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Như quý thính giả đã biết, mới đây tại Houston đã có khỏang 30
công nhân Việt Nam thuộc diện xuất cảng lao động từ Việt Nam đến làm thợ hàn trong
các hãng dầu đã gọi điện thọai cầu cứu sự giúp đỡ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia
Houston và Vùng Phụ Cận.
Theo luật sư Hòang Duy Hùng, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston
và Vùng Phụ cận cho biết, sau nhiều lần tiếp xúc, tìm hiểu để tìm phương cách giúp đỡ,
cho hay là các công nhân này ở độ tuổi từ 25 đến 45, được các công ty Việt Nam môi giới
hứa hẹn đưa sang làm thợ hàn trong các hãng dầu của Hoa Kỳ. Những công nhân này đã
phải trả tiền cho các công ty môi giới quốc doanh hay hợp doanh từ 6500 tới 15,000
dollar để được ký Hợp đồng với công ty Coast To Coast do người Hoa Kỳ làm chủ. Theo
hợp đồng, các công nhân Việt Nam qua đây làm việc, có người10 tháng và đa số là một
năm, được gia hạn thêm hai lần, tổng cộng tối thiểu là 30 tháng. Nhưng đa cố các công
nhân qua đây mới khỏang 8 tháng thì bị công ty yêu cầu phải về lại Việt Nam ngay.
Trong khi tiền lương chưa thu hồi đủ trả tiền lo lót cho các công ty môi giới, mà hầu hết
họ đã phải vay mượn bà con, bạn bè hay cầm thế tài sản vay nợ ngân hàng.
Về điều kiện sinh sống, lao động và lương bổng, các công nhân Việt Nam cho hay họ
đã phải sống như những người tù bị giam lỏng trong một khu chung cư cũ kỹ, thảm rách
và hôi hám. Bốn người ở chung một căn chung cư. Họ không được lái xe đi làm, công ty
cho đưa đón. Cuối tuần có xe chở họ đi chợ mua thực phẩm dùng cho cả tuần. Hãng dầu
trả lương các em qua công ty Coast To Coast, sau khi trừ tiền nhà $500 một tháng cho
mỗi em và $300 tiền xe và tiền ăn. Bốn em ở chung một căn thì có nghĩa tiền nhà $2000
một tháng cho một căn chung cư tồi tàn mà theo giá thị trường thuê muớn một căn hô
chung cư chỉ vào khoảng $500 một tháng, như thế công ty bóc lột mỗi căn hộ là $1500 và
có tổng cộng 7 căn hộ tức là $10,500 một tháng. Tiền xe cũng bị bóc lột tương tự như
vậy. Như vậy là công nhân Việt Nam đã bi bóc lột hai đầu, từ trong nước và tại hải ngọai.
Thật ra, tình cảnh bị ức hiếp bóc lột trên đây đối với khỏang 30 công nhân Việt Nam
làm việc tại các hãng dầu ở Houston, Texas, Hoa Kỳ không phải là cá biệt. Vì đó cũng là
tình cảnh chung của các công nhân Việt Nam đã và đang làm việc ở nhiều nước khác trên
thế giới như Mã Lai, Singapore. . . theo diện xuất cảng lao động của nhà cầm quyền cộng
sản Việt Nam. Hầu hết đã phải chấp nhận như một cái giá phải trả cho sự chọn lựa có tính
tóan kinh tế này: Dù phải vay nợ hàng ngàn dollar lo lót để được ra lao động ở nước
ngòai, nhất là lao động tại Mỹ, dù bị các công ty môi giới bóc lột cách này hay cách khác,
nhưng nếu được làm việc đủ thời gian như hứa hẹn, để có thu nhập thừa sau khi trừ các
phí khỏan đút lót, bị bóc lột, người công nhân Việt Nam còn có được chút vốn liếng lập

nghiệp khi trở về cố hương. Chính vì sự tính tóan này, mà 30 công nhân Việt Nam làm
việc trong các hãng dầu ở Houston, đã chấp nhận mất cả chục ngàn dollar lo lót cho các
công ty môi giới trong nước, đã chấp nhận ít nhất là 8 tháng qua và sẽ còn âm thầm tiếp
tục chịu đựng điều kiện sống bức bách, sự bóc lột của công ty mối giới tại Mỹ, đã không
phải cầu cứu đến Cộng Đồng Việt Nam tại Houston, nếu như kết quả của sự kinh tóan
kinh tế trên đây được hiện thực. Sự tính tóan kinh tế này đã được chính hai trong số 30
công nhân bộc bạch trong cuộc hội luận đặc biệt về vụ việc này trên làn song của đài Sài
gòn Houston và Sài Gòn Dallas vào chiều Thứ Năm mung 5-3 - 2009.
Đứng trước tệ trạng trên, người ta tự hỏi: Vì sao các công nhân Việt Nam đã không cầu
cứu đại sứ quan hay các lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ mà lại cầu cứu
Cộng Đồng Việt Nam Houston? Vì đây là hậu quả của chủ trương xuất cảng lao động của
nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Câu trả lời có thể là vì công nhân đã cầu cứu mà
không được quan tâm; hoặc không cầu cứu vì biết rõ cũng vô ích; vì thực tế có sự cấu
kết giữa nhà cầm quyền và các công ty mối giới để ăn chia quyền lợi trên sức lao động
của công nhân.
Vậy thì 30 công nhân Việt Nam làm việc cho các hãng dầu tại Houston theo diện xuât
cảng lao động muốn cầu cứu Cộng đồng người Việt Quốc gia tại Houston và vùng phụ
cận làm gì cho họ?
Giúp nơi ăn chốn ở và một số nhu cầu thiết yếu của đời sống là điều cần thiết cho các
công nhân Việt Nam, thể hiện tình đồng hương, nghĩa đồng bào thì Cộng Đồng đã và
đang làm, song chỉ có tính cấp bách tạm thời, nặng về cảm tính. Nhưng chủ yếu vẫn là
phải làm sao giúp họ kéo dài thêm thời gian làm việc để có thêm thu nhập đủ trả mọi phí
khỏan, nợ nần, thừa được ít nhiều tiền làm vốn sinh nhai khi hết hạn lao động trở về cố
hương. Vì được biết 30 công nhân này đang có nguy cơ bị đưa trở về Việt Nam khẩn cấp
nay mai. Chính vì biết rõ yêu cầu chủ yếu này, mà Tổ chức Cộng Đồng và một số tổ chức
thiên nguyên khác đã và đang kết hợp giúp các công nhân Việt Nam theo chiều hướng
song đôi, cả về tình lý lẫn pháp lý, song dường như chú ý nhiều đến khía cạnh pháp lý để
giải cứu những công nhân Việt Nam, vốn là nạn nhân bị bóc lột bởi các công ty môi giới
trong và ngọai nước, cấu kết với các viên chức tham ô của một chính quyền đã có nhiều
thành tích “Buôn dân bán nước” trên thực tế từ nhiều năm qua.
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