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Houston là một trong những thành phố có nhiều cư dân gốc thiểu số nhất Hoa Kỳ, đặc
biệt là cư dân gốc Việt. Trong đời sống tại một xã hội pháp trị như Hoa Kỳ, nhu cầu
về pháp lý của các nhóm dân thiểu số, như người gốc Việt, ngày càng tăng. Họ rất cần
các dịch vụ pháp lý trong việc khiếu nại hoặc tranh tụng về mọi mặt từ gia đình, di
trú, thương mại, kinh doanh đến các quyền lợi cá nhân.
Tối ngày 15 tháng 3, một buổi lễ trang trọng có tên là ‘The Love of Justice Gala’ được
tổ chức tại Houston, để chính thức giới thiệu hội 'The National Minority Lawyers and
Legal Assistants Association, gọi tắt là 'NMLLA'. Đa số hội viên của hội này là các
luật sư và phụ tá pháp lý gốc Việt. Luật Sư Nguyễn Thiên Trang, chủ tịch đầu tiên của
Hội cho nhiệm kỳ 2012 -2013 giải thích về tên hội:
“Tên chính của hội là ‘The National Minority Lawyers and Legal Assistants
Association’, xin nôm na dịch là ‘Hội Các Luật Sư và Phụ Tá Pháp Lý Việt Nam.’
Thật ra tổ chức này không giới hạn cho người Việt Nam không thôi, mà dành cho các
người thiểu số (tại Hoa Kỳ). Lý do là tại vì chúng ta muốn là làm thế nào đó, sau 38
năm, khi mà cộng đồng Việt Nam đã sang đây rồi thì mình hòa nhập vào trong dòng
chính của đất nước Hoa Kỳ này.”
Trong giai đoạn đầu, theo lời giải thích của luật sư Thiên Trang, Hội chú tâm vào việc
hoạt động tại Houston và đa số các dịch vụ là trong cộng đồng người Việt. Vẫn theo
lời LS Thiên Trang, trong tương lai, Hội sẽ nới rộng hoạt động ra toàn quốc Hoa Kỳ
và các nhóm dân thiểu số khác.
“Hội này chúng tôi muốn nhắm vào toàn nước Mỹ, sẽ recruit rất nhiều luật sư và phụ
tá pháp lý. Chúng tôi sẽ là cội nguồn cho tổ chức này.”
Luật sư Trần Thị Minh Tâm là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hội nói về chủ đích
của Hội như sau:
“Cái chủ đích chính là để cùng nhau trao đổi kiến thức và cái quan trọng nhất là làm
sao để giữ gìn nền văn hóa của người Việt Nam chúng ta, cũng giống như là học cái
mới của các cộng đồng bạn. Các luật sư cùng ngồi lại với nhau để làm sao làm những
việc cần phải làm cho đồng bào tại đây cũng như đồng bào của chúng ta ở quê nhà.”
Luật sư Thiên Trang giải thích về các chương trình chính của Hội trong giai đoạn hiện

tại là giúp đỡ các người kém lợi tức về mặt pháp lý cũng như chống lại các tệ nạn
buôn người:
“Mục đích của Hội là làm những công việc từ thiện cho những người, thí dụ như mới
sang Hoa Kỳ, hoặc có lợi tức thấp. Đồng thời gần đây cũng có rất nhiều những hoạt
động chống human trafficking là buôn người, bất hợp pháp, chúng tôi sẽ cùng với
South Texas College Of Laws, Immigration Clinic,… sẽ góp một bàn tay tham gia vào
chương trình chống nạn buôn người.”
Luật sư Minh Tâm đồng ý và cho rằng trong giai đoạn khởi đầu, Hội chú trọng đến
việc giúp đỡ đồng hương đang sống tại Hoa Kỳ và những nạn nhân của các vụ buôn
người từ Việt Nam:
“Cho tới bây giờ tôi nghĩ cái đầu tiên là mình phải nghĩ tới bên đây trước. Người Mỹ
có câu nói rằng ‘mình phải rào cái dậu của mình trước’. Tôi nghĩ rằng nhiều đồng
bào của chúng ta ở đây cần được giúp đỡ. Những tệ trạng buôn người qua đây, buôn
bán các phụ nữ và các trẻ em, mình hãy giúp đỡ từ đây, sau đó chúng ta cùng ủng hộ
để giúp cho nhân quyền ở quê nhà, tôi nghĩ điều đó rất là quan trọng.”
Luật sư Thiên Trang nói thêm, là ngoài các việc cấp thiết trên và các chương trình về
kiến thức luật pháp phổ thông hàng tuần trên các đài tuyền hình tiếng Việt tại
Houston, Hội dự dịnh sẽ có những khóa hội thảo luật pháp cho cộng đồng:
“Hy vọng là mỗi ba tháng, cùng lắm là mỗi sáu tháng, chúng tôi sẽ có một buổi hội
thảo miễn phí cho cộng đồng Việt Nam, những người lương thấp có thể đến để tìm
hiểu về luật pháp, về di trú, hoặc là chúng tôi có thể làm các buổi clinics để làm di
chúc cho những người già miễn phí, khai thuế miễn phí, vân vân...”
Một thành viên trong ban cố vấn của Hội là luật sư Steven Điêu, chia sẻ niềm hân
hoan của ông trong buổi lễ ra mắt của Hội:
“Hội này là hội của những người tập thể thiểu số ở trong cộng đồng người Mỹ nhưng
mà đại đa số, là khoảng 80%, những người thành viên và những người lập ra hội này
là người Việt Nam, hay là người Mỹ gốc Việt. Thành ra cái này cũng là một sự hân
hạnh cho tập thể cộng đồng người Việt tại Houston.”
Luật sư Steven Điêu nói là cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có nhiều nhu cầu cần
đến sự cố vấn luật pháp, nhất là về luật gia đình và luật di trú để khỏi bị thiệt thòi
quyền lợi:
“Luật Gia đình gồm có luôn cả luật ly di, luật bảo trợ con cái, luật về trợ cấp con cái

và người phối ngẫu. Cái đó là cái nặng nhất. Đối với tập thể người Việt Nam của
chúng ta một phần cũng khá lớn là về vấn đề luật di trú. Luật di trú thì là thường là vì
mình có người thân bảo lãnh con cái, bảo lãnh cha mẹ, bảo lãnh anh em. Hay là vấn
đề phối ngẫu, tức là lấy vợ lấy chồng thì cái vấn đề đó cũng là một cái khá lớn.”
Buổi ra mắt của hội 'The National Minority Lawyers and Legal Assistants
Association' được nhiều người trong cộng đồng coi như một thành công và một dấu
mốc lịch sử của người Việt sau 38 năm tị nạn tại Hoa Kỳ. Là một Luật sư trẻ thành
đạt và đang là Chủ Tich của Hội NMLLA, Luật sư Thiên Trang tỏ lời cảm ơn các thế
hệ đi trước đã hy sinh mở đường cho giới trẻ:
“Hôm nay được ra mắt rất là tự hào. Đầu tiên là xin được vinh danh cộng đồng Việt
Nam, các chú, các bác, các cô, các anh chị đã sang trước, và đã hy sinh làm cho con
đường của chúng em dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng em luôn luôn mang ơn điều đó.
Đồng thời với sự may mắn chúng em có được thì Hội rất là tâm nguyện được dành
thời gian của mình để làm những công việc tốt trong cộng đồng. Hy vọng là có thể
giúp đỡ cho những người nghèo. Cũng nhân cơ hội này rất cám ơn cộng đồng Việt
Nam đã luôn ủng hộ cho Hội và hy vọng Hội sẽ làm những mission, những vai trò đã
đề ra.”
Hiện diện trong buổi lễ ngoài khá đông đồng hương còn có nhiều vị dân cử nổi tiếng
tại Houston và Texas. Buổi lễ còn có phần trình diễn thời trang do chính các luật sư,
phụ tá pháp lý và gia đình làm người mẫu để biểu lộ sự hòa đồng văn hóa Việt Mỹ.

