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Bản Tuyên Cáo của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan
về vấn đề thảm họa môi trường tại các tỉnh miền Trung
Xét rằng, thảm họa môi trường do tập đoàn Formosa xả thảy cực độc từ nhà máy thép (Vũng
Áng) hồi đầu tháng 4 năm 2016 đã hủy diệt toàn bộ vùng biển dài trên dưới 200 km tại các tỉnh
miền Trung ( Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên), dẫn đến hàng chục ngàn ngư dân
mất đi nguồn sinh sống.
Xét rằng, từ khi thảm họa môi trường xảy ra, nhà cầm quyền Hà Nội luôn luôn tỏ thái độ bao che
cho tập đoàn Formosa như ra tay đàn áp, đánh đập dã man các cuộc xuống đường ôn hòa của
đồng bào trong nước vào những ngày 1 và 8 tháng 5 năm 2016. Dùng các cán bộ địa phương,
cán bộ tài nguyên môi trường dụ dỗ người dân đi tắm biển, ăn cá tại các vùng bị nhiễm độc.
Xét rằng, với áp lực của đồng bào trong và ngoài nước và của dư luận quốc tế, tập đoàn
Formosa đã thông đồng với nhà cầm quyền Hà Nội tổ chức họp báo và chịu nhận là thủ phạm gây
ra thảm họa môi trường. Trong buổi họp báo này Formosa đã tự đưa ra số tiền là 500 triệu usd
bồi thường thiệt hại. Kể từ khi họp báo cho tới nay, nhà cầm quyền Hà Nội không có một sự giải
thích nào đối với dư luận rằng tập đoàn Formosa đã căn cứ vào đâu để đưa ra số tiền này và số
tiền ấy sẽ giao chuyển cho ai, bao giờ??? .
Xét rằng, Hàng vạn đồng bào ngư dân miền Trung vốn dĩ đã nghèo khó, nay lại gặp đại nạn môi
trường làm họ rơi vào cảnh đói rách tả tơi, cùng đường tuyệt lối rất cần sự giúp đỡ. Hiện nay
đồng bào ngư dân đang được các linh mục như Lm. Đăng Hữu Nam, Lm. Trần Đình Lai dẫn dắt
tranh đấu đòi lại công lý buộc tập đoàn Formosa phải bổi thường xứng đáng, và phải ngưng hoạt
động đóng cửa nhà máy trải lại môi trường trong sạch.
Xét rằng, vào những ngày 26 tháng 9 và 18 tháng 10 năm 2016 linh mục Đặng Hữu Nam đã 2 lần
dẫn phái đoàn trên dưới 600 ngư dân, di chuyển bằng xe bus và taxi trên đoạn đường 200 km để
nộp đơn kiện tập đoàn Formosa tại tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai lần phái đoàn đều bị
nhà cầm quyền Hà Nội gây trở ngại như ép buộc các hãng xe bus và taxi phải ngưng hợp đồng
mặc dầu tiền đặt cọc hợp đồng đã được trả trước. Qua hành động này của nhà cầm quyền Hà
Nội đã bộc lộ rõ ràng thái độ bao che cho kẻ thủ ác và tỏ thái độ thù nghịch với các nạn nhân
đáng lẽ ra cần phải được thông cảm, giúp đỡ.
Xét rằng, vào ngày 2 tháng 10 năm 2016 Lm. Trần Đình Lai đã điều động và giữ trật tự tối đa
cuộc biểu tình của hàng chục ngàn ngư dân tụ họp trước cổng nhà máy thép Formosa đã khiến
cho hàng trăm cảnh sát cơ động phải run sợ, cởi bỏ quân phục rút lui tháo chạy. Qua việc này đã
cho thấy sức mạnh của số đông và chắc chắn chế độ sẽ tìm cách trả đũa, đàn áp.
Xét rằng, thảm họa hủy diệt môi trường này không những chỉ ảnh hưởng nặng nề riêng cho các
tỉnh miền Trung mà sẽ ảnh hưởng lên toàn lãnh thổ đất nước. Và các nạn nhân trực tiếp tại các
tỉnh miền Trung cần phải được giúp đỡ trong thời hạn sớm nhất có thể được.
Thế nên, vào ngày 30 tháng 10 năm 2016, trong cuộc họp mặt khoáng đại của Cộng Ðồng đã
đồng thanh chung quyết thành lập một nhóm đặc nhiệm phát động công tác cứu trợ đồng bào
miền Trung từ vật chất cho đến tinh thần. Trước mắt là công tác quyên góp tài chánh từ đồng
hương, và những nhà hảo tâm. Sau là, công tác xuống đường đánh động dư luận thế giới tạo áp
lực lên nhà cầm quyền Hà Nội và đồng thời kêu gọi sự hợp tác, góp sức của các cộng đồng
người Việt tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới để vươn tới mục đích cao hơn: kiện tập đoàn
Formosa ngay tại chính quốc của họ là Đài Loan.
Tuyên cáo này đã được sự chứng kiến của các đoàn thể, tôn giáo, và nhân sĩ trong cộng đồng
trong buổi họp mặt khoáng đại cộng đồng.
Làm tại Nieuwegein (Hòa Lan), 30-10-2016.

