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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στο 

Βιετνάμ, και ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa 

(2017/3001(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Βιετνάμ, 

– έχοντας υπόψη τον 7ο διάλογο ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 1ης 

Δεκεμβρίου 2017· 

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ, που 

υπογράφηκε στις 27 Ιουνίου 2012, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο 

προσχώρησε το Βιετνάμ το 1982, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της 26ης Φεβρουαρίου 

2016, στην υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με την αδυναμία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής να διενεργήσει εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων της συμφωνίας 

ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του 

Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί το Βιετνάμ σημαντικό εταίρο στην Ασία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τη σύναψη των σχέσεων 

ΕΕ-Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εύρος αυτών των σχέσεων επεκτάθηκε γρήγορα, 

από τις εμπορικές συναλλαγές και την παροχή βοήθειας σε μια πιο ολοκληρωμένη 

εταιρική σχέση·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 22χρονος βιντεογράφος και μπλόγκερ Nguyen Van Hoa 

δηλώθηκε αγνοούμενος από την οικογένειά του στις 11 Ιανουαρίου 2017, και στη 

συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία τον είχε θέσει υπό κράτηση χωρίς επίσημο 

ένταλμα·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nguyen Van Hoa συνελήφθη αρχικά δυνάμει του άρθρου 258 

του Ποινικού Κώδικα του Βιετνάμ, και κατηγορήθηκε για «κατάχρηση δημοκρατικών 

ελευθεριών κατά παράβαση των συμφερόντων του κράτους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 

Απρίλιο του 2017 οι κατηγορίες αυτές αναβαθμίστηκαν ώστε να αφορούν πλέον 

παράβαση του άρθρου 88· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 88 του Ποινικού Κώδικα 

έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι 

έχουν αναδείξει περιστατικά κατάχρησης στο Βιετνάμ·  
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Νοεμβρίου 2017, ο Nguyen Van Hoa καταδικάστηκε σε 

ποινή φυλάκισης επτά ετών για τη διάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο, 

συμπεριλαμβανομένων βίντεο, σχετικά με την περιβαλλοντική καταστροφή στην επαρχία 

Ha Tinh, η οποία συνέβη τον Απρίλιο του 2016, όταν με ευθύνη της Formosa Ha Thinh, 

μιας ταϊβανέζικης εταιρείας χάλυβα, απορρίφθηκαν παρανόμως τοξικά βιομηχανικά 

απόβλητα στον ωκεανό, με καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά μήκος 200 

χιλιομέτρων ακτογραμμής, με αποτέλεσμα την απώλεια θαλάσσιας ζωής και την 

πρόκληση ασθενειών μεταξύ των ανθρώπων·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή αυτή προκάλεσε μεγάλη αγανάκτηση μεταξύ του 

πληθυσμού του Βιετνάμ, τεράστια κινητοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα και μαζικές 

ειρηνικές διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις του Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

σύλληψη του Nguyen Van Hoa αποτελεί μέρος μιας σειράς συλλήψεων στις οποίες 

προέβησαν οι αρχές του Βιετνάμ τις ημέρες πριν από τη γιορτή του Tet·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Λαϊκό Δικαστήριο της επαρχίας Ha Tinh κήρυξε ένοχο τον 

Nguyen Van Hoa για παραγωγή προπαγάνδας κατά του κράτους, βάσει του άρθρου 88 

του Ποινικού Κώδικα, μετά από δίκη δυόμιση ωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 

επιτράπηκε στον Nguyen Van Hoa να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο που θα τον εκπροσωπεί 

κατά την εκδίκαση της υπόθεσης· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2017, δικαστήριο του Βιετνάμ επιβεβαίωσε 

την ποινή κάθειρξης 10 ετών που επιβλήθηκε σε μια άλλη μπλόγκερ, την Nguyen Ngoc 

Nhu Quynh, για προπαγάνδα κατά του κράτους, επειδή είχε αναρτήσει επικριτικά κείμενα 

σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την πολιτική κατάσταση και τους 

θανάτους υπό συνθήκες αστυνομικής κράτησης·  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταγγείλει 

επανειλημμένα, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των ειδικών της διαδικασιών και μηχανισμών, 

ότι το άρθρο 88 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και διάφορες άλλες διατάξεις του, 

παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης ανήκουν στο κράτος και 

ελέγχονται από αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του τύπου υπόκειται σε 

αυστηρούς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ κατατάσσεται στην 175ή 

θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 2017 των 

Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στη μεγάλη 

αγανάκτηση του πληθυσμού του Βιετνάμ μετά την καταστροφή στην επαρχία Ha Tinh, οι 

αρχές της επαρχίας μπλόκαραν προσωρινά την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, προχωρώντας παράλληλα στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και τη 

σύλληψη διαδηλωτών· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2016 το Βιετνάμ ενέκρινε νόμο για την 

πρόσβαση σε πληροφορίες και έναν τροποποιηθέντα νόμο για τον Τύπο, με τον οποίο 

περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης και ενισχύεται η λογοκρισία, καθώς και 

κανονισμούς για την απαγόρευση διαδηλώσεων έξω από δικαστήρια όταν διεξάγονται 

δίκες·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων καταπιέζεται στο 
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Βιετνάμ, και η καθολική εκκλησία και άλλες μη αναγνωρισμένες θρησκείες, μεταξύ των 

οποίων η ενοποιημένη βουδιστική εκκλησία του Βιετνάμ και διάφορες προτεσταντικές 

και άλλες εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνοτικής μειονότητας των Montagnards, 

εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές θρησκευτικές διώξεις·  

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του 7ου διαλόγου ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, συζητήθηκαν η ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, 

του συνέρχεσθαι, της θρησκείας και των πεποιθήσεων, και η πρόσβαση σε πληροφορίες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υπογράμμισε την επιδείνωση των ατομικών και πολιτικών 

δικαιωμάτων στο Βιετνάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι προέτρεψε το Βιετνάμ να απευθύνει 

μόνιμες προσκλήσεις προς τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ· 

1. καταδικάζει την καταδίκη του Nguyen Van Hoa σε κάθειρξη επτά ετών· υπογραμμίζει ότι 

ο Nguyen Van Hoa άσκησε το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης· καλεί μετ’ 

επιτάσεως τις αρχές του Βιετνάμ να προβούν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση 

του Nguyen Van Hoa·  

2. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των κρατήσεων, των συλλήψεων 

και των αποφάσεων καταδίκης βιετναμέζων πολιτών οι οποίες σχετίζονται με την 

έκφραση των απόψεών τους·  

3. εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα και πιο περιοριστική προσέγγιση των αρχών 

όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και τις λοιπές ελευθερίες· καταδικάζει, στο 

πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι οι αρχές χρησιμοποιούν μεθόδους σωματικής και 

ψυχολογικής παρενόχλησης, εφαρμόζουν τον εξωδικαστικό κατ’ οίκον περιορισμό, 

ασκούν πίεση στους δικηγόρους, τους εργοδότες και στα μέλη των οικογενειών των 

ακτιβιστών, καθώς και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία αυτοί ζουν, και 

ακολουθούν πρακτικές παρεμβατικής παρακολούθησης· εκφράζει, επιπλέον, την 

ανησυχία του για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελευθερία της κυκλοφορίας, 

με στόχο να εμποδίζεται η συμμετοχή των μπλόγκερ και των ακτιβιστών σε δημόσιες 

εκδηλώσεις, όπως συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εκδίκαση υποθέσεων 

συντρόφων τους ακτιβιστών·  

4. καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να απελευθερώσουν όλους τους πολίτες που κρατούνται 

επειδή άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης·  

5. καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να θέσουν τέρμα σε κάθε περιορισμό και παρενόχληση σε 

βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εγγυώνται σε κάθε περίπτωση 

ότι αυτοί θα είναι σε θέση να ασκούν τις νόμιμες δραστηριότητές τους σε σχέση με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς φόβο για αντίποινα και απαλλαγμένοι από κάθε 

περιορισμό, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής παρενόχλησης· 

6. εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του για την εκτεταμένη εφαρμογή των διατάξεων περί 

εθνικής ασφάλειας του Ποινικού Κώδικα του Βιετνάμ·  

7. καταγγέλλει το γεγονός ότι το Βιετνάμ χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή για ορισμένα 

εγκλήματα κατά της εθνικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται στον τροποποιημένο Ποινικό 

Κώδικα, καθώς και ότι συνεχίζει να επιβάλλει καταδίκες σε θάνατο· επαναλαμβάνει τη 

σθεναρή αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή, σε όλες τις περιπτώσεις και χωρίς καμία 
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εξαίρεση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές του Βιετνάμ να κηρύξουν 

μορατόριουμ στη θανατική ποινή ως ένα πρώτο βήμα προς την κατάργηση της θανατικής 

ποινής για όλα τα εγκλήματα·  

8. καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση του Βιετνάμ να τροποποιήσει ορισμένα άρθρα του 

Ποινικού Κώδικα, μεταξύ των οποίων το άρθρο 88 σχετικά με την προπαγάνδα και το 

άρθρο 79 σχετικά με δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανατροπή της κυβέρνησης, 

τα οποία, όπως έχει καταγγείλει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να 

διασφαλίσει ότι τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για 

την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της 

έκφρασης και της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων· εκφράζει την 

ανησυχία του σχετικά με τον νέο νόμο για τις ενώσεις και τον νόμο για την πίστη και τη 

θρησκεία, οι οποίοι δεν συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα· 

9. καλεί μετ’ επιτάσεως το Βιετνάμ να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση προς τις ειδικές 

διαδικασίες του ΟΗΕ, και ειδικότερα προς τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την 

προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της 

έκφρασης και τον Ειδικό Εισηγητή για την κατάσταση των υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να τους παράσχει ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε 

όλους τους παράγοντες τους οποίους επιθυμούν να συμβουλευτούν·  

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Βιετνάμ κύρωσε τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, και προτρέπει τη χώρα να συμβάλει 

ουσιαστικά στην εφαρμογή της, μεταξύ άλλων υποβάλλοντας λεπτομερή στοιχεία σε 

τακτική βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις της· επιμένει ότι καμία δήλωση που αποσπάται 

με βασανιστήρια ή άλλου είδους κακή μεταχείριση δεν μπορεί να αποτελεί αξιόπιστο 

αποδεικτικό στοιχείο για την καταδίκη ατόμων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες 

προπαγάνδας ή άλλες πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες·  

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και του διαλόγου 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, και υπενθυμίζει τη 

σημασία του διαλόγου ως βασικού μέσου το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με 

αποδοτικό τρόπο προκειμένου να υποστηρίζεται και να ενθαρρύνεται το Βιετνάμ να 

υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·  

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ έθεσε τα ζητήματα της ελευθερίας 

της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, και του αυξανόμενου αριθμού κρατήσεων, 

συλλήψεων και καταδικαστικών αποφάσεων, κατά τη διάρκεια του 7ου διαλόγου ΕΕ-

Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί 

την πρόοδο στο πλαίσιο του διαλόγου, θεσπίζοντας σημεία αναφοράς και μηχανισμούς 

παρακολούθησης· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και την ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσουν να 

θέτουν το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης κατά τον τακτικό τους διάλογο με το 

Βιετνάμ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της επόμενης Ευρωασιατικής συνόδου κορυφής 

(ASEM) στις Βρυξέλλες το 2018·  

13. καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική καταστροφή στην 

επαρχία Ha Tinh, η οποία προκάλεσε μαζικούς θανάτους ψαριών στην περιοχή και 

επηρέασε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, μέσω νομοθετικών μέτρων που αποσκοπούν στην 
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αποκατάσταση και την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας·  

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου 

κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), και την κυβέρνηση και την Εθνική 

Συνέλευση του Βιετνάμ. 


