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KHÉP LẠI CHƯƠNG TRÌNH
XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM

Tháng 10 năm ngoái, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến nghiêm trọng ở vùng Đông
Nam Á, VOICE đã buộc phải tạm dừng chương trình đào tạo trong năm với hy vọng sẽ mở lại vào
năm nay khi tình hình tiến triển tốt hơn.

Tuy nhiên, trái với mong muốn của chúng tôi, đại dịch chẳng những không được kiềm chế mà còn
trở nên nguy hiểm hơn, nhất là ở Philippines, nơi chúng tôi tổ chức chương trình đào tạo.

Trước sự bất định của đại dịch cùng với những hệ quả khó lường đi kèm, để đảm bảo an toàn cho
những người thực hiện chương trình cũng như sự chủ động của các bên liên quan, chúng tôi đã đi
đến quyết định dừng vô thời hạn chương trình đào tạo.

Vì lẽ chương trình đào tạo là trung tâm của chương trình xã hội dân sự Việt Nam mà VOICE theo
đuổi mười năm qua, quyết định này đồng nghĩa với việc VOICE chấm dứt chương trình xã hội dân
sự Việt Nam kể từ thời điểm này.

Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc giúp đỡ một số gia đình người Việt tị nạn cũng như những hồ
sơ tái định cư hiện đang được cứu xét. Riêng các tổ chức liên đới nhưng độc lập như VOICE Úc,
VOICE Canada, VOICE Na Uy, v.v…, vốn do các bạn bè thân hữu của VOICE thành lập ở quốc gia sở
tại, sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi sứ mệnh riêng của mỗi tổ chức.

2021 đánh dấu mười năm VOICE mở ra chương trình xã hội dân sự Việt Nam. Mười năm qua,
chúng tôi đã đồng hành với sự phát triển của xã hội dân sự Việt Nam ngay từ những ngày đầu và
luôn tự hào là một phần của nó.

Vào thời điểm này, VOICE đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc hỗ trợ và bồi dưỡng một
thế hệ các nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời tri ân đến
những người đã hết lòng ủng hộ và gắn bó với chương trình xã hội dân sự Việt Nam của VOICE
trong thập kỷ qua. Cảm ơn các bạn đã là một phần của VOICE, cũng như đã cùng chúng tôi chia
sẻ tầm nhìn về một Việt Nam dân chủ, tự do, nơi quyền và phẩm giá con người được tôn trọng.

Người ta thường nói: khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nếu bạn muốn tiếp
tục đi trên hành trình này với chúng tôi, xin hãy giữ liên lạc. Bởi, xin mạn phép viết lại một câu
châm ngôn nổi tiếng, mọi con đường đều dẫn đến Việt Nam.

Trân trọng,

Trịnh Hội Jessica Soto

Sáng lập viên Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị
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