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Ba Tổ chức Nhân quyền Quốc tế phản đối bản án 10
năm tù cho Mẹ Nấm

PARIS-GENÈVE, 29-6-2017 (OBSERVATORY & UBBVQLNVN) – Đài Quan sát bảo vệ
các Nhà bảo vệ Nhân quyền (The Observatory for the Protection of Human
Rights Defenders, là tổ chức liên đới với Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền,
FIDH) và Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (Vietnam Committee on
Human Rights) tố cáo bản án nặng nề dành cho Blogger nổi danh Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm.
Ngày 29 tháng 6 hôm nay, Toà án Nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã kết án Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh 10 năm tù giam vì tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước” chiếu điều luật
88 của bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Chủ tịch Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, ông Dimitris Christopoulos nói rằng : “Qua
việc bỏ tù Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chính quyền Việt Nam tỏ ra không thật
lòng khi họ tuyên bố tôn trọng nhân quyền. Thực tế cho thấy Việt Nam là
quốc gia nguy hiểm đối với những Người Bảo vệ Nhân quyền và cho bất cứ ai
phê phán ôn hoà chính phủ”.

Bị bắt giam từ ngày 10 tháng 10 năm 2016, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong
những Người Bảo vệ Nhân quyền đầu tiên sử dụng Internet và các mạng xã hội để thu
tập các vi phạm nhân quyền của Nhà cầm quyền. Bị bắt lần đầu năm 2009, bà tiếp tục
không ngừng phê phán chính quyền về các vấn nạn xã hội và chính trị.
Tháng tư năm 2016, bà viết về sự quản lý tồi tệ của nhà cầm quyền trên những vấn đề
trầm trọng ô nhiễm nước và việc cá chết hàng loạt do công ty Formosa thải chất độc
dọc bờ biển ba tỉnh miền Trung. Trong một tài liệu mang tựa đề “Công an hãy ngừng
thảm sát dân sự”, Mẹ Nấm đã tiết lộ nhiều trường hợp công an bạo hành và tra tấn đến
chết những người trong trại giam.
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Ông Gerard Staberock, Tổng Thư ký Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân
quyền (OMTC) nói rằng : “Án tù dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là điều điếm
nhục, minh hoạ cho những nỗ lực có cân nhắc của chính quyền để bóp miệng
mọi tiếng nói bất đồng chính kiến trên toàn quốc. Chúng tôi kêu gọi trả tự do
tức khắc và vô điều kiện cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, khi sự giam tù của bà
chỉ nhắm trừng phạt những hành động chính đáng và ôn hoà phục vụ nhân
quyền”.
Vì lập trường mạnh mẽ cho nhân quyền của con, mà thân mẫu của Như Quỳnh và
những người thân thuộc trong gia đình đã bị Nhà cầm quyền theo dõi và sách nhiễu.
Sức khoẻ của Như Quỳnh suy yếu trầm trọng do bị giam giữ cô lập từ tháng 10 năm
2016 đến tháng 6 năm 2017, và bà không có cơ hội để chuẩn bị cho việc bào chữa.
Trong bản Ý Kiến công bố hôm 30 tháng 5 năm 2017 của Tổ hành động LHQ chống bắt
giam tuỳ tiện (WGAD) xác nhận rằng việc bắt giam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là tuỳ
tiện, vi phạm các quyền tự do, với sự xét xử công minh, tự do ngôn luận, tự do hội họp
ôn hoà, và tự do lập hội. Tổ Hành động LHQ kết luận rằng “Việc bắt bớ và giam cầm
[Nguyễn Ngọc Như Quỳnh] nhằm hạn chế các hoạt động bảo vệ nhân quyền của
bà (1). Tổ Hành động LHQ kêu gọi Nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức khắc cho
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và xác nhận việc bắt bớ bà là tuỳ tiện. Đồng thời, Tổ Hành
động LHQ áp lực chính quyền Việt Nam đưa điều 88 trong bộ Luật Hình sự Việt Nam
tuân thủ với các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền.
Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, ông Võ Văn Ái bình luận rằng :
“Án tù quá nặng đánh xuống cá nhân bà Như Quỳnh và sự đàn áp bất nhân
đối với những người bảo vệ nhân quyền là thành quả của việc sử dụng quá
nhiều các điều luật áp bức cần phải bãi bỏ tức khắc. Chính quyền cần lợi
dụng việc chỉnh sửa hiện hành bộ Luật Hình sự để huỷ bỏ điều 88 và những
điều luật hà khắc khác”.

Mọi liên lạc, xin gọi về :
- FIDH / Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền : Samual Hanryon (nói tiếng Pháp hay
tiếng Anh) Đt +33 6 72 28 42 94 (Paris) / Andrea Giorgetta (nói tiếng Anh) Đt
: +66886117722 (Bangkok)
- VCHR (Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam) : Penelope Faulkner Đt
+33 1 45 98 30 85 (nói tiếng Anh, Pháp hay Việt) (Paris)
- OMCT : Delphine Reculeau (nói tiếng Pháp hay tiếng Anh) Đt +41 22 809 49
39 (Genève)
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-------------------------(1) Ý Kiến của Tổ Hành động LHQ chống bắt bớ trái phép A/HRC/WGAD/2017/27,
THÔNG QUA Khoá họp lần thứ 77 (19 – 28 tháng Tư năm 2017) hôm 30 tháng 5 năm
2017.
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