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Tôi xin cảm ơn tất cả những người tập trung ở đây hôm nay để phản đối sự vi phạm nhân 
quyền đang diễn ra của chính quyền Cộng sản tại Việt Nam. Tôi rất tiếc không thể tham dự, 
nhưng thật không may, nhiệm vụ quốc hội của tôi đòi hỏi sự hiện diện của tôi ở Brussels. 
Tuy nhiên, tôi muốn bày tỏ một số suy nghĩ về tình hình hiện tại. Đảng Cộng sản, nơi cai trị 
đất nước từ năm 1976, nắm giữ độc quyền quyền lực chính trị và không cho phép bất kỳ thay 
đổi nào trong sự lãnh đạo của nó. Chính phủ rất đàn áp và hạn chế các quyền cơ bản như tự 
do ngôn luận và bày tỏ, tự do báo chí, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Chẳng hạn, về quyền 
hội họp, hồ sơ nhân quyền cho thấy chính quyền thường xuyên sử dụng vũ lực không cần 
thiết và không phù hợp để giải tán hoặc tránh các cuộc tụ họp và biểu tình ôn hòa. Các nhà 
hoạt động nhân quyền cũng như các blogger phải đối mặt với sự quấy rối, đe dọa, tấn công 
thể xác và giam giữ. Mặc dù Việt Nam đã ký Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn, 
nhưng nó không được duy trì một cách nhất quán, vì vậy bạo lực và tra tấn được sử dụng để 
buộc tội thú tội từ các nhà hoạt động ôn hòa. Ngoài ra, các phiên tòa xét xử nhiều nhà hoạt 
động này không minh bạch, - các vụ bắt giữ được thực hiện bí mật mà không thông báo cho 
gia đình, các tù nhân được chuyển đến các nhà tù cách xa gia đình họ và họ bị giam giử điều 
tra đến hai năm. Chúng tôi cũng biết rằng những người bị giam giữ đã bị cấm đoán các trợ 
giúp y tế và những cái chết khi bị giam giữ trong những trường hợp nghi vấn cũng không là 
ngoại lệ. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam tiếp tục sử dụng án tử hình - theo dữ liệu của Tổ 
chức Ân xá Quốc tế, từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, đây là trung bình của 147 
án tử hình mỗi năm. Tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam ráo riết chấm dứt các hành vi vi phạm 
nhân quyền và tuân theo các khuyến nghị của UPR, đặc biệt là các quy định mới được đưa ra 
hôm nay! Tôi cũng kêu gọi thả tù nhân chính trị như nhà hoạt động nhân quyền Trần Huỳnh 
Duy Thức, người đã thường báo cáo về điều kiện kinh tế và xã hội ở Việt Nam trên blog của 
mình, và đã ở tù 9 năm nay. Ông Thức đã bị kết án tổng cộng 16 năm tù và về giam giữ tùy 
tiện này Tổ công tác của Liên hợp quốc đã nhận trường hợp này từ năm 2012 và kết luận 
rằng việc ông bị bắt là tùy tiện. Trường hợp của ông chỉ là một trong số nhiều người chứng 
minh rằng hệ thống tư pháp Việt Nam là bất độc lập, đây là một vấn đề rất lớn và cần được 
giải quyết. Vì lý do này, tôi nhấn mạnh kêu gọi một lần nữa Chính phủ Việt Nam tuân thủ 
các yêu cầu của UPR không chần chờ gì nữa. 
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