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Thông cáo báo chí 

Cộng đồng người Việt tại Canada thương nhớ bà Flora MacDonald 

Ông Trần Văn Đông, Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada, đồng thời cũng là một cựu 
thuyền nhân hiện đang định cư tại Canada, tuyên bố: "Chúng tôi rất đau buồn được tin bà Flora 
MacDonald đã quá vãng ngày Chủ Nhật 26-7.  Trong thời gian làm Bộ Trưởng Ngoại Giao 
Canada, bà đã cứu giúp hàng ngàn người Việt tị nạn kẹt lại tại Đông Nam Á cuối thập niên 70 và 
đầu thập niên 80". 

Sau khi Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, hàng trăm ngàn 
người – gồm các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, cựu công chức hoặc những 
người ủng hộ chính phủ, các lãnh tụ tôn giáo, các trí thức – bị tù đầy trong các trại lao tù khổ sai 
(được gọi chính thức là các Trại Học Tập Cải Tạo) khiến cho hàng ngàn người bị tử vong vì bị 
hành quyết, bệnh tật, hay thiếu ăn.  Ngoài ra, nhiều người bị đi đầy tại các nơi gọi là vùng Kinh 
Tế Mới tại các vùng hẻo lánh xa xôi.  Hơn nữa, người Việt gốc Hoa bị di dời hoặc trục xuất khỏi 
xứ vì lúc đó đang có chiến tranh Việt – Hoa.  Trong tình huống đó, hàng ngàn người đã vượt 
biên tìm tự do, phần lớn bằng các tầu nhỏ ọp ẹp trên Biển Đông ̣(trước đây gọi là Biển Nam Hải).  
Rất nhiều người bị tử vong vì chết đuối, chết đói, bị hãm hiếp hay bị hải tặc giết chết.      
 
Trước tình trạng này, năm 1979, bà Marion Dewar, Đô Trưởng Ottawa, thành lập Chương Trình 
4000 với mục đích mang 4000 người tị nạn Đông Dương (trong đó phần lớn là người Việt, 
nhưng cũng có một số người Cam Bốt và người Lào chạy trốn chế độ Cộng Sản mới nắm chính 
quyền tại quê hương của họ) tới Ottawa định cư qua Chương Trình Tư Nhân Bảo Trợ của chính 
phủ liên bang. Tại các thành phố khác ở Canada cũng có những chương trình tương tự, đáng kể 
nhất là Operation Lifeline do Giáo Sư Howard Adelman ở Toronto đề xướng.   
 
Để đáp ứng lại sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng Canada, qua sự vận động của bà MacDonald 
và ông Ron Atkey, Bộ Trưởng Nhân Dụng và Di Trú, chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo của 
Thủ Tướng Joe Clark ngày 18-7-1979 tuyên bố sẽ tăng chỉ tiêu nhận người tị nạn Đông Dương 
từ 8 ngàn lên 50 ngàn.  Sau đó, con số  này được tăng lên 60 ngàn và tới cuối năm 1980 64 ngàn 
người Việt tị nạn được nhận vào Canada. Ngoài ra, trong cuộc họp về vấn đề tị nạn do Liên Hiệp 
Quốc tổ chức tại Geneva vào ngày 20-7-1979, bà MacDonald tố cáo chính phủ Cộng Sản Việt 
Nam vi phạm nhân quyền, và cho rằng đó là nguyên nhân chính của làn sóng tị nạn.  
 
Năm 1986, Phủ Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc trao tặng Giải Thưởng Tị Nạn Nansen cho dân 
chúng Canada để vinh danh "sự đóng góp thiết yếu và liên tục cho việc cứu giúp người tị nạn, 
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không những trong xứ sở của họ mà còn ở trên toàn thế giới nữa".  Đây là lần đầu tiên và duy 
nhất giải thưởng này được trao tặng toàn dân của một quốc gia.   
 
Trong cuốn sách Gift of Freedom của tác giả Brian Buckley do Liên Hội Người Việt Canada 
xuất bản năm 2008 (General Store Publishing House, ISBN 978-1-897113-91-2), bà MacDonald 
nói về sự đóng góp của bà như sau: 
 
"Trong suốt cuộc đời công vụ lâu dài của tôi, không có gì làm cho tôi hài lòng hơn là vai trò mà 
tôi được vinh dự đóng góp trong chính sách của Canada đối với cơn khủng hoảng tị nạn Đông 
Nam Á.  Câu chuyện vể Chương Trình 4000 -  một tấm gương can đảm và nhiệt thành - đang 
được kể lại ở đây làm cho tôi được vui thêm rất nhiều."  
 
Chúng tôi mãi mãi biết ơn tấm lòng nhiệt thành và rộng lượng của bà.  
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Press Release   

Vietnamese Canadian community mourns Flora MacDonald's passing 

"It is with deepest sorrow that we learned of Ms. Flora MacDonald's passing on Sunday, July 

26.  During her tenure as Secretary of State for External Affairs, she did so much to rescue tens 

of thousands of Vietnamese refugees who were stranded in Southeast Asia in the late 70's and 

early 80's", said Dong Tran, Secretary General of the Vietnamese Canadian Federation, himself 

one of the former Vietnamese boat people currently living in Canada. 

Following the invasion of South Vietnam by the North Vietnamese Communists on April 30, 

1975, hundreds of thousands of Vietnamese --  members of the armed forces and government 

officials or supporters of the Republic of Vietnam, religious leaders, intellectuals -- were put in 

hard-labour concentration camps (officially called Re-Education Camps) where thousands would 

eventually die due to executions, diseases or malnutrition.  Many others were exiled to the so-

called New Economic Zones in remote regions of Vietnam.  In addition, ethnic Chinese 

Vietnamese were forced to relocate or expelled from the country due to the political conflict 

between China and Vietnam in 1979.  Under these circumstances, a million and a half people 

rushed to flee the country, mostly in small, leaky boats over the perilous Eastern Sea ("Bien 

Dong" in Vietnamese, aka South China Sea).  Hundreds of thousands of these refugees perished 

at sea by drowning or starvation, or were raped or killed by pirates.   

  

In response to the plight of the refugees, in 1979 Mayor Marion Dewar of the City of Ottawa 

spearheaded Project 4000 to campaign for the admission of up to 4,000 Indochinese refugees 

(mostly Vietnamese, but also including Cambodians and Laotians who fled the newly established 

Communist regimes in their countries) to the City of Ottawa through the Private Sponsorship 

Program of the federal government.  Similar community initiatives were undertaken elsewhere in 

Canada, most notably Operation Lifeline spearheaded by Professor Howard Adelman in Toronto.    

 

Responding to this overwhelming grassroots movement, the federal government under Prime 

Minister Joe Clark, at the urging of Ms. MacDonald and Employment and Immigration Minister 

Ron Atkey, announced on July 18, 1979 that the quota for Indochinese refugees would be 

increased from 8,000 to 50,000.  This quota was later revised to 60,000 and, by the end of 1980, 

64,000 Vietnamese refugees were admitted for resettlement in Canada.  At the refugee 

conference convened by the United Nations in Geneva on July 20, 1979 Ms. MacDonald 

strongly denounced the Vietnamese Communist government's violations of human rights which, 

she said, were the main cause of the outflow of refugees from the country.  
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In 1986, the United Nations High Commissioner for Refugees presented the Nansen Refugee 

Award to the People of Canada in recognition of "their essential and constant contribution to the 

cause of refugees within their country and around the world". It was the first and only time that 

this honour was given to the people of an entire nation. 

 

In the book Gift of Freedom written by Brian Buckley and published by the Vietnamese 

Canadian Federation in 2008 (General Store Publishing House, ISBN 978-1-897113-91-2), she 

has this to say about her contribution: 

 

"Nothing in my long career gives me deeper satisfaction than the role I was privileged to play in 

our response to the Southeast Asian refugee crisis.  That the story of Project 4000 - an encounter 

of courage and compassion - is now being told adds greatly to that satisfaction". 

 

We are all forever grateful for her compassion and generosity. 
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