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Kính gởi: Quý Hội đoàn, Quý Đảng phái,
Quý Đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản ở Na Uy

Oslo 01.08.2013

THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI HOA BIỂN HOÀN THÀNH và
LỜI CHÂN THÀNH CÁM ƠN CỦA UBXDTĐ
Kính thưa quý vị,
Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tỵ Nạn Việt Nam Tại Na Uy (UBXDTĐ) xin trân trọng thông báo đến
quý đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản tại Na Uy:
Tượng Đài Thuyền Nhân – Tượng Đài Hoa Biển với ba mục đích:
1. Tri ân thủy thủ Na-uy đã cứu vớt và nhân dân Na-uy đã tiếp nhận người tỵ nạn Việt Nam
trên đất nước này.
2. Đánh dấu cuộc hành trình gian khổ đi tìm tự do của thuyền nhân Việt Nam.
3. Đề cao sự đóng góp của thuyền nhân Việt Nam vào xã hội đa dạng Na-uy.
đã hoàn thành và được đặt tại Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy (Norsk Maritimt Museum).
Bia Văn Tượng Đài được viết bằng ba ngôn ngữ: tiếng Na Uy, tiếng Anh và tiếng Việt:





Takk Norge for Friheten
Fra vietnamesiske båtflyktninger og deres familier
Thank you Norway for the Freedom
From Vietnamese boat refugees and their families
Tri ân Na uy đã cứu giúp chúng tôi đến Đất Tự do
Thuyền nhân Việt Nam tị nạn cộng sản và thân nhân
Danh sách tên những chiếc tàu đã vớt người Việt tỵ nạn

Tính đến ngày 31.7.2013 chi thu của công trình xây dựng như sau:






Tổng cộng tiền ủng hộ và tiền lời của nhà bank: 1.948.143,96 NOK
Tổng cộng chi phí đã trả: 1.843.592,55 NOK
Tồn quỹ: 104.551,41 NOK
Những chi phí còn lại sẽ phải thanh toán: khoảng 149.200,25 NOK
Số tiền còn thiếu: 44.648,84 NOK

(xin đọc thêm chi tiết về chi thu ở link: http://www.thuyennhannauy.com/ketoan.htm)
Tượng Đài Hoa Biển đã hoàn thành, nhưng quỹ tượng đài vẫn còn thiếu 44.648,84 NOK (chi phí dự trù
lúc đầu là 1,8 triệu NOK, nhưng vì Tượng Đài Hoa Biển đặt trên mặt biển nên chi phí cao hơn), chưa
tính chi phí cho lễ khánh thành (dự trù khoảng 100.000,- NOK).
Qua lá thư này, UBXDTĐ tha thiết kêu gọi quý vị tiếp tục chung tay góp phần để chúng ta có thể trang
trải hết mọi chi phí và tổ chức được một buổi lễ khánh thành trang trọng (xin đọc thêm bên dưới).

Mọi đóng góp xin gởi về Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke, trương mục: 150317 77469.
Nhờ sự kêu gọi của Quý Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, nhờ sự vận động của các Hội đoàn, Đảng
phái, cá nhân tự nguyện... khắp Na Uy, và nhờ sự nhiệt thành của quý đồng hương khắp nơi thể hiện
LÒNG BIẾT ƠN NA UY, đã có hơn 1325 ân nhân ủng hộ với tổng số tiền là 1.944.176,93 NOK (tính
đến tháng 07.2013) vào trương mục của UBXDTĐ.
Chúng tôi xin gởi lời chân thành cám ơn đến hơn 1325 ân nhân tại Na Uy và các nước khác đã ủng hộ
để Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Na Uy có được một Tượng Đài Thuyền Nhân đúng với ba mục
đích từ ngày thành lập UBXDTĐ. Đặc biệt, UBXDTĐ xin gởi lời chân thành cám ơn đến Quý Lãnh
Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo, Quý Hội đoàn, Đảng phái, cá nhân tự nguyện... khắp Na Uy đã chung
tay với UBXDTĐ trong nhiều năm qua để giúp nhau cùng hoàn thành trách nhiệm chung này.
Tượng Đài Hoa Biển sẽ mãi là nơi chúng ta có thể đến để thắp nén hương lòng, tạ ơn những ân nhân
đã cứu giúp chúng ta đến đất nước tự do, để tưởng nhớ những người đã bỏ mình trên đường trốn chạy
cộng sản. Bên Tượng Đài Hoa Biển chúng ta sẽ kể cho những thế hệ mai sau nghe về chế độ cộng sản
độc tài đã khiến hàng triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi.
Tượng Đài Hoa Biển sẽ mãi là một biểu tượng của Nhân Bản, Tri Ân, và của Tự Do bất khuất!
Kính thư,
Nguyễn Đức Hóa
Thay mặt Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài
1. Trang nhà: http://thuyennhannauy.com/, đề mục THÔNG BÁO THÁNG 8.2013 đăng THÔNG BÁO VỀ
TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VÀ SỰ HOÀN THÀNH TRÁCH NHIỆM CỦA
ỦY BAN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI để quý đồng hương có thể tìm hiểu thêm chi tiết.
2. Trong buổi họp ngày 11.7.2013, UBXDTĐ tha thiết trao vinh dự cho HNVTN tại Na Uy cùng tổ chức ngày
khánh thành Tượng Đài Hoa Biển trong tư cách Trưởng Ban, nhưng BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông hiện nay
đã từ chối, và do đó UBXDTĐ, vì mong ước tình cảm bà con khắp nơi được mỗi ngày mỗi khắng khít, và sự
đoàn kết của Cộng Đồng mỗi ngày được thêm gắn bó, quyết định hoãn ngày khánh thành và sẽ tổ chức khi có
điều kiện thuận lợi.
3. Quỹ hiện nay còn thiếu, nhưng hy vọng quý đồng hương sẽ hết lòng ủng hộ để ngày khánh thành (như trình
bày bên trên) được tốt đẹp nhằm mang vinh dự và tiếng thơm đến cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Tại Na
Uy.
4. Trong quá trình thực hiện dự án do Cộng Đồng giao phó, chúng tôi đã gặp nhiều trở ngại, kể cả phá hoại. Phá
hoại nguy hiểm và liên tục nhất là của đại sứ Việt Cộng. Họ không muốn chúng ta có tượng đài. Sau hai lần can
thiệp họ đều thất bại. Viện Bảo Tàng Hàng Hải và Oslo kommune đã bác bỏ khiếu nại của đại sứ VC với lý do
Tượng Đài Thuyền Nhân là một biểu tượng tri ân của thuyền nhân Việt Nam.
Tượng Đài Hoa Biển, bên cạnh ý nghĩa tri ân Na Uy, còn là một biểu tượng thái độ không chấp nhận độc tài
cộng sản của người tỵ nạn Việt Nam. Bề ngoài, UBXDTĐ chấp nhận nguyên tắc "phi chính trị" theo nghĩa hẹp,
nhưng UBXDTĐ tin tưởng vào quyền tự do ngôn luận tại Na Uy và vẫn tiếp tục vận động để được thể hiện
những quyền biểu dương chính trị theo nghĩa rộng và chính đáng. Bước chiến lược này rất phức tạp chông gai,
và do đó UBXDTĐ lúc đầu không thông báo ra ngoài vì không muốn bị VC lợi dụng thông tin. Nhờ vậy mà
chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng: Hai chữ TỰ DO, căn cước chính trị của chúng ta, đã được khắc
trên Bia Văn Tượng Đài. Chúng ta được đánh dấu ngày 30.4 và những lần tổ chức tưởng niệm tại khuôn viên
VBT với Cờ Vàng Quốc Gia.

