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Tóm tắt:
Xâm hại tình dục trẻ em là mọi hành vi lôi kéo trẻ em dưới 16 tuổi vào các hoạt động liên quan đến
tình dục và gây ra những tổn thương về thể chất, tinh thần đối với trẻ. Nghiên cứu nhóm phụ
huynh (học sinh khối lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng) về nguy cơ xâm hại tình
dục trẻ em cho thấy, 72,5% phụ huynh nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng, nguy cơ xẩy ra xâm
hại cao nhất khi trẻ đi một mình nơi vắng vẻ, tối tăm hoặc khi trẻ ở nhà một mình. Nguyên nhân
của nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em là do chính trẻ em chưa bảo vệ được bản thân; do bố mẹ thiếu
hụt kiến thức giáo dục giới tính, chưa biết cách trò chuyện, hướng dẫn trẻ về bảo vệ cơ thể, về các
nguy cơ và kỹ năng giúp trẻ tự bảo vệ mình. Cần có các khóa tập huấn để nâng cao năng lực cho
phụ huynh về thông tin, kỹ năng về nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn.
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Abstract:
Child sexual abuse is a behavior that entices children under the age of 16 to engage in sexual
activity and causes physical and mental harm to the children. The results of parental awareness
research on the risk of child sexual abuse show that 72.5% of parents find this a serious problem
(the parents of the 5th grade students, Nguyen Van Troi primary school, Da Nang city). The risk of
abuse is highest when children are alone at dark and deserted areas or stay at home alone. The risk
of child sexual abuse is high because the children can not protect themselves and that parents lack
knowledge about sex education as well as haven’t got good communication with their children,
haven’t skills for sharing understanding about the body protection, about the risks of sexual abuse
and about how children can protect themselves. The parents should participate in the training/work
shop about child sexual abuse to have more information and skills to protect their children better
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