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Ống kính VAVA

VAVA tham dự Đại hội Hội Luật gia dân chủ quốc tế tại Bỉ

Từ ngày 15-17/4, Đoàn đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Thượng
tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ t ịch Hội, dẫn đầu đã tham dự Đại hội Hội luật gia dân chủ
quốc tế (IADL) lần thứ 18 diễn ra từ 15-19/4 tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đã được Ban Tổ chức Đại hội trân trọng dành thời
gian phát biểu trong Lễ khai mạc Đại hội. T iếp đó, Đoàn đại biểu Hội Nạn nhân chất độc
da cam đã tham gia nhiều hoạt động ở Đại hội như: tham gia cuộc họp của các Ủy ban 1
và 7 của Đại hội bàn các chủ đề chuyên ngành; giao lưu với các đoàn đại biểu các nước ; trả lời phỏng vấn
của Thông tấn xã Việt Nam tại Brussels và Đài Truyền hình Nga RT… Đoàn đã trình bày tham luận với chủ
đề « Tác động của việc miễn trừ không bị trừng phạt đối với Mỹ và vai trò của các tòa án quốc tế : Trường
hợp các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam » ở phiên họp của Ủy ban 7 trao đổi về nội dung “Quyền miễn
trừ và các tòa án quốc tế”. Đoàn cũng đã tham gia « Sự kiện bên lề » trao đổi về vấn đề chất độc da cam ở
Việt nam do bà Marjorie Cohn, Giáo sư Trường Đại học Luật Thomas Jef f erson ở San Diego, Calif ornia,
nguyên Chủ tịch Đoàn Luật sư toàn quốc Mỹ chủ trì.

Hoạt động của Đoàn đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt nam tại Đại hội lần thứ 18 của IADL
đã có nhiều ấn tượng. Đại hội đã thông qua một số nghị quyết, trong đó có nghị quyết về vấn đề chất độc
da cam/dioxin tại Việt Nam.

Trong thời gian tham dự Đại hội IADL, Đoàn đại biểu Hội NNCĐ DC/dioxin Việt Nam đã đến thăm và làm việc
với Hội Hữu nghị Bỉ-Việt. Các bạn Bỉ đã thông báo cho Đoàn hoat động của Hội Hữu nghị Bỉ – Việt ủng hộ
nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đặc biệt là việc Hội đang đề nghị Quốc hội Bỉ thông qua một nghị quyết
về vấn đề chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam và đệ trình Nghị viện châu Âu một bản kiến nghị về vấn đề này.

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tại Lễ khai mạc và Nghị quyết
về vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam của Đại hội lần thứ 18 của IADL :

+ Bài phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tại Lễ khai mạc Đại hội lần thứ 18 của IADL

Kính thưa bà Gin Mai-rơ, Chủ tịch
Hội Luật gia dân chủ quốc tế,
Thưa các quý bà, quý ông,

Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để
tham dự một sự kiện quan trọng
của những người đang trực tiếp
đấu tranh cho tự do và công lý, đó
là Đại hội Hội luật gia dân chủ quốc
tế lần thứ 18. Đây là cơ hội để các
luật sư, các luật gia xem xét các
vấn đề xã hội; trao đổi trao đổi
kinh nghiệm, bàn bạc thiết lập các
cơ chế quốc tế, tập hợp lực lượng
đoàn kết đấu tranh bảo vệ công lý,
ủng hộ những người mà các quyền
cơ bản của họ đã và đang bị vi
phạm; trong đó có nạn nhân của
các cuộc chiến tranh.
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Với tư cách Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, thay mặt cho hơn 3 triệu nạn nhân
chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tôi xin bày tỏ sự biết ơn đến Hội Luật gia dân chủ quốc tế, đến tất cả
những người đã kiên trì ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của chúng tôi trong nhiều năm qua. Chúc Đại hội
thành công tốt đẹp.

Thưa các quý bà, quý ông,

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây, quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam Việt Nam gần 80 triệu lít
chất độc hóa học, trong đó có tới 61 % là chất độc da cam, chứa 366 kg dioxin, là loại chất độc có độ độc
hại cao nhất; chỉ cần 10 gam chất độc này hòa vào nước là đã có thể làm cho 10 triệu người chết.

4,8 triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm loại chất độc này trong chiến tranh. Hơn 3 triệu người hoặc đã
chết; hoặc đang ngắc ngoải, đau đớn vì những chứng bệnh hiểm nghèo. T iếp theo họ, hàng trăm nghìn
người con của họ đã bị lây nhiễm với những thân hình dị dạng, dị tật, những bệnh thần kinh và nhiều bệnh
khác, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Và đến nay, đã có những trẻ em thế hệ thứ ba, thứ tư bị di
nhiễm loại chất độc chết người này… Những con người đó đã bị mất đi một quyền cơ bản nhất của con
người, đó là quyền được sống bình thường như những người khác.

Thủ phạm gây ra tội ác đó là những người đã phát động cuộc chiến tranh ở Việt Nam trước đây, là các công
ty đã sản xuất những loại hóa chất độc để cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh đó.
Nhưng đến nay, trong khi họ chi hàng tỷ đô la mỗi năm để bồi thường bệnh tật cho những người đi rải chất
độc gây ra thảm họa da cam ở đất nước chúng tôi, thì họ vẫn chưa chịu thừa nhận trách nhiệm của họ đối
với các nạn nhân do họ gây ra.

Vì vậy, tôi xin thay mặt cho hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi những người
tham dự diễn đàn này hãy ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, hãy lên tiếng vạch trần tội ác của
những người đã gây ra thảm họa cho hàng triệu con người Việt Nam và vẫn đang lẩn tránh công lý; đòi
những người này phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân do họ gây ra; trả lại cho nạn nhân
quyền được sống như mọi người khác.

Tôi cũng tranh thủ diễn đàn này kêu gọi cộng đồng thế giới hãy ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam,
giúp nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vượt qua bệnh tật và cải thiện điều kiện sống vật chất cũng như
tinh thần để hòa nhập cộng đồng.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Hội Luật gia dân chủ quốc tế, cảm ơn bà Chủ tịch và tất cả các quý vị đại biểu!

+ Nghị quyết về vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam của Đại hội lần thứ 18 của IADL

IADL cam kết đấu tranh đòi bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Chất độc da cam, một trong những di vật đáng xấu hổ nhất của cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, tiếp
tục đầu độc đất nước Việt Nam và những người bị phơi nhiễm loại chất độc này cũng như con cháu họ.

Trong hơn 10 năm, từ năm 1961 đến năm 1975, nhằm triệt t iêu nguồn lương thực và phá hủy nơi ẩn náu
của những người bị coi là “kẻ thù”, Mỹ đã làm trụi đất và rừng của Việt Nam bằng loại hóa chất được gọi là
Chất độc da cam. Loại hóa chất này có thành phần không thuần khiết dioxin, là loại chất độc mạnh nhất mà
khoa học biết được. Hàng triệu người đã bị phơi nhiễm chất độc da cam và ngày nay, ước tính có đến 3 triệu
người Việt Nam vẫn đang chịu ảnh hưởng của loại chất độc hóa học làm rụng lá cây này.

Chất độc da cam đã làm cho hàng trăm trẻ em ở Việt Nam bị dị dạng, dị tật bẩm sinh. Đó là thế hệ thứ hai và
thứ ba của những người đã bị phơi nhiễm chất độc da cam mấy thập kỷ trước. Các bằng chứng y học cho
thấy, một số bệnh ung thư (chẳng hạn bệnh u lympho không Hodgkin), t iểu đường (típ II) và gai cột sống
chẻ đôi cũng như nhiều trường hợp khuyết tật bẩm sinh nghiêm trọng ở trẻ em có thể có liên quan với việc
bị phơi nhiễm chất độc da cam. Còn nhiều điều khác nữa cần được tiếp tục nghiên cứu.

Vết tích chết người mà chất độc da cam để lại cho môi trường tự nhiên của Việt Nam bao gồm cả việc hủy
diệt các khu rừng nước mặn và những vùng đất bị nhiễm độc lâu ngày, đặc biệt là những nơi được coi là



“điểm nóng” gần các căn cứ quân sự trước đây của Mỹ.

Các cựu chiến binh Mỹ còn sống sau chiến tranh Việt Nam đã được Chính phủ Mỹ cho hưởng hàng tỷ USD
mỗi năm để bồi thường cho các bệnh mà họ phải gánh chịu do chất độc da cam. Nhưng 3 triệu nạn nhân
Việt Nam còn sống không được hưởng sự đền bù hay trợ giúp nhân đạo tương tự của Chính phủ Mỹ.

Năm 2009, IADL đã bảo trợ tổ chức Tòa án quốc tế Lương tâm nhân dân ủng hộ nạn nhân chất độc da cam
Việt Nam. Trong 2 ngày, Đoàn Thẩm phán gồm 7 người đến từ 3 châu lục đã nghe lời kể của các nhân
chứng và kết luận rằng, Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh phi pháp xâm lược Việt Nam, việc sử dụng
chất dioxin là một tội ác chiến tranh và tội chống nhân loại. Tòa khẳng định việc phá hoại môi trường ở Việt
Nam là tội “diệt sinh thái”, việc sản xuất và cung cấp chất độc da cam là hành động tòng phạm với việc vi
phạm luật pháp, và các công ty hóa chất phải bồi thường hoàn toàn cho các nạn nhân và gia đình họ, phải
tẩy rửa môi trường, thanh lọc dioxin ra khỏi đất và nước, đặc biệt là ở các “điểm nóng”.

Hoa Kỳ đã không muốn thừa nhận việc sử dụng chất độc hóa học làm vũ khí trong chiến tranh nhằm vào
dân thường là vi phạm các luật về chiến tranh, trong đó có nguyên tắc phải phân biệt giữa các mục tiêu
quân sự và dân sự và yêu cầu quân đội các nước phải tránh các mục tiêu dân sự. Các luật về chiến tranh
này đã được ghi trong Công ước La Hay và Các nguyên tắc Nuremberg, và được quy định trong Công ước
Geneve năm 1949 và Nghị định thư không bắt buộc năm 1977, cũng như trong Điều ước của Tòa án Hình
sự quốc tế.

Việc sử dụng chất độc da cam nhằm vào dân thường là vi phạm Luật về chiến tranh, nhưng đến nay chưa có
người nào bị quy trách nhiệm. Chính phủ Mỹ có bổn phận đạo lý và pháp lý phải bồi thường cho nhân dân
Việt Nam vì những tác động hủy diệt của chất độc da cam và phải hỗ trợ để giảm thiểu các tác động đó. Hơn
nữa, Chính phủ Mỹ đã thừa nhận trách nhiệm này trong Hiệp định Hòa bình ký năm 1973 tại Paris, trong đó,
Chính quyền Nixon hứa sẽ đóng góp 3 tỷ USD vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và tái thiết Việt Nam
sau chiến tranh. Nhưng lời hứa đó chưa được thực hiện.

Nhân dân Việt Nam đang tìm cách khắc phục di sản của chiến tranh bằng nỗ lực kêu gọi Chính phủ và các
công ty hóa chất Mỹ thừa nhận trách nhiệm đối với ác mộng còn đang diễn ra này. Vụ kiện của nạn nhân
chất độc da cam Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ tại Tòa án liên bang Mỹ không thành công nhưng
đã khởi đầu cho một phong trào đòi Mỹ phải chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng chất độc hóa học nhằm
vào dân thường. Phong trào đó đã dẫn đến Dự luật chưa được xem xét HR-2519 Cứu trợ nạn nhân chất
độc da cam 2013 yêu cầu cung cấp dịch vụ y tế, phục hồi chức năng và dịch vụ xã hội để bồi thường cho
nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và tẩy độc các “điểm nóng” bị nhiễm dioxin.

IADL kêu gọi các hội thành viên sử dụng quyền phán quyết của Tòa án để gây sức ép với các sứ quán của
Mỹ ở nước mình đòi bồi cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và tẩy rửa môi trường của Việt Nam.

IADL tiếp tục kêu gọi các hội thành viên viết thư, viết Email cho Quốc hội Mỹ và Nhà trắng đòi bồi thường
cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và tẩy rửa môi trường của Việt Nam.

IADL tiếp tục kêu gọi các hội thành viên yêu cầu các hội viên của mình có cổ phần ở các công ty Dow,
Monsanto và các công ty tòng phạm khác hoặc là rút cổ phần khỏi các công ty đó, hoặc là đề nghị các cổ
đông đưa ra nghị quyết đòi bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam.

IADL tiếp tục gợi ý Chính phủ Việt Nam yêu cầu các công ty kinh doanh ỏ Việt Nam phải đóng góp vào một
quỹ nghiên cứu, hỗ trợ và bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam.

IADL tiếp tục tuyên bố sẽ tăng thêm sức ép vì những mục tiêu trên vào dịp ngày 10 tháng 8, kỷ niệm ngày
bắt đầu cuộc chiến tranh hóa học của Mỹ chống nhân dân Việt Nam.
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