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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Vietnamu, 

– ob upoštevanju sedmega dialoga med EU in Vietnamom o človekovih pravicah z dne 

1. decembra 2017, 

– ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom, 

podpisanega 27. junija 2012, 

– ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2008, 

– ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948, 

– ob upoštevanju mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, h kateremu 

je Vietnam pristopil leta 1982, 

– ob upoštevanju sklepa evropske varuhinje človekovih pravic z dne 26. februarja 2016 v 

primeru 1409/2014/MHZ o tem, da Evropska komisija ni vnaprej ocenila učinka 

prostotrgovinskega sporazuma med EU in Vietnamom na človekove pravice, 

– ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika, 

A. ker EU ocenjuje, da je Vietnam pomemben partner v Aziji; ker je leto 2015 

zaznamovala 25. obletnica odnosov med EU in Vietnamom; ker so se ti odnosi hitro 

razširili s področij trgovine in pomoči v obsežnejše partnerstvo;  

B. ker je družina 22-letnega videografa in pisca spletnih dnevnikov Nguyen Van Hoaja 

11. januarja 2017 obvestila policijo, da je Nguyen pogrešan, pozneje pa se je izkazalo, 

da ga je policija pridržala brez uradnega naloga;  

C. ker je bil Nguyen Van Hoa najprej aretiran na osnovi 258. člena vietnamskega 

kazenskega zakonika in obtožen „zlorabe demokratičnih svoboščin z namenom 

škodovati interesom države“; ker je bila ta obtožnica aprila 2017 razširjena s kršitvijo 



 

 

88. člena tega zakonika; ker se 88. člen kazenskega zakonika pogosto uporablja zoper 

zagovornike človekovih pravic, ki opozarjajo na zlorabe v Vietnamu;  

D. ker je bil Nguyen Van Hoa 27. novembra 2017 obsojen na sedemletno zaporno kazen, 

ker je v spletu objavil informacije in videe o okoljski katastrofi v pokrajini Ha Tinh, ki 

se je zgodila aprila 2016, ko je tajvanska jeklarna Formosa Ha Tinh v morje nezakonito 

izpustila strupene industrijske odplake, ki so imele uničujoče posledice 200 km vzdolž 

obale ter povzročile pogin morskih organizmov in zdravstvene težave ljudi;  

E. ker je ta nesreča sprožila vsesplošno ogorčenje vietnamskega prebivalstva, obsežno 

odzivanje prek družbenih omrežij in množične mirne demonstracije v večjih 

vietnamskih mestih; ker je bila aretacija Nguyen Van Hoaja samo ena od niza aretacij, 

ki so jih vietnamske oblasti izvedle v dnevih po vietnamskem novem letu (tetu);  

F. ker je ljudsko sodišče pokrajine Ha Tinh na sojenju, ki je trajalo dve uri in pol, Nguyen 

Van Hoaja spoznalo za krivega propagande zoper državo po 88. členu kazenskega 

zakonika; ker Nguyen Van Hoa ni smel poiskati pomoči odvetnika, ki bi ga zastopal na 

obravnavi; 

G. ker je 30. novembra 2017 vietnamsko sodišče potrdilo obsodbo na deset let zaporne 

kazni za Nguyen Ngoc Nhu Quynh, prav tako avtorico spletnih dnevnikov, zaradi 

protidržavne propagande, ker je objavljala kritične članke o uničevanju okolja, politiki 

in smrtih v policijskem priporu;  

H. ker je Urad OZN za človekove pravice v svojih posebnih postopkih in mehanizmih 

večkrat obsodil 88. člen in tudi druge določbe kazenskega zakonika, češ da kršijo 

mednarodno pravo na področju človekovih pravic; 

I. ker je večina medijskih hiš v lasti in pod nadzorom države; ker je svoboda tiska zelo 

omejena; ker se Vietnam v indeksu svobode medijev za leto 2017 organizacije 

Novinarji brez meja med 180 državami uvršča na 175. mesto; ker so oblasti v odgovor 

na vsesplošno ogorčenje vietnamskega prebivalstva po nesreči v pokrajini Ha Tinh 

nemudoma onemogočile dostop do družbenih omrežij, nasilno zatrle proteste in aretirale 

protestnike; 

J. ker je Vietnam aprila 2016 sprejel zakon o dostopu do informacij in spremenjeni zakon 

o tisku, ki omejujeta svobodo izražanja in zaostrujeta cenzuro, ter uredbe, ki 

prepovedujejo proteste pred sodišči v času sojenj;  

K. ker je svoboda veroizpovedi v Vietnamu zatirana, pripadniki katoliške cerkve in drugih 

nepriznanih verstev, kot so Združena vietnamska budistična cerkev in več protestantskih 

cerkva, ter tudi etnične manjšine Montagnardov pa so še naprej žrtve hudega verskega 

preganjanja;  

L. ker je med sedmim dialogom o človekovih pravicah med EU in Vietnamom potekala 

razprava o svobodi izražanja, združevanja, zbiranja, veroizpovedi in prepričanja, pa tudi 

o dostopu do informacij; ker je EU opozorila na razkroj državljanskih in političnih 

pravic v Vietnamu; ker je Vietnam spodbudila, naj izda trajna povabila za izvajalce 

posebnih postopkov OZN; 

1. obsoja sedemletno zaporno kazen za Nguyen Van Hoaja; poudarja, da je samo 

uveljavljal pravico do svobodnega izražanja; poziva vietnamske oblasti, naj ga 



 

 

nemudoma in brezpogojno izpustijo;  

2. je zaskrbljen zaradi vse pogostejših pridržanj, aretacij in obsodb vietnamskih 

državljanov, ker so izrazili svoje mnenje;  

3. je zaskrbljen zaradi vse bolj omejujočega pristopa oblasti do svobode izražanja in 

drugih svoboščin; v zvezi s tem obsoja, da se oblasti zatekajo k fizičnemu in 

psihološkemu ustrahovanju, zunajsodnim hišnim priporom, pritiskom na odvetnike, 

delodajalce, stanodajalce in družinske člane aktivistov ter vsiljivemu nadzoru; prav tako 

je zaskrbljen zaradi omejevanja svobode gibanja, da bi avtorjem spletnih dnevnikov in 

aktivistom preprečili udeležbo na javnih prireditvah, kot so razprave o človekovih 

pravicah, in na sojenju kolegom aktivistom;  

4. poziva vietnamske oblasti, naj izpustijo vse državljane, pridržane zaradi miroljubnega 

uveljavljanja svobode izražanja;  

5. poziva vietnamske oblasti, naj odpravijo vse omejitve za zagovornike človekovih pravic 

in opustijo njihovo preganjanje ter zagotovijo, da bodo lahko vedno opravljali svoje 

legitimne dejavnosti v prid človekovih pravic, svobodno in brez strahu pred 

maščevanjem ali sodnim pregonom; 

6. je globoko zaskrbljen zaradi pogoste uporabe določb o državni varnosti iz vietnamskega 

kazenskega zakonika;  

7. obsoja Vietnam, ker še naprej uporablja smrtno kazen za nekatere zločine proti državni 

varnosti, kot določa spremenjeni kazenski zakonik, in ker obsodbe na smrt še vedno 

izreka; ponavlja, da EU odločno nasprotuje smrtni kazni v vseh primerih in brez izjem; 

znova poziva vietnamske oblasti, naj uvedejo moratorij na smrtno kazen kot prvi korak 

k njeni odpravi za vse zločine;  

8. poziva vietnamsko vlado, naj spremeni nekatere člene kazenskega zakonika, vključno z 

88. členom o propagandi in 79. členom o dejavnostih za strmoglavljenje vlade, ki po 

mnenju Urada visokega komisarja OZN za človekove pravice kršijo mednarodno pravo 

na področju človekovih pravic, ter poskrbi, da se skrbi glede državne varnosti ne bodo 

izrabljale kot izgovor za zatiranje človekovih pravic, med drugim svobode izražanja ter 

svobode veroizpovedi in prepričanja; je zaskrbljen zaradi novega zakona o združevanju 

ter zakona o veroizpovedi in prepričanju, ki ne ustrezata mednarodnim normam; 

9. poziva Vietnam, naj izda trajno povabilo za izvajalce posebnih postopkov OZN, zlasti 

posebnega poročevalca o spodbujanju in varstvu pravice do mnenja in izražanja ter 

posebnega poročevalca o položaju zagovornikov človekovih pravic, ter jim omogoči 

prost in neoviran dostop do vseh, s katerimi se želijo posvetovati;  

10. pozdravlja, da je Vietnam ratificiral konvencijo OZN proti mučenju, in ga poziva, naj jo 

dejansko izvaja, med drugim s pripravo rednih in podrobnih poročil, ki jih zahtevajo 

njene določbe; vztraja, da izjave, pridobljene z mučenjem in drugim slabim ravnanjem, 

niso zanesljivo dokazno gradivo, na osnovi katerega bi lahko obsodili posameznike, ki 

so bili obtoženi propagande ali so bili tarča drugih politično motiviranih obtožb;  

11. pozdravlja okrepljeno partnerstvo in dialog o človekovih pravicah med EU in 

Vietnamom in opozarja na pomen tega dialoga kot ključnega instrumenta, ki bi ga lahko 

učinkovito uporabili, da bi Vietnamu pomagali in ga spodbujali pri izvajanju potrebnih 



 

 

reform;  

12. pozdravlja dejstvo, da je EU med sedmim dialogom o človekovih pravicah z 

Vietnamom načela vprašanje svobode izražanja in združevanja ter vse pogostejših 

primerov pridržanja, aretacij in obsodb; odločno spodbuja Komisijo, naj uvede 

primerjalna merila in mehanizme za spremljanje, da bi sledila napredku dialoga; poziva 

Komisijo in podpredsednico/visoko predstavnico, naj v rednem dialogu z Vietnamom še 

naprej razpravljata o svobodi izražanja, tudi med prihodnjim azijsko-evropskim vrhom 

ASEM v Bruslju leta 2018;  

13. poziva vietnamske oblasti, naj posledice nesreče v pokrajini Ha Tinh, ki je povzročila 

množični pogin rib v tej regiji in prizadela življenja na tisoče ljudi, odpravijo z 

zakonodajnimi ukrepi, ki bodo obnovili in oživili lokalno gospodarstvo;  

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, generalnemu sekretarju združenja ASEAN ter vladi in narodni skupščini 

Vietnama. 


