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BẢN LÊN TIẾNG 
Về Các Tù Nhân Lương Tâm Và Thực Trạng Nhân Quyền Tại Việt Nam 

 

Việt Nam đã tham gia các công ước Quốc tế về nhân quyền. Hiến pháp và pháp luật Việt 

Nam cũng ghi nhận những quyền căn bản đó của con người. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng gia 

tăng bắt giữ và kết án nặng nề đối với những người đấu tranh một cách ôn hòa cho nhân quyền 

và tự do. Đặc biệt, sau những biến động xã hội do thảm họa Formosa gây ra, khi tình hình tạm 

lắng, nhà cầm quyền lại gia tăng bắt bớ, bỏ tù những người đấu tranh đòi tôn trọng và bảo vệ 

môi trường. Nhiều người trong số họ bị cưỡng ép vào những tội danh nặng nề với những bản 

án hết sức hà khắc. Điều khủng khiếp ở đây là họ đã bị nhà cầm quyền bắt giam, điều tra và 

xét xử bằng những cách thức thiếu minh bạch, không đúng trình tự tố tụng như quy định của 

pháp luật, thiếu chứng cứ xác đáng và diễn ra trong những phiên tòa chóng vánh, thiếu sự 

quan sát độc lập từ phía thân nhân cũng như của người dân. Chính vì thế, nhiều người trong số 

họ đã phản ứng chống lại bản án và chế độ hà khắc của nhà tù bằng cách tuyệt thực. 

Bên cạnh đó, sự lạm quyền của lực lượng an ninh ngày càng gia tăng và bằng các thủ đoạn 

tăm tối, họ đã hành xử cách bất công đối với những người bất đồng chính kiến, những người 

dám lên tiếng đòi hỏi nhân quyền, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo một cách ôn hòa. Những 

băng nhóm được gọi là “quần chúng nhân dân tự phát” và “đội cờ đỏ” được thường xuyên sử 

dụng để hành hung, đe dọa, hạn chế quyền đi lại hoặc cư trú của những người bất đồng chính 

kiến nói trên. Mặt khác, các nhân viên an ninh Việt Nam cũng áp dụng việc cấm xuất nhập 

cảnh một cách tùy tiện đối với họ. 

Một cách tổng quát: Tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong những năm qua đã thể hiện 

những bước thụt lùi nghiêm trọng. Nhiều lúc lực lượng an ninh và cơ quan công quyền đã 

không tôn trọng chính Hiến pháp và pháp luật. 

Trước thực tế nêu trên, chúng tôi, Ban Công Lý và Hòa Bình của Giáo phận Vinh, lên tiếng 

để thức tỉnh những người hữu trách trong bộ máy cầm quyền, đặc biệt đề nghị lực lượng an 

ninh cần phải thượng tôn pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành các công ước Quốc tế mà Việt 

Nam đã tham gia, để đảm bảo minh bạch và công bằng cho các tù nhân lương tâm. 

Chúng tôi cũng kêu gọi các tổ chức hoạt động vì nhân quyền và những người yêu chuộng 

tự do, công lý và hòa bình, đặc biệt người dân Việt Nam, cùng lên tiếng và chung tay góp sức 

trong việc bảo vệ nhân quyền, vì đó là những giá trị phổ quát, bất khả xâm phạm của con 

người mà chính Tạo hóa đã ban tặng. 

Cách riêng, dưới nhãn quan Kitô Giáo, mỗi người là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của 

Đức Kitô: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau” (x.1Cr 12,26). Vì thế, lên 

tiếng bênh vực, đồng hành với những người đang chịu bất công, đặc biệt các tù nhân lương 

tâm, đó là trách nhiệm và là mệnh lệnh lương tâm của các Kitô hữu. 

Chúng tôi tin rằng, nếu mọi người đều ý thức tôn trọng và bảo vệ nhân quyền thì tương lai 

tốt đẹp sẽ đến với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. 
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