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    TUYÊN BỐ 
của các tổ chức hoà bình, đoàn kết và hữu nghị của nhân dân Việt Nam  

phản đối quyết định của Toà án Tối cao Mỹ từ chối đơn của các nạn nhân  
chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam kiện các công ty hoá chất Mỹ 

 
Ngày 02/3/2009, Toà án Tối cao Mỹ đã công bố quyết định được thông qua ngày 

27/2/2009  không xem xét đơn của các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam và Mỹ 
kiện các công ty hoá chất Mỹ sản xuất và cung cấp chất độc Da cam/đi-ô-xin để sử dụng trong 
cuộc chiến tranh ở Việt Nam.  

Đây là một quyết định sai trái, không công bằng và phi đạo lý!  

Thực tế là trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, các công ty hóa chất 
Mỹ đã cung cấp hàng chục triệu lít hóa chất, chất khai quang chứa dioxin nồng độ cao cho 
quân đội Mỹ sử dụng, gây hậu quả nghiêm trọng đối với sinh mạng và sức khỏe của hàng triệu 
người bị phơi nhiễm và các thế hệ con cháu của họ, trước hết là các nạn nhân Việt Nam. Hàng 
vạn cựu chiến binh Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Niu Di-lân … cũng bị nhiễm độc trong khi tham chiến 
tại Việt Nam và chính bản thân và con cái họ đang mắc nhiều bệnh tật trầm trọng.  Nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học của Việt Nam, Mỹ và quốc tế đã chứng minh sự thật không thể chối 
cãi này. Các công ty hóa chất Mỹ đã phải thừa nhận trên thực tế hậu quả của chất Da cam/đi-
ô-xin và vào năm 1984, họ đã phải bồi thường 180 triệu đô-la để giải quyết ngoài tòa cho các 
cựu binh Mỹ bị nhiễm độc.  Năm 1996, Chính phủ Mỹ đã phải thừa nhận tác hại của chất Da 
cam/đi-ô-xin,  xin lỗi các cựu binh Mỹ và hàng năm phải trợ cấp hàng tỷ đô la cho các nạn 
nhân Mỹ.  Năm 2008, hai công ty hoá chất của Mỹ là Dow và Mosanto  đã phải bồi thường  
61 triệu đô la chi phí y tế, thuốc men cho gần 7000 cựu binh Hàn Quốc từng tham chiến tại 
Việt Nam và gia đình của họ. Trong khi đó, hàng triệu nạn nhân trực tiếp của chất da 
cam/dioxin là người Việt Nam và con cháu họ đang phải đau đớn hàng ngày với các bệnh 
hiểm nghèo và dị tật bẩm sinh lại bị hệ thống pháp lý của Mỹ từ chối các quyền cơ bản và 
chính đáng nhất của con người là quyền được sống và quyền được đòi hỏi công lý. 

 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt-Mỹ, Uỷ ban Hòa bình Việt Nam, 

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và các  tổ chức đoàn kết,  hữu nghị  của nhân dân Việt 
Nam bày tỏ ủng  hộ mạnh mẽ  Tuyên bố của Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/dioxin Việt Nam 
(VAVA) cực lực phản đối Quyết định phi lý và vô nhân đạo của Toà án Tối cao Mỹ. Chúng tôi 
hoàn toàn  ủng hộ quyết tâm của các  nạn nhân chất độc Da cam/đi-ô-xin Việt Nam tiếp tục 
đấu tranh đòi công lý cả trên toà án  và công luận.  

 
Nhân dịp này,chúng tôi chân thành cám ơn các tổ chức và bạn bè quốc tế đã tích cực 

ủng  hộ các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam trong những năm qua. Một lần nữa, 
chúng tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả các tổ chức và cá nhân yêu chuộng hoà bình, công lý trên  
 
 
 



 
 
 
 
thế giới tiếp tục tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự ủng hộ, giúp đỡ với cuộc đấu tranh vì 
công lý của các nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin Việt Nam. 
 

Chúng  tôi  kêu gọi Chính phủ Mỹ cần nâng cao trách nhiệm đối với việc khắc phục hậu 
quả chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ gây ra.. 

 
Công lý phải thuộc về các nạn nhân chất độc Da cam/đi-ô-xin của Việt Nam! 

        
 
Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2009 

 
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam 

Hội Việt-Mỹ 
Ủy ban Hòa bình Việt Nam 
Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam 

                                            và các tổ chức đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Việt Nam 
 

___________________________________________ 
 
 
            Hμ Néi, ngμy  06  th¸ng 3 n¨m 2009 

 
   KÝnh göi:   -     Th«ng tÊn x· ViÖt Nam 

- B¸o Nh©n d©n 
- B¸o Qu©n ®éi Nh©n d©n 
-     B¸o Hμ Néi míi 
       �� 

     
Ngμy 02/3/2009, Toμ ¸n Tèi cao Mü ®· c«ng bè quyÕt ®Þnh (®−îc th«ng qua ngμy 

27/2/2009) b¸c bá ®¬n kiÖn cña c¸c n¹n nh©n chÊt ®éc Da cam ViÖt Nam vμ Mü.  
 
Ngμy 06/3/2009,  Liªn hiÖp h÷u nghÞ, Héi ViÖt-Mü vμ Uû ban Hßa b×nh ViÖt Nam vμ 

c¸c héi  thμnh viªn ®· ra tuyªn bè chung bμy tá th¸i ®é vÒ ph¸n quyÕt cña Toμ ¸n Mü.  
 
Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ ®¨ng b¸o sè ra ngμy 

07/3/2009. 
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