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Các vị cố vấn và yểm trợ người Đức:
  
 
1 - Dr.Ernst Albrecht (CDU) 
           

 
  Cựu thống đốc tiểu bang Niedersachen (1976-1990). 
  Vị thống đốc đầu tiên của nước Đức tiếp nhận thuyền nhân   
  tỵ nạn Việt Nam được định cư trong tiểu bang của ông. 
 Ông có 7 người con, trong đó có bà Ursula von der Leyen,  
  hiện là bộ trưởng bộ gia đình trong chính phủ Đức. 
  Thành viên trong hội đồng quản trị của hãng thầu xây cất GP   
  Pappenburg.  
  
  
  

  
2 - Herr Freimut Duve (SPD)  
 

          
  Gia nhập đảng SPD năm 1966. 
  Cựu ban chấp hành đảng SPD tiểu bang Hamburg  
  (1974-1989). 
  Cựu biên tập viên tuần báo Stern (1969/1970). 
  Thành viên trong ban trị sự nhà xuất bản Rowohlt. 
  Nhận giải thưởng Hannah-Arendt, dành cho các nhân vật am  
  tường về chính trị thế giới (1997). 
  Đặc trách khối tự do ngôn luận thuộc tổ chức an ninh và hợp  
 tác các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ và Nga (1998-2003). 

  
 
3 - Dr.Rupert Neudeck 

 
 Tiến sĩ triết và xã hội học (1970). Biên tập viên đài phát   
  thanh Deutschlandfunk tại Koeln (1971). Về hưu năm 1998. 
 Sáng lập "Ủy ban Cap Anamur" với 5 con tàu nhân đạo, cứu   
 sống 11.300 thuyền nhân tỵ nạn VN ngoài biển Đông (1979-  
 1987) và chăm lo y tế cho 35.000 thuyền nhân trong các trại  
 ty nạn VN tại Đông Nam Á. Ủy ban hoạt động cứu trợ nhân   
 đạo trên 20 quốc gia nghèo đói, trong đó có Việt Nam. 
 Sáng lập và chủ tịch tổ chức nhân đạo"Hội Mũ Xanh"(2003),   
 tiếp tục cứu trợ nhân đạo và kêu gọi hòa bình thế giới. 
 Ông nhận gần 20 huy chương và giải thưởng về nhận đạo,   
 trong đó có giải Nhân Quyền Bruno Kriesky,  giải hoạt động      

                                       xã hội Âu Châu và UNESCO. 
 


