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□ THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TẬP SÁCH 
Hiện tượng di dân – khi con người di cư từ 
nơi này qua nơi khác vì nhiều lý do khác 
nhau như: mưu sinh kiếm sống, tái định cư, 
đào thoát khỏi cảnh sống bị áp bức tù đày, 
trốn chạy khỏi cuộc sống đầy rủi ro do chiến 
tranh, thiên tai cũng như nhân tai… luôn là 
vấn đề của mọi thời đại. Ngay trong thời đại 
kỹ thuật số hiện nay, cùng với xu hướng 
toàn cầu hóa không ngừng thì hiện tượng di 
dân lại càng trở nên phổ biến, phức tạp và 
đa diện hơn. Trong bối cảnh của người Việt 
Nam, việc di dân đến các nước, đặc biệt các 

nước tại Á Châu trong những năm qua đã 
trở thành một trào lưu lớn song đôi với sự 
phát triển của đất nước cũng như nỗ lực 
vươn lên thoát nghèo nơi các gia đình 
người Việt. Thực tế, vấn đề di dân Việt Nam 
tại Á Châu không đơn thuần chỉ là việc có 
rất nhiều người, phần đông là người trẻ, 
khăn gói lên đường tìm đến các quốc gia 
bạn để mưu sinh kiếm sống với niềm hy 
vọng có thể đổi đời một cách nhanh chóng; 
nhưng còn nảy sinh nhiều hệ lụy ảnh hưởng 
trực tiếp đến đời sống tinh thần, tổ chức 
tôn giáo, nhân cách làm người, cấu trúc gia 
đình, sinh hoạt xã hội... 
 

Đồng hành với con người, liên đới với xã 
hội, Giáo hội Công giáo hoàn vũ cũng như 
địa phương luôn dành ưu tư và mối quan 
tâm đến vấn nạn này. Vì thế, tập sách được 
thành hình với mong muốn trước hết, phản 
ảnh phần nào những ưu tư sâu xa của Giáo 
hội qua các bài viết trình bày quan điểm của 
Giáo hội về di dân, cũng như các văn kiện 
chính thức của Giáo hội thông qua những 
lời phát biểu của các vị giáo hoàng, đặc biệt 
là ĐGH Phanxicô. Thứ đến, họa lại tổng thể 
bối cảnh di dân Việt Nam tại Á Châu một 
cách chi tiết và xác thực qua những bài viết 
của các linh mục, tu sĩ và giáo dân là những 
người đã sát cánh, đồng hành với di dân 
Việt Nam tại Á Châu trong nhiều năm qua. 
Vì thế những suy tư và luận chứng trong các 
bài viết đều xuất phát từ những kinh 
nghiệm thực tế trong mục vụ di dân. Sau 
cùng, chắc chắn tập sách sẽ mang lại nhiều 
điều thú vị, hữu ích cho các vị lãnh đạo 
trong Giáo hội, ngoài xã hội; các nhà nghiên 
cứu hiện tượng di dân trong và ngoài nước; 
các vị mục tử và những người làm mục vụ di 
dân; các bậc phụ huynh có con em đang 
sinh sống ở nước ngoài và với những ai 
đang nuôi mang ý định tham gia vào làn 
sóng di dân tại Á Châu hoặc đến các nước 
trên thế giới. 
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