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Phản đối quốc tế – Bồi thường quá ít

FORMOSA Plastic (FPG) đề nghị bồi
thường 500 triệu USD
Tập đoàn Forrmosa Plastic (FPG) đã để nhà máy thép của họ ở Việt Nam gây ra những tổn
thất nghiêm trọng cho người và môi trường sống. Vì những người chịu trách nhiệm và các cổ
đông lớn của FPG đã bị Ehtecon trao giải Hành tinh đen quốc tế 2009 (International Black
Planet Award), nên quỹ đã Ethecon đã đưa tin rộng rãi về các cuộc phản đối ở Việt Nam,
đồng thời vận động tổ chức các cuộc phản đối quốc tế, đặc biệt là ngay tại Đài Bắc, trụ sở
của tập đoàn hóa công nghiệp nặng này. Chính những sức ép này đã góp phần dẫn đến việc
cam kết bồi thường bước đầu ở mức 500 triệu USD. Chính phủ Đài Loan đã cam kết với
Ethecon rằng sẽ đứng ra bắt FPG bồi thường. Ethecon phê phán mức bồi thường và đòi hỏi
phải có những quyết toán và bồi thường thích hợp.
Tập đoàn Formosa Plastic Group đã thú nhận về việc gây ra nạn cá chết và những hủy
hoại khổng lồ cho môi trường ở Việt Nam và đã bắt buộc phải chấp nhận một khoản bồi
thường 500 triệu USD. Chính phủ Việt Nam đã mời một số nhà khoa học quốc tế đến thăm
các nơi bị tàn phá, nhằm cung cấp thông tin cho công luận.
Rõ ràng những cuộc phản kháng của chúng ta, phối hợp với bạn bè ở Việt Nam, Đài
Loan và nhiều nước khác đã có tác dụng. Các cuộc biểu tình phản kháng ở Hà Nội và Đài
Bắc đã làm gia tăng áp lực, quỹ Ethecon đã thông báo cho truyền thông quốc tế về tội ác
của FPG ở Việt Nam. Tại hội nghị cổ đông của tập đoàn ở Đài Bắc, các cổ đông nghiêm
khắc người Đài Loan đã phát tán bức thư ngỏ của Ethecon. Nhiều đại sứ quán Việt Nam đã
nhận được thư ngỏ của quỹ gửi tới chính phủ Việt Nam. Chính phủ Đài Loan cũng đã nhận
được thư của Ethecon.
Tuy nhiên số tiền bồi thường là quá ít ỏi. Formosa Platic phải bồi hoàn tất cả các thiệt
hại đã gây ra cho môi trường và hơn thế nữa, cho sức khỏe con người. Những kẻ chịu trách
nhiệm của FPG phải bị đưa ra tòa và xét xử thích đáng. Tội ác về môi trường phải được điều
tra triệt để, từ phía tập đoàn cũng như từ phía chính phủ.
Hiện tại các cuộc phản đối vẫn được duy trì, ngay tại Việt Nam, người dân vẫn tổ chức
các cuộc tuần hành lớn.
“Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các công ty Đài Loan đang hoạt động ở
nước ngoài, phải tuân theo luật pháp của nước sở tại và thực hiện các nghĩa vụ xã hội”.
Chính phủ Đài Loan đã thông báo cho Ethecon như vậy trong một bức thư chính thức. Chính
phủ Đài Loan phải chứng minh bức thư này bằng hành động. Các tội ác về môi trường phải
bị xét xử, một sự bồi thường công minh và tương xứng phải được bảo đảm, cũng như sự
trừng phạt thích đáng những kẻ chịu trách nhiệm, phải được thực thi.
Chính phủ Việt Nam cũng phải hành động. Chúng tôi đã tiếp xúc với nhà khoa học đã
tham gia “Nhóm chuyên gia” của chính phủ VN, tiến sỹ Schroeder. Ông đã than phiền với
Quỹ bảo vệ biển Đức (DSM) và với chúng tôi rằng nhóm của ông đã không được phép tự lấy
mẫu nước bị nhiễm độc, cũng như chỉ được báo cáo dựa trên những kết quả của các nhà

khoa học trong nước trước đó. Chính phủ Việt Nam phải bảo đảm sự minh bạch tuyệt đối về
nguyên nhân, mức độ và phạm vi của thảm họa.
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