Bản Lên Tiếng về Phiên Tòa Xử Các Thành Viên Hội Anh Em Dân Chủ
Ngày 5 tháng 4, 2018, toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án luật sư Nguyễn Văn Đài
cùng 5 thành viên Hội Anh Em Dân Chủ với 6 bản án tổng cộng 66 năm tù, với tội danh "hoạt
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa đã diễn
ra trong bầu không khí khủng bố đối với thân nhân và bạn hữu của luật sư Đài và những người bị
xét xử. Các bị can và luật sư đã không được bào chữa cho mình một cách công bằng trước pháp
luật. Trong bản cáo trạng do chính Viện Kiểm Sát công bố, hoàn toàn không đưa ra bất cứ hành
động nào "nhằm lật đổ chính quyền," theo định nghĩa của luật pháp Việt Nam hay dựa trên các
tiêu chuẩn pháp lý căn bản tại các quốc gia trên thế giới. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
hoàn toàn đồng ý với nhận định sau đây trong bản lên tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ:
“Đây là những hoạt động ôn hoà và phù hợp với các quyền cơ bản của người dân đã được minh
định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về các quyền Dân sự, Chính trị mà nhà cầm quyền Việt
Nam đã ký và cam kết thực hiện trước cộng đồng Quốc tế.
Đáng lý ra nhà cầm quyền Việt Nam phải tạo điều kiện cho HAEDC, các tổ chức xã hội dân sự
và người dân cùng hợp tác để xây dựng một thể chế dân chủ, đa đảng với tam quyền phân lập,
được bảo vệ bởi hiến pháp. Nhưng họ đã lấy những lý do nói trên, tăng cường đàn áp, bắt giữ các
thành viên HAEDC và mở phiên tòa ngày 5 tháng 4 năm 2018. Đây là phiên toà đi ngược lại
những cam kết của nhà cầm quyền Việt Nam trước cộng đồng Quốc tế.”
Trong tinh thần đồng hành với các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, chúng tôi tha thiết kêu gọi:
1. Các tổ chức, cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới hãy cùng góp sức vận động để
chấm dứt chiến dịch đàn áp, khủng bố và trả tự do vô điều kiện đối với những người bất đồng
chính kiến tranh đấu ôn hoà đang bị giam giữ tại Việt Nam hiện nay."
2. Các chính phủ tự do trên thế giới hãy mạnh mẽ lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam
phải nghiêm chỉnh thực thi những cam kết tôn trọng nhân quyền của họ với nhân dân và quốc tế,
như điều kiện tiên quyết trong việc giao thương và viện trợ cho Việt Nam.
Mạng Lưới Nhân Quyền sẽ tiếp tục sát cánh với các tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước
để cùng bảo vệ và tranh đấu đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
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