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Cam Kết Quốc Tế 
 

Việt Nam đã có nhiều cam kết với quốc tế 
về tôn trọng và bảo vệ nhân quyền. Trong 9 
công ước LHQ về nhân quyền quan trọng, 
Việt Nam đã ký 7, chưa kể những cam kết 
riêng với Hoa Kỳ, Liên Âu, Canada về 
quyền lập nghiệp đoàn, quyền tự do tôn 
giáo, chính quyền minh bạch, chống buôn 
người, bài trừ tham nhũng…  

Tuy nhiên, Việt Nam đã không giữ lời cam 
kết vì đinh ninh rằng quốc tế không thể biết 
các vi phạm. Đội ngũ chuyên báo cáo vi 
phạm sẽ giúp quốc tế biết. Khi sự vi phạm 
nghiêm trọng, nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, 
Canada, Anh Quốc… có thể chế tài đích 
thân từng cá nhân kẻ vi phạm, hoặc cả chế 
độ. 

Các Yếu Tố Bảo Vệ 
 

Có 4 yếu tố bảo vệ mà một cộng đồng 
phải vun bổi để tăng sự an toàn cho các 
thành viên trong hoạt động. 

Nội lực:  Đây là yếu tố bảo vệ quan 
trọng nhất. Muốn tăng nội lực, một cộng 
đồng phải tạo được quy củ hoạt động 
cho nhóm lõi, rồi giúp các thành viên 
của cộng đồng tập hợp lại, tương trợ 
tương ứng cho nhau, và đòi hỏi chính 
quyền tuân thủ luật quốc gia và các cam 
kết quốc tế. Nội lực càng phát triển thì  
cộng đồng càng nới rộng thêm khoảng 
không gian an toàn cho chính mình.  

Sự can thiệp của quốc tế: Khi cộng 
đồng còn yếu về nội lực, sự quan tâm và 
can thiệp mạnh mẽ của quốc tế tạm thời 
đẩy lùi áp lực của chính quyền địa 
phương. Huy động sự can thiệp của quốc 
tế là nhiệm vụ của đội ngũ chuyên báo 
cáo vi phạm và NKN. 

Liên kết trong xã hội:  Đan kết chặt và 
rộng với các cộng đồng khác tạo nên thế 
“bứt mây động rừng”. Khi hữu sự, các 
cộng đồng quây lại để bảo vệ cho nhau 
và vận động quốc tế can thiệp.  

Liên kết ra ngoài:  Khi đã vững và hiệp 
nhất, nhóm lõi và NKN sẽ cùng nhau 
hợp tác với các định chế LHQ, các tổ 
chức quốc tế, và một số cơ quan chính 
quyền ngoại quốc. Nhở đó uy thế của 
cộng đồng ngày càng lan rộng, thế “bứt 
mây động rung” sẽ lan ra khu vực và 
quốc tế.  
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Góp Một Bàn Tay 

Khi nhiều cộng đồng mạnh về lực -vững về 
thế ở khắp đất nước thì tương quan thế và 
lực sẽ nghiêng hẳn về dân; tiến trình dân 
chủ hoá sẽ lan nhanh một cách hoà bình, ổn 
định và khó thoái lui. Tiến trình ấy nhanh 
hay chậm, vững chắc hay bấp bênh là do 
chính mỗi cộng đồng chủ động quyết định, 
bằng cách phát huy nội lực cho chính mình 
để rồi liên kết rộng ở trong và ở ngoài. 



Các dấu chỉ nội lực 
 

Một cộng đồng có nội lực khi:  

(1) Các thành viên sinh hoạt có quy củ và 
sẵn sàng tương trợ, bảo vệ cho nhau; 

(2) Nhóm lõi giỏi về tổ chức, điều hành, 
liên kết; và hiểu biết về dân quyền/
nhân quyền; 

(3) Có đội ngũ chuyên thu thập và phối 
kiểm thông tin, và báo cáo các vi phạm 
nhân quyền khi xảy ra; 

(4) Cộng đồng ấy có mối liên kết rộng và 
chặt trong xã hội; 

(5) Được sự yểm trợ của một nhóm kết 
nghĩa ở ngoài Việt Nam; 

(6) Có khả năng đối tác trực tiếp với các 
cơ quan chính quyền Việt Nam và 
quốc tế, cơ quan LHQ và các tổ chức 
khu vực và quốc tế. 

“Nhóm kết nghĩa” (NKN) là yếu tố quan 
trọng trong kế hoạch phát triển nội lực cho 
một cộng đồng. 

NKN hiệp nhất với nhóm lõi ở trong nước 
để cùng thực hiện kế hoạch xây dựng nội 
lực cho cộng đồng ở trong nước — mỗi 
người góp sở trường riêng cho việc chung. 

Các đóng góp của NKN gồm có: 

 Họp định kỳ để hỗ trợ nhóm lõi; 

 Vận động quốc tế can thiệp mỗi khi 
cộng đồng hay thành viên của cộng 
đồng bị đe doạ; 

 Yểm trợ kỹ thuật như dịch tài liệu, thảo 
văn thư, lập trang mạng…; 

 Gây quỹ và tìm các nguồn tài trợ; 

 Tham dự các hội nghị khu vực và quốc 
tế để phát triển sự hợp tác với các tổ 
chức bạn. 

Vai trò của  
“nhóm kết nghĩa” 

Công thức 12 tháng  
với chỉ tiêu cụ thể 

 
 Kiểm định nội lực hiện nay, đề ra mục 

tiêu phát triển nội lực, và lên kế hoạch để 
đạt mục tiêu; 

 Đào tạo 5 người cho nhóm lõi để triển 
khai kế hoạch; 

 Huấn luyện 10 người chuyên báo cáo vi 
phạm nhân quyền để bảo vệ cho các thành 
viên khác; 

 Cử 2 người tham gia khoá học toàn thời 
về kỹ năng tổ chức, điều hành, liên kết, 
vận động…; 

 Lên kế hoạch sinh hoạt và khuyến khích 
các thành phần trong cộng đồng tham gia; 

 Cử người tham gia các mạng liên kết; 

 Chuẩn bị nhân sự để tham gia các hội nghị 
khu vực và quốc tế; 

 Lên kế hoạch ngân sách và vận động tài 
trợ; 

 Rà soát tiến độ công việc và huy động sự 
hỗ trợ của nhóm kết nghĩa. 


