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Advocaten voor Advocaten

V

Hardhandig optreden door Vietnamese 

overheid jegens dissidenten

Net als in vele landen in de regio Zuidoost-Azië, 

heeft ook in Vietnam de afgelopen jaren het inter-

net zijn intrede gedaan. Tegenwoordig is het inter-

net in Vietnam een steeds populairder wordende 

bron van onafhankelijk nieuws en een platform 

voor maatschappelijk activisme. 

Door: Sophie de Graaf van Lawyers for Lawyers

Vele mensenrechtenverdedigers, onder wie advocaten, brengen 

via het internet zaken van corruptie en zaken van offi cieel machts-

misbruik aan het licht. Sinds 2010 treedt de Vietnamese overheid 

hardhandig op tegen deze dissidenten die zich uiten op internet, 

maar ook tegen dissidenten die gebruik maken van andere media. 

Op grond van restrictieve wetgeving zijn de afgelopen drie jaar vele 

arrestaties verricht en was er een toename en intensivering van poli-

tierepressie, opsluitingen van- en intimidatie jegens dissidenten.

Ook advocaten in Vietnam hebben het zwaar te verduren. Zij komen 

niet alleen in de problemen wanneer zij zich uiten via het internet 

dan wel via andere media, ook wanneer zij activistische bloggers 

bijstaan komen zij in de knel. In de afgelopen jaren werden advo-

caten Cù Huy Hà Vu, Le Thi Cong Nhan, Nguyen Van Dai en Le 

Cong Dinh allen gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf-

fen variërend van drie tot zeven jaar. Zij vertegenwoordigden tal 

van journalisten, mensenrechtenactivisten, schrijvers, bloggers 

en collega-advocaten. De advocaten werden allen veroordeeld op 

grond van artikel 88 van het Vietnamese Wetboek van Strafrecht, 

een bepaling die het verspreiden van propaganda tegen het regime 

en verrichten van staatsondermijnende activiteiten verbiedt en 

daar een maximum gevangenisstraf van 20 jaar aan verbindt. Het 

voeren van ‘propaganda tegen het regime’ waarvoor de advocaten 

veroordeeld zijn, bestond veelal uit het geven van interviews aan 

(internationale) media en het plaatsen van weblogs, waarin zij het 

regime in twijfel trokken.

In september 2012 bereikte de aanval van de Vietnamese overheid 

op dissidenten een hoogtepunt toen de Vietnamese president 

Nguyen Tan Dung het bevel gaf “hard op te treden” tegen iedereen 

die het internet gebruikt om “het regime te belasteren” en voor 

“het verspreiden van propaganda tegen de partij en de staat”. 

Vlak na het geven van dit bevel werd advocaat Le Quoc Quan op 

9 september 2012 fysiek aangevallen. Lawyers for Lawyers (L4L) 

heeft deels zijn medische kosten vergoed. Het is bekend dat 

Quan een weblog had waarop hij over een reeks van gevoelige 

onderwerpen heeft geschreven, zoals burgerrechten, politiek plu-

ralisme en de vrijheid van godsdienst. Op 27 december 2012 werd 

Quan, terwijl hij zijn dochter naar school bracht, gearresteerd 

door de politie in Hanoi op verdenking van ‘belastingontdui-

king’, een aanklacht die vaker wordt gebruikt door de Vietna-

mese autoriteiten om zaken tegen dissidenten mee te fabriceren. 

Het op deze manier inperken van het recht op vrije meningsuiting 

en vervolgen van advocaten vanwege hun legitieme beroepsac-

tiviteiten gaat lijnrecht in tegen Vietnam’s verplichtingen voort-

komende uit internationale mensenrechtenverdragen. L4L voert 

continu campagne voor de veroordeelde advocaten door middel 

van schrijfacties, publicaties, fi nanciële steun en het indienen 

van klachten bij verschillende internationale instanties over de 

arbitraire opsluiting van de advocaten. Dit resulteerde onlangs 

in de vrijlating van Le Cong Dinh, die momenteel voor drie jaar 

onder huisarrest geplaatst is. L4L is blij met de vervroegde vrij-

lating van Le Cong Dinh uit de gevangenis, maar zal actie voor 

hem blijven voeren totdat hij onvoorwaardelijk wordt vrijgelaten.

Meer weten?
Weten wat u zelf kunt doen voor deze en nog vele andere bedreigde 

advocaten? Bezoek www.lawyersforlawyers.org en neem deel aan de 

door L4L georganiseerde acties.

Le Cong Dinh.
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