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Tôi là Bơ, năm nay 15 tuổi.  
Tôi thích đi du lịch và hay  
tìm hiểu thông tin du lịch  
trên các hội nhóm



Tôi quen anh Ben trên mạng khi cùng tham gia vào hội “Những người thích du lịch bụi”. Qua trò 
chuyện tôi cũng đã kể với anh về hoàn cảnh gia đình và cho anh  những thông tin về bản thân 
mình như địa chỉ nhà, trường học.

3



4

Chúng tôi đi chơi với nhau vài lần. Khi thì cùng nhau tham gia phượt với 1 nhóm bạn,  
khi thì B qua đón tôi đi uống trà sữa, dạo phố. Lần nào cũng rất vui vẻ và chúng tôi  
đều không quên ghi lại những tấm hình chụp chung với nhau.
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Một hôm anh Ben gửi cho tôi một bức ảnh qua facebook. Khi mở ra, 
tôi vô cùng hoảng loạn: Đó là một bức ảnh mà tôi đang khỏa thân. 
Tôi không hiểu anh ta lấy hình ảnh đó ở đâu ra vì mình chưa bao 
giờ chụp ảnh đó. 
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Tôi nói với anh Ben đừng đùa như vậy. Nhưng anh ta trả lời sẽ gửi bức ảnh này cho bố mẹ, 
thầy cô và bạn bè của tôi chiêm ngưỡng nếu không làm theo những gì anh ta muốn.
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Sau đó, Anh ta bắt tôi gửi những 
bức ảnh lúc tôi tắm, khi thay đồ và 
bắt tôi gọi skype cho anh ấy hoặc 
sử dụng MSN để thực hiện hành vi 
trình diễn tình dục khiêu dâm qua 
webcam. Tôi không muốn làm tất cả 
những điều đó, nhưng vì quá sợ hãi 
nên đã thực hiện theo những gì anh 
ta yêu cầu để mọi chuyện kết thúc.



Mọi chuyện không kết thúc ở đó. Ben tiếp tục đe dọa 
bắt tôi phải gửi tiền cho anh ta. Khi thì vài ba trăm 
ngàn, khi thì cả đôi ba triệu. Bao nhiêu tiền tiêu vặt 
bố mẹ cho, tiền tiết kiệm tôi đều phải đưa cho anh ta. 
Thậm chí đến khi cạn kiệt, tôi còn phải dối bố mẹ lấy 
tiền đóng học thêm theo yêu cầu của B.
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Nhưng tôi không thể đào đâu ra tiền 
nữa. Khi ấy B bắt tôi phải thường 
xuyên quan hệ tình dục với anh ta, 
nếu không đời tôi sẽ vô cùng thê 
thảm, không còn dám nhìn mặt ai 
nữa. Tôi vô cùng hoảng loạn, đau đớn 
và mệt mỏi nhưng không dám hé môi 
với ai cả. Tôi không biết quãng thời 
gian tới mình sẽ sống ra sao. 
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Câu chuyện này có thể xảy ra 
với cả các bạn nữ và các bạn 
nam. Bài học rút ra cho chúng 
ta trong hoàn cảnh này là: 

1.  Luôn cẩn trọng trong việc 
giao lưu và hạn chế chia sẻ 
thông tin với người lạ trên 
mạng xã hội.

2.   Khi kẻ xấu gây áp lực, hãy 
dũng cảm tìm sự trợ giúp 
từ cha mẹ, thầy cô hoặc 
những người thân mà bạn 
tin tưởng. Bạn không phải là 
người có lỗi.
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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



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).


