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Ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τo Βιετνάμ 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Βιετνάμ, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης 

Μαΐου 2007 σχετικά με την καταδίκη των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου στο Βιετνάμ, 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνίας συνεργασίας του 1995 μεταξύ ΕΕ και Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας του Βιετνάμ, 

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση Πολιτικών Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων του 

Πολίτη που το Βιετνάμ κύρωσε το 1982,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Μάρτιο του 2007, άνω των 15 διαφωνούντων 

καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές φυλάκισης και κατ' οίκον περιορισμό, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πάταξη αυτή έλαβε χώρα μετά το πολιτικό άνοιγμα που 

σημειώθηκε το 2006 στο Βιετνάμ και είχε ως συνέπεια την εκκόλαψη ανεξαρτήτων και 

δημοκρατικών κομμάτων, και το ενδιαφέρον που εξέφρασαν πολλά μέλη της κοινωνίας 

του Βιετνάμ (μορφωμένοι, δικηγόροι, δημοσιογράφοι καλλιτέχνες, ιερείς και απλοί 

πολίτες) για την υπόθεση της δημοκρατίας καθώς και πολλές εκκλήσεις υπέρ της 

δημοκρατίας, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναφορά για περισσότερη δημοκρατία που διατυπώθηκε στο 

δημοκρατικό και μεταρρυθμιστικό blog του διαδικτύου 8406 και υπεγράφη από 118 

ακτιβιστές σήμανε την έναρξη ενός πραγματικού δημοκρατικού κινήματος μέσω του 

διαδικτύου, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοχή του καθεστώτος του Βιετνάμ για την έκφραση αυτή της 

δημοκρατικής διαφωνίας δημιούργησε μεγάλες ελπίδες και επέτρεψε στη Σοσιαλιστική 

Δημοκρατία του Βιετνάμ να γίνει αποδεκτή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, να 

βγει από τον αμερικανικό κατάλογο των χωρών εκείνων που παραβιάζουν τις 

θρησκευτικές ελευθερίες (κατάλογος CPC) και να της χορηγηθεί από το Αμερικανικό 

Κογκρέσο το καθεστώς των κανονικών και μονίμων εμπορικών σχέσεων (PNTR), 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις διαρκείς και επανειλημμένες εκκλήσεις της διεθνούς 

κοινότητας, ο Πατριάρχης της Ενιαίας Βουδιστικής Εκκλησίας του Βιετνάμ (ΕΒΕΒ), 

Thich Huyen Quang (87 ετών) και ο αναπληρωτής του Thich Quang Do (79 ετών), 

κάτοχος του Βραβείου Rafto 2006 των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

κρατούνται χωρίς δίκη στο μοναστήρι τους από το 1982 για τον απλό λόγο ότι 

υπερασπίζονταν με αποφασιστικό τρόπο τις θρησκευτικές ελευθερίες, τα δικαιώματα του 



ανθρώπου και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός και μόνο ότι ανήκουν 

στην Ενιαία Βουδιστική Εκκλησία του Βιετνάμ, τα μέλη των επαρχιακών επιτροπών που 

η εν λόγω εκκλησία έχει συγκροτήσει σε 20 φτωχές επαρχίες για την παροχή βοηθείας 

στους πλέον άπορους, πέφτουν θύματα παρενοχλήσεων, ανακρίσεων, εκφοβισμού και 

διαρκών απειλών, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των θρησκευτικών κινημάτων μέσω καταχώρησης 

παραμένει ελάχιστη και άνιση όταν π.χ. αναγνωρίστηκαν 50 «εγχώριες εκκλησίες» 

προτεσταντών ("house churches") επί 4000 που είχαν υποβάλει αίτηση και ότι η 

καταχώρηση των εκκλησιών αυτών πρέπει να ανανεώνεται σε ετήσια βάση, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φεβρουάριο του 2007 μια διαδήλωση 200 βουδιστών 

ιερωμένων khmers krom για τη θρησκευτική ελευθερία κατεστάλη με βίαιο τρόπο στην 

επαρχία Soc Trang·ότι πέντε μεταξύ αυτών καταδικάστηκαν στις 10 Μαΐου 2007 σε 

ποινές από 2 έως 4 έτη φυλάκισης για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και ότι οι 

θρησκευτικές διώξεις που πλήττουν οι khmers krom έχουν διπλασιαστεί από μια δια της 

βίας αφομίωση, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές μειονότητες των Υψιπέδων του Βορρά και του 

Κέντρου αποτελούν πάντοτε θύματα διακρίσεων, κατασχέσεων των γαιών τους και 

παραβίασης της θρησκευτικής τους ελευθερίας και ότι μόλις 38 θρησκευτικές ομάδες 

αναγνωρίζονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας· ότι ούτε οι ανεξάρτητες ΜΚΟ ούτε 

οι δημοσιογράφοι είχαν ελεύθερη πρόσβαση στα Υψίπεδα προκειμένου να λάβουν γνώση 

της πραγματικής κατάστασης των Montagnards που είχαν επαναπατριστεί από την 

Καμπότζη, 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι διαφωνούντες που συνελήφθησαν μετά το Μάρτιο του 

2007 είχαν αυτή την τύχη γιατί κατηγορούντο για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με 

την «εθνική ασφάλεια», όπως «προπαγάνδα κατά της σοσιαλιστικής δημοκρατίας του 

Βιετνάμ» (άρθρο 88 του ποινικού κώδικα) ή για προσπάθεια «ανατροπής της 

κυβέρνησης» (άρθρο 79)· ότι οι κατηγορίες αυτές σε σχέση με την «εθνική ασφάλεια» 

κρίθηκαν ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

του ΟΗΕ, ο δε ειδικός εισηγητής για τη θρησκευτική μισαλλοδοξία και ομάδα εργασίας 

για την αυθαίρετη κράτηση ζήτησαν την ακύρωση ή την αναθεώρηση της δίκης, 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ λαμβάνει οικονομική βοήθεια από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της στο πλαίσιο της «στρατηγικής ανάπτυξης του νομικού συστήματος» και 

της «στρατηγικής για τη δικαστική μεταρρύθμιση», 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ εξακολουθεί να διεξάγει δίκες χωρίς να σέβεται την 

προϋπόθεση της αθωότητας, τα δικαιώματα της υπεράσπισης ή την ανεξαρτησία των 

δικαστών όπως απεδείχθη στη υπόθεση της δίκης του καθολικού ιερέα Nguyen Van Ly 

(30 Μαρτίου 2007), του Nguyen Van Dai και του Le Thi Cong Nhan (11 Μαΐου 2007), 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακύρωση του διατάγματος 31/ΠΚ του 1997 για την 

«διοικητική κράτηση» δεν μπορεί να μας κάνει να λησμονούμε ότι συνεχίζεται η 

εφαρμογή του διατάγματος 44/2002/PL-UBTVQH10 για την «ρύθμιση των διοικητικών 

παραβιάσεων» που διευρύνει τις δυνατότητες κράτησης των αντιφρονούντων χωρίς δίκη 

βασιζόμενο στην παλαιά και απευκταία πρακτική της εισόδου των διαφωνούντων σε 

ψυχιατρεία, πρακτικής της οποίας έπεσε θύμα ο δικηγόρος Bui Thi Kim Thanh που έχει 

εισαχθεί στο ψυχιατρείο από το Νοέμβριο του 2006 γιατί βοήθησε τους χωρικούς που 



έπεσαν θύματα αδικίας να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πλέον σημαντικός εμπορικός 

εταίρος του Βιετνάμ το οποίο επωφελείται ήδη του Συστήματος Γενικευμένων 

Προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάρτιο του 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει κατά 

30% τη βοήθεια προς το Βιετνάμ για το χρονικό διάστημα 2007-2013 (EUR 

304 000 000) μέρος της οποίας προορίζεται για τη διακυβέρνηση και τα δικαιώματα του 

ανθρώπου, 

1. εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία μπροστά στο νέο κύμα διώξεων των αντιφρονούντων 

στο Βιετνάμ, 

2. απαιτεί ως εκ τούτου την άμεση και άνευ όρων ελευθέρωση όλων των ατόμων που 

κρατούνται γιατί άσκησαν απλώς με ειρηνικό και νόμιμο τρόπο τα δικαιώματά τους στην 

ελευθερία γνώμης, έκφρασης, τύπου και θρησκεύματος, μεταξύ των οποίων ο καθολικός 

ιερέας Nguyen Van Ly (8 χρόνια φυλάκισης), ο Nguyen Phong (6 χρόνια), ο Nguyen 

Binh Thanh (5 χρόνια), ο δικηγόρος Nguyen Van Dai (5 χρόνια) (όλα μέλη του blog του 

διαδικτύου 8406 υπέρ της δημοκρατίας και των μεταρρυθμίσεων) και ο δικηγόρος Le Thi 

Cong Nhan, εκπρόσωπος του Προοδευτικού Κόμματος (4 χρόνια) , ο Tran Quoc Hien, 

εκπρόσωπος της Ενιαίας Οργάνωσης Εργατών-Γεωργών (5 χρόνια), ο Le Nguyen Sang, 

πρόεδρος του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος (ΔΛΚ) (5 χρόνια), ο Nguyen Bac Truyen 

(4 χρόνια), ο Huynh Nguyen Dao (3 χρόνια), καθώς και οι βουδιστές Hoa Hao Duong Thi 

Tron (6 χρόνια), Le Van Soc (6 χρόνια) και Nguyen Van Thuy (5 χρόνια), Nguyen Van 

Tho (4 χρόνια), ο Thich Huyen Quang, Πατριάρχης της Ενωμένης Βουδιστικής 

Εκκλησίας του Βιετνάμ, και οι Thich Quang Do και Bui Thi Kim Thanh· 

3. καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε μορφή καταστολής εναντίον εκείνων που 

ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία πίστης και την 

ελευθερία του συνέρχεσθε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στις αρχές να προβούν επειγόντως σε 

μεταρρύθμιση των διατάξεων σχετικά με την εθνική ασφάλεια και να εξασφαλίσουν ότι 

είτε θα ακυρωθούν είτε θα ευθυγραμμιστούν με το διεθνές δίκαιο· 

4. καλεί το Βιετνάμ να προβεί σε πραγματικές πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια πραγματική δημοκρατία και κράτος δικαίου, 

αρχίζοντας από την καθιέρωση του πολυκομματισμού, τον ελεύθερο Τύπο και τα 

ελεύθερα συνδικάτα· 

5. ζητεί από την κυβέρνηση του Βιετνάμ να σεβαστεί τη θρησκευτική ελευθερία και να 

αποκαταστήσει το νομικό καθεστώς όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα 

της ΕΒΕΒ· 

6. καλεί την κυβέρνηση του Βιετνάμ να σταματήσει τις διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας 

των Montagnards· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάργηση του διατάγματος 31/ΠΚ ως ένα πρώτο 

βήμα προς την κατεύθυνση της δικαστικής μεταρρύθμισης και ζητεί από την κυβέρνηση 

του Βιετνάμ να καταργήσει κάθε μορφή κράτησης χωρίς νομική βοήθεια και ιδιαίτερα το 

διάταγμα 44 του 2002· 



8. ζητεί από τις αρχές του Βιετνάμ να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις του ΟΗΕ και 

ιδιαίτερα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα συμπεράσματά της του 2002, 

καταργώντας τη νομοθεσία της χώρας που έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα του 

ανθρώπου και διασφαλίζοντας στην πράξη τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του 

Βιετνάμ σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα και τα 

δικαιώματα του πολίτη και το Σύμφωνο σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά δικαιώματα· 

9. υπενθυμίζει ότι ο διάλογος μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ για τα δικαιώματα του ανθρώπου 

πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένες βελτιώσεις στο Βιετνάμ· καλεί το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιολογήσουν εκ νέου την πολιτική συνεργασίας με το 

Βιετνάμ λαμβάνοντας υπόψη το πρώτο άρθρο της συμφωνίας συνεργασίας του 1995 που 

βασίζει τη συνεργασία αυτή στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· 

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

Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ASEAN, το Γενικό Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Βιετνάμ. 

 

 

 


