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Mắm, 13 tuổi có vẻ ngoài rất 
xinh xắn và đáng yêu. Mắm 
thích ăn mặc thật đẹp và thích 
giao lưu gặp gỡ với nhiều bạn 
bè, và đặc biệt rất thích chụp 
ảnh. Ước mơ của Mắm là sau 
này được trở thành một người 
mẫu chuyên nghiệp. 
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Hôm trước, Mắm đi dự sinh nhật 1 người bạn.  
Tại đây, Mắm gặp anh Bốp. Anh Bốp tự giới thiệu 
mình là chuyên gia chụp hình và có khả năng 
lăng xê những bạn trẻ có khát khao làm người 
mẫu hoặc diễn viên. 
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Ngay chiều hôm sau, anh Bốp nhắn cho Mắm đến studio để chụp ảnh. Sau một vài  
bức ảnh bình thường, anh Bốp đưa cho Mắm một bộ đồ tắm và nói rằng bây giờ sẽ 
chụp ảnh Mắm theo concept ở bể bơi. Mắm nhìn bộ đồ tắm 2 mảnh bé xíu trong tay, 
băn khoăn một hồi nhưng anh Bốp cứ giục.
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Mắm xem lại những bức hình của mình trong nhiều 
tư thế khác nhau: đứng, ngồi, nằm…, Có rất nhiều 
hình đẹp, nhưng Mắm cũng cảm thấy e ngại… Sau khi 
chụp ảnh xong, Mắm được trả một ít tiền và ra về.
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Một tuần sau, chú Bốn là bạn của ba mẹ 
Mắm hốt hoảng sang nhà gặp ba mẹ Mắm

Vừa nói chú vừa mở điện 
thoại chỉ ảnh mặc bikini 
mà hôm trước Mắm chụp  
Ba mẹ Mắm vô cùng kinh 
ngạc, còn Mắm thì hoảng 
sợ, chui vào phòng và 
đóng kín cửa. 
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Sau đó, mẹ đã vào phòng 
nói chuyện với Mắm
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Mẹ cùng Mắm đến báo cáo sự việc 
đến các chú công an để tìm cách 
tìm ra thủ phạm nhanh nhất. 
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Từ rât nhiều manh mối, các chú công an đã bắt 
được tội phạm chuyên sử dụng các hình ảnh của 
trẻ em cho các mục đích thương mại: các trang 
web khiêu dâm. Các chú công an sẽ có hình phạt 
thích đáng cho tên tội phạm này.
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KHI GẶP CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÂM HẠI, BÓC LỘT 
TÌNH DỤC, HẪY LUÔN NHỚ RẰNG: 

Hãy cảnh giác với việc chụp ảnh nhạy cảm
Luôn trao đổi với ba mẹ trước khi quyết định

Khi gặp vấn đề về xâm hại, hãy gọi tổng đài quốc gia 111,  
tổng đài 1022 của Đà Nẵng hoặc ban Bảo vệ trẻ em xã/ phường
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111 1022

Ấn phẩm này thuộc bản quyền của Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam.  
Việc sao chép, trích dẫn nội dung trong ấn phẩm này chỉ được cho phép nếu nhằm mục đích giáo dục và các mục đích 

phi thương mại khác, nhưng không được thay đổi hoặc làm sai ý tác giả. Khi sao chép, trích dẫn, cần ghi rõ nguồn tài liệu,  
bao gồm (1) tên ấn phẩm, (2) năm xuất bản và (3) tên đơn vị sở hữu bản quyền  

(Tầm nhìn Thế giới Quốc Tế tại Việt Nam hoặc World Vision Viet Nam).


