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GÓI HỖ TRỢ
CHO CÁC TỔ CHỨC
THÚC ĐẨY QUYỀN CỦA
NẠN NHÂN
VÀ TRAO QUYỀN CHO
NẠN NHÂN
tập trung trực tiếp vào các nội dung:

Xây dựng đối thoại liên ngành

Thúc đẩy quyền của
người lao động di cư

Hiểu về tác động của
COVID-19

4
Các dự án nghiên cứu hỗ trợ
đầu ra cho nạn nhân của mua
bán người và các nhóm người
dễ bị tổn thương

Các nỗ lực đấu tranh với mua bán
người cần phải đảm bảo đáp ứng
được nhu cầu cần thiết của nạn
nhân và những người dễ bị tổn
thương trước nạn mua bán người.
Trong quá trình xây dựng luật, chính
sách và các quy trình, thủ tục đấu
tranh với mua bán người, các nhà
xây dựng chính sách có thể tham
vấn trực tiếp từ các nạn nhân cũng
như những người hỗ trợ, ủng hộ họ.
Các tổ chức phi chính phủ (NGO) thực
hiện các dịch vụ hỗ trợ quan trọng và
hoạt động chuyển tuyến cho nạn nhân
của mua bán người trong khu vực Đông
Nam Á, bao gồm làm việc với những
người dễ bị tổn thương, xác định những
nhóm người có nguy cơ gặp rủi ro và
điều phối với các cơ quan chính phủ để
hỗ trợ nạn nhân của mua bán người.

Với việc hợp tác và trở thành đối
tác của các chính phủ, các NGO có
thể đóng góp trong nỗ lực chung
thực hiện hiệu quả Công ước
ASEAN về phòng, chống buôn bán
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Vào tháng 07/2021, Chương trình
ASEAN-ACT bắt đầu triển khai
chương trình hỗ trợ trị giá 100.000
đô-la Australia dành cho 09 tổ chức
trong khu vực ASEAN với mục đích
tăng cường các hoạt động thúc đẩy
quyền của nạn nhân và những
người dễ bị tổn thương trước nạn
mua bán người, đồng thời góp phần
xây dựng các cơ sở xác thực để hỗ
trợ cải cách chính sách trong đấu
tranh với mua bán người.

Trong bối cảnh COVID-19, vai trò của
các NGO càng trở nên cấp thiết hơn
trong triển khai các dịch vụ và hỗ trợ
ban đầu cho các nạn nhân và những
người dễ bị tổn thương trước nạn mua
bán người.

Chương trình ASEAN-ACT lựa
chọn 09 đối tác là các NGO đến từ
05 quốc gia thành viên ASEAN, trên
cơ sở cách tiếp cận với mua bán
người, chuyên môn, kinh nghiệm
thực tiễn của các đối tác và phù
hợp với nguyên tắc và chiến lược
của Chương trình.

Qua tiếp xúc và làm việc trực tiếp với
nạn nhân và những nhóm người có
nguy cơ gặp rủi ro với mua bán người,
các NGO tích lũy rất nhiều kiến thức,
kinh nghiệm có giá trị và có thể chia sẻ
các cơ sở xác thực để hỗ trợ cải cách
chính sách và thực tiễn trong đấu tranh
với mua bán người.

Các đối tác của chúng tôi đang hoạt
động trong xác định và hỗ trợ
những người có khả năng là nạn
nhân và những người dễ bị tổn
thương trước nạn mua bán người,
đặc biệt là mua bán người vì mục
đích bóc lột lao động do những ảnh
hưởng tiêu cực của đại dịch gây ra.
Ảnh bìa: Nguyen Dang Hoang Nhu

KHU VỰC
Diễn đàn di cư châu Á
Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và
tuyên truyền xuyên quốc gia về ăn chặn,
ăn cắp tiền lương là chỉ số tiềm ẩn của
nguy cơ mua bán người.

THÁI LAN
Quỹ Phát triển và Quyền con người
Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phổ
biến chính sách và hỗ trợ đối với các
vụ việc bóc lột lao động trong ngành
công nghiệp và xây dựng ở phía Bắc
Thái Lan.
Mạng lưới Bảo vệ Lao động
Hỗ trợ các hoạt động phát triển năng
lực, hợp tác liên ngành và tham vấn
xây dựng chính sách để giải quyết các
vấn đề về vị thế dễ bị tổn thương của
người di cư ở phía Bắc Thái Lan.
Luật và trách nhiệm xã hội
Hỗ trợ các hoạt động phổ biến chính
sách, các thực tiễn tốt trong xác định
nạn nhân và đồng hành cùng các nạn
nhân trong quá trình tố tụng các vụ
việc mua bán người vì mục đích
cưỡng bức lao động tại Thái Lan.
Sự thật Đông Nam Á
Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và
phổ biến chính sách để giải quyết vị
thế dễ bị tổn thương của người lao
động di cư thông qua các hoạt động
tuyển dụng trong nước tại Thái Lan.

CHDCND LÀO
Tổ chức quốc tế tập trung vào làng bản
Hỗ trợ các hoạt động phát triển năng lực,
điều phối trong xác định và hỗ trợ nạn nhân
giữa các cơ quan chính phủ và các NGO ở
phía Nam Lào.

CAM-PU-CHIA
Hỗ trợ pháp lý cho trẻ em và phụ nữ
Hỗ trợ các hoạt động điều phối và trợ giúp
pháp lý trực tiếp cho nạn nhân của mua bán
người, phổ biến chính sách về xác định và
hỗ trợ nạn nhân tại các tỉnh trọng điểm ở
Cam-pu-chia.

Việt Nam
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh
Hỗ trợ các hoạt động phổ biến chính sách và
thực tiễn tốt trong xác định nạn nhân, phát
triển năng lực và các hoạt động điều phối
trong các vụ việc, vụ án mua bán người tại
các tỉnh trọng điểm ở Việt Nam.

PHI-LÍP-PIN
Trung tâm Ople
Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và phổ
biến chính sách để giải quyết vấn đề bóc lột
đối với lao động di cư Phi-líp-pin, tuyên
truyền và thông báo về cơ cấu tổ chức mới
của các cơ quan chính phủ.

LỰA CHỌN ĐỐI TÁC
Chương trình ASEAN-ACT lựa chọn các đối tác tham gia giai đoạn
đầu của gói hỗ trợ này trên cơ sở cách tiếp cận với mua bán người,
chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của các đối tác và phù hợp với
nguyên tắc và chiến lược của Chương trình.
Các NGO góp phần chia sẻ, tham vấn đối thoại chính sách về tình
hình thực tế của nạn mua bán người và các giải pháp đấu tranh với
mua bán người bằng những thông tin xác thực được thu thập, phân
tích thông qua việc triển khai các dự án nêu trên, cũng như từ những
kinh nghiệm chuyên môn, thực tiễn trong hoạt động của mình.
Chương trình hỗ trợ tập trung vào vị thế dễ bị tổn thương trước nạn
mua bán người của người lao động di cư, đồng thời xây dựng các
quy trình toàn diện và đối thoại chính sách công về những vấn đề
liên quan. Chúng tôi đang hợp tác cùng các NGO làm công tác thực
tiễn và nghiên cứu để thúc đẩy quyền của người lao động di cư.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ info@aseanact.org.

Chương trình ASEAN-ACT do Chính phủ Ốt-xờ-trây-li-a tài trợ và Cardo triển khai
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