họ lại 
hay nói dối và muốn làm hại trẻ con đấy con ạ”.

“Bố mẹ muốn cùng con khám phá Internet, giống như cách mà bố mẹ 
dắt con đi qua đường vậy. Đây là cách để bảo vệ và dạy con rõ hơn 
về Internet để sau này khi con lớn lên, con có thể tự biết cách phân 
biệt được đâu là người có thể và không thể liên hệ ở trên mạng”.

Tuy nhiên kể cả khi bạn đã đưa ra cảnh báo và nói về những nguy cơ khi sử 
dụng Internet thì cách tốt nhất để bảo vệ trẻ ở độ tuổi mẫu giáo là sử dụng 
Internet cùng các bé. Điều này cho phép chúng ta đưa ra những hướng dẫn 
đúng đắn và bảo vệ trẻ khỏi những rắc rối trong cuộc sống sau này.

• Cố gắng không sử dụng máy tính bảng như một công cụ để trông 
trẻ. Thay vào đó, hãy sử dụng nó như một thứ để bạn và trẻ cùng 
khám phá.

• Luôn có vai trò chủ động khi trẻ lựa chọn ứng dụng, trò chơi 
điện tử hay phim ảnh để tạo cảm giác bạn luôn ở bên trẻ khi trẻ 
ngồi trước màn hình.

• Khuyến khích trẻ để bạn tham gia cùng trong các hoạt động trên 
mạng của trẻ .

• Nói về những nguy cơ khi sử dụng Internet nhưng không làm 
trẻ sợ. Bởi sự sợ hãi có thể dẫn đến tò mò.

Những bí mật tốt và không tốt:
Một lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh đó là dạy cho trẻ hiểu 
được sự khác nhau giữa những bí mật tốt và không tốt. Bạn có thể 
lấy ví dụ những món quà sinh nhật mà trẻ nhận vào dịp sinh nhật 
hay những món đồ khác khiến trẻ vui là những bí mật tốt. Trẻ không 
nhất thiết phải kể với người khác về những bí mật tốt. Còn những bí 
mật không tốt là những điều khiến trẻ không vui hoặc khiến trẻ mệt 
mỏi. Bạn nên khuyến khích trẻ chia sẻ những bí mật không tốt cho 
dù người khác bắt trẻ giữ bí mật.

Trò chuyện về những bí mật tốt và không tốt là một trong những 
biện pháp giúp cho trẻ không còn ngại ngần khi chia sẻ những điều 
không hay mà trẻ gặp phải, cả trên cả mạng lẫn trong cuộc sống 
thường ngày.

Hãy cùng tham gia khi 
trẻ sử dụng Internet. 
Bằng cách thể hiện 
sự quan tâm của 
mình, bạn sẽ dạy cho 
trẻ biết rằng Internet 
là thứ mà cha mẹ và 
trẻ có thể chia sẻ 
cùng nhau.
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Trẻ ở độ tuổi đến trường  
Khi trẻ lên bậc tiểu học, trẻ sẽ bước chân vào một thế giới rộng lớn với nhiều 
ấn tượng và các mối quan hệ mới, điều này đúng với cả cuộc sống ngoài đời 
thực lẫn trên mạng. Với những trẻ đã học được cách chia sẻ với người lớn về 
những hoạt động trên mạng, cha mẹ nên khuyến khích con tiếp tục duy trì 
trong suốt những năm tháng đi học.

Mặc dù trẻ sẽ trở nên độc lập hơn, có thể tự đọc chữ trên màn hình và đôi khi 
còn giỏi công nghệ hơn người lớn,  nhưng trẻ cần hiểu rằng chúng ta quan tâm 
tới những gì trẻ làm và những người trẻ liên lạc. Rất nhiều trẻ hoạt động sôi nổi 
trên mạng xã hội và trò chuyện với người khác qua trò chơi điện tử từ rất sớm, 
do đó càng cần có một người lớn ở bên và chỉ dẫn cho trẻ.

Giống như cách chúng ta hỏi trẻ về những điều diễn ra ở trường hay ở trận 
bóng, chúng ta có thể hỏi trẻ về những điều chúng làm trên mạng mỗi ngày. 

“Hôm nay ở trên mạng có gì không con?” hoặc “Hôm nay con đã gặp những 
người bạn nào trên mạng thế?”

Một cách khác để mở đầu câu chuyện là nhờ trẻ giúp đỡ và coi chúng như một 
chuyên gia thật sự: “Con thấy mẹ có nên đăng bức ảnh này không nhỉ?” “Bố/ 
Mẹ viết thế này được không nhỉ?” hoặc “Bố/ Mẹ nên làm gì nếu một người lạ 
liên lạc với mẹ?”. Bằng việc hỏi những câu hỏi đó, chúng ta dạy trẻ suy nghĩ về 
luồng thông tin, hình ảnh và con người trên mạng, và để chúng hiểu rằng những 
cái này không hề xảy ra “một cách tự động” – nó là những điều chúng ta quyết 
định và phải kiểm soát. Chúng ta chỉ ra cho trẻ rằng chúng ta có những giới hạn 
trên mạng và trẻ cũng cần có giới hạn trên môi trường mạng.

Khi trò chuyện với trẻ, chúng ta phải làm rõ rằng trên mạng có những kẻ muốn 
hãm hại trẻ em và không phải ai cũng là con người mà họ thể hiện. Giống như 
cách chúng ta cảnh báo trẻ về những người lạ ngoài đường, chúng ta phải dạy 
trẻ cảnh giác với những người lạ trong thế giới ảo.

Hãy giải thích rằng rất khó để biết ai tốt ai xấu trên mạng và không thể chắc 
chắn người đang ngồi trước màn hình bên kia là con người như thế nào – 
hình ảnh chỉ là hình ảnh mà thôi. Giải thích cho trẻ rằng bất kỳ ai cũng có 
thể sử dụng tên và ảnh của người khác để che giấu thân phận thực sự của 
họ. Hãy tìm cơ hội nói với trẻ rằng một bức ảnh có thể được lan truyền 
rộng rãi trên mạng với tốc độ ánh sáng và trẻ không được phép đăng hay 
gửi ảnh của chúng – hoặc của bất kỳ ai – mà không chắc chắn rằng sẽ không 
có vấn đề gì xảy ra. 
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Tuy nhiên,  việc cấm đoán ít khi là một phương pháp hữu dụng. Tốt hơn hết 
cha mẹ nên nói rằng: “Nếu con gặp ai đó trên mạng mà con không biết, bố/ 
mẹ mong con nói với bố/ mẹ trước khi con liên lạc với người đó”. Thời điểm 
phù hợp để nói điều này là khi các phương tiện truyền thông đưa tin về các 
vụ xâm hại tình dục trên mạng, điều này có thể khiến câu chuyện trở nên tự 
nhiên hơn.

Mức độ sẵn sàng của trẻ khi trò chuyện về vấn đề xâm hại tình dục trên mạng 
phụ thuộc vào độ tuổi và sự trưởng thành của trẻ. Rất khó để trẻ quá nhỏ hiểu 
được những gì bạn nói nhưng lại khá dễ dàng với trẻ lớn hơn vì chúng đã được 
học về cơ thể con người và sự phát triển của giới tính. Cho dù ở độ tuổi hay 
mức độ trưởng thành nào, trẻ cần được dạy một điều cực kỳ quan trọng là: 

“Con có quyền nói “KHÔNG” trên mạng” và “Con phải nói “KHÔNG” nếu 
có điều gì xảy ra không theo mong muốn của con”.

Một cách khác để bảo vệ trẻ ở độ tuổi đến trường là dạy chúng không bao giờ 
được cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ và số điện thoại trên các trang trò chuyện 
hoặc khi đăng kí tài khoản trên mạng. Bởi vì phần lớn trẻ đều rất thật thà, 
chúng có xu hướng điền đầy đủ thông tin được yêu cầu. Đây là điều cha mẹ 
cần giúp trẻ nhận thức khác đi. Bạn cần nhắc trẻ rằng một khi ảnh đã đăng lên 
mạng, chúng sẽ không mất đi dù trẻ đã xóa, bởi một ai đó có thể đã lưu bức 
ảnh đó về máy tính của họ và giữ chúng tồn tại mãi mãi trên mạng. 

Ngoài ra, cha mẹ nên trao đổi với nhà trường, các câu lạc bộ ngoại khóa và 
câu lạc bộ thể thao về chính sách công khai tên tuổi và ảnh chụp trên mạng. 
Càng nhiều thông tin đăng tải trên mạng, bọn tội phạm càng dễ lợi dụng và 
làm hại trẻ em. 

• Hỏi trẻ về những gì đã và đang xảy ra trên mạng như cách bạn 
hỏi trẻ về những việc khác trong cuộc sống thường ngày.

• Nhờ con tư vấn về điều bạn nên làm trên mạng. Điều này sẽ 
mở đầu cho một cuộc trò chuyện và khiến trẻ bắt đầu suy nghĩ.

• Giải thích cho trẻ rằng những người muốn hãm hại trẻ em thường 
giả vờ là ai đó khác, một người với tên và hình đại diện giả mạo.

• Trò chuyện với trẻ về việc không đăng hay gửi hình ảnh của trẻ 
nếu trẻ không thấy vui khi làm như vậy.

• Dạy trẻ không bao giờ cung cấp thông tin như tên, số điện thoại 
hoặc địa chỉ trên các trang trò chuyện hoặc mạng xã hội.

Nếu con gặp một người 
trên mạng mà con không 
biết, mẹ mong con sẽ nói 
với mẹ trước khi liên lạc 
với người đó.
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Trẻ vị thành niên
Cũng giống như với trẻ nhỏ, chúng ta cần để trẻ vị thành niên thấy rằng chúng 
ta quan tâm đến những gì trẻ làm hay những người trẻ gặp gỡ qua Internet. 
Đơn giản hãy hỏi trẻ “Hôm nay trên mạng có gì vậy con?” giống như bạn vẫn 
thường hỏi về một ngày ở trường của con. Dùng những câu hỏi mở để bắt đầu 
cuộc trò chuyện với trẻ nhưng đừng mong đợi những câu trả lời dài hay chi tiết, 
chúng ta cần làm quen với điều đó. Trẻ trong độ tuổi thanh thiếu niên thường 
bận rộn với cuộc sống của riêng mình hơn và không muốn chia sẻ nhiều với 
người lớn.

Ngay cả khi bạn với vai trò là cha mẹ hay người lớn không nhận được sự hợp 
tác của trẻ, hãy tiếp tục đặt câu hỏi thường xuyên và để con thấy bạn thực 
sự quan tâm đến trẻ. Đừng ngại nếu trẻ cằn nhằn. Bố mẹ cần phải nhớ rằng 
những năm tháng vị thành niên là thời gian trẻ vẫn rất cần sự hỗ trợ và quan 
tâm của cha mẹ trong cuộc sống thường ngày cũng như trên môi trường mạng. 
Đây là giai đoạn mà ý thức về tình dục của trẻ dần hình thành

và trẻ có mong muốn được chú ý và yêu thích – những trẻ này có nguy cơ bị 
xâm hại trên mạng nhiều hơn. Kẻ xấu thường hiểu rất rõ mong muốn được tự 
khẳng định mình của trẻ và khai thác điều đó thông qua tương tác trên môi 
trường mạng, ví dụ như chúng thể hiện sự chú ý và đăng những nhận xét tích 
cực về ngoại hình của trẻ. 

Tò mò và mong muốn khám phá những điều mới mẻ là điều hoàn toàn tự 
nhiên trong sự phát triển của mỗi đứa trẻ. Chúng ta cũng cần biết rằng không 
phải lúc nào trẻ em cũng là đối tượng bị tìm đến; đôi khi các em cũng tự chủ 
động tìm kiếm trên mạng những người bạn mới và “thú vị”. Chúng ta cần phải 
có cái nhìn đa chiều hơn về nạn nhân và thủ phạm, đồng thời quên đi khái 
niệm về một “Lão già xấu xa”. Kẻ xấu rất có thể là một ai đó trong cùng độ 
tuổi của trẻ.

Nhiều trẻ nhận ra được những rủi ro nhưng trẻ vẫn khó có thể tự liên hệ vấn 
đề này với bản thân và những mối quan hệ của chính mình. Hãy giải thích với 
trẻ rằng rất có thể những người mà trẻ liên lạc trên internet không giống với 
con người của họ ngoài đời thực- ẩn sau một cái tên hoặc một tấm hình có 
thể là bất cứ ai. Hãy trò chuyện về những ranh giới, nhắc nhớ trẻ rằng “Không 
luôn có nghĩa là không”, rằng trẻ có quyền dừng liên lạc nếu trẻ cảm thấy có 
gì đó không ổn. Hãy nói với con rằng trẻ hoàn toàn không phải cung cấp tên, 
gửi ảnh hay cho người khác nhìn thấy mình qua webcam. Một lời khuyên hữu 
ích là không mở webcam cho đến khi thấy người kia đã mở.

Nói chuyện về xâm hại tình dục trên Internet một cách thẳng thắn có thể là 
điều khó khăn với cả người lớn và trẻ vị thành niên. Nhưng những điều khó 
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khăn và nhạy cảm đó rất có thể sẽ giúp bảo vệ trẻ khỏi các hành vi bạo lực 
và xâm hại tình dục. Đó là lý do vì sao người lớn chúng ta phải đối mặt với 
thử thách, bước ra khỏi vùng an toàn và nói về những chủ đề khó này. Thời 
điểm thuận lợi để nói về vấn đề này một cách tự nhiên là khi nó được nhắc 
đến trên các phương tiện truyền thông. Chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận 
của riêng bạn về những tin tức bạn nghe được, nhưng cố gắng không khiến trẻ 
cảm thấy mình có lỗi. Nhắc nhớ trẻ về quyền của trẻ đối với chính cơ thể của 
mình: “Con biết rằng mỗi người đều có quyền kiểm soát cơ thể của mình và 
con hoàn toàn có thể nói “Không” chứ? Chính con là người được quyền quyết 
định điều gì là tốt nhất”. Đồng thời nhắc trẻ rằng không có bất cứ ai được chụp 
ảnh trẻ và lan truyền những hình ảnh này nếu  không được trẻ cho phép, đó 
là một hành động xâm hại và trẻ có thể nói về chuyện này với cha mẹ bất cứ 
khi nào trẻ muốn, ngay cả khi một bức ảnh của trẻ đã được gửi đi hoặc có một 
điều gì đó đã xảy ra. 

Cảm giác xấu hổ, tội lỗi và sợ hãi có thể khiến trẻ không muốn nhắc đến 
những sự cố khó chịu trên mạng, đây là một trong những điều những kẻ xấu 
có thể lợi dụng. Vì vậy sẽ tốt hơn nếu có một người lớn khác mà trẻ tinh tưởng 
và có thể chia sẻ cùng. Nếu bạn là bố mẹ, hãy cố gắng nghĩ đến một ai đó 
có thể hỗ trợ và giúp đỡ trẻ trên mạng - một người anh/chị của trẻ hoặc một 
người trưởng thành đáng tin cậy - người có thể đặt câu hỏi cho trẻ theo cách 
khiến trẻ dám chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của mình. Đồng thời, hãy nhớ 
rằng bạn hoàn toàn có thể trở thành một người lớn đáng tin cậy của những 
đứa trẻ khác. Trò chuyện về Internet với người khác vừa có thể giúp bạn giải 
tỏa những lo lắng của riêng mình, vừa để họ thấy rằng bạn luôn sẵn sàng trở 
thành một người tin cậy có thể nói chuyện với con của họ. 

• Tiếp tục quan tâm tới những việc trẻ làm trên mạng ngay cả khi 
bạn gặp sự phản đối của trẻ. Đừng ngại nếu bạn có cảm giác đang 
làm phiền trẻ.

• Hãy nhắc trẻ rằng con luôn có quyền nói “Không” và chấm dứt 
liên hệ với ai đó nếu con không thấy thoải mái. 

• Hãy dạy trẻ rằng trẻ không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá 
nhân nào, không cần bật webcam hay gửi hình ảnh. 

• Hãy can đảm nói chuyện với trẻ về bạo lực và xâm hại tình dục 
ngay cả khi bạn thấy bối rối và điều đó rất khó khăn. 

• Hãy tìm một người lớn có trách nhiệm khác có thể hỗ trợ nếu trẻ 
không dám hay không muốn nói chuyện với bạn.

Con luôn có thể 
nói “không”nếu 
con không muốn 
điều gì đó.
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Câu chuyện của Sara – 
một nạn nhân bị xâm hại 
tình dục qua Internet  
Sara nhớ lại:

Em nghĩ rằng nhiều người coi Internet là nơi khẳng định bản thân. Ai cũng thích 
được chú ývà đó là lí do tại sao chuyện đó xảy ra. Ông ấy liên lạc với em qua 
một trang web mà các bạn em hay truy cập. Lúc đầu ông ấy dành rất nhiều 
lời khen ngợi em nhưng ngay sau đó ông ta nói ra những điều hoàn toàn bịa 
đặt về em và cuối cùng ông ta dọa dẫm em: “Em chắc hẳn là béo và xấu lắm 
nhỉ, hãy chứng minh là em không như vậy đi!” Ông ta bảo ông ta sẽ không làm 
phiền em nếu em gửi một bức ảnh cho ông ta. Nhưng sau đó ông ta không 
dừng lại mà muốn nói chuyện với em qua Skype. Ông ta cũng hứa sẽ không 
ghi hình em qua Skype. 

Em đã chặn tài khoản của ông ta nhưng ông ta lại tạo các tài khoản mới để liên 
lạc với em. Đến lúc này thì ông ta đã biết tên họ đầy đủ của em, địa chỉ nhà em 
và danh sách các thành viên trong đội thể thao em tham gia và ông ta đã biết 
ai là bạn của em. Ông ta nói ông ta đã kết bạn với các bạn em qua Facebook 
và sẽ cho bạn em xem các đoạn phim về em. Em đã cố gắng làm một số việc 
ông ta yêu cầu chỉ mong ông ta sẽ không đe dọa em nữa. Nhưng một số việc 
thì em từ chối vì những việc đó khiến em cảm thấy rất tồi tệ cả về thể xác và 
tinh thần. Ông ta rất lạnh lùng và không hề quan tâm tới những việc ông ta làm 
với em và ông ta buộc em phải tự làm. Em bắt đầu thấy khó ngủ và không thể 
tới trường, em lúc nào cũng cảm thấy mình mệt mỏi. Ông ta tiếp tục đe dọa 
và nói rằng nếu em không xuất hiện trước camera, ông ta sẽ không để yên. 
Ông ta bảo em phô bày cơ thể mình. Ông ta nói đó sẽ là lần cuối cùng. Trẻ 
em nên tin lời người lớn và em tin lời ông ta. Nhưng không lần nào là lần cuối 
cả. Em đã định báo cáo về tài khoản của ông ta trên những trang web mà em 
biết. Nhưng những trang đó nói rằng nếu em dưới 15 tuổi thì hành động của 
ông ta mới được coi là phạm tội trong khi đó em đã bước sang tuổi 15. Vì vậy, 
em nghĩ ông ta không bị coi là tội phạm và em đã không báo cáo. 

Lúc đó đối với em điều tồi tệ nhất là gia đình em có thể biết chuyện – mặc dù 
bây giờ em lại nghĩ đó lại là điều tốt nhất. Em đã thấy rất xấu hổ. Giá như lúc 
đó em hiểu rằng chuyện xảy ra không phải lỗi của em mà ông ta mới chính là 
tội phạm. Em mong muốn mọi người nếu ở trong tình trạng của em nên kể với 
một ai đó và nhờ bố mẹ, cảnh sát hoặc bất kỳ ai khác giúp đỡ. Về phần mình, 
em đã liên hệ với một tổ chức trên Internet và kể cho họ câu chuyện của em. 
Em ước gì em làm như vậy sớm hơn. Bạn không bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ xảy 
ra với mình, nghĩ rằng “chuyện đó sẽ xảy với người khác chứ chắc không phải 
với tôi đâu”. Nhưng cuối cùng nó lại xảy ra với bạn.  

Bố của Sara kể lại:

Trẻ con thường không muốn làm cha mẹ thất vọng. Tôi nghĩ sẽ rất nguy hiểm 
nếu cha mẹ lúc nào cũng nói “Con không được để chuyện đó xảy ra”, nhưng 
chẳng may chuyện đó thực sự xảy ra và con bạn không muốn làm bạn thất 
vọng và không dám kể cho bạn nghe thì sao? Thay vào đó, bạn phải nói chuyện 
với con bạn, vào các trang web mà con bạn hay truy cập, vân vân. Hãy nói với 
con bạn về Internet từ khi con bạn còn nhỏ. Tôi đã vô cùng tức giận khi biết 
về chuyện đã xảy ra với con tôi. Nhưng tôi không giận dữ với con. Tôi cảm 
thấy tức giận và thất vọng về chính mình và tôi cũng thấy cần nói rõ điều đó 
với các bậc cha mẹ khác. Chuyện đó đã xảy ra với gia đình tôi và cũng có thể 
xảy ra với bất kỳ ai. Hãy quan tâm và để ý đến bất kỳ thay đổi nào trong tâm 
trạng và hành vi của các con bạn và phải nghiêm túc tìm hiểu. Chẳng có gì là 
đáng xấu hổ nếu bạn kể chuyện đó cho các phụ huynh khác và hỏi lời khuyên 
từ họ. Việc đó thực ra đang bảo vệ con cái của chúng ta.”

Bạn nghĩ điều đó sẽ 
không bao giờ xảy ra 
với con bạn, có thể với 
người khác chứ không 
phải con bạn. Cho đến 
khi nó xảy ra.



Đọc thêm:

“Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể của tôi – Cẩm nang trò chuyện 
với trẻ về cơ thể, những giới hạn và phòng tránh xâm hại 
tình dục”. 

Ấn bản này đã được dịch sang tiếng Việt và được Đại sứ quán Thụy Điển, 
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) và Chương trình 
Nghiên cứu Internet và Xã hội ra mắt tại Việt Nam tháng 5/2017.

Bạn cũng có thể download ấn phẩm này và các ấn phẩm khác bằng 
tiếng Anh về kỹ năng bảo vệ và phản ứng với xâm phạm tình dục 
từ Trung tâm tư liệu của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển (Save the 
Children’s Resource Center)

http://resourcecentre.savethechildren.se/respectmybody  
http://resourcecentre.savethechildren.se/netsmart 

Nếu bạn đang lo lắng…
Vậy bạn nên làm gì khi bạn nghi ngờ có điều gì không ổn? Làm thế nào để 
phân biệt giữa bảo vệ trẻ và kiểm soát sự tự do của trẻ? Cha mẹ có thể dễ 
dàng phản ứng thái quá khi lo lắng. Dưới đây là một vài lời khuyên để bạn cân 
nhắc tránh “bẫy-phản-ứng-thái-quá” và động viên trẻ tin tưởng và trao đổi cởi 
mở với bạn. 

Cố gắng đừng vội vàng kết luận. Thậm chí cả khi bạn nghi ngờ có hiện 
tượng xâm hại, đừng vội vàng kết luận cho đến khi bạn biết chắc. Điều này tốt 
cả cho bạn lẫn cho trẻ. Nếu bạn sợ điều xấu nhất xảy ra nhưng nỗi sợ đó của 
bạn hóa ra không đủ căn cứ, vấn đề thực chất sẽ bị coi nhẹ. Tình hình có thể 
vẫn rất nghiêm trọng với trẻ theo cách khác và là một người lớn, bạn cần lắng 
nghe và sẵn sàng hỗ trợ trẻ. 

Bất kỳ điều gì làm bạn lo lắng, cần nghiêm túc cân nhắc về điều đó. 
Là một người lớn, đôi khi bạn phải quyết định trái với mong muốn của trẻ và 
mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Bạn rất dễ bị kích thích, hành xử như một cảnh 
sát viên và bắt đầu điều tra để làm rõ mọi chuyện. Nhưng thay vì nóng vội đi 
thẳng từ suy nghĩ đến hành động, tốt hơn là bạn có thể giải thích cho trẻ những 
suy nghĩ của bạn và những điều bạn đang định làm trước khi bạn làm điều gì đó, 
ví dụ như thiết lập tường lửa trong máy tính hay tạo một tài khoản trên trang 
web trẻ hay tham gia…

Trò chuyện về xâm hại tình dục trên Internet và giải thích cho trẻ rằng 
việc ai đó ép trẻ làm bất kỳ điều gì mà trẻ không muốn trên mạng là vi phạm 
pháp luật. Bạn cũng nên nói rõ để trẻ hiểu rằng trẻ không có lỗi vì những gì 
đã hoặc đang xảy ra. Bạn hãy giúp trẻ cảm nhận được sự quan tâm mà bạn 
dành cho trẻ, để trẻ hiểu rằng bạn luôn ở đó khi trẻ cần. Bạn có thể không có 
câu trả lời ngay lập tức cho mọi câu hỏi mà bạn đặt ra cho trẻ. Trẻ thường có 
cảm giác tội lỗi và xấu hổ nên sẽ rất khó tâm sự với bạn về những việc đã xảy 
ra. Lúc ấy, có thể trẻ không dễ dàng tìm đến cha mẹ hay những người lớn gần 
gũi khác. Vì thế, bạn rất cần cho trẻ thấy là luôn có những người khác luôn sẵn 
sàng lắng nghe câu chuyện của trẻ. 

Đừng quên rằng bạn – dù là một người lớn – cũng không nên đơn 
độc đối mặt với nỗi lo lắng của mình. Việc chia sẻ với những người lớn 
khác rất hữu ích. Tuy nhiên, một khi bạn đã chứng kiến một cuộc nói chuyện 
đáng nghi hay trẻ đã kể cho bạn về một sự việc nghiêm trọng, bạn phải báo 
cáo lại việc này với cơ quan chức năng. Xâm hại tình dục với trẻ em là tội phạm 
hình sự và nếu có bằng chứng nghi vấn, cảnh sát phải vào cuộc điều tra.
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