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Tổng thống Đức quan tâm đến trường hợp Nguyễn Văn Đài 

Luật sư Nguyễn Văn Đài được trao Giải Nhân Quyền Năm 2017 

 Theo một thông báo chính thức, luật sư Nguyễn Văn Đài đã được chọn trao 

Giải Nhân Quyền năm 2017 của Liên đoàn Thẩm phán CHLB Đức (Deutscher 

Richterbund). Buổi lễ trao giải sẽ được diễn ra vào thứ tư ngày 05.04.2017 sắp 

tới đây trong Đại hội của tổ chức này tại thành phố Weimar miền Đông nước 

Đức. Đây là lần đầu tiên một người Việt Nam được chọn trao Giải Nhân Quyền 

này. 

 LS Nguyễn Văn Đài đang ngồi tù ở Việt Nam dĩ nhiên không thể nào đến Đức 

nhận giải thưởng cao quý này. Được biết, trong buổi lễ trao Giải Nhân Quyền 

sắp tới sẽ có một đại diện của LS Nguyễn Văn Đài đến dự và thay mặt nhận giải 

thưởng. 

Đặc biệt, cùng ngày thứ tư 05.04.2016 sau khi buổi lễ trao Giải Nhân Quyền kết 

thúc, người đại diện LS Nguyễn Văn Đài sẽ được Tổng thống CHLB Đức, Dr. 

Frank-Walter Steimeier,  tiếp đón và nói chuyện. 

 Xin nhắc cùng quý vị và ACE trong chuyên thăm Việt Nam tháng 10 năm 

ngoái tổng thống Frank-Walter Steimeier lúc đó còn giữ nhiệm vụ bộ trưởng 

ngọại giao Đức nhân dịp lễ khai giảng chương trình học mới về ‘‘Pháp luật Đức 

và Châu Âu’’ tại Đại học Luật Hà Nội ngày thứ hai 31.10.2016 đã thuyết trình 

trước hàng trăm sinh viên ngồi chật kín hội trường. Về nội dung bài nói chuyện, 

Ngoại trưởng Đức Steinmeier đã nói đến những giá trị như Tự do và Bình đẳng 

và sự gắn kết của 2 giá trị này với nhau, ông cũng bàn về những vấn đề như cải 

cách hành chính và nhà nước pháp quyền. Đặc biệt ông cũng đề cập đến vụ nhà 

máy thép Formosa gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường và vụ tranh chấp quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. 

Bải thuyết trình của TS Steimeier đã gậy ấn tượng mạnh với giới sinh viên trẻ 

Viêt Nam. 

Sau đây là bản dịch diễn văn của Ngoại trưởng Đức Steinmeimer do Nhóm 

THQBK thực hiện: 

https://lh3.googleusercontent.com/-

E6czqvgHXt8/WB_SpwnMbkI/AAAAAAABCc0/Ppp6DyxNUOg/clip_image0

12%25255B3%25255D.jpg?imgmax=800 
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Xin đọc thêm chi tiết về việc Luật sư Nguyễn Văn Đài được trao Giải Nhân 

Quyền trong 

 Thông cáo của phủ tồng thống CHLB Đức 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Termine/DE/Frank-Walter-
Steinmeier/2017/04/170405-Menschrechtspreis-RA.html  

và thông cáo của Liên đoàn Thẩm phán CHLB Đức (Deutscher Richterbund): 

http://www.drb.de/wir-ueber-uns/veranstaltungen/rista-tag/ankuendigung.html 

  

Tin cũng đã được đăng trên các tờ báo điện tử trong nước: 

 https://anhbasam.wordpress.com/2017/04/04/12-232-tong-thong-duc-quan-tam-

den-truong-hop-ls-nguyen-van-dai-duoc-trao-giai-nhan-quyen/ 

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/04/luat-su-nguyen-van-ai-uoc-trao-

giai.html 

  

 Kính 

 TS Duong Hong-An 
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