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Ngày 14/09/2013, Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa-Xã Hội Champa sẽ tổ chức buổi ra mắt sách
Lịch Sử Champa: 33 năm cuối cùng (1802-1835) và Hội Luận về chủ đề: Dân tộc bản địa Việt
Nam tại San Jose, Hoa Kỳ. Chúng tôi tổng hợp một số thông tin và phân tích trong bài viết dưới
đây những thuận lợi và khó khăn của những người dân bản địa trong nước trên con đường đấu
tranh đòi quyền bản địa cho dân tộc mình trong bối cảnh hiện nay.

1). Thuận lợi

Tuyên ngôn về Quyền Bản địa (Rights of indigenous people) đã được Hội đồng Liên hiệp quốc
thông qua vào ngày 13/09/2007. Đây là cơ sở pháp lý để người dân bản địa có được niềm tin
vững chắc vào tính công lý về quyền bản địa mà họ phải được hưởng, đồng thời giúp họ kiên trì
và theo đuổi mục tiêu chính đáng cho cộng đồng mình.

Phong trào đấu tranh đòi quyền bản địa trên thế giới đã thành công ở một số nước như Mỹ,
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Nhật Bản, Canada, New Zealand, Úc, Malaysia… Điều này đặt ra nhiều hy vọng và lạc quan về
một tương lai tốt đẹp dành cho các dân tộc bản địa ở Việt Nam như các nước trên thế giới và
trong khu vực.

Hội Đồng Các Dân Tộc Bản Địa Việt Nam (The Council of Indigenous Peoples in Today’s
Vietnam) gồm các dân tộc bản địa Chăm, Tây Nguyên và Khmer-Krom, đã được thành lập có
đầy đủ hồ sơ pháp lý và chứng cứ lịch sử cùng với tâm nguyện lớn cho dân tộc và cộng đồng.
Những việc làm của hội đồng này trong thời gian qua tại diễn đàn Liên Hiệp quốc hoặc trong
các buổi điều trần nhân quyền trước quốc hội Hoa Kỳ cũng như một số hoạt động khác đã tạo
được uy tín trên chính trường quốc tế và gây dựng được niềm tin cho người dân bản địa trong
nước.

Phong trào đấu tranh đòi dân chủ trong nước đang phát triển mạnh mẽ; cùng với sự hỗ trợ của
mạng internet đã giúp cho người dân có được nhiều thông tin phản ánh về những bất công xã
hội, đặc biệt là nạn tham nhũng, hối lộ, thu hồi đất đai bất hợp lý,…trong đó có sự phản ánh
thực trạng những thiệt thòi và tổn thương của người dân bản địa như: các dự án Bauxit, nhà
máy điện hạt nhân, hiểm họa phá hoại môi trường, tiêu diệt sự sống; chính sách di dân thu hẹp
đất đai làm cho người bản địa nghèo đói; Văn hóa bản địa trước nguy cơ đồng hóa và tiêu diệt;
bất công bằng trong y tế, giáo dục cho người bản địa,… Tất cả thực trạng này được phản ánh
ngày một nhiều và cho thấy tình trạng đã đến mức báo động.

Gần đây các vụ nổi dậy như: Tiếng súng Đoàn Văn Vương; Biểu tình lớn ở Văn Giang, Cuộc
đàn áp giáo xứ Mỹ Yên hay gần đây nhất là vụ nổ súng tại UBND tỉnh Thái Bình, … đã cho
thấy tình hình bạo lực gia tăng trong nước, người dân dường như bị đẩy vào bước đường cùng.
Do đó người dân bản địa có cơ sở để so sánh và theo đuổi cách đấu tranh ôn hòa, đảm bảo
đúng hiến chương Liên Hiệp Quốc về Quyền bản địa hầu mong chính quyền Việt Nam sớm giải
quyết hồ sơ bản địa cho các dân tộc bản địa ở Việt Nam như đã cam kết.

2/6

Trên con đường đi tìm quyền bản địa cho dân tộc
Written by Ja Karo, độc giả trong nước
Saturday, 14 September 2013 07:45

Từ Công Ánh và Thành Phú Bá tại đài phát thanh Tiéng Nước Tôi để bàn về dân tộc bản địa

2). Khó khăn

Một số văn bản của chính phủ về vấn đề dân tộc vẫn còn nặng về tính chính trị và an ninh mà
chưa quan tâm đến những quyền lợi chính đáng của người bản địa. Chẳng hạn như: Chỉ thị số
34-CT/TW của Ban Bí Thư về việc tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến
hoà bình” trên lãnh vực tư tưởng văn hoá. Trong phần nói về “vấn đề dân tộc” văn bản viết: “các
thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, như vấn đề lịch sử vùng đất Nam Bộ
Việt Nam, lịch sử vương quốc Champa để khích động hận thù dân tộc, ly khai, tự trị. Tiếp tục

3/6

Trên con đường đi tìm quyền bản địa cho dân tộc
Written by Ja Karo, độc giả trong nước
Saturday, 14 September 2013 07:45

hậu thuẩn cho số phản động ở các khu vực trọng điểm gia tăng hoạt động chống phá, thực hiện
ý đồ thành lập “Nhà nước Degar độc lập ở Tây Nguyên, nhà nước Khmer-Krom ở Tây Nam Bộ,
nhà nước Chăm độc lập ở Nam Trung Bộ...., nhằm phá vỡ sự thống nhứt quốc gia ở Việt Nam,
tạo tiền đề cho sự can thiệp của các thế lực thù địch ở bên ngoài”.

Chỉ thị trên là gọng kìm chuyên chế, sẵn sàng bóp nghẹt mọi chủ trương về đấu tranh đòi
quyền bản địa chính đáng của người dân.

Người bản địa trong nước còn gặp nhiều khó khăn trong việc thành lập các hội đoàn chính
danh để sinh hoạt cộng đồng. Do đó làm cho người bản địa trong nước không biết trông cậy
vào ai. Những người chức sắc, bô lão và các trí thức có uy tín luôn bị theo dõi, quản lý chặt chẽ
và gây nhiều khó khăn.

Một số người Chăm, Tây Nguyên hay Khmer-Krom, được chính quyền trong nước cấp cho chút
ít bổng lộc để làm phát ngôn đại diện cho cộng đồng theo hướng có lợi cho chính quyền mà
không quan tâm đến quyền lợi của dân tộc mình. Nhóm người này đã trở thành một lực cản trở
lớn cho phong trào đấu tranh đòi quyền bản địa trong nước cũng như bảo tồn bản sắc văn hóa.
Ví dụ như họ ủng hộ bảo tồn chữ viết Chăm cải biến của BBSSCC và vô tình phá hủy di sản
chữ viết Chăm truyền thống; hay họ đã lên tiếng ủng hộ nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận
mà không biết dự án này tiềm ẩn hiểm họa diệt chủng khủng khiếp….

Hầu hết người bản địa đều gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế; nhiều gia đình quá
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nghèo đói và cơ cực do mất hết đất đai canh tác, và họ phải đi làm bằng nhiều nghề tạm bợ
khác để tìm kế sinh nhai.

3. Kết luận

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, người dân bản địa trong nước cần phải đoàn kết và
kiên trì đấu tranh cho quyền bản địa của dân tộc mình. Bảo tồn bản sắc văn hóa, khôi phục
luật tục, trả lại quyền sở hữu đất đai để phát triển kinh tế bền vững, và đảm bảo các quyền lợi
khác về an ninh, chính trị, xã hội, y tế, giáo dục… cho các sắc dân bản địa tại Việt Nam là
những nội dung cơ bản về quyền bản địa mà chính quyền Việt Nam sớm phải thực hiện.

Thế giới đang cổ vũ và hưởng ứng mạnh mẽ quyền bản địa đã được Liên hiệp quốc ban hành,
và đã thực thi thành công ở nhiều quốc gia. Đã đến lúc lương tâm nhơn loại không thể tiếp tục
hờ hững trước nỗi thống khổ của các sắc dân bản địa mà trong suốt nhiều thế kỷ họ đã cam go
chịu đựng. Nếu trước đây quyền tự quyết đã giúp người dân bị trị kết thúc chế độ thuộc địa thì
quyền nầy không thể làm ngơ trước sự đòi hỏi chính đáng của các sắc dân bản địa trong việc
thực hiện tuyên ngôn 2007.
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