Ngày 22.8.2018
Việt Nam: Lời khẳng định về việc dùng tra tấn và nhục hình để bức cung đối với hai
tù nhân bị giam giữ một cách bất công là Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa
Ngày 16.8.2018, tại phiên tòa xử một nhà hoạt động nhân quyền Việt nam là Lê Đình
Lượng, hai nhà hoạt động nhân quyền Việt nam là Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa
đã thông báo với Chánh án, rằng các bản nhận tội mà họ đã viết và là có hại đối với Lê
Đình Lượng, là kết quả của việc họ bị bức cung bằng tra tấn.
Nguyễn Viết Dũng là một nhà hoạt động cho dân chủ và bảo vệ môi trường. Anh đã tham
gia các hoạt động nhằm đẩy mạnh tính trách nhiệm của chính phủ ở Việt nam, và anh đã
có mặt trong một số cuộc biểu tình chính trị. Năm 2016, anh cũng đã tham gia nhiều đợt
biểu tình sau sự việc Formosa xả thải, gây ra hậu quả, và làm ảnh hưởng nghiêm trọng
tới quyền sống của ngư dân và cả các người dân khác trong khu vực, và đã lấy mất
nguồn sống của hàng ngàn người dân dọc miền biển miền Trung nước Việt. Nguyễn Viết
Dũng cũng tham gia vận động cho tự do cho hai nhà hoạt động nhân quyền là Nguyễn
Văn Đài và Lê Thu Hà.
Nguyễn Văn Hóa là một blogger, một nhà hoạt động và là một hướng dẫn viên thực hành
về máy tính cho người Việt. Anh đã có một số phóng sự cho Đài Á châu Tự do, một cơ
quan truyền thông luôn hỗ trợ cho tự dovbiểu đạt và cung cấp các tin tức và thông tin độc
lập tới các nước châu Á, mà việc tiếp cận với truyền thông độc lập bị chính phủ cấm cản.
Năm 2016, nhà hoạt động nhân quyền này đã chia sẻ các bức ảnh, video và các bài viết
về việc hóa chất độc hại của Tập đoàn nhựa Formosa, thuộc sở hữu của Đài Loan, tràn
lan tại tỉnh Hà tĩnh, Việt nam, và là một trong các thảm họa môi trường tồi tệ nhất của đất
nước. Tháng 11.2017 anh đã bị kết án 7 năm tù giam.
Ngày 16.8.2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an đã xét xử nhà hoạt động nhân quyền Lê
Đình Lượng với tội danh là thành viên của một tổ chức của người Việt có trụ sở tại Hoa kỳ
mang tên Việt Tân, đây là một tổ chức vì dân chủ, vốn bị chính phủ Việt nam đánh giá là
một tổ chức khủng bố.
Trong số các chứng cứ được nhắc đến, có bản tuyên bố của Nguyễn Viết Dũng và
Nguyễn Văn Hóa. Bản tuyên bố này viết rằng Lê Đình Lượng đã được giới thiệu trong
buổi lễ, khi Nguyễn Văn Hóa chính thức gia nhập tổ chức. Khi được gọi lên trước tòa, cả
Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa đều thông báo quan tòa, rằng họ đã bị tra tấn và
buộc phải khai các lời khai nói trên. Sau thông báo này, cả hai nhà hoạt động nhân
quyền đã bị lôi ra khỏi phòng xử án và trả về lại nơi giam giữ. Các luật sư của Lê Đình
Lượng đã yêu cầu được gặp hai nhà hoạt động để làm sáng tỏ một số câu hỏi, công an
cho biết, hai nhà hoạt động bị ốm và không đủ khả năng để trả lời. Ngày 21.8., các nhân
viên tại trại giam đã không cho phép cha của Nguyễn Viết Dũng vào thăm con, với lý do là
anh đã không hợp tác với nhà cầm quyền trong vụ xử Lê Đình Lượng.
Ngày 27.9.2017, Nguyễn Viết Dũng đã bị bắt giữ theo điều luật 88 Bộ Luật hình sự Việt
nam 1999 bởi phổ biến các tài liệu tuyên truyền chống nhà nước. Theo công an cho biết,

anh bị buộc tội đã "đăng tải thông tin "tuyên truyền chống nhà nước" trên Facebook cá
nhân, mà thông tin này bôi nhọ nhà nước, các chính sách của Đảng và xúc phạm danh dự
của các lãnh tụ. Ngày 12.4.2018, một phiên tòa tại tỉnh Nghệ an đã xử anh có tội và kết án
7 năm tù giam. Ngày 15.8.2018, sau một phiên tòa phúc thẩm, tòa án tỉnh Nghệ an đã
giảm án xuống 6 năm và 5 năm quản thúc sau đó.
Tổ chức Front Line Defenders yêu cầu chính quyền Việt nam tiến hành một cuộc điều tra
khách quan, khẩn cấp và triệt để về các lời khẳng định, rằng Nguyễn Viết Dũng và
Nguyễn Văn Hóa đã bị tra tấn, cũng như đảm bảo cho họ có toàn quyền được gia đình và
các đại diện pháp lý đến thăm. Tổ chức Front Line Defenders tin rằng, việc bỏ tù và sự
ngược đãi đối với Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa là một nỗ lực nhằm cản phá các
hoạt động của họ và nhiều người khác để đẩy mạnh công cuộc cải cách dân chủ và
quảng bá cho quyền con người tại Việt nam.
Tổ chức Front Line Defenders khẩn thiết yêu cầu chính quyền Việt nam:
1. Tiến hành một cuộc điều tra khách quan, khẩn cấp và triệt để đối với khiếu nại về việc
Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa đã bị tra tấn để bức cung, và với thiện chí sẽ công
bố các kết quả điều tra, để mang các thủ phạm ra trước công lý.
2. Hãy xóa án, và trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với Nguyễn Viết Dũng và
Nguyễn Văn Hóa, bởi biết rằng, họ đã bị kết án chỉ trên cơ sở các hoạt động hợp pháp và
ôn hòa của mình để bảo vệ cho nhân quyền.
3. Hãy xóa án, và trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với Lê Đình Lượng, bởi biết
rằng, anh đã bị kết án chỉ trên cơ sở các hoạt động hợp pháp và ôn hòa của mình để bảo
vệ cho nhân quyền.
4. Hãy đảm bảo để trong hoàn cảnh bị giam giữ, Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa
được đối xử theo đúng các điều kiện đã được thiết lập trong "Nội dung các nguyên tắc để
bảo vệ tất cả các cá nhân bị giam giữ hoặc bị bỏ tù trong mọi hình thức", là nội dung đã
được thông qua bởi quyết định số 43/173 của Đại hội đồng Liên hiệp Quốc vào ngày 9
tháng 12 năm 1988.
5. Hãy cho phép Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa được tiếp cận gia đình và luật sư
ngay lập tức và không bị hạn chế.
6. Hãy dừng mọi hành động nhắm vào giới hoạt động nhân quyền và trong mọi tình
huống, hãy đảm bảo để tất cả các nhà hoạt động về nhân quyền của Việt nam đều có thể
tiến hành các hoạt động hợp pháp của mình trong lĩnh vực nhân quyền mà không sợ bị trả
thù, và không bị bất cứ hạn chế nào.

