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Dân biểu Đức Renate Kunast và chân dung ông Phạm Chí Dũng.
Photo bundestag.de

Dân biểu liên bang Đức Renate Künast hôm 5/1 kêu gọi chính quyền Việt
Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ngay sau khi ông
bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế.
“Hôm nay tôi rất bàng hoàng nhận tin nhà báo nổi tiếng Tiến sĩ Phạm
Chí Dũng, Chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam
(IJAVN), đã bị Tòa án Nhân dân Tp. HCM kết án 15 năm tù và thêm 3
năm quản thúc tại gia với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước
CHXHCN Việt Nam,” bà Künast viết trong một thông cáo bằng tiếng Đức
và được tổ chức VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền dịch sang
Việt ngữ và gửi cho VOA ngày 5/1.
XEM THÊM:

Nhà báo Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù, 3 năm quản chế
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“Hai cộng sự viên của ông cũng bị tòa án này kết án tổng cộng 22 năm
tù và 6 năm quản thúc tại gia. Đây là án tù cao nhất cho tới nay cho tội
danh này đối với người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam,” Dân biểu Đức
cho biết.
“Cũng trong tư cách là Chủ tịch Nhóm Dân biểu về Quan hệ với Khối
ASEAN của Quốc hội Liên bang Đức tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho
Ts. Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh
Tuấn,” bà kêu gọi.

Tuyên bố của Dân biểu Đức Renate Kunast về việc kêu gọi chính quyền Việt Nam
trả tự do cho ông Phạm Chí Dũng. Photo renate-kuenast.de.

Dân biểu Künast, trước đó đã chính thức bảo trợ cho ông Phạm
Chí Dũng, cho biết rằng ngay trước khi bị bắt Ts. Dũng đã nhiều lần
và mạnh mẽ kêu gọi Nghị Viện Âu Châu không bỏ phiếu thông qua
Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) nếu Việt
Nam không trả tự do cho các tù nhân chính trị và không cải thiện tình
trạng nhân quyền một cách cụ thể.
XEM THÊM:

Vụ 3 nhà báo độc lập: Vợ ông Tường Thụy phản đối án
tù và hình phạt tiền
“Các quốc gia thành viên của Liên minh Âu Châu (EU) có bổn phận đấu
tranh cho ông được tự do và cho tự do báo chí ở Việt Nam với tất cả các
phương tiện của EVFTA và Hiệp định Đối tác và Hợp tác giữa EU và Việt
Nam (PCA),” thông cáo viết.
Bà nhấn mạnh: “Những hứa hẹn cải thiện nhân quyền trong tiến trình
phê chuẩn EVFTA là chưa đủ mà cần chứng minh bằng hành động thực
tế. Thương mại tự do với khối EU không thể diễn ra mà không bảo
vệ nhân quyền.”
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/dan-bieu-duc-keu-goi-tra-tu-do-cho-ong-pham-chidung/5725096.html?ltflags=mailer
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