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Cần Can Thiệp Gấp Cho
Nhà Đấu Tranh Cho Dân Oan Trần Thị Thúy

Trong số 7 người bị chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) kết án tại Bến Tre vào tháng 5/2011, trường hợp 
của bà Trần Thị Thuý đã trở nên vô cùng nghiêm trọng đến mức phải báo động. Đây là những người đã cùng  
với dân oan khiếu kiện đòi lại đất đai bị chính quyền địa phương cướp đoạt. Họ đã bị ghép vào tội hoạt động  
chống phá chế độ; riêng bà Trần Thị Thúy bị xử nặng nhất với bản án 8 năm tù. Kể từ đó tới nay, tình trạng  
của bà Thúy đã trở nên cực kỳ bi đát với những dữ kiện như sau:

1. Trong thời gian điều tra, công an tỉnh Bến Tre đã đánh và đạp vào vùng bụng của bà gây thương tích  
kéo dài cho tới nay. Sức khỏe của bà hiện nay đã trở nên rất tồi tệ.

2. Từ lúc bị đưa vào tù, bà bị cưỡng bức lao động trong tình trạng khắc nghiệt, phải làm những công 
việc nguy hiểm thường dành cho tù đàn ông, phải làm nhiều giờ  mặc dù đang mang bệnh khiến bà 
đã ngất xỉu nhiều lần.

3. Công an từ chối không cho bà được chữa trị dù đang mang bệnh nặng và đã nhiều lần yêu cầu.

4. Công an đối xử vô nhân đạo với bà, dù là phụ nữ nhưng không cho đủ quần áo mặc. Công an chỉ cấp 
cho bà 2 bộ quần áo và buộc bà phải làm công việc nặng nề là đạp trái điều; một việc cực nhọc và 
nguy hiểm vì nhựa trái điều rất độc, văng vào mắt có thể mù và dính vào quần áo khiến cho da bị lở  
loét.

5. Công an giam bà chung với tù hình sự và dùng những người này để đe dọa tính mạng của bà. Mới 
đây công an đã chuyển bà sang trại giam K5 tại Long Khánh, một nơi khắc nghiệt hơn, mà không hề 
thông báo cho gia đình của bà.

Sở dĩ bà Trần Thị Thúy bị chế độ đối xử dã man vì bà đã không chấp nhận bị ép cung. Bà đã cương quyết  
không nhận tội. Công an nhiều lần đã nói thẳng với bà là nếu nhận tội thì sẽ được đối xử khác.

Nhà cầm quyền CSVN đang dùng những biện pháp trừng phạt nặng nề đối với những tù nhân chính trị.  
Chính sách nhà tù của chế độ Hà Nội đã xúc phạm đến nhân phẩm và vi phạm các quyền căn bản của những 
người tù. Đặc biệt, vào tháng 9/2011, Ủy Ban Kiểm Tra Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra 
phán quyết rằng khi kết án và bắt giam bà Trần Thị Thúy và 6 người khác tại Bến Tre, nhà cầm quyền CSVN  
đã vi phạm rất nhiều điều khoản của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Quyền 
Dân Sự và Chính Trị.

Hiện nay với trường hợp của bà Trần Thị Thúy, sự dã man của chế độ đã trở nên quá mức và tồi tệ. Đối với  
một người phụ nữ, chế độ đã đánh đập, dùng nhục hình trong thời gian điều tra, và cưỡng bức lao động dù  
đang mang bệnh nặng. Đảng Việt Tân khẩn thiết báo động tình trạng nghiêm trọng của bà Trần Thị Thúy và 
kêu gọi sự can thiệp của các chính quyền dân chủ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền, và các cơ quan truyền  
thông để kịp thời can thiệp và bảo vệ bà Trần Thị Thúy.
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