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Søknad om en liten tomt for plassering av minnesmerke for å markere takknemlighet til Norge
Norge har tatt imot vietnamesiske flyktninger siden 1975. Etter 34 år teller norsk-vietnameserne over
19 000 personer.
Alle - eller de fleste av vietnameserne - har strevd hardt ved å forlate hjemlandet i håp om et nytt liv i
fred, frihet og verdighet. Dersom vi ser tilbake til de første ankomne, har de fleste oppnådd det de ønsker.
Vi er både stolte og takknemlige for å bo her i et fredelig og medmenneskelig land. Spesielt er vi
takknemlige overfor de norske kapteinene og deres mannskap som reddet mange av oss. Samtidig skylder
vi også stor takk til det norske folk og den norske regjeringen som åpnet armene for å ta imot oss. Vi
glemmer heller ikke at H.K.H. kronprins Håkon, som på den tiden var elev ved Kristelig Gymnasium, var
bøssebærer for å samle inn penger til båtflyktninger fra Vietnam og på den måten markerte sin støtte.
Vietnameserne betrakter familielivet og hjemlandet som det viktigste: «Mennesker og fuglene har
sitt opphav, nemlig redet eller hjemmet». Allikevel er vi stolte over å kalle Norge «vårt andre hjemland»
og også over at vi har blitt så godt integrert i det norske samfunnet.
Neste år, i 2010, er det 35 år siden de første vietnamesiske flyktninger kom til Norge. For å uttrykke
stor takknemlighet til Norge, ønsker vi å reise et minnesmerke i hovedstaden Oslo. Finansieringen av
monumentet vil vi stå for selv. Vi anslår kostnaden til rundt en million kroner. Minnesmerket vil være et
symbol på den solidaritet vi norsk-vietnamesere føler for Norge og samtidig en påminnelse om våre
forpliktelser overfor dette landet, som har gitt oss tilflukt, med rettigheter, men også plikter.
Herved vil vi tillate oss å søke Oslo kommune om en liten tomt i byen der vi kan plassere vårt
minnesmerke. Vi håper på et positivt svar.
Vedlegger også bilder av vårt forslag til minnesmerke i bronse.
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