
Vận động chính phủ Hòa Lan dùng “gậy” trong chính 

sách ngoại giao với CS Việt Nam 

 

 
 

Chính phủ Hòa Lan cần áp lực mạnh mẽ lên Hà Nội trước các vi phạm nhân quyền của 

nhà cầm quyền CSVN là đề nghị mà các vị đại diện phía Cộng Đồng Người Việt, Hội Anh 

Em Dân Chủ và đảng Việt Tân tại Hòa Lan đã chuyển đến đại diện của Bộ Ngoại Giao 

Hòa Lan trong buổi gặp gỡ hôm 14/12. 

 

Một phái đoàn người Việt tại Hòa Lan đã đến Bộ Ngoại Giao Hòa Lan để vận động chính 

phủ nước nầy áp lực nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền tệ hại tại Việt Nam nhân Ngày 

Quốc Tế Nhân Quyền 2022. 

 

Phái đoàn đã trình bày vấn đề vi phạm nhân quyền trầm trọng của chế độ độc tài Cộng 

sản Việt Nam hiện nay. Hàng trăm nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, xã hội dân sự và 

môi trường đã bị bắt và cầm tù. Những người chưa bị bắt thì thường xuyên bị quấy nhiễu, 

hạn chế việc đi lại trong nước cũng như cấm xuất cảnh ra nước ngoài. Trong khi đó các 

tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm ở trong các nhà tù thì bị ngược đãi, ốm đau bệnh tật 

không được khám, chữa bệnh, gặp rất nhiều khó khăn trong việc gặp gia đình. 

 

Phái đoàn cho rằng, sở dĩ tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam ngày càng sự gia 

tăng là do trong 4 năm qua, Hoa Kỳ và EU đã giảm nhẹ sức ép với chính phủ độc tài 

CSVN về các vi phạm nhân quyền. 

 



Bà Nguyễn Thị Thu Vân, đại diện 

cho đảng Việt Tân tại Hòa Lan 

trao tập hồ sơ nhân quyền Việt 

Nam đến ông Erik Van 

Oudheusden, phụ trách về chính 

sách cho các nước Á châu, Bộ 

Ngoại Giao Hòa Lan. Ảnh: Cơ sở 

Việt Tân tại Hòa Lan 

  

Luật Sư Nguyễn Văn Đài đề nghị 

với chính phủ Hòa Lan áp lực lên 

nhà cầm quyền CSVN gồm 4 

điểm: Trả tự do ngay lập tức và 

không điều kiện tất cả tù nhân 

chính trị, tù nhân lương tâm; 

không được bắt thêm bất cứ 

người bất đồng chính kiến nào 

khác; hủy bỏ các điều luật mơ hồ 

109, 117, 331 của Bộ luật hình sự 

VN 2015; và cho phép các tổ chức 

xã hội dân sự tự do thành lập và hoạt động. 

 

Hai vị đại diện cho Bộ Ngoại Giao đã đặt nhiều câu hỏi về những vụ việc vi phạm nhân 

quyền. Qua các câu hỏi này cho thấy họ rất quan tâm và hiểu những vấn đề được trình 

bày. 

 

Ông Erik Van Oudheusden và bà Mirjam 

Hoogendam phụ trách về Chính sách 

cho các nước Á Châu đã đại diện Bộ 

Ngoại Giao Hòa Lan tiếp và trao đổi với 

phái đoàn. Phía Việt Nam gồm: Ông 

Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Cộng 

Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại 

Hòa Lan; bà Nguyễn Thị Thu Vân, đại 

diện cho đảng Việt Tân tại Hòa Lan; Luật 

Sư Nguyễn Văn Đài, đại diện Hội Anh 

Em Dân Chủ và bà Tạ Thị Bích Chi hỗ 

trợ phiên dịch cho LS Đài. 

 

Dịp nầy, ông Nguyễn Hữu Phước đã 

trao một thỉnh nguyện thư của Cộng 

Đồng và bà Thu Vân đã trao hồ sơ nhân 

quyền Việt Nam đến vị đại diện của Bộ 

Ngoại Giao. 

TTH tóm lược 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Vân, đại diện cho đảng Việt Tân 

tại Hòa Lan trao tập hồ sơ nhân quyền Việt Nam đến 

ông Erik Van Oudheusden, phụ trách về chính sách 

cho các nước Á châu, Bộ Ngoại Giao Hòa Lan.  

Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Hòa Lan 

 

Ông Nguyễn Hữu Phước, Chủ tịch Cộng Đồng 

Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan - trao 

thỉnh nguyện thư đến ông Erik Van 

Oudheusden, phụ trách về chính sách cho các 

nước Á châu, Bộ Ngoại Giao Hòa Lan. 

 Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Hòa Lan 


