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Trụ sở Tổ chức HĐTG dời về Kuala Lumpur, 
những lý do sâu xa của một khúc quanh quyết định 
 

 

 

 

Vĩnh Đào 
 

 

 

Tin tức từ Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới tại Genève vào giữa tháng 8-2013 này cho biết là Tổng 

Thư Ký Scott Teare đã quyết định dời trụ sở của Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới từ Genève, Thụy Sĩ, sang 

Kuala Lumpur,  thủ đô Malaysia. Quyết định này sẽ được chính thức hoá và thi hành trong vài tháng tới đây. 

Đây là một khúc quanh hết sức quan trọng trong lịch sử của Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới. Nó có 

những lý do tiềm ẩn sâu xa, và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Phong trào Hướng Đạo trong những năm sau này. 

 

 

Nguồn gốc của quyết định dời trụ sở 
 

Phải trở về năm 2007, sáu năm trước đây. Tân Tổng Thư Ký người Ý của Văn Phòng Thế Giới 

Eduardo Missoni mới nhậm chức được 3 năm, sau khi cựu Tổng Thư Ký Jacques Moreillon về nghỉ hưu vào 

tháng 4-2004. Năm 2007 là năm Phong trào HĐTG tổ chức mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập phong 

trào, với một trại họp bạn toàn thế giới tại Anh Quốc và liên tiếp nhiều biến cố khác trên khắp các lục địa với 

hy vọng gây một tiếng vang lớn cho uy tín và ảnh hưởng của phong trào. Tổ chức HĐTG cũng hy vọng là 

nhân dịp này, Hướng Đạo Thế Giới sẽ được trao tặng giải thưởng Nobel về hoà bình để tưởng thưởng một 

phong trào dã có những đóng góp hết sức thiết thực trong vòng 100 năm qua cho công tác giáo dục thanh 

thiếu niên và phát huy nền hoà bình trên toàn thế giới. 

Các biến cố kỷ niệm 100 năm chấm dứt với mùa hè 2007. Từ đó đã có nhiều ý kiến phê bình rằng 

Tổng Thư Ký Eduardo Missoni quá thụ động, thiếu sáng kiến, khiến cho các đại lễ kỷ niệm đã được chuẩn bị 

rất công phu lại là một thất bại lớn về mặt truyền thông quốc tế. Tháng 10-2007, khi Ủy Ban phát giải 

thưởng Nobel về hoà bình công bố quyết định trao giải thưởng về Hoà Bình năm 2007 cho cựu Phó Tổng 

thống Hoa Kỳ Al Gore và "Nhóm Nghiên cứu liên chính phủ về biến đổi khí hậu" thì chỉ ba ngày sau, một 

bức thư ngỏ do nhiều hội hướng đạo quốc gia ký tên được phát đi, chỉ trích nặng nề đường lối quản lý của 

Tổng Thư Ký Missoni, tập trung quá nhiều quyền hành tại Genève, thiếu sự yểm trợ tích cực và hữu hiệu cho 

các nước hội viên… Tiếp theo đó, Hoa Kỳ, Quỹ Bảo trợ Hướng Đạo Thế Giới (World Scout Foundation), rồi 

Thụy Điển và một số nước khác tuyên bố quyết định ngưng mọi đóng góp tài chánh cho Tổ chức Thế Giới 

cho đến khi nào Tổng Thư Ký Missoni rời khỏi chức vụ. 

Cùng lúc có ý kiến nêu lên là nên dời trụ sở Tổ Chức HĐTG khỏi Genève, với lý do là quá tốn 

kém, không tiện đường giao thông, và nên phân phối nhiều quyền hạn hơn cho các Vùng. Philippines bắn 

tiếng là sẵn sàng đón nhận trụ sở mới nếu dời về Manila. 

 

Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng thấy. Nên biết 

là Tổ Chức HĐTG tuy có số hội viên đông nhưng chỉ hoạt động chủ yếu nhờ hai nguồn tài trợ chính là Hoa 

Kỳ và Quỹ Bảo Trợ HĐTG. Nay cả hai nơi này đồng thời quyết định ngưng đóng góp, Tổ Chức Thế Giới 

đứng trước nguy cơ phá sản tức khắc: không còn ngân sách hoạt động, không còn tiền trả lương nhân viên. 

Tuy biện pháp dùng tài chánh làm áp lực là hoàn toàn bất hợp hiến, nhưng Ủy Ban HĐTG không có cách 

nào khác hơn là yêu cầu Tổng Thư Ký Missoni từ chức để thoả mãn yêu sách của nhóm phản kháng. Nhưng 

BS Missoni không đồng ý từ chức. Ủy Ban Thế Giới họp khẩn cấp tại Cairo, thủ đô Ai Cập, vào tháng 12-

2007 buộc phải bãi nhiệm Tổng Thư Ký Missoni để giải quyết cuộc khủng hoảng, tránh sự phá sản của Tổ 

chức Hướng Đạo, sau khi chịu bồi thường cho Tổng Thư Ký Missoni vì đơn phương chấm dứt hợp đồng. 

Người được đề cử để tạm thời điều khiển Văn Phòng Thế Giới là Phó Tổng Thư Ký Luc Panissod, 

được bổ nhiệm quyền tổng thư ký. Ông Luc Panissod, năm đó 58 tuổi, người Pháp, là một giải pháp chuyển 

tiếp trong khi chờ đợi một cuộc cải tổ sâu rộng của toàn cơ cấu. 

Tháng 7-2008, Hội Nghị Thế Giới (tức là Đại Hội Đồng) kỳ thứ 38 của Phong trào Hướng Đạo họp 

tại đảo Jeju, Hàn Quốc, đưa ra một lịch trình để nghiên cứu tu chính Hiến chương trong chiều hướng giảm 

thiểu vai trò của tổng thư ký, tăng quyền đại diện cho các Vùng. Hội Nghị cũng biểu quyết Quyết nghị số 
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17/08 giao cho Ủy Ban Thế Giới trách nhiệm tiến hành nghiên cứu việc dời trụ sở của Văn Phòng Thế Giới 

từ Genève đến "một địa điểm thích hợp hơn". Cuộc nghiên cứu này cần được hoàn tất trong một thời hạn 18 

tháng. 

 

Những lý do sâu xa 
 

Nên nhắc lại là trong những năm cuối của nhiệm kỳ cựu Tổng Thư Ký Jacques Moreillon đã xảy ra 

nhiều sự lủng củng nội bộ do sự ganh tị của một số vị chủ tịch Ủy Ban Thế Giới lúc đó. Những vị này, tuy là 

người đứng đầu lãnh đạo Tổ chức HĐTG, nhưng chỉ giữ nhiệm vụ trong một nhiệm kỳ 3 năm và thường 

không có đủ uy tín, ảnh hưởng ngoại giao trên chính trường quốc tế như Tổng Thư Ký Moreillon. Tổng Thư 

Ký do Ủy Ban HĐTG lựa chọn và bổ nhiệm, là một thành viên của Ủy Ban Thế Giới với đầy đủ quyền biểu 

quyết. Tổng Thư Ký có nhiệm kỳ vô kỳ hạn, vẫn tiếp tục phục vụ khi nào còn được sự tín nhiệm của Ủy Ban 

Thế Giới. Những mâu thuẫn giữa Tổng Thư Ký Jacques Moreillon và Chủ tịch Ủy Ban Thế Giới Garnet de 

la Hunt, người Nam Phi, đã làm tê liệt hoạt động của Tổ Chức HĐTG trong nhiều năm. 

Nhân dịp ông Moreillon đến tuổi về hưu, Ủy Ban Thế Giới chủ trương chọn một người tổng thư ký 

mới không cần có khả năng và uy tín ngoại giao như Tiến sĩ Moreillon, chỉ cần một người có khả năng quản 

lý nội bộ giỏi là đủ. Chủ trương này đã đưa đến việc tuyển dụng BS Eduardo Missoni, với hậu quả như đã 

thấy. Cùng lúc, Ủy Ban Thế Giới tiến hành một cuộc nghiên cứu tu chính Hiến chương dưới sự chủ trì của 

cựu Chủ tịch Ủy Ban Thế Giới Francisco Roman, người Philippines. Việc tu chính này sẽ đưa đến quyết 

định là tổng thư ký Văn Phòng Thế Giới mất quyền biểu quyết tại Ủy Ban Thế Giới. Từ địa vị của một nhân 

vật lãnh đạo hàng đầu, vị tổng thư ký Văn Phòng Thế Giới trở thành gần như một nhân viên thừa hành làm 

biên bản ghi chép các quyết định trong các phiên họp của Ủy Ban Thế Giới. 

 

Mặt khác, về nhân số hướng đạo thì tuy hiện nay (vào kỳ thống kê cuối năm 2011) tổng số hướng 

đạo trên thế giới là 39,2 triệu người thuộc 161 quốc gia hội viên, nhưng nước có số đoàn sinh đông nhất là 

Indonesia, với 21 triệu người, đã chiếm đến hơn một nửa tổng số trên thế giới. Nước thứ nhì là Hoa Kỳ với 

3,8 triệu vẫn đứng xa đằng sau. 

Những nước kế tiếp, với số đoàn sinh xấp xỉ một triệu đến hơn một triệu người đều là những nước 

châu Á: Ấn Độ (3,3 triệu), Philippines (1,6 triệu), Thái Lan (1,3 triệu), Bangladesh (958 ngàn), Pakistan (630 

ngàn). Nước đứng đầu về sĩ số tại châu Âu là Anh, với 516 ngàn đoàn sinh. Nếu chỉ lấy 8 nước đứng đầu 

danh sách thì số đoàn sinh của 8 nước này lên đến 32,5 triệu, chiếm đến 88,1% sĩ số toàn thế giới. Trong 8 

nước này, ngoài Hoa Kỳ, 7 nước còn lại là những nước Á châu. Nói riêng về khối ASEAN thì trong 10 nước 

hội viên ASEAN có 3 nước chưa là hội viên của Tổ Chức HĐTG (Việt Nam, Lào và Miến Điện), 7 nước còn 

lại với số đoàn sinh 23,9 triệu người cũng đã chiếm gần 2 phần 3 (64,8%) sĩ số toàn thế giới. 

Những con số này cho thấy sức mạnh vượt bực của châu Á trong Phong trào Hướng Đạo Thế Giới 

ngày nay. Việc tu chính Hiến chương, đòi hỏi dời Văn Phòng HĐTG khỏi Genève chẳng qua chỉ là giành 

quyền chỉ đạo khỏi tay châu Âu để đưa về một trung tâm điểm mới. 

 

Về mặt tài chánh, thì số niên liễm mà Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới thâu của từng hội viên 

không đồng đều. Đa số các nước có số đoàn sinh và trưởng ghi danh trên dưới một ngàn người chỉ đớng từ 

vài trăm đến 1 ngàn USD mỗi năm. Nước đóng góp nhiều nhất là Hoa Kỳ. Thí dụ trong tài khoá 2006-2007, 

Hoa Kỳ đã đóng góp 1,55 triệu USD, chiếm đến 39% tổng số niên liễm mà Văn Phòng HĐTG thâu được 

trong năm. Nước đóng góp nhiều thứ nhì là Anh, với 363 ngàn USD. Indonesia là nước có số đoàn sinh cao 

nhất chỉ đóng niên liễm có 90 ngàn USD. 

Tuy là nước đóng góp nhiều nhất cho việc điều hành Tổ chức HĐTG, nhưng Hoa Kỳ vẫn chỉ có 1 

phiếu tại Hội Nghị HĐTG như tất cả các hội viên khác, và trên nguyên tắc không có quyền hạn nào nhiều 

hơn. Hoa Kỳ cũng không can dự vào việc điều hành công việc của Tổ Chức HĐTG. Tại Văn Phòng Thế 

Giới, hầu hết nhân viên thuộc các nước châu Âu, không có một nhân viên nào có quốc tịch Hoa Kỳ. 

Tuy nhiên, như cuộc khủng hoảng năm 2007 cho thấy, Hoa Kỳ không ngần ngại dùng sức ép tài 

chánh để áp đặt quan điểm của mình. 

 

 

Tiến trình tìm trụ sở mới 
 

Theo chỉ thị của Hội Nghị Thế Giới tại Jeju, Ủy Ban Thế Giới thành lập một "Ủy ban đặc nhiệm" 

để nghiên cứu và đề nghị một địa điểm mới để đặt trụ sở. Nhưng kỳ hạn 18 tháng mà Hội Nghị lần trước 
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giao cho Ủy Ban Thế Giới để đưa ra đề nghị không thoả mãn được. Đến khi Hội Nghị Thế Giới kỳ thứ 39 

khai mạc vào đầu năm 2011 tại Curitiba, Brazil, vẫn chưa có đề nghị cụ thể. 

Nhưng Hội Nghị cũng đã tu chính xong Hiến chương, quyết định lại nhiệm kỳ của 12 ủy viên trong 

Ủy Ban Thế Giới và bãi bỏ quyền biểu quyết của tổng thư ký. 

Tháng 2-2012, Aiden Jones được bổ nhiệm vào một chức vụ mới đặt ra tại Văn Phòng Thế Giới là 

Giám đốc Điều hành (Chief Operating Officer), ông ra sức đem lại một hậu thuẫn đắc lực cho Ủy ban đặc 

nhiệm trong công tác tìm trụ sở mới. Nhưng công việc còn tiến triển rất chậm. 

Tổng Thư Ký Luc Panissod đến tuổi về hưu. Thay vì tiến hành thủ tục tuyển lựa ứng viên để chọn 

một tổng thư ký mới như những lần trước, do một sự dàn xếp bên trong, Ủy Ban Thế Giới mời ông Scott 

Teare, trước đây là giám đốc Vụ Quốc Tế của Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, giữ nhiệm vụ tổng thư ký. Ông Scott 

Teare chính thức nhậm chức vào đầu năm 2013. 

Qua tháng 2-2013, Ủy ban đặc nhiệm công tác tìm trụ sở mới cho ra một phúc trình để cho Ủy Ban 

Thế Giới cứu xét trong phiên họp của Ủy Ban vào các ngày 23 và 24-3-2013. Ủy ban đặc nhiệm trình một 

"danh sách thâu hẹp" (shortlist) gồm 6 thành phố tự nguyện đón nhận trụ sở Tổ chức Hướng Đạo: Dubai 

(một thành phố lớn thuộc Vương quốc dầu hỏa United Arab Emirates), Bangkok, Kuala Lumpur, London, 

Paris và Singapore. 

Vì vấn đề dời trụ sở sẽ ảnh hưởng rất lớn trên đời sống nhân viên đang phục vụ tại Văn Phòng ở 

Genève, nên một bản của phúc trình cũng được phổ biến cho nhân viên trước ngày họp của Ủy Ban Thế 

Giới. Nhân viên Văn Phòng Genève viết lại một phúc trình phản biện liệt kê tất cả những lý do để chứng 

minh rằng Văn Phòng Thế Giới cần ở lại Genève, và đề nghị một số cải tổ để trụ sở Genève trở nên hấp dẫn 

hơn cho mọi người. Cùng lúc, Chủ tịch Ủy Ban Vùng Châu Âu Craig Turpie gởi văn thư đến Ủy Ban Thế 

Giới bày tỏ những ưu tư của Vùng Châu Âu trong trường hợp trụ sở dời khỏi Genève. 

Ủy Ban Thế Giới cứu xét tất cả những yếu tố đó và đề nghị thêm Genève vào danh sách thâu hẹp. 

Như vậy, danh sách cuối cùng gồm 7 thành phố: Dubai, Bangkok, Genève, Kuala Lumpur, London, Paris và 

Singapore. 

Ủy Ban Thế Giới quyết định mời một công ty tư vấn tư nhân nghiên cứu từng trường hợp để chọn 

một giải pháp tối ưu, thâu ngắn danh sách 7 thành phố để chỉ còn lại một mà thôi. Công tác này cần được 

hoàn tất trước ngày 31 tháng 7-2013. Rồi Ủy Ban Thế Giới quyết định một điều khá bất ngờ: Tổng Thư Ký 

Văn Phòng Thế Giới dựa trên đề nghị cuối cùng của công ty tư vấn và quyết định chung cuộc. 

Bất ngờ là tại vì sau nhiệm kỳ của Tổng Thư Ký Jacques Moreillon và sau biện pháp bãi nhiệm 

Tổng Thư Ký Eduardo Missoni, Ủy Ban Thế Giới đã tiến hành một thủ tục rắc rối để tu chính Hiến chương 

nhằm giảm thiểu vai trò và quyền hạn của tổng thư ký Văn Phòng Thế Giới. Nhưng đến nay lại ủy thác toàn 

quyền quyết định một vấn đề hết sức trọng đại cho một tân tổng thư ký mới nhậm chức chưa đầy 3 tháng 

trước đó! Chẳng qua là tình thế đã thay đổi. Tân Tổng Thư Ký Scott Teare là người Hoa Kỳ, nước chi tiền số 

một cho Tổ Chức Thế Giới, và Tổ Chức Thế Giới cần nguồn tài trợ đó để hoạt động. Các Tổng Thư Ký trước 

là những người được Ủy Ban Thế Giới lựa chọn, tuyển dụng và trả lương để phục vụ! 

Công ty tư vấn tư nhân PricewaterhouseCoopers 
1
 được chọn để khảo sát danh sách 7 thành phố 

cuối cùng, cân nhắc những lợi hại của từng trường hợp và khuyến cáo thành phố nào thích hợp nhất để đặt 

trụ sở mới cho Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới. Đúng vào ngày 31 tháng 7 như đã ấn định, công ty tư vấn trao 

bản kết luận và đề nghị không phải một thành phố mà hai: Dubai và Kuala Lumpur. Dựa vào kết luận này, 

Tổng Thư Ký Scott Teare sẽ là người quyết định cuối cùng. 

 

 

Quyết định và các hậu quả 
 

Năm ngày sau khi nhận được phúc trình của công ty tư vấn, Tổng Thư Ký Scott Teare hội họp tất 

cả nhân viên đang phục vụ tại trụ sở Genève để loan báo quyết định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mỗi 

người. Cuộc họp xảy ra vào ngày 5 tháng 8-2013. Trước mặt đông đủ nhân viên, ông đọc một bài phát biểu 

được soạn sẵn, trong đó từng câu đã được cân nhắc. Và ông Scott Teare cho biết quyết định của ông: "Tôi đã 

đi đến kết luận là tôi quyết định dời trụ sở chính của Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới đến Kuala Lumpur" 
2
. 

                                                           
1
 Công ty PricewaterhouseCoopers (gọi tắt là PwC) là một công ty kiểm toán đa quốc gia lớn nhất trên thế giới ngày 

nay, đặt trụ sở tại London, chuyên về công tác kiểm chứng các thủ tục kế toán của các xí nghiệp, chứng thực tính cách 
trung thực của các số liệu, và tư vấn về các vấn đề quản lý và điều hành. Công ty PricewaterhouseCoopers là kết quả 
của việc sáp nhập vào năm 1998 của hai công ty lớn trong lãnh vực này là Coopers & Lybrand và Price Waterhouse. 
Hiện nay PwC có văn phòng với hơn 180 000 nhân viên tại 776 thành phố của 159 quốc gia. 
2
 "I came to the conclusion that I intend to relocate the World Scout Bureau Central Office to Kuala Lumpur". 
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Hình thức của câu loan báo này rất đáng chú ý: không phải "Ủy Ban Thế Giới" quyết định, không phải 

"chúng tôi", mà là "tôi", là người duy nhất quyết định. 

Tổng Thư Ký Scott Teare giải thích thêm về sự lựa chọn của ông: trong các yếu tố để cân nhắc, 

ông có ghi nhận thiện chí của Hội Hướng Đạo Malaysia hứa sẽ giúp thiết kế trụ sở mới và cung cấp dịch vụ 

hậu cần, Quốc Hội Malaysia cũng cam kết giúp đỡ như miễn tiền thuê nhà trong năm đầu tiên, thủ tục cấp 

giấy phép lao động nhanh chóng, và mọi thứ dễ dàng khác để điều hành một cơ quan quốc tế. 

Thể theo luật lao động tại Thụy Sỹ, phải tổ chức tham khảo nhân viên trước mọi quyết định ảnh 

hưởng đến tương lai của xí nghiệp. Ông Scott Teare loan báo là thời gian tham khảo ba tuần bắt đầu từ ngày 

hôm nay, rồi ông cho biết những gì sẽ xảy ra: sau thời gian tham khảo ba tuần, nếu ông vẫn giữ nguyên ý 

định đóng cửa Văn Phòng tại Genève để dời về Kuala Lumpur, toàn bộ 28 nhân viên đang phục vụ tại 

Genève sẽ nhận được giấy sa thải tập thể, nhưng ông hy vọng có khoảng 20% sẽ về tiếp tục làm việc tại 

Kuala Lumpur với một hợp đồng mới, nếu họ đồng ý. Ông nói rõ là mọi hợp đồng lao động hiện hữu sẽ 

chấm dứt trong tháng 9 hay tháng 10 này. Ngay sau đây, mỗi nhân viên sẽ được tiếp riêng rẽ để cố gắng tìm 

một giải pháp tốt nhất cho tương lai nghề nghiệp của mỗi người. 

Liền sau đó, ông Scott Teare cũng ký thông tư số 20/2013 gởi ủy viên quốc tế các nước hội viên để 

thông báo các diễn tiến trên. Ông cho biết thêm là thời gian 3 tuần để tham khảo nhân viên sẽ chấm dứt vào 

ngày 26 tháng 8 tới đây. Lúc đó, quyết định dời trụ sở sẽ trở thành chính thức. Một thông tư mới sẽ được gởi 

đến các nước hội viên để thông báo. 

Một lần nữa, cách hành văn cho thấy rõ không một chút nghi ngờ ai là người lãnh đạo hiện nay: 

"Tôi viết cho các bạn để thông báo rằng tôi quyết định dời trụ sở chính của Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới 

về Kuala Lumpur, Malaysia". Trong tất cả quá trình quyết định này, không bao giờ Ủy Ban Hướng Đạo Thế 

Giới được nhắc đến một lần. 

 

Ý nghĩa của mỗi lần dời trụ sở 

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử hơn 100 năm của Phong trào Hướng Đạo Thế Giới, mà trụ sở dời đi 

từ một nơi này đến một nơi khác. Mỗi lần đều có lý do của nó và mỗi lần đánh dấu một khúc quanh quan 

trọng trong vận mệnh của Phong trào. 

Lúc khởi đầu, khi phong trào hướng đạo từ Anh lan sang nhiều nước châu Âu khác, một phong trào 

quốc tế bắt dầu thành hình. Một Văn Phòng Hướng Đạo Quốc Tế được lập ra tại London, thủ đô Anh. Nói là 

quốc tế nhưng toàn thể công việc do các trưởng hướng đạo Anh đảm trách. Công tác huấn luyện cũng do 

Hướng Đạo Anh nắm giữ qua hệ thống huấn luyện tập trung tại Gilwell Park. 

Đến thập niên 1950, có nhiều ý kiến cho rằng nên đưa Văn Phòng Hướng Đạo Quốc Tế ra khỏi thủ 

đô Anh để giảm bớt ảnh hưởng quá nặng của nước này trên phong trào hướng đạo. Đầu năm 1958, Văn 

Phòng Quốc Tế dọn sang Ottawa, thủ đô Canada, dưới quyền điều khiển của một Giám Đốc Văn Phòng 

Quốc Tế người Canada, Daniel Spry. 

Đến khoảng 1965, với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào và số hội viên không ngớt gia tăng, cơ 

cấu lúc đó không còn thích hợp để điều hành một phong trào toàn cầu, Tổ Chức HĐTG tiến hành một cuộc 

cải tổ sâu rộng, dọn trụ sở về Genève, Thụy Sĩ, kể từ ngày 1 tháng 5-1968, dưới sự điều khiển của một Tổng 

Thư Ký Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới, Tiến sĩ Lazlo Nagy. 

Kể từ thời gian này, Tổ Chức HĐTG chứng kiến một sự phát triển hết sức mạnh mẽ về số hội viên 

cũng như về sĩ số Hướng Đạo trên thế giới; nhất là sau khi bức tường Berlin sụp đổ, các nước Đông Âu trong 

khối xã hội chủ nghĩa cũ ồ ạt xin gia nhập. Cùng lúc, số đoàn sinh tại các nước châu Á gia tăng vượt bực, do 

chủ trương của chính quyền các nước này tích cực khuyến khích sự phát triển của phong trào hướng đạo 

trong nước họ. Khi mà sĩ số hướng đạo tại các nước Vùng Châu Á - Thái Bình Dương lên đến 80% tổng số 

của toàn thế giới, các nước này không còn thỏa mãn khi mà từ 100 năm nay tổng thư ký luôn luôn là một 

người Âu châu, quyền chỉ đạo tập trung tại Genève, nơi mà nhân viên làm việc đến 90% là người Âu châu. 

Vì vậy mà kể từ cuộc khủng hoảng năm 2007, đã có những đòi hỏi chia sẽ quyền hạn cho các Vùng, dời trụ 

sở ra khỏi Genève, cụ thể là chuyển về một nước châu Á, trọng tâm mới của một phong trào hướng đạo đã 

qua một giai đoạn mới. 

Nhưng Hoa Kỳ là nước tự nguyện đóng góp nhiều nhất cho công việc điều hành Tổ Chức HĐTG 

mà vẫn giữ một địa vị kín đáo, nay không còn đồng ý giữ một vai trò thụ động. Vì vậy nên đã có sự dàn xếp 

để một trưởng hướng đạo chuyên nghiệp người Hoa Kỳ lên nắm giữ Văn Phòng HĐTG. Trong việc dời trụ 

sở về Kuala Lumpur, uy thế của Tổng Thư Ký Scott Teare được biểu lộ một cách cương quyết. Ủy Ban 

Hướng Đạo Thế Giới 12 người với vị chủ tịch được bầu với nhiệm kỳ 3 năm mới là cơ quan lãnh đạo Tổ 
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Chức HĐTG, nhưng trong vụ này lại giữ một thái độ hết sức khiêm nhường. Không hẳn đây là một thái độ 

"xếp giáo quy hàng", chẳng qua là một sự dàn xếp giữa hai thế lực, một bên là thế lực tài chánh, một bên là 

số đông áp đảo. 

Mọi việc xảy ra trước sự bất lực của châu Âu, nơi đã phát xuất ra phong trào hướng đạo, nhưng 

tiếng nói trở thành quá nhỏ để không còn ai nghe nữa. Và số đông đảo hội viên của các Vùng khác, từ các 

nước Nam Mỹ, Phi châu, Trung Đông đến Vùng Âu-Á bao gồm một lãnh thổ rộng lớn của Liên Xô cũ, cũng 

không có tiếng nói. Chưa biết được phản ứng các nước này trước tình thế mới sẽ ra sao. Nhưng có thể chờ 

xem kết quả cuộc bầu cử tại Hội Nghị HĐTG kỳ tới tại Slovenia - một nước châu Âu - vào năm 2014. Khi 

đó, tất cả 12 ủy viên trong Ủy Ban Thế Giới sẽ đồng loạt hết nhiệm kỳ và Hội Nghị sẽ bầu 12 người mới vào 

Ủy Ban Thế Giới. Trừ phi là Hiến Chương Tổ Chức HĐTG được tu chính một lần nữa để sửa đổi quyền đầu 

phiếu, đến nay mỗi nước hội viên dù lớn dù nhỏ cũng có 1 phiếu như nhau tại Hội Nghị Thế Giới. 
3
 

Trong mấy tháng nữa, cơ quan đầu não của Tổ Chức HĐTG sẽ từ châu Âu chuyển sang một nước 

châu Á, đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử của Phong trào Hướng Đạo Thế Giới, nhưng chưa chắc là 

thời gian sắp tới sẽ là một thời kỳ bình yên, thanh thản. 

 

 

Ngày 20/08/2013 

                                                           
3
 Về chi tiết cuộc khủng hoảng năm 2007 đưa tới việc đòi hỏi dời Văn Phòng HĐTG khỏi Genève, có thể xem quyển 

Hoa Huệ Bên Hồ Leman trang 374-394, và những dự án nhằm sửa đổi quyền đầu phiếu tại Hội Nghị Thế Giới ở các 
trang 397-398. 


