Cố vấn hồ sơ chống buôn người cho các tổ chức NGO ở Mã Lai

CAMSA - ngày 8/10/2009.
LTS: Nhận thức về chống buôn người còn yếu kém với người dân Malaysia, kể cả với các quan
chức chính phủ. Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ nơi đây đang đồng công nỗ lực nâng cao
nhận thức cho cộng đồng cũng như gâp áp lực lên chính phủ Malaysia nhằm đẩy lùi nạn buôn
người trên đất nước này. Văn phòng PENANG – CAMSA đã cùng các tổ chức phi chính phủ
(NGOs) thảo luận về các hồ sơ liên quan đến buôn người của Văn Phòng Penang nhằm góp
phần vào nỗ lực nêu trên.
Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2009 tại văn phòng PENANG – CAMSA đã diễn ra buổi thảo luận
về các hồ sơ chống buôn người giữa vòng các tổ chức NGO. Đây là buổi thảo luận thứ hai được
tổ chức từ khi văn phòng Penang được thành lập, tháng 3 năm 2008.
Buổi thảo luận có sự tham gia của Trung Tâm Trợ Giúp Công Nhân Nước Ngoài và cán bộ
nghiên cứu khoa phát triển phụ nữ thuộc trường đại học USM.
Nội dung buổi thảo luận lần này gồm có thông qua những nội dung đã trao đổi trong lần họp
trước, tái đề cập tới những thủ tục cần thiết cho một buổi thảo luận, mục đích và sự cần thiết cho
hoạt động này, định nghĩa chống buôn người của Liên Hiệp Quốc, nghiên cứu một hồ sơ liên
quan đến vấn đề môi giới hôn nhân ngoài luồng và thảo luận mở.

Các bên tham gia có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề chống buôn người như tiến trình giải cứu
một nạn nhân, nơi ở an toàn và việc bảo vệ nạn nhân, hồi hương an toàn, phản ứng của các
quan chức, cảnh sát trong vấn đề chống buôn người. Một số vấn đề khác như tìm người phiên
dịch cũng được đề cập đến. Điều này quan trong bởi lẽ có nhiều người địa phương tham gia
chiến dịch chống buôn người nhưng họ gặp nhiều khó khăn với cộng đồng người Việt do cản trở
ngôn ngữ.

Buổi thảo luận diễn ra trong không khí cởi mở, sôi nổi. Tuy thời gian thảo luận chỉ diễn ra trong
hơn một tiếng đồng hồ nhưng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của những người tham dự.
Sau buổi thảo luận, chị Ruth của Trung Tâm Trợ Giúp Công Nhân Nước Ngoài cho biết ‘Tôi
sẵn sàng hợp tác với văn phòng bất cứ lúc nào”.
Hoạt động này của văn phòng Penang sẽ diễn ra hàng tháng. Dự kiến cho buổi họp lần sau sẽ
là ngày 5 tháng 11 năm 2009.
***
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
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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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