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Bạn là ai hay sống ở đâu
chẳng hề gì, quan trọng
là phải chia sẻ câu
chuyện của chúng ta và
học hỏi lẫn nhau

Paul Nguyễn

 

Paul Nguyễn, một thanh niên Canada gốc Việt, hồi đầu năm đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao huy chương vì
những đóng góp to lớn cho cộng đồng.

Sinh năm 1980, Paul Nguyễn lớn lên tại vùng Jane - Finch thuộc thành phố Toronto ở Canada. Sau khi tốt nghiệp Đại học
York (Toronto) năm 2004, anh bắt tay xây dựng trang mạng Jane-Finch.com. Đây không phải là một dự án kinh doanh trực
tuyến giữa thời kỳ bùng nổ của internet. Ngược lại, dự án này hoàn toàn phi lợi nhuận, thuần túy mang tính xã hội nhằm nỗ
lực thay đổi hình ảnh về cộng đồng Jane-Finch, từng bị xem là một địa bàn gắn liền với nhiều tệ nạn.

Cùng với 6 tình nguyện viên khác và không nhận nguồn tài trợ nào, Paul ra
sức phát triển trang mạng Jane-Finch.com bằng cách phát đi tiếng nói của
người dân ở đây thông qua các bài chia sẻ, phim, hình ảnh rất đời thường
nhưng giàu ý nghĩa. Nhờ đó, trang mạng trên trở thành cầu nối giữa Jane-
Finch với phần còn lại của Canada. Không những vậy, cũng bằng trang mạng
này, chính những cư dân của vùng Jane-Finch, một nơi tập trung nhiều sắc
tộc, cũng dần chia sẻ để hiểu nhau hơn và trở thành một cộng đồng vững
mạnh. Jane-Finch đã chuyển đổi mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Paul Nguyễn còn
tham gia thực hiện nhiều chương trình phóng sự với các nhà đài hàng đầu
Canada nhằm góp phần giảm thiểu tệ nạn trong giới trẻ. Nỗ lực của anh còn
góp phần tác động tích cực lên nhiều nơi khác ở nước này.

Tất cả những điều trên khiến Paul Nguyễn trở thành một nhà hoạt động xã hội vang danh khắp Canada. Đó là lý do khiến
Thanh Niên liên lạc để phỏng vấn anh.

Điều gì thôi thúc anh xây dựng trang mạng  Jane-Finch.com?

Đơn giản là tôi muốn gửi tiếng nói đến cộng đồng xung quanh mình. Khuyến khích họ chia sẻ những trải nghiệm, hiểu biết,
tài năng của mình đến cả đất nước Canada.

Không phải ai cũng sẵn sàng tham gia các công việc thiện nguyện. Anh đã làm thế nào để thuyết phục người khác cùng
tham gia?

Có rất nhiều người tài giỏi trong cộng đồng. Ví dụ, chúng tôi có những tình nguyện viên là phóng viên chuyên đưa tin về các
vấn đề tại khu vực. Chúng tôi chỉ việc khuyến khích họ năng động hơn nữa. Và trang mạng Jane-Finch.com chính là nơi để
mọi người góp chung tiếng nói và ý tưởng cho một cộng đồng tốt hơn.
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Mất hết tay, chân vẫn
bơi xuyên lục địa
(TNO) Một người Pháp mất
hết tứ chi hôm 17.8 đã
hoàn thành kỳ tích bơi
xuyên lục địa sau khi bơi

băng qua eo biển Bering, vốn là đoạn phân cách
châu Mỹ và châu Á, AFP đưa tin.

Katy Perry - Người đẹp sắc màu

Ông lão 106 tuổi vòng quanh thế giới bằng
phương tiện công cộng

Teen nữ Anh học cách nuôi con bằng sữa
mẹ

Tìm cách cứu chữa cây da hơn 350 tuổi

Câu lạc bộ mẹ chồng
nàng dâu
Có những bà mẹ chồng đã
lập ra câu lạc bộ mẹ chồng
- nàng dâu để cùng chia
sẻ, tháo gỡ những khúc

mắc trong mối quan hệ vốn rất nhiều chuyện để nói
này.

Bí quyết vượt qua “bẫy” tâm lý của nàng

Một lần lỡ... ít

Đàn bà hôn là yêu, đàn ông yêu là sex

Bài ca của vợ

Hấp dẫn lòng xào nghệ
Thưởng thức món lòng xào
nghệ trước hết phải bằng
mắt. Một đĩa lòng xào nghệ
nóng hổi, khá bắt mắt với
màu xanh non của lá hẹ,

màu vàng tươi của nghệ, một chút điểm xuyết màu
đỏ của ớt. Vậy là cầm đũa gắp thử, ngay từ miếng
nếm đầu tiên đã thực sự quyến rũ thực khách rồi.
Lòng xào nghệ - dân dã, đơn giản nhưng để trở
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Từ trái qua: Thủ tướng Canada Stephen Harper, Paul Nguyễn và Toàn quyền Canada David
Johnston trong lễ trao Kim khánh bội tinh Kim Cương của Nữ hoàng Elizabeth II - Ảnh: Nhân

vật cung cấp

Theo anh, công việc hoạt động xã hội cần đến sự sáng tạo không hay chỉ cần có nhiệt huyết là đủ? Nếu có, anh đã có
những sáng tạo nào trong công việc của mình?

Sự sáng tạo luôn luôn hữu ích. Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng công nghệ và truyền thông xã hội để mang con người
đến gần nhau hơn. Cơ hội là vô tận. Tôi đã sử dụng sức mạnh của internet để đưa tiếng nói của mình đến với cộng đồng.
Thông qua internet, bạn là ai hay sống ở đâu chẳng hề gì, quan trọng là phải chia sẻ câu chuyện của chúng ta và học hỏi
lẫn nhau.

Thời gian đầu, khi mới thực hiện trang mạng Jane-Finch.com, tôi gặp thách thức lớn nhất là làm sao thu hút mọi người theo
dõi. Ai cũng có thể tạo ra một trang mạng nhưng việc khiến mọi người chú ý nó mới là điều khó. Tôi còn nhớ mình đã phải đi
dán những mẩu giới thiệu trên xe buýt. Mặc dù phương pháp này không đạt nhiều hiệu quả nhưng vẫn giúp tôi học được
cách quảng bá trang mạng của mình với chi phí thấp. Sau đó, tôi đã sản xuất những video clip nhạc rap được trình bày bởi
một ca sĩ gốc Việt và chia sẻ chúng trên internet. Các video clip này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới và thu hút hàng
triệu người xem. Nhờ đó, mọi người dần biết đến trang mạng Jane-Finch.com.

Những năm qua, anh nhận được rất nhiều giải thưởng. Trong đó, anh cảm thấy ấn tượng với giải nào nhất?

Mỗi giải thưởng đều có giá trị và ý nghĩa riêng đối với tôi. Cũng giống như các bản nhạc, có bản được rất nhiều người biết,
có bản tuy ít người biết nhưng vẫn ẩn chứa một điều đặc biệt. Vì thế, với tôi, giải thưởng nào cũng có giá trị như nhau.

Những giải thưởng

Năm 1999, Paul Nguyễn là 1 trong 10 người được nhận giải thưởng chống phân
biệt chủng tộc của Bộ Công dân và người nhập cư Canada. Cũng trong năm này,
anh còn được trao giải thưởng vinh danh vì những đóng góp cho nhân quyền, sự
công bằng.

Ngày 27.6.2010, Paul được chọn ra trong số 88 ứng viên để nhận giải Paul
Yuzyk vinh danh những người có nhiều đóng góp cho chủ nghĩa đa văn hóa tại
Canada.

Ngày 6.11.2010, Hiệp hội Truyền thông vì đạo đức của Canada trao giải thưởng
ký giả internet đóng góp tốt nhất cho đạo đức.

Ngày 23.11.2010, Paul được chính quyền tỉnh Ontario (Canada) trao Huy chương
công dân tốt.

Ngày 25.5.2011, anh nhận giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc và đóng góp cho
cộng đồng” của Hiệp hội Quốc tế những người làm ngành truyền thông của
Toronto (Canada).

Ngày 27.6.2011, anh được Bộ Công dân và nhập cư Canada trao giải thưởng
vinh danh vì đóng góp cho cộng đồng người nhập cư. Paul được bộ này công
nhận là: “Lãnh đạo cộng đồng ở Jane-Finch và thúc đẩy giải quyết các tệ nạn của
giới trẻ”.

thành món ngon đáng nhớ, đòi hỏi người nấu phải
tuân thủ nhiều nguyên tắc từ khâu chọn nguyên liệu
đến các công đoạn chế biến.

Ăn cá ồ quên đường về

Canh rau muống

Nhum biển

Cháo lòng Cái Tắc

Lũy tre, chiếc áo và mũ
Tục lệ rước dâu bằng cửa phụ, nơi con trâu ra vào
nằm sau hồi nhà khi cô dâu “ăn cơm trước kẻng”
không còn nữa. Một người làng đã nói như vậy lúc
tôi về quê ăn cưới.

Trải nghiệm du lịch nghĩa trang lúc 0 giờ

Khóa tình yêu làm "lung lay" trái tim quan
chức

Nữ sinh mặc váy rau xanh kêu gọi bảo vệ
môi trường

Mồi nhậu lạ và "độc" ở Sầm Nưa

Sự đối lập trên những
ngón tay
(TNTS) Không quá rực rỡ,
những sắc màu lạnh, dịu
nhẹ theo xu hướng sắc nail
mùa thu đông sẽ thích hợp

để bạn chọn cho những ngón tay xinh.
Những điều cần biết về mát xa mặt

3 gợi ý cho mùa thu đông

Để son lâu phai

Giữ cho giày luôn đẹp và bền

Lạ lùng cây xanh xứ
Huế: Những cây chà là
Canary quý hiếm
Trong số các loài cây ngoại
nhập được trồng ở Huế, có
một loài quý hiếm mà hầu

như rất ít người quan tâm, mặc dù có dáng dấp
tuyệt đẹp và đã tồn tại trên cả trăm năm giữa lòng
cố đô, đó là chà là Canary.

Xếp hàng… ăn cơm độn khoai

Xếp hạng di tích cấp tỉnh cho phủ thờ và lăng
mộ Diên Khánh Vương

Phát hoảng vì nền nhà nóng 70 độ C

SẮC MÀU CUỘC SỐNG

LÀM ĐẸP KHÔNG KHÓ

NHỊP SỐNG TỈNH THÀNH
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Ngày 4.10.2011, Paul được trao giải thưởng Di sản Toronto vì đóng góp xuất sắc
cho việc gìn giữ sức sống của lịch sử và văn hóa vùng Jane-Finch.

Ngày 6.2.2012, Paul được trao Kim khánh bội tinh Kim Cương của Nữ hoàng
Elizabeth II dành cho những công dân Canada có nhiều đóng góp đối với đất
nước.

Ngô Minh Trí 
(thực hiện)

Từ khóa Nữ hoàng Anh, Paul Nguyễn
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