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Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách
các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon hôm nay, 29/3, sẽ trao “Giải Phụ nữ
Can đảm Quốc tế” năm 2017 cho một số phụ nữ đến từ nhiều nước trên thế giới
tại trụ sở Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Trong số các phụ nữ được vinh danh, có
Blogger Mẹ Nấm của Việt Nam và 12 phụ nữ khác.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 28/3 cho biết từ khi Giải “Phụ nữ
Can đảm Quốc tế” được thành lập vào năm 2007, Ngoại trưởng Mỹ đã vinh
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danh nhiều phụ nữ can trường trên toàn cầu, những người đã thể hiện lòng dũng
cảm và khả năng lãnh đạo trong các nỗ lực vận động cho nhân quyền, bình đẳng
giới và quyền phụ nữ. Giải này đặc biệt vinh danh những phụ nữ từng bị tống
giam, tra tấn, bị đe dọa tới tính mạng hoặc chịu tổn thương nghiêm trọng vì đã
đứng lên đấu tranh cho công lý, nhân quyền và pháp quyền.”
Thông báo của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có đoạn viết:
"Vào ngày 29/3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ vinh danh bà Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh với Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự can
trường của bà trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền
cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh
bạch hơn, cổ vũ cho hoà bình, công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại
diện cho quyền tự do ngôn luận.”
Được biết một đại diện sẽ thay thế blogger Mẹ Nấm để nhận giải Phụ nữ Can
Đảm Quốc tế, vì Mẹ Nấm, tức blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị giam
cầm ở Khánh Hoà về tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 của
Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Trong số các phụ nữ khác được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh hôm nay, còn có
các phụ nữ đến từ Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger, Papua New
Guinea, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Yemen, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia và
Peru.
Nguồn: http://www.voatiengviet.com/a/me-nam-duoc-bng-my-vinh-danh-voi-giai-phu-nucan-dam-quoc-te/3786540.html
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tới giải thưởng quốc tế
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Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Phụ nữ Can đảm Quốc tế
Những hoạt động đẩy một phụ nữ trẻ tại Việt Nam vào vòng lao lý lại
mang về cho cô Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế từ nửa vòng trái đất
bên kia. Đó là hành trình chông gai, đẫm nước mắt, đánh đổi sự
nghiệp, hạnh phúc gia đình, và cả sự tự do của bà mẹ đơn thân
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người được thế giới biết đến với bút danh
blogger Mẹ Nấm.
Như Quỳnh là người Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách 13
phụ nữ trên toàn cầu được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh Giải Phụ
nữ Can đảm Quốc tế năm 2017.
Khác với những người bạn trong danh sách được vinh danh Giải
thưởng năm nay, người phụ nữ Việt Nam này khiến mọi người quan
tâm không chỉ vì cô là người nhận Giải vắng mặt duy nhất trong buổi
lễ vinh danh, mà cô là người duy nhất trong số những người nhận
Giải năm nay đang bị giam cầm.
Phát ngôn nhân Văn phòng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương
trong Bộ Ngoại giao Mỹ, Grace Choi, nhấn mạnh sự dấn thân của
Quỳnh phơi bày tham nhũng, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi
trường và báo cáo vi phạm nhân quyền tại Việt Nam truyền cảm
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hứng cho giới hoạt động khắp nơi, và nhờ đó, cô trở thành một trong
những nhà hoạt động trên mạng nổi tiếng nhất của Việt Nam.
Bà Choi cho biết Hoa Kỳ nhất mực kêu gọi chính phủ Việt Nam
phóng thích Quỳnh ngay lập tức. Vẫn theo lời bà, sự công nhận quốc
tế dành cho lòng can đảm của Quỳnh sẽ giúp mọi người lưu tâm đến
việc làm của cô và hy vọng Giải thưởng này sẽ càng nêu bật vấn đề về
tự do ngôn luận tại Việt Nam.
‘Tội nhân’ tại Việt Nam
Cách đây vài tháng, cái tên Mẹ Nấm từng khuấy động chú ý công
luận khi cô bị công anh tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam hôm
10/10/2016 với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước,” theo
điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Trong số những ‘chứng cứ phạm tội’ thu giữ tại nhà Mẹ Nấm được
truyền thông nhà nước đăng tải có những biểu ngữ như “Cá cần nước
sạch, Nước cần minh bạch”, “Khởi tố Formosa”, những khẩu hiệu
chống Trung Quốc xâm lược, cùng tập hồ sơ “Chấm dứt nạn công an
giết dân thường” với dữ liệu về 31 người chết trong khi bị công an
giam giữ được tổng hợp từ báo chí nhà nước.
Vụ bắt giữ ngay lập tức khơi dậy làn sóng phản đối từ giới hoạt động
nhân quyền trong lẫn ngoài nước và cộng đồng quốc tế.
Hoa Kỳ và các nước Châu Âu ngay lập tức đã lên tiếng bày tỏ “quan
ngại sâu sắc” về vụ bắt giữ Mẹ Nấm và kêu gọi phóng thích cô ngay
lập tức.
Nguồn: http://www.voatiengviet.com/a/me-nam-tu-toi-nhan-toi-giai-thuong-quocte/3786503.html
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