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Nhà Hoạt Động Dân Chủ Việt Nam Thắng Giải
Nhân Quyền Trân Quý của Hàn Quốc
Sài Gòn, Việt Nam – Ngày 4 Tháng 5 Năm 2016
Bác Sı ̃ Nguyễn Đan Quế, nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam vừa
được trao giải Nhân Quyền Gwangju 2016. Bác Sı ̃ Nguyễn Đan Quế là
người Việt đầu tiên đượ c trao giải nhân quyền trân quý này. Kể từ năm
2000, giải thưởng này dành trao tặng cho những người thúc đẩy nhân
quyền, dân chủ và hòa bình qua những hoạt động của họ. Bà Aung
San Su Kyi của Miến Điện đã nhận giải thưởng này vào năm 2004.
"Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế là một nhà hoạt động kiên cường và bền bỉ
cho nhân quyền từ những ngày đầu của phong trào thúc đẩy dân chủ
bất bạo động tại Việt Nam", Cô Thục Vy, điều phối viên của Hội Phụ Nữ
Nhân Quyền Việt Nam, phát biể u. Hội PNNQVN, một tổ chức xã hội
dân sự độc lập tại Việt Nam, đã đề cử bác sĩ Nguyễn Đan Quế cho giải thưởng này. Cô Thục
Vy cho biết thêm, "Bs. Nguyễn Đan Quế đã đóng góp rất nhiều trong việc thành lập tổ chức của
chúng tôi và những hoạt động của ông là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà hoạt động dân chủ
trên cả nước”.
Bs. Nguyễn Đan Quế đã sáng lập Mặt Trận Dân Tộc Tiến Bộ và Cao Trào Nhân Bản theo
đường hướng bất bạo động và thúc đẩy dân chủ để tranh đấu cho nhân quyền cơ bản và
tuyển cử tự do cho tất cả đồng bào Việt Nam. Bs. Nguyễn Đan Quế cũng là người đồng sáng
lập Mạng Lưới Blogger Việt Nam và hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam nhằm tiếp tục
tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ngay cả khi ông đuợc tạo cơ hội để rời khỏi
đất nước, ông đã chọn ở lại tiếp tục tranh đấu bất kể những khó khăn mà ông phải hứng chịu,
trong đó bao gồm những án tù giam với lao động khổ sai, bị tra tấn và bị quản chế tại gia.

Hiện Bs. Nguyễn Đan Quế cư trú tại Sài Gòn và đang bị chính phủ của nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam cấm ra khỏi thành phố cũng như xuất cảnh. Bởi vì cả Bs. Nguyễn Đan Quế
và cô Huỳnh Thục Vy đều bị cấm xuất cảnh, họ không thể nào đi Đại Hàn để tham dự lễ trao
giải vào ngày 18 tháng 5 năm 2016, theo lời mời của Ủy Ban Trao Giải Thưởng Nhân Quyền
Gwangju 2016.
Giải Nhân Quyền Gwangju là một giải thưởng đánh dấu lễ kỷ niệm của phong trào dân chủ
Gwangju Tháng 5 năm 1980. BERSIH 2.0, một tổ chức Mã Lai chuyên tranh đấu cho quyền
bầu cử trong sạch và công bằng cùng chia sẻ giải thưởng này với Bs. Nguyễn Đan Quế.

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam (CTNLTVN) là một tổ chức xã hội dân sự độc lập của
các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Hội CTNLTVN đấu tranh trong ôn hòa và khiêm nhượng
cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, nhân quyền, tự do, dân chủ; cho một chế độ lao
tù chỉ còn có những tù nhân hình sự được đối xử thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế và
cho một đất nước Việt Nam văn minh thịnh vượng, một xã hội an hòa và thái bình, trong đó
toàn dân sống trong tự do và thực sự làm chủ cuôc sống của chính họ. Hội hỗ trợ tinh thần lẫn
vật chất cho các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. Hội CTNLTVN là thành viên của Mạng Lưới
Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Độc Lập Việt Nam (VICSON).
Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (PNNQVN) là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, phi chính
phủ, hoạt động nhằm mục tiêu bảo vệ và phát huy nhân quyền – đặc biệt là nhân quyền của nữ
giới và bảo vệ quyền lợi cũng như thúc đẩy vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội.
Các hoạt động chính của Hội PNNQVN là hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho những người mẹ, vợ
và con của những nhà bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm. Ngoài ra Hội PNNQVN cũng
lên tiếng bảo vệ những phụ nữ bị xúc phạm nhân phẩm, bị xâm phạm các quyền căn bản như
quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do lập hội. Hội PNNQVN là thành viên sáng lập
Mạng Lưới Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Độc Lập Việt Nam (VICSON).
Để biết thêm các thông tin về Hội CTNLTVN, vui lòng truy cập fvpoc.org hay

cuutunhanluongtam.org
Liên hệ qua email:prisonersofconscience@fvpoc.org

Để biết thêm các thông tin về Hội PNNQVN, vui lòng truy cập vnwhr.net
Liên hệ qua email:huynhthucvy@vnwhr.net
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