Om å leve opp til politisk flyktningers identitet
Kjære landsmenn,
Mer enn førti år har gått siden vi reiste i eksil som båtflyktninger, fra de første
nølende dagene i et fremmed land. Med hjelp av mat og bolig fra nordmenn, har vi
reist oss, integrert oss. I dag er vi en av de flyktningersgruppene som har oppnådd
mye fra vårt arbeid.
Hvorfor har nordmenn hjulpet oss? Det kan være medlidenhet p.g.a. det grusomme
som vietnamesere har vært igjennom. Verden har blitt kjent med oss via grusomme
bilder fra krigen. Krigen mellom det kommunistiske Nord-Vietnam som vil fremme
den fremmede kommunistiske ideologien, og den Sør-Vietnam Republikken som har
ofret liv for å beskytte fedrelandet.
Etter den 30.04.1975, har verden på nytt vært vitne til massakre i Sør-Vietnam. De
militære styrkene fra Nord-Vietnam invaderte Sør-Vietnam pågrep, fengslet, og
hevnet seg på folk fra den tapende siden.
Verden så bilder av de skrøpelige små fiskebåtene, overfylt av desperate SørVietnamesere som reiste ut på havet med håp om å komme til et trygt land. De flyktet
for å få frihet og et liv med mening.
Med disse hjertekjærende ordene maner vi ikke til hevn. Vi ber bare om bevissthet
om vår identitet som vi og våre barn har fått. Vi ønsker at alle skal leve og handle
ifølge denne identitet, integrere oss, bidra til samfunnet vi lever i. En gang i fremtiden,
når Vietnam får frihet og demokrati, skal vi bruke vår kunnskap til å bygge vårt
fedreland opp igjen. Vi håper alle skal leve i solidaritet, glede hverandre, ikke la
kommunismen misbruke oss. Være kritiske til program organisert av kommunistene,
ikke støtte program med artister fra Vietnam på en bevisst måte. Hvis vi ikke er
bevisst på vår fortid, har vi tapt vår flyktninge-identitet. Samtidig skal vi støtte opp om
aktivister som jobber og krever menneskerettigheter i Vietnam.
Din samvittighetfulle tankegang og handlinger er viktige for oss.

Med hjertelige hilser!
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