
Kính gửi các thành viên của Ủy ban Thường vụ về Ngoại giao, Quốc 

phòng và Thương mại, 

 

 Chúng tôi là các thành viên của Bàn tròn Đa Tôn giáo Việt Nam 

(VFORB), đồng ý ký tên để ủng hộ luật của Quốc hội Úc áp dụng các 

biện pháp trừng phạt nhắm vào những người vi phạm nhân quyền và các 

quan chức chính phủ. 

 

 Phần đông chúng tôi đến từ các cộng đồng tôn giáo và các dân tộc thiểu 

số bị đàn áp. Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt có chủ đích sẽ 

khiến những người vi phạm nhân quyền và các quan chức chính phủ bị 

chú ý. Họ sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi tiến hành đàn áp. Có rất 

nhiều quan chức chính phủ đã gửi con đi du học ở Úc và các nước 

Phương Tây, chuyển một phần đáng kể tài sản của mình ra nước ngoài và 

có kế hoạch di cư khi tình hình chính trị biến động. Úc sẽ cùng với các tổ 

chức toàn cầu khác từ chối họ và sẽ gửi một thông điệp nói rõ rằng sẽ 

không có nơi nào để họ dung thân. 

  

Bàn tròn Đa tôn giáo Việt Nam được thành lập vào tháng 3 năm 2016, là 

một diễn đàn dành cho những người ủng hộ nhân quyền và đại diện của 

các tổ chức tôn giáo họp định kỳ mỗi tháng một lần để chia sẻ và cập nhật 

tình hình Tôn giáo. Những người tham gia sẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ 

cho các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Một phần ba trong số 250 tù nhân 

lương tâm ở Việt Nam đến từ các cộng đồng tôn giáo / bản địa bị đàn áp. 

  

Trong ba năm qua, chúng tôi đã gửi hàng tá báo cáo về việc vi phạm các 

quyền khác nhau của Liên Hợp Quốc. Tuy chúng tôi đánh giá cao các cơ 

chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc, nhưng nhược điểm lớn nhất của cơ 

chế này lại thiếu các biện pháp xử phạt. Do đó, rất cần có các biện pháp 

trừng phạt chính phủ chống lại các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp 

Quốc. 

 

Vì thế, chúng tôi kêu gọi Quốc hội Úc thông qua luật có các quy định về 

các biện pháp trừng phạt có mục đích. Luật như thế nên bao gồm các cơ 

chế để tiếp nhận thông tin từ các nhóm xã hội dân sự ở các quốc gia và 

phối hợp với các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. 
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