BẢN LÊN TIẾNG VỀ VIỆC
NHÀ CẦM QUYỀN VN VI PHẠM NHÂN QUYỀN
Trong bản lên tiếng ngày 27 tháng 5 năm 2010 vừa qua của UBBV và MLNQ, chúng tôi có nêu
lên trường hợp của ba người trẻ tuổi yêu nước đã giúp đỡ dân oan đòi bồi thường nhà đất và
giúp đỡ công nhân đòi quyền lợi lao động. Đó là :
-

-

Ông Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn Tấn Hoành, chủ tịch Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông
VN), bị bắt ngày 30 tháng 10 năm 2006. Được thả vào tháng 5 năm 2008. Bị tái bắt giam
vào tháng 2 năm 2010 cho đến nay.
Chị Đổ thị Minh Hạnh, tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, bị bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010.
Anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, tốt nghiệp Đại Học Kỹ thuật Công Nghệ, bị bắt ngày 24
tháng 2 năm 2010.

Cả gia đình ông Đoàn Huy Chương đều bị công an bắt giam vô cớ :
-

Cha của Đoàn Huy Chương là Thầy Đoàn văn Diên bị bắt từ tháng 10 năm 2006 đến nay.
Anh cả của Đoàn Huy Chương là Đoàn Huy Tâm cũng bị công an còng đi vào ngày 21
tháng 2 năm 2010 vì tình nghi có liên quan đến những hoạt động của Đoàn Huy Chương.

Chúng tôi nhấn mạnh những điểm cần lưu ý :
1- Nhà cầm quyền CSVN đã bắt những người nói trên một cách vô cớ, họ không có một
chứng cứ gì để chứng minh những người trên vi phạm pháp luật VN. Công an cũng
không trưng ra được giấy tờ bắt giam theo yêu cầu của người nhà.
2- Tuy không có chứng cứ buộc tội nhưng công an đã giam giữ họ vô thời hạn. Cho đến
nay, không có một phiên toà nào để xét xử trường hợp của họ.
Nhà cầm quyền Cộng Sản VN đã vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn. Việc giam giử không
xét xử các nạn nhân nói trên và việc công an hành hung chị Hạnh, và anh Hùng khi bị bắt, nhà
cầm quyền CS VN đã vi phạm các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mà VN đã là thành viên ngày 20 tháng 9 năm 1977.
Do đó, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu :
-

Các Tổ Chức Nhân Quyền và các Nghiệp Đoàn Tự Do.
Chính phủ các Quốc Gia Tự Do.
Các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, các trang mạng trên internet.
Các Đảng phái, các tổ chức chính trị, các tổ chức tù nhân lương tâm, các hội đoàn, người
Việt khắp nơi trên thế giới.

Hãy tiếp tay giúp chúng tôi phổ biến tin này, đánh động lương tâm thế giới. Tất cả mọi người hãy
cùng lên tiếng tố cáo hành động vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN.
Đề nghị các chính phủ và các tổ chức quốc tế hãy làm áp lực với nhà nước CSVN trả tự do cho
những người Việt Nam yêu nước, tranh đấu cho nhân quyền đang bị tù tội.
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