
Ngày 17 tháng 1 chúng tôi được chia làm 3 nhóm để tìm hiểu về 3 hoat động khác 

nhau đó là: Urban Light, International Justice Mission và  uman Rights and 

Developmnet Foundation. 

URBAN LIGHT 

 

Trung tâm Urban light youth tọa lạc tại phố đèn đỏ của thành phố Chiang Mai. Trung tâm 

là một nơi mà những người nam có độ tuổi từ 14-24, có thể tìm kiếm nơi trú ẩn và nơi tị 

nạn, từ những thực tế khó khăn của cuộc sống trên đường phố. Urban light làm việc 24 

giờ / ngày để trao cho những bạn nam sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc và một cuộc sống an 

lành bằng cách cung cấp những sự hỗ trợ kip thời xung quanh những vấn đề như giáo 

dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà ở và những trường hợp chăm sóc khẩn cấp.  

Urban light cố gắng để có một tiếng nói mang tính toàn cầu xoay quanh vấn đề buôn bán 

và lạm dụng những nạn nhân là nam giới. Hiện tại trung tâm đã hỗ trợ khoảng 300 nạn 

nhân có độ của nạn nhân của nạn buôn người và nạn lạm dụng tình dục. 



Chúng tôi được đưa đến một căn nhà 4 tầng. Đó là trụ sở của tổ chức urbunlight. Một tình 

nguyện viên người thụy sĩ đã gắn bó với urban light hơn 4 năm là người giới thiệu cho 

chúng tôi về những hoạt động của tổ chức này. 

Tầng 1 là phòng ăn. Ở đây các nạn nhân của nạn buôn người và lạm dụng tình dục được 

cung cấp bữa ăn trưa miễn phí sau một đêm làm việc vất vả.  

Tầng 2 là phòng sinh hoạt chung và phòng nghỉ ngơi . ở họ được thể hiện những năng 

khiếu của riêng mình như vẽ tranh chơi nhạc cụ. Những sản phầm của họ được treo rất 

nhiều.

 

 Ở đây còn có nhiều máy tính phục vụ cho việc học tập và tiềm kiếm thông tin. 

Tầng 3 là phòng dành cho việc học tập (hình ảnh) 



 
có rất nhiều sách và một phòng học. Trung tâm đã cung cấp rất những ngăn tủ cho họ cất 

giữ những vật dụng cá nhân vì họ thường không có một nơi ở cố định và an toàn nên họ 

thường cất giữ tiền của mình ở trong những ngăn tủ này. Những đối tượng được hỗ trợ 

của urban light phần lớn không có giấy tờ để có thể nhận được sự chăm sóc sức khỏe từ 

hệ thống chăm sóc sức khỏe của Thái Lan nên trung tâm có một phòng y tế nhỏ để giúp 

họ sơ cứu kip thời vết thương và phối hợp với các trung tâm y tế địa phương để đư ra 

biện pháp chữa trị. 



 

Ngoài ra còn có một phòng dành cho việc luyện tập thể thao dành cho họ với nhiều dụng 

cụ dành riêng cho việc tập thể thao. 

Sau khi thăm quan tổng thể trụ sở của trung tâm chúng tôi được giới thiệu sâu hơn về 

những đối tượng được hỗ trợ, cũng như cách urban light tiếp cận và thuyết phục họ đến 

với urban light để được hỗ trợ, vì phần lớn trong số họ vẫn còn mặc cảm về cuộc sống 

của mình hiện tại. Từ những nỗ lực của mình urban light đã giúp nhiều trường hợp trong 

số họ có được những công việc ổn định, và có những người đã lập gia đình và có cuộc 

sống hạnh phúc. 

Thông qua buổi tìm hiểu về urban light chúng tôi đã rút ra cho mình nhiều bài học mới 

mẽ. Bài học về cách tiếp cận và thuyết phục những người cần được hỗ trợ, bài học về 

việc tổ chức những hoạt động hỗ trợ như thế nào cho hợp lý và hiệu quả, bài học về cách 

định hướng và giúp đỡ phát triển tương lai đối với đối tượng hỗ trợ....Những bài học đó 

sẽ có ích cho chúng tôi trong những hoạt động hướng về cộng đồng sau này. 

 



INTERNATIONAL JUSTICE MISSION (IJM) 

International Justice Mission (IJM) là một tổ chức toàn cầu do Gary  augen sáng lập 

năm 1997 và có trụ sở tại Washington D.C, Hoa Kỳ. IJM hoạt động với tiêu chí bảo vệ 

người nghèo khỏi bạo hành, thông qua 18 văn phòng tại 13 quốc gia. IJM là một nhóm 

các luật sư, điều tra viên, nhân viên xã hội, nhà hoạt động cộng đồng và các chuyên gia 

khác.  ọ đã giải quyết hàng loạt các vụ lạm dụng nhân quyền, bảo đảm sự công bằng và 

bảo vệ những nạn nhân của bạo hành ở khắp Châu Phi, Mỹ Latinh, Nam và Đông Nam 

Á. Tại Thái Lan, IJM cam kết liên kết chặt chẽ với Chính phủ  oàng gia Thái Lan, cùng 

các chuyên gia chăm sóc hồi phục sức khỏe, các tổ chức phi chính phủ, nhà thờ, học sinh, 

sinh viên, phụ huynh, bạn bè và các nhà nghiên cứu trong việc chung tay bảo vệ người 

nghèo khỏi bạo hành. 

 

     Để thực hiện sứ mệnh của mình, IJM đã có những chương trình hết sức ý nghĩa nhằm 

giúp đỡ những nhóm người yếu thế trong xã hội Thái Lan. 



      Theo số liệu thống kê, trên thế giới có khoảng 10 triệu người vô gia cư, trong đó ước 

tính có khoảng 20% số người vô gia cư ở Thái Lan tức khoảng 2 triệu người.  àng trăm 

nghìn người dân tộc thiểu số ở phía Bắc Thái Lan không được công nhận là công dân 

Thái Lan dù đó là quyền hợp pháp với họ. Nhiều bộ lạc đã sống ở vùng núi phía Bắc qua 

nhiều thế hệ,từ rất lâu đời trước khi ranh giới với cuộc sống hiện đại xuất hiện. Mặc dù 

Thái Lan có luật để cấp quốc tịch cho người dân tộc thiểu số nhưng việc đó hết sức khó 

khăn và phức tạp đối với những người sống trong cảnh nghèo đói. Không có quyền công 

dân, họ không được pháp luật Thái Lan bảo vệ, không được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế, 

giáo dục, không thể làm việc hoặc du lịch ngoài phạm vi sinh sống của họ. Và đó củng 

chính là nguy cơ khiến họ dễ dàng trở thành nạn nhân của bóc lột, buôn bán người hay 

bạo lực tình dục. Vì thế, chương trình quyền công dân được IJM thực hiện vào năm 2003 

nhằm kịp thời giúp những người dân tộc thiểu số có được quyền công dân. Từ đó nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần, rút ngăn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. 

 

    Cứ 15 phút, một phụ nữ hoặc một bé gái sẽ trở thành nạn nhân của bạo hành ở Thái 

Lan, và tình trạng bạo lực liên quan đến tấn công tình dục nhiều hơn bao giờ hết. Bộ Y tế 



Thái Lan cho biết trung bình một ngày xảy ra 87 vụ và hầu hết các trường hợp tấn công 

bạo lực xảy ra với nạn nhân chưa đủ 18 tuối. Bộ luật  ình sự Thái Lan quy định bất kể ai 

có quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 15 tuổi, cho dù nạn nhân có đồng thuận hay 

không, thủ phạm sẽ lĩnh án 20 năm tù và bị phạt 8.000 - 40.000 bath. Luật cũng quy định 

nếu nạn nhân dưới 12 tuổi, án tù sẽ là 20 năm, và tiền phạt là 14.000 -40.000 bath. Nếu 

kẻ hiếp dâm gây thương tích hoặc sát hại nạn nhân, sẽ phải nhận án tử hình hoặc chung 

thân. Tuy nhiên, vì suy nghĩ cổ hủ sẽ làm mất danh dự trường học, địa phương và gia 

đình, nên phần lớn những kẻ thủ ác không bị pháp luật trừng phạt, trong khi nạn nhân 

phải âm thầm chịu đựng nỗi đau và sự tủi nhục suốt đời. Chính vì thế vào năm 2012 IJM 

thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực tình dục với mong muốn xóa đi suy 

nghĩ cổ hủ tồn tại trong xã hội, giúp trẻ em có kiến thức để tự bảo vệ chính mình, tạo điều 

kiện cho địa phương và gia đình tiếp cận pháp luật trong việc tố giác tội phạm. 

     IJM thật sự đã mang đến một cuộc sống tươi đẹp hơn cho những con người sống trong 

cảnh nghèo đói và bạo hành tại Thái Lan. 

 

HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMNET FOUNDATION 

Đây là một trong những tổ chức quan trọng về quyền con người cũng như là sự phát triển 

ở Thái Lan. Tổ chức này hoạt động với mục đích giúp đỡ con người về các mặt y tế, chỗ 

ở, việc làm, thực phẩm. Và đặc biệt là đối với những công nhân là việc tại Thái Lan – 

những người từ các quốc gia lân cận đến làm việc.  ọ không có nơi ở cố định và điều 

kiện sống rất hạn chế.  





 

 


