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Hai tù nhân chính trị Trần Thị Nga, Hoàng Đức Bình và nhà hoạt động Phạm Đoan
Trang được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trụ ở ở Hoa Kỳ trao giải năm 2018.
Thông cáo báo chí của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, một tổ chức Phi chính phủ,
phát đi vào ngày 30 tháng 11 nêu rõ công trạng của ba người được vinh danh với giải
thưởng nhân quyền năm nay.
Theo Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam thì anh Hoàng Đức Bình là nhà hoạt động tranh
đấu bảo vệ quyền lợi cho người lao động, bảo vệ môi trường và giúp dân khiếu kiện sau
thảm họa môi trường do nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh gây nên.
Anh này bị tuyên án 14 năm tù tại phiên xử hôm ngày 6 tháng 2 năm nay với cáo buộc
‘Chống người thi hành công vụ’ và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
nhà nước, quyền và lợi ích của các tổ chức, công dân’.
Bà Trần Thị Nga, mẹ của hai con nhỏ, hiện đang phải thụ án 9 năm tù tại Trại giam Gia
Trung, tỉnh Gia Lai với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’. Bà Trần Thị Nga từng
là nạn nhân của nạn xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Khi về nước bà tham gia giúp đỡ
cho những nạn nhân khác, và rồi dấn thân tranh đấu vì quyền con người.
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Nhà báo Phạm Đoan Trang, từng là một phóng viên của một số báo Nhà nước nhưng
trở thành blogger, nhà hoạt động xã hội. Cô tham gia những hoạt động gồm chống
Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, phát động chiến dịch bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, tổ
chức các lớp đào tạo về báo chí, chính trị học, chính sách công cho các nhà hoạt động
xã hội dân sự tại Việt Nam.
Nhà báo Phạm Đoan Trang là tác giả của các cuốn sách Kỹ Năng Báo Chí Căn Bản,
Cẩm Nang Hoạt Động Xã Hội, cùng dịch sách "Từ Facebook Đến Xuống Đường".
Tác phẩm gần đây nhất là "Chính Trị Bình Dân" xuất bản trên Amazon năm 2017 và vì
cuốn sách này cô nhiều lần bị cơ quan an ninh đưa lên đồn làm việc.
Nhà báo Phạm Đoan Trang viết trên Facebook cá nhân bày tỏ cảm xúc ngại và buồn khi
là một trong ba người được nhận giải Nhân quyền Việt Nam năm 2018 trong khi hai nhà
hoạt động còn lại vẫn ở tù và cô khẳng định rằng “cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn!”
Nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết, không ai trong số những người có quan tâm đến
tình hình đất nước nên vui vì theo cô “Khi chúng ta chúc mừng một người tù nhân lương
tâm nào đó thoát khỏi nhà tù (nhỏ và lớn) ở Việt Nam để “đến bến bờ tự do”, khi chúng
ta chúc mừng một người Việt Nam nhận được một giải thưởng nhân quyền nào đó,
chúng ta đều nên hiểu rằng điều đó chỉ chứng tỏ đất nước này đang trải qua những
năm tháng đen tối đến mức nào, và cái thực tế ấy chẳng có gì đáng mừng”.
Và cô khẳng định việc “…Trả tự do và trục xuất một số tù nhân lương tâm không phải là
giải pháp chung. Mà giải pháp chung phải là làm sao để tất cả tù nhân lương tâm đều
được giải thoát và Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa (cũng như không còn
dân oan). Điều đó chỉ có thể có được với một thể chế mới, một chính quyền mới.
Vì thế, cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn, và tôi cần sự ủng hộ của tất cả các bạn – những
người đồng ý với tôi rằng Việt Nam phải thay đổi.”.
Giải Nhân Quyền Việt Nam thành lập từ năm 2002 được trao tặng hàng năm. Cho đến
nay đã có 42 cá nhân và 3 tổ chức có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng
đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam được nhận giải.
Theo Ban tổ chức, giải Nhân quyền VN còn là một cơ hội để người Việt hải ngoại bày tỏ
tình liên đới với những nhà hoạt động tại quê nhà.
Theo ban tổ chức thì buổi lễ trao giải thưởng năm nay sẽ diễn ra tại thành phố
Westminster, Quận Cam, Bang Califorina vào ngày 9 tháng 12 tới đây.
Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-human-rights-networkawards-two-political-prisoners-and-one-activist-12052018081657.html
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