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Mại dâm trẻ em ở Thái Lan

Gần đây, nạn mại dâm trẻ ngày càng tăng và xuất hiện nhiều nơi trên thế giới nhất là một số nước đang phát
triển ở châu Á, trong đó phải kể đến Thái Lan, nó thu hút khách du lịch và cũng là nguồn thu hút ngoại tệ khá
mạnh, có năm lên đến 120 tỷ bạt. Dịch vụ "SEX" với khoảng 200.000 nhà chứa hoạt động ngày đêm ở khắp đất
nước. Sử dụng trẻ em vào "SEXTOUR" là một tội ác đang bị chính nhân dân và Chính phủ Thái Lan lên án.
Theo số liệu của tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển thì hiện nay, mại dâm trẻ em đang có chiều hướng gia
tăng đặc biệt là ở Thái Lan, nơi có hơn 80 vạn trẻ em gái và trẻ em trai bán dâm dưới 15 tuổi. Tuy nhiên trong
thực tế con số này còn lớn hơn nhiều. Ở các nước khác cũng có rất nhiều trẻ em làm nghề mại dâm như ở Ấn
Độ: 40 vạn, Pakixtan: 10 vạn, Mỹ: 24 vạn, Philippin: 60 vạn, song tệ nạn này ở Thái Lan là trầm trọng hơn cả.
Ngay từ năm 1957, Ủy ban Waljender của Anh cũng đã kết luận về vấn đề mại dâm như sau: "Mại dâm là
sự kiện đau lòng đối với các nhà đạo đức học, xã hội học và đối với đại đa số những người bình thường, nhưng
nó đang tồn tại trong nhiều nền văn minh ở khắp mọi nơi trong nhiều thế hệ...". Ở các nước tư bản các chính
phủ cũng đều ban hành các sắc luật nghiêm cấm mại dâm để cho xã hội lành mạnh. Một số nước còn có điều
luật phạt cả khách hàng lẫn khách làng chơi.
Ở Thái Lan dư luận xã hội và Chính phủ đã có nhiều giải pháp ngăn chặn tệ nạn này, song cho đến nay, tình
hình nói trên vẫn rất nghiêm trọng. Người ta nói rằng, nhiều đứa bé bị bán với giá 400 USD để đưa vào nhà
chứa. Trong đó, tất nhiên là con những người nghèo. Chúng ta hãy nghe các trẻ em gái thuật lại cuộc đời làm
mại dâm của mình.
* Cô gái Dao ở Thái Lan:
Khi Dao tròn 13 tuổi, cô đã trở thành một gái điếm, cha mẹ cô rất nghèo và làm vườn ở phía Bắc Thái Lan
gia đình có 8 người sống trong một túp lều nhỏ, cả gia đình không bao giờ có đủ lương thực.
Một hôm có một người đàn ông tìm đến nhà và nói với Dao rằng sẽ kiếm cho cô một công việc ở một nhà
hàng ở phía Nam Thái Lan. Dao chấp nhận vì cô muốn giúp đỡ gia đinh. Nhưng sự thật không phải như vậy, cô
được đứa đến một nhà chứa. Cô bị giam giữ vài tháng cùng với một số cô gái khác. Nếu các cô gái có ý định
trốn hoặc từ chối quan hệ tình dục với khách hàng thì họ sẽ bị đánh. Dao nói: "lúc nào tôi cũng khóc và không
có một cách nào để trốn thoát".
Khách hàng trả từ 50 - 100 bạt cho mỗi một cô gái. Nhưng trong thực tế họ lại không nhận được tiền. Sau đó
7 tháng, Dao và 3 cô gái khác đã trốn khỏi nhà chứa
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qua cửa nhà tắm. Hiện nay cô đang sống ở một trung tâm mới, nơi định cư của các cô gái mại dâm ở miền Bắc
Thái Lan.
* Tâm sự của một cô gái khác:
Tôi trốn thoát được từ một nhà chứa, thực ra đó cũng là một nhà hàng trá hình. Họ cho chúng tôi ăn cơm 2
bữa, một vài bộ quần áo trong một năm. Chúng tôi có tất cả 4 cô gái, lớn nhất là 14 tuổi và tôi là bé nhất, 12
tuổi. Khách hàng ở đây phần lớn là người địa phương. Chúng tôi thường xuyên uống bia và ngồi vào lòng họ.
* Tổ chức giúp đỡ các trẻ em mại dâm:
"Trung tâm Cuộc sống mới" là nơi làm việc của bà Lauren Bethell, bà là một nhà truyền giáo Mỹ, trung tâm
của bà được xây dựng tại Chiêng Mai, miền Bắc Thái Lan. Bà đã thành lập trung tâm này được hơn 8 năm cho
các cô gái đã trốn thoát khỏi nhà chứa. Thời gian đầu xây dựng được 10 ngôi nhà và có 10 cô gái. Bây giờ đã có
thêm 120 cô gái. Theo bà, phải giáo dục cho trẻ em hoảng sợ trước bệnh AIDS từ các cô gái đã làm mại dâm.
Ở Thái Lan, những bé gái 11 tuổi phải làm cật lực trong các nhà chứa để kiếm tiền. Nhiều gia đình nghèo
khổ đã phải biến con gái của họ thành một món hàng. Vì theo họ, thậm chí đó là điều may mắn hơn nhiều so với
công việc của họ phải làm cật lực ở các trang trại. Chính phủ Thái Lan đã thường xuyên tuyên bố rằng: phải
dừng ngay lại việc bán trẻ em làm mại dâm, phải nghiêm khắc phạt các khách hàng đã mua dâm trẻ em. Tuy
nhiên, tệ nạn trẻ em buộc phải làm nghề mại dâm vẫn còn tiếp diễn vì các chủ chứa thường xuyên mua chuộc
các cảnh sát, hoặc nhiều khi một số cảnh sát cũng là khách hàng.
* Mua bán mại dâm trẻ em qua các đường biên giới.
Ở nhiều làng ở phía Bắc Thái Lan có nhiều trẻ em gái từ 10 - 16 tuổi. Những người đại diện từ các nhà chứa
đã bắt đầu đi đến các làng ở Bruma, Lào, Trung Quốc để tìm các cô gái trẻ.
Năm 1991, một tổ chức quyền con người gọi là "Sự chống lại chiếm hữu nô lệ quốc tế" đã nói đến quyền
con người ở Liên hiệp quốc - Họ chứng minh rằng có khoảng 1.500 phụ nữ trẻ ở Brumese đến Ranoma ép buộc
các cô gái này phải trở thành gái mại dâm. Nếu không đồng ý và chạy trốn, họ có thể giết, và ở Ranoma đã có
15 cô gái bị giết.
Mại dâm là một hiện tượng vô nhân đạo thách thức lương tri của con người, người ta cho rằng biện pháp
tích cực nhất là phải tiêu diệt nhu cầu của khách hàng, khi nhu cầu đó bị lên án hoặc không còn nữa, thì thị
trường mại dâm trẻ em cũng sẽ giảm dần và chấm dứt.
Người lược dịch: Đặng Bảo Khánh.
Nguồn: "Children indanger working for aliving”. Số 2/94
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