CAMSA mở rộng hoạt động ở Mã Lai

CAMSA - ngày 6/11/2009.

Trong tháng 10 vừa qua Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, tức CAMSA, đã nới rộng hoạt
động chống buôn người đến vùng thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai. Hai chuyên viên thực tập đã
được điều động từ Hoa Kỳ đến làm việc tại văn phòng trung ương ở Kuala Lumpur của tổ chức
Tenaganita, một trong năm thành viên của CAMSA.
Để hỗ trợ cho hoạt động được nới rộng này, BPSOS vừa cử cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees,
Cố Vấn Cao Cấp về Các Dự Án Quốc Tế, đến Kuala Lumpur để tiếp xúc với các tổ chức đia
phương và quốc tế nhằm phát triển quan hệ của CAMSA ở tầm mức quốc gia.
“Tenaganita là một tổ chức hiếm hoi ở Mã Lai thực sự tranh đấu cho nạn nhân buôn người,” Đại
Sứ Rees nhận xét.
Ts. Fernandez và Đs. Rees tại văn phòng Tenaganita, Kuala Lumpur, Mã Lai
Tiến Sĩ Irene Fernandez, người sáng lập và hiện là chủ tịch của Tenaganita, có danh tiếng và
uy tín không những ở Mã Lai mà trên thế giới. Chính quyền Mã Lai đã có lần xử án tù Ts.
Fernandez vì hoạt động tranh đấu cho nhân quyền của bà. Bà đã liên tục lên tiếng bảo vệ
quyền lợi cho những khách lao động.
Hai tổ chức BPSOS và Tenaganita đã liên lạc với nhau từ năm 2005 dể bàn kế hoạch hợp tác
nhằm bảo vệ cho hàng trăm ngàn người lao động Việt Nam ở Mã Lai, mà trong đó số đông bị
bóc lột và ngược đãi.
Đầu năm 2007, BPSOS cùng với ba tổ chức khác thành lập CAMSA và tháng tư liên minh này
mở văn phòng hoạt động ở tỉnh Penang, Mã Lai. Đến nay, văn phòng này đã can thiệp cho trên
ba ngàn công nhân, kể cả một số ở các tỉnh khác và ở quanh thủ đô Kuala Lumpur.
“Dựa vào kinh nghiệm ở Penang, chúng tôi mở rộng hoạt động đến Kuala Lumpur vì đây là địa
điểm chiến lưọc để từ đó can thiệp cho các nạn nhân trên toàn quốc”, Ts. Nguyễn Đình Thắng,
Giám Đốc Điều Hành BPSOS, giải thích. Ông là một trong những đồng sáng lập viên của
CAMSA.
Để thực hiện điều này, CAMSA đã cử hai chuyên viên thực tập từ Hoa Kỳ đến Kuala Lumpur để
hợp tác với Tenaganita. Đồng thời CAMSA tài trợ cho Tenaganita mướn hai người tư vấn bản xứ
nhằm phát triển cấu trúc quản trị cần thiết cho sự nới rộng hoạt động.
“Chúng tôi cũng đang tuyển một người quản trị cho chương trình CAMSA với trách nhiệm trên
toàn quốc Mã Lai”, Ts. Thắng nói.
Người này sẽ nới rộng mạng lưới liên kết với các tổ chức Mã Lai, làm việc với các toà đại sứ
ngoại quốc, và theo dõi việc chính phủ Mã Lai thực thi luật chống buôn người được ban hành
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năm 2007.
Mã Lai ban hành luật này sau khi bị Hoa Kỳ xếp hạng 3 về tình trạng buôn người, nghĩa là
hạng tệ hại nhất. Nhờ ban hành luật này mà Mã Lai được rút khỏi hạng 3 vào năm 2008, nhưng
bị đặt trong danh sách theo dõi. Năm nay Mã Lai lại bị đưa xuống hạng 3 vì không thực thi
đúng đắn luật chống buôn người đã ban hành.
“Kế hoạch của CAMSA là thúc đẩy và hỗ trợ chính phủ Mã Lai trong việc thực thi đúng đắn luật
chống buôn người. Muốn vậy chúng tôi cần tạo được một lực lượng hùng hậu của các tổ chức
phi chính phủ để cùng nhau vận động chính phủ”, Ts. Thắng nói.
Theo dự kiến của Ông, năm 2010 CAMSA sẽ mở rộng hoạt động đến một số quốc gia ngoài Mã
Lai.
Trong chuyến công tác vào tháng 10 vừa qua, Đại Sứ Rees cũng đã đến Đài Loan và Thái Lan
để tìm hiểu tình hình ở hai quốc gia này.
Từ cuối năm 2008 đến nay BPSOS đã cử sáu phái đoàn đi nghiên cứu tình hình ở bốn quốc gia
trong vùng.
***
Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day
Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ
Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế
(Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho
trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của
đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ
phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.
Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:
BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - USA
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