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GIỚI THIỆU
...tất cả mọi hình thức, từ những vụ dìm chết động vật, cố ý

làm gãy chân tay của động vật, giết động vật mẹ và cướp
con, đến việc cho động vật đánh nhau trong các trận đấu dàn
dựng. Chúng tôi đã thấy những người có ý tốt nhưng lại vô

tình hành hạ thú cưng mà họ yêu quý và có những người chủ
cố tình trêu chọc, trừng phạt hoặc thậm chí hành hạ những

con vật mà họ chăm sóc. Đó thực sự là một cảnh kinh hoàng.
 
 



VỀ CHÚNG TÔI

Liên minh Châu Á vì Động vật (AfA) đã thành lập Liên minh chống đối xử tàn ác với động vật trên mạng xã
hội (SMACC) vào năm 2020 để giải quyết hàng trăm câu hỏi mà các tổ chức thành viên nhận được về hành
vi tàn ác đối với động vật trên mạng. Các email và cuộc gọi cho chúng tôi mô tả hành vi ngược đãi động vật
tồi tệ, bao gồm cả việc chôn sống động vật, ngược đãi thú cưng, thiêu sống động vật và gần đây là dàn dựng
các video giải cứu động vật giả - tất cả đều được phát hành tự do trên mạng xã hội. Các tổ chức thường
không thể giúp đỡ các cá thể động vật liên quan do thiếu thông tin về thời gian hoặc địa điểm chính xác.
Thực tế là bản thân các nền tảng truyền thông xã hội không phản hồi các yêu cầu cung cấp thêm thông tin
chi tiết. Ngoài ra, cần có nguồn lực khổng lồ nằm ngoài khả năng của bất kỳ tổ chức nào để có thể giải
quyết khối lượng lớn nội dung tàn ác với động vật tồn tại trên các nền tảng xã hội.

SMACC được thành lập với mục đích tập hợp các tổ chức lại thành một tiếng nói thống nhất nhằm giải
quyết việc quảng bá và kiếm tiền từ nội dung tàn ác với động vật trên các nền tảng truyền thông xã hội. Các
thành viên nòng cốt của SMACC gồm Action for Primate (Hành động vì linh trưởng), Animals Asia
Foundation (Tổ chức Động vật Châu Á), Humane Society International (Tổ chức Quốc tế Đối xử Nhân đạo
với Động vật), International Animal Rescue (Tổ chức Giải cứu Động vật Quốc tế), Lady Freethinker, Pan
African Sanctuary Alliance (Liên minh các khu bảo tồn Châu Phi), PETA châu Á, Wildlife Alliance (Liên
minh Động vật hoang dã) và World Animal Protection (Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới). Các tổ chức này
được hỗ trợ bởi các nhóm liên kết (xem lời cảm ơn). Nhóm các tình nguyện viên nghiên cứu cũng đóng góp
rất nhiều cho dự án này.

GIỚI THIỆU 

Trang 4

Trong thời đại của thông tin sai lệch trong cả chính trị lẫn nhiều lĩnh vực khác, truyền thông xã hội nổi lên
như một nguồn chính của những nội dung gây hiểu nhầm, thù hận và có tính nguy hiểm. Đáng buồn thay,
động vật đã trở thành những nạn nhân không có tiếng nói trong cuộc tranh giành số lần nhấp chuột và tiền
quảng cáo khi các video quảng cáo, khuyến khích và trục lợi từ sự ngược đãi động vật tràn lan.

Báo cáo này tổng hợp 13 tháng thu thập dữ liệu bởi các điều phối viên của Liên minh chống tàn ác với động
vật trên truyền thông xã hội (SMACC) thuộc Liên minh Châu Á vì Động vật (AfA) và một nhóm các nhà
nghiên cứu tình nguyện. Báo cáo cũng gồm các nghiên cứu chuyên sâu hơn do một số tổ chức phi chính
phủ cung cấp. Báo cáo này xác định phạm vi và quy mô của những nội dung tàn ác với động vật trên các
nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất và đưa ra các biện pháp khắc phục có thể thực hiện.

Các tổ chức phi chính phủ đóng góp cho dự án này đã từng tiếp cận các khía cạnh khác nhau của những nội
dung tàn ác với động vật một cách độc lập và cũng đã tiếp cận các nền tảng truyền thông xã hội có liên
quan đến các nội dung đó.



VẤN ĐỀ
Những nỗ lực nhằm giải quyết các nội dung tàn ác với động vật trên mạng phần lớn đều không thành công,
những nội dung như vậy vẫn đầy rẫy và thường sinh lợi trên một số các nền tảng. Cho đến nay, các tổ chức
về phúc lợi động vật đạt được rất ít thành công trong việc giải quyết vấn đề này và những gã khổng lồ
truyền thông như YouTube, Facebook và TikTok vẫn tiếp tục để vấn đề diễn ra mà không có biện pháp xử
lý.
Nội dung tàn ác với động vật có nhiều hình thức, từ sự đau khổ do vô ý hoặc thiếu hiểu biết của con người
đến hành vi tàn ác có chủ đích. Các nội dung được tạo với mục đích đạt được sự công nhận dưới dạng lượt
thích (like), bình luận (comment), chia sẻ (share) hoặc thù lao tài chính. Lady Freethinker, tổ chức thành viên
của SMACC, ước tính rằng trong các video được ghi lại trong ba tháng vào năm 2020, YouTube kiếm được
tới 12 triệu đô la (hơn 273 tỷ đồng) từ việc chia sẻ các video lạm dụng động vật, trong đó bản thân những
người tạo ra nội dung kiếm được gần 15 triệu đô la (hơn 340 tỷ đồng).

SMACC đã bắt đầu bằng cách thống nhất cách xác định nội dung tàn ác với động vật, bốn mục chính và các
chủ đề phổ biến liên quan đến nội dung tàn ác với động vật (xem phần NỘI DUNG TÀN ÁC VỚI ĐỘNG VẬT).
Thông tin này có sẵn trên website của chúng tôi cùng với các liên kết đến những kiến   nghị, khuyến cáo đối
với cộng đồng và trang để cộng đồng gửi báo cáo. Dữ liệu từ các tổ chức thành viên của SMACC được tổng
hợp thành một cơ sở dữ liệu trung tâm và một nhóm tình nguyện viên nghiên cứu thu thập thêm dữ liệu về
bối cảnh, loài động vật bị sử dụng, các dạng tàn ác với động vật và nơi tạo ra những nội dung đó.

Chúng tôi ghi lại tất cả mọi hình thức, từ những vụ dìm chết động vật, cố ý làm gãy chân tay của động vật,
giết động vật mẹ và cướp con, đến việc cho động vật đánh nhau trong các trận đấu dàn dựng. Chúng tôi đã
thấy những người có ý tốt nhưng lại vô tình hành hạ thú cưng mà họ yêu quý và có những người chủ cố
tình trêu chọc, trừng phạt hoặc thậm chí hành hạ những con vật mà họ chăm sóc. Đó thực sự là một cảnh
kinh hoàng.

Trang 5

GHI NHẬN 5480 VIDEO 
TRONG HƠN 13 THÁNG trên 3 NỀN TẢNG CHÍNH

1

TỔNG 5,347,809,262 LƯỢT XEM
năm tỉ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm lẻ chín nghìn, hai trăm sáu mươi hai lượt xem

image smacc id: recXLNXYCPBgibYG8

LƯU Ý: “lượt xem” không xác định thời lượng mỗi video được xem 



Chúng tôi kêu gọi YouTube, Facebook và TikTok hãy làm gương
và hành động kiên quyết để xóa bỏ các nội dung tàn ác với động
vật một lần và mãi mãi. Và thay vì dung túng cho những nội dung
này, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi tầm nhìn về một thế giới có
trách nhiệm và tử tế hơn, nơi những hành động tàn bạo không
xuất hiện trên mạng xã hội hoặc trong cuộc sống thực.

Trang 6

LỜI KÊU GỌI 

XEM KIẾN NGHỊ CỦA CHÚNG TÔI: https://www.smaccoalition.com/petitions

áp dụng các định nghĩa được tiêu chuẩn hóa - trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội và tham khảo
ý kiến của các chuyên gia về nội dung tàn ác và dã man với động vật;
đảm bảo rằng chính sách tuân theo các định nghĩa này, nghiêm cấm nội dung bạo lực và cần tuân thủ
điều đó;
tăng cường triển khai hệ thống giám sát tự động nhằm phát hiện và loại bỏ nội dung bạo lực, kênh đăng
nội dung bạo lực và người tạo ra những nội dung bạo lực mà không cần phụ thuộc vào báo cáo của
người dùng;  
cải thiện cơ chế báo cáo về nội dung đối xử tàn ác với động vật và đảm bảo những nội dung vi phạm
chính sách phải bị gỡ bỏ;
ngừng trả tiền cho chủ sở hữu kênh hoặc chủ sở hữu video có nội dung tàn ác động vật;
đảm bảo những nội dung mô tả sự đau khổ của động vật được các tổ chức bảo vệ động vật và bảo vệ
môi trường sử dụng vì mục đích giáo dục hoặc vận động hợp pháp được phân biệt với nội dung về sự
tàn ác và không bị xóa khỏi nền tảng của các tổ chức này;
làm việc với SMACC và các tổ chức thành viên với tư cách là đối tác tin cậy có chuyên môn về phúc lợi
động vật để giúp xây dựng định nghĩa và chính sách;
đảm bảo người tạo nội dung tàn ác với động vật không thể đăng tải những nội dung vi phạm chính sách
của nền tảng;
đảm bảo rằng người tạo nội dung tàn ác với động vật được theo dõi để ngăn họ chuyển sang sử dụng
một kênh hoặc một trang mới trên nền tảng đó.

Chúng tôi kêu gọi các nền tảng này hành động chống lại nội dung tàn ác với động vật bằng cách:

https://www.asiaforanimals.com/smacc-petitions


"Là một bác sĩ thú y, tôi bị sốc trước những hành động tàn ác và ngược đãi đối với loài linh
trưởng phi nhân và các động vật khác bị ghi hình để phát trên các nền tảng mạng xã hội
như YouTube, Facebook và TikTok. Cố ý và vô ý gây đau đớn, sợ hãi và đau khổ cho động
vật là hành động đáng trách về mặt đạo đức. Không nền tảng nào nên chấp nhận những
hành vi tàn ác với động vật. Bằng cách cho phép những nội dung như vậy tồn tại trên nền
tảng của họ, các công ty này không chỉ quảng bá hành vi ngược đãi và tàn ác với động vật,
họ còn đang khuyến khích các hoạt động này tiếp diễn khi không ngăn chặn người vi phạm
và không báo cáo các trường hợp này đến cơ quan chức năng liên quan để điều tra làm rõ.” 
Tiến sĩ Nedim Buyukmihci, Giáo sư danh dự về chuyên ngành Thú y và Đồng sáng lập
tổ chức Hành động vì Linh trưởng (Action for Primates).
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Ý KIẾN TỪ CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI 

"Nội dung tàn ác với động vật đang vượt quá tầm kiểm soát vì các nền tảng truyền
thông xã hội cho phép bình thường hóa việc lạm dụng động vật trong mắt công chúng.
Các nền tảng như Facebook, YouTube và TikTok có trách nhiệm quảng bá những nội
dung tử tế và chấm dứt đau khổ dưới bất kể hình thức nào." 
Jill Robinson MBE, Tiến sĩ thú y, Tiến sĩ luật danh dự, Người sáng lập và Giám đốc điều
hành của Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia Foundation).

“Dữ liệu được tiết lộ bởi nghiên cứu này chỉ là một phần nhỏ trong việc phơi bày mức độ
tàn ác đối với động vật đang được quảng bá trên phương tiện truyền thông xã hội. Hơn bao
giờ hết, đã đến lúc các nền tảng truyền thông xã hội như YouTube, TikTok và Facebook
ngừng thu lợi từ sự đau khổ của động vật và thay vào đó hãy hành động để chấm dứt sự
tàn ác khủng khiếp này bằng cách nhấp chuột trên nền tảng của họ. Tự hào là thành viên
của Liên minh Châu Á vì Động vật, HSI rất vui mừng khi thấy các nhóm vì động vật hàng
đầu trên toàn cầu cùng nhau giải quyết vấn đề ngược đãi động vật đáng lo ngại nhưng hầu
như bị bỏ qua này. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy các nền tảng mạng xã hội đưa ra những cam
kết có ý nghĩa để nhanh chóng chấm dứt hoạt động lạm dụng động vật."
Adam Parascandola từ Tổ chức quốc tế đối xử nhân đạo với động vật (Humane Society
International).



“Động vật hoang dã không phải đạo cụ, đồ chơi hay vật giải trí, chúng có nhận thức và có
quyền sống hoang dã. Điều tra gần đây của chúng tôi cho thấy quy mô cực kỳ lớn của các
video giả giải cứu động vật đang nổi lên trên YouTube, cho thấy động vật bị đặt trong
những tình huống kinh khủng, gây đau khổ và sang chấn tâm lý cho động vật. Đó là sự tàn
ác tồi tệ nhất được dựng lên để "giải trí", gây hiểu nhầm cho người xem và gây ra đau khổ
khôn xiết cho động vật.
Những tập đoàn truyền thông xã hội, như YouTube, với hàng tỷ người theo dõi, có trách
nhiệm không để nội dung lạm dụng động vật có khán giả. Họ cần hành động ngay và thực
hiện những bước chủ động và lâu dài để đảm bảo bất kỳ nội dung nào trên nền tảng của họ
không biến động vật thành hàng hóa, không khai thác và không gây ra đau khổ cho động
vật.
Khai thác động vật hoang dã đang diễn ra trên quy mô lớn, ảnh hưởng đến phúc lợi của
hàng tỷ cá thể động vật. Chúng ta cần chỉ ra các công ty đồng lõa trong việc khai thác
động vật và kêu gọi họ chịu trách nhiệm tìm ra giải pháp. Chiến dịch của chúng tôi nhằm
chấm dứt sự đau khổ của động vật hoang dã bị sử dụng trong các hình thức giải trí tàn ác,
bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống của chúng, giữ động vật hoang dã trong môi
trường tự nhiên, nơi chúng thuộc về. Các công ty truyền thông xã hội đóng một phần quan
trọng trong việc này. 
Nick Stewart, Trưởng ban Chiến dịch Động vật Hoang dã Toàn cầu, Tổ chức Bảo vệ
Động vật Thế giới (World Animal Protection).

Trang 8

""Sức mạnh kỹ thuật số đi kèm với trách nhiệm lớn cho con người và động vật. Các
nền tảng như YouTube, Facebook và TikTok có nhiệm vụ xử lý nội dung đối xử tàn ác
với động vật và họ đóng một vai trò quan trọng vào việc hiện thực hóa một thế giới nơi
động vật được coi là những sinh vật thông minh, có tính xã hội đúng với bản chất của
chúng. Chúng tôi yêu cầu những tập đoàn truyền thông này phải hành động nhanh
chóng. Cứ mỗi phút chúng ta lãng phí là thêm một phút động vật phải chịu đựng." 
Nina Jackel, Người sáng lập và Chủ tịch của Lady Freethinker.

""Sự tàn ác với động vật cho thấy lòng nhân đạo của con người đang ở mức tồi tệ nhất. Nó
bình thường hóa quan điểm rằng động vật hoang dã có thể làm vật nuôi và cho phép buôn
bán bất hợp pháp nhiều loài động vật, bao gồm cả vượn và khỉ có nguy cơ tuyệt chủng của
châu Phi. Liên minh các khu bảo tồn trên toàn châu Phi (PASA) tự hào được tham gia cùng
Liên minh Châu Á vì Động vật và nhiều tổ chức khác đóng góp vào báo cáo này để chống
hành vi ngược đãi động vật. Cùng nhau, chúng ta sẽ kêu gọi các công ty công nghệ phải có
trách nhiệm về việc gây ra sự tàn ác với động vật và tạo ra những cơ hội mới để bảo vệ
động vật hoang dã trên toàn cầu." 
Gregg Tully, Giám đốc điều hành, Liên minh các khu bảo tồn trên toàn châu Phi (PASA).

“Không thể lý giải được việc các công ty truyền thông xã hội như YouTube, Facebook và
TikTok nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh ngược đãi động vật kinh khủng được đăng tải
trên nền tảng của họ. Trách nhiệm đạo đức của họ là xử lý các nội dung ép buộc động vật
chịu đau đớn chỉ để phục vụ giải trí và kiếm tiền. Rõ ràng các tập đoàn truyền thông này có
quyền xóa những video tồi tệ đó. Thật đáng trách là họ vẫn chưa làm vậy. Họ nuôi dưỡng
những bản năng cơ bản nhất của một bộ phận thiểu số thiếu đạo đức, vốn cần phải loại bỏ
khỏi nền tảng mạng xã hội.” 
Alan Knight, OBE, Giám đốc Điều hành, Tổ chức Cứu hộ Động vật Quốc tế (International
Animal Rescue).



Chỉ trong vòng 13 tháng, chúng tôi đã tìm được ít nhất
5480 video trên các nền tảng xã hội quảng bá các

hành vi tàn ác với động vật.
 

TÓM TẮT

image smacc id: rec0ojMtZ3oDRUiFc



Quảng cáo thường được nhúng vào nội dung tàn ác với động vật đã được bật
chế độ kiếm tiền. Các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã ghi lại những quảng
cáo như vậy cho nhiều công ty và đáng ngạc nhiên là cho cả một số tổ chức
phúc lợi động vật và tổ chức bảo tồn. Một số tổ chức này đã có hành động
nhằm thay đổi điều này.

Cần lưu ý rằng các công ty trên không đồng ý với việc đặt quảng cáo và
thường không biết quảng cáo của họ được chèn trong các video tàn ác với
động vật.

Chúng tôi đã ghi lại những thước phim gây sốc về những cá thể động vật hoang dã được nuôi làm thú cưng,
bị lạm dụng nhiều lần và được ghi hình lại: mèo con và các động vật non khác đã bị hỏa thiêu trong khi
người quay phim cười cợt. Chúng tôi cũng ghi nhận các vụ chôn sống động vật, dìm nước động vật, đánh
đập hoặc tra tấn tâm lý động vật.

Trang 10

TÓM TẮTTÓM TẮT BẰNG CON SỐ

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã kiểm tra và ghi lại 5480
trường hợp nội dung tàn ác với động vật được tìm thấy trên YouTube, Facebook hoặc TikTok. Trong số
này có 89,2% trường hợp được tìm thấy trên YouTube. Điều này không nhất thiết chỉ ra rằng YouTube
chứa nhiều nội dung tàn ác hơn các nền tảng khác, nhưng những nội dung này dễ dàng tìm thấy ở
YouTube hơn (xem phần CÁCH NGƯỜI VI PHẠM HOẠT ĐỘNG). Các nhà nghiên cứu của chúng tôi không
thể ghi lại các trang/nhóm riêng tư hoặc các cuộc trò chuyện đã được mã hóa, đặc biệt thiết lập để trao đổi
nội dung về sự tàn ác đối với động vật dù chúng tôi biết rằng có những trang/nhóm như vậy từ nguồn tin
bí mật của mình.

Video tàn ác với động vật theo nền tảng

QUẢNG CÁO

2

*Xem Phụ lục 1
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Trang 11

TÓM TẮT DỮ LIỆU BẰNG HÌNH ẢNH 

Năm loài động vật phổ biến nhất (xuất hiện trong nội dung tàn ác với động vật) là các loài chim, chó và
mèo, lợn rừng và lợn, rắn và linh trưởng. Cần lưu ý rằng chủ đề của nội dung ảnh hưởng đến dữ liệu được
tóm tắt. Ví dụ, có những lô dữ liệu đầu vào theo chủ đề "săn bắn" thường gồm hình ảnh chim bị săn bắn.
Vui lòng tham khảo phần ĐỘNG VẬT để biết thêm thông tin và xem Phụ lục 2 để biết danh sách đầy đủ các
loài động vật được ghi nhận.

Phần lớn nội dung tàn ác với động vật được ghi nhận đã được phân loại là Rõ ràng và Cố ý (77,5%), với các
chủ đề thể hiện một loạt các hành vi lạm dụng đáng lo ngại.

*Xem Phụ lục 2

*Xem Phụ lục 1
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VÍ DỤ VỀ CÁC VIDEO MÀ NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI TÌM ĐƯỢC
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“Khỉ bị nuôi làm cảnh và cho uống
vodka”

“Cún con được giải cứu khỏi
bị trăn siết"
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Nền tảng - Facebook
Hơn 3100 lượt xem và 3100 người theo dõi tại thời điểm  
ghi lại dữ liệu này (Tháng 4/2021)
Video đăng tải vào năm 2018
Video thực hiện tại Nga (theo quan sát)
PHÂN LOẠI: Mơ hồ và Cố ý
NHÓM: Nuôi ĐVHD làm cảnh, Khác
LOẠI HÀNH VI TÀN ÁC CỤ THỂ: cho động vật uống đồ
uống có cồn/chất kích thích, hành vi hoặc môi trường
không phù hợp

Nền tảng - YouTube
Hơn 101 lượt xem và 3 người theo dõi
tại thời điểm ghi lại dữ liệu (Tháng
3/2021)
Video đăng tải vào năm 2021
Video thực hiện tại Châu Á - không rõ
PHÂN LOẠI: Mơ hồ và Cố ý
NHÓM: Giải cứu giả
HÀNH VI TÀN ÁC CỤ THỂ: Sử dụng
động vật/kẻ săn mồi khác gây sợ hãi

"Mèo con và mèo mẹ bị trăn đe dọa,
trăn bị kẹp chặt cho cuộc giải cứu giả và
mèo được giải cứu, vốn bị căng thẳng
cũng bị cầm chặt handled"

Nền - YouTube
Hơn 196 lượt xem và 1400 người theo dõi tại
thời điểm ghi lại dữ liệu (Tháng 4/2021)
Video đăng tải vào năm 2021
Video thực hiện tại Campuchia (theo quan sát)
PHÂN LOẠI: Rõ ràng và Cố ý
NHÓM: Cứu hộ giả, Trêu chọc động vật
LOẠI HÀNH VI TÀN ÁC CỤ THỂ: cầm nắm
chặt, sử dụng động vật/kẻ săn mồi khác gây
sợ hãi
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Trang 13
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“Khỉ con bú sữa bình; tiếng la
hét đau khổ; những tiếng kêu
đau khổ”

image smacc id: reclM4mve1aOg0A3j

"Khỉ nuôi bị phạt vì làm vỡ bát,
buộc phải liên tục đứng thẳng
lưng vào tường"

Nền tảng - YouTube
Hơn 196 lượt xem và 1400 người theo dõi
tại thời điểm ghi nhận (Tháng 4/2021)
Video được tải lên vào năm 2021
Video thực hiện tại Châu Á - không rõ
PHÂN LOẠI: Mơ hồ và Không cố ý
NHÓM: Động vật hoang dã làm thú cưng
HÀNH VI TÀN ÁC CỤ THỂ: Bỏ đói/bắt
động vật chờ đợi thức ăn một cách không
cần thiết, cách xử lý hoặc môi trường
không phù hợp

Nền tảng - YouTube
Hơn 551.882 lượt xem và 11.100 người theo
dõi tại thời điểm ghi nhận (4/2021)
Video được tải lên vào năm 2020
Video thực hiện tại việt nam
PHÂN LOẠI: Rõ ràng và Cố ý
NHÓM: Cố ý tra tấn động vật (thể chất)
HÀNH VI TÀN ÁC CỤ THỂ: Xử lý thô bạo, xử lý
không phù hợp hoặc môi trường không phù
hợp

“Tinh tinh mặc quần áo phun
thuốc khử trùng”
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Nền tảng - YouTube
Hơn 12.439 lượt xem và 3,13 triệu người
theo dõi tại thời điểm ghi nhận (4/2021)
Video được tải lên vào năm 2020
Video được thực hiện tại Thái Lan (suy đoán)
PHÂN LOẠI: Mơ hồ và Cố ý
NHÓM:Động vật làm trò giải trí (không phải
trong rạp xiếc), Động vật hoang dã làm thú
cưng
HÀNH VI TÀN ÁC CỤ THỂ: Xử lý hoặc môi
trường không phù hợp

VÍ DỤ VỀ CÁC VIDEO MÀ NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI TÌM ĐƯỢC



CÁCH NGƯỜI XEM CÓ THỂ GIÚP

Khi số lượt xem của video tăng lên, mức độ phổ biến của video hoặc kênh đó cũng sẽ tăng. Nội dung phổ
biến sẽ xuất hiện đầu tiên trong trang bản tin của người dùng, dẫn đến video có nhiều lượt xem hơn và thậm
chí còn phổ biến hơn. Nội dung phổ biến nhất có khả năng được dùng để kiếm tiền, bằng cách đặt quảng cáo
trên video và được xem bởi hàng nghìn người dùng mạng xã hội. Chu kỳ này lại tiếp tục. 

Chúng tôi thừa nhận rằng nhiều người xem những video này có thể tức giận hoặc thấy khó chịu vì sự ngược
đãi động vật mà họ đang chứng kiến. Tuy nhiên, mỗi cú nhấp chuột, mỗi lượt xem hoặc mỗi nhận xét đều làm
tăng mức độ phổ biến của nội dung đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm càng nhiều thông tin càng tốt
trước khi quyết định bấm xem. Hãy kiểm tra hình ảnh tĩnh của video, kiểm tra các video khác do người dùng
tải lên, đọc tiêu đề, đọc mô tả hoặc đọc nhận xét của những người dùng mạng xã hội khác. Thông thường
cách này sẽ giúp bạn biết tất cả những gì bạn cần biết.

Hãy cảnh giác với các xu hướng mới nổi như video giả giải cứu động vật. Những video này có vẻ tử tế và
quan tâm, nhưng trên thực tế, động vật cố tình bị đưa vào những tình huống nguy hiểm hoặc thậm chí bị
thương để tạo cảm giác rằng người tạo nội dung là những anh hùng đang cứu hoặc giúp đỡ động vật. Hãy
tìm các video khác của người dùng đó. Nếu cùng một cá thể động vật hoặc cùng một loài động vật xuất hiện
nhiều lần trong các tình huống “giải cứu” thì bạn đừng xem, đừng tương tác với video. Hãy lập tức báo cáo
(report) video đó với nền tảng.

Không tương tác: Không bình luận dưới video. Điều
này có vẻ trái ngược với điều nên làm. Tuy nhiên, sự
tương tác làm tăng mức độ phổ biến. Tốt nhất là
không bình luận gì cả, và báo cáo video hoặc kênh
(channel) ngay lập tức.

4.

Nhận thức: Vui lòng truy cập trang chủ của chúng
tôi để xem các danh mục và chủ đề tàn ác với
động vật mà chúng tôi đã xác định. Hãy lưu ý
những điều này khi bạn sử dụng mạng xã hội. Đôi
khi sự tàn ác với động vật ít rõ ràng hơn, chẳng
hạn như một con voi con tắm biển với người huấn
luyện của chúng, hoặc một con cu li bị con người
“cù”. Cả hai ví dụ này đều liên quan đến sự đau
khổ nghiêm trọng của động vật đằng sau cảnh
quay.

1.
Báo cáo: Luôn báo cáo (report) video vi phạm và
khuyến khích người khác cùng làm vậy. Mỗi nền
tảng truyền thông xã hội có chức năng báo cáo
riêng. Nếu không có lựa chọn tàn ác với động vật
(trên danh mục nội dung báo cáo), hãy chọn mục nào
gần nhất với nó. Bạn cũng có thể cho chúng tôi biết
những gì bạn đã thấy bằng cách truy cập trang báo
cáo công khai của chúng tôi.

2.

3.
Không xem: Đừng cố ý xem những video này. Loại
video này càng nhận được nhiều lượt xem thì
chúng càng trở nên phổ biến và càng có khả năng
sinh lợi. Thông thường, bạn có thể xem nội dung
có trong video bằng hình ảnh tĩnh, tiêu đề, mô tả
hoặc nhận xét trước khi nhấn phát video.

Không chia sẻ: Không chia sẻ video trên trang của riêng bạn, ngay cả khi bạn làm vậy để nâng cao nhận
thức về hành vi tàn ác hoặc bất hợp pháp. Chia sẻ video làm tăng mức độ phổ biến và làm khả năng sinh
lợi của video. Thay vào đó, hãy báo cáo chúng và nêu lên mối quan tâm của bạn bằng cách chia sẻ với
những người khác những điều cần chú ý, hoặc hướng mọi người đến trang SMACC của chúng tôi.
www.smaccoalition.com

5.

Vui lòng làm theo 'Năm bước để ngăn chặn hành vi tàn ác với động vật trên mạng' của SMACC:

Trang 14



[chúng tôi thu thập] Từ tháng 7 năm 2020 và tháng 8 năm
2021,dữ liệu về nội dung tàn ác tồn tại công khai trên ba

nền tảng truyền thông xã hội (YouTube, Facebook và
TikTok)

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



Tìm kiếm từ khóa: <tất cả các thuật ngữ chính được gửi đến các nền tảng riêng lẻ nhưng không có sẵn trên
báo cáo công khai>
Sáp nhập cơ sở dữ liệu: Các thành viên SMACC và các tổ chức khác đã tổng hợp dữ liệu từ nghiên cứu
về nội dung tàn ác với động vật trước đó. Dữ liệu được đóng góp bởi các tổ chức sau: ADM Capital
Foundation, Lady Freethinker, Tổ chức Giải cứu Động vật Quốc tế, SPCA Đài Loan và Tổ chức Bảo vệ
Động vật Thế giới.
Các báo cáo công khai: Nội dung tàn ác với động vật thông qua công cụ báo cáo công khai của
SMACC.  Ở những chỗ bổ sung các thông tin bị thiếu, nhóm làm báo cáo đã vào lại các đường dẫn và
ghi lại.
Chọn mẫu theo phương thức quả bóng tuyết 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021, dữ liệu về nội dung tàn ác với động vật tồn tại công khai trên
ba nền tảng truyền thông xã hội (YouTube, Facebook và TikTok) đã được các thành viên SMACC của AfA
và một nhóm tình nguyện viên nghiên cứu thu thập và tổng hợp.

Các video chứa nội dung tàn ác với động vật đã được xác định và ghi lại bằng các phương pháp sau: 

Dữ liệu thu thập cho mỗi bài đăng được thể hiện trong Phụ lục 4.

Trang 16

3

4

Kiểm tra chất lượng: 
Trước khi phân tích, tất cả dữ liệu đã được kiểm tra ngẫu nhiên về chất lượng và tính nhất quán.

Kiểm tra dữ liệu bị lặp lại: 
Trước khi phân tích, cơ sở dữ liệu đã được kiểm tra để phát hiện và loại bỏ các bản bị trùng lặp. 

Báo cáo: 
Trong tuần cuối cùng thu thập dữ liệu của tình
nguyện viên (từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 8 năm
2021), các nhân viên nghiên cứu được yêu cầu
báo cáo từng bài đăng về nội dung đối xử tàn ác
với động vật mà họ tìm thấy bằng quy trình tiêu
chuẩn của nền tảng đó. Chúng tôi đã theo dõi
từng báo cáo này một tuần sau đó (ngày 17 tháng
8) để ghi nhận lại xem liệu video đó có còn tồn tại,
bị "ẩn" hay đã bị xóa khỏi nền tảng và liệu kênh
hoặc người dùng đó còn hoạt động hay không. 

Vui lòng xem phần DỮ LIỆU BÁO CÁO CỦA
SMACC để biết thêm thông tin và kết quả.



Thủ phạm của nội dung ngược đãi động vật thường
hoạt động một cách trắng trợn, đăng công khai trên
phương tiện truyền thông xã hội vì chính sách của

những nền tảng này không được thực thi tốt

NỘI DUNG NGƯỢC ĐÃI
ĐỘNG VẬT

image smacc id: recWAP 41Clip5_B
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CÁC ĐỊNH NGHĨA NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT

Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ định nghĩa sự tàn ác đối với động vật một cách chung chung và đơn giản là: "...
một loạt các hành vi gây hại cho động vật, từ bỏ mặc cho đến giết hại một cách ác ý."   Họ lưu ý rằng
phần lớn sự tàn ác mà họ điều tra là không cố ý.

Chúng tôi cảm thấy rằng đây là một điểm quan trọng: từ góc nhìn của động vật, không quan trọng sự đau
khổ của chúng là do cố ý hay vô ý gây ra, hay việc thủ phạm có công nhận nó là đau khổ hay không. Sự tàn
ác có thể có nhiều mức độ từ cố ý tước đoạt thức ăn, nước uống và nơi ẩn nấp của động vật, hành vi tra
tấn có chủ đích và ác ý, cho đến cách cầm, nắm, ôm, bắt, giữ động vật không phù hợp, thậm chí khi họ làm
vậy với mục đích tốt nhưng do không hiểu đúng hoặc không chú ý tới nhu cầu và hành vi tự nhiên của
động vật. Do đó, chúng tôi định nghĩa sự tàn ác đối với động vật là một loạt các hành vi của con người,
được thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, gây tổn hại hoặc đau khổ cho động vật một cách tức thời hoặc
lâu dài, về thể chất, cảm xúc hoặc tâm lý. Chúng tôi đề xuất rằng vì sự tàn ác không phải lúc nào cũng rõ
ràng đối với người không có chuyên môn nên cần coi trọng ý kiến đóng góp từ các chuyên gia có kiến thức
chuyên môn về động vật, trong bối các cảnh hoặc hành vi cụ thể.

Nội dung đối xử tàn ác với động vật là bất kỳ nội dung nào do một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp
đăng trên nền tảng truyền thông xã hội mô tả sự tàn ác với động vật hoặc sự đau khổ của động vật vì bất
kỳ lý do gì. Các mục đích vận động vì phúc lợi động vật, các bài báo hoặc nội dụng mang tính giáo dục
không nên được coi là nội dung tàn ác với động vật. Dù rằng đau khổ là một phần của cuộc sống nhưng
nội dung tàn ác với động vật không có mục đích, ý nghĩa rõ ràng và chúng tôi coi đó là một hình thức giải
trí man rợ. Với mục đích của nghiên cứu này, SMACC tập trung vào nội dung video.

Nội dung tàn ác với động vật có thể được chia thành bốn loại chính (xem bên dưới). Các nhà nghiên cứu
của chúng tôi đã xếp mỗi video vào một trong các danh mục này và xác định chủ đề chính của nội dung.
Chúng tôi cũng đã xác định một số kiểu lạm dụng cụ thể, và thường lặp lại. Nội dung về săn bắn chứa một
tập hợp các dạng hành vi cùng bản chất được liệt kê vào mục săn bắn.

image smacc id: recASuAfaqHAZl0Fn

"...theo quan điểm
của động vật, không
quan trọng nỗi đau
khổ của chúng là do
cố ý hay vô ý gây ra,
hay việc thủ phạm có
công nhận việc này là
sự chịu đựng đau khổ
hay không."
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RÕ RÀNG VÀ CỐ Ý
 

vi phạm rõ ràng các chính sách hiện có của nền tảng

chôn sống khỉ con;
cố ý thả chó với một con mèo con sống;
đốt hoặc giết động vật sống.

PHÂN LOẠI VÍ DỤ

MƠ HỒ VÀ CỐ Ý
 

có thể vi phạm các chính sách hiện có của nền tảng

trêu chọc một con khỉ trong lồng;
quay phim mèo con hoang bị chó hoang ăn thịt;
biểu diễn động vật/động vật hoang dã làm trò giải
trí; giải cứu giả/dàn dựng.

RÕ RÀNG VÀ KHÔNG CỐ Ý
 

có thể vi phạm các chính sách hiện có của nền tảng

bắt khỉ "cười" có thể bị hiểu sai mà có thể thực sự
đây là một hành vi sợ hãi/căng thẳng;
"cù" một con cu li chậm chạp với cánh tay giơ lên
(hành vi phòng vệ).

MƠ HỒ VÀ KHÔNG CỐ Ý
không vi phạm các chính sách hiện có của nền tảng -

thúc đẩy hoạt động tàn ác và bất hợp pháp đằng sau hậu
trường (buôn bán/bắt thú cưng)

'selfie'/ảnh khách du lịch với động vật hoang dã;
nuôi khỉ con làm thú cưng;
mặc quần áo cho động vật.

PHÂN LOẠI
Tất cả sự tàn ác nói chung đều thuộc bốn loại chính sau:

Các chủ đề thường lặp lại bao gồm một loạt các hành vi ngược đãi động vật và được các thành viên SMACC
dễ dàng xác định dựa trên nhiều năm quan sát. Các hành vi mang tính lạm dụng cụ thể khác cũng được tổng
hợp và cập nhật theo thời gian với thông tin đầu vào từ nhóm nghiên cứu của chúng tôi khi họ phát hiện và
phân lọc theo các loại đau khổ mà động vật phải trải qua.

PHÂN LOẠI
 

CÁC NHÓM TÀN BẠO
 

HÀNH VI 
NGƯỢC ĐÃI CỤ THỂ

 

Chúng tôi xác định tất cả nội dung đối xử tàn ác với động
vật theo một trong bốn danh mục gói gọn tất cả các video
và thể hiện rõ ràng suy nghĩ bao trùm đằng sau quá trình
sản xuất video.

Các chủ đề lặp lại dễ dàng được xác định vì các thành viên
SMACC đã nhận thức được sự lặp lại của các chủ đề trong
nhiều năm. Những điều này bao gồm một loạt các hành vi
ngược đãi động vật.

Các kiểu phụ lạm dụng cụ thể đã được thông báo theo thời
gian với thông tin đầu vào từ nhóm nghiên cứu của chúng
tôi khi họ khám phá và tinh chỉnh các loại đau khổ mà động
vật phải trải qua.

CÁC ĐỊNH NGHĨA NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT
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đánh chết/đánh/đá/đấm
đốt/châm lửa
nghiền nát bằng giày/nghiền nát
chặt tứ chi/loại bỏ chân tay/mắt/khác
kéo động vật/đằng sau một chiếc xe hoặc cách khác
chết đuối/chết đuối một phần/nguy cơ chết đuối
điện giật
thông tin bảo tồn/chăn nuôi giả
cho ăn thức ăn cay/thức ăn không phù hợp
động vật đánh nhau/khuyến khích đánh nhau
cho động vật uống rượu/dùng thuốc
bắt động vật hấp thụ hóa chất độc hại ăn vào/phun lên động vật/động vật bị ép sử dụng
săn/giết bằng dao
săn bắt/bẫy
săn lùng khác
săn bắn bằng cung hoặc giáo
đi săn với chó
săn bắn bằng súng
săn mồi với diều hâu hoặc các loài chim ăn thịt khác
xử lý hoặc môi trường không phù hợp
điều trị thương tích không có tiêu chuẩn hoặc sau khi cố ý gây thương tích
chôn sống/một phần hoặc toàn bộ
chặt chi/làm què/cắt 
nhân giống quá mức
chăn nuôi kém/chuồng bẩn/còn phân trong chuồng
xử lý thô 
gây sợ hãi với động vật/động vật săn mồi khác
gây sợ hãi với mặt nạ/đạo cụ
tách động vật sơ sinh/giết (các) cha mẹ
lạm dụng tình dục từ con người hoặc lên chính nó
cách ly xã hội
phun nước/vòi
bỏ đói / bắt động vật chờ thức ăn một cách không cần thiết

HÀNH VI NGƯỢC ĐÃI CỤ THỂ

CÁC NHÓM TÀN BẠO

Động vật làm vật giải trí
Nội dung tàn ác được sử dụng cho các mục đích
vận động hoặc giáo dục hơp pháp
Cố ý tra tấn động vật (tâm thần)
Cố ý tra tấn động vật (thân thể)
Ăn động vật sống
Sự phẫn nộ giả tạo

Cứu hộ giả
Săn bắn
Giữ hoặc bán bất hợp pháp
Khác
Giết từ từ
Trêu ghẹo
Lạm dụng không chủ ý
Động vật hoang dã làm thú cưng
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CÁCH NGƯỜI VI PHẠM HOẠT ĐỘNG

Những người tạo và chia sẻ nội dung đối xử tàn nhẫn với động vật thường hoạt động một cách trắng trợn, đăng công
khai trên phương tiện truyền thông xã hội vì chính sách của những nền tảng này không được thực thi tốt. Tất cả dữ
liệu được SMACC thu thập đều từ các bài đăng công khai. Những người đăng nội dung tàn ác liên quan đến một số
hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như chọi chó, tránh bị phát hiện bằng cách sử dụng từ ngữ ám chỉ hoặc ngôn ngữ
mập mờ mà chỉ những người sử dụng nội dung tàn ác với động vật mới biết, để mô tả nội dung và để họ có thể được
tìm kiếm trên mạng xã hội với những từ khóa đó. 

Thật không may, các nhóm bí mật và cuộc trò chuyện riêng đã tiếp tay cho hành vi lạm dụng và bất hợp pháp này, và
hoàn toàn không thể theo dõi được. Điều này không chỉ giới hạn ở nội dung đối xử tàn ác với động vật; cả các học giả
và các liên minh như Liên minh Chấm dứt Buôn bán Động vật hoang dã Trực tuyến (Coalition to End Wildlife
Trafficking Online - Coalition EWTO ) và Liên minh Chống Tội phạm Trực tuyến (Alliance to Counter Crime Online -
ACCO) đều nhận thấy mạng xã hội đồng thời là tác nhân chính thúc đẩy việc buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Cần lưu ý rằng mặc dù những phát hiện của chúng tôi cho thấy một vấn đề lớn, nhưng nó không cho thấy được quy
mô khủng khiếp của vấn đề. Một báo cáo gần đây của Lady Freethinker và Tổ chức Hành động vì Linh trưởng (Action
for Primates) đã tiết lộ các nhóm tra tấn bí mật hoạt động chỉ với mục đích gây ra đau khổ cho loài khỉ ở Indonesia.
Các nhóm này chủ yếu hoạt động ngoài phạm vi công cộng. Tương tự như vậy, SMACC đã được thông báo rằng các
nhóm khác, chẳng hạn như những cuộc đấu chó, phần lớn hoạt động trên các nhóm Facebook được mã hóa, tự do
mua bán chó chọi và chia sẻ video trực tuyến.7,8 Việc mã hóa các trao đổi trên Facebook đã trở thành một chủ đề
gây tranh cãi vào năm 2019 bằng việc các nhà lãnh đạo thế giới yêu cầu Facebook không tiếp tục:

Gửi Giám đốc điều hành của Facebook, Mark Zuckerberg, bức thư yêu cầu rằng Facebook không tiến hành kế hoạch mã hóa
đầu cuối của mình mà không đảm bảo không làm giảm sự an toàn của người dùng Facebook và những người khác, và không
cung cấp quyền thực thi pháp luật được tòa án cho phép đối với các thông tin liên lạc nhằm mục đích bảo vệ công chúng,
đặc biệt là trẻ em.

Bức thư cũng đề cập:

Việc sử dụng mã hóa đầu cuối, cho phép chỉ người dùng cuối giải mã tin nhắn, khiến các nhà cung cấp dịch vụ không thể tạo
ra nội dung có thể đọc được khi có lệnh nghe lén và lệnh tìm kiếm. Trở ngại này hạn chế quyền truy cập các bằng chứng
quan trọng dưới dạng thông tin số đã được mã hóa và vì vậy giúp tội phạm tránh bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ. Việc
sử dụng mã hóa đầu cuối và các công nghệ mã hóa có độ tinh vi cao khác cản trở phần lớn hoặc hoàn toàn các cuộc điều
tra tội phạm nghiêm trọng và điều tra vì an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, Facebook đã tiến hành kế hoạch của họ, với những hậu quả nghiêm trên với những người dễ bị tổn
thương và với cả động vật.

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC NỀN TẢNG

Người dùng mạng xã hội thường có kênh hoặc tài khoản trên nhiều nền tảng. Nếu nội dung tàn ác với động
vật bị xóa khỏi một nền tảng hoặc kênh, nội dung đó thường vẫn tồn tại (hoặc trở nên) khả dụng trên các
kênh hoặc nền tảng khác. Một người Indonesia tạo ra video tra tấn khỉ con ngang nhiên khuyến khích người
đăng ký theo dõi anh ta đến một nền tảng khác, nơi anh ta tiếp tục chia sẻ nội dung tàn ác. Chúng tôi
thường xuyên thấy chủ sở hữu của các kênh dành riêng cho nội dung tàn ác được nâng lên thành một hình
tượng giống như người nổi tiếng, với “những người hâm mộ” sẵn lòng theo dõi họ trên bất kỳ nền tảng nào
sẽ khuyến khích họ tiếp tục đăng nội dung tàn ác.

6

7,8

9



Trang 22

“Phần “giới thiệu” trên YouTube đặt địa điểm là ở Thái Lan, nhưng các bình luận và mô tả của tài khoản chỉ ra
đó là ở Campuchia”
“Trang YouTube cho biết vị trí là ở Thái Lan, trong khi vị trí trên Facebook lại ở Campuchia. Chi tiết trong hình
ảnh, ngôn ngữ và địa chỉ liên hệ trên Facebook cho thấy dường như ở Campuchia mới là chính xác.”
“Vị trí kênh được đưa ra là Singapore nhưng cảnh quay có vẻ là từ Campuchia”

THÔNG TIN KHU VỰC GÂY NHẦM LẪN

Các kênh thường đưa ra thông tin nội dung được sản xuất ở một khu vực trong khi nó rõ ràng được sản
xuất ở một khu vực khác. Một số ví dụ được nhóm của chúng tôi lưu ý là: 

Chúng tôi phỏng đoán rằng thông tin gây hiểu lầm này do chủ sở hữu kênh cung cấp nhằm phá vỡ quy định
Chương trình đối tác của YouTube rằng chỉ các kênh ở một số quốc gia mới đủ điều kiện tham gia kiếm tiền. 

Kênh 'Monkey JI' bị YouTube thông báo rằng kênh này vi phạm chính sách nội dung bạo lực
hoặc phản cảm và họ sẽ xóa nội dung đó. Chủ sở hữu kênh đó đã bình luận ở phần phản hồi
kêu gọi những người theo dõi ủng hộ kênh dự phòng của mình.Here we can see the backup
channel
Ở đây chúng ta có thể thấy kênh dự phòng có tên là 'Animal baby channel' 
Hình ảnh này cho thấy người sáng tạo nội dung đã ngang nhiên coi thường hình phạt của
YouTube khi cười nhạo và nói nội dung anh ta tạo ra là 'tốt.'

1.

2.
3.

1. 2. 3.
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BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT (SỐNG, CHẾT, CÁC BỘ PHẬN)
Mục của Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA)

Bên cạnh việc đối xử tàn ác với động vật trực tuyến, động vật hoang dã 
(ở dạng động vjât sống, đã chết, các bộ phận và dẫn xuất từ động vật), được quảng cáo để bán và giao dịch
trực tuyến, bao gồm các loài thuộc Phụ lục I của Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật
hoang dã nguy cấp (CITES), buôn bán quốc tế những loài này bị cấm. Hoạt động buôn bán động vật hoang
dã trực tuyến diễn ra thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số bao gồm các trang thương mại điện tử (như ebay
và Taobao) và các ứng dụng truyền thông xã hội, nơi động vật hoang dã được rao bán công khai hoặc thông
qua các nhóm kín (như Facebook, WeChat và Zalo). Một số nền tảng và ứng dụng cũng cung cấp cơ chế
giao dịch tài chính, khiến khả năng mua bán dễ dàng hơn.

Không xác định được rõ quy mô của việc buôn bán trái phép động vật hoang dã qua mạng, một phần do
nguồn lực hạn chế đã giới hạn phạm vi nghiên cứu, dẫn đến việc chỉ có thể tập trung vào một số loài và dẫn
xuất cụ thể, trên một vài ứng dụng và nền tảng hoặc một vài quốc gia/ngôn ngữ tìm kiếm cụ thể. Tuy nhiên,
hàng tá nghiên cứu ghi lại nhanh 100 trong số 1000 quảng cáo trực tuyến cho thấy quy mô rộng lớn và việc
dễ dàng tìm thấy các hoạt động buôn bất hợp pháp bán động vật hoang dã nên được coi là một mối lo ngại
nghiêm trọng cho các nhà hoạch định chính sách, công ty tư nhân và cơ quan thực thi pháp luật. Những
người kinh doanh qua mạng đó có thể bao gồm cả hành vi lừa đảo, họ sử dụng hình ảnh lấy từ báo cáo bắt
giữ và lưu hành các hình ảnh giống nhau. Các quảng cáo về động vật hoang dã bất hợp pháp cho thấy nhu
cầu và sự thiếu vắng hình phạt đối với hoạt động buôn bán trực tuyến. Việc dễ dàng tiếp cận với các hoạt
động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp sẽ dẫn đến nguy cơ xóa bỏ các kỳ thị liên quan đến việc
buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Tội ác buôn bán động vật hoang dã trực tuyến và được hỗ trợ bởi không gian mạng không phải là hiện
tượng mới, đã có các nghiên cứu từ năm 2004 về vấn đề này,13,14, tuy nhiên vấn đề ngày càng nhiều,
không chỉ do sự gia tăng của các ứng dụng truyền thông xã hội cung cấp nền tảng giao dịch mà còn do việc
hạn chế đi lại vì COVID-19; những kẻ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp sẵn sàng giao dịch trực
tuyến trong trường hợp không thể đàm phán trực tiếp. 

Ba mươi tư gã khổng lồ công nghệ đã hợp tác với IFAW, TRAFFIC và WWF trong Liên minh chấm dứt buôn
bán động vật hoang dã trực tuyến, khu vực tư nhân cam kết tăng cường chính sách và thực thi để xóa các
bài đăng buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Một số công ty thậm chí có các chính sách vượt khỏi
cam kết nhằm giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép.

11
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13,14,15

16,17

18

Trang 23

 Các chuyên gia tin rằng các công ty tư nhân vẫn có thể làm được nhiều hơn thế.19,20Trên thế giới, việc
buôn bán động vật hoang dã trực tuyến nằm trong chương trình nghị sự của Công ước CITES với các
khuyến nghị cho Các bên tăng cường pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các biện pháp điều tra và thực
thi pháp luật, khuyến khích sự đồng nhất pháp luật để cải thiện hợp tác quốc tế. CITES đã dành riêng một
trang để hướng dẫn Các bên liên quan. 

Việc thực thi pháp luật vẫn còn nhiều thách thức do những lỗ hổng trong pháp lý, sự phức tạp trong quyền
xét xử, quyền điều tra và truy tố.22 Mặc dù đã có những thành công trong việc điều tra, xét xử những
quảng cáo buôn bán trực tuyến,23,24nhưng điều đó không đơn giản - một số tay buôn là bên môi giới và có
thể kiếm tiền từ việc kết nối bên cung cấp với bên mua mà không cần tự tay xử lý hàng. Ngay cả khi cơ quan
chức năng có thể xử lý một cách hợp pháp và sẵn sàng thực thi pháp luật, họ vẫn không có đủ nguồn lực.

19,20
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Có lẽ tiết lộ đáng kinh ngạc nhất được chúng tôi ghi nhận đó là
có 5.480 video với tổng số lượt xem lên đến 5.347.809.262
lần tại thời điểm viết bài. Con số khủng khiếp này đã khiến

động vật phải trả giá đắt - và các 
nền tảng lưu trữ nội dung như vậy đã và đang tiếp tục thu

được lợi nhuận
 

SỐ LIỆU
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trên 24 kênh:
# người theo
dõi 500,000 -

999,000

trên 15 kênh:
# người theo

dõi 
1 triệu - 
5 triệu

SỐ LIỆU

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập được đã xác nhận một cách chắc chắn rằng nội dung đối xử tàn ác với động
vật trên mạng xã hội là cực kỳ lớn, là một vấn nạn toàn cầu. Nội dung tàn ác được chia sẻ trên các kênh có
thể có đến 45 triệu lượt theo dõi trên mỗi kênh.

Có lẽ tiết lộ đáng kinh ngạc nhất được chúng tôi ghi nhận đó là có 5.480 video với tổng số lượt xem lên đến
5,347,809,262 lần tại thời điểm viết bài. Con số khủng khiếp này đã khiến động vật phải trả giá đắt - và các 
nền tảng lưu trữ nội dung như vậy đã và đang tiếp tục thu được lợi nhuận.

Có một số lượng khổng lồ những người chủ động theo dõi các kênh này. Người theo dõi tự động nhìn thấy
bài đăng từ kênh hoặc trang họ theo dõi, có nghĩa là bài đăng có nội dung tàn ác đó có thể được tất cả
người theo dõi, cùng với rất nhiều người dùng khác xem được! 

2 trong số các kênh phổ biến nhất được ghi nhận có từ 30 triệu đến 45 triệu
người theo dõi  
15 kênh có người theo dõi từ 1 triệu đến 5 triệu
24 kênh có lượng người theo dõi từ 500.000 đến 999.999
75 kênh có số người theo dõi từ 100.000 đến 499.999
77 kênh có số người theo dõi từ 50.000 đến 99.999
305 kênh có số người theo dõi từ 1.000 đến 49.999

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra rằng: 

Trang 25

CÁC KÊNH CHỨA NỘI DUNG TÀN ÁC VỚI ĐỘNG VẬT

hơn 77 kênh:
# người theo dõi

50,000 - 
99,999

hơn 75 kênh:
# người theo
dõi 100,000 -

499,999

2 kênh:
# người theo

dõi 30 triệu và
45 triệu



0 500 1.000 1.500 2.000

1 - 999 

1,000 - 9,999 

10,000 - 99,999 

100,000 - 999,999 

1,000,000 - 9,999,999 

10,000,000 - 99,999,999 

100,000,000 - 1,000,000,000 

trên 1 tỷ 

Số lượng video trên số lượt xem

Trang 26

 LƯỢT XEM CỦA CÁC NỘI DUNG TÀN ÁC

Một trong những phát hiện gây sốc nhất được chúng tôi ghi nhận là số lượt xem của những video tàn ác
này. Những con số này quá lớn nên chúng tôi sẽ viết chúng bằng chữ để làm nổi bật mức độ khủng khiếp
của chúng. Vui lòng tham khảo Phụ lục 5 để biết thêm chi tiết về các con số. Chúng tôi đã ghi nhận con số
khủng khiếp là năm tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm lẻ chín nghìn, hai trăm sáu mươi hai
(5.347.809.262) lượt xem cho 5.480 video mà chúng tôi đã ghi nhận.

Số video

Lư
ợt

 x
em

920 video riêng lẻ đã
được xem giữa

1 - 999 
(không đến một

nghìn)

1411 video riêng lẻ đã
được xem giữa
1,000 - 9,999 

(một nghìn đến mười
nghìn)

1613 video riêng lẻ đã
được xem giữa

10,000 - 99,999 
(mười nghìn đến một

trăm nghìn)

938 video riêng lẻ đã
được xem giữa

100,000 - 999,999 
(một trăm nghìn đến

một triệu)

365 video riêng lẻ đã
được xem giữa

1,000,000 - 9,999,999
(một triệu đến mười

triệu)

56 video riêng lẻ
đã được xem giữa

10,000,000 -
99,999,999

(mười triệu đến một
trăm triệu)

4 video riêng lẻ
đã được xem giữa

100,000,000 -
1,000,000,000

(một trăm triệu đến
một tỷ)

1 video riêng lẻ
đã được xem
Hơn 1 tỷ lần

Tổng số lượt xem được ghi nhận đạt con số đáng kinh
ngạc là 5.347.809.262 cho 5480 video được ghi nhận.



Khu vực nơi thực hiện nội dung

Trang 27

KHU VỰC NƠI THỰC HIỆN NỘI DUNG

LƯU Ý: Trong số 5.480 video mà chúng tôi đã ghi nhận, 1.683 video không được liệt kê kèm với quốc gia
hoặc khu vực và 731 video được liệt kê là “không có cách nào để xác định”. Chúng đã được loại trừ khỏi
biểu đồ dưới đây. Chúng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng dữ liệu của chúng tôi được thu thập thông qua cách
lấy mẫu quả cầu tuyết và chỉ với nội dung có sẵn trong miền công khai. Cũng vui lòng lưu ý rằng “địa điểm”
thường bị người dùng nêu không chính xác. Vui lòng tham khảo Phụ lục 6 để biết thêm thông tin. 

INDONESIA
HOA KỲ
Không rõ - Châu Á
ÚC
Không rõ - Châu Âu
CAMPUCHIA
IRELAND
NAM PHI
HÀN QUỐC
THÁI LAN
Không rõ - Châu Phi
NA UY
NHẬT BẢN
ANH
VIỆT NAM
ĐÔNG NAM Á

NEW ZEALAND
BRAZIL
NGA
SINGAPORE
MEXICO
CANADA
TRUNG QUỐC (CHND)
MALAYSIA
ẤN ĐỘ
PHILIPPINES
PAKISTAN
PHẦN LAN
NIGERIA
UKRAINE
HUNGARY
GUYANA
BULGARIA

1626
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249
135
112
83
74
64
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42
35
35
29
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Dưới đây là các tùy chọn được các nhà nghiên cứu của chúng tôi lựa chọn khi nêu rõ nơi tạo nội dung:



Trang 28

ĐỘNG VẬT

Nội dung tàn ác trên mạng xã hội bao gồm rất nhiều loài – từ động vật đã được thuần hóa như mèo, chó và
thỏ; động vật hoang dã như khỉ, trăn, tê tê và gấu đến các loài động vật dùn làm sức lao động, chẳng hạn
như ngựa và lạc đà. Một số loài đã trở thành mục tiêu cho những kẻ ngược đãi động vật; đặc biệt là khỉ,
thường là khỉ con, do hành vi giống con người của chúng cùng với việc dễ dàng mua bán và huấn luyện.
Các mục tiêu khác là động vật hoang, chúng dễ bị bắt do đã quen với con người và thường gặp ở các khu
vực đô thị. 

Động vật hoang thường xuyên bị coi là "động vật gây hại". Rắn săn mồi, thằn lằn cũng như chim ăn thịt
thường thấy trong các video giải cứu giả, đại diện cho “kẻ tấn công” và những “con mồi” của chúng phải
được giải cứu. Các video săn bắn thường xuyên có cáo, hàng trăm loài chim và lợn rừng.  
Bọ cánh cứng, nhện, bọ cạp và các loài giáp xác thường bị quay trong các trận đấu có dàn dựng, cũng như
các động vật thường được sử dụng để đấu chọi như chó và gà.  

Đáng lo ngại là chúng tôi cũng đã ghi nhận nội dung sử dụng các loài được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên
Quốc tế (IUCN) phân loại là nhóm bị đe dọa, chẳng hạn như tê tê, vượn mực và hổ.

Khu vực nơi đăng tải nội dung

KHU VỰC NƠI ĐĂNG TẢI NỘI DUNG

LƯU Ý: Trong số 5.480 video mà chúng tôi đã ghi nhận, 2.232 video không được liệt kê quốc gia hoặc khu
vực đăng tải và 263 video được liệt kê là “không có cách nào để phân biệt”. Chúng đã được loại trừ khỏi
biểu đồ dưới đây. Chúng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng dữ liệu của chúng tôi được thu thập thông qua cách
lấy mẫu quả cầu tuyết và chỉ với nội dung có sẵn trong miền công khai. Cũng xin lưu ý rằng "địa điểm"
thường bị người dùng nêu không chính xác.  
Nội dung đối xử tàn ác với động vật là một vấn nạn toàn cầu dù cho nó được tạo, đăng tải hay chia sẻ ở
đâu; mạng xã hội có rất ít ranh giới.

INDONESIA
HOA KỲ
ANH
ÚC
TÂY BAN NHA
NAM PHI
IRELAND
HÀN QUỐC
CAMBODIA
NA UY
NHẬT BẢN
NEW ZEALAND
CANADA
BRAZIL
THÁI LAN

MEXICO
ẤN ĐỘ
VIỆT NAM
SINGAPORE
PAKISTAN
MALAYSIA
PHẦN LAN
Không rõ - Châu Á
ROMANIA
Không rõ - Châu Phi
UKRAINE
NGA
PHILIPPINES
GUYANA

1569
422
285
145
102
91
74
58
39
36
23
22
22
21
17

10
8
7
6
5
5
5
3
3
2
2
1
1
1
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ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Rất nhiều loài động vật hoang dã bị sắp đặt làm con mồi và kẻ săn mồi trong các video giải cứu giả, nơi
chúng rõ ràng là đối tượng đang phải chịu đau khổ cùng cực. Những loài săn mồi điển hình bao gồm chim
ăn thịt (ví dụ như diều đầu nâu Nisaetus Cirrhatus và đại bàng chân ngắn Circaetus gallicus) và các loài bò sát
(như kỳ đà vân Varanus bengalensis, trăn Miến Điện Python molurus bivittatus) và rắn chuột Trung Quốc
Ptyas korros). Nhiều loài động vật hoang dã xuất hiện là con mồi trong các video này. Các loài được chúng
tôi xác định bao gồm vượn tay trắng Hylobates lar, lợn rừng Sus spp, cú và chim ăn thịt (bao gồm dù dì hung
Ketupa ketupu, cú mèo khoang cổ Otus lettia, diều đầu nâu và đại bàng chân ngắn); và các loài bò sát (chẳng
hạn như kỳ đà vân, rùa núi vàng Indotestudo elongata và cá sấu Xiêm). Một số loài được IUCN xếp vào
nhóm bị đe dọa tuyệt chủng, có nghĩa là việc sử dụng chúng, ngay cả với số lượng nhỏ, có thể gây ra tác
động xấu đến sự tồn tại của các quần thể hoang dã ít ỏi còn sót lại. Những loài như vậy bao gồm cá sấu
Xiêm và rùa núi vàng (cả hai đều thuộc nhóm Cực kỳ nguy cấp), vượn tay trắng (Nguy cấp) và trăn Miến
Điện (Sắp nguy cấp).

BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Khi thế giới ngừng hoạt động trước đại dịch, việc buôn bán động vật hoang dã trên các nền tảng truyền
thông xã hội lại phát triển mạnh mẽ. (xem thêm phần BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT (sống, chết, các bộ phận)) 

Trong khi một số nhóm truyền thông xã hội đã nỗ lực để hạn chế buôn bán động vật hoang dã trên nền tảng của
họ, thực tế là khi họ xử lý các yếu tố công khai nhất của việc buôn bán, họ đã đồng thời cung cấp cho đối tượng
khai thác các kênh riêng tư thay thế - các nhóm riêng tư và các hình thức trò chuyện nhóm. Do đó, những kẻ
buôn bán đã phát triển công việc kinh doanh của họ, mở rộng cơ sở khách hàng và chuỗi cung ứng của họ trong
các nhóm bí mật mà không bị giám sát hoặc không sợ bị phát hiện.

Trong 5 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm loài động vật hoang dã được quảng cáo trên phương tiện
truyền thông xã hội. Tê tê ở Nairobi, chó sói ở Ghana, hổ ở Mexico, rùa ở Tây Ban Nha, tắc kè ở Đài Loan, tinh
tinh ở Ai Cập, trầm hương ở Philippines, ngà voi ở Campuchia, lười ở Malaysia, cá mập ở Maroc, sừng tê giác ở
Việt Nam - quy mô buôn bán trực tuyến rất rộng lớn và phần lớn vẫn chưa được kiểm soát. Dù là qua hồ sơ cá
nhân, các trang doanh nghiệp, trong nhóm riêng tư, chợ ảo, Messenger, WhatsApp hay Instagram, việc buôn
bán động vật hoang dã đang phát triển mạnh mẽ và các mạng truyền thông xã hội đóng một vai trò quan
trọng.

ADM Capital Foundation chia sẻ với SMACC:

"...khi họ xử lý các yếu tố công khai nhất của việc buôn bán, họ đã đồng
thời cung cấp cho đối tượng khai thác các kênh riêng tư thay thế - các
nhóm riêng tư và các hình thức trò chuyện nhóm."



các nhóm tàn bạo

hành vi ngược đãi cụ thể

phân loại 

Rõ ràng và Cố ý
4249 (77.5%)
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Mơ hồ và
Không cố ý
376 (6.9%)

Mơ hồ và Cố ý
832 (15.2%)

Rõ ràng và
Không cố ý
23 (0.6%)

VIDEO TÀN ÁC VỚI ĐỘNG VẬT

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy một loạt các loài động vật phải chịu đựng trên một phạm vi địa lý rộng lớn.



Trường hợp nghiên cứu điển hình số 1 của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (WAP) - Video về rái
cá có nguy cơ khuyến khích sở hữu thú cưng độc lạ

Trước khi các loài rái cá Đông Nam Á [rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) và rái cá lông mượt (Lutrogale
perspicillata)] được đưa vào Phụ lục I của Công ước CITES vào năm 2019, một số báo cáo và nghiên
cứu đã nhấn mạnh sự gia tăng rõ rệt trong việc sử dụng và buôn bán rái cá làm “thú cưng độc lạ”28.
Cùng lúc đó (giữa năm 2016 và 2018), số lượng video trên YouTube được đăng tải mô tả rái cá làm
thú cưng tăng lên đáng kể, đồng thời mức độ phổ biến và mức độ tương tác của các video này cũng
tăng lên.

Kết quả đặc biệt rõ rệt đối với các video được đăng tải khi gõ cụ từ tìm kiếm tại Indonesia (quốc gia
này là nơi sinh sống tự nhiên của rái cá và có tiềm năng rái cá bị khai thác) và Nhật Bản (nơi rái cá làm
thú cưng độc lạ và các "quán cà phê rái cá" cực kỳ phổ biến). Sự xuất hiện thường xuyên của những từ
và cụm từ gắn với mong muốn mua rái cá làm thú cưng trong phần nhận xét của các video này (chẳng
hạn như “Tôi muốn (nuôi) một con”) cho thấy một số video phổ biến có thể kích thích mong muốn sở
hữu rái cá làm thú cưng độc lạ và có thể đang góp phần thúc đẩy nhu cầu sở hữu.
. 

Người tiêu dùng (trong trường hợp này là người xem) thường không nhận thức được hoặc không thể xác
định những tác động tiêu cực tiềm ẩn sau các video26 về hành vi ngược đãi động vật do không có chuyên
môn, thiên vị trong nhận thức (ví dụ: đa phần mọi người dù không có chuyên môn vẫn có thể nhận ra khi
động vật có vú ở trong điều kiện phúc lợi kém, nhưng lại khó có thể nhận ra điều này ở các loài bò sát), các
hậu quả xảy ra phía sau hậu trường, và/hoặc tài liệu sai. Các nghiên cứu về các hoạt động khác (thực tế/thực
hành) liên quan đến động vật hoang dã (ví dụ: các điểm du lịch không tiêu thụ động vật hoang dã (WTAs)27)
cho thấy rằng người tiêu dùng có thể không phản ứng với các tác động tiêu cực rõ ràng. Ngoài ra, quan điểm
của người xem về cách đối xử với động vật khác nhau giữa các quốc gia và nền văn hóa, do đó, phản ứng
chung đối với một video có thể không nhất quán hoặc không rõ ràng, tùy thuộc vào một nhóm nhỏ người
xem cụ thể.

26

27

28

29

30
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NHỮNG NGƯỜI THEO DÕI NỘI DUNG TÀN ÁC VỚI ĐỘNG VẬT 

Một mối lo tương tự với việc sản xuất nội dung tàn ác với động vật là sự chú ý và sự ủng hộ rất lớn đối với
các nội dung đó. Những bình luận như "đánh mạnh hơn"; "lần sau làm cho chúng đau khổ hơn"; "ly kỳ"
hoặc "thú vị!" thường xuyên được ghi nhận. 

image smacc id: recJmAF1NxrnpGmVh
Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (WAP), một tổ chức thành viên của SMACC, đang tiến hành
một cuộc điều tra phân tích cảm xúc đằng sau những nội dung tàn ác này và những người ủng
hộ nó.

Chúng tôi đã ghi lại tổng cộng
961.867 bình luận (không bao gồm
lượt thích (like)/không thích
(dislike)/lượt chia sẻ (share)), cho
thấy rằng người xem, bằng cách
này hay cách khác, đang tương tác
với nội dung tàn ác trực tuyến với
số lượng lớn, thường thúc đẩy
người đăng nội dung trở nên nổi
tiếng trên mạng xã hội.
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Đây là một vấn đề đáng lo ngại vì rái cá có nhu cầu về môi trường sống và chế độ ăn uống rất phức
tạp (bao gồm cả nhu cầu có đủ nước để tự do bơi lội), chúng có thể gây ra vết cắn nghiêm trọng cho
người tiếp xúc và rái cá không phải là loài động vật thích hợp làm thú cưng.

Ngoài ra, ở Đông Nam Á, các quần thể rái cá hoang dã đang phải đối mặt với các mối đe dọa liên quan
đến việc gia tăng dân số và hoạt động của con người (làm mất hoặc suy giảm môi trường sống của
động vật, đánh bắt cá quá mức và ô nhiễm môi trường nước) cũng như hoạt động săn trộm để lấy lông
của một số loài ở một số vùng phân bố của chúng. Vì vậy, gia tăng bất kỳ áp lực nào lên số lượng của
chúng (như bắt rái cá non bán cho thị trường thú cưng) có thể có tác động cực kỳ tiêu cực.

Phân tích của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới về các video rái cá làm thú cảnh trên YouTube cho
thấy việc gia tăng hoạt động tương tác trên mạng xã hội không chỉ thúc đẩy mức độ phổ biến của
video mà còn gia tăng nhận thức về sự sẵn có của những loài vật này làm thú cưng, cũng như tạo ra và
duy trì (một cách sai lầm) nhận thức về việc rái cá là một thú cưng phù hợp với con người. Hình ảnh
bên trên và bên dưới hiển thị ví dụ về ảnh chụp màn hình và từ khóa của một trong những video phổ
biến nhất mô tả nhận xét của người xem video. 

"Sự xuất hiện của các cụm từ như “Tôi
muốn một con” trong phần nhận xét của
các video tiếng Anh, mặc dù không nhất
thiết là câu nói diễn tả mục đích thực tế,
cho thấy rằng những video này có thể
đang thúc đẩy nhu cầu ở người xem và
người theo dõi kênh." 31
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Những video này cho thấy sự dàn dựng rõ ràng, trước khi được con người giải cứu, động vật nuôi
hoặc động vật hoang dã bị động vật săn mồi tiếp cận và bắt đi. Các phản ứng ngoan ngoãn của động
vật ăn thịt cho thấy chúng bị nuôi nhốt từ trước đó và đã quen với phản ứng của con người (hoặc
chúng không thể trốn thoát, ví dụ như chim bị cắt cánh). Một số người xem đã nhận ra những đặc
điểm này của video (biểu hiện bằng những bình luận như “giả” trong nhận xét) và một số còn nói họ
đã báo cáo video hoặc video này cần bị báo cáo. Tuy nhiên, nhiều người xem khác lại bày tỏ tình cảm
tích cực, phản ánh sự thích thú với video, gây ra một số lo ngại như khả năng lặp lại của hành vi đó
(bao gồm săn trộm từ tự nhiên để làm video tương tự) và bình thường hóa các tương tác có tính chất
thao túng/lạm dụng với động vật hoang dã. Điều này nhấn mạnh rằng người xem không thể đưa ra
các đánh giá đạo đức phù hợp về các video được đăng vì mục đích giải trí.

Trường hợp nghiên cứu điển hình số 2 của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới - Giải cứu động vật
giả có thể khuyến khích săn trộm từ tự nhiên

Một điều tra của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới32về các “cuộc giải cứu động vật” giả (xem thêm
báo cáo của Lady Freethinker33và Maron34) đã tiết lộ rằng kiểu ngược đãi động vật mới đáng lo
ngại này (liên quan đến cả động vật đã được thuần hóa và các loài hoang dã bao gồm chim, động vật
có vú và bò sát) đã trở nên phổ biến trên các nền tảng truyền thông xã hội hơn nhiều so với người ta
nghĩ trước đây. Chỉ với hai cụm từ khóa, Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới đã tìm thấy tổng cộng
181 video “giải cứu động vật” giả khác nhau được đăng trên YouTube từ tháng 10 năm 2018 đến
tháng 5 năm 2021. Tại thời điểm phân tích, lượt xem của các video “giải cứu động vật” giả này lên tới
100 triệu lượt. Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới hiện đang tiến hành phân tích chuyên sâu về phản
ứng của người xem đối với những video này.   Phân tích ban đầu cho thấy một số người xem nhận ra
những video này là “giả” và bày tỏ lo ngại về hành vi tàn ác đối với động vật. Tuy nhiên, các phản hồi
có vẻ không nhất quán và phần lớn sử dụng biểu tượng cảm xúc và lời nhận xét mang tính tích cực
thể hiện sự thích thú đối với video (được coi là giải trí hoặc thú vị). Ngoài sự tàn ác đối với động vật
được mô tả, điều tra này cũng xác nhận rằng các loài được coi là bị đe dọa tuyệt chủng đang là mục
tiêu được nhắm đến, bao gồm cá sấu Xiêm cực kỳ nguy cấp (Crocodylus siamensis) và rùa núi vàng
(Indotestudo elongata), vượn tay trắng nguy cấp (Hylobates lar) và trăn Miến Điện sắp nguy cấp
(Python molurus bivittatus).

33 34
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32
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Tầm quan trọng của nội dung truyền thông xã hội và phân tích quan điểm 

Ước tính có khoảng 3,6 tỷ người dùng mạng xã hội trên toàn thế giới vào năm 2020, đại diện cho gần một
nửa dân số thế giới,36 có nghĩa là sức mạnh của truyền thông xã hội trong việc ảnh hưởng đến thái độ của
công chúng, hành vi và lựa chọn của người tiêu dùng là rất lớn. Tuy nhiên, vì nhiều hoạt động trên mạng xã
hội diễn ra trên không gian công khai, các bài đăng và phản hồi cho các bài đăng cũng cung cấp nguồn thông
tin phản ánh hoạt động và quan điểm (có khả năng) là của nhiều nhóm người cụ thể. Do đó, các nhà nghiên
cứu có thể sử dụng phân tích dữ liệu truyền thông xã hội để đánh giá các mối quan tâm và ảnh hưởng hiện
tại, đồng thời phát hiện các thị trường mới nổi (ví dụ: đặc biệt chú ý tới các loài thú cảnh độc lạ cụ thể nào
đó) và các hoạt động (ví dụ: dàn dựng những tương tác của con mồi - kẻ săn mồi và được giải cứu bởi con
người) có thể đe dọa đối với phúc lợi hoặc tình trạng bảo tồn của các động vật liên quan. Do đó, những
quan sát về hoạt động trên mạng xã hội cung cấp thông tin chi tiết độc đáo và có giá trị không chỉ về hoạt
động của những người đăng tải nội dung trên mạng xã hội mà còn về phản ứng của khán giả (người theo
dõi, người đăng ký, v.v.) - đặc biệt là mong muốn (tiềm năng) thực hiện các hành vi (ví dụ: mua hoặc sở hữu
một thú cưng độc lạ) được hiển thị trong bài đăng hoặc khả năng người xem nhận ra bản chất có hại của
video.

Cho đến nay, các nghiên cứu của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới cho thấy người xem video về rái cá làm
thú cảnh có nhiều khả năng bày tỏ mong muốn (có thể có hoặc có thể không hình thành trong hành vi) sở
hữu rái cá là thú cưng, hơn là đặt câu hỏi về tính phù hợp hoặc hợp pháp của việc nuôi rái cá trong môi
trường nuôi nhốt. Tương tự, phân tích nội dung các từ xuất hiện thường xuyên nhất cho thấy rằng có một
số người xem đã phát hiện ra các video này là giả mạo (từ “giả” nổi bật trong phần bình luận của video và
các từ “kịch bản”, “dàn dựng” và “diễn xuất” cũng xuất hiện), một số cũng nhận ra sự tàn ác gây ra cho các
động vật (ví dụ: từ “tàn ác” xuất hiện trong các bình luận, cũng như nhận thức được cánh của con chim đã bị
cắt - "đôi cánh", "bay", "bị cắt ', và rằng con chim có thể “bị thương"), họ cũng đề nghị những người xem
khác (những người có thể có hoặc không nhận thức được video rất có thể là giả mạo hoặc con vật đang bị
bạo hành) bày tỏ những từ và cụm từ tích cực (“ồ”, “hay”, “thích”, “yêu”, “siêu”, “xuất sắc”, “tuyệt vời”, “hạnh
phúc”) cho thấy rằng người xem chỉ đơn giản là thích video và không hề nhận thức được bất kỳ nguy cơ
tiềm ẩn nào có thể xảy đến với các loài động vật trong đó. 

"...những từ và cụm từ tích cực ('ồ',
'hay', 'thích', 'yêu', 'siêu', 'xuất sắc',
'tuyệt vời', 'hạnh phúc') cho thấy
rằng người xem chỉ đơn giản là thích
video và không hề nhận thức được
bất kỳ tiềm ẩn nào có thể xảy đến
các loài động vật trong đó." 
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Người dùng thường chỉ cần chuyển sang một nền tảng
khác với việc khuyến khích người đăng ký / người

theo dõi kênh của họ theo dõi họ một cách trắng trợn
nhất!

CÁC NỀN TẢNG

image smacc id: rec5bEjJ4ZJ4SDtje



Trang 36

Các nhà sản xuất nội dung tàn ác với động vật thường xuyên chia sẻ nội dung của họ
trên nhiều nền tảng khác nhau, cho phép họ tiếp tục nếu một trong các nền tảng xóa
nội dung của họ. Điều này làm cho việc ngăn chặn chúng trở nên đặc biệt khó khăn. 

Mặc dù các chính sách và nguyên tắc cộng đồng của những nền tảng này nghiêm cấm
nội dung tàn ác với động vật, tuy nhiên các nội dung này vẫn tồn tại và nở rộ nền tảng
trực tuyến.

CÁC NỀN TẢNG

Báo cáo này tập trung vào YouTube, Facebook và TikTok. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rất nhiều bài viết
chứa liên kết đến các nền tảng khác; ví dụ: liên kết đến video trên YouTube thường được đăng lên Facebook
và video trên Facebook được đăng trên Instagram. Các nền tảng khác như LinkedIn, Vimeo và Snapchat cũng
được ghi nhận.

KIẾM TIỀN

Một báo cáo vào năm 2020 của Lady Freethinker, một tổ chức thành viên của SMACC, cho thấy YouTube
đang thu lợi nhuận từ những video có nội dung tàn ác với động vật. Hàng trăm video với hơn 100.000 lượt
xem quảng cáo; mỗi video kiếm tiền có hơn 54 triệu lượt xem. Với mô hình trả tiền cho mỗi lần xem của
YouTube, những video này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lady Freethinker ước tính rằng các nội dung họ
ghi nhận có thể kiếm được tới 15 triệu đô la cho những người làm nội dung và 12 triệu đô la cho YouTube.  38

Chương trình Đối tác của YouTube khuyến khích người sáng tạo nội dung kiếm tiền từ kênh của họ, miễn là
người sáng tạo nội dung tuân thủ các chính sách của YouTube. Rất tiếc, các kênh có nội dung về hành vi tàn
ác với động vật dường như đã thoát khỏi việc nhận dạng theo Quy trình đánh giá tiêu chuẩn cộng đồng của
YouTube, vẫn tồn tại trên nền tảng và vẫn kiếm được thu nhập đáng kể. Các điều khoản quy định rằng: 

Đảm bảo kênh của bạn tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của chúng tôi. Khi đăng ký, bạn sẽ trải qua quy
trình đánh giá tiêu chuẩn để kiểm tra xem kênh của bạn có đáp ứng chính sách và nguyên tắc của chúng tôi hay
không. Các kênh đáp ứng các chính sách và nguyên tắc của chúng tôi sẽ được chấp nhận tham gia chương trình.
Chúng tôi cũng liên tục kiểm tra các kênh trong chương trình để đảm bảo các kênh tiếp tục đáp ứng các chính
sách và nguyên tắc của chúng tôi. 39

"có tiềm năng
nhận thu nhập 

12 TRIỆU USD!"



Phần dưới đây là ví dụ về việc hành
vi tàn ác với động vật bị cấm trên
YouTube:

CHÍNH SÁCH CỦA NỀN TẢNG YOUTUBE

Nguyên tắc cộng đồng của YouTube nêu rõ: “Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi xác định những gì chúng
tôi cho phép và không cho phép trên YouTube. Chúng tồn tại để bảo vệ cộng đồng khỏi những nội dung có
hại, quấy rối và làm phiền”. 

Nguyên tắc cộng đồng    không phân loại hành vi tàn ác với động vật trong các điều khoản, tuy nhiên hành vi
tàn ác với động vật nằm trong chính sách nội dung bạo lực hoặc nội dung phản cảm của YouTube:

Trang 37

41
42

CHÍNH SÁCH CỦA NỀN TẢNG 

YouTube, Facebook và TikTok đều có các chính sách công khai về ngược đãi động vật, dù khác nhau về tính
cụ thể và mức độ dễ tiếp cận. Các chính sách này thường xuyên được cập nhật, nhưng như chúng ta đã thấy,
thường không được thực thi. Các chính sách của Facebook và TikTok chủ yếu tập trung vào những tổn hại
về thể chất và có tính máu me, nhưng không thừa nhận các hình thức tàn ác khác. Nguyên tắc của YouTube
rộng và dễ giải thích hơn, đề cập cụ thể về “giải cứu có dàn dựng”. Những thông tin nêu dưới đây là chính
xác tại thời điểm viết báo cáo.
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Trang 38

CHÍNH SÁCH CỦA NỀN TẢNG FACEBOOK

Phần 3 trong các tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook (Cấu kết gây hại và quảng bá tội ác)43nêu rõ: 

44
Phần 3.13 (Nội dung phản cảm - Nội dung bạo lực và phản cảm) mô tả nội dung tàn ác bị cấm:
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  ...sự kết hợp của con người và tính năng máy học để phát hiện nội dung có vấn đề ở quy mô lớn. Tính năng máy
học rất thích hợp để phát hiện các mẫu hành vi, giúp chúng tôi tìm thấy nội dung tương tự với nội dung chúng tôi
đã xóa, ngay trước khi nó được xem.

Chúng tôi cũng nhận ra rằng cách tốt nhất để nhanh chóng xóa nội dung là lường trước các vấn đề trước khi chúng
xuất hiện. Ban Thông tin của chúng tôi theo dõi tin tức, phương tiện truyền thông xã hội và báo cáo của người
dùng để phát hiện các xu hướng mới xung quanh nội dung không phù hợp và làm việc để đảm bảo rằng các nhóm
của chúng tôi đã chuẩn bị để giải quyết trước khi chúng có thể trở thành một vấn đề lớn hơn.”

Phần thực thi chính sách của YouTube nêu rõ rằng “Các kênh cố tình vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có
một lần vi phạm nghiêm trọng chính sách nền tảng sẽ không cần cảnh cáo mà sẽ trực tiếp bị chấm dứt hoạt
động.”50 Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng điều này không phải lúc nào cũng được áp dụng; chúng tôi
đã nhiều lần báo cáo hành vi tàn ác có chủ đích và rõ ràng, tuy nhiên không nhận được phản hồi nào của nền
tảng. Lady Freethinker đã báo cáo mười video giải cứu giả vào tháng 5 năm 2021 qua hệ thống báo cáo trực
tuyến của YouTube. Hơn một tháng sau, tất cả vẫn còn tồn tại.    Xem phần DỮ LIỆU BÁO CÁO CỦA SMACC. 

SỰ THIẾU HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC NỀN TẢNG
Liên minh Châu Á vì Động vật và Liên minh SMAC đã nhiều lần viết thư cho YouTube về nội dung tàn ác,
nhưng cả hai bên đều không nhận được phản hồi thỏa đáng.

Việc giám sát của YouTube chủ yếu do máy móc và trí tuệ nhân tạo đảm nhận. Phần nguyên tắc cộng đồng
của nền tảng có tựa đề “Làm cách nào để YouTube xác định nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng?” nêu rõ
rằng họ sử dụng: 

   46,47,48

   49

   
50

   
51

"Các kênh ... có một lần vi phạm nghiêm trọng chính sách
nền tảng sẽ không cần cảnh cáo mà sẽ trực tiếp bị chấm
dứt hoạt động.” 

CHÍNH SÁCH CỦA NỀN TẢNG TIKTOK

Phần nguyên tắc cộng đồng của TikTok về nội dung bạo lực và phản cảm nêu rõ những điều sau:
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Trang 39

YOUTUBE:



Trang 40

CƠ CHẾ BÁO CÁO

Khi trí tuệ nhân tạo không hiệu quả, các nền tảng truyền thông xã hội dường như chủ yếu dựa vào báo cáo
của người dùng để phát hiện nội dung vi phạm chính sách của họ. Tuy nhiên, các cơ chế báo cáo nội dung đối
xử tàn ác với động vật thường rất khó điều hướng và nền tảng cũng hiếm khi xử lý dựa trên báo cáo của
người dùng.  

Phần "nội dung gắn cờ" (flagging content) của YouTube nêu rõ: "Nếu bạn thấy một nội dung mà bạn cho rằng
nó vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, bạn có thể sử dụng tính năng gắn cờ của chúng tôi để nhân viên của YouTube
xem xét".52 Các thủ tục gắn cờ dường như được cập nhật thường xuyên; khi chúng tôi bắt đầu giai đoạn
nghiên cứu, rất khó để báo cáo cụ thể sự tàn ác đối với động vật; tại thời điểm viết bài, cả ba nền tảng trọng
tâm mà chúng tôi theo dõi đều cung cấp các tùy chọn báo cáo vi phạm đối xử tàn ác với động vật. YouTube
thậm chí còn cho bạn cơ hội để mô tả lý do tại sao bạn cho rằng bài đăng có nội dung ngược đãi động vật.
Mặc dù vậy, hầu hết các bài đăng vẫn được phát và vẫn tồn tại trên mạng một tuần sau khi được báo cáo
(xem phần DỮ LIỆU BÁO CÁO của SMACC).

YouTube có chương trình "Người gắn cờ đáng tin cậy" (Trusted Flagger), được phát triển "để giúp cung cấp
các công cụ mạnh mẽ cho cá nhân, cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ (NGOs), đặc biệt hiệu quả trong
việc thông báo cho YouTube về nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi."53 Tuy nhiên, khi một tổ
chức thành viên của liên minh SMACC xin gia nhập, họ đã bị từ chối với lý do YouTube "không tích cực giới
thiệu những người gắn cờ có kiến   thức chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến tổ chức của bạn tại thời điểm
này."

"Rất tiếc, họ không tích cực giới thiệu những người gắn cờ có kiến thức
chuyên môn trong các lĩnh vực chính sách phù hợp nhất với tổ chức của
bạn tại thời điểm này." 

 52

DỮ LIỆU BÁO CÁO CỦA SMACC

Trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã báo cáo 60 video riêng lẻ về
nội dung đối xử tàn ác với động vật. Nhóm các nhà nghiên cứu của chúng tôi được cung cấp các hướng dẫn
cụ thể về cách báo cáo hành vi tàn ác đối với động vật cho từng nền tảng. 41 video đã được báo cáo lên
YouTube là “Nội dung bạo lực hoặc đáng sợ - ngược đãi động vật” hoặc “Nội dung căm thù hoặc ngược đãi
- lạm dụng những cá nhân dễ bị tổn thương”; 11 video đã được báo cáo đến TikTok là “Ngược đãi động vật”
và 8 video được báo cáo đến Facebook là “Bạo lực - ngược đãi động vật”.
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bước 1:

bước 1: bước 2: bước 3:

Trang 41

Báo cáo với Facebook:

Báo cáo với Tik Tok: bước 2:

Báo cáo với YouTube:

bước 1: bước 2: bước 3:

Ngoài ra, nhóm của chúng tôi được khuyên rằng họ có thể báo cáo nội dung đối xử tàn ác với động vật lên
YouTube dưới dạng Nội dung bày tỏ căm thù hoặc lạm dụng (Lạm dụng những cá nhân dễ bị tổn thương).
40/41 đã chọn tùy chọn đầu tiên và báo cáo nội dung bạo lực hoặc ghê tởm (Ngược đãi động vật).



Trang 42

Không rõ ràng & có chủ đích - 30 video
Rõ ràng & cố ý - 25 video
Mơ hồ & không cố ý - 4 video
Rõ ràng & không cố ý - 1 video

Cố ý tra tấn động vật (thể chất và tinh thần)
Ăn động vật sống; Cứu hộ giả; Săn bắn 
Trêu chọc 
Động vật hoang dã làm thú cưng 
Sự phẫn nộ giả tạo
Động vật như công cụ giải trí; 
Khác 

TIẾP THEO...

Các video được báo cáo đã được các nhà nghiên cứu của chúng tôi phân loại là;

Các video được báo cáo có chủ đề như sau:  

Các hành vi lạm dụng cụ thể bao gồm Động vật đánh nhau/Khuyến khích đánh nhau; Cho động vật sử dụng
rượu/ma túy; Lạm dụng tình dục; Xử lý/Môi trường không thích hợp; và Khiện động vật bị hoảng sợ bởi
động vật/thú ăn thịt khác. 
Vào ngày 17 tháng 8, chúng tôi đã kiểm tra từng liên kết video để xác định xem liệu có bất kỳ hành động nào
được thực hiện sau các báo cáo về sự tàn ác hay không. Trong số 60 video được báo cáo, chỉ có hai video bị
xóa; một của YouTube vì vi phạm chính sách về nội dung bạo lực hoặc nội dung xấu, video còn lại có lẽ đã bị
TikTok xóa vì lý do tương tự (chúng tôi không thể xác minh điều này). Cảnh báo về nội dung xấu đã được
đưa ra trên sáu video trên YouTube và một video trên Facebook. 51 video còn lại vẫn hoạt động và có thể
xem mà không bị giới hạn. Những video này bao gồm các cuộc giải cứu giả, săn bắt và giết động vật hoang
dã được bảo vệ hợp pháp, chó bị đe dọa về thể chất, khỉ bị cho uống rượu và cho tắm trong rượu, động vật
bị ăn thịt khi còn sống và mèo con bị đánh thuốc mê rồi bị dán đậu khô khắp người. Không có kênh, người
dùng hoặc trang liên quan bị giới hạn nội dung theo bất kỳ cách thức nào.

0 5 10 15 20

Cố ý tra tấn động vật (tinh thần hoặc thể chất) 
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Các video được báo cáo - chủ đề

[trong số 60 báo cáo] 
...51 video còn lại
vẫn hoạt động và có
thể xem mà không bị
giới hạn.
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Gần đây một người nổi tiếng trên mạng đã chia sẻ nội dung ngược
đãi động vật lên trang của họ, là một trong hàng trăm nghìn người
không nhận thức được rằng “giải cứu động vật giả” đang là vấn nạn
tràn lan trên mạng. Xem mục GIẢI CỨU ĐỘNG VẬT GIẢ . 

Sau đây là lời thuật lại của một tổ chức thành viên của SMACC vào
ngày 5 và 6 tháng 8 năm 2021. 

“Vào tối ngày 5 tháng 8, tôi vô tình xem được một video giải cứu động
vật giả trên Facebook. Ai đó đã tạo ra video này bằng cách chèn chú
thích trên một đoạn clip ngắn được lấy từ trang “SR Monkey Daily”, một
trang chuyên đăng tải nội dung ngược đãi động vật. Đương nhiên, tôi đã
báo cáo video này là ngược đãi động vật, thông qua chức năng “báo cáo
nội dung bạo lực trên Facebook."

Khi tôi kiểm tra lại vào ngày hôm sau, video đã được xóa trên trang của người đăng tải, nhưng video gốc vẫn đang
được phát trực tiếp, do sự thờ ơ của Facebook về nội dung này.

Trải nghiệm này chứng minh rằng những video giải cứu giả như thế này được tạo ra rất dễ dàng và làm cho người
xem nghĩ rằng những người này đang làm việc tốt, trong khi trên thực tế, có nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng
những người tạo ra những video này đang đe dọa và ngược đãi động vật, với mục đích tạo ra thông tin sai lệch,
thu hút nhiều lượt theo dõi và quan trọng nhất là lợi nhuận.”

FACEBOOK TỪ CHỐI GỠ VIDEO GIẢ VỜ GIẢI CỨU ĐỘNG VẬT

Trong vòng vài giờ, Facebook đã phản hồi, nói rằng họ không cho rằng
video này vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng của họ.



CÁC CHỦ ĐỀ VÀ CÁC DẠNG NGƯỢC
ĐÃI - CÁI NHÌN CỤ THỂ HƠN
Vụ tai nạn được tua đi tua lại nhiều lần, được quay chậm,

sau đó khuôn mặt khỉ con bị ruồi bâu kín được quay
chậm, hiện lên dòng chữ “ruồi cũng cần phải ăn”

image smacc id: recWAP 32Clip1



GIẢI CỨU GIẢ

Các bối cảnh giải cứu động vật giả (hay “giải cứu được dàn dựng” theo tiêu chuẩn cộng đồng của YouTube),
là một hình thức khá phổ biến của nội dung ngược đãi động vật hiện nay. Trong những video này, động vật
thường bị đặt vào những tình huống nguy hại, thường nguy hiểm đến tính mạng, sau đó là cảnh có một
người đến “giải cứu” chúng. Nội dung giả giải cứu động vật có thể bao gồm việc cố tình đặt động vật ăn thịt
và con mồi gần nhau; đặt động vật vào bẫy, rãnh nước, hoặc chôn vào hố dưới đất; cố tình làm chấn thương
hay khiến động vật bị bệnh; dán động vật vào các bề mặt khác nhau; hoặc cố tình đặt động vật vào bất kỳ
tình huống nguy hại nào khác. Dù là trong trường hợp nào, một hoặc nhiều động vật đều bị quay phim ở
trong tình huống nguy hiểm, và cuối cùng “được giải cứu” bởi con người. Trong một số trường hợp, một
nhân vật “anh hùng” hoặc một con vật cần được giải cứu sẽ xuất hiện liên tục. Một số video giả giải cứu động
vật là rất dễ nhận ra, trong khi có nhiều video khó nhận ra hơn. 

Những người làm ra video này dễ dàng tránh bị phát hiện bằng cách sử dụng những từ khóa như “giải cứu”
hay “cứu tinh”, một vài bình luận xuất hiện tỏ ra thích thú với nội dung ngược đãi này, số còn lại bị đánh lừa
và thật sự tin rằng những cảnh “giải cứu” này là thật, từ đó bình luận, thích, và chia sẻ video. Những video
giải cứu giả này có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về mặt thể chất và tâm lý cho tất cả động vật
liên quan.  

Để nhận biết được những tình huống giải cứu giả này, người xem nên cẩn thận với những kênh đăng nhiều
video giống nhau, hoặc có sự xuất hiện liên tục của một người hay con vật nhất định, hoặc có chủ đề nhất
định (ví dụ như những video người “giải cứu” động vật khỏi kẻ săn mồi).
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GIẢ VỜ NỔI GIẬN
Tương tự như các video “giải cứu giả”, những video “giả vờ nổi giận” thường tỏ ra ngạc nhiên và tức giận với
nội dung ngược đãi động vật đang được tạo ra và chia sẻ. Tuy nhiên khi xem xét kỹ hơn, ta có thể dễ dàng
nhận thấy rằng những video này được tạo ra và chia sẻ nhằm mục đích tăng tương tác và mang lại lợi nhuận.
Đáng quan ngại hơn, những người tạo nên nội dung giả vờ nổi giận này tỏ ra mình đang “đấu tranh cho động
vật”, từ đó thu hút sự chú ý của người yêu động vật, có những người sẽ xem và chia sẻ video. Kênh “On
Blast” đã miêu tả nội dung của họ như sau: 

“Nội dung chỉ dành cho người trưởng thành – Khán giả nên cân nhắc trước khi xem. Vì động vật không có tiếng
nói, On Blast được tạo ra để vạch trần những người lợi dụng, bóc lột linh trưởng trên mạng xã hội.”

Kênh đưa ra thông tin liên hệ của một vài tổ chức vận động bảo vệ động vật uy tín, nhưng đồng thời cũng
đăng tải nhiều video ngược đãi khỉ và có đường liên kết đưa người xem tới một cửa hàng trực tuyến. (xem
mục THÙ HẬN VỚI KHỈ).
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VÍ DỤ VỀ GIẢI CỨU GIẢ
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THÙ HẬN VỚI KHỈ

Thù hận với khỉ là một chủ đề xuất hiện nhiều trong các nội dung ngược đãi động vật trên mạng. Chúng tôi
đã thống kê lại nội dung căm ghét khỉ theo chủ đề và sự ngược đãi cụ thể, ví dụ như “Cố ý tra tấn động vật
(cả thể chất và tinh thần)”, “Động vật như công cụ giải trí”, và “Giả vờ giải cứu động vật”. (xem mục NỘI
DUNG NGƯỢC ĐÃI ĐỘNG VẬT).  

Nội dung mang tính căm ghét khỉ, thường được thực hiện trên khỉ con, đã được lan truyền trên mạng xã hội
trong suốt nhiều năm qua. Trong tổng số 5.480 video chúng tôi ghi nhận được, có tới 703 video về linh
trưởng, hầu hết là khỉ. Nhiều kênh chỉ đăng nội dung ngược đãi khỉ, có kênh đăng hàng trăm video. Chúng tôi
không thể thống kê được tất cả video do giới hạn về thời gian và nguồn lực. Đa số nội dung căm ghét khỉ đều
nhắm tới khỉ đuôi dài, một loài khỉ bản địa ở Đông Nam Á. Sự tiếp xúc của con người và khỉ hoang dã đã gia
tăng ở vài quốc gia do con người xâm lấn vào môi trường sống của chúng. Do đó khỉ đuôi dài thường bị coi
như một loài gây hại và không được pháp luật bảo vệ.54 Indonesia, Cam-pu-chia, Việt Nam, và Thái Lan là
những quốc gia sản xuất nội dung căm ghét khỉ nhiều nhất, nhưng người xem lại đến từ khắp nơi trên thế
giới.  

Những người tạo ra nội dung căm ghét khỉ nhận thấy giá trị tiền bạc của việc tra tấn khỉ sơ sinh hoặc cố
tình đặt chúng vào những tình huống đáng sợ và căng thẳng để ghi lại phản ứng của khỉ. Sau đó họ sẽ đăng
tải nội dung bạo lực này lên mạng xã hội, nhằm giải trí và thỏa mãn khán giả, đồng thời có thể kêu gọi tiền
ủng hộ để tạo thêm nhiều nội dung như vậy. Khán giả bình luận về “chất lượng” của lần tra tấn, cho biết mức
độ hài lòng của họ và yêu cầu cụ thể những hành vi ngược đãi khác.
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54
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Mô tả từ các nhà nghiên cứu SMACC:
Video căm thù khỉ cho thấy tổng hợp các cảnh quay từ
các kênh khác có xác khỉ con đã chết, hầu hết đều do mẹ
của chúng bế, với chú thích tôn vinh cái chết và sự đau
khổ của khỉ.

Mô tả từ các nhà nghiên cứu SMACC::
Video tổng hợp các cảnh quay cảnh khỉ (chủ yếu là
khỉ sơ sinh, một số "thú cưng" bị lạm dụng) uống
nước tiểu, đi tiêu và sờ vào phân, khỉ con "được
nuôi" kêu lên vì sợ hãi.



Thậm chí có những video cho thấy những hành vi bạo hành thể chất và tinh thần kinh khủng hơn; một con
khỉ đang ốm nặng bị chôn tới cổ bởi một người đang gào thét và “than khóc” một cách cường điệu; hai con
khỉ sơ sinh bị nhốt trong một cái chuồng nhỏ, sau đó từ từ bị dìm xuống nước trong khi chúng vội vàng tụm
lại ở phần trên của chuồng; những con khỉ sơ sinh khác bị dìm sâu xuống nước, cố gắng vùng vẫy để nổi lên.
Trong nhiều trường hợp, những con khỉ trên không bị nuôi nhốt mà chỉ đơn thuần sống ở khu vực thành thị
hoặc nông thôn cùng với con người. Một video liên tục chiếu lại cảnh một con khỉ bị xe ô tô đâm (xem ĐỘNG
VẬT NHƯ CÔNG CỤ GIẢI TRÍ).
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Những kênh căm ghét khỉ thường đăng video có khỉ con bị tách khỏi mẹ - riêng việc này đã là một hành vi
ngược đãi. Trong một số video, khỉ bị nuôi giữ trong điều kiện tồi tệ và thường xuyên bị “phạt”, tắm, đối xử
thô bạo, hoặc phải chịu đựng nhiều tình huống và cách đối xử gây căng thẳng khác. Đồ ăn được đưa ra và rồi
bị thu lại. Khỉ bị tát, bị trói tay ở sau lưng, bị ép ăn những chất độc hại, và bị làm cho hoảng sợ bằng pháo
hoa. Những cá thể khỉ sơ sinh này thường xuyên được ghi lại trong tình trạng gào thét, co rúm người và bị
căng thẳng rõ rệt. Ví dụ, cảnh quay một con khỉ con đang trong trạng thái lo sợ bị tấn công bởi một con gà
trống mà không hề có sự can thiệp, hay một con khỉ khác bị giữ chặt, vật lộn không thể thoát ra được khi bị
chĩa vòi hoa sen vào dương vật trong một thời gian dài.

YouTube và nhiều nền tảng mạng xã hội khác đã tạo ra cơ hội giao tiếp và kết nối những người thích xem
hành vi tra tấn và làm khỉ đau đớn lại với nhau. Điều tra của Lady Freethinkers và Hành động vì Linh trưởng
đã tiết lộ nhiều hành vi ngược đãi khỉ còn tàn ác, bạo lực và khủng khiếp hơn.55565 Kết quả điều tra cho
thấy những thành viên của nhóm kín “Monkey Haters” (“Những người căm ghét khỉ”) ở Mỹ, hoạt động trên
Telegram, đã trả tiền để có thể thấy khỉ con ở Indonesia bị tra tấn và giết chết. Tứ chi bị chặt đứt, và khỉ bị
hỏa thiêu. Những thành viên của nhóm này quen biết nhau qua những kênh căm ghét khỉ trên YouTube.

image smacc id: recEhIxCkfGCPiZzb 1,3,4
Mô tả từ các nhà nghiên cứu SMACC:
Khỉ con bị cảnh cáo và đánh đòn vì "hành vi sai trái" từ "mẹ"  là con người.

Mô tả từ các nhà nghiên cứu SMACC:
Một người đàn ông đang đem ba con khỉ xuống khu vực nước sâu, liên tục đặt chúng lên một cành cây, những con
khỉ con tuyệt vọng bám lấy con khỉ lớn hơn, vật lộn để giữ đầu của chúng trên mặt nước nhưng nhiều lúc vẫn chìm
nghỉm.

image smacc id: recfTxrDYeDdlcaSN 4,1,3

 55,56,57
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Mô tả từ các nhà nghiên cứu
SMACC:
Video quay cảnh một chú khỉ con
còn rất nhỏ đang quấn vào dây cáp
và một số cảnh bám vào bức
tượng, lúc thì điên cuồng khóc, lúc
khác thì không thể chống chọi
được với sự tuyệt vọng và kiệt sức.

image smacc id: recalGnCXiKbJSiu0 1-2

Mô tả từ các nhà nghiên cứu
SMACC:
Có thể nghe thấy tiếng mưa khi
khỉ con ngồi một mình, lạnh giá,
khóc và tự xoa dịu mình trên hiên
của một tòa nhà bị buộc bằng sợi
xích ngắn gắn vào dây nịt mà nó
đang đeo.

image smacc id: (L-R) recMuDtuwYelowpIQ, recK6URLezU8Etf8V, recLtTMwRQ2cUSFX2

Mô tả từ các nhà nghiên cứu SMACC:
Khỉ con bị đánh và dọa bị đánh.

Mô tả từ các nhà nghiên cứu
SMACC:
Linh trưởng con bị bắt giữ gánh sữa
như "hình phạt". 

Mô tả từ các nhà nghiên cứu
SMACC:
Khỉ con bị buộc quanh cổ.

image smacc id: rec4k36WBxEouDMhC 1-2

Kể từ khi được thành lập, “Monkey Haters” đã bắt đầu tuyển thành viên bằng cách liên kết với những người
bình luận, bày tỏ sự thích thú với những nội dung tra tấn khỉ trên YouTube. Bằng việc cho phép những kênh
căm ghét khỉ hoạt động qua năm tháng, YouTube, Facebook, và các nền tảng mạng xã hội khác đã tiếp tay
cho những kẻ bệnh hoạn, ám ảnh với sự ngược đãi động vật, để họ có thể liên kết lại, và đẩy những hành
động biến thái, ghê tởm lên cao hơn nữa nhằm kiếm lợi nhuận.



Trang 50

Mô tả từ các nhà nghiên cứu SMACC:
"Video "Ghét khỉ" tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau về những con khỉ chết - xác chết bị các con khỉ khác giữ /
kéo, các cuộc tấn công của động vật ăn thịt và video "mở hộp" về một con khỉ con đã chết (ban đầu từ kênh
"Monkey Solo") nơi người mua vuốt ve, tương tác với xác chết, đặt một con khỉ con sống dựa vào xác chết, tắm
cho xác chết. 

image smacc id: (L-R) recVhI65pTJcH824E 1-3

Mô tả từ các nhà nghiên cứu SMACC:
Đoạn clip ngắn cho thấy khỉ con non phản ứng với vẻ đau khổ trong khi một người đàn ông (chủ/người buôn
bán) cố gắng cạy chúng khỏi tuyệt vọng bám vào xác chết của một con khỉ khác.

image smacc id: (L-R) recYpsugG4Li5EMUB 2,3,4

image smacc id: recLCyxoPbuTppsEd image smacc id: recxkRoajvAABTMcs

Khác với những video tàn ác một cách hiển nhiên trên, có một lượng lớn video khỉ con mặc quần áo. Hầu
hết người xem không coi hành động này là hành vi ngược đãi. Tuy nhiên, để có thể mặc quần áo, dù là bỉm
hay váy, khỉ con đều phải bị tách khỏi mẹ, và được nuôi giữ như “thú cưng”, hoặc trong những điều kiện
giống thú cưng. Việc bị tách khỏi mẹ được coi là gây tổn thương nghiêm trọng cho tất cả các loài linh
trưởng. Hơn nữa, những hình ảnh khỉ mặc quần áo cũng gián tiếp gây hại tới công cuộc bảo tồn và phúc lợi
của loài linh trưởng (xem mục tiếp theo).  



ĐỘNG VẬT LÀM CÔNG CỤ GIẢI TRÍ
Động vật đã luôn bị sử dụng như công cụ giải trí trong nhiều nền văn hóa xuyên suốt lịch sử loài người, và
điều này vẫn tiếp tục cho tới ngày nay. Chúng bị sử dụng ở rạp xiếc như những “nghệ sĩ đường phố”, ở
những điểm thu hút khách du lịch, hay bị bóc lột khi làm thú cưng. Cả động vật thuần hóa và động vật hoang
dã đều bị đẩy vào những hoàn cảnh phi tự nhiên hoặc bị ép đánh nhau nhằm giải trí cho con người. Kinh
khủng hơn, một số video tổng hợp những cảnh động vật bị bệnh, bị thương, hoặc đang trong trạng thái đau
đớn, được tạo ra chỉ để giải trí, và thường được ghép với nhạc nền và chú thích hài hước. Những video sử
dụng động vật như công cụ giải trí chiếm tới 14,3% (781) tổng số video mà chúng tôi thống kê. Những
video này bao gồm nhiều hình thức ngược đãi cụ thể. 

Trong khi xiếc thú vẫn được coi là hợp pháp ở một vài nơi, việc này được những nhân viên phúc lợi động vật
coi là tàn nhẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phúc lợi của động vật bằng cách không cho chúng sống trong
môi trường tự nhiên phù hợp, và thường yêu cầu chúng thực hiện và giữ những tư thế không tự nhiên, ảnh
hưởng tồi tệ đến sức khỏe thể chất của chúng.58 Hầu hết những đường liên kết mà chúng tôi ghi lại dẫn đến
những tiết mục giống như xiếc động vật không nằm ở đầu trang tìm kiếm; một số tiết mục dù hợp pháp,
nhưng rất tàn bạo – ví dụ, một con gấu ngựa bị bắt ép nhảy múa; một số là bất hợp pháp, nhưng là thực hành
thường gặp – như cảnh quay những con khỉ nhảy nhót của Indonesia (được gọi là topeng monyet), thực chất,
động vật hoang dã bị bắt trộm từ khi còn nhỏ, bị tách khỏi mẹ, bị huấn luyện bằng những phương thức tàn
bạo và bị ép biểu diễn trên những khu phố đông đúc. Chúng tôi cũng thống kê được những cảnh quay du
khách tạo dáng chụp hình với những động vật diễn xiếc và những động vật hoang dã khác. Đang ngày càng
có nhiều nghiên cứu cho thấy tác hại từ việc chụp ảnh “tự sướng” (selfie) với động vật hoang dã.

Vào năm 2017, Instagram đã thừa nhận rằng họ đã tiếp tay cho đường dây buôn bán động vật hoang dã
bằng cách tạo ra một nền tảng để người dùng có thể chia sẻ ảnh “tự sướng” với động vật hoang dã. Mặc dù
Instagram hứa sẽ hành động,61 tuy nhiên đến tháng 7 năm 2021, vấn đề vẫn chưa được giải quyết – người
xem đơn giản chỉ cần bỏ qua một lời cảnh báo để có thể xem được những hình ảnh với những hashtag nhất
định.

Có những nội dung ghi lại cảnh động vật như công cụ
giải trí nhưng đó không phải là những động vật đã được
huấn luyện, mà lại là nội dung cổ vũ sự đau khổ của con
vật khi chúng bị thương hay căng thẳng. Ví dụ, một
người dùng YouTube với tên gọi “Dr PoPo” (trước đây
có tên là “Monkey PoPo”) đã quay cảnh một con khỉ con
ô-tô đâm, đau đớn, quằn quại, và chết dần, trong khi
đang được khỉ mẹ đau khổ bế đi. Vụ tai nạn được tua đi
tua lại nhiều lần, được quay chậm, sau đó khuôn mặt
khỉ con bị ruồi bâu kín được quay chậm, hiện lên dòng
chữ “ruồi cũng cần phải ăn”. 
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Trang 52

Nội dung ngược đãi động vật với cảnh các con vật đánh nhau (chọi nhau) thường xuyên xuất hiện trên
mạng xã hội. SMACC đã thu thập được hơn 500 video với nội dung này, hầu hết là trên YouTube (việc này
chỉ minh chứng rằng việc phát hiện nội dung ngược đãi động vật trên YouTube rất dễ dàng, không phải do
nội dung này hiếm trên các nền tảng mạng xã hội khác). Những động vật được sử dụng bao gồm các loài từ
côn trùng, như bọ cạp và nhện, cho tới rắn, gà trống, chó, khỉ, và vượn. Những “trận đấu” có thể được dàn
dựng hoặc cố ý gây ra (đười ươi đấm bốc, chọi chó hoặc chọi gà), có thể xảy ra trong khi săn bắt (chó đánh
nhau và giết một con báo), hoặc được quay một cách tình cờ và được gắn mác “hài hước”. Ví dụ, một con
khỉ con được mặc quần áo bị một con gà trống tấn công. Người đứng xem không ngăn trận đánh này, và
con khỉ cũng không được khám vết thương hay được xoa dịu (xem mục CĂM GHÉT KHỈ). 
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săn bắn - các kiểu lạm dụng cụ thể
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SĂN BẮN 

Trong tổng số 5.480 video được thu thập, có 2.634 video được phân loại là “săn bắt”, với những hình thức
ngược đãi cụ thể như sau: 

Chúng tôi thống kê lại những nội dung săn bắt theo các phương thức như săn bắt động vật bằng động vật
khác; sử dụng bạo lực không cần thiết; săn bắt chiến phẩm; hoặc săn bắt với những phương thức không
truyền thống như sử dụng súng máy từ trực thăng. Không bao gồm hoạt động đánh cá và săn hươu.

Mặc dù việc săn bắt động vật được chấp nhận là một hành động bình thường trên toàn thế giới, những video
săn bắt này thường được tạo ra chỉ nhằm mục đích tăng tương tác và kiếm lợi nhuận trên nỗi đau của động
vật. Những video này thường cho thấy cái chết kéo dài, cũng như sự đau khổ tột cùng của động vật bằng
hình thức săn bắt hợp pháp và bất hợp pháp – đôi khi động vật bị giết hại là loài có nguy cơ tuyệt chủng
hoặc được pháp luật bảo vệ.

Sự tràn lan của hàng nghìn video săn bắt trên mạng xã hội đã trực tiếp đẩy mạnh và bình thường hóa hành vi
ngược đãi động vật khi gắn mác chúng là “vui vẻ và thú vị”, không màng tới tính mạng của động vật. 

Trang 53

Trong số 2147 video về chủ đề săn bắn mà chúng tôi ghi lại, 1976 được xếp vào chủ đề phụ về săn bắn. Phần lớn
trong số này là "săn bằng súng" và "săn bằng chó". Các kiểu ngược đãi khác (được trình bày ở trên), cũng được ghi
lại trong các video về chủ đề săn bắn - ví dụ: một con chó chiến đấu với một con báo đến chết trong quá trình đi
săn.



VIDEO ĐÈ, ÉP ĐỘNG VẬT
Một trong những hành vi ngược đãi động vật Rõ ràng và Cố ý kinh khủng nhất mà chúng tôi ghi lại là các
video quay cảnh con người đè chết động vật, bằng một chiếc giày, hoặc một đồ dùng như cuốn sách với
người ngồi bên trên. Trong những hành vi ngược đãi không thể tưởng tượng nổi này, động vật phải chịu
đựng nỗi khiếp sợ và đau đớn tột cùng. 
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Trang 54 

Những video nghiền nát
được biết đến là để phục
vụ cho những người ái vật.

Khi xem những cảnh quay
người đè nát động vật
nhỏ, chúng tôi nhận thấy
rằng những video này
cũng thu hút những kẻ tìm
kiếm sự kích thích từ hình
ảnh tra tấn, bạo lực, cực
đoan. 

QUAY CẢNH ĂN ĐỘNG VẬT

Trên mạng xã hội có rất nhiều video quay cảnh người ăn động vật sống hoặc các bộ phận của chúng. Chúng
tôi thu thập được 88 video ăn động vật sống, mặc dù có nhiều video hơn thế; hầu hết chúng đến từ các kênh
chuyên đăng tải nội dung này, và chúng tôi không thể ghi lại hết từng video. Một video quay cảnh một phụ
nữ ăn một con bạch tuộc còn sống và đang cố gắng vùng vẫy chạy trốn với 3.445.713 lượt xem, chứng minh
cho quy mô vô cùng nghiêm trọng của vấn đề này. Một video khác cho thấy một phụ nữ Việt Nam ăn chân
gấu, mặc dù điều này bất hợp pháp. Các nền tảng mạng xã hội đóng góp vào vấn đề này bằng cách lưu trữ, từ
chối xóa bỏ phần lớn nội dung tàn ác với động vật và quảng bá những hành vi này như là một hành động
đúng đắn và được xã hội chấp nhận. 
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ĐỘNG VẬT HOANG DÃ LÀM THÚ CƯNG

. 

Trang 55
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Chúng tôi đã ghi nhận 517 video với nội dung dùng động vật hoang dã làm thú cưng.
Những nội dung này thường không hiển nhiên vi phạm chính sách của các nền tảng
mạng xã hội, tuy nhiên video thường cho thấy hình ảnh động vật hoang dã bị nuôi
nhốt bất hợp pháp và trong điều kiện sống tồi tệ, không phù hợp. 
  
Trong số video động vật hoang dã làm thú cưng được chúng tôi ghi lại, linh trưởng
chiếm đa số – hầu hết là khỉ. Điều này có thể do phương pháp nghiên cứu của chúng
tôi, và do sự trùng lặp với các chủ đề khác (ví dụ, mục CĂM GHÉT KHỈ). Một video
trên TikTok cho thấy một con vượn cáo đuôi vòng, một loài nguy cấp, đang ngồi ăn
kẹo mút giữa một quán café hoặc quán bar đông đúc, có nhiều người vây quanh. Một
video khác cho thấy một con tinh tinh nhỏ (khoảng 12-18 tháng tuổi) được cho mặc
quần áo và vượt sông cùng với một con chó đang vô cùng hoảng sợ. Tinh tinh là loài
đang trên bờ vực tuyệt chủng. Một con tinh tinh ở độ tuổi ấy không nên bị tách khỏi
mẹ. Cũng có hàng trăm video về khỉ sơ sinh, khỉ vervet, và các loài khỉ khác - bị tách
khỏi mẹ - mặc bỉm hoặc quần áo, và thường bị ép ăn uống theo chế độ không những
không lành mạnh, mà còn có khả năng cao khiến chúng bị bệnh. Đôi khi có cả cảnh
khỉ được rao bán trong những chiếc chuồng chật chội, bẩn thỉu. Cũng có nhiều video
với những người chủ “thân thương” – những người có lẽ không nhận thức được rằng
họ đang làm hại động vật nghiêm trọng khi nuôi chúng trong một môi trường không
thể nào đáp ứng các nhu cầu cơ bản của chúng. 

Những loài động vật khác được chúng tôi ghi lại còn bao gồm hổ và cú mèo. Những
con cáo đang hoảng sợ trong một vườn thú tư nhân, thu mình lại khi một người đàn
ông lại gần chúng. Một người đàn ông vuốt ve con sư tử trắng trong phòng khách
của anh ta. Những con gấu được cho bú bình trên bãi cỏ tươi tốt bên cạnh những
chiếc ô-tô sang trọng. Tất cả video này sẽ bình thường hóa quan điểm động vật
hoang dã và con người nên tiếp xúc gần với nhau, rằng chúng an toàn và có thể phát
triển tốt khi chung sống với con người.

Những chuyên gia về phúc lợi động vật khẳng định rằng động vật hoang dã không
phải là thú cưng phù hợp.62,63,6 Dù hợp pháp hay không, việc động vật hoang dã
sống chung với con người không đem lại lợi ích cho cả hai bên. Cả hai đều có nguy cơ
bị thương và mắc bệnh, dù người chủ có thiện ý cũng không thể tạo ra môi trường xã
hội và thể chất phù hợp với loài vật ấy. Những hình ảnh động vật hoang dã gần gũi
với con người truyền bá tư tưởng sai lệch rằng những con vật này đang được an
toàn, hạnh phúc, và đang không bị dần tuyệt chủng trong tự nhiên. Những hình ảnh
này làm cho vấn đề buôn bán động vật hoang dã làm thú cưng trở nên trầm trọng
hơn trên toàn thế giới, dù hợp pháp hay bất hợp pháp.

62,63,64

 65,66,67



...Sau nhiều năm làm việc với các công ty công nghệ,
chúng tôi đã rút ra kết luận rằng họ biết đây là một vấn

đề cực kỳ khó khăn, họ không muốn nhìn thẳng vào
vấn đề vì giải quyết nó một cách thỏa đáng sẽ hao tốn

nhiều công sức và tiền bạc

PHÁP LÝ
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                                    David Thomas, từ công ty luật có tên gọi Những người ủng hộ Động vật (Advocates for
Animals) tại Anh viết: 

Có nhiều thách thức trong việc sử dụng luật pháp để ngăn chặn các video ngược đãi động vật. Thứ nhất, thông tin
trên mạng phân bố trên toàn cầu, và mỗi quốc gia sẽ có luật lệ riêng đối với hành vi quay, đăng tải, xem/chia sẻ
video này. Thứ hai, hành vi ngược đãi động vật có thể không phải là hành động bất hợp pháp ở quốc gia thực hiện
hành vi (và việc xem/chia sẻ những video có nội dung này cũng vậy). Thứ ba, các công ty mạng xã hội thường biện
luận rằng họ chỉ đơn thuần là những nền tảng mạng và không chịu trách nhiệm cho nội dung được đăng tải –
nhưng quan điểm này cũng đang bị phản bác tại nhiều nơi, quan trọng là trong đó có Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, việc áp dụng đầy đủ luật pháp cũng có thể mang lại nhiều lợi ích. David Thomas nói thêm: 

Mấu chốt là việc tìm kiếm giải pháp không chỉ đến từ luật bảo vệ động vật hay luật an ninh mạng. Cách tiếp cận
cần phải thay đổi theo mỗi quốc gia/khối thương mại, ví dụ như Liên minh Châu Âu, nhưng khả năng cao là ít nhất
sẽ có những giải pháp tạm thời ở hầu hết mọi nơi.

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều điều luật cụ thể đang hoặc sắp có hiệu lực. Ví dụ, Mỹ có một số điều luật, mặc
dù không bao quát như những điều luật cũ bị bác bỏ bởi Tòa án Tối cao vài năm trước. Liên minh Châu Âu hiện
đang xem xét Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, thắt chặt hơn trách nhiệm giải trình của các nền tảng mạng xã hội có
chứa nội dung bất hợp pháp, và Anh gần đây đã công bố bản dự thảo Đạo luật An ninh Mạng với mục đích tương
tự. Cả hai đạo luật này cần được tiếp tục sửa đổi để có thể giới hạn phạm vi của những video ngược đãi động vật.  

Các video ngược đãi động vật là một thảm họa tồi tệ đối với nhân loại. Để loại bỏ chúng đòi hỏi các chiến lược
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phức tạp trên nhiều lĩnh vực. Luật pháp là một yếu tố quan trọng bởi vì cuối cùng,
điều quan trọng là cần phải đưa ra những quy định gì, phải thực thi đầy đủ, và áp dụng trên toàn cầu. Cùng lúc, sẽ
cần một loạt các kỹ thuật pháp lý để gây áp lực tối đa lên người gây ra hành vi tàn ác với động vật và người xem
video trên nền tảng trực tuyến. 

TÍNH HỢP PHÁP VÀ THỰC THI

Phương diện pháp lý đằng sau những nội dung ngược đãi động vật trên mạng xã hội là một vấn đề toàn cầu.
Hành vi ngược đãi động vật không phải là hành động bất hợp pháp ở tất cả các khu vực trên thế giới, và kể
cả ở những nơi coi hành vi này là bất hợp pháp, việc thực thi pháp luật vẫn chưa hiệu quả hoặc còn nhiều
thiếu sót. Các nền tảng mạng xã hội không những lan truyền rộng rãi nội dung ngược đãi động vật, mà còn
khuyến khích chúng bằng cách tạo ra lợi nhuận. Sự đề cao quyền riêng tư và tự do ngôn luận của người dùng
đã gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, và truy tố những người quay lại hành vi ngược đãi động vật
trong trường hợp hành vi quay phim này là bất hợp pháp. 
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Gretchen Peters, nhà sáng lập của Liên minh chống Tội phạm Trực tuyến (ACCO),
chia sẻ với SMACC rằng:

Từ kinh nghiệm của chúng tôi, các nền tảng mạng xã hội sẽ khẳng định rằng họ muốn gỡ bỏ nội dung ngược đãi
động vật và tội phạm về động vật hoang dã, và nói rằng họ thật sự quan tâm vấn đề này, nhưng sau đó họ sẽ chỉ
hành động ở mức tối thiểu. Sau nhiều năm làm việc với các công ty công nghệ, chúng tôi đã rút ra kết luận rằng họ
biết đây là một vấn đề cực kỳ khó khăn, họ không muốn nhìn thẳng vào vấn đề vì giải quyết nó một cách thỏa đáng
sẽ hao tốn nhiều công sức và tiền bạc.



tiếp theo...

Ví dụ về luật
YouTube đã có các hướng dẫn về những video lạm dụng động vật. Các hướng dẫn này không hoàn
hảo nhưng cũng đã rà soát được nhiều video lạm dụng. Theo như hướng dẫn, công ty tuyên bố rà
soát theo hai hướng: hướng chủ động và dựa trên phản hồi. Thực thi theo hướng chủ động bao gồm
rà soát bằng hệ thống tự động và bằng con người. Thực thi dựa trên phản hồi là tiếp nhận và phản
hồi ý kiến của người xem. 

Có rất nhiều bằng chứng chỉ ra rằng cả hai hướng thực thi này của YouTube hoàn toàn không đủ.
Một vài bằng chứng đã được thu thập trong những báo cáo gần đây của Lady Freethinker (LFT) và Tổ
chức Bảo vệ Động vật Thế giới (bằng chứng của Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới tập trung vào các
video giải cứu giả). Các video lạm dụng động vật vẫn thường tồn tại trên nền tảng trong một thời gian
dài. YouTube thực hiện chính sách cảnh cáo ba lần với sự thiếu linh hoạt mà cũng không được yêu
cầu bởi chính sách. YouTube đã từ chối yêu cầu trở thành “Người gắn cờ đáng tin cậy” của LFT, mặc
dù LFT là tổ chức có chuyên môn trong lĩnh vực này.

Tại Anh, theo Đạo luật Tội ác Nghiêm trọng 2007, hành vi khuyến khích hoặc hỗ trợ thực hiện những
hành vi phạm tội là vi phạm luật. Công ty luật Những người ủng hộ động vật gần đây đã thay mặt LFT
và Tổ chức Hành động vì Linh trưởng viết thư cho YouTube khẳng định rằng việc YouTube không
thực hiện đúng các hướng dẫn của mình nghĩa là YouTube đang khuyến khích hoặc ít nhất là hỗ trợ
người xem phạm tội hình sự theo luật về văn hóa phẩm đồi trụy và khiêu dâm.

Ví dụ, theo Đạo luật Ấn phẩm Đồi trụy năm 1959, các trường hợp xuất bản hoặc sở hữu những ấn
phẩm có nội dung theo hướng sa đọa và đồi bại là một tội. Các định nghĩa theo luật đủ rộng để bắt
giữ những người tải xuống và chia sẻ các video lạm dụng đó. 

Như vậy, theo Đạo luật Tội ác Nghiêm trọng 2007, YouTube đang khuyến khích hoặc hỗ trợ hành vi
vi phạm pháp luật - dù nền tảng này không có dụng ý rằng người dùng nên thực hiện hành vi phạm
tội. Điểm mấu chốt là, không hành động (ở đây là việc YouTube không thực thi các nguyên tắc) đã đủ
để buộc tội YouTube vi phạm Đạo luật 2007. Việc này tương tự như khi một nhân viên bảo vệ làm lơ
và cho phép một vụ trộm xảy ra. 

Thông điệp là, nếu YouTube không phát triển nền tảng của mình và chủ động gỡ video vi phạm
xuống, cũng như nhanh chóng và dứt khoát phản hồi các khiếu nại hợp pháp, thì họ hoàn toàn có khả
năng bị truy tố.

KHI SỰ TÀN ÁC LÀ HỢP PHÁP

Những hoạt động gây ra đau khổ cho động vật có thể có hoặc không vi phạm pháp luật. Ví dụ, Tổ chức Bảo
vệ Động vật Hoang dã Thái Lan (Wildlife Friends Foundation Thailand - WFFT) báo cáo rằng ngày càng có
nhiều loài khỉ Tân nhiệt đới (Neotropical monkey) (khỉ mũ, khỉ đuôi sóc và các loài khác) được nhập khẩu
hợp pháp vào Thái Lan và bị bán làm thú cảnh.68 Người ta thừa nhận rộng rãi rằng điều kiện nuôi nhốt khỉ
thông thường, cũng như việc săn bắt, tách khỉ khỏi nhóm xã hội của chúng và vận chuyển khỉ, gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của khỉ. Tuy nhiên những video như video về một cá thể khỉ đuôi sóc bị
căng thẳng do bị chó táp, bị một con khỉ con đối xử thô bạo và bị giam giữ bởi con người lại được chấp
nhận và không vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn cộng đồng nào.
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Để thay đổi được tình cảm và suy nghĩ của cộng đồng,
các ông lớn truyền thông xã hội phải làm gương trước

tiên.
 

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 
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TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẺ EM VÀ NGƯỜI TRẺ

Giống như bất cứ ai khác, trẻ em và người trẻ ngày nay đang tận dụng cơ hội kiếm tiền bằng cách tạo
những nội dung tàn ác với động vật trên mạng xã hội. Ví dụ, theo những người ủng hộ động vật ở Nepal, trẻ
em địa phương ở Kathmandu đã hành hạ và quay phim những hành động vô nhân đạo đối với chó mèo
hoang với mục đích tải những nội dung đó lên mạng xã hội.69 Bởi vì những động vật này không được coi là
tài sản của con người, nên chúng không nhận được sự bảo vệ của pháp luật và do đó dễ bị lạm dụng. Mạng
xã hội đang làm cho trẻ em nghĩ rằng việc lạm dụng những cá thể dễ bị tổn thương vừa được chấp nhận và
vừa kiếm được tiền. 

Tác động tiềm ẩn lên trẻ em của những nội dung tàn ác với động vật này là một điều đáng lo ngại. Một khảo
sát được thực hiện bởi RSPCA đã tiết lộ rằng có 23% thanh thiếu niên từ 10 đến 18 tuổi đã xem những
hành vi ngược đãi động vật trên mạng xã hội.70 Một khảo sát khác đã phỏng vấn 10.000 thanh thiếu niên
có độ tuổi từ 9 đến 16 ở Châu Âu về điều họ quan tâm nhất trên mạng. Tác giả đã kết luận rằng “điều đặc
biệt khiến trẻ em khó chịu là các hình ảnh miêu tả những nạn nhân dễ bị tổn thương như động vật, người
khuyết tật và những nạn nhân giống như chúng, tức là trẻ em.” 

Trang 60

Chứng kiến hành vi bạo lực, bao gồm cả việc đối xử tàn ác với động vật, ảnh hưởng đến sự phát triển và
hành vi của trẻ. Tiến sĩ Mary Lou Randour, nhà tâm lý học và cố vấn cao cấp cho Chương trình chống Đối
xử tàn ác với Động vật của Viện Phúc lợi Động vật (Animal Welfare Institute) đã nói:

"Chứng kiến bất kỳ hành vi bạo lực nào, đặc biệt là ngược đãi động vật, là một sự việc gây tổn thương đối
với mỗi đứa trẻ, vì nó thay đổi cách não bộ phát triển. Tiếp xúc với bạo lực khi còn nhỏ có thể làm thay
đổi các tế bào thần kinh, cấu tạo của não, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng điều chỉnh cảm xúc, sức khỏe
thể chất, năng lực nhận thức và kiểm soát hành vi của trẻ."

Video này quay lại cảnh một cậu bé liên tục đánh một cá thể khỉ. Video được đặt tên là “Cách chúng ta đối
xử với linh trưởng: các bậc cha mẹ không quan tâm” đã có hơn 86.434 lượt xem tại thời điểm viết báo cáo
và kênh đăng video này có hơn 22.500 người theo dõi. 

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 

Để thay đổi được tình cảm và suy nghĩ của cộng đồng, các ông lớn truyền thông xã hội phải làm gương
trước tiên.
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Vì các nội dung bạo lực trên mạng xã hội giống như thế
này tiếp tục không được kiểm tra, những hành động tàn
ác hướng tới động vật phi nhân dần sẽ được bình thường
hóa trong tâm trí của người trẻ. Động vật sẽ tiếp tục bị đe
dọa bằng bạo lực và giết chóc. Hoàn toàn tự nhiên,
những hành vi như thế này có thể tạo nên những phản
ứng tự vệ của động vật, gây nguy hiểm cho con người và
hình thành nên một vòng luẩn quẩn của bạo lực. Các nền
tảng mạng xã hội đóng một vai trò quan trọng trọng việc
hình thành nên xã hội toàn cầu. Nếu các kênh truyền
thông xã hội ưu tiên lòng nhân ái và lòng tốt hơn là lợi
nhuận, chúng ta có thể sẽ đạt được những kết quả hòa
bình và hợp tác hơn nhiều.

Với lý do này, cần đặc biệt lo ngại về việc dễ dàng tiếp cận những nội dung bạo lực trên mạng xã hội.  
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VĂN HÓA VÀ NGÔN LUẬN TỰ DO 

Quyền tự do ngôn luận và biểu đạt cảm xúc làm cho việc giải quyết vấn đề liên quan đến mạng xã hội và
Internet trở nên cực kỳ phức tạp. Các nền tảng thường rất thận trọng khi kiểm duyệt nội dung hay thậm chí,
đôi khi thận trọng khi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chức năng khác. Nhiều quốc
gia đặt trọng tâm hiến pháp vào sự tự do. Các luật xoay quanh một vài vấn đề, ví dụ như khiêu dâm trẻ em,
thường rất rõ ràng. Tuy nhiên thảo luận xung quanh sự tàn ác với động vật thì không được rõ ràng như vậy.
Có nhiều tổ chức đang làm việc để đấu tranh và giáo dục cộng đồng nhằm chấm dứt sự tàn ác với động vật.

Đã có một án lệ ở Hoa Kỳ liên quan đến Luật Công số: 106-152, đây là luật hình sự liên bang
nghiêm cấm tạo ra, buôn bán hoặc sở hữu các sản phẩm mô tả sự tàn ác đối với động vật với ý định
buôn bán sản phẩm này giữa các liên bang hoặc với nước ngoài để thu lợi. Luật được ban hành vào
năm 1999, chủ yếu nhằm vào "các video đè, ép động vật", trong đó mô tả những người nghiền nát
động vật nhỏ để thỏa mãn chứng ái vật. (Vui lòng xem thêm phần CÁC VIDEO ĐÈ, ÉP ĐỘNG VẬT).
Trong nỗ lực bảo vệ tự do ngôn luận, luật này loại trừ "bất kỳ sản phẩm mô tả nào có giá trị quan
trọng về mặt tôn giáo, chính trị, khoa học, giáo dục, báo chí, lịch sử hoặc giá trị nghệ thuật" khỏi bị truy
tố.
Năm 2004, Robert Steven bị truy tố theo luật này vì đã sản xuất ba video. Hai trong số đó mô tả
cảnh chó đánh nhau và video thứ ba mô tả cảnh một con chó tấn công một con lợn nhà để dạy con
chó cách săn mồi. Vào thời điểm đó, tham gia vào các cuộc chọi chó là bất hợp pháp ở cả 50 tiểu
bang và vì vậy hoạt động đó rõ ràng là bất hợp pháp, nhưng sự việc đó lại không cho thấy Stevens
có tham gia vào cuộc chọi chó, nó chỉ bất hợp pháp ở việc anh ta đã đem bán những video mô tả
cảnh chọi chó.

Một phiên bản sửa đổi của luật với ngôn ngữ rõ ràng hơn và phạm vi hẹp hơn đã được đề xuất và
thông qua sau đó. Nhưng quyết định này của Tòa án Tối cao cho thấy sự khó khăn trong việc soạn
thảo luật nhằm hạn chế sự gia tăng và thu lợi từ hành vi tàn ác đối với động vật từ những cá nhân
có thể không trực tiếp tham gia vào hoạt động này. Hành vi này vẫn là bất hợp pháp nhưng vẫn tồn
tại câu hỏi về việc đâu là ranh giới kiểm soát khả năng thu lợi và giải trí bởi những hành động dạng
này.
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Stevens bị kết án vào năm 2005 và đã kháng cáo vì cho rằng phán quyết đã vi phạm quyền tự do
ngôn luận của anh ta. Anh này nói rằng dựa vào nội dung thuyết minh và phụ đề trong video, anh
ta tạo ra vidoe nhằm mục đích giáo dục. Tòa án cuối cùng đã ra phán quyết rằng bản thân luật này
đã vi phạm hiến pháp vì nó đã tạo ra một thể loại ngôn luận mới không được quyền tự do ngôn
luận bảo vệ và Tòa án tối cao khẳng định rằng luật này vi phạm hiến pháp. 



GÂY CĂNG THẲNG CHO NGƯỜI XEM

Suy giảm lòng trắc ẩn (Compassion fatigue) và những căng thẳng liên quan đến tình trạng này là một
vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua khi đề cập đến phúc lợi động vật. Tuy nhiên con người có thể
phải chịu những căng thẳng và chấn thương tương tự. Suy giảm lòng trắc ẩn có thể xuất hiện ở
những người chăm sóc người khác như các y, bác sĩ. Chứng kiến nội dung tàn ác với động vật một
cách không kiểm soát hoặc không có hành động phù hợp để dừng việc chịu đựng có thể gây nên sự
lo lắng và căng thẳng quá độ cho người xem ở mọi lứa tuổi. Trong thời đại người dùng mạng xã hội
phải tiếp xúc liên tục với hình ảnh và thông tin mà họ có thể có hoặc không có nhu cầu xem, thì
chính các nền tảng truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm về đầu ra của thông tin đến với người
dùng. 
                                  
                                        Theo Thạc sĩ Jessica Dolce, Chuyên gia đào tạo về suy giảm lòng trắc ẩn
                                            cho biết:

"Nghiên cứu chỉ ra rằng việc giảm tiếp xúc với sang chấn có thể giúp những người làm công việc
chăm sóc (chuyên giúp đỡ các đối tượng khác) giảm nguy cơ bị suy giảm lòng trắc ẩn và tránh bị
chấn thương gián tiếp. Chứng kiến nỗi đau là một phần không thể tránh khỏi khi làm công việc liên
quan đến động vật. Do đó, chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng tần suất tiếp xúc với những nội dung
truyền thông gây tổn thương và lo lắng ngoài giờ làm việc. Liên tục tiếp xúc với nỗi đau ở bất cứ
hình thức nào sẽ ảnh hưởng đến hệ thống báo động sinh học của cơ thể, tác động tiêu cực đến sức
khỏe cá nhân và công việc của chúng ta. 

Mặc dù chúng ta có thể yêu cầu cộng đồng không đăng hình ảnh động vật đang chịu đựng đau khổ lên
mạng, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không có quyền kiểm soát trực tiếp những gì người khác đăng và
chính sách của các nền tảng mạng xã hội. 
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Điều này giống như việc bạn ẩn hoặc chặn những tài khoản đăng nội dung đau khổ, tạm dừng sử dụng
mạng xã hội, hoặc đánh giá loại hình truyền thông mà bạn xem lúc rảnh rỗi (ví dụ như hình ảnh bạo lực
trên phim). Thiết lập những giới hạn như vậy là hành động tự chăm sóc bản thân và nghề nghiệp, cho
phép bạn giữ vững phong độ và duy trì sự nghiệp để tạo ra những thay đổi lâu dài cho động vật.

Vui lòng xem các gợi ý của Trung tâm Dart về cách xử lý những hình ảnh gây tổn thương trong
công việc để được hướng dẫn cách xem tài liệu có thể gây sang chấn đối với người làm công việc
liên quan.72

Do đó, khi chúng ta làm việc để tạo nên những thay đổi trong lĩnh vực này,
chúng ta phải có những bước để tự bảo vệ bản thân bằng cách tập trung
vào những điều mình có thể kiểm soát được: việc chúng ta sử dụng mạng
xã hội. 

Để giữ gìn sức khỏe và giảm nguy cơ quá tải và bị thương, chúng ta cần lưu
ý khi tiếp xúc với hình ảnh đau thương mỗi ngày và phải xây dựng giới hạn
cũng như khoảng cách để không tiếp xúc quá nhiều với thông tin tiêu cực. 



CÁCH CÁC NỀN TẢNG TRUYỀN
THÔNG XÃ HỘI CÓ THỂ LÀM

TỐT HƠN
Chúng tôi muốn các nền tảng truyền thông xã hội làm gường và
có những quan điểm cứng rắn chống lại những nội dung tàn ác

với động vật đang lưu hành rộng rãi trên mạng.
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CÁCH CÁC NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN

Các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok có trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đạo đức
ngăn chặn sự phổ biến của những nội dung tàn ác với động vật trên nền tảng của họ. Truyền thông xã hội
đang dần trở thành chuẩn mực và thành một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày, các nội dung bạo
lực có thể tiếp cận hàng triệu người, cả trực tiếp và gián tiếp, điều này không chỉ ảnh hưởng đến người xem
mà các loài động vật cũng phải trả giá đắt. Chúng tôi muốn các nền tảng truyền thông xã hội làm gương và
có những quan điểm cứng rắn chống lại những nội dung tàn ác với động vật đang lưu hành rộng rãi trên
mạng. 

Nội dung tàn ác với động vật có nhiều hình thức, trong đó có những mục đích rõ ràng và không thể chối
cãi.
Các nền tảng truyền thông xã hội đang lưu trữ và thu lợi nhuận từ một loạt các nội dung về hành vi tàn
ác động vật, các nội dung này được xem hàng tỉ lần.
Những nền tảng này có trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đạo đức phải làm tốt hơn.

áp dụng định nghĩa được tiêu chuẩn hóa – cho tất cả nền tảng truyền thông xã hội và tham khảo ý kiến
của chuyên gia – về các nội dung tàn ác và bạo lực với động vật;
đảm bảo rằng chính sách phải tuân theo những định nghĩa này, nghiêm cấm nội dung tàn ác và đảm bảo
người dùng tuân thủ các chính sách đó;
ngay lập tức triển khai hệ thống giám sát tự động nhằm phát hiện và loại bỏ nội dung tàn ác, kênh đăng
nội dung tàn ác và người tạo ra nội dung tàn ác mà không cần phụ thuộc vào báo cáo của người dùng;
cải thiện các cơ chế báo cáo những nội dung tàn ác với động vật và đảm bảo các nội dung vi phạm chính
sách được gỡ bỏ;
ngừng trả tiền cho chủ sở hữu kênh hoặc chủ sở hữu video chứa nội dung tàn ác động vật;
đảm bảo rằng nội dung mô tả sự đau khổ của động vật được các tổ chức bảo vệ động vật và bảo vệ môi
trường sử dụng vì mục đích giáo dục hoặc vì mục đích vận động hợp pháp được phân biệt với nội dung
về sự tàn ác và không bị xóa khỏi nền tảng của các tổ chức này;
làm việc với SMACC và các tổ chức thành viên với tư cách là đối tác tin cậy có chuyên môn về phúc lợi
động vật để giúp phát triển các định nghĩa và chính sách;
đảm bảo những người tạo nội dung tàn ác với động vật không thể tải lên những nội dung vi phạm chính
sách của nền tảng;
đảm bảo rằng những người tạo nội dung tàn ác với động vật được theo dõi để ngăn chặn họ chuyển
sang sử dụng một kênh hoặc một trang mới trong nền tảng đó.

HIỂU ĐÚNG VỀ NỘI DUNG TÀN ÁC VỚI ĐỘNG VẬT

Liên minh SMAC nhanh chóng xác định sự cần thiết phải có định nghĩa rõ ràng về hành vi tàn ác với động
vật. Để thiết kế và triển khai các cơ chế mạnh mẽ nhằm xác định, ngăn chặn hoặc xóa nội dung tàn ác, trước
tiên, các nền tảng phải xác định được nội dung tàn ác là gì. Chúng tôi, Liên minh SMAC, rất vui mừng được
làm việc với các nền tảng để đạt được điều này.

THÔNG ĐIỆP CHÍNH

YÊU CẦU CHÍNH

Hành động để chống lại những nội dung bạo lực với động vật bằng cách:
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FACEBOOK
Phân loại:
Mơ hồ và Cố ý
Mơ hồ và Không cố ý
Rõ ràng và Cố ý
Rõ ràng và Không cố ý
Tổng

40
6
396
0
442

TIKTOK
Phân loại:
Mơ hồ và Cố ý
Mơ hồ và Không cố ý
Rõ ràng và Cố ý
Rõ ràng và Không cố ý
Tổng

36
97
5
10
148

YOUTUBE
Phân loại:
Mơ hồ và Cố ý
Mơ hồ và Không cố ý
Rõ ràng và Cố ý
Rõ ràng và Không cố ý
Tổng

756
273
3848
13
4890

TỔNG SỐ VIDEO MỖI 
DANH MỤC:
Mơ hồ và Cố ý
Mơ hồ và Không cố ý
Rõ ràng và Cố ý
Rõ ràng và Không cố ý
Tổng

832
376
4249
23
5480

PHỤ LỤC 1 - nội dung về sự tàn ác đối với động vật PHÂN LOẠI theo nền tảng



PHỤ LỤC 2 - động vật được nghiên cứu
CON VẬT
TẤT CẢ ĐỘNG VẬT/đa dạng
động vật không được liệt kê
GẤU - chung chung hoặc không xác định
GẤU - Gấu đen Châu Á
GẤU - Gấu nâu
CHIM - chung chung hoặc không xác định
CHIM - Chim cốc
CHIM - Sếu
CHIM - Vịt
CHIM - Diệc
CHIM - Emu
CHIM - Ngỗng
CHIM - Gà gô
CHIM - Gà rừng
CHIM - Đà điểu
CHIM - Vẹt
CHIM - Gà so
CHIM - Bồ câu
CHIM - Chim săn mồi
CHIM - Hạc
CHIM - Chim cu gáy
CHIM - Gà đồng
ĐỒNG HÀNH - chung chung hoặc không xác định
ĐỒNG HÀNH - Thỏ 
ĐỒNG HÀNH - Gặm nhấm
CHÓ & MÈO - không xác định
CHÓ & MÈO - Mèo
CHÓ & MÈO - Chó
CHÓ & MÈO - Buôn bán thịt
CHÓ & MÈO - Đường phố/hoang dã
VOI - không xác định
VOI - Châu Phi
VOI - Châu Á
HỌ NGỰA - Ngựa 
HỌ NGỰA - Ngựa vằn
TRANG TRẠI - Lạc đề Alpaca
TRANG TRẠI - Chim (gà/gà mái)
TRANG TRẠI - Chim (gà tây)
TRANG TRẠI - Gia súc
TRANG TRẠI - Dê
TRANG TRẠI - Heo
TRANG TRẠI - Cừu
LẤY LÔNG - Chồn
THÍ NGHIỆM - Linh trưởng
THÍ NGHIỆM - Gặm nhấm

186
313
13
4
1
205
4
1
50
1
1
29
72
2
1
5
13
118
83
2
211
1
1
7
90
3
107
817
1
2
7
4
3
4
10
2
203
4
4
8
28
4
23
6
26

CON VẬT 
BIỂN - Tất cả/chung chung hoặc không xác định
BIỂN - Động vật chân đầu (bạch tuộc/vv)
BIỂN - Động vật giáp xác (cua/tôm hùm/tôm)
BIỂN - Cá
BIỂN - Động vật có vỏ
LINH TRƯỞNG - Tất cả/chung chung hoặc không xác định
LINH TRƯỞNG - Khỉ đầu chó (Papio spp)
LINH TRƯỞNG - Tinh tinh lùn
LINH TRƯỞNG - Khỉ mũ (Cebus and Sapajus spp.)
LINH TRƯỞNG - Tinh tinh
LINH TRƯỞNG - Galago/Galago lùn
LINH TRƯỞNG - Gibbons (all or unspecified)
LINH TRƯỞNG - Guenons (deBrazza's Monkey)
LINH TRƯỞNG - Khỉ rú
LINH TRƯỞNG - Voọc (không xác định)
LINH TRƯỞNG - Vượn cáo
LINH TRƯỞNG - Cu li
LINH TRƯỞNG - Khỉ Macaca (không xác định)
LINH TRƯỞNG - Khỉ Macaca (Khỉ Nhật Bản)
LINH TRƯỞNG - Khỉ Macaca (Khỉ đuôi dài)
LINH TRƯỞNG - Khỉ Macaca (Khỉ đuôi lợn phương bắc)
LINH TRƯỞNG-  Khỉ Macaca (Khỉ vàng)
LINH TRƯỞNG - Khỉ Macaca (Khỉ đuôi lợn miền Nam)
LINH TRƯỞNG - Khỉ Macaca (Khỉ đuôi dài)
LINH TRƯỞNG - Khỉ mặt chó
LINH TRƯỞNG - Khỉ đuôi sóc
LINH TRƯỞNG - Đười ươi
LINH TRƯỞNG - Vượn Siamang
LINH TRƯỞNG - Khỉ gió/con cu li 
LINH TRƯỞNG - Khỉ mũi hếch (Rhinopithecus spp.)
LINH TRƯỞNG - Khỉ nhện
LINH TRƯỞNG - Khỉ sóc
LINH TRƯỞNG - Khỉ sư tử mặt đen
LINH TRƯỞNG - Khỉ Vervet
LINH TRƯỞNG - Khỉ Vervet/khỉ grivet/khỉ green 
hoặc giống tantalus (Chlorocebus spp.)
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - (không xác định)
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - Cá sấu mõm ngắn
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - Cá sấu
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - Ếch/cóc (không xác định)
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - Cự đà
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - Thằn lằn (không xác định)
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - Rắn (không xác định)
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - Rắn (trăn)
BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ - Rùa (không xác định)

6
59
145
62
3
175
27
1
28
40
11
8
1
1
15
5
1
239
3
77
52
8
5
3
1
3
14
3
6
5
11
1
2
1
12

5
3
93
8
65
187
452
324
47
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SỐ LƯỢNG TRONG VIDEOSỐ LƯỢNG TRONG VIDEO
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PHỤ LỤC 2 - động vật được nghiên cứu (tiếp theo)

426
9
125
2
1
2
5
4
6
14
9
26
4
94
12
1
11
1
857
4
1
6
1

CON VẬT
NHỆN/BÒ CẠP & CÔN TRÙNG
HỌ CHÓ  - Sói đồng cỏ
HỌ CHÓ  - Cáo (không xác định)
HỌ CHÓ  -  Chó rừng
HỌ CHÓ  - Gấu chó
HỌ CHÓ  - Sói (không xác định)
HỌ MÈO  - chung chung hoặc không xác định
HỌ MÈO  - Báo
HỌ MÈO  - Báo hoa
HỌ MÈO  - Sư tử
HỌ MÈO  - Báo sư tử
HỌ MÈO - Hổ
HỌ MÈO  - Hổ trắng
HOANG DÃ - Tất cả/chung chung hoặc  không xác định
HOANG DÃ  - Chồn hương
HOANG DÃ (khác) - Tatu
HOANG DÃ (khác) - Dơi
HOANG DÃ (khác) - Cầy mực
HOANG DÃ (khác) - Heo rừng
HOANG DÃ (khác) - Trâu
HOANG DÃ (khác) - Lạc đà
HOANG DÃ (khác) - Mèo cầy
HOANG DÃ (khác) - Coati

CHỦ ĐỀ
Săn bắn
Giải cứu giả
Động vật làm vật giải trí
Động vật hoang dã làm thú cưng
Khác
Không xác định
Ăn động vật sống
Cố ý tra tấn động vật (thể chất)
Ngược đãi không chủ ý
Trêu ghẹo
Cố ý tra tấn động vật (tinh thần)
Giữ hoặc bán bất hợp pháp
Kéo dài cái chết
Nội dung tàn ác được sử dụng cho các mục đích vận động hoặc giáo dục hợp pháp
Giả vờ nổi giận

TỔNG

2530
1106
781
517
192
131
88
63
62
50
50
32
10
5
1

5618

SỐ LƯỢNG TRONG VIDEO CON VẬT
HOANG DÃ (khác) - Nai
HOANG DÃ (khác) - Linh dương
HOANG DÃ (khác) - Hươu cao cổ
HOANG DÃ (khác) - Thỏ rừng
HOANG DÃ (khác) - Hà mã
HOANG DÃ (khác) - Linh cẩu
HOANG DÃ (khác) - Kangaroo & Chuột túi Wallaby
HOANG DÃ (khác) - Linh dương Kudu
HOANG DÃ (khác) - Cầy vằn
HOANG DÃ (khác) - Cầy mangut
HOANG DÃ (khác) - Chuột xạ hương
HOANG DÃ (khác) - Rái cá
HOANG DÃ (khác) - Tê tê
HOANG DÃ (khác) - Nhím lông
HOANG DÃ (khác) - Gấu mèo
HOANG DÃ (khác) - Tê giác
HOANG DÃ (khác) - Chồn zibelin
HOANG DÃ (khác) - Sóc
HOANG DÃ (khác) - động vật safari không xác định
HOANG DÃ (khác) - Lợn Warthog
HOANG DÃ (khác) - Chồn
HOANG DÃ (khác) - Linh dương đầu bò xanh
TỔNG:

72
13
6
15
8
3
4
1
6
19
11
4
102
7
5
3
5
91
10
2
19
15
6940

PHỤ LỤC 3 - chủ đề của nội dung đối xử tàn ác với động vật

SỐ LƯỢNG TRONG VIDEO

SỐ LƯỢNG TRONG VIDEO
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Chi tiết
Hộp chữ tự do - chính xác như được viết bởi người dùng
Hộp chữ tự do (nếu có)
Hộp chữ tự do  - chính xác như được viết bởi người dùng
Danh sách thả xuống các lựa chọn về chi tiết phân loại
Báo cáo chỉ dựa trên các liên kết riêng lẻ
Youtube, Tiktok or Facebook
Lịch
Danh sách thả xuống các lựa chọn: rõ ràng và cố ý; mơ hồ và
cố ý; rõ ràng và không cố ý; mơ hồ và không cố ý. Để biết
định nghĩa của từng loại, hãy xem phần NỘI DUNG TÀN ÁC
VỚI ĐỘNG VẬT.
Danh sách lựa chọn thả xuống. Xem phần NỘI DUNG TÀN ÁC
VỚI ĐỘNG VẬT.
Hộp chữ tự do với thông tin liên quan.
Danh sách lựa chọn thả xuống. Xem mục NỘI DUNG TÀN 
ÁC VỚI ĐỘNG VẬT.
Danh sách lựa chọn thả xuống. Xem Phụ lục 2.
Hộp chữ tự do với thông tin liên quan hoặc trong trường hợp
động vật không được liệt kê trong phần động vật nổi bật.
Hộp chữ tự do với thông tin liên quan.
Danh sách lựa chọn thả xuống
Danh sách thả xuống các lựa chọn: ngôn ngữ được nói trong
video; ngôn ngữ trên biển báo trong video; tôi không thể 
chắc chắn; n/a - không có cách nào để biết; quốc gia được 
chỉ định trên trang của người dùng; mô tả video; tên kênh.
Danh sách lựa chọn thả xuống
Danh sách lựa chọn thả xuống: 2005-2021
Tùy chọn

Có hoặc không

hộp đánh dấu cho biết rằng nội dung đã được báo cáo bằng
cách sử dụng quy trình hiện tại của nền tảng đó

ví dụ. nền tảng đã cho phép bạn thực hiện loại báo cáo nào?
Bài đăng vẫn có sẵn/ẩn/bị xóa

PHỤ LỤC 4 - phương pháp nghiên cứu
Nội dung
Kênh hoặc tên người dùng
Tên người dùng
Tiêu đề video
(Các) động vật trong video
Kênh hoặc liên kết riêng lẻ
Nền tảng
Ngày ghi hình
Phân loại

Chủ đề

Mô tả
Loại hình ngược đãi cụ thể (nếu có)

Loại hình săn bắn (nếu có)
Thông tin về loài

Ghi chú/nhận xét bổ sung
Các quốc gia nơi (các) video được sản xuất
Nơi (các) video được quay - bằng chứng

Quốc gia tải lên
Năm tải lên
Ảnh chụp màn hình
Liên kết
Số lượng người theo dõi (người dùng hoặc kênh) tại thời
điểm nghiên cứu
Số lượt xem (kênh hoặc video) tại thời điểm nghiên cứu
Số lượng bình luận (kênh hoặc video) tại thời điểm nghiên
cứu
Có quảng cáo không?
Tên người quảng cáo
Ngoài ra, đối với các video được ghi lại từ ngày 2 đến ngày 8
tháng 8 năm 2021:
Đã báo cáo?

Ngày báo cáo
Loại hình báo cáo
Trạng thái sau báo cáo 1 tuần
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PHỤ LỤC 5 - lượt xem video nội dung tàn nhẫn với động vật

LƯỢT XEM VIDEO RIÊNG BIỆT
1 - 999
1,000 - 9,999
10,000 - 99,999
100,000 - 999,999
1,000,000 - 9,999,999
10,000,000 - 99,999,999
100,000,000 - 1,000,000,000
Hơn 1 tỷ

920
1411
1613
938
365
56
4
1

SỐ LƯỢNG VIDEO VỚI SỐ LƯỢT XEM NÀY

PHỤ LỤC 6 - các khu vực mà nội dung đối xử tàn ác với động vật ĐƯỢC THỰC HIỆN

VÙNG
INDONESIA 
HOA KỲ
KHÔNG RÕ - CHÂU Á
ÚC
KHÔNG RÕ - CHÂU ÂU
CAMPUCHIA
IRELAND
NAM PHI
HÀN QUỐC
THÁI LAN
Không rõ - Châu Phi
NA UY
NHẬT BẢN
ANH
VIỆT NAM
ĐÔNG NAM Á
NEW ZEALAND
BRAZIL
NGA
SINGAPORE
MEXICO
CANADA
TRUNG QUỐC (CHND)
MALAYSIA
ẤN ĐỘ
PHILIPPINES
PAKISTAN
PHẦN LAN
NIGERIA
UKRAINE
HUNGARY
GUYANA
BULGARIA

SỐ LẦN VÙNG ĐÃ
ĐƯỢC CHỌN 

1626
296
249
135
112
83
74
64
53
45
42
35
35
29
27
22
22
21
18
12
10
10
 9
7
7
6
5
5
2
1
1
1
1

Không comment
Nó nằm trong tên kênh video
Quốc gia được chỉ định trên trang của người dùng
Tôi không rõ
n/a - không nói được lý do
Ngôn ngữ của những người nói trong video
Ngôn ngữ trên biển báo trong nền
Nó nằm trong phần mô tả video

1751
1538
1031
564
318
224
60
48

SỐ LẦN LÝ DO NÀY ĐƯỢC CHỌN



Anima Society for the Protection of Animals
(Macau)
Animal Concerns Research & Education Society
Animal Guardians
Animal People Forum
Animal Protection Denmark
Animals Asia Foundation
Big Cat Rescue
Blue Cross of India
Born Free Foundation
Change for Animals Foundation
Federation of Indian Animal Protection
Organisations
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FOUR PAWS International
Humane Society International
International Animal Rescue
Jane Goodall Institute - Nepal
Philippines Animal Welfare Society
RSPCA UK
Sarawak Society for the Prevention of Cruelty to
Animals
Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Hong Kong
VShine Animal Protection Association
World Animal Protection

VỚI SỰ HỖ TRỢ TỪ LIÊN MINH CHÂU Á VÌ ĐỘNG VẬT

Thay mặt cho các tổ chức ký tên dưới đây trên toàn cầu và hàng triệu thành viên và động vật mà họ đại diện;

THÀNH VIÊN TRONG MẠNG LƯỚI CỦA LIÊN MINH CHÂU Á VÌ ĐỘNG VẬT 
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VỚI SỰ HỖ TRỢ TỪ LIÊN MINH CHÂU Á VÌ ĐỘNG VẬT

THÀNH VIÊN TRONG MẠNG LƯỚI CỦA LIÊN MINH CHÂU Á VÌ ĐỘNG VẬT 

SOCIAL MEDIA ANIMAL CRUELTY COALITION (SMACC)

Thay mặt cho các tổ chức ký tên dưới đây trên toàn cầu và hàng triệu thành viên và động vật mà họ đại diện;

1. ACTAsia
2. Action for Dolphins  (AFD)
3. Action for Primates  (AfP)
4. Advocating Wild
5. Alliance for Animal Rights  (AFAR)
6. Alliance for Earth, Life, Liberty & Advocacy 
 (AELLA)
7. Andhra Pradesh Goshala Federation
8. Animal Aid Unlimited  (AAU)
9. Animal Care Trust / 社團法⼈台灣愛克特動物重⽣
救援協會  (ACT)
10. Animal Friendly Alliance  (AFA)
11. Animal Friends Croatia (AFC)
12. Animal Friends Jogja (AFJ)
13. Animal Kingdom Foundation (AKF)
14. Animal Nepal
15. Animal Projects & Environmental Education (APE
Malaysia)
16. Animal Protection and Environmental Sanctuary
(APES)
17. Animal Rescue Cambodia
18. Animal Rescue Organization Pakistan (ARO)
19. Animal Rights Center Japan (ARC)
20. Animal Sanctuary Trust Indonesia (ASTI)
21. Animal Welfare And Anti Harassment Society
22. AnimalConcepts
23. Animals Lebanon
24. AWARE: Animal Welfare Awareness, Research
and Education (AWARE)
25. Bali Animal Welfare Association (BAWA)
26. Bali Monkey Aid Network (MAIN)
27. Bali Street Dog Fund Australia
28. Ban Animal Trading
29. Bikoshito Bangladesh Foundation (BBF)
30. Blue Cross Odisha (BCO)

31. British Hen Welfare Trust  (BHWT)
32. Captured in Africa Foundation  (CIAF)
33. CATCA Environmental and Wildlife Society
34. Catholic Concern for Animals  (CCA)
35. Cattitude Trust - Chennai
36. China Biodiversity Conservation and Green
Development Foundation  (CBCGDF)
37. Collective Fashion Justice  (CFJ)
38. Community Dog Welfare Kopan
39. Compassion Unlimited Plus Action
40. Compassion Works International  (CWI)
41. Corbett Foundation
42. CPR Environmental Education Centre 
 (CPREEC)
43. Darjeeling Animal Shelter  (DAS)
44. Djurrättsalliansen (The Animal Rights Alliance)
45. Djurskyddet Sverige (Animal Welfare Sweden)
46. Dobro Surtse
47. Dogstop
48. Dzīvnieku brīvība
49. Earth Crusaders Organisation  (ECO)
50. Elephanatics
51. Elephants in Japan  (EIJ)
52. Elephation
53. Environment Films
54. Fish Welfare Initiative  (FWI)
55. FLIGHT
56. For Tigers
57. Forgotten Animals
58. Franciscan Order - Hong Kong
59. Fraternité pour le respect animal (FRA)
60. Friends of the Orangutans Malaysia
61. Fundación para el Asesoramiento y Acción en
Defensa de los Animales (FAADA)
62. Future 4 Wildlife
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63. Future for Elephants  (FFE)
64. Global Animal Welfare
65. Global March for Elephants and Rhinos
66. Global Sanctuary for Elephants
67. Greyhound Compassion
68. Help Animals
69. Help Animals India
70. Himalayan Animal Rescue Trust   (HART)
71. Hollow Paws
72. Humane Animal Society   (HAS)
73. Humane League Japan  (THL Japan)
74. In Defence of Animals USA
75. In Defence of Animals, India  (IDA)
76. International Otter Survival Fund  (IOSF)
77. International Primate Protection League  (IPPL)
78. International TImez
79. IQRA Foundation
80. Jakarta Animal Aid Network  (JAAN)
81. Jane Goodall Institute International
82. Japan Anti-Vivisection Association  (JAVA)
83. JBF Trust India
84. Join Hands
85. Karuna Society for Animals & Nature
86. Kathmandu Animal Treatment Centre  (KAT)
87. Kazakhstan Animal Protection Association 
 (INUCOBO KAPA)
88. Kazakhstan Animal Rescue and Education 
 (KARE)
89. Kerulos Center for Nonviolence
90. Korea Animal Rights Advocates  (KARA)
91. Kurdistan Organization for Animal Rights
Protection  (KOARP)
92. Laboratoire d’écologie et environnement -
Université de Bejaia - Algeria
93. Lady Freethinker  (LFT)
94. Landmark Foundation  (LMF)
95. Lawrence Anthony Earth Organization (LAEO)
96. Let's Adopt Indonesia (LAI)

97. Liberia Chimpanzee Rescue & Protection 
 (LCRP)
98. Lifelong Animal Protection  (LAP)
99. Melbourn Dolphin
100. moonbears.org
101. Moving Animals
102. Neotropical Primate Conservation  (NPC)
103. Nepal Animal Welfare and Research Center 
 (NAWRC)
104. Nepal Street Animal Rescue  (NSAR)
105. Noahs Ark Ipoh, Malaysia (Ipoh Animal
Welfare Society)
106. Nowzad
107. One Voice
108. One World Actors Animal Rescues  (OWAP)
109. ONG Sante Animale Afrique  (SAA)
110. Orangutan Aid
111. Orca Rescues Foundation  (ORF)
112. Pan African Sanctuary Alliance  (PASA)
113. PAWS Bangkok  (PAWS)
114. People for Animal Care and Kindness  (PACK)
115. People for Animals, Odisha  (PFA)
116. Performing Animal Welfare Society  (PAWS)
117. PETA Asia 亚洲善待动物组织  (PETA Asia)
118. Plants and Animals Welfare Society  (PAWS
Asia)
119. Plataforma ALTO
120. Proyecto ALA Animales Latino América 
 (Proyecto ALA)
121. PSS Educational Development Society 
 (PSSEDS)
122. PupAid
123. Put an End to Animal Cruelty and
Exploitation  (PEACE)
124. RAKSHA
125. reEarth
126. Rhino & Elephant Defenders  (RED)
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127. Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth
Malaysia)  (SAM)
128. Sanctuary for Health & Reconnection to
Animals & Nature  (SHARAN)
129. Save Animals Initiative Sanctuary Trust  (SAI)
130. Save Animals Value Environment Jammu and
Kashmir  (SAVE)
131. Save The Asian Elephants  (STAE)
132. Scorpion Foundation Indonesia  (SCORPION)
133. Sea First Foundation  (SF)
134. SEY Animal Welfare Finland  (SEY)
135. Shark Conservation Australia  (SCA)
136. Sheldrick Wildlife Trust  (SWT)
137. Showing Animals Respect and Kindness 
 (SHARK)
138. Shree Karuna Foundation Trust - Animal
Helpline Rajkot
139. Sinergia Animal
140. Society for Animal Welfare and Management  
(SAWM)
141. Society for the Prevention of Cruelty to
Animals, Penang  (SPCA Penang)
142. Society for the Prevention of Cruelty to
Animals, Selangor  (SPCA Selangor)
143. Society for the Prevention of Cruelty to
Animals, Singapore  (SPCA Singapore)
144. Society for the Protection of Animals,
Ljubimci  (SPAL)
145. Society for Travelers Respecting Animal
Welfare  (STRAW)
146. Soi Dog Foundation
147. Sống Thuần Chay  (STC)
148. Southern African Fight For Rhinos  (SAFFR)
149. Stray Relief and Animal Welfare   (STRAW
India)
150. Stripes and Green Earth Foundation  (SAGE
Foundation)
151. Sun Bear Centre - Kalimantan  (KWPLH)

152. Taiwan Society for the Prevention of Cruelty to
Animals 台灣防⽌虐待動物協會
153. Thai Animal Guardians Association  (Thai AGA)
154. Tree of Compassion
155. Udruga Pobjede
156. Unexpected Wildlife Refuge
157. Vegan-It
158. Vervet Monkey Foundation
159. Voice for Dogs Abroad  (VFDA)
160. Voice for Zoo Animals
161. Voice of Animal Nepal  (VOAN)
162. Voice4Lions
163. We Animals Media
164. Wild & Free - Rehabilitation & Release  (W&F)
165. Wild Futures
166. Wild Welfare
167. WildAid Hong Kong
168. Wildlife Alliance
169. Wildlife Friends Foundation Thailand  (WFFT)
170. Wildlife Rescue and Rehabilitation Centre 
 (WRRC)
171. Winsome Constance Kindness Trust  (WCKT)
172. Working for Animals   (WFA)
173. World Cetacean Alliance  (WCA)
174. World For All Animal Care And Adoptions
175. Yangon Animal Shelter
176. Zimbabwe National Society for the Prevention of
Cruelty to Animals  (ZNSPCA)
177. Zoocheck Inc.
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CỘNG TÁC VIÊN SMACC
ADM Capital Foundation, Advocates for Animals, Alliance for Counter Cruelty Online,
Environmental Investigation Agency (EIA), Jessica Dolce, Taiwan SPCA
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Cảm ơn tất cả các cộng tác viên của báo cáo này:

NHỮNG NHÀ NGHIÊN CỨU TÌNH NGUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Lời cảm ơn sâu sắc nhất của chúng tôi tới tất cả các nhà nghiên cứu và cộng tác viên dữ liệu
của chúng tôi.

Annika Tischer, April Mckay, Birgit Wilson, Brigitta Falcini, Charlotte Daniels, Claire Pérez, Craig
Grant, Elle Speirs, Helena Mason, Karen L Deighton, Lady Freethinker volunteers, Lauren James,
Luiza Calvin, Regina Oon, Sheryl Bradley, Tiffany Engke Arnold, Vivian Sandler

Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nói lên những tổn thương mà những người chứng kiến
sự tàn ác này có thể cảm nhận được để giúp công việc này và thừa nhận rằng nếu không có
các nhà nghiên cứu của chúng tôi thì nỗ lực của nhóm sẽ không thể thực hiện được. Cảm
ơn bạn, bạn đã làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

LỜI CẢM ƠN

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN SMACC
Action for Primates, Animals Asia Foundation, Humane Society of the United States,
International Animal Rescue, Lady Freethinker, Pan African Sanctuary Alliance, PETA Asia,
Wildlife Alliance, and World Animal Protection

SOCIAL MEDIA ANIMAL CRUELTY COALITION (SMACC)
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Lời nhắn từ Điều phối viên Liên minh Châu Á vì Động vật

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà dường
 như chúng ta có rất ít khả năng kiểm soát thông 
tin mà chúng ta xem trên mạng, do quảng cáo và các
 thuật toán sẽ quyết định những gì chúng ta sẽ xem.
Do đó, các nội dung tàn ác với động vật lan truyền nhanh
như virus ở trên mạng xã hội. Người dùng mạng tiếp cận
với những thông tin gây nhầm lẫn dưới hình thức “giải cứu 
giả”, động vật hoang dã làm thú cảnh “hạnh phúc”. Những người chủ 
động tìm kiếm cảm giác “thích thú” khi xem động vật chịu đau đớn lại còn được tự do
xem và chia sẻ nội dung đó.

Với độc giả của báo cáo này, tôi muốn nói rằng: Mặc dù báo cáo có thể làm bạn sốc và
những chi tiết về sự tàn ác với động vật và những con số thực sự không thể tưởng
tượng được, xin được gợi nhớ về những thông tin mà báo cáo này đại diện.

Báo cáo chỉ đại diện cho một khoảng thời gian ngắn – chỉ với hơn một năm, số lượt xem
video đã tăng theo cấp số nhân vì mỗi lượt thích, xem và chia sẻ đều gây ra vấn đề. 
Báo cáo chỉ đại diện cho một số lượng nhỏ video đang tồn tại trên mạng – chỉ với một
vài nghiên cứu viên đã tìm ra nhiều kênh khác nhau, mỗi kênh có hàng ngàn video trong
đó.

Báo cáo chỉ đại diện cho ba nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất – bỏ qua nhiều nền
tảng khác với tổng số hàng tỷ người dùng.

Báo cáo chỉ hiển thị những miền (domain) công khai – bỏ qua hàng nghìn trang được mã
hóa và các nhóm kín đang chia sẻ nội dung tàn ác với động vật mà không bị phát hiện.

Báo cáo chỉ đại diện cho những khu vực nhỏ trên thế giới, động vật đang bị bạo hành, bị
quay lại và phát tán trên mạng xã hội – Đây là một vấn nạn toàn cầu... và nó phải dừng
lại.

Nhưng đây không phải là một vấn đề mà chúng ta không thể thay đổi. 
Hãy tự hỏi bản thân, liệu động vật có đang bị bạo hành đằng sau những video bạn đang
xem không? Nếu có, hãy hành động. Báo cáo video đó và không tương tác theo bất kỳ
cách nào. Lên tiếng vì động vật và tham gia cùng chúng tôi để chấm dứt sự đau khổ cho
các loài động vật.

Sarah Grant, Điều phối viên, Liên minh Châu Á vì Động vật
www.smaccoalition.com/public-advice
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