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Theo lời mời của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước Pháp sắp đón tiếp ông Nguyễn
Phú Trọng, tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày 25 đến 27 tháng 3 năm 2018 tới
đây. Với tư cách này, ông ta phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong bản tổng kết tai hại về tôn
tình trạng tôn trọng quyền từ hơn một năm nay tại Việt Nam.
Năm 2017, Hà Nội đã tung ra đợt đàn áp tệ hại nhất từ 20 năm nay đối với quyền tự do ngôn
luận. Ít nhất 25 bloggers, những người bảo vệ nhân quyền và những nhà đấu tranh cho dân
chủ đã bị bắt hay bị biệt xứ.
Vào tháng 6/2017, giáo sư đại học người Pháp gốc Việt, blogger và là cựu tù nhân lương tâm
Phạm Minh Hoàng đã bị tước đoạt quốc tịch Việt Nam và bị cưỡng bách biệt xứ, bỏ lại vợ và
con gái tại Việt Nam.
Những bản án tù nặng nề đã giáng xuống những người nam, nữ muốn thông tin cho quần
chúng. Nữ blogger Trần Thị Nga đã bị kết án 9 năm tù vì đấu tranh cho nhân quyền. Nhà báo
nữ Mẹ Nấm, cũng đang phải thi hành bản án 10 năm tù giam vì đã nói lên tiếng nói của ngư
dân đòi hỏi được bồi thường sau tai họa môi trường do nhà máy Formosa gây ra. Tháng trước
đây, blogger Hoàng Đức Bình cũng đã bị kết án 14 năm tù vì cũng đã cung cấp tài liệu về đề
tài này bằng vidéo.
Nhiều người khác đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa như Nguyễn Văn Oai, Lê Đình Lương…
Luật sư kiêm blogger Nguyễn Văn Đài sau khi bị tạm giam trong hơn 2 năm nay, sẽ bị đem ra
xử vào ngày 05 tháng 4 tới đây. Các tù nhân đều bị chuyển trại đến những nới giam giữ cách
xa gia đình hàng ngàn cây số. Trong tù, tra tấn và hành hạ đã được xử dụng một cách thường
xuyên để ép cung và cưỡng bách tù nhân nhận tội. Ngoài ra, không hiếm gì trường hợp các
nhà tù từ chối cho tù nhân bị bệnh được điều trị thích đáng.
Qua những hành vi trên, Việt Nam đã vi phạm các điều 5, 9, 18, 19 và 20 bản Tuyên Ngôn
Quốc Tế Nhân Quyền và vi phạm một cách có hệ thống bản Hiệp Ước Quốc Tế về các quyền
dân sự và chính trị, mà Việt Nam tham gia, cũng như Công Ước chống tra tấn và các hình
phạt khác và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay làm mất phẩm giá mà họ đã ký kết.
Năm nay đánh dấu 5 năm quan hệ chiến lược giữa nước Pháp và Việt Nam. Một quan hệ như
thế, với mục đích « tăng cường quan hệ trên mọi lãnh vực », phải được thể hiện bằng một sự
cải thiện tình hình nhân quyền. Thế mà thực tế không phải vậy.

Trước trực trạng này, nước Pháp có bổn phận tinh thần, cùng với các nước đối tác Âu Châu,
là đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trong những cam kết quốc tế của họ và tôn trọng
các quyền được bảo đảm bởi bản Tuyên Ngông Quốc Tế Nhân Quyền mà năm nay nó sẽ kỷ
niệm tròn 70 năm. Vào tháng 12 năm ngoái, Quốc Hội Âu Châu đã chấp thuận một nghị quyết
khẩn cấp để đòi hỏi trả tự do cho các công dân nhà báo đang bị cầm tù bất chính tại Việt Nam.
Trước cuộc thăm viếng này, tổ chức ACAT, Ký Giả Không Biên Giới và Đảng Việt Tân xin ông
đừng im lặng trước tình hình nhân quyền tại Việt Nam, và chỉ thị cho các giới chức trách Pháp
hãy dùng áp lực của họ để Việt Nam phải :
●

trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các công dân làm báo và các tù nhân
lương tâm, đã bị kết án hay đang chờ xét xử ;

●

bảo đảm cung cấp cho các tù nhân những điều kiện giam giữ đáp ứng với văn kiện «
Toàn bộ các nguyên tắc về việc bảo đảm cho tất cả những người bị đặt dưới mọi hình
thức giam giữ hay tù ngục » được chấp thuận bởi Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc trong
nghị quyết 43/173 ngày 09 tháng 12 năm 1988 ;

●

ngưng ngay việc dùng đến các bộ luật về an ninh quốc gia cũng như những điều khoản
mơ hồ của bộ Luật Hình Sự để đàn áp sự chống đối bằng cách bất bạo động và quy
kết tội phạm cho quyền tự do ngôn luận ;

●

ngưng ngay việc đe dọa và hành hung những người bảo vệ nhân quyền, như vụ tấn
công mà mục sư Nguyễn Trung Tôn là nạn nhân, ngày 27 tháng 02 năm 2017 ;

●

Tôn trọng đầy đủ Hiệp Ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, mà Việt Nam
được gắn kết từ năm 1982, cũng như Công Ước chống tra tấn và các hình phạt khác
và đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay làm mất phẩm giá, được phê chuẩn năm 2015.
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