CAMSA Hỗ Trợ Chính Phủ Đài Loan Chống Buôn Người

CAMSA - ngày 10/11/2009.

Song song với việc mở rộng phạm vi và tầm hoạt động ở Mã Lai, Liên Minh CAMSA đang trợ
giúp chính phủ và các tổ chức dân sự Đài Loan trong việc thi hành đạo luật chống buôn người
được ban hành đầu năm nay. Trong chiều hướng ấy, giữa tháng 10 vừa qua BPSOS, một thành
viên của Lieân Minh CAMSA, cử vị Cố Vấn Cao Cấp về Các Đềï Án Quốc Tế đến Đài Bắc để
thảo luận sâu hơn về phương thức hợp tác.
Cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees đã họp với một số giới chức cao cấp trong chính quyền Đài
Loan. Tại buổi họp với Cơ Quan Di Dân Quốc Gia, Đại Sứ Rees nêu vấn đề truy tố những công
dân phạm tội buôn người ngoài lãnh thổ Đài Loan, mà điển hình là vụ công ty Sơn Hoa (W&D
Apparel) ở Jordan. Trong vụ này, Liên Minh CAMSA đã can thiệp để giải cứu cho 176 nữ công
nhân Việt vào đầu năm 2008. Công ty Sơn Hoa là một công ty Đài Loan hoạt động ở Jordan.
Ông David Wu, Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Đặc Trách các Tổ Chức Phi Chính Phủ, thuộc Bộ Ngoại
Giao Đài Loan, và Đs. Grover Joseph Rees, 16/10/2009 (ảnh CAMSA)
Tại buổi họp với Uỷ Ban Đặc Trách Các Tổ Chức Phi Chính Phủ thuộc Bộ Ngoại Giao Đài Loan,
Đại Sứ Rees đã thảo luận với các giới chức chính phủ về một hội nghị toàn quốc về thi hành
luật chống buôn người. Theo chính Uỷ Ban này thì một hội nghị như vậy rất cần thiết để hướng
dẫn các cơ quan chính quyền, cảnh sát, và các tổ chức dân sự về luật mới; hội nghị này cũng
sẽ tạo nhịp cầu hợp tác lâu dài giữa các thành phần tham dự.
Đại Sứ Rees cũng tiếp xúc và thảo luận với một số tổ chức bảo vệ phụ nữ và người lao động
của Đài Loan.
Quan hệ hợp tác của BPSOS với Đài Loan bắt đầu từ năm 2005 khi Ts. Nguyễn Đình Thắng,
Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, đến đảo quốc này để nghiên cứu tình trạng của 80 ngàn
công nhân và 100 ngàn “cô dâu” Việt tại đấy.
Sau khi tiếp xúc với nhiều giới chức chính quyền, các tổ chức phi chính phủ và một số “cô dâu”
Việt, Ts. Thắng bắt đầu vận động “giải độc’ cho Đài Loan về những thông tin thiếu quân bình và
thiếu chính xác về tình trạng buôn người lao động và phụ nữ ở Đài Loan.
Phần lớn các trường hợp được nêu ra trên báo chí Việt ngữ ở hải ngoại trong thời gian ấy không
phải là buôn người mà chỉ là tranh chấp lao động hay bạo hành gia đình.
“Đây là hai vấn đề mà chúng ta cần lên tiếng và góp phần giải quyết. Tuy nhiên gọi đó là buôn
người thì không đúng và có phản tác dụng,” Ts. Thắng phát biểu.
Theo Ông, việc thông tin không chính xác này đã làm cho cuộc vận động chống buôn người trở
nên khó khăn khi mà các giớc chức Hoa Kỳ và quốc tế tìm hiểu các trường hợp được nêu ra và
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thấy rằng đa số không nằm trong định nghĩa buôn người.
“Điều này làm chúng ta mất uy tín đối với chính quyền Đài Loan, đối với quốc tế và đối với công
luận,” Ts. Thắng giải thích.
Để thoát khỏi tình trạng này, BPSOS một mặt đã lọc lựa những trường hợp thực sự là buôn
người, như trường hợp 176 nữ công nhân ở Jordan hay các ngư phủ Việt trên tàu đánh cá Đài
Loan, để yêu cầu can thiệp. Mặt khác, BPSOS hàng năm tham gia chương trình huấn luyện và
hưỡng dẫn cho các tổ chức tư nhân và giới chức chính quyền Đài Loan về nguyên tắc và thể
thức phòng và chống buôn người.
Nhờ chứng tỏ thiện chí, Đài Loan đã tránh bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp vào hạng ba, nghĩa là
tệ nhất, về chống buôn người và có thể bị chế tài.
Đầu năm 2008, Liên Minh CAMSA ra đời và BPSOS tiếp tục phối hợp với chính phủ và các tổ
chức phi chính phủ của Đài Loan qua liên minh này. Cuối năm 2008, Ts. Thắng đến Đài Loan
để vận động đưa một số điều khoản vào đạo luật chống buôn người lúc ấy đang được thảo luận
ở Quốc Hội Đài Loan. Đạo luật này được thông qua vào tháng Giêng năm 2009 và bao gồm tất
cả các điều khoản mà CAMSA đề nghị.
“Chúng tôi đã bảo đảm rằng Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội Hoa Kỳ ghi nhận bước tiến quan trọng
này của Đài Loan,” Ts. Thắng cho biết. “Bước kế tiếp là thi hành luật mới.”
Tháng 6 năm nay, CAMSA cử một thiện nguyện viên đến Đài Loan để tìm hiểu những cơ hội và
phương thức nhằm hỗ trợ cho việc thi hành này.
Tháng 10 vừa qua, Đs. Rees đến Đài Loan để thương thảo này với các giới chức chính quyền và
tổ chức phi chính phủ về các cơ hội và phương thức ấy.
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