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Hội nạn nhân chất độc da cam: “Chúng tôi cần sự ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi hơn nữa...”

Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm, nhưng nỗi đau đớn và ám ảnh khôn nguôi về hậu quả của chất 
độc da cam/dioxin (CĐDC/dioxin) vẫn ngày đêm dày vò hàng triệu gia đình Việt Nam. Bao nhiêu
người đã phải ra đi, bao nhiêu người vẫn còn ở lại chống chọi với bệnh tật và bao nhiêu người nữa
sẽ được sinh ra trong nỗi đau da cam?...

Có thể nói rằng, CĐDC/dioxin là loại hóa chất độc hại mang lại hậu quả trực tiếp, dai dẳng và đau đớn dài
lâu nhất trong các loại hóa chất đã được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Trên cả nước ước tính có
khoảng 4,8 triệu người bị nhiễm CĐDC/dioxin, trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân. Hàng trăm
nghìn người trong số họ đã qua đời. Hàng triệu người và cả con cháu dị tật của họ đang phải sống trong
bệnh tật, nghèo khó do di chứng của chất độc da cam gây ra.

Nỗ lực của những người trong cuộc

Trong 3 thập kỷ qua, Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực trợ giúp những nạn nhân của chiến tranh hóa học.
Năm 1998, cùng với sự ra đời của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ Thập đỏ, Nhà
nước đã có chế độ trợ cấp cho các nạn nhân và con cháu của các nạn nhân da cam. Gần 300.000 nạn nhân 
đã được giúp đỡ, khám, chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề,
cấp phương tiện hành nghề, cải thiện đời sống. Ngoài ra, trong vòng 5 năm qua, những Hội viên Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút nguồn tài trợ hỗ trợ các nạn nhân. Với số tiền
quyên góp 55 tỷ đồng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã giúp đỡ 220.429 nạn nhân trong cả nước cải thiện 
đời sống, sức khoẻ và tinh thần. Trong số đó, 91.726 người đã được khám chữa bệnh, 1.350 nạn nhân 
được phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng, gần 2.500 người được cấp xe lăn, xây dựng 1.375 nhà
tình nghĩa cho các nạn nhân, gần 5.000 nạn nhân được cấp học bổng và bảo trợ thường xuyên.

Ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam (Vietnam Association for Victims of
Agent Orange/dioxin - VAVA) được chính thức thành lập nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn
nhân chất độc da cam, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở
Việt Nam và đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức
trong nước và nước ngoài. Một trong những việc làm đầu tiên của Hội là lập dự án "Giúp đỡ các nạn nhân
CĐDC trong cuộc sống", đồng thời "tổ chức thu thập hồ sơ chứng cứ tiến hành khiếu kiện dân sự các
công ty Mỹ sản xuất CĐDC để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh".

Với những hình thức phong phú như tổ chức nhiều cuộc hội nghị, thuyết trình thu hút sự quan tâm của báo
chí, gặp mặt nạn nhân, tuần hành, kêu gọi quyên góp vật chất để ủng hộ nạn nhân CĐDC/dioxin..., VAVA 
đã tạo được sự quan tâm của xã hội và sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tới
các nạn nhân. Phong trào ký tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng nhận được sự



các nạn nhân. Phong trào ký tên ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng nhận được sự
ủng hộ mạnh mẽ từ mọi tầng lớp xã hội, trong nước và quốc tế mà đến nay đã nhận được 11,5 triệu chữ
ký.

Trung ương Hội cũng đã có định hướng phát triển mở rộng thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin địa
phương tới 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đến nay, đã có 11 tỉnh, thành phố trong cả nước thành lập
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Trong hơn một năm qua, các cấp cơ sở Hội nạn nhân chất độc da
cam/dioxin Việt Nam đã giúp cho hàng trăm nạn nhân chất độc da cam làm thủ tục để địa phương giải
quyết chế độ; trợ cấp hàng trăm triệu đồng làm nhà ở cho các nạn nhân ở Thái Bình, Thừa Thiên Huế, 
Đồng Nai; hỗ trợ cho các nguyên đơn tham gia vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất chất độc này;
thăm hỏi tặng quà cho các nạn nhân ở Làng Hòa Bình Thanh Xuân (Hà Nội), Làng Hữu Nghị Vân Canh (Hà
Tây), cơ sở Thiên Phước (TP. Hồ Chí Minh) và các trung tâm chăm sóc nạn nhân CĐDC/dioxin.

Ngày 10 tháng 8 hàng năm đã được chọn làm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam.

Năm 2005 VAVA sẽ có các hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân
trong nước và quốc tế; phát triển tổ chức hội ở 15-20 tỉnh, thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền;
tiếp tục thu thập hồ sơ, chứng cứ cho vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Vụ kiện vì công lý

Vụ kiện 37 công ty và tập đoàn sản xuất hoá chất độc cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam 
được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và một số nạn nhân mở đầu từ ngày 30/01/2004 tại
Toà án liên bang Mỹ tại Brooklyn - New York- Hoa Kỳ.

VAVA đã tiến hành một quá trình chuẩn bị hồ sơ lâu dài và đầy đủ để đưa vụ kiện ra tòa án Liên bang
Mỹ. Trong đó, VAVA đã tuyển chọn được 100 hồ sơ và những báo cáo, công trình nghiên cứu về hậu quả
của chất độc da cam/dioxin để cung cấp cho các luật sự Mỹ bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân trong vụ
kiện này. Cùng trong các hoạt động trên, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam còn tổ chức cho
các luật sư đi thăm, tiếp xúc với một số nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Thừa
Thiên Huế, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… nhằm thu thập, củng cố chứng cứ và bổ sung hồ sơ cho vụ
kiện. 

Toà án Liên bang đã mở Hội nghị tiền xét xử triệu tập các bên để bàn thủ tục xét xử. Cuối năm 2004, 37
công ty sản xuất hoá chất độc của Mỹ đã trả lời trước toà án về những cáo buộc của nạn nhân chất độc da
cam Việt Nam. Các luật sư đại diện cho các nạn nhân da cam Việt Nam cũng đã tiến hành đối chất trước
toà.

Ngày 10/3/2005, sau mười ngày kể từ phiên tranh tụng của vụ kiện do VAVA khởi kiện 37 công ty hóa
chất Mỹ sử dụng chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh Việt Nam, Chánh án Jack Weinstein của Tòa án
Liên bang Mỹ đã ra phán quyết bác đơn kiện của các nạn nhân Việt Nam. Thông tin này đã gây ra làn sóng
phẫn nộ trong dư luận Việt Nam và quốc tế.

Sau phán quyết bất công và sai trái nói trên, VAVA đã kịp thời ra Tuyên bố phản đối và khẳng định tiếp tục
vụ kiện 37 công ty hóa chất Hoa Kỳ đã sản xuất chất độc hóa học cung cấp cho quân đội Mỹ sử dụng
trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. VAVA sẽ cùng các luật sư Mỹ (đại diện cho bên nguyên) làm văn
bản kháng nghị phán quyết của Chánh án Jack Weinstein lên trên theo đúng thủ tục tố tụng của luật pháp
Mỹ.

Và sự ủng hộ của cộng đồng

Trong suốt thời gian qua, các phong trào và hoạt động nhằm giúp đỡ nạn nhân CĐDC/dioxin đã nhận được
sự giúp đỡ, ủng hộ của rất nhiều các tổ chức chính trị, xã hội, khoa học..., bạn bè quốc tế, các cá nhân
trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi chỉ xin được nhắc đến sự ủng hộ của cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với các nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam trong thời gian qua.

Có thể nói rằng, phong trào ủng hộ các nạn nhân CĐDC/dioxin là phong trào nhận được sự hưởng ứng và



tham gia nhiều nhất trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong nhiều năm qua, những hoạt 
động phong phú nhằm làm cho thế giới biết đến và giúp đỡ các nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam như tổ
chức hội thảo, thuyết trình về CĐDC/dioxin và tác hại của nó đến sức khỏe và môi trường sống của con
người; tuần hành biểu tình đòi bồi thường cho nạn nhân CĐDC/dioxin; hàng loạt hoạt động tuyên truyền,
gây quỹ ủng hộ nạn nhân CĐDC/dioxin do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở Pháp, Mỹ, Bỉ, Úc, 
Đức... tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp xã hội từ người già cho đến các thanh
niên thế hệ thứ 2, 3 được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Tại Pháp, các tổ chức của bà con ta như Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội Y học Việt Nam tại Pháp,
Collectif Vietnam dioxin, Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm CĐDC/dioxin, Hội Tâm Việt, Hội Thanh niên Việt
Nam tại Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp... (với nhiều tên tuổi như ông Võ Sĩ Đàng, bà Therese
Nguyễn Văn Ký, giáo sư Nguyễn Khánh Hội, giáo sư Phạm Quang Thọ, giáo sư Lâm Thế Mỹ, bà Xuân
Phương, tiến sĩ Hoàng Như Mai, các bạn thanh niên Phong, Quang, Võ Đình Kim... ) đã tổ chức được
nhiều hoạt động không chỉ ở Pháp, mà còn cả ở Việt Nam mang lại hiệu quả cao và rất thiết thực. Ví dụ
như chương trình giúp đỡ các nạn nhân CĐDC/dioxin ở A Lưới - Thừa Thiên Huế của  Hội Bảo trợ trẻ
em nhiễm CĐDC/dioxin; dự án hỗ trợ các gia đình có nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Củ Chi, Khánh
Hoà, Phú Yên của Hội người Việt Nam tại Pháp thông qua việc cấp học bổng cho các cháu bị nhiễm
CĐDC/dioxin để giúp các cháu có điều kiện tới trường, giúp đào tạo các chuyên viên phục hồi chức năng
chăm sóc các trẻ em bị di chứng nặng nề như cụt chi, thiểu năng trí tuệ, hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc
con cái bị bệnh, cấp vốn làm kinh tế... Đến đầu năm 2005, nhiều gia đình khó khăn ở các tỉnh được hỗ trợ
nói trên đã tự lập được cuộc sống, thoát khỏi cảnh cực khổ trước đây. Tới đây, Hội sẽ xem xét tiếp tục
mở rộng dự án để giúp nhiều trường hợp nạn nhân bị di chứng nặng, cuộc sống có nhiều khó khăn khác.
Ngoài ra, bà con còn tổ chức quyên góp cho Hội cựu chiến binh Pháp (ARAC) xây dựng làng hữu nghị Vân
Canh để nuôi dưỡng và chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Về công tác tuyên truyền, từ nhiều
năm nay, Hội đã ra lời kêu gọi ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cộng đồng người Việt
Nam tại Pháp, gửi thư ngỏ tới các ứng cử viên tổng thống Mỹ nêu lên nỗi đau của các nạn nhân và yêu
cầu Hoa Kỳ có trách nhiệm giúp đỡ...

Ở Úc, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng là người rất tâm huyết với những nạn nhân của CĐDC/dioxin. Ông 
đã có nhiều hoạt động như tập họp, gặp gỡ, viết sách, báo nghiên cứu, tổng hợp về CĐDC/dioxin và
những hệ quả của nó. Trong các bài viết của mình, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã có những đề xuất, kiến
nghị kêu gọi tập hợp để có những nghiên cứu chung về loại hóa chất độc hại này. Ông cũng là người đã
tích cực lên tiếng ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân CĐDC/dioxin.

Ở Mỹ, một phong trào ủng hộ nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam được hình thành với sự tham gia tích cực
của các Việt kiều, các nhà khoa học, xã hội học, nhà báo Mỹ. Phong trào đang lan rộng ra toàn nước Mỹ.
Những người của phong đã hợp tác với VAVA đưa nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam đến một số thành
phố của Mỹ như Washington, Boston... để góp phần làm cho nhân dân Mỹ hiểu rõ hơn tình cảnh của các
nạn nhân, hiểu rõ hơn về vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam, để họ cùng góp tiếng nói yêu cầu tòa án Mỹ
phải xét xử đúng tinh thần công lý và lương tâm. Giáo sư Ngô Thanh Nhàn - Thành viên Cuộc cứu trợ và
vận động trách nhiệm đối với nạn nhân CĐDC cho biết, hiện nay ông đang cùng với những đồng nghiệp
của mình tiếp tục thu thập các chứng cứ để đưa ra những luận điểm chặt chẽ đối với các bên liên quan.

Tại Pháp, Bỉ (Hội thanh niên Trường Sơn do bà Tâm Hậu phụ trách), chuỗi hoạt động vì nạn nhân dioxin 
được tổ chức vào cuối năm 2004 nhân Tuần lễ vì Hoà bình của Pháp được thực hiện, bao gồm hàng loạt
hoạt động như chiếu phim, đêm hoà nhạc, quầy thông tin lưu động, bán hàng gây quỹ, hội thảo về tác hại



hoạt động như chiếu phim, đêm hoà nhạc, quầy thông tin lưu động, bán hàng gây quỹ, hội thảo về tác hại
của dioxine... là sự thể hiện rõ ràng nhất tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của bà con ta 
ở nước ngoài với các nạn nhân CĐDC/dioxin.

Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Toản - Thường vụ Trung ương Hội nạn nhân CĐDC/dioxin, người 
đã cùng một số nạn nhân CĐDC/dioxin sang tham dự chuỗi hoạt động kể trên cho biết: “... Hội nạn nhân
CĐDC/dioxin và bản thân các nạn nhân vô cùng tri ân sự ủng hộ và giúp đỡ đến từ các thành phần, tầng
lớp xã hội trong và ngoài nước. Đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, và mục đích của nó không chỉ dừng lại 
ở việc đòi bồi thường cho các nạn nhân của CĐDC/dioxin ở Việt Nam, mà còn vì quyền và lợi ích chính 
đáng của mọi nạn nhân CĐDC/dioxin ở nhiều nước khác, kể cả ở Mỹ; cao hơn đó là sự thức tỉnh lương
tri con người để những loại hóa chất độc hại như vậy không còn có cơ hội hủy hoại con người và môi
trường sống nữa. Và bởi vụ kiện diễn ra ở ngoài Việt Nam, nên chúng tôi không chỉ cần sự trợ giúp của 
đồng bào trong nước, mà sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và đặc biệt là của đồng bào ta ở nước ngoài là vô
cùng quan trọng và cần thiết...”.

Các nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam không đơn độc, bên cạnh họ đã, đang và sẽ có rất, rất nhiều những
tấm lòng nhân ái từ khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam và thế giới ủng hộ họ. Chúng tôi tin tưởng
rằng, với tiếng nói của lương tri, chính nghĩa; với sự ủng hộ đến từ trong nước và quốc tế, các nạn nhân
CĐDC/dioxin Việt Nam sẽ đòi được lẽ công bằng cho những bất hạnh mà họ đã phải đau đớn gánh chịu
trong nhiều năm qua do cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Mỹ gây ra ở Việt Nam.

Mai Chi
(Nguồn: VAVA, BNG)
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