Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam

Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và
bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra
khuyến nghị.
Là một ứng cử viên vào HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam phải chứng minh các cam
kết của mình nhằm hợp tác với HĐNQ và duy trì “những chuẩn mực cao nhất trong việc xúc
tiến và bảo vệ nhân quyền”.
Những nghĩa vụ và trách nhiệm này không chỉ được áp dụng trên bình diện quốc tế, mà còn
trong nội bộ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cũng cần xem xét ại tình trạng vi phạm nhân
quyền trên đất nước họ và nhân dân Việt Nam cũng phải có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt,
kể cả các vấn đề nhân quyền.
Để cải thiện việc bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi sẽ thực thi các nguyên tắc của
HĐNQ như những hướng dẫn cho các hành động của chúng tôi, vốn cũng đồng thời tuân thủ
các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế.
Chúng tôi sẽ:
- Tiếp tục xúc tiến và truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ bằng cách
phân phối công khai bản Tuyên ngôn nhân quyền, tổ chức các diễn đàn công khai để thảo
luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn
trọng và bảo vệ nhân quyền.
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- Tiếp tục giám sát, báo cáo và bình luận công khai về sự cải thiện, thụt lùi hay vi phạm nhân
quyền ở Việt Nam, với sự tập trung vào vấn đề chính sách và thực thi chính sách ảnh hưởng
đến nhân quyền do nhà chức trách Việt Nam tiến hành.
Để hoàn thành những hành động có trách nhiệm này, chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt
Nam và HĐNQ xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 –
“tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp
pháp của tổ chức, công dân”.
Trong tháng Năm năm 2013, hai blogger đã bị tạm giữ ngay sau khi họ phân phát bản Tuyên
ngôn quốc tế nhân quyền và cảnh sát cáo buộc họ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm
phạm lợi ích của nhà nước”. Chỉ vài tuần sau đó, hai blogger khác cũng bị tam giữ sau khi
tham gia một cuộc dã ngoại để thảo luận về các nội dung của Tuyên ngôn quốc tế nhân
quyền.
Gần đây nhất, trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2013, điều 258 đã được sử dụng để bắt
blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu
đạt bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ.
Điều này vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự
do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự
do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể
biên giới”.
Sẽ là một trọng trách khi phụng sự như một quốc gia thành viên của HĐNQ, và là cơ hội để
thúc đẩynhân quyền ở trong cũng như ngoài quốc gia đó. Để thành công trong việc ứng cử
vào HĐNQ, chúng tôi tin rằng Việt Nam phải bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 258 để đảm bảo rằng
nhân dân Việt Nam được tự do để tự học hỏi về nhân quyền cũng như thúc đẩy nhân quyền.
Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ xem xét việc hủy bỏ điều 258 để chứng tỏ cam kết của
mình và đóng góp cho việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, và chúng tôi hy vọng các thành
viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện điều đó trong thời gian
vận động tranh cử.
Chúng tôi yêu cầu Việt Nam thể hiện các cam kết về nhân quyền của họ như một ứng cử viên
tốt trước cuộc bầu cử, để tạo điều kiện cho các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đánh
giá các cam kết nhân quyền của họ. Việc bãi bỏ điều 258 phải là một trong các cam kết đó.
Như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã nói – “Tất cả các nạn nhân của việc vi
phạm nhân quyền có thể trông cậy vào Hội đồng nhân quyền như một diễn đàn và một bàn
đạp cho các hành động”. Là những người vận động cho tự do biểu đạt ở Việt Nam và là nạn
nhân của các vi phạm nhân quyền vì các hoạt động của mình, chúng tôi xem việc ứng cử của
Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền như một cơ sở cho các cuộc thảo luận có tính xây dựng
về nhân quyền ở đất nước chúng tôi.
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ
NHẬN TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM
1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
InfoDesk@ohchr.org
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2. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
yap@forum-asia.org
3. Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)
seapa@seapa.org
4. Human Right Watch
hrwpress@hrw.org
5. Freedom House
info@freedomhouse.org
6. Committee to Protect Journalists (CPJ)
info@cpj.org
7.
International
campaigns@ifex.org
media@ifex.org

Freedom

of

Expression

Exchange

8. International Federation for Human Rights (FIDH)
amanet@fidh.org
9. Civil Rights Defenders
info@civilrightsdefenders.org
10. Amnesty International
press@amnesty.org
11. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
info@forum-asia.org
12. Human Right Law Network
contact@hrln.org
13. Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN)
http://www.seahrn.org
14. Southeast Asia Press Alliance(SEAPA)
http://www.seapabkk.org
15. Swedish International Development Cooporation Agency (SIDA)
sida@sida.se
16. Open Society Foundation (OSF)
http://www.opensocietyfoundations.org
17. Front Line Defenders
info@frontlinedefenders.org
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Lời kêu gọi của Mạng lưới bloggers Việt Nam

Tuyên bố 258 - “Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội
đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc” – đã được các bloggers Việt Nam đồng loạt đăng tải vào
20h00 ngày 18 tháng 07 năm 2013, là tiếng nói phản kháng đồng thanh của cộng đồng
bloggers đối với một trong những điều khoản luật trấn áp quyền tự do ngôn luận của chính
quyền Việt Nam: Điều 258 Bộ luật Hình sự.
Tuyên bố 258, được gửi đến tổ chức quốc tế, cơ quan thông tấn ngoại quốc trong bối cảnh
chính quyền Việt Nam đang cố gắng trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, hướng
tới những mục đích sau:
- Cung cấp cái nhìn chân thực hơn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam cho cộng đồng quốc
tế, chứng tỏ với các tổ chức hữu trách toàn cầu về những vi phạm có hệ thống của chính
quyền Việt Nam đối với những cam kết về nhân quyền mà nó đã từng ký kết và thông qua.
- Đòi hỏi chính quyền Việt Nam sửa đổi những điều khoản luật hiện hành trái với Bộ luật
Nhân quyền Quốc tế mà một trong số đó là Điều 258 Bộ luật Hình sự đang bóp nghẹt quyền
tự do ngôn luận trong nước.
Để đạt được những mục đích trên, Mạng lưới bloggers Việt Nam mong nhận được sự ủng hộ
từ cộng đồng blogger (gồm cả facebooker) bằng những việc cụ thể như sau:
- Gửi ảnh chụp chữ ký của bạn kèm dòng chữ ‘Tôi ủng hộ Tuyên bố 258’ hoặc ‘Tôi ủng hộ
Tuyên bố của Mạng lưới bloggers Việt Nam’ (xem mẫu);
- Gửi thông tin và địa chỉ các tổ chức, cá nhân… mà bạn nghĩ là thích hợp cho việc nhận
Tuyên bố 258;
- Hòm thư tuyenbo258@gmail.com là địa chỉ tiếp nhận tất cả thông tin, hình ảnh của các
bạn, tổng hợp chúng để gửi đến Hội đồng Nhân quyền LHQ và các tổ chức liên quan khác
cho đến hết ngày thứ Sáu, 26 tháng 7 năm 2013
- Blog tuyenbo258.blogspot.com sẽ cập nhật thường xuyên những chữ ký mới cũng như các
địa chỉ tiếp nhận mới của Tuyên bố 258.
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Các bloggers Việt Nam thân mến,
Chúng ta cùng là nạn nhân của các điều luật bóp nghẹt tự do ngôn luận của chính quyền Việt
Nam.
Chúng ta có quyền và trách nhiệm phản kháng những điều luật đi ngược lại văn minh và tiến
bộ nhân loại.
Tuyên bố 258 không phải là chiến dịch của riêng tôi, hay riêng bạn.
Tuyên bố 258 là chiến dịch của chúng ta.
Hãy ký tên vào Tuyên bố của chúng ta.
Thân,
Mạng lưới bloggers Việt Nam.
* Mẫu ký tên:
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Danh sách blogger ký Tuyên bố 258
DANH SÁCH BLOGGER KÝ TUYÊN BỐ 258
STT
1
2
3
4
5

Họ Tên
Võ Quốc Anh
Hoàng Quốc Bảo
Ngô Trung Bộ
Phạm Lê Vương Các
Huỳnh Ngọc Chênh

Địa chỉ
Khánh Hòa
Sài Gòn
Sài Gòn
Sài Gòn
Sài Gòn

Facebook / Blog
https://www.facebook.com/Augustanh?fref=ts
https://www.facebook.com/quocbao
https://www.facebook.com/tonyngo1900
https://www.facebook.com/cui.cac
http://huynhngocchenh.blogspot.com/

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nguyễn Thảo Chi
Sài Gòn
Hoàng Cường
Hà Nội
Vũ Tuấn Cường
Hà Nội
Nguyễn Đắc Hải Di
Oslo (Norway)
Nguyễn Nữ Phương Dung
Sài Gòn
Lê Dũng
Hà Nội
Hoàng Văn Dũng
Sài Gòn
Nguyễn Văn Dũng
Phu Tho
Trương Văn Dũng
Hà Nội

https://www.facebook.com/ut.kung.311
https://www.facebook.com/cuong.hoangcong.3
https://www.facebook.com/cuongvtc
https://www.facebook.com/bananafish11?fref=ts
https://www.facebook.com/junie.no1
https://www.facebook.com/AlfonsoVova
https://www.facebook.com/hd.cdvn
https://www.facebook.com/aduku.adk
https://www.facebook.com/truong.v.dung.73

15
16
17
18
19

Lã Việt Dũng
Mai Xuân Dũng
Ngô Nhật Đăng
Nguyễn Chí Đức
Trương Minh Đức

https://www.facebook.com/lavietdung
http://dzungm86.blogspot.com/
https://www.facebook.com/nhatdang.ngo
http://donghailongvuong.wordpress.com/

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Bình Dương
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20
21
22
23
24

Nguyễn Đình Hà
Hoàng Thu Hà
Lê Minh Hải
Nguyễn Phước Hải
Phạm Văn Hải

Hà Nội
Hà Nội
Sài Gòn
Sài Gòn
Khánh Hòa
Bà Rịa Vũng
Tàu
Hà Nội
Nam Định

25

Bùi Thị Minh Hằng

26
27

Nguyễn Vũ Hiệp
Nguyễn Hải Hoàn

28
29
30
31
32
33
34
35

Nguyễn Huy Hoàng
Vũ Sỹ Hoàng
Huỳnh Thái Học
Nguyễn Thị Hơi
Trịnh Hội
Lê Anh Hùng
Trần Văn Huỳnh
Nguyễn Việt Hưng

36
37
38
39
40
41
42
43

Nguyễn Việt Hưng
Đặng Thị Hường
Nguyễn Hồng Kiên
Nguyễn Xuân Kim
Bùi Tuấn Lâm
Đặng Ngọc Lan
Lê Thị Phương Lan
Thùy Linh

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Nghệ An
Đà Nẵng
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội

https://www.facebook.com/pet.viethung?fref=ts
https://www.facebook.com/cogiao.mamnon
https://www.facebook.com/nguyenhong.kien1
https://www.facebook.com/toitudo1080

44
45
46
47
48

Vũ Thị Thùy Linh
Đào Trang Loan
Lê Thăng Long
Đinh Hữu Minh
Nguyễn Tiến Nam

Hà Nội
Hà Nội
Sài Gòn
Hà Nội
Yên Bái

49

Nguyễn Việt Nam

Hà Nội

50
51

Trần Thị Nga
Phạm Thanh Nghiên

Hà Nam
Hải Phòng

https://www.facebook.com/Linhvtt
https://www.facebook.com/hu.vo.777
https://www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn
https://www.facebook.com/nhat.minh.965
https://www.facebook.com/binhnhi12
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003901362
023&fref=ts
https://www.facebook.com/nga.thuy.3154
https://www.facebook.com/thanh.nghien.1

52
53
54
55
56

Vũ Quốc Ngữ
Đào Hữu Nghĩa Nhân
Bùi Thị Nhung
Tô Oanh
Lê Hồng Phong

Hà Nội
Sài Gòn
Ninh Bình
Bắc Giang
Hà Nội

https://www.facebook.com/ngu.vuquoc
https://www.facebook.com/dao.huu.nghia.nhan
https://www.facebook.com/bemap.lai.3
http://oanhblog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/thiennhan.le

https://www.facebook.com/loveland090
https://www.facebook.com/hoang.ha.7923
https://www.facebook.com/haiduongstar
https://www.facebook.com/phuochai.nguyen.96

http://danoanbuihang.blogspot.com/
https://www.facebook.com/florence.knightingale
https://www.facebook.com/hai.hoan.9

https://www.facebook.com/hscrp
Sài Gòn
https://www.facebook.com/vuongsahy
Khánh Hòa https://www.facebook.com/thaihoc.huynh
Nam Định
https://www.facebook.com/cat.bui.9275
California, USA https://www.facebook.com/hoitrinh
Quảng Trị
http://leanhhungblog.blogspot.com/
Sài Gòn
Yên Bái
https://www.facebook.com/hungviet.nguyen.10

https://www.facebook.com/lan.dang.1428
https://www.facebook.com/lan.le.7524
http://www.buudoan.com/
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Phan Văn Phong
Hà Sĩ Phu
Phạm Tiến Quốc
Nguyễn Trần Quyên
Quyên
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Lê Trung Sơn
Trương Minh Tam
Nguyễn Công Thanh
Trịnh Hoàng Thanh
L.M. Anton Lê Ngọc
Thanh
Hồ Đức Thành
Lưu Thành
Nguyễn Hồ Nhật Thành
Phạm Văn Thành
Nguyễn Lân Thắng

76
77
78
79

Châu Văn Thi
Khổng Hy Thiêm
Võ Trường Thiện
L.M. Giuse Đinh Hữu
Thoại
Huỳnh Công Thuận
Nguyễn Tường Thụy
Trịnh Kim Tiến
Nguyễn Thành Tiến

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

72
73
74
75

Hà Nội
Lâm Đồng
Sài Gòn
Sài Gòn
Khánh Hòa
Hà Nội
Hà Nam
Sài Gòn

https://www.facebook.com/luongdan.
www.hasiphu.com
https://www.facebook.com/quoc.pham.129
https://www.facebook.com/bluebeeblue
https://www.facebook.com/menamnhuquynh
https://www.facebook.com/mrsonle
https://www.facebook.com/truong.bakhong
https://www.facebook.com/tnguyencong

Hà Nội

https://www.facebook.com/thanhth1

Sài Gòn

https://www.facebook.com/tin.vui

Hà Nội
Sài Gòn
Sài Gòn
Paris (France)
Hà Nội

https://www.facebook.com/ho.d.thanh.3?sk=wall
https://www.facebook.com/thanh.luu.509994
https://www.facebook.com/paulothanhnguyen
https://www.facebook.com/phamthanhbuoi
https://www.facebook.com/nkmh2011?fref=ts

Sài Gòn
Khánh Hòa
Khánh Hòa

https://www.facebook.com/yeunuocv?fref=ts
https://www.facebook.com/khong.thiem
https://www.facebook.com/votruongthien9000

Sài Gòn

https://www.facebook.com/dinh.h.thoai?fref=ts

Sài Gòn
Hà Nội
Sài Gòn
Hải Phòng

http://huynhcongthuan.blogspot.com/
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
https://www.facebook.com/trinhkimkim
https://www.facebook.com/Gia.tai.cua.me

Phạm Toàn
Trịnh Văn Toàn
Lê Thu Trà
Nghiêm Ngọc Trai
Phạm Đoan Trang
Nguyễn Thu Trang
Hoàng Đức Trọng
Phạm Văn Trội

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Sài Gòn
Hà Nội

https://www.facebook.com/toan.trinh.5621
https://www.facebook.com/thutra.le
https://www.facebook.com/vietanh.nghiem
www.phamdoantrang.com
https://www.facebook.com/nguyenthutrang.ct
https://www.facebook.com/trongsg

Hoàng Anh Trung
Huỳnh Chí Trung
Nguyễn Anh Tuấn
Trịnh Anh Tuấn
Vũ Quốc Tú

Hà Nội
Sài Gòn
Đà Nẵng
Đăk Lăk
Sài Gòn

https://www.facebook.com/pioneer.omv
https://www.facebook.com/chitrung.huynh
https://www.facebook.com/motanhnang
https://www.facebook.com/giogiolangthang
https://www.facebook.com/uyen.vu2106
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93
94
95
96
97
98

Đặng Vũ Tùng
Nguyễn Chí Tuyến
Lê Tuyết
Nguyễn Hoàng Vi
Nguyễn Văn Viên
Bùi Quang Viễn

99

Lê Công Vinh

100
101
102
103

https://www.facebook.com/dang.votong
https://www.facebook.com/N.AnhChi?fref=ts
https://www.facebook.com/coolsnow86?fref=ts
https://www.facebook.com/nghoangvi?fref=ts
https://www.facebook.com/cu.giavaomang
https://www.facebook.com/chet.chit

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Switzerland
Hà Nội
Hà Nội
Sài Gòn
Hà Nội
Sài Gòn
Bà Rịa Vũng
Tàu
Hà Nội

Nguyễn Xuân Vui
Đặng Tuấn Vũ
Huỳnh Thục Vy

Khánh Hòa
Hà Nội
Quảng Nam

https://www.facebook.com/vui.nguyen.165

https://www.facebook.com/vinhleco
https://www.facebook.com/azznexin

https://www.facebook.com/huynhthucvy

Trao Tuyên bố 258 cho Đại sứ quán Mỹ

Mạng lưới blogger Việt Nam
Vào 2h chiều ngày thứ tư, 24/7/2013, một số blogger đã có cuộc gặp với Đại sứ quán Mỹ tại
Hà Nội để trao bản Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam, gọi tắt là Tuyên bố 258.
Có bốn blogger là Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Vũ Hiệp, Lê Dũng và Lã Việt Dũng. Phía Đại
sứ quán Mỹ có hai quan chức cấp cao. (Đại sứ David Shear đang ở Mỹ để đón Chủ tịch
Trương Tấn Sang).
Tại cuộc gặp, bốn blogger đã trao Tuyên bố 258 cùng danh sách hơn 100 người ký tên chung.
Có thể coi bản Tuyên bố này là hành động tập thể đầu tiên của giới blogger chính trị ở Việt
Nam nhằm nói lên quan điểm của mình trước việc Nhà nước Việt Nam tranh cử vào Hội
đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.
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Bốn blogger cho biết, họ gồm hai người làm kinh doanh và hai sinh viên hiện đang sinh sống
ở Hà Nội. Họ chỉ là những công dân Việt Nam bình thường, mong muốn được góp tiếng nói
vào bản Tuyên bố để từ đó vận động sự giúp đỡ, ủng hộ của Liên Hợp Quốc, của nước Mỹ và
các tổ chức quốc tế, bạn bè quốc tế trong việc thúc đẩy Chính phủ Việt Nam cải thiện các
quyền tự do của nhân dân.
Phía Sứ quán nói rằng Washington hiểu tình hình nhân quyền tại Việt Nam hiện nay đang
như thế nào, cũng như hiểu không khí chính trị thời điểm này rất nhạy cảm với những vấn đề
Việt Nam gặp phải. Họ cũng đề cập cả tới tình trạng của blogger Điếu Cày. (Ông Điếu Cày
hiện đã tuyệt thực sang tới ngày thứ 32 trong tù). Theo quan chức của Đại sứ quán,
Washington từng nhiều lần đề cập tới chuyện nhân quyền khi làm việc với Việt Nam. Hai
ông bày tỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.
Có thể coi đây là một sự kiện rất ý nghĩa, bởi nó diễn ra đồng thời với chuyến thăm
Washington của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Sau cuộc gặp hôm nay với cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ, trong thời gian tới, mạng
lưới blogger dự kiến sẽ tiếp tục đến gặp các đại sứ quán khác ở Việt Nam, cũng như các tổ
chức quốc tế về nhân quyền, để trao tận tay Tuyên bố 258.
Mạng lưới blogger Việt Nam

Nguồn:http://tuyenbo258.blogspot.com.au/2013/07/trao-tuyen-bo-258-cho-aisu-quan-my.html
Chuyển đến: Khánh Vân
Ngày 25/07/2013
www.vietnamvanhien.net
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