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QUAN ĐIỂM
Về tổ chức có danh xưng Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam
Thời gian mấy ngày gần đây, một số cơ quan truyền thông và mạng xã hội đã phổ biến
thông cáo của một tổ chức có danh xưng là Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam. Thông cáo
nầy làm tại Việt Nam và được ký vào ngày 1/7/2020 bởi Ban Điều hành của tổ chức nói
trên.
Nội dung thông cáo của Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam có đoạn rất cần lưu ý như sau:
“…Nghiệp đoàn Độc Lập Việt Nam là một tổ chức gồm những người xuất thân từ
nhiều ngành nghề khác nhau, với mục tiêu thành lập các nghiệp đoàn tự do. Chúng
tôi hy vọng sẽ đồng hành với Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam trong sứ mệnh
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động…”
Chủ trương đồng hành với Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam của tổ chức Nghiệp
Đoàn Độc Lập nầy hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc chính yếu của nghiệp đoàn độc
lập đích thực. Nguyên tắc chính yếu đó như sau: Nghiệp đoàn độc lập đích thực phải do
chính người lao động thành lập và điều hành. Nghiệp đoàn độc lập không chịu bất cứ
ảnh hưởng nào đến từ giới chủ nhân, chánh phủ, hay đảng phái chính trị. Trong khi đó,
ai cũng biết, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam là một tổ chức ngoại vi của đảng
Cộng Sản Việt Nam, có thành tích nhiều năm là không bảo vệ người lao động mà
thường đứng về phía chủ nhân và bảo vệ quyền lợi đảng.
Kể từ khi chánh phủ Việt Nam ký kết hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự Do với Liên Hiệp Âu Châu
(EVFTA), chúng tôi đã tiên liệu rằng đảng cộng sản Việt Nam sẽ thành lập nhiều nghiệp
đoàn độc lập trá hình nhằm đáp ứng yêu cầu của hai hiệp định trên về quyền của người
lao động.
Nay, với chủ trương đồng hành với Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam của tổ chức
Nghiệp Đoàn Độc Lập nầy, chúng tôi cho rằng đây cũng là một tổ chức lao động trá
hình nằm trong thủ đoạn nói một đằng làm một nẻo của đảng cộng sản Việt Nam.

Với dư luận quan tâm đến sinh hoạt của Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (LĐLĐVTD),
chúng tôi khẳng định tổ chức gọi là Nghiệp Đoàn Độc Lập Việt Nam không liên quan gì
đến LĐLĐVTD, và tổ chức này không theo đúng nguyên tắc của một nghiệp đoàn độc
lập được quy định trong Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế.
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