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Kính gửi quý Cơ quan Truyền thông và Báo chí,
Gần đây, chúng tôi nhận được một Thông cáo Báo chí do Nghiệp Đoàn
Độc Lập Việt Nam (NĐĐLVN) mới ra đời và đã tạo ra một số dư luận xôn xao ở
hải ngoại cũng như trong nước. Là một Tổ Chức đấu tranh cho quyền lợi của
người công nhân hơn 10 năm qua, Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (LĐLĐVTD)
xin công bố quan điểm của chúng tôi về Tổ Chức này trong bản quan điểm đính
kèm.
Sự ra đời của các nghiệp đoàn độc lập ở trong nước là một điều đáng
mừng và đáng được cổ xúy. Tuy nhiên, trong bản Thông cáo có ghi câu:
“chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành với Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt

Nam (TLĐLĐVN) trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng
của người lao động một cách hữu hiệu, v.v.) đã làm cho cộng đồng trong
và ngoài nước đặt ra nhiều nghi vấn sau đây. Thứ nhất, TLĐLĐVN là một cánh
tay nối dài của Đảng Cộng Sản Việt Nam và trong quá khứ đã có những hành
động đi ngược lại với nguyện vọng của giới lao động nhằm bảo vệ chế độ. Thứ
hai, NĐĐLVN tuyên bố là hoạt động độc lập nhưng lại tuyên bố đồng hành với
TLĐLĐVN. Điều này gây ra mâu thuẫn trong chính bản Thông cáo Báo chí của
NĐĐLVN và gây ra nhiều tranh cải trong dư luận quần chúng.
LĐLĐVTD không chấp nhận bất cứ liên hệ nào đối với TLĐLĐVN vì đây là
một tổ chức ngoại vi của ĐCSVN được lập ra với mục đích kiểm soát các sinh
hoạt của những nghiệp đoàn thật sự hoạt động biệt lập và để đánh lừa cộng
đồng quốc tế trong việc dối trá tuân thủ các điều khoản của những hiệp ước
thương mại. Vì vậy, NĐĐLVN có thể là do chính bàn tay của ĐCSVN lập ra và
xử dụng nó để đánh lạc hướng các Nghiệp Đoàn Quốc Tế và Liên Hiệp Âu Châu
cũng như những ai quan tâm đến quyền và lợi ích của người lao động.

Nghiệp đoàn độc lập phải do công nhân thành lập, lãnh đạo, điều hành và
phải được tách rời ra khỏi mọi ảnh hưởng và sự quản lý của nhà nước cộng sản
Việt Nam để hoạt động hữu hiệu trong việc đại diện cho giới lao động. Vì lý do
đó, NĐĐLVN có thể chỉ là một nghiệp đoàn quốc doanh trá hình để lừa đảo
cộng đồng quốc tế và LĐLĐVTD không công nhận NĐĐLVN là một nghiệp đoàn
đúng đắn theo khái niệm hoạt động tự do, thoát khỏi sự kềm chế của chính
quyền.
Chúng tôi xin lên tiếng với quý cơ quan truyền thông nên cảnh giác về
những loại nghiệp đoàn trá hình này vì chúng ta có thể mắc mưu cộng sản
trong âm mưu lủng đoạn và phá hoại những nghiệp đoàn chính thống sau này,
tạo ra sự mất niềm tin đối với người dân khi những nghiệp đoàn thật sự độc lập
được chính thức ra đời.
Trân trọng,
Thay mặt LĐLĐVTD,
Chủ Tịch
Nguyễn Đình Hùng

