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East Melbourne VIC 3002 
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Kính gởi Bà Bộ Trưởng, 

 

Về vấn đề: Cờ Vàng 

 

 Tôi viết thư với tư cách là Thị trưởng Brimbank, một trong những cộng đồng đa văn hóa 
tại Úc. Gần một nửa trong số 208,000 cư dân trong vùng sinh ra ở nước ngoài, nhiều 
người di dân từ hoàn cảnh chiến tranh hoặc từ khó khăn cùng cực. Hơn 160 ngôn ngữ 
được sử dụng trong Brimbank, và hơn một nửa (58%) cư dân trong vùng nói một ngôn 
ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà. 

 

 Bản thân Hội Đồng Thành Phố chúng tôi là tiêu biểu cho sự đa dạng này. Sinh ra tại 
Sunshine là con gái của người Việt tị nạn, tôi có một mối liên hệ gần gũi và hiểu biết sâu 
sắc về cộng đồng người Úc gốc Việt, như các đồng nghiệp của tôi Nghị Viên Trung Lưu và 
Nghị Viên Thúy Đặng. 

 

 Sự kiện gần đây đã khiến chúng tôi thay mặt cử tri viết thư đến bà để bày tỏ sự thất 
vọng của chúng tôi, yêu cầu lời giải thích và xin lỗi, đồng thời cần nhận được sự đảm bảo 
rằng những sự việc như vậy sẽ không xảy ra nữa. 

 

 Vào thứ Năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022, một trận đấu tại Vòng loại FIFA World Cup 
giữa Úc và Việt Nam đã diễn ra tại AAMI Park Melbourne. 

 

 Nhiều người Úc gốc Việt đã đến ủng hộ cho cả hai đội. Có nhiều quốc kỳ và màu sắc với 
màu vàng và sọc đỏ của cờ vàng. 
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 Cờ Vàng, theo giải thích của Cộng đồng người Việt tự do tại Victoria, Úc Châu (VCA), 
“mang lại cảm giác đại diện cho những người Việt Nam ở nước ngoài tôn trọng sự tự do, 
không chấp nhận áp bức và đề cao sự quý giá của dân chủ và nhân quyền. Cờ Vàng tuy 
không phải đại diện cho một quốc gia, hay một quốc gia trước đây nhưng lá cờ đã là một 
phần của lịch sử thế giới, khi Úc là đồng minh trong cuộc chiến dài nhất chưa từng có 
trong lịch sử của chúng ta. Cờ Vàng rất ý nghĩa với cộng đồng người Việt tại Victoria như 
là một biểu tượng về nguồn gốc của người Úc gốc Việt.” 

 

 Trên quan điểm, Hội đồng Thành phố Brimbank chính thức công nhận lá Cờ Vàng là biểu 
tượng của cộng đồng người Úc gốc Việt và kinh nghiệm tị nạn của họ. 

 

 Những người dùng màu sắc hoặc biểu tượng của Cờ Vàng trong đám đông là mục tiêu 
của nhân viên an ninh trong AAMI park và đáng lo ngại nhất là Cảnh sát Victoria đã yêu 
cầu cất bỏ các vật phản cảm. Hơn thế nữa, Cảnh sát Victoria đã tịch thu tài sản cá nhân, 
chẳng hạn như khăn quàng cổ. Rất dễ hiểu vì sao hành vi độc đoán này đã gây ra sự 
phẫn nộ với những người có thẩm quyền.  

 

 Đoạn phim và hình ảnh về những vụ việc này đã được đăng tải trên mạng xã hội và hiện 
đang được lan truyền trong cộng đồng người Úc gốc Việt. Nghị Viên Lưu đã tham dự một 
cuộc họp khẩn cấp của VCA vào Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022, nơi các thành viên 
cộng đồng có mặt tại trận đấu kể lại kinh nghiệm đau buồn của họ. 

 

 Chúng tôi cũng được nghe thêm từ các thành viên khác trong cộng đồng về sự quan tâm 
sâu sắc và đa số là phẫn nộ, liên quan đến việc đối xử của những người có thẩm quyền 
với những khán giả, họ đã bị ngăn cản không được bày tỏ sự ủng hộ theo tính cách cá 
nhân trong ôn hòa, không tổ chức về biểu tượng của người tỵ nạn. 

 

 Như Bà Bộ Trưởng đã biết, Hiến chương Nhân quyền và Trách nhiệm (Hiến chương) bảo 
vệ các quyền cơ bản, tự do và trách nhiệm của tất cả mọi người ở Victoria. Đó là về mối 
quan hệ giữa chính phủ và những người mà họ phục vụ. 

 

 Mục 14 của Hiến chương quy định Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tín ngưỡng.  Theo 
Ủy ban Nhân quyền & Bình đẳng Victoria, điều này có nghĩa là bạn có thể tự do suy nghĩ 
và tin vào những gì bạn muốn và chia sẻ những suy nghĩ của mình một cách công khai. 
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 Mục 15 của Điều lệ quy định Quyền tự do ngôn luận, có ý kiến riêng, tìm kiếm và nhận 
thông tin cũng như thể hiện bản thân. 

 

 Chúng tôi và cộng đồng chúng tôi có ý kiến tranh luận rằng những khán giả người Úc gốc 
Việt mặc màu cờ, sắc áo hoặc biểu tượng của Cờ Vàng không vi phạm bất kỳ điều luật 
nào và được bảo vệ bởi Hiến chương. 

 

 Cảnh sát Victoria phải hành động theo cách phù hợp với Hiến chương Nhân quyền và 
Trách nhiệm. Nhiều ý kiến cho rằng điều này đã không được đề cao trong quyết định và 
hành động của Cảnh sát Victoria khi đối đầu với các thành viên của cộng đồng người Úc 
mang màu sắc hoặc biểu tượng của Cờ Vàng. 

 

 Tôi lập lại yêu cầu chính thức của tôi về việc giải thích hướng đi và hành động tiếp theo 
của Cảnh sát Victoria, một lời xin lỗi tới những thành viên trong cộng đồng người Úc gốc 
Việt của chúng tôi đã bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, và đảm bảo rằng những sự việc 
như thế này sẽ không xảy ra nữa. 

 

 Cộng đồng người Việt hải ngoại luôn tuân thủ với nước Úc, với người dân của nước này, 
với nền dân chủ và các quyền được bảo vệ theo Hiến chương Nhân quyền và Trách 
nhiệm.  Cảm ơn Bà Bộ Trưởng quan tâm suy xét những vấn đề này. 

 

Trân trọng, 

 

Jasmine Nguyễn 

Thị Trưởng Thành Phố Brimbank. 

 


