Lời Cảm Ơn Cuối Năm

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trong những tuần qua, chúng tôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ thân hữu, ân nhân và đồng
hương ở khắp năm châu về việc Tổng Thống và Chủ Tịch Quốc Hội Đài Loan trao giải thưởng
Dân Chủ và Nhân Quyền Á Châu năm 2011 cho BPSOS và Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á
Châu (CAMSA). Chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng ưu ái của quý vị.

Thực ra giải thưởng này vinh danh tập thể người Việt tị nạn nói chung, đã không ngưng nghỉ
đấu tranh cho lý tưởng dân chủ và nhân quyền trong suốt 36 năm qua. Tuy phải vươn lên để
sinh tồn, tuy phải xây dựng lại cuộc sống mới ở xứ lạ, tuy phải bươn chải qua bao thăng trầm
của thân phận lưu vong, chúng ta đã không hề quên trách nhiệm đối với đồng bào và đồng loại.
BPSOS chỉ là một trường hợp tiêu biểu trong đại khối ấy, một đại khối rất đáng để chúng ta
hãnh diện.

Nhân đây chúng tôi xin ghi ơn quý vị mạnh thường quân đã đặt niềm tin nơi chúng tôi trong sứ
mạng giải trừ nạn buôn người tận gốc ở Việt Nam. Muốn vậy, chúng tôi chủ trương không chỉ
giải cứu nạn nhân mà còn thay đổi cả chính sách quốc gia và xây dựng lực lượng của người dân
để chủ động cải tạo xã hội -- kế sách này vừa bảo vệ nhân quyền của nạn nhân, vừa phát huy
dân chủ để giải quyết vấn nạn tận gốc. Chính phủ Đài Loan đã áp dụng thành công kế sách này
và chỉ trong bốn năm Đài Loan đang từ một quốc gia bị chỉ trích nặng nề về tệ trạng buôn
người đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới về phòng, chống buôn
người. Trong năm nay, các chính quyền Thái Lan, Singapore, Mông Cổ và Nhật Bản đã gửi phái
đoàn đến Đài Loan để học hỏi kinh nghiệm thành công ấy.

Từ năm 2005 chúng tôi cũng áp dụng kế sách này vào Mã Lai và cũng đang tạo những thay đổi
gốc rễ ở quốc gia này. Mã Lai và Đài Loan đừng hàng đầu và hàng hai trên thế giới về số người
lao động Việt Nam.

Năm 2009 chúng tôi áp dụng kế sách này vào Việt Nam và kết quả đầu tiên là Quốc Hội Việt
Nam, do áp lực của Hoa Kỳ, đã thông qua đạo luật phòng và chống buôn người vào tháng 3
năm nay, và qua đó lần đầu tiên thừa nhận tình trạng buôn người lao động.

1/2

Lời Cảm Ơn Cuối Năm

Khi chọn con đường thay đổi cả một xã hội, thì chắc chắn cam go và khó khăn nhiều hơn và rủi
ro thất bại cũng cao hơn so với việc cứu giúp cho một số trường hợp lẻ tẻ, nhưng nếu thành
công thì sẽ thay đổi vận mạng của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người ngày
hôm nay và mãi mãi về sau. Chúng tôi quan niệm không có giải pháp dễ và nhỏ cho một vấn
nạn lớn.

Trong suốt thời gian đầy thách đố khi mà sự thành công không bảo đảm, quý vị đã kiên nhẫn
và đặt niềm tin vững bền vào sứ mạng của Liên Minh CAMSA. Thậm chí có vị ân nhân ẩn danh
không hề quen biết đã âm thầm yểm trợ nhiều chục ngàn Mỹ kim, mà không đặt điều kiện gì, để
chúng tôi khởi xướng Liên Minh CAMSA. Không có sự cổ võ và yểm trợ quý báu ấy của biết bao
nhiêu ân nhân gần và xa, ắt hẳn chúng tôi đã không thể đạt những thành quả mà nay đã trở
thành hiển nhiên.

Mục tiêu của chúng tôi trong 3 năm tới là giải trừ các căn nguyên của nạn buôn người ở Việt
Nam: luật pháp nghịch lý vốn bảo vệ thủ phạm buôn người và trấn áp nạn nhân, sự can dự của
các kẻ có chức quyền vào con đường buôn người hợp pháp (qua chương trình xuất khẩu lao
động và qua lao động cưỡng bức trong các trại “cải tạo”), và sự ngăn cấm các lực lượng quần
chúng độc lập tham gia cải tạo một xã hội đang băng hoại.

Trên con đường nhiều thử thách ấy, chúng tôi thiết tha sẽ tiếp tục đón nhận sự hậu thuẫn của
quý vị thân hữu, ân nhân và đồng hương từ khắp nơi.

Nhân đây, xin kính chúc quý vị và thân quyến một năm mới an khang và thịnh vượng.

Kính thư,

Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc Điều Hành, BPSOS
Đồng Sáng Lập Viên Liên Minh CAMSA

Ngày cuối năm ở Đài Bắc
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