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ESPERANTAJ KONTRIBUAĴOJ 2012 
 
Komunismo kaj Homaj rajtoj en Vjetnamio: 
 
VJETNAMIO DAŬRE ĈIKANAS MINORITATOJN 
KAJ SUBPREMAS POLITIKAJN KRITIKANTOJN 
 
 

“Mi proponas, ke la registaro likvidu  
la popolon kaj elektu al si novan.” 

      Bertold Brecht (pri GDR) 
 
 
 
Epilogo: 
La fanatika murdemo de la vjetnamaj komunistoj –  
La historiaj premisoj 
 
Kiel konate, sub diversaj komunismaj reĝimoj pereis plej multaj homoj en la historio de la homaro. La 
Nigra Libro de la Komunismo  (publikigita en 1997) kalkulis jenajn ciferojn: Sovetunio - 20 milionoj, 
Ĉinio - 64 milionoj, Nordkoreia - 2 milionoj, Kamboĝo - 2 milionoj, Orienta Eŭropo - 1 miliono, 
Latinameriko - 150’000, Afriko - 17 milionoj, Afganio - 1,5 miliono. Sumo do ĉirkaŭ 90 milionoj, plej 
verŝajne eĉ pli, ĉar okazis diversaj eventoj (rekte aŭ nerekte ligitaj kun la komunisma teroro), kies 
viktimonombro neniam fariĝis konata aŭ restis sekreta. 

Pri la trompitaj iluzioj de la vjetnama komunismo atentigis Jean-Louis Margolin en la  Nigra 
Libro de la Komunismo (1997), kiu mencias la ciferon de minimume 1 miliono da pereintoj sub la 
vjetnama komunismo. Akcepti la misojn de la vjetnamaj komunistoj ŝajne estis malfacila afero por 
multaj homoj – ne nur komunistoj – en Okcidento, kiuj samtempe aktivigis la amasojn kontraŭ la 
krimoj de la franca koloniismo kaj usona imperiismo kaj tiel en principo aliĝis al la flanko de la 
Komunisma Partio de Vjetnamio (KPV). De tie la vojo estis mallonga por deklari, ke KPV respegulas 
la nostalgion de tuta popolo por starigi fratecan kaj egalecan socion. Diversaj gravuloj de la okcidenta 
maldekstra movado hodiaŭ konfesas, ke tiu sinteno estis tro naiva. Al tiu sinteno sendube kontribuis la 
romantika bildo pri la vjetnama ’heroo’ Ho Chi Minh (vidu mian prian artkolon) kaj la efika ideologia 
propagando flanke de la vjetnama registaro, kiun la naivuloj en Okcidento, kaj ne nur en Okcidento, 
simple kredis. Volonte oni fidis la certigon, ke KPV ne apartenas al la stalinismaj aŭ maoismaj partioj, 
konata de Sovetunio, Ĉinio kaj Nordkoreio. Kaj la ’naciisma’ stampo ankaŭ trompis la admirantojn de 
Vjetnamio kaj de ties gvida partio, kies nomo ’komunisma’ ŝajnis esti nur etikedo. 

Sendube, la heroan patriotismon de la vjetnamoj kaj vjetnamaj komunistoj kontraŭ francoj, 
japanoj, usonanoj kaj aliaj agresintoj mem oni ne povas nei. Male, la krimoj de la francaj, japanaj, 
usonaj kaj aliaj koloniistoj ne estas forgeseblaj aŭ bagateligeblaj kaj ĉiam devas esti revokitaj en la 
memoron kaj konscion de la sekvaj generacioj. Sed se oni rigardas malantaŭ la fasadon de la vjetnama 
naciisma kaj naciliberiga unueca fronto, oni vole nevole malkovras netan kaj primitivan teroron, kiu 
estis akompanata de aparte tragikaj ideologiaj hipokriteco kaj submetiĝemo de la vjetnamoj vidalvide 
de la fifamaj stalinismaj kaj maoismaj originaloj kaj modeloj, ĉe kiuj ankaŭ krudaj perfido kaj 
konspirado (de la propraj homoj) ludis elstaran rolon. Kiel montras la biografia skizo pri Ho Chi Minh, 
la fondo de la komunista partio de Vjetnamio certe spertis malfavorajn kondiĉojn. Naciisma terorismo 
kaj ideologia fanatikismo, ĉiuspecaj altnivelaj krimoj kaj murdoj akompanis la agadon de tiu partio de 
la komenco, ofte pro bagatelaj, pretekstaj kaj nepravigeblaj kialoj. Ekzemple, kiam la vjetnamaj 
komunistoj kadre de la Komunisma Partio de Hindoĉinio (KPIC) en 1931 komencis establi 
kamparanajn ‘sovetojn’, centoj da bienistoj estis likviditaj, cetere tute senutile por la evoluo de la 
lando. Kiam KPIC en formo de Vietminh startis la reagan kontraŭan batalon, “perfiduloj” kaj 
“reakciuloj” estis venĝitaj, kio kaŭzis sennombrajn superfluajn viktimojn. Por elimini la 
grandfarmistojn kaj mandarenojn, por kondamni ilin kaj konfiski ilian posedaĵon estis instalitaj t.n. 
“popoltribunaloj”, kies rolo estis senkompate kaj sen respekto al ajna racia jura principo kondamni ilin 
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al morto aŭ multjara puno. La teroro direktis sin samtempe kontraŭ la politikaj kontraŭuloj de KPIC, 
kiu disponis nur ĉirkaŭ 5000 aktivulojn. Komenciĝis ankaŭ sovaĝa ĉasado de membroj de la naciisma 
Dai-Viet-partio, kiu estis aliancano de la japanoj. Post la revolucia venko de KPIC estis forigitaj ĉefe 
internaj konkurentoj kaj t.n. trockistoj, ilia gvidanto Ta Thu Tau estis arestita kaj mortigita en la 
provinco Quang Ngai, kie la purigoj estis aparte vastaj kaj efikaj. La komunisma estro de Sajgono, 
Tran Van Giau, rifuzis la respondecon pri la murdoj, sed tamen pravigis ilin, ĉar inter la mortigitoj li 
vidis “perfidulojn de la patrio“, kiuj estas punendaj (iom similan sintenon cetere aplikis Ho Chi Minh 
mem, kiu montris du diversajn vizaĝojn). En artikolo de Vietminh en Hanojo de la 29a de aŭgusto 
1945 estis alvokite fondi en ĉiuj urbaj kvartaloj kaj vilaĝoj “Komitatojn por la eliminado de 
perfiduoj“. Dekoj, eble centoj da “trockistoj“ estis ĉasitaj kaj mortigitaj. En aŭgusto estis organizita, 
laŭ sovetia modelo, la ŝtata sekureco. Vietminh vagadis tra la stratoj kaj mortigis laŭplaĉe homojn, 
precipe francojn. kiujn celis la ĉefa agreso. Por aŭgusto kaj septembro estis kalkulitaj miloj da 
mortigitoj kaj dekmiloj da arestitoj. Poste okazis sangaj bataloj inter anoj de KPIC kaj la radikala 
nacia partio VNQDD, kiu perdis multajn membrojn. Miloj da personoj pereis en koncentrejoj, al kiuj 
oni rifuzis akcepteblajn higienajn kondiĉojn, nutraĵojn kaj kuracistan servon. La francaj kaptitoj estis 
proklamitaj kiel “militkrimuloj“ kaj antaŭviditaj por la reedukado, laŭ ĉina maniero, kiu estas 
konsiderata kiel aparte senkompata (ekde 1950 amase alvenis ĉinaj “konsilantoj“ al Vjetnamio). Laŭ 
ĉina metodo okazis en norda Vjetnamio (t.n. “Vjetnama Demokratia Respubliko“) en la unua duono de 
la 50aj jaroj ankaŭ la agrikultura “reformo”. La barbaraj metodoj kaj kruelaj rimedoj estis la samaj kiel 
ĉe la granda najbaro en la nordo. Sekve de tio, laŭ deviga kvoto de 4-5 procentoj de la kampara popolo 
en furiozaj brutalaj amokaj ekscesoj homoj estis arbitre kaptitaj, arestitaj, kulpigitaj, akuzitaj aŭ 
likviditaj pro iuj (ĉu elpensitaj) “krimoj”, ilia posedaĵo estis konfiskita, kompletaj familioj estis 
ruinigitaj, degraditaj kaj estingitaj aŭ enprizonigitaj, sendepende de iliaj politikaj ’meritoj’. Tiel 
evidentiĝis la senkompata dogmismo de la vjetnama komunisma partio, kiu celis la volon totalisme 
kontroli la “novan”, laŭdire demokratian socion. La partio mem sentis sin senerara (neerarpova). 
Lavango de la perforto estis la sekvo, kiu atingis sian kulminon en 1956. Malamon predikis precipe Le 
Duc Tho (la posta nobelpremiito pri paco!) Kaj la partia gazeto Nhan  Dan akcelis la agreseman tonon 
kontraŭ la “burĝa“ klaso, kiun oni deziris vidi likvidita prefere hodiaŭ ol morgaŭ. Nun komenciĝis 
ankaŭ agresema kampanjo kontraŭ “kontraŭ-revoluciaj elementoj“, kiujn oni supozis ene de la 
komunisma partio mem. Trafitaj estis precipe personoj, kiujn oni suspektis pro iama kunlaboro kun 
Kuomintang. La paranojo ne konis limojn. Sekve, pereis multaj herooj de la hindoĉina milito, aŭ ili 
malaperis en lagroj. La jaro 1956 do signifas por la vjetnamaj komunistoj koŝmaron, traŭmaton ĝis 
nun: 0,3–0,4 procentoj de la tuta popolo estis perdita kaj 50’000-100’000 personoj estis enprizonigitaj, 
en la kamparo 86% iĝis viktimoj de la teroro kaj purigoj, kaj 95% de la partiaj gvidantoj, kiuj 
partoprenis en la kontraŭfranca ribelo, estis ekskluditaj el la partio. Ĉirkaŭ 600’000 katolikoj, kiun la 
komunisma reĝimo persekutis en organizita kampanjo, fuĝis el la nordo en la sudon de Vjetnamio. La 
XX. partia tago de KPSU pozitive efikis al Vjetnamio nur mallonge. Jam en decembro 1956 kritikuloj 
estis denove malpermesitaj, cetere kun la subteno de Ho Chi Minh persone, kiu opiniis ke kritiko 
damaĝas la aferon de la komunisma konstruo. Kvankam Ho Chi Minh (+1969) en principo esprimis 
sin kontraŭ perforto, ŝajnas, ke li tamen toleris ĉiujn tiujn neforgesindajn krimojn. Post kiam la milito 
reekflamis en la sudo en 1957, la komunistoj de la nordo decidis ĝin vastigi, enkalkulante novajn 
grandegajn viktimarojn. Komence de 1958, 476 “ideologiaj sabotistoj“ estis senditaj en koncentrejon, 
kie oni volis “reeduki“ ilin. La fuŝa rekonstuado de la akviga sistemo kondukis al malsatkrizo, kies 
ekzakta nombro de mortintoj neniam estis nomita. Inter 1963 kaj 1965 centoj da “porsovetiaj“ partiaj 
gvidantoj estis purigitaj, kadre de la oficiale proklamita “kontraŭreviziismo“ kaj la memoro pri la 
“reviziisto” Ĥruŝĉov estis eliminita. Ankaŭ dum la “usona milito“ okazis sennombraj murdoj kaj 
mistraktoj flanke de la komunistoj kontraŭ la propra popolo (t.e. kontraŭ t.n. “perfiduloj“ kaj 
“altrudiĝemaj“ civiluloj). Malfacilas reale pritaksi la nombron de viktimoj. Alia masakro de Vietcong 
estas konata: En februaro 1968 dum la okupado de la urbo Hue, inter 3000 kaj 6000 homoj, inter ili 
vjetnamaj pastroj, francaj monaĥoj, germanaj kuracistoj kaj “klasmalamikoj“, estis mortigitaj de 
Vietcong. La kaŭzintoj de tiuj krimoj neniam klarigis aŭ konfesis tiun krimon, kaj la plej lastaj 
viktimoj de la “reedukado” revenis el la lagroj nur en 1986. Pham Van Dong, la tiama ĉefministro, 
parolis en 1980 pri 200’000 personoj troviĝantaj en tiaj lagroj. Sed laŭ aliaj pritaksoj verŝajne temas 
pri 500’000 ĝis 1 miliono. Ĉi tiuj ciferoj ne inkluzivas homojn, kiuj estis koncernitaj de pli malduraj 
reedukaj rimedoj por ‘nur’ kelkaj semajnoj. Doan Van Toai imprese priskribis la terurajn kondiĉojn de 
la vjetnama Gulago. Ili memorigas la ĉinajn kutimojn. En 1988 la vjetnama flanko konfirmis, ke la 
plej lastaj lagroj en la montara regiono de la nordo estis fermitaj kaj la plimulto de la prizonuloj 
liberigitaj. Ne inkluzivita en tiuj ciferoj estas ankaŭ kvincentmilo da viktimoj, kiuj kiel ‘boat people’ 
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fuĝis post la akaparo de la politika povo kaj la malpermeso de la privata sektoro far la komunistoj. 
Multaj (cetere, la plimulto de ili estis ĉinoj) pereis au fariĝis viktimoj de piratoj.1  UNHCR taksas, ke 
ĉ. 30% de tiuj rifuĝintoj pereis sur boatoj en la maro. La manko de fakuloj sekve al tiu elmigra ondo 
estas sentebla ĝis nun. La sudo, kiu estis merkatekonomie strukturita kaj preskaŭ komplete dependis 
de la usona kapitalo, estis restrukturita laŭ la sovetia modelo, la agrikulturo estis kolektivigita kaj la 
entreprenoj ŝtatigitaj. Tiom pri la antaŭhistorio de la vjetnama komunismo. Eblas konkludi, ke 
Vjetnamio estas regata de posteuloj de organizaĵo, kiu organizis, kaŭzis kaj respondecas grandstilajn 
amasmurdojn kaj genocidon kontraŭ la propra popolo, do altnivelajn krimojn por kiuj ĝi neniam devis 
transpreni la respondecon kaj por kiuj neniu reprezentanto de tiu reĝimo estis metita antaŭ ia 
(internacia) tribunalo kaj adekvate punita. En tio troviĝas la reala tragiko kaj skandalo el hodiaŭa 
vidpunkto.2 
 
 
Lastatempa ekonomia kaj politika evoluo de Vjetnamio kaj ĝia publika 
percepto 
 
La celo de ĉi tiu raporto ne estas analizi la aktualan politikan, ekonomian kaj socian situacion aŭ 
evoluon de Vjetnamio.3 Pri tio oni povas abunde informiĝi nacilingve, same cetere pri ĉiuj aliaj temoj 
tuŝitaj ĉi tie.4 Tamen, kelkaj faktoj kaj principaj rimarkoj lige kun la politika evoluo estas necesaj, ĉar 
historio, politiko, socio kaj ekonomio estas senpere ligitaj unu kun la aliaj. 

Laŭ artikolo 4 de la konstitucio de la Vjetnama Socialisma Respubliko,5 kiu estis fondita en 
1976 kiel unuiĝo de Norda kaj Suda Vjetnamio, la Komunisma Partio de Vjetnamio, bazinta sin sur la 
marksismo-leninismo, konsideras sin kiel solan gvidan politikan forton de la ‘laborista klaso’.6 Kun 
ĉiuj konsekvencoj, kiujn tiu politika sistemo, kiu heredis la stalinisman-maoisman tradicion, havas. 

En la ekstera politiko, Vjetnamio, kiu ĝis la fino de la 80aj jaroj mem ankoraŭ elpaŝis kiel 
agresanto kaj okupanto kontraŭ siaj najbaroj, precipe Kamboĝo7, modifis en 1989 la preamblon de sia 
konstitucio kaj rezignis pri formuloj pri akuzoj je agresemo kaj imperiismo flanke de Usono, Ĉinio, 
Francio kaj Japanio.8 En 1993, la franca prezidento François Mitterrand vizitis kiel unua okcidenta 
ŝtatestro Vjetnamion, kaj baldaŭ ankaŭ Vaŝingtono normaligis siajn rilatojn kun Hanojo. 
 

 
Ekonomia evoluo 
 
Koncerne la ekonomion, fakte jam en la 70aj jaroj Vjetnamio eksperimentis kun miksitaj 

formoj inter plan- kaj merkatsistemo, sed tiuj provoj tiam ankoraŭ fiaskis. Sekve al tio komence de la 
80aj jaroj regis malsato kaj alta inflacio kaj Vjetnamio fariĝis unu el la plej mizeraj landoj de la mondo 
kaj komplete dependis de la helpo de COMECON, al kiu Vjetnamio aliĝis en 1978.9 Inter 1976 kaj 

                                                 
1 Laŭ la raporto de Jean-Louis Margolin en la Nigra Libro de la Komunismo, germana eldono (1998), p. 630-
639.  
2 Leginda estas ankaŭ: Horlemann, J. kaj Gäng, P.: Vietnam. Genesis eines Konflikts. Suhrkamp 1968. 
3 La ideo por ĉi tiu studo estiĝis ĉar ĝia aŭtoro kredas, ke la Esperanto-movado (UEA kongresas en 2012 en 
Hanojo) ŝajne nur rozkolore propagandas Vjetnamion kaj ties turismon, dum la realaj problemoj de la homaj kaj 
civitanaj rajtoj samkiel de la etnaj kaj religiaj minoritatoj en tiu azia lando, kiu estas regata monopolisme de la 
komunisma partio, restas ne menciitaj kaj prisilentitaj. La aŭtoro de ĉi tiu diskutkontribuaĵo, kiu studis historion 
kaj internacian juron, ne konsideras sin fakulo pri Vjetnamio kaj ankaŭ neniam estis en Vjetnamio. Lia teksto 
baziĝas sur la faka, registara kaj neregistara kaj publica-ĵurnalisma literaturo (ĉefe trovebla en la interreto); 
temas do pri resursoj kiujn mi konsideras altgrade esencaj kaj kredindaj.  
4 Vd. ekzemple: http://www.bpb.de/files/P8B3CV.pdf kaj http://www.daburna.de/download/Seminararbeit-
Vietnams-politische-Situation.pdf. 
5 Vd. http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English/legaldocuments/Policies?categoryId=886&articleId 
=10002658. 
6 La Vjetnaman Konstitucion oni trovas en la interreto. Ĉu ĝi ekzistas ankaŭ en Esperanto ne estas konate. 
7 En 1979 Hanojo sendis soldatojn al Kamboĝo, kiun ĝi okupis. 
8 Cetere, oni ne forgesu, ke Vjetnamio estis sub miljara ĉina regado, kiu estis finita nur en 993 p.K. Sed la ĉina 
influo fakte daŭris ĝis en la 19an jarcenton kaj povis esti finita nur en 1884, kiam Ĉinio formale rezignis pri 
Vjetnamio. 
9 Vd. http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Vietnams. 
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1986 Vjetnamio aplikis centran administran ekonomion kaj estis regata per dekretoj. Post jaroj de 
ekonomia krizado kaj stagnado la Komunisma Partio de Vjetnamio lanĉis en la 80aj jaroj, pli precize 
en 1986 (mortojaro de Le Duan), sub Nguyen Van Linh, nova ĝenerala sekretario de KPV, ampleksan 
reformprogramon, kiu estis nomata ‘Doi Moi’ (kio signifas renovigon).10 La celo de tiu ĉi ambicia 
ekonomia kaj socia reformo, kiu orientiĝis laŭ la ĉina modelo, estis la iom post ioma transformiĝo en 
“socialisman merkatekonomion”, kiu devis esti ligita kun ekonomia liberaliĝo kaj integriĝo en la 
mondan ekonomion. 

Paradokse al tiuj intencoj, celdeklaroj kaj proklamoj, en 1988 Vjetnamio oficiale fariĝis 
unupartia ŝtato. Per tio Vjetnamio decidis daŭre ekskludi la politikan pluralismon, rifuzi kaj maltoleri 
la ekziston de aliaj politikaj partioj kaj nei la demokration laŭ okcidenta kompreno. Malgraŭ tio, 
komence de la 90aj jaroj Vjetnamio eskapis la internacian izolitecon, kaj prezidento Clinton rezignis 
pri la komerca embargo, kiun Usono enkondukis en 1964 kontraŭ Vjetnamio.11 Samtempe, Vjetnamio 
perdis la ekonomian subtenon de Moskvo, kie la socialismo kolapsis. Tio kaŭzis realproksimiĝon de 
Hanojo al Pekino, sed ankaŭ la malfermiĝo al la Okcidento fariĝis pli kaj pli alloga opcio. Krom tio, 
Vjetnamio retiris siajn soldatojn el Kamboĝo kaj komencis okupiĝi pli kaj pli pri si mem. En 1995 
Vjetnamio fariĝis membro de ASEAN kaj post longdaŭraj kompleksaj intertraktoj en 2007 ankaŭ 
membro de WTO.12 Sekve al tiu furora ekonomia evoluo, la eksterlandaj investoj amase fluis en la 
landon, tiel ke la ekonomia kresko parte atingis sensaciajn 7-10 procentojn. Precipe vjetnamoj vivantaj 
en eksterlando intense kontribuis al tiu rapida disvolviĝo. La rapida ekonomia evoluo en Vjetnamio 
estas ŝuldata ĉefe al la rapida kresko de la eksporto kaj alta produktiveco de la privata sektoro. Sed pro 
la lastatempa marapidiĝo kaj kriziĝo de la monda ekonomio ankaŭ la vjetnama ekonomio estis 
bremsita. La tro ‘varma’ ekonomia evoluo, strukturaj problemoj, malfacila mona politiko kaj la 
inflacio (kiu en 2008 atingis 25 procentojn13) kaŭzis, ke la vjetnama registaro devis iom bridi la 
ambiciajn kreskocelojn. Kvankam ekzistas multaj progresoj, el la vidpunkto de la WTO-normoj estos 
realigendaj ankoraŭ multaj reformoj, kiuj celu redukti la altgradan korupton, fortigi la merkatan 
orientiĝon de la ŝtataj entreprenoj, pli bone gvidi kaj kontroli la financan sektoron, malpliigi la 
bankajn riskojn, altigi la nombron de kvalifikitaj laborfortoj. Vjetnamio projektis ankaŭ politikon de la 
mediprotektado, sed ĉi-rilate ankoraŭ mankas konkretaj rimedoj por efike efektivigi ĝin. Koncerne la 
malriĉecon de la popolo, kiu povis esti principe kaj ĝenerale iom reduktita pro la ekonomia kresko,14 
tamen ekzistas grandaj diferencoj inter kampara kaj urba loĝantaro. Laŭ la bruta enlanda produkto15 la 
vjetnama popolo restis malriĉa. Praktike tio signifas, ke la plimulto de la homoj en Vjetnamio ne 
gajnas pli ol kelkajn dolarojn ĉiutage. Lige kun tio observeblas mafiaj tendencoj en la komerca mondo 
de Vjetnamio, en la administracio kaj en la popolo mem. La vaste praktikata korupto – laŭ la listo de 
Transparency International en 2011 Vjetnamio okupis la 112an lokon de entute 182 landoj16 – riskas 
subfosi la kredindecon de la landa politiko entute. La standardoj rilate al la sansistemo, maljunulaj 
pensioj, senlaborec-asekuro kaj klerigo-kvalito restas daŭre sur relative malalta nivelo. Konsidere al la 
kvanto de la loĝantaro – en Vjetnamio vivas inter 87 kaj 91 milionoj da homoj – la popola kreskas nur 
je 1,3-1,4 procentoj.17 T.e., ĉi-rilate Vjetnamio okupas nur la 117an pozicion en la mondo, kio por azia 
lando estas sufiĉe surpriza.18 Ĝis la jaro 2020 demografoj antaŭvidas por Vjetnamio 120 milionojn da 
loĝantoj.19 

Se paroli pri la ekonomio oni ne forgesu la gravan rolon de la turismo. Vjetnamio fariĝis ŝatata 
feria celo en sudorienta Azio, komparebla kun Kubo en Latinameriko. En la jaro 2007 la nombro de 
eksterlandaj turistoj unuafoje superis kvar milionojn. Tio signifas, ke Vjetnamio ekokupis la naŭan 
pozicion de la plej ofte vizitataj landoj en Malproksima Oriento. Fakte, ĉefe ĉinaj turistoj amase 
                                                 
10 Pri la stato de tiuj reformoj vd. W. Frehner: Die Nationalversammlung in Vietnam auf dem langen Weg zu 
einer demokratischen Institution (http://www.kas.de/wf/doc/kas_10678-1522-1-30.pdf?070418110714). Pri Doi 
Moi vd. interreton/Vikipedion. 
11 Vd. „Clinton hebt Vietnam-Embargo auf“ (Berliner Zeitung, 5.2.1994, online). 
12 Vd. „Die USA ebnen Hanoi den Weg zur WTO“ (NZZ, 16.5. 2006, online). 
13 Vd. NZZ 11.6.2008; Tamen, en 2010 ĝi falis al 11,8% 
(http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=vm&v=71&l=de), sed poste denove kreskis al ĉ. 23% kaj iom 
malkreskis al ĉ. 14% (http://www.tradingeconomics.com/Vietnam/inflation-cpi). 
14 Vd. „Erfolgreiche Armutsbekämpfung in Vietnam“ (NZZ, 4.4.2005, online). 
15 Komp. http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_countries_by_GDP_(nominal). 
16 Vd. http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index. 
17 Vd. http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam#Bevölkerung. 
18 Komp. http://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/bevoelkerungswachstum.aspx. 
19 Vd. http://www.kas.de/wf/doc/kas_6652-1522-1-30.pdf?050516085510, p. 1. 
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vizitas Vjetnamion (pli ol 900’000 en 2010), laŭ posta vico sudkoreoj (500’000), usonanoj (430’000), 
japanoj (442’000), tajvananoj (334’000), aŭstralianoj (278’000) kaj tajlandanoj (223’000). El Eŭropo 
alvenis en la jaro 2010 preskaŭ 200’000 francoj, en 2007 106’000 britoj kaj 96’000 germanoj. La 
gastronomio apartenas al la integra parto de la servoindustrio, kiu kovras unu trionon de la bruta 
enlanda produkto. En 2077 la turismo kontribuis al ĝi per 4,5%. Post la peza industrio kaj la urba 
konstruado, la plimulto de la eksterlanda mono estas investita en hotelajn projektojn.20 
 
 

Politikaj reformoj 
 

En la pasintaj jaroj aŭ jardekoj la registaro faris, apud ekonomiaj, ankaŭ kelkajn politikajn 
reformojn, kiuj antaŭvidas ekzemple la fortigon de la rolo de la parlamento kaj la procezon de la 
malcentrigo de la politikaj decidoj kiel ankaŭ la plibonigon de la administra aparato.21 Dume, tiuj 
reformoj ŝajnas nur modestaj kaj kosmetikaj, sed tamen, ankaŭ la politiko en Vjetmanio iom moviĝas, 
verŝajne grandparte pro la premo de eksterlando, sed ne nur. Observantoj kredas konstati progresojn, 
kvankam malrapidajn. Ĉi-rilatan optimisman raporton publikigis en 2007 la germana Konrad-
Adenauer-Fondaĵo, en kiu la koncerna aŭtoro konstatis kelkajn kuraĝigajn signalojn sur la kampo de la 
konstitucia kaj parlamenta laboro. Laŭ tiu raporto, post balotoj, okazantaj ĉiujn 5 jarojn, okazas nun 
pli drasta renoviĝo de parlamentaj deputitoj (ĉ. 30%), en la parlamento. Nomata Nacia Asembleo, 
sidas nun pli da junaj homoj, pli multaj virinoj kaj reprezentantoj de etnaj minoritatoj kaj pli multaj 
politike ’sendependaj’ deputitoj (ĉ. 10%). Okazas pli ofte malfermaj, pli kritikaj kaj pli dinamikaj 
diskutoj, kiuj antaŭe ne estis imageblaj. Malgraŭ pli varia parlamentanaro kaj malgraŭ la ebleco elekti 
inter pluraj kandidatoj, oni ne forgesu, ke 90% de la deputitoj daŭre estas devigitaj al la komunisma 
partio,22 dum aliaj partioj ne estas tolerataj. Ankaŭ Sendependa Elekta Komisiono ne ekzistas, kaj ĉio 
restas en principo dependa de la volo de la komunisma partio.23  

La plej lastaj parlamentaj balotoj okazis en majo 2011 (unu jaron pli frue ol antaŭvidite, kaj en 
la sama jaro okazis la Partia Konferenco). En la aktuala 13a Nacia Asembleo 17,1% ne estas 
kandidatoj de la reganta partio nek membroj de tiu partio, kaj granda parto estas universitataj kleruloj 
aŭ altlernejaj finstudintoj, do la vjetnaman parlamenton jam konsistigas malpli da laboristoj kaj 
kamparanoj. Tiel, la vjetnama parlamento evidente ne nur pli reale respegulas la popolajn kaj 
provincajn interesojn, sed ankaŭ politike iom emancipiĝis kaj ĉesis resti nura konfirmanto kaj 
aplaŭdanto de la decidoj de la komunisma partio. Malgraŭ tiuj videblaj parlamentaj progresoj, grandaj 
problemoj restas, kiel konfirmas la menciita raporto, la maltransparenteco kaj la sekretuma kulto en 
politikaj medioj, kvankam la ŝtataj instancoj nun pli ofte interkomunikadas. Sur la ebeno de la politika 
demokratio daŭre ne ekzistas la distingo inter judikativo, legislativo kaj ekzekutivo. Administraj kaj 
konstituciaj tribunaloj ne ekzistas en Vjetnamio, sed aliflanke daŭre funkcias la fifamaj 
popoltribunaloj, kiujn la komunistoj siatempe enkondukis, por fari farsprocesojn laŭ stalinisma 
maniero de la 30aj jaroj. Krom tio, la leĝoj havas en Vjetnamio malaltan kvaliton kaj estas 
karakterizitaj de realec-fremdaj celaroj.24 En la komunisma partio jam delonge mankas karisma 
gvidanto, kio indikas certagradan krizon de la komunisma partio kaj de la vjetnama komunismo 
entute. Ŝajnas, ke pri tiu fakto oni tute konscias en la partio. Jam en 1996 iu gvida komunisma 
ideologo parolis pri grava mizero kaj krizo de la KPV.25 La ŝajne eterne valida slogano “ni gajnis la 
militon” perdis sian allogon. Same la dogmisma marksismo-leninismo, kompletigita per iuj (dubindaj) 
ideoj de Ho Chi Minh, kun siaj malaktualaj kaj malplenaj propagandaj frazaĵoj ĝenerale perdis sian 
signifon. La plumpa dogmismo de la komunistoj ŝajne servas nur por pravigi la kontroladon de la 

                                                 
20 Vd. http://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus_in_Vietnam. 
21 Vd. http://www.kas.de/wf/doc/kas_12010-1522-1-30.pdf?071003094919. 
22 Al kiu apartenas ne pli ol 3 milionoj membroj, do eĉ ne 10 procentoj de la tutlanda loĝantaro. 
23 Vd. „Vietnam im Superwahljahr. Das Durchsteuern wird schwieriger“ (http://library.fes.de/pdf-
files/iez/08229.pdf.) 
24 Vd. Frehner, W.: Die Nationalversammlung in Vietnam auf dem langen Weg zu einer demokratischen 
Institution: http://www.kas.de/wf/doc/kas_10678-1522-1-30.pdf?070418110714. Pri la Nacia Asembleo vd. 
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Assembly_of_Vietnam. Pri la 13a Parlamento vd. 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quốc_hội_Việt_Nam_khóa_XIII (pere de Google translate eblas kompreni la 
Vietnamlingvan enhavon en aliaj lngvoj). Retujo de la Vjetnama Nacia Asembleo: 
http://www.na.gov.vn/htx/English/C1330/#K5im9gk20sZ2. 
25 Pri KPV kaj la konsisteco de ĝia politburoo vd.  http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Vietnam. 
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lando kaj popolo far ili kaj la konservadon de la komunisma politika monopolo. Ankaŭ la argumento, 
ke sen la komunisma partio regus kaoso en la lando, ne plu konvinkas. Por savi sian historian rolon kaj 
konservi sian ekzistan legitimecon la partio enkondukis ekonomiajn reformjn kaj permesis la privatan 
posedon. Do, en Vjetnamio praktike „kunekzistas“ komunismo kaj kapitalismo, temas do pri stranga 
hibrida sistemo, kiu ŝajne funkcias, sed kiom longe ankoraŭ? 

Sed ankaŭ flanke de la vjetnama opozicio mankas tia karisma persono kiel Aung San Suu Kyi 
en Birmo-Mjanmaro aŭ Yoani Sánchez en Kubo. Krom kelkaj internacie apenaŭ konataj bloguloj kaj 
opoziuciuloj neniu centra influa figuro à la Lech Wałęsa aŭ Václav Havel atentigas en Vjetnamio pri 
la problemoj de la homaj rajtoj. Estas malfacile taksi la kvanton kaj kvaliton de la vjetnama opozicio. 

Do, restas longa vojo al iu normala demokratia sistemo. Ene de la komunisma sistemo laŭ la 
leninisma-stalinisma tipo kiel ĝi ankoraŭ ekzistas en Vjetnamio, oni praktike povas ekskludi ĝin, 
despli ke la komunistoj de la sovetia tipo cinike asertas, ke ili realigis sian propran demokration. Sed 
laŭ la Demokratia Indekso de The Economist Vjetnamio restis nur sur la 143a loko el 167 
landoj.26 Ke do Vjetnamio ne estas libera lando (laŭ Freedom House), ne necesas aparte 
substreki.27 El la vidpunkto de la kritikantoj de la vjetnama registaro, malgraŭ ekonomi-
liberaligaj agadoj en la 90aj jaroj, la esperoj pri ‘Doi Moi’ sur la politika ebeno restis do ĝis 
nun grandparte seniluziigitaj, ĉar intelektuloj, ekleziuloj kaj anoj de naciaj malplimulto, de 
sindikatoj kaj opoziciaj fortoj daŭre estas ĉikanataj kaj subpremataj. Laŭ la raporto de 
Internacia Societo por Homaj Rajtoj (IGFM) en la jaro 2001 centoj da politikaj disidentoj kaj religiaj 
estroj eĉ estis arestitaj. En la jaro 2000 estis arestita la konata verkisto Ha Sy Phu (alias Nguyen Xuan 
Tu).28 En marto 2002, la vjetnama kuracisto Phan Hong Son estis arestita kaj en 2003 
kondamnita al 13-jara arestpuno kun aldona 3-jara hejmaresto, tio okazis, ĉar li estis akuzita, 
ke li tradukis usonan artikolon kun la titolo ‘Kio estas demokratio’, kiun li pluhavigis al aliaj 
personoj kaj oficistoj,  ke li kolektis registraĵojn kaj materialojn el fremda lando por utiligi ilin 
kontraŭ la socialisma vjetnama ŝtato.29 Krom tio, la opozicio estas subpremata sub la preteksto de la 
lukto kontraŭ la terorismo.30 Iuj disidentoj estis akuzitaj pro “spionado”.31 Alia similtipa aktivulo, 
Nguyen Vu Binh (*1968), estis arestita en septembro 2002 kaj en decembro 2003 kondamnita al 
sepjara puno en prizono. Nguyen Vu Binh estis disidento, kiu estis akuzita pro spionado. Li verkis 
artikolojn, per kiuj li pledis por demokratio kaj homaj rajtoj. Nguyen Vu Binh laboris preskaŭ 10 
jarojn por iu revuo pri teorio de KPV aŭ simile, kiun li forlasis kaj esprimis la intereson por starigi la 
Liberdemokratian Partion de Vjetnamio. Kun 16 aliaj li skribis publikan leteron al la registaro kaj 
alvokis por politika reformo kaj la liberigo de politikaj malliberuloj. Li ankaŭ apogis la starigon de 
“La Popola Partio” por helpi lukti kontraŭ korupto kaj fariĝis fonda membro de la Klubo por 
Demokratio en Vjetnamio. En julio 2002 la polico konfiskis en sia hejmo dokumentojn kaj librojn kaj 
forportis lin al izolita arestloko. En alia artikolo pri demandoj de la limo inter Vjetnamio kaj Ĉinio, li 
estis arestita en septembro 2002. Post fermita proceso de 3 horoj la popola tribunalo de Hanojo 
kondamnis lin pro spionado en 2003 al sep jaroj en malliberejo kaj tri jaroj de hejma aresto. Ŝajnas, ke 
post internacia kritiko, malsatstriko de la kondamnito kaj reviziado de la kazo en junio 2007 Nguyen 
Vu Binh estis liberigita.32 Aliaj samsortanoj estis liberigitaj, sed dum tri jaroj ne rajtis forlasi sian 
loĝejon.33  

                                                 
26 Vd. http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratieindex. 
27 Vd. http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/FIW%202012%20Booklet--Final.pdf. Por 
politikaj rajtoj kaj civitanaj Vjetnamio ricevis la noton 7 (la plej malbonan) kaj 5, sen indikilo pri tendenco pri 
pliboniĝo, sed ankaŭ ne pri malboniĝo. 
28 Vd. CPJ: Vietnam: Dissident writer under house arrest for backing democracy: 
http://cpj.org/2000/06/Vietnam-dissident-writer-under-house-arrest-for-ba.php. 
29 Vd. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEXT+WQ+E-2003-
2182+0+DOC+XML+V0//DE; Pri la situacio en 2002 raportis 
http://www.forum.lu/pdf/artikel/4892_220_Wolter.pdf. 
30 Vd. IGFM: Menschenrechte in der S.R. Vietnam 2006: http://www.igfm.de/Menschenrechte-in-der-S-R-
Vietnam-2006.1023.0.html. 
31 Vd. http://www.itnewsbyte.com/de/news/nws114501,,.htm. 
32 Vd. http://vi.wikipedia.org/wiki/ Nguyễn_Vũ_Bình (aŭtomata tradukado per la gugla tradukmaŝina al 
Esperanto sufiĉe taŭgas por kompreni la enhavon de la Vjetnama teksto). 
33 Vd. http://www.amnesty.ch/de/laender/asien-pazifik/Vietnam/dok/2007/menschenrechtssituation-in-Vietnam. 
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Laŭ observoj, la persekutado kontraŭ kritikantoj akriĝis post la aliĝo de Vjetnamio al WTO en 
2007. Disidentoj daŭre estas ĉikanitaj kaj persekutitaj, akuzitaj pro “provo de puĉo“ kaj post maljustaj 
juraj farsprocesoj kondamitaj al multjara arestado en prizono kun aldona hejmaresto. En tiu jaro ĉirkaŭ 
40 disidentoj estis arestitaj, 20 el ili ricevis drastajn punojn. En 2009 estis arestitaj pliaj personoj, kiuj 
postulis demokration kaj homajn rajtojn.34 

Por kaŝi kio vere okazas, manifestaciantoj estis arestitaj ne dum la tago, sed dum la nokto.35 
Kontaktoj de vjetnamoj kun eksterlandanoj, kiuj kritikis la vjetnaman registaron, estis klasifikita kiel 
konspiro, same publikaj leteroj, kiuj enhavas kritikon kontraŭ la registaro. La samo validas por la 
kritiko pro burokratio kaj korupto. Kritiki la burokration kaj korupton rajtas nur certaj permesitaj 
oficialaj personoj laŭ donitaj instrukcioj.  

Certan esperon pri pliboniĝo de la situacio oni havas pri la privata ekonomio, ĉar tiam la aferoj 
povus esti forprenitaj de la kontrolo de la komunistoj. Flanke de KPV estis anoncite, ke la politika 
‘Doi Moi’ komencus realiĝi en 2006. Sekve, en 2006 estis fonditaj pluraj memstaraj organizaĵoj: Bloc 
8406, Demokratia Partio XXI, Progresema Partio, Alianco por demokratio kaj Homaj Rajtoj, 
Sendependa Sindikato, Unuiĝinta Organizaĵo de laboristoj kaj kamparanoj, Asoco de iamaj politikaj 
malliberuloj, Asocio de Viktimoj de la nerespektita juro, Komitato por Homaj Rajto. Fonditaj estis 
krome diversaj paperaj kaj interretaj gazetoj kiel ‘Opinia Libereco’, ‘Libereco kaj Demokratio’, 
‘Patrujo kaj Demokratio’. En aŭgusto 2006, membroj de la malpermesita Vjetnama Demokratia Partio 
disdonis flugfoliojn en Hanojo, kiuj entenis trastrekitan ciferon 4 (la paragrafo 4 difinas la gvidan 
rolon de la komunisma partio). Reage al tiu ondo de fondoj kaj agadoj, la vjetnama registaro 
samtempe limigis la bazajn civitanajn rajtojn: Ĝenata estis la telefona kaj interreta komunikado, 
malhelpata la libereco de moviĝo, rifuzata la eldonado de vojaĝpasportoj por povi forlasi la landon, 
konfiskataj komputiloj, ktp. La polico pridemandadis homojn dum semajnoj aŭ arestis koncernajn 
aktivulojn por pluraj tagoj.36 En eksterlando tiajn farojn oni ekscias kutime nur hazarde.  

Kadre de kvar amnestioj, en 2006 entute 19’914 priizonuloj estis liberigitaj.37 En amnestio de 
la jaro 2010 estis liberigitaj aliaj 17’000 malliberuloj, sed evidente neniu de la politikaj malliberuloj. 
Temas pri ĉirkaŭ 30 tiaj malliberuloj, kiuj restis en la prizono.38 Komence de la jaro 2010 kvar 
homrajtaj aktivuloj spertis la duran manon de la subprema vjetnama registaro. Ĉar Tran Huynh Duy 
Thuc, Le Thang Long und Nguyen Tien Trung pledis por demokratio kaj opinia libereco, la justico 
kondamnis ilin al longaj arestpunoj.39 Ankaŭ la konata advokato Paul Le Cong Dinh devas sidi kvar 
jarojn en la prizono. La justico riproĉis al li puĉoprovon kontraŭ la registaro. Le Cong Dinh estas 
katoliko kaj ripete defendis jure kristanojn kaj opoziciulojn. Al li oni krome riproĉis, ke li agadis por 
la malpermesita Demokratia Partio. Antaŭ la tribunalo, ĉi tiun riproĉon li ankaŭ ne kontestis. La 
vjetnama registaro riproĉas al tiu partio, ke ĝi endanĝerigas la politikajn celojn de la komunisma 
registaro kaj ke ĝi estas pagata kaj gvidata de Usono. Eŭropa Unio sendis observantojn en la proceson, 
sed nur malgranda grupo de diplomatoj kaj ĵurnalistoj rajtis ĉeesti ĝin. Homrajtaj organzaĵoj protestis, 
kaj usona diplomato poste diris, ke la verdikto kontraŭ Le Cong Dinh ne konformas al la devigoj de 
Vjetnamio sur la kampo de homaj rajtoj.40 Multaj advokatoj rifuzas trakti kazojn, kiuj estas ligitaj kun 
homaj rajtoj, timante reprezaliojn de la ŝtato. En novembro de tiu jaro la advokatino Bui Thi Kim 
Thanh estis arestita kaj ĵetita en psikiatrian klinikon, ĉar ŝi engaĝiĝis por la rajtoj de maljuste traktitaj 
kamparanoj.41 Post ripetaj alvokoj de diversaj ŝtatoj al la adreso de Hanojo, ke finfine oni respektu la 
homajn kaj civitanajn rajtojn, la vjetnamaj komunistoj tamen faras kion ili volas, kaj malgraŭ 
                                                 
34 Vd. O. Wunder: Vietnams politische Situation zwischen Erneuerung und Repression (2009/10): 
http://www.daburna.de/download/Seminararbeit-Vietnams-politische-Situation.pdf. 
35 Alian detalan raporton (2002) pri la situacio de la homaj rajtoj en Vjetnamio kun speciala konsidero de la 
situacio de la katolika eklezio publikigis missio sub http://www.missio-hilft.de/media/thema/menschenrechte 
/studie/ 09-Vietnam-de.pdf. 
36 Vd. IGFM: Menschenrechte in der S.R. Vietnam 2006: http://www.igfm.de/Menschenrechte-in-der-S-R-
Vietnam-2006.1023.0.html. 
37 Vd. Amnesty International: Menschenrechtssituation in Vietnam: http://www.amnesty.ch/de/laender/asien-
pazifik/Vietnam/dok/2007/menschenrechtssituation-in-Vietnam). 
38 Vd. Amnesty Report 2011 Vietnam: 
http://www.amnesty.de/jahresbericht/2011/Vietnam?destination=node%2F3041. 
39 Vd. „Harte Urteile gegen Regimekritiker in Vietnam. Blogger im Visier des Einparteiregimes“ (NZZ, 
21.1.2010, online). 
40 Vd. http://www.csi-de.de/Vietnam_lange_haftstrafen.php. 
41 Vd. http://rc.lsuc.on.ca/pdf/equity/caseVietnamThanh.pdf ; http://www.amnesty.ch/de/laender/asien-
pazifik/Vietnam/dok/2007/rechtsanwaltin-in-Vietnam-aus-psychiatrischer-anstalt-entlassen. 
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konstituciaj garantioj, kiuj evidente troviĝas nur sur la papero. (Aktualaĵoj pri homaj rajtoj povas esti 
legitaj en la retujo de Vjetnam Human Rights Network.42). KPV proklamis, ke oni intencas realigi la 
‘socialisman juran ŝtaton’ ĝis 2020. Kun similaj promesoj reformoj estas tiel eterne prokrastitaj, ĉar 
estas tute klare, ke la komunistoj ne pretas cedi sian monopolon, despli ke certajn progresojn faras la 
ekonomio. Pri la principoj de la ‘Doi Moi’-politiko ŝajne regas interkonsento inter ĉiuj ĉefaj gravaj 
politikaj kaj sociaj agantoj, kvankam la interpretoj kaj imagoj pri la amplekso kaj rapideco de la 
efektivigo varias.43 
 
En la sekva parto estu prezentitaj la konataj faktoj, kompilitaj la riproĉoj de diversaj homrajtaj 
organizaĵoj pri lezado de la homaj rajtoj en Vjetnamio, analizitaj la – parte jam aluditaj – problemoj de 
diversaj grupoj, kiuj daŭre estas kontrolitaj, ĉikanitaj kaj punitaj de la vjetnamaj instancoj, ĉar ili ne 
respektis la limojn de la tolerebla aŭ pro aliaj kialoj, kaj menciitaj kelkaj ekzemploj de la pli nova 
tempo. 
 
 
Kion oni riproĉas al la adreso de la vjetnama registaro koncerne la homajn 
rajtojn 
 
Human Rights Watch (HRW) venis al la konkludo, ke Vjetnamio daŭre restas malforta sur multaj 
kampoj de la homaj rajtoj. Malgraŭ la internacia dialogo, la vjetnama komunisma reĝimo subpremas 
praktike ĉiun specon de politika malkonsento kun vasta paledo da reprezalioj kontraŭ personoj, kiuj 
esprimas nekonformisman opinion. Laŭ HRW, la liberecoj de la opinia esprimado kaj de la 
renkontiĝoj estas severe kontrolitaj. Religiaj aktivuloj estas timigitaj, ĉikanitaj, persekutitaj kaj 
malliberigitaj.44 

Al la vjetnama registaro estas riproĉitaj flanke de internaciaj homrajtaj organizaĵoj precipe 
jenaj kazoj kaj kaŭzoj: 
- Subpremado kaj mistraktado de diversspecaj disidentoj, opoziciuloj kaj kritikantoj, kiuj postulas 
homrajtajn kaj civitanrajtajn liberecojn, kiel ili estas garantiataj i.a. de la Vjetnama Konstitucio kaj de 
juraj aktoj, kiuj estis subskribitaj de Vjetnamio. 
- Ekzisto de paragrafoj en la Landa Punkodo, kiuj estas utiligitaj por persekuti disidentojn, 
opoziciulojn kaj kritikantojn. 
- Subpremado kaj mistraktado de juristoj, sindikatistoj, kuracistoj, profesoroj. 
- Subpremado, diskriminado kaj mistraktado de etnaj kaj religiaj minoritatoj, precipe de la montaranoj 
en la Nordo kaj de katolikoj, evangelianoj kaj budhanoj, same anoj de la budhanaj komunumoj Hoa-
Hao kaj Cao Dai kaj de iuj islamaj grupoj. 
- Malrespektado al la normoj de la internacia juro; nesufiĉa disdivido de la jura povo; ne-sendependa 
(pun)justico disde la politiko, kiu staras sub la kontrolo kaj gvidado de registaro kaj KP, maladekvata 
apliko de la justico, do ne laŭ la internacie validaj normoj (t.e. laŭ la internacia juro), kontraŭjuraj 
okazigoj de maljustaj juĝprocesoj fare de arbitraj popoltribunaloj, tro longaj esplorrestadoj, maleblo aŭ 
vaneco de akuzitoj plendi, turmentado dum la pridemandado kaj en la prizonoj, rifuzo de informado al 
familianoj pri la sorto de akuzitoj kaj arestitoj, malaperigo de arestitoj kaj akuzitoj sen postlaso de 
informoj al ties familioj; kolektiva familia malliberigo. 
- Maladekvataj kondiĉoj en prizonoj kaj malliberejoj, ekzisto de pun- kaj laborlagroj (koncentrejoj), 
izoligo de malliberuloj, maleblo ilin viziti, plilongigaj hejmarestoj post ilia oficiala liberigo; arbitro, 
teroro kaj perforto flanke de la polico; malhelpo al delegitoj de internaciaj organizaĵoj viziti 
malliberejojn kaj malliberulojn. 
- Antaŭvido kaj arbitra apliko de la mortpuno (aŭ mortpuna verdikto); daŭra ekzisto de la mortpuno 
entute. 
                                                 
42 La raporto 2012 de Vietnam Human Rights Network estas ricevebla sub: 
http://www.Vietnamhumanrights.net/website/VNHRN_030112.htm. En ĉi tiu raporto estas dokumentitaj kaj 
resumitaj ĉiuj okazaĵoj de la pli juna tempo kaj listigitaj la nomoj de 163 personoj, kiuj en la tempo de la 
publikigo de la raporto troviĝis en Vjetnamaj prizonoj pro kaŭzoj de konscienco. Pliajn informojn pri homaj 
rajtoj en Vjetnamio vd. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Vietnam. 
43 Vd. W. Frehner. Vietnam 2005: Politische und Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, p. 7. 
(http://www.kas.de/wf/doc/kas_6652-1522-1-30.pdf?050516085510). 
44 Vd. http://www.hrw.org/asia/Vietnam. 
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- Rifuzo de havigo de pasporto far la aŭtoritatoj, malpermeso libere forlasi la landon, limigo de la 
movebleco en la lando, inter alie por eksterlandaj ĵurnalistoj. 
- Malpermeso kaj malhelpo de ekzisto de aliaj politikaj partioj (partipolitika monopolo far la 
komunistoj) kaj sendependaj publikaj organizaĵoj, manko de politika pluralismo (ekzemple mankas 
opozicio en la parlamento), manko de gazetara libereco, manko de libereco publike esprimi sian 
opinion, manko de libereco libere kunveni kaj organiziĝi, cenzurado kaj kontrolado de la 
amaskomunikiloj45 kaj malhelpado de la interreta komunikado fare de la ŝtato per teknikaj rimedoj, 
politika manipulado de la popolo, manko de akademia kaj scienca libereco kaj klopodoj malhelpi kaj 
falsadi la historiografion, 
- Ekspluatado de droguloj kiel malmultekostaj laboristoj, por produkti varojn por la loka merkato kaj 
la eksporto, misuzado de virinoj kiel seksaj sklavinoj.46 
- Altnivela koruptado (112a pozicio). 
 
 
Priskribo de la unuopaj kazoj 
 
Ŝtata batalo kontraŭ nekonformismaj ĵurnalistoj kaj interretaj bloguloj 
 
Ĉar la komunistoj ĉiam konsideris, ke nur ili historie pravas koncerne la irendan (au irotan) vojon de la 
popoloj, la subpremado de kontraŭaj opinioj kaj persekutado de diversspecaj kritikantoj kaj 
opoziciuloj estis dekomence sistemkarakteriza ĉe la komunismaj reĝimoj, kiuj adoptis la t.n. 
“demokratian centrismon”.47  Je ĉies perpleksiĝo ekzistas formala artikolo 69 de la vjetnama 
konstitucio, kiu garantias la “liberan paroladon kaj la liberecon de la gazetaro”. Sed ne nur tio. Laŭ la 
vjetnama konstitucio garantiitaj estas la “civitanaj rajtoj al libereco kaj demokratio” (art. 47) kaj la 
“homaj rajtoj, politikaj, civitanaj, ekonomiaj, kulturaj kaj sociaj estas respektitaj” (art. 50). Vjetnamio 
ratifis en 1982 la internacian pakton pri civitanaj kaj politikaj rajtoj. Sed laŭ la rangolisto de 
‘Reporteroj sen limoj’ (Press Freedom Index) Vjetnamio troviĝas en la plej ruĝa zono kaj okupas la 
172an el 179 rangon rilate la liberan gazetaron.48 Dum la komunisma partio pretendas la opinian 
monopolon, la ŝtato centre kontrolas ĉiujn amaskomunikilojn. La tasko de la proksimume 600-700 
oficialaj partiaj gazetoj estas defendi la socialisman ideologion kaj eviti neoficialan propagandon. Por 
la konkreta kontrolado de la amaskomunikiloj estas taskita la Ministerio pri Informado kaj 
Komunikado. Pluraj temoj kiel postulo por reformoj, kritiko pri registaranoj, legitimeco de la 
komunisma partio, limdisputoj kun Ĉinio, homaj rajtoj kaj religio k.a. estas submetitaj al la cenzuro, 
kiu en Vjetnamio estas totala.49 Sendependaj amaskomunikiloj, kiuj raportas kritike pri la registaro, 
‘oficiale’ ne ekzistas, kaj se ili aperas ili estas tuj senkompate subpremitaj kaj malpermesitaj. 
Kritikemaj ĵurnalistoj estas briditaj, akuzitaj aŭ silentigitaj. Kiu en Vjetnamio kritikas la registaron, tiu 
riskas sian liberecon, kaj la vivon. Eksterlandaj ĵurnalistoj rajtas vojaĝi en la lando nur kun la oficiala 
permeso de la registaro. La oficialuloj klarigas la subpreman sintenon per la (absurda) argumento, ke 
“en Vjetnamio la gazetara libereco (sic!) servu al la interesoj de la tuta popolo, al la tuta lando kaj al la 
nova politika sistemo.” 50 Ĉar la vero en la vjetnama gazetaro estas konsiderata kiel absoluta, estas 
                                                 
45 La komparan studon de D. Klein pri la gazetara libereco en la ASEAN-landoj (2004) vd. 
http://www.bpb.de/apuz/28308/pressefreiheit-in-suedostasien. La aŭtorino venis al la konkludo, ke fakte en 
neniu ASEAN-ŝtato la gazetaro estas libera, senkonsidere de la politika reĝimo. 
46 Vd. http://www.amnesty-maf.de/themen/Frauenhandel.htm. 
47 Ĉi tiun problemon trafe analizis i.a. Ota Šik en sia libro: Das kommunistische Machtsystem, Hamburg 1976, 
do dek jarojn antaŭ la Praga Printempo, kies disbato rekondukis Ĉeĥoslovakion kaj la Orientan Blokon en la 
neostalinisman periodon, ĝis ĝia kolapso en 1989, kiu devis impresi ankaŭ la komunistojn en Azio. 
48 Vd. http://www.reporter-ohne-grenzen.de/ranglisten/rangliste-2011 aŭ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Press_Freedom_Index. Laŭ tiu ĉi listo la ĉi-rilata situacio en Vjetnamio do estas eĉ 
pli malfavora ol en Laoso, Kubo, Belorusio, Birmo, Sudano kaj Jemeno, sed tamen iom pli bona ol en Ĉinio, 
Irano, Sirio, Turkmenio kaj Nordkoreio, landoj kiuj troviĝas fine de la listo. 
49 Vd. „Medien in Vietnam: Agitatoren der Politik“ (Okt. 2011): http://www.kas.de/wf/doc/kas_29345-1522-1-
30.pdf?111108111407. 
50 Vd. G. Evers: Zur Lage der Menschenrechte in der Sozialistischen Republik Vietnam – Religionsfreiheit, p. 
42f.: http://www.missio-hilft.de/media/thema/menschenrechte/studie/09-Vietnam-de.pdf. Pri la rolo, funkciado  
kaj sinkompreno de la Vjetnama gazetaro vd. ankaŭ: Vd. O. Wunder: Vietnams politische Situation zwischen 
Erneuerung und Repression (2009/10), p. 6-8: http://www.daburna.de/download/Seminararbeit-Vietnams-
politische-Situation.pdf. 
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logike, ke sekve la gazetaro formas ankaŭ la absolutan opinion de la homoj, kiuj ne konas aliajn 
opiniojn ol la oficialan. 

Niĉojn kaj tentojn por alia, sendependa esprimado de opinio formas ĉefe la interreto, kiu estas 
malfacile kontrolebla, sed pedante observata, malhelpata kaj cenzurata de la ŝtataj kaj partiaj instancoj 
kaj de la polico. Sed la interreto ludas pli kaj pli gravan rolon por la traktado de malpermesitaj kaj 
cenzuritaj temoj, kiel ekzemple diversaj skandaloj en la minindustrio. Ĵurnalistoj, kiuj esploras kaj 
skribas memstare pri korupto, riskas esti arestitaj kaj akuzitaj. Tial la komunistoj de Vjetnamio timas 
la interreton kiel la diablo la konsekritan akvon kaj entreprenas ĉion por malhelpi la disvastiĝon de 
kritikaj aŭ neoficialaj informoj. Aliflanke, la registaro mem vigle uzas la interreton por la propra 
propagando.51 La ricevado kaj dissendado de retmesaĝoj kun kritika enhavo estas malpermesita. 
Interretkafejoj devas apliki rigorajn regulojn koncerne la identecon de la uzantoj. La libera cirkulado 
de informoj en interreto estas malhelpata per specialaj teknikaj metodoj kiel la aplikado de diversaj 
filtriloj, t.n. fajroŝirmiloj kaj specialaj kontraŭ-kodoj por bloki kaj bari la aliron al certaj interretpaĝoj 
kaj por trovi suspektindajn uzantojn. Sed la de ekstere enirantaj influoj pro la interreto, televido kaj 
kinejo estas grandaj kaj fortaj kaj ne tute eviteblaj, despli ke la intereso flanke de la popolo pri tiuj 
influoj evidente estas grandega, kaj la ekesto, ekzisto kaj prosperado ekzemple de artista subkulturo 
trans la totala partia kontrolado kaj cenzurado ne estas pretervidebla.52 

Kiel montras la sekvaj ekzemploj, Vjetnamio do estas aparte drasta kazo de la subpremado de 
la neoficiala interreto kaj de la nekonformismaj bloguloj. 

Precipe rigora kaj agresema estas la konduto de la vjetnamaj instancoj kontraŭ sendependaj 
bloguloj. En oktobro 2005, La 25-jara Truong Quoc Huy estis arestita kun du fratoj kaj unu juna 
virino, ĉar ili partoprenis en virtuala babileja kunsido kadre de  PalTalk-retpaĝo kun la nomo “Voĉo de 
la popolo de Vjetnamio kaj eksterlando”. Ĝis sia liberiĝo en julio 2006 la blogulo sidis naŭ monatojn 
sen kontakto kun la ekstera mondo en la  prizono. Post tio li daŭrigis sian kutiman agadon kadre de la 
‘Grupo (aŭ Bloko) 8406’, pro kio en aŭgusto li estis denove arestita, kiam li komencis retumi en 
PalTalk. Laŭ iu raporto la justico riproĉis al li laŭ la paragrafo 88 de la vjetnama punkodo 
„propagandon kontraŭ la Vjetnama Socialisma Respubliko”. En 2009 minimume kvin tiaj bloguloj 
estis eĉ arestitaj. Malgraŭ totala kontrolado, la ‘Grupo 8406’ sukcesis publikigi en la interreto peticion,  
en kiu oni postulis pacan politikan ŝanĝon kaj la respekton al homaj rajtoj en Vjetnamio. Ĉirkaŭ 2000 
personoj aliĝis al tiu ĉi peticio. En la sekvo la aŭtoritatoj komencis ĉikani la subskribintojn, konfiskis 
iliajn komputilojn kaj limigis ilian movliberecon.53 

La plej fama kazo de vjetnama blogulo eble estas Nguyen Van Hai (blogulo “Dieu Cay“), kiu 
de 2008 troviĝis en la prizono. Oni akuzis lin pro trompo de la imposta deklaro, pro kio li jam sidis 30 
monatojn, kaj tiu puno devis finiĝi en oktobro 2010 kaj li devintus esti liberigita. Lia advokato povis 
lin viziti kaj komunikis, ke li estas malsana kaj perdis multe de sia korpa pezo. Sed subite Nguyen Van 
Hai malaperis. Lia domo estis traserĉita kaj lia edzino mistraktia, vundita, trompita kaj arestita, post 
kiam ŝi komencis serĉi sian edzon en diversaj prizonoj. Ŝi ricevis la klarigon, ke ŝia edzo estis akuzita 
laŭ paragrafo 88 pro „propagando kontraŭ la registaro“, kiu antaŭvidas 3- ĝis 20-jaran punareston.54  
En ĉi tiu kazo AI lanĉis urĝan agadon kaj petas la publikon skribi al la vjetnamaj instancoj leteron por 
postuli lian liberigon.55 En alia kazo, AI komunikis, ke Nguyen Hoang Hai en la prizono „perdis unu 
brakon“, sed neniu volis klarigi kion tio signifas, ĉar ne eblas viziti lin en la malliberejo.56 Ĉikanita 
estis en 2010 ankaŭ la juristino kaj blogulino Ta Phong Tan.57 En oktobro 2010 en la ĉefurbo Hanojo 
estis arestita la vjetnama juristo Phan Thanh Hai (blogulo “anhbaSg“), ĉar laŭdire li iniciatis la “Tagon 
                                                 
51 Vd. liston de ligoj al retujoj sur http://www.vietnambotschaft.org. Vd. Ankaŭ la interretan eldonon de The 
Saigon Times kaj Vietnam News, kiuj ne ekzistas sur tiu listo, sed evidente originas el Vjetnamio. 
52 Vd. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/ 
Vietnam_node.html. 
53 Ĉio tio memorigas la farojn de la polico, kiu siatempe ĉikanis la disidentan movadon ĉirkaŭ Václav Havel en 
Ĉeĥoslovakio. Do, la historio ripetiĝas aliloke. 
54 Vd. „Vietnam geht gegen kritischen Blogger vor“ (Welt online):  
http://vietnam.amnesty-seamran.de/2012_04_01_archive.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Van_Hai. 
55 Vd. http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-132-2011-2/blogger-droht-lange-
haftstrafe?destination=node%2F3041; http://www.amnesty-seamran.de/menschenrechte/vietnam/ 
dissidenten_in_haft/ internetdissidenten/nguyen_hoang_hai. 
56 Vd. http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-132-2011-1/blogger-verliert-einen-arm-im-
gefaengnis?destination=node%2F3041. 
57 Vd. http://www.openpr.de/news/478305/SR-Vietnam-Grossrazzia-gegen-Blogger.html. 
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de la vjetnama blogulo“.58 En aprilo 2011 estis arestita la blogulo Vi Duc Hoi, kiu ricevis kvinjaran 
arestpunon kaj aldonan trijaran hejmareston. Alia blogulo, juristo d-ro Cu Huy Ha Vu, ricevis sep kaj 
tri jarojn, ĉar en la interreto kaj en radio-intervjuoj li kritike esprimis sin. En 2011 ĉirkaŭ 33 bloguloj 
estis malliberigitaj, pro „propagando kontraŭ la socialisma stato“.59 En februaro 2011 la gazetaro 
raportis, ke unu el la plej konataj disidentoj de Vjetnamio arestiĝis pro laŭdira propagando kontraŭ la 
komunisma registaro. Temas pri la kuracisto Nguyen Dan Que (tiam 69-jara), kiu jam pasigis 20 
jarojn pro sia pledo por demokratio. Laŭ la  gazeto Vietnam News en la komputilo de Que estis trovitaj 
60’000 informoj, kiuj estis kvalifikitaj kiel kontraŭegistaraj. Que konfesis, ke li alvokis organizi 
strikojn por forigi la registaron.60 
 
 
Diskriminado de certaj religiaj kaj etnaj komunumoj 
 
Kvankam en Vjetnamio la sistema persekutado de anoj de religiaj grupoj, kiel tio estis ankoraŭ kutima 
post 1954 kaj 1976, ĝenerale ĉesis, kvazau kiel heredaĵo de tiu politiko, religiaj kaj etnaj minoritatoj 
estas daŭre diskriminaciataj kaj iliaj protagonistoj mistraktataj.61 Homrajtaj fakuloj taksas pli ol 
65’000 mortigitojn kaj 850’000 prizonigitajn personojn, kiuj estis koncernitaj de la sankcioj en suda 
Vjetnamio en la jaroj 1976-1982. Neforgesinda estas la cirkonstanco, ke post 1954 ĉ. 800’000 
katolikoj fuĝis de la nordo al suda Vjetnamio. Doi Moi signifis almenaŭ la finon de la klopodo likvidi, 
elsarki kaj malaperigi tiujn religiajn komunumojn. Sed la realeco kaj la jura situacio estas neklara kaj 
kontraŭdira.62 Kvankam la artikolo 70 de la vjetnama konstitucio garantias la religian liberecon, en la 
praktiko ĝi samtempe limigas ĝin en kazoj, kie oni interpretas, ke religio ne rajtas esti utiligita kontraŭ 
la ŝtato kaj devas servi al la interesoj de la politiko kaj komunisma ideologio. Kompreneble, 
komunisma ateisma ideologio kaj religio ne bone eltenas unu la alian, eĉ se Ho Chi Minh eventuale 
false kredis, ke konfuceismo kaj komunismo estas harmoniigeblaj. Ekleziaj agadoj, ritualoj kaj 
nomumoj bezonas la ŝtatan permeson, same la eldonadon de periodaĵoj. Ekzistas oficialaj kaj subteraj 
eklezioj. Sed religiaj grupoj volas pli multe praktikadi sian kredon ol ĉe nura vizitado de diservo. 

Lige kun la ekonomia procezo de Vjetnamio kaj precipe pro la internacia premo, la situacio 
por la minoritatoj ĝenerale iomete pliboniĝis precipe en la 90aj jaroj. La reĝimo pli toleras religiajn 
grupojn, sed ili estas submetitaj al ampleksa kaj kompleksa kontrolado kaj observado.63 Intertempe, al 
la oficiala katolika eklezio (kun ĉ. 6-8 milionoj kredantoj) estas permesite mem elekti siajn episkopojn 
kaj pastrojn, eĉ se ili devas esti formale konfirmitaj de la partio.64  

Nun pri kelkaj individuaj kazoj. Eble la plej konata kazo de la sorto de altnivela katolika 
ekleziulo estis François Xavier Kardinal Nguyên Van Thuân (1928-2002), kiu en 1975 fariĝis nova 
episkopo de Sajgono. La komnunistoj arestis lin kaj retenis lin dum 13 jaroj en la malliberejo, de kiuj 
9 jaroj en izoliteco, por “reeduki” lin. En 1988 oni liberigis lin, sed devigis lin forlasi la landon.65 
Aparte drasta kazo estas tiu de la katolika pastro Thaddäus Nguyen Van Ly (*1947),66 kies traktado far 
la vjetnamaj aŭtoritatoj provokis vastan internacian atenton. Ekde la sepdekaj jaroj Nguyen Van Ly 
estas tre kuraĝita defendanto de la religia kaj opinia libereco, pro kio li estis arestita jam plurfoje (en 
1977 pro protesto kontraŭ la aresto de budhanaj monaĥoj kun unujara puno, en 1983 pro katolika 
pilgrimado kun dekjara puno, kaj en 2001 pro la postulo de reala religia libereco, pro kio li ricevis 
kvinjaran punon). En 2000 oni malpermesis al li praktiki sian profesion, pro kio li komencis 
malsatstriki. Kiam en 2001 li legis la matenan meson, aperis 600 (!) policistoj kaj ĉirkaŭis la preĝejon, 
en kiu troviĝis 200 kredantoj).67 Nguyen Van Ly uzadas precipe la interreton por disvastigi siajn 

                                                 
58 Vd. http://vietnam.amnesty-seamran.de/2012_04_01_archive.html; unu el la gvidaj blogoj en Vjetnamio estas 
atingebla sub http://boxitvn.blogspot.com. 
59 Vd. http://www.igfm.de/fileadmin/igfm.de/pdf/Publikationen/Menschenrechte-2011-1-IGFM.pdf. 
60 Vd. http://www.focus.de/politik/deutschland/menschenrechte-vietnam-dissident-nach-aufruf-zu-aufstand-in-
haft_aid_604149.html. 
61 Vd. Georg Evers: Zur Lage der Menschenrechte in der SRV. Religionsfreiheit. (s. Internet).  
62 Vd. K. Dietrich: Verletzung der Religionsfreiheit in Vietnam: http://www.hfph.mwn.de/igp/res/vietnam.pdf.  
63 Vd. K. Dietrich. 
64 Kelkajn informojn pri la romkatolika eklezio en Vjetnamio vd. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_Vietnam. 
65 Vd. http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Van_Thuan. 
66 Vd. http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Van_Ly. 
67 Vd. ankaŭ http://www.hfph.mwn.de/igp/res/vietnam.pdf, p. 4s. La patrino de Van Ly mortis post malsatstriko. 
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kampanjojn. Tion la komunistoj ege malŝatas. En 2007 li ricevis okjaran punon en prizono kaj 
kvinjaran hejman areston pro „propagando kontraŭ la Vjetnama Socialista Respubliko“. Tri jarojn li 
pasigis en izolita ĉelo en la nordvjetnama prizono Nam Ha, 1600 kilometrojn for de siaj komunumo 
kaj familio en suda Vjetnamio. En 2009 li suferis tri vivdanĝerajn apopleksiojn. Post plenumo de tiu ĉi 
puno, li ne rajtis forlasi sian loĝejon dum pliaj kvin jaroj. En la proceso li ne ricevis defendanton kaj 
estis batita kaj mistraktita de la policistoj. En julio 2011 la malsanega katolika pastro Nguyen Van Ly 
estis arestita en la pastra domo de la diocezo Hue. La Internacia Societo por Homaj Rajtoj (IGFM) 
kritikis la senhoman areston kaj postulis de la vjetnama registaro la senprokrastan liberigon de pastro 
Van Ly. En marto 2010 pastro Van Ly, kiu estas duone paralizita post pluraj apopleksioj, fakte estis 
lberigita de la aresto. En januaro 2011 iu usona diplomato estis kruele batita kaj forkondukita, kiam li 
provis viziti la pastron. Post sia liberiĝo la pastro ne obeis al la kondiĉoj de sia liberiĝo kaj dissendis 
45 cirkulerojn, en kiu li alvokis al „fastado, preĝado kaj agado“ por civitanaj rajtoj, por la permeso de 
politikaj partioj kaj por la ekzisto de la demokratio kaj protestis kontraŭ la ĉina agreso rilate la 
anekson de du insularoj en la Sudĉina Maro.68 AI elektis tiun ĉi kazon en majo 2012 por siaj ‘Leteroj 
kontraŭ la Forgesado’.69 

Ankaŭ la evangeliaj eklezioj devas lukti por siaj rajtoj sub malfaciligitaj kondiĉoj. En 2001 la 
ŝtato volis likvidi la strukturojn de la evangelia eklezio de Vjetnamio, ĉar sennombraj komunumoj 
estis konsiderataj kiel kontraŭleĝaj. La polico ripete dissolvis privatajn renkontiĝojn kaj diservojn kaj 
brutale traktis la anojn, kiuj estis punitaj per aresto aŭ mono. Multajn jarojn pastoro La Ma, la 
superintendanto de la sudokcidenta distrikto de la Evangelia Eklezio de Vjetnamio, kaj lia familio 
pasigis en hejma aresto. Observantoj konstatas novan malboniĝon de la situacio de la religiaj 
komunumoj en la 2000aj jaroj akompanatan de nova agresemo kaj perforto kontraŭ religiuloj, kiuj 
uzas la interreton por siaj kampanjoj kaj propagando. Por ne veki la proteston de aliaj landoj, la 
vjetnamaj aŭtoritatoj aplikas nepublikan kaj tre subtilan teroron precipe kontraŭ unuopaj protagonistoj 
de ekleziaj komunumoj, por detrui iliajn strukturojn. La hejma aresto estas aparte brutala formo de tiuj 
sankcioj, ĉar oni sankcias ĝin sen jura proceso kontraŭ personoj, kiuj estas konsiderataj de la ŝtato kiel 
danĝeraj, kaj ĉar oni forprenas al la arestitoj la ĉefajn rimedojn por rilati kun la ekstera mondo 
(telefonoj, komputiloj ktp.).70 Aparte kruda instrumento por ruinigi ies ekziston estas la rifuzo de la 
donado de restadpermeso en certa loko, de kiu dependas fakte ĉio cetera, inkluzive de la laborloko. La 
traktado de la etnaj kaj religiaj minoritatoj ofte dependas de la kapricoj de lokaj funkciuloj, kaj varias 
de provinco al provinco. Tiel, ekzemple la aliro de religiuloj al klerigo kaj laboro povas esti limigitaj 
de ili. Ĝenerale, etnaj kaj religiaj minoritatoj havas malmulte da influo en Vjetnamio. Iliaj rajtoj kaj 
devoj estas reguligitaj en la dekreto 26/1999/ND-CP de la 19a de aprilo 1999.71 

La 27an de oktobro 2010 en Cam Le ses katolikoj estis kondamnitaj pro „perturbo de la 
publika ordo“ al 9- ĝis 12-monata puno en prizono. La verdikto estis farita sen ĉeesto de la publiko. 
Samtempe, la popola tribunalo de la provinco Tra Vinh kondamnis tri disidentojn al 7- kaj 9-jara puno 
en prizono. Al la katolikoj oni riproĉis, ke ili volis enterigi kadavron en tombejo, kiu antaŭe jam estis 
ŝtatigita.72 

En decembro 2010 en Ho Chi Minh-urbo (Sajgono) estis frakasita la domo de la vjetnama 
civitanrajta aktivulo kaj pastoro Nguyen Hong Quang, kiu servis al la menonitoj kiel preĝejo, kaj la 
pastoro estis denove arestita.73 Li mem kaj pastoro Pham Ngoc Thach estis arestitaj, 20 bibliaj 
lernantoj estis forpelitaj el la urbo. Fakte jam en 2004/5 la du pastroj estis arestitaj, ĉar ili protestis 
kontraŭ la reganta ordo.74 Alia interesa historio de lukto por homaj rajtoj en Vjetnamio estas tiu de la 
konata sistemkritikanto de la katolika flanko, de la redemptorista patro Chan Tin.75  

                                                 
68 Por sia laboro Nguyen Van Ly ricevis en 2001 la Shalom-premion de la univeritato Eichstätt, vd. 
http://www.flensburg-online.de/blog/2011-07/kommunisten-und-meinungsfreiheit-in-vietnam-unmenschliche-
verhaftung-von-katholischem-pfarrer-ly.html. 
69 Vd. http://www.amnesty-seamran.de; http://www.amnesty.de/briefe-gegen-das-vergessen/2012/4/nguyen-van-
ly?destination=node%2F3041. Pri la situacio de la ktaolikoj en Vjetnamio vd. ankau 
http://www.zenit.org/article-23302?l=german. 
70 Vd. http://www.hfph.mwn.de/igp/res/vietnam.pdf. 
71 Vd. http://www.hfph.mwn.de/igp/res/vietnam.pdf, p. 8. 
72 Vd. http://www.prcenter.de/SR-Vietnam-Sechs-Katholiken-und-drei-Oppositionelle-verurteilt.187715.html. 
73 http://en.wikipedia.org/wiki/Nguyen_Hong_Quang. 
74 Vd. http://www.igfm.de/Detailansicht.1360+M59c161f16de.0.html. 
75 Vd. http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Texts/Scholarly/Tuong_Chan_Tin_bio.html. 
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En 2009 estis raportite, ke 400 budhanoj de la mondkonata Zen-estro Thich Nhat Hanh en la 
urbo Bao-Loc vivas sen elektro, akvo kaj nutraĵoj. Ilia monaĥejo, fondita en 2005, estis eĉ detruita de 
nekonataj banditoj.76 La Unuiĝinta Budhana Eklezio de Vjetnamio77 ne ricevis ekzistopermeson kaj 
ĝiaj gvidantoj estas arestitaj. La statuso de aliaj budhanaj sektoj kiel Hoa-Hao (ĉ. 2 milionoj anoj), 
Cao-Dai (3 milionoj) kaj Khmer Krom ne estas klara.78 En 2001, al Le Quang Niem, la ĉefa ano (82-
jara) de tiu religia grupo, estis riproĉite, ke li misuzas la religion por la propagando kontraŭ la ŝtato. 
Sekve li estis metita en hejman areston.79 Ha Hai, la ĝenerala sekretario de tiu religia komunumo, estis 
retenita ekde la 19a de novembro 2000, kiam li volis renkontiĝi kun la usona prezidento Clinton.80 En 
2008 11 personoj estis kondamnitaj al mallibereja puno, ĉar ili postulis demokration kaj la respekton 
de la homaj rajtoj. En junio kaj julio 2008 pliaj tiaj personoj fariĝis viktimoj de brutalaj batotrupoj.81  

Alia tragika kazo estis tiu de Thich Huyen Quang (1919-2008), la ĉefpatriarko de la Unuiĝinta 
Budhisma Eklezio de Vjetnamio (VBKV), kiu estis arestita en 1982 kaj metita en konstanta hejma 
arestado82 kaj kiu estis premiita per la ĉeĥa Homo Homini-premio.83 Unu-du jarojn antaŭ sia morto li 
rajtis iri al Ho-Chi-Minh-urbo por ricevi kuracadon. Lia anstataŭanto, Thich Quang Do (*1928), kiu 
estis arestita en pagodo,84 ricevis en 2006 la norvegan Thorolf Rafto-premion pro “persona 
kuraĝo dum la paca opozicio kontraŭ la komunismo en Vjetnamio”.85 Alia budhana monaĥo, la 70-jara 
Thich Duc Chinh, estis turmentita ĝismorte.86 

Kiajn absurdajn konsekvencojn la ŝtata malhelpo al religiaj civilsociaj organizaĵoj povas havi, 
ilustris la mekonga inunda katastrofo en aŭtuno 2000, en kiu centmiloj da homoj estis koncernitaj kaj 
bezonis rapidan helpon, kiun ili ne ricevis pro malhelpo al savaktivuloj - centoj da homoj perdis sian 
vivon.87 

Kun budhanoj okazis problemoj jam en la 1960aj jaroj. Hue estis unu el la centroj de la 
budhana monaĥismo. Post kiam en junio 1963 en Sajgono unu budhana monaĥo sin bruligis, okazis en 
Hue tri pluaj sinbruligoj far monaĥoj. Tio kaŭzis gravan kunpuŝiĝon kun la armeo. Antaŭ la okuloj de 
la usona konsulo 30 budhanaj monaĥoj estis mortigitaj kaj unu fama statuo de Budho estis detruita.88 
 
Ĉikanoj kontraŭ kristanaj etnaj minoritatoj de la centra montaro 
 
Aparta kazo de objekto de persekutado kaj subpremado estas iuj religiaj minoritatoj ene de etnaj 
malplimultoj. La celo de tiu persekutado estas precipe homgrupoj kaj individuoj, kiuj apartenas al 
eklezioj, kies ekziston la vjetnama reĝimo konsideras kontraŭleĝa kaj kies praktikado estas interpretita 
kiel “superstiĉa”.89 Homrajtaj asocioj kulpigis la vjetnaman registaron antaŭ ĉio, ke oni arestas kaj 
punas loĝantojn de la montaro (ekde 2001 ĉirkaŭ 350), ĉar ili protestis kontraŭ la konfisko de tero kaj 
postulis religian liberecon. Al IGFM estis en 2006 konataj 159 enkarcerigitaj indiĝenoj, kaj oni scias, 
ke la polico aplikas sisteman turmentadon kontraŭ arestitoj.90 Iuj estis kondamnitaj al 17-jara puno en 
maljustaj procesoj, en kiuj la publiko ne rajtis ĉeesti. La plimulto de tiuj homoj estas retenita en lagroj 

                                                 
76 Vd. http://www.pressinfocom.com/1/SR-Vietnam-Gewalt-und-Psychoterror-gege_472793.html. 
77 Kun ĉ. 80% la budhanoj formas en Vjetnamion la plej grandan religian grupon. 
78 Vd. http://www.hfph.mwn.de/igp/res/vietnam.pdf, p. 6 ; http://www.igfm.de/Menschenrechte-in-der-S-R-
Vietnam-2006.1023.0.html. 
79 Vd. http://www.forum.lu/pdf/artikel/4892_220_Wolter.pdf. 
80 Vd. http://www.hfph.mwn.de/igp/res/vietnam.pdf. 
81 Vd. samloke. 
82 Vd. http://www.forum.lu/pdf/artikel/4892_220_Wolter.pdf. 
83 Vd. http://en.wikipedia.org/wiki/Thich_Huyen_Quang, http://www.amnesty.ch/de/laender/asien-
pazifik/vietnam/dok/2007/menschenrechtssituation-in-vietnam. 
84 Vd. http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Huy%E1%BB%81n_Quang. 
85 Vd. http://en.wikipedia.org/wiki/Thich_Quang_Do. 
86 Vd. http://www.igfm.de/Menschenrechte-in-der-S-R-Vietnam-2006.1023.0.html. 
87 Vd. http://www.missio-hilft.de/media/thema/menschenrechte/studie/09-vietnam-de.pdf, p. 35, 
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,95130,00.html. 
88 Vd. en Vikipedio sub Hue. 
89 En la t.n. Centra Montara Lando vivis en 1992 ĉ. 9 milionoj da homoj, kiuj apartenas al diversaj etnaj 
minoritatoj.  
2/3 de la ĉ. 700’000 protestantoj en Vjetnamio apartenas al etnaj minoritatoj. Vd. 
http://www.hfph.mwn.de/igp/res/vietnam.pdf,  p. 3s. 
90 Vd. http://www.igfm.de/Menschenrechte-in-der-S-R-Vietnam-2006.1023.0.html. 
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de norda Vjetnamio, pli ol mil kilometrojn for de ilia loĝloko. La kondiĉoj estas teruraj, kaj kelkaj 
personoj mortis. 

Ĉikanita estis ankaŭ la kristana homgrupo en la centra montaro de Vjetnamio, kies 
movliberecon oni limigis. Kiel kristanoj ne apartenantaj al la oficiale registritaj eklezioj ili estis 
devigitaj rezigni pri sia kredo. En 2001 okazis amasa ribelo de la montaraj etnaj minoritatoj Djarai, 
Bahnar kaj Rhade en la nordaj provincoj Gialai kaj Daklak. La ribelo estis sufokita per armeaj 
helikopteroj. Centoj da homoj estis vunditaj kaj 200 estis arestitaj, el kiuj 60 estis evangeliaj pastoroj 
kaj tribestroj. Miloj da homoj fuĝis al Kamboĝo. En postaj juĝprocesoj la kondamnitoj ricevis 
arestpunon de 6 ĝis 12 jaroj.91 Aliaj personoj, kiuj laŭdire helpis fuĝintojn forlasi Vjetnamion, estis 
punitaj per 3 ĝis 7 jaroj da aresto en prizono.92 250 montaranoj, kiuj en la jaroj 2001-4 estis 
kondamnitaj al multjara aresto en prizono lige kun sia lukto por diversaj homaj rajtoj, ekzemple la 
posedo de tero aŭ la rajto liberi praktikadi sian religion, en 2006 daŭre sidis en la malliberejo. Du 
studentoj, kiuj apartenis al tiu religia minoritato, estis arestitaj kaj malliberigitaj en iu prizono de la 
provinco Dak Lak. Oni riproĉis al ili, ke ili sendis per interreto nomarojn de politikaj malliberuloj al 
eksterlando.93 Pri la plej nova kazo de arestado de anoj de la montara kristana komunumo, pro 
“subfosado de la nacia politika unueco”, estis raportite en majo 2012.94 
 
 
Malhelpoj al sindikatoj kaj akademia vivo 
 
En Vjetnamio ekzistas nur unu oficiala Sindikata Unuiĝo. Al ĝi iuj laboristoj riproĉis ekspluatadon de 
malmultekostaj laborfortoj kaj agadon kontraŭ la laboristoj. Post 1995 ĉi tiu Sindikata Unuiĝo 
organizis nur unu strikon, dum ĉiuj aliaj strikoj estis proklamitaj kontraŭleĝaj. Sub tiaj kondiĉoj la 
laboristoj sekve mem organizis siajn strikojn. Inter decembro 2005 kaj marto 2006 estis organizitaj 
ĉirkaŭ 150 strikoj, en kiuj partoprenis 150’000 laboristoj. Ili postulis pli altan salajron kaj pli bonajn 
laborkondiĉojn. En oktobro 2006 estis fondita la Unuiĝinta Organizaĵo de Laboristoj kaj Kamparanoj. 
Ĝi okupiĝas pri la problemoj de miloj da laboristoj, kies tero estis konfiskita. Du semajnojn post la 
fondo de tiu organizaĵo, en novembro 2006, estis arestitaj ok estraranoj, nome Nguyen Tan Hoanh, 
Tran Thi Le Hang, Doan Huy Chuong, Doan Van Dien, Le Van Si, Nguyen Thi Tuyet, Le Ba Triet kaj 
Nguyen Tuan. La 12an de januaro 2007 estis arestita ankaŭ la parolisto de tiu organizaĵo, Tran Quoc 
Hien.95 

AI raportis en aprilo 2012 ankaŭ, ke Tran Quoc Hien kaj Doan Van Dien, gvidaj membroj de 
la sendependa Sindikato United Workers-Farmers Organization (UWFO), troviĝas en hejma aresto. Ĉi 
tiu sindikato postulas, ke ĝi povu libere agadi kaj ke membroj povu aliĝi al ĝi. Ĝi postulas la 
adekvatan rekompencon por civitanoj, kies tero kaj havaĵo estis kontraŭleĝe konfiskitaj. Postulata 
estas krome la ĉesigo de la ekspluatado de malmultekostaj laborfortoj sub malfavoraj laborkondiĉoj. 
Ambaŭ sindikatistoj estis kondamnitaj pro „propagando kontraŭ la ŝtato“ kaj „ĝeno de la sekureco“ al 
plurjara puno. En printempo 2012 ili estis liberigitaj el la prizonoj, sed por pluraj jaroj ne rajtis forlasi 
sian loĝejon. AI postulas la senprokrastan liberigon de tiuj du viktimoj el la hejma aresto.96 

Tia politika sistemo kiel en Vjetnamio, kiu estas konsiderata kiel ne libera, implicas, ke ankaŭ 
la akademia libereco de la lando estas limigita. Despli ke la Komunisma Partio kaj la Nacia 
Popolfronto ne volas rezigni pri sia monopolo en la kulturpolitiko, edukado kaj klerigo. Historiistoj kaj 
universitataj profesoroj ne povas libere kritikadi la registaran politikon kaj devas reprezenti la 
oficialan opinion, se ili ne volas esti suspektataj aŭ konsiderataj kiel disidentoj kaj opoziciuloj. Kiel 
privataj personoj ili ja povas tamen ĝis certa grado esprimi sian opinion, sen timi sekvojn, kiel oni 
promesis.97 

                                                 
91 Vd. http://www.forum.lu/pdf/artikel/4892_220_Wolter.pdf. 
92 Vd. http://www.amnesty.ch/de/laender/asien-pazifik/vietnam/dok/2007/menschenrechtssituation-in-vietnam. 
93 Vd. http://www.igfm.de/Menschenrechte-in-der-S-R-Vietnam-2006.1023.0.html. 
94 Vd. http://www.vietnamhumanrights.net/website/AFP_050912.htm. La adreso de la retujo de la montaranoj 
estas http://www.montagnard-foundation.org. 
95 Vd. http://www.igfm.de/Menschenrechte-in-der-S-R-Vietnam-2006.1023.0.html. 
96 Vd. http://www.amnesty-seamran.de/menschenrechte/vietnam/gewerkschaften; la AI-peticio estas trovebla 
sub http://www.amnesty-seamran.de/fileadmin/user_upload/Petition_Gewerkschafter_in_Hausarrest.pdf; 
http://www.igfm.de/Menschenrechte-in-der-S-R-Vietnam-2006.1023.0.html. 
97 O. Wunder, p. 14. Vd. ankaŭ: M. Grossheim: Ho Chi Minh. Der geheimnisvolle Revolutionär. 2011. 
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Mortpuno 
 
En Vjetnamio la mortpuno povas esti prononcita en 29 kazoj, ekzemple en kazo de krimoj kontraŭ la 
nacia sekureco, murdo, drogaj deliktoj kaj en kazoj de ekonomiaj krimoj kiel trompo, fraŭdo, 
kontrabando, falsado kaj korupto). En februaro 2006 la vjetnama ministerio pri publika sekureco 
proponis redukti la nombron de deliktoj. La propono estis diskutita en la parlamento, sed respektiva 
leĝo ne estis alprenita ĝis la fino de la jaro. Malgraŭ tio, kelkaj personoj ankoraŭ troviĝis en la 
mortkondamna sekcio de la prizono. Laŭ AI en 2008 estis ekzekutitaj minimume 65 personoj, sed oni 
timas, ke la reala nombro estas pli alta. Post longdaŭra debato, la vjetnama parlamento decidis, ke 
ekde julio 2011 la pafado ĉe la mortpuno estu abolita kaj anstataŭita per venena injekciado. Preskaŭ 
ĉiuj 433 deputitoj akceptis tiun ŝanĝon. Sinjorino Le Thi Thu Ba, prezidanto de la justickomisiono, 
diris, ke “la venena injekcio alportas pli da avantaĝoj kaj estas pli praktikebla”. Estis menciitaj la 
argumentoj, ke la venena injekcio kaŭzas ĉe la mortigoto malpli da doloroj, lia kadavro restas 
sendifekta kaj la ekzekutistoj estas psike malŝarĝitaj.98 Do, ekde 2011 julio 2011 estas aplikitaj 
venenaj injekcioj. La ekzekutoj pli ofte okazis publike kaj la familianoj ne estas informitaj, sed nur 
post du-tri tagoj ‘invititaj’ preni la aĵojn de la ekzekutito.99 Inter la ekzekutitoj troviĝis Phung Long 
That, la iama estro de la esplorinstanco pri kontrabando de la doganejo de Ho-Chi-Minh-urbo, kiu 
estis mortkondamnita en 1999. Laŭ la akuzo li kontrabandis varojn kun valoro de 70 milionoj USD. 
Ĉar la vjetnamaj statistikoj pri mortpuno estas sekretaj, ne ekzistas transparenta raportado pri tiu ĉi 
temo. La modifo de la vjetnama ekzekutoleĝo kondukis al groteska situacio. Laŭ komuniko de 
‘Iniciato kontraŭ mortpuno’, en Vjetnamio la ekzekutado de mortkondamnitoj prokrastiĝis (temas pri 
centoj da homoj, kiuj estas koncernitaj), ĉar la importo de la koncerna veneno montriĝis “malfacila”. 
La kulpon por la neliverado oni vidas ĉe EU, kie sekve al la abolo de la mortpuno vendi 
venenomedikamentojn por mortekzekutendaj personoj en aliaj landoj fariĝis malpermesite.100  
 
 
Obstakloj en la civila socio 
 
Memkompreneble, la neregistaraj organzaĵoj en Vjetnamio estas politike iusence egalŝaltitaj kaj 
funkcias depende de la rolo kiun ili ludas aŭ devas ludi en la socio, kaj eksterlandaj organizaĵoj devas 
respekti severajn regulojn kaj leĝojn, kiuj povas limigi ilian aktivecon. La demando de la ekzisto de la 
civila socio en Vjetnamio do estas komplika temo kaj ne traktebla en kelkaj frazoj, ĉar ĝi ne estas 
ligita nur kun la komunismo, sed en la kazo de Vjetnamio kun la problemoj de tipa evolulando (kiuj en 
certaj sektoroj progresas unuflanke tro rapide). Unu el la bazaj problemoj de la civila socio en 
Vjetnamio daŭre estas ekzemple la libera, rapida kaj senpera interŝanĝo de informoj kaj la manko de 
taŭgaj metodoj kaj disponeblaj rimedoj por efektivigi la taskojn por helpi la socion. Tro multaj aferoj 
restas malpermesitaj, kio kaŭzas hezitadon, indiferentecon kaj pasivecon ĉe la koncernaj civilsociaj 
agantoj. Krom tio, ŝajnas, ke la registaro komprenas sub civila organizo precipe la “bazdemokratiajn” 
lokajn kaj vilaĝajn komunumajn organizaĵojn, kies rolon la registaro volas fortigi kaj por kiuj en 1998 
estis publikigitaj specialaj dekretoj. Pri la problemoj de la civila socio en Vjetnamio jam ekzistas ioma 
fakliteraturo, kiu estas aparte studenda.101 Certe, la supre montritaj kazoj de apartaj homgrupoj, kies 
                                                 
98 http://www.shortnews.de/id/837039/Todesstrafe-Vietnam-schafft-2011-Erschie%C3%9Fungen-ab-und-fuhrt-
Giftspritze-ein; Pri la praktikado de la mortpuno en Vjetnamio kaj kelkaj kazoj vd. Vietnam setzt auf Gift 
(http://www.amnesty-todesstrafe.de/index.php?id=618&PHPSESSID=766a12c590a043c5e63957dfb1be3c90) 
kaj http://www.amnesty-seamran.de/menschenrechte/vietnam/todesstrafe. 
99 http://www.initiative-gegen-die-todesstrafe.de/todesstrafe-in-der-welt/vietnam.html 
100 http://www.initiative-gegen-die-todesstrafe.de/nc/aktuelles/nachrichten/details/article/vietnam-medikament-
fuer-hinrichtungen-nicht-verfuegbar.html. La saman problemon havas ankau usonaj statoj, kie mankas veneno 
por ekzekuti mortkondamnitojn. 
101 Interesaj artikoloj pri tiu temo vd. ekz.: http://de.antweiler.wikia.com/wiki/Zivilgesellschaft_in_Vietnam; 
http://w3-o.hm.edu/fb11/Lehrmaterial/Mutz/Material/APUZ_ZivilgesellschaftinSOA.pdf; 
http://www.amazon.de/Zivilgesellschaft-Vietnam-westlich-demokratisches-Konzept-Prufstand/dp/3940132365;  
Vd. ankaŭ: Bach Tan Sinh (Ph.D.): Zivilgesellschaft und NGOs in Vietnam: Einige erste Überlegungen über 
Entwicklungen und Hindernisse. Vortrag auf dem Treffen mit der Delegation der schwedischen 
parlamentarischen Kommission für die schwedische Politik für globale Entwicklung in Vietnam 26/2-3/3/2002 
vorgestellt. National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies, Vietnam. bei Horison 
Hotel 2. März 2001). Krome, vd. ankaŭ: CIVITUS Civil Society Index Country Report: Vietnam 
(https://cswatch.org/user/37/article/civicus-civil-society-index-country-report-vietnam). 
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agadon la komunisma reĝimo konsideras danĝera, kontraŭŝtata kaj kiun ĝi celas kontraŭbatali, ja 
koncernas specifajn partojn de la civila socio kaj estas speciale traktendaj. Povas esti, ke ĉe la 
menciitaj homgrupoj temas pri relative malmultaj koncernitaj personoj, do pri minoritato inter la 90 
milionoj da vjetnamoj. Sed ĝuste ili povas esti taŭga indikilo kaj mezurilo por taksi la situacion de la 
homaj rajtoj kaj prijuĝi la amplekson de la subpremado de la opinia libereco entute. Tio ja ne 
koncernas nur tiujn homgrupojn, sed en principo la tutan civilan socion, kiu estas minacata de validaj 
punkodaj paragrafoj (precipe art. 73, 74, 79, 81, 198, 199 kaj 205a),102 kiuj povas relativigi aŭ nuligi la 
donitajn konstituciajn garantiojn, ĉar la unuaj staras en rekta kontrasto kun la duaj (tio estas granda 
principa problemo ĉe ĉiuj diktaturaj, totalismaj kaj komunismaj ŝtatoj). 

 
Nature, la tono de eksterlandaj ŝtatoj estas pli diplomatia ol tiu de homrajtaj asocioj, tamen ne malpli 
miskomprenebla rilate la respekton al homaj rajtoj kaj la postulon de adekvataj reformoj. La 
ekzemploj de EU, Germanio, Svislando kaj Usono, kies voĉoj havas certan aŭtoritatecon, signifon kaj 
influon, dokumentu tiun sintenon. 
 
 
La reago kaj sinteno de eksterlando – EU, Germanio, Svislando, Usono 
 
Eŭropa Unio 
 
Duboj pri la pliboniĝo de la situacio de la homaj rajtoj en Vjetnamio dum la jaro 2006 igis la Eŭropan 
Parlamenton alpreni drastan rezolucion pri Vjetnamio en la 12a de julio 2007. La teksto estis 
publikigita en la Oficiala Bulteno de Eŭropa Unio kun la numero P6_TA(2007)0359 kaj havis resume 
jenan enhavon. La EU-dokumento rememorigis Vjetnamion, inter alie ke ĝi ratifis en 1982 la 
internacian pakton pri civitanaj kaj politikaj rajtoj, ke en Vjetnamio malgraŭ la alvoko flanke de pluraj 
civitanrajtaj aktivuloj, kiuj admonis la vjetnaman registaron respekti kaj garantii tiujn rajtojn, 
Vjetnamio daŭre malrapide akceptas novajn ekleziojn, ke daŭre opoziciuloj, ekleziuloj kaj etnaj 
minoritatoj estas persekutitaj, diskriminaciitaj kaj malliberigitaj, ke daŭre validas la artikoloj 88 
(“propagando kontraŭ la Vjetnama Socialisma Respubliko”) kaj 79 (“puĉo kontraŭ la registaro”), 
kvankam ili ne estas harmoniigeblaj kun la internacia juro kaj ke daŭre okazas “senjuraj” procesoj. 
Estis ankaŭ rekonsciigite, ke Vjetnamio estis forstrekita de la CPC-listo kiel lando, kiu kontraŭstaras la 
religian liberecon, ke Vjetnamio estis akceptita en la sinon de WTO, ke Usono interkonsentis entreteni 
normalajn komercajn rilatojn kun Vjetnamio kaj ke Vjetnamio ricevis ampleksan financan helpon de 
Eŭropa Unio, kiu estas la ĉefa ekonomia partnero de Vjetnamio, kaj de ties membroŝtatoj kadre de la 
“Strategio por la evoluado de la jura sistemo” kaj la “Strategio por reformo de la justico”. EU decidis 
larĝigi la financan helpon por Vjetnamio je 30% al 304 milionoj eŭroj. En sia rezolucio la Eŭropa 
Parlamento alvokis la vjetnaman registaron senprokraste liberigi ĉiujn personojn, kiuj estas arestitaj 
kaj malliberigitaj kiel disidentoj, kiuj engaĝiĝas por la homaj rajtoj, menciante iliajn nomojn, kaj 
postulis de la vjetnama registaro rezigni pri ĉiuj reprezaliaj formoj kontraŭ tiaj personoj kaj revizii la 
koncernajn artikolojn de la punleĝaro, kiu estas adaptenda al la internacia juro. Krom tio, la Eŭropa 
Parlamento alvokis en tiu rezolucio Vjetnamion efektivigi verajn politikajn kaj instituciajn reformojn 
por establi aŭtentikan demokratian kaj pluralisman sistemon kun situacio, kiu konformas al la normoj 
de la internacia juro kaj de la homaj rajtoj. Aparte la Eŭropa Parlamento alvokis Vjetnamion respekti 
la religian liberecon, rezigni pri la diskriminado de etnaj minoritatoj, aboli la sistemon de malliberigo 
de homoj sen jura protekto kaj sekvi la rekomendojn de UN pri homaj rajtoj. Fine, la rezolucio 
atentigis pri tio, ke la dialogo inter Vjetnamio kaj Eŭropa Unio devas konduki al konkretaj 
pliboniĝoj.103 Kiel oni vidas, pri konkretaj minacoj en tiu rezolucio oni tute rezignis, do la intencoj de 
la Eŭropa Parlamento estas pure bonvolaj kaj ne povas esti miskomprenataj en alia senco.104 
 
                                                 
102 Art. 73: nacia sekureco, aktivecoj planitaj por forigi la popolan povon, art. 205a: misuzo de la politikaj rajtoj, 
de la libereco de la opinio, gazetaro kaj religio (sic!), art. 74: spionado, art. 81: minacado de la nacia unueco, art. 
79: puĉo kontraŭ la Vjetnama Socialisma Respubliko, art. 198: ĝeno de la publika ordo, art. 199: utiligo de 
superstiĉaj praktikoj.  
103 Vd. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:175E:0615:0617:DE:PDF. 
104 La gvidlinioj de Eŭropa Unio pri la protekto de homrajtaj defendantoj estas troveblaj sur: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.de08.pdf. La dokumento estas publikigita en la 
retujo de la germana ambasado en Hanojo. 
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Germanio 
 
Kiel unu el tiuj membroŝtatoj de EU Germanio gvidas ankaŭ kun Vjetnamio solidan interŝanĝan 
dialogon sur la kampo de la juro. La celo de tiu ĉi iniciato, lanĉita de la siatempa ministro pri eksteraj 
aferoj, Frank Walter Steinmeier, kaj subskribita de ambaŭ landoj en februaro 2008, estas pli bone 
kompreni la vjetnamajn tradiciojn kaj kulturon kaj atingi la efektivigon de la juraj principoj, kio 
inkluzivas la klopodon por plibonigi la situacion sur la kampo de la homaj rajtoj. Kadre de tiu ĉi 
iniciato oni celas akompani la reformojn de la justico kaj de la jura sistemo en Vjetnamio kaj faciligi 
ĝian integriĝon en la internaciajn jurajn normarojn. En aprilo 2009 estis subskribita trijara programo 
inter la ministerioj pri justico de Germanio kaj Vjetnamio por akceli la juran dialogon. Ĉi tiu programo 
estis longigita ĝis 2014, kun antaŭvido de la progresigo de la civila kaj civilprocesa juro, sed ankaŭ de 
la komerca, puna kaj punprocesa juroj kaj de aliaj kampoj. La germanaj ministerioj pri justico, pri 
eksterlandaj aferoj kaj pri enlandaj aferoj, same kiel la ministerioj pri justico de la federaciaj landoj kaj 
la politikaj fondaĵoj organizis en la pasintaj jaroj serion da komunaj fakaj seminarioj en Germanio kaj 
Vjetnamio. Rigarde al la novaj lezoj de la homaj rajtoj fare de la vjetnama flanko en la periodo de la 
german-vjetnama jura dialogo, en Germanio aperis voĉoj, kiuj komencis pridubi la sencon de tiu 
dialogo.105   

Antaŭ ol en majo 2007 la germana prezidento Horst Köhler vizitis Vjetnamion, la ŝtataj 
instancoj akrigis la premon kontraŭ iuj disidentoj, kvazaŭ oni volus prezenti al la gasto provokan 
demonstradon de la potenco. Tri disidentoj estis kondamnitaj al 3- ĝis 5-jara aresto en prizono pro 
“propagando kontraŭ la Vjetnama Socialisma Respubliko“. Laŭ la akuzo, tiuj personoj volis ĉesigi la 
gvidon de la komunisma partio de Vjetnamio kaj enkonduki partian pluralismon. 

En marto 2011 la ĉefministro de Saksio (CDU) vizitis Vjetnamion, kie li petis la liberigon de 
iu katolika pastro kaj de iu profesoro pri matematiko, al kiu oni riproĉis puĉointencon kontraŭ la 
registaro. Por iu alia persono (temis pri iu sajgona advokato) Saksio petis, ke li estu traktita laŭ 
normala jura proceso.106 

En septembro 2011 la Konrad-Adenauer-Fondaĵo en Hanojo organizis kunlabore kun la 
Academy of Social Sciences seminarion pri la temo “Homaj rajtoj en Vjetnamio“. La celo de la 
seminario estis diskuti la homrajtan protekton el internacia, germana kaj vjetnama vidpunktoj.107 
En oktobro 2011, okaze de ŝia vizito de Vjetnamio,108 IGFM transdonis al kancelierino Angela Merkel 
liston kun 70 nomoj de malliberigitaj kristanoj de la etna minoritato de la montaranoj kaj kun 44 pliaj 
nomoj de bloguloj, juristoj kaj aliaj civtanrajtaj aktivuloj, kiuj sidas en la prizono. IGFM postulis de la 
kancelierino, ke ŝi aludu en Vjetnamio ties pli grandan engaĝiĝon por la efektivigo de la jura dialogo. 
Krom tio ŝi trovu klarajn vortojn rilate la subpremadon de la libereco de la gazetaro kaj opinio. En tiu 
tempo la nomoj de 33 vjetnamaj civitanoj estis konataj, kiuj estas malliberigitaj pro ofendo de la 
artikolo 88 (propagando kontraŭ la socialisma ŝtato), kiu antaŭvidas 20 jaran arestpunon. Antaŭ la 
alveno de Merkel en Vjetnamio, la ŝtata vjetnama gazetaro ŝajne prisilentis la fakton, ke la germana 
kancelierino intencas paroli pri la situacio de la homaj rajtoj kaj renkonti reprezentantojn de la civila 
socio. Ŝajnas, ke en la rondoj de la vjetnama civilsocio Merkel estas aparte admirata, ĉar kiel iama 
civitano de GDR ŝi sukcesis fariĝi kancelierino. Do, ankaŭ la atendoj je Merkel estis grandegaj. Laŭ 
IGFM en Vjetnamio ĉirkaŭ 200 kristanoj, kiuj apartenas al etnaj minoritatoj, estas en la prizono aŭ 
troviĝas en hejma aresto, ĉar ili pledis por homaj rajtoj.109 
 

                                                 
105 Vd. http://www.bmj.de/cln_093/DE/Recht/Justizverwaltung/InternationalerechtlicheZusammenarbeit 
Rechtsstaatsdialoge/_doc/Der_deutsch_vietnamesische_Rechtsstaatsdialog.html?nn=1471926; 
http://www.hanoi.diplo.de/Vertretung/hanoi/de/07/Deutsch-vietnamesischer_20Rechtsstaatsdialog.html; 
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Gemeinsame_Erkl%C3%A4rung_%C3%BCber_die_Zusa
mmenarbeit_auf_dem_Gebiet_des_Rechts_und_der_Justiz_zwischen_Deutschland_und_Vietnam.pdf;jsessionid
=666B11656977846280D137C13B4AFA8C.1_cid102?__blob=publicationFile. 
106 Vd. http://www.dnn-online.de/web/dnn/nachrichten/detail/-/specific/Tillich-spricht-in-Vietnam-
Menschenrechte-an-197407604. 
107 Vd. http://www.kas.de/vietnam/de/publications/28926. Respondon por ricevi informajn aŭ protokolajn 
materialojn mi ne ricevis. 
108 http://www.bild.de/politik/ausland/angela-merkel/kanzlerin-auf-staatsbesuch-in-vietnam-20396316.bild.html; 
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13655238/Merkels-schicksalergebenes-Lachen-in-Vietnam.html. 
109 http://www.igfm.de/Vietnam.543.0.html; https://www.facebook.com/igfmdeutschland; 
http://www.bpb.de/publikationen/1SAWWX,2,0,Vietnam_heute%3A_Begrenzte_Reformen_ausufernde_Proble
me.html 
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Svislando 

En Svislando, la ĝenevano Carlo Sommaruga,110 membro de la Socialisma Partio kaj deputito de la 
svisa parlamento, en decembro 2010 direktis interpelacion111 al la Svisa Registaro kun konkretaj 
demandoj rilate la situacion de la homaj rajtoj en Vjetnamio por ricevi konkretan respondon de la svisa 
registaro. Kun referenco al PEN Internacia kun ties 15’000 tutmondaj membroj Sommaruga montris 
sin maltrankvila pri la situacio de la homaj rajtoj en Vjetnamio. Li atentigis pri tio, ke pluraj 
verkistinoj kaj verkistoj, ĵurnalistoj kaj bloguloj estis kondamnitaj, ĉar ili utiligis siajn homajn rajtojn 
kaj ke la procesoj estis maljustaj kaj okazis kun ekskludita publiko. Plie, li konstatis, ke la 
arestkondiĉoj estas malhomecaj (pro deviga laboro, turmentado, mankanta higieno k.s.) kaj 
endanĝerigas en alta grado la sanon kaj vivon de la malliberuloj. En sia interpelacio Sommaruga 
direktis jenajn konkretajn demandojn al la Svisa Registaro: Ĉu la Svisa Registaro estas informita pri 
tiu situacio? Ĉu la Svisa Registaro scias, ke la Internacia Ruĝa Kruco rajtas viziti la malliberulojn? Ĉu 
la Svisa Registaro rekte kaj aperte parolis kun la vjetnamaj instancoj pri tiu ĉi problemo? Kiamaniere 
la Svisa Registaro ligas la ekonomiajn investojn de Svislando kun la postulo, ke la homaj rajtoj devas 
esti respektitaj? Kiel la situacio povus pliboniĝi laŭ la opinio de la Svisa Registaro?  La enhavo de la 
respondo de la Svisa Registaro estis jena: Pere de la svisa ministerio pri eksterlandaj aferoj la Svisa 
Registaro observas la evoluon de la situacio de la homaj rajtoj en Vjetnamio tre atente. Ĝi engaĝiĝas 
ankaŭ estonte por la respekto kaj la progresigo de la homaj rajtoj, precipe en la kadro de la homrajta 
dialogo, kiun Svislando flegas kun Vjetnamio depost 2005. Kadre de tiu dialogo estas aluditaj diversaj 
homrajtaj temoj, kiuj gravas por la svisa flanko, kaj estas prezentitaj la svisaj vidpunktoj. Emfazita 
estas la graveco de la esprimado de la opinio kaj de la libereco de la gazetaro. Al la vjetnama registaro 
estas regule submetitaj listoj kun nomoj de malliberuloj kaj aliaj personoj, kies persona situacio estas 
konsiderata kiel maltrankviliga. En kunlaboro kun aliaj ŝtatoj, la svisa ambasado en Hanojo observas 
la procesojn kontraŭ la defendantoj de la homaj rajtoj. Krome estis dirite, ke oni aparte okupiĝas pri la 
prizona administrado kaj malliberulaj rajtoj. Oni konfirmis, ke fakuloj povis viziti ĉirkaŭ 20 
malliberejojn en Vjetnamio, tiel ke la Svisa Registaro povas ricevi sufiĉe bonan imagon pri la kondiĉoj 
en tiuj prizonoj. Parto de la kunlabora projekto koncernas la edukadon de la mallibereja personaro. La 
Svisa Registaro konstatis veran pretecon de la vjetnama flanko al reformoj. (…) Eĉ se ĉe la financaj 
investoj la homaj rajtoj ne estas eksplicita parto de sia strategio por Vjetnamio, oni certigis, ke la 
koncernaj svisaj instancoj (ekzemple SECO) ĉiam konscias pri la eksterpolitikaj principoj de 
Svislando laŭ artikolo 54 de la Svisa Konstitucio.112 La svisaj projektoj en Vjetnamio estas 
efektivigitaj en kunlaboro kun internaciaj organizaĵoj kiel IAO, Unido, IFC, kiuj jam enhavas la 
koncernajn valorojn pri homaj rajtoj ktp. Kadre de la evoluhelpo (DEZA), kiu financas 50% de la 
homrajta dialogo inter Svislando kaj Vjetnamio kaj kiu koncentriĝas pri registara gvidado, estas aparte 
emfazitaj projektoj kiel la prevento de hejma perforto kaj la aliro al la justico.113 En julio 2007 la 
ministro pri ekonomio de Svislando vizitis Vjetnamion kaj admonis la neceson de la efektivigo de pli 
da ekonomiaj kaj politikaj reformoj kaj de la respekto al la homaj rajtoj. Unu el la plendoj flanke de 
Svislando koncernas, krom la nesufiĉaj kondiĉoj por la normala banka funkciado en Vjetnamio, la 
ekziston de multaj falsaj produktoj kaj varoj, kiuj devenas de la vjetnama merkato.114 

Kiel informas la retujo de la Internacia Ruĝa Kruco, ĝiaj prioritatoj en Vjetnamio ne estas 
unuavice homaj rajtoj, sed ĉefe urĝa helpo, rekonstruado kaj prevento de katastrofoj.115 
 
 
Usono 
 
Okaze de la Internacia Tago pri Homaj Rajtoj (10a de decembro 2010), la usona ambasadoro Michael 
Michalak en Hanojo diris, ke lia lando restis zorgoplena pri la situacio de la homaj rajtoj en 
Vjetnamio. Al la registaro de Vjetnamio li riproĉis, ke ĝi “daŭrigas puni la liberan esprimon“. La 
usona ambasadoro notis, ke en 2010 “pli ol 24 homoj estis arestitaj, kaj aliaj 14 kondamnitaj, ĉar ili 
                                                 
110 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/biografie.aspx?biografie_id=1120 
111 http://de.wikipedia.org/wiki/Interpellation 
112 En ĉi tiu artikolo Svislando devigas sin “kontribui al la respektado de la homaj rajtoj kaj prosperigo de la 
demokratio” “en la mondo”.  
113 Vd. http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20103926. 
114 Vd. http://www.nzz.ch/nachrichten/politik/schweiz/leuthard-in-vietnam_1.528468.html. 
115 Vd. http://www.redcross.ch/activities/international/cnt/countries/index-de.php?id=38. 
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esprimis sian opinion por la vojoj de la paco.” Michalak vidis en la jaro 2010 « grandan 
malprogreson en la interreta libereco. » Ĉi-rilate li menciis la blokadon de Fejsbuko, hakerajn atakojn, 
la limigon de interretaj kafejoj kaj blogoj, kaj la uzadon de programoj por spuri disidentojn.116 La 
vjetnama registaro neis, ke ĝi blokas Fejsbukon.117 
La detala raporto de Usono pri la jaro 2010 pri Vjetnamio estas atingebla sub: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eap/154408.htm. 
 
 
La vidpunkto de la vjetnama registaro 
 
Kiam en marto 2011 la ĉefministro de Saksio (CDU) vizitis Vjetnamion, li aludis, en interparolado 
kun ĉefministro Nguyen Tan Dung, ankaŭ la homajn rajtojn. La vjetnama ĉefministro respondis, ke en 
lia lando ĉiuj internaciaj normoj kaj devigoj estas respektitaj. 

Oficialajn vjetnamajn fontojn pri la temo oni trovas nur malfacile kaj malmulte en interreto, 
kaj aliloke, krom tio ili povas esti vjetnamlingvaj. Supraĵa rapida trarigardo de iuj oficialaj vjetnamaj 
retujoj montras, ke homaj rajtoj ne apartenas al la ĉefrubrikoj de vjetnamaj retujoj. Sendube, en 
Vjetnamio oni okupiĝas pri tiuj temoj, sen fari grandan bruon, kaj laŭ sia propra maniero kaj kun 
propraj vidpunktoj kaj pravigoj, ĉar finfine la temo de la homaj kaj civitanaj rajtoj ja apartenas al la 
oficiala ŝtata politiko. Ekzemple okazis konferenco, en kiu oni traktis la plendojn de civitanoj.118 Sed 
la publikigitaj raportoj estas ofte tre formalaj, supraĵaj kaj praktike neniondiraj.119 Se temas pri homaj 
rajtoj, vjetnamaj oficialuloj kutime referencas al la koncernaj konstituciaj artikoloj, kiuj teorie 
konfirmas la garantiadon de la homaj rajtoj en Vjetnamio. Ŝajnas, ke la vjetnama Mainstream-socio 
grandparte kondutas indiferente rilate al la procesoj kontraŭ disidentoj, kiujn oni konsideras la 
problemon de iuj radikaluloj. La plimulto de la homoj (90%) en Vjetnamio ŝajnas apogi la 
Komunisman Partion kaj estas kontenta pri la racia politika gvidado kaj la evidenta ekonomia miraklo, 
kiun la komunistoj enkondukis, malgraŭ iuj malnovaj kaj novaj problemoj, kiujn ĝi sekvigas.120 Sed 
ĉar Vjetnamio politike ne estas libera lando, estas malfacile ekscii, kion kaj kiel ’la popolo’ vere 
pensas kaj kredas sub tiuj kondiĉoj kaj laŭ kiaj kriterioj, principoj kaj normoj oni devas percepti ĝian 
apogon al la ŝtata politiko. Dum miaj esploroj mi trovis neniujn enketojn. Krom tio, en aziaj landoj 
ekzistas alia parol- kaj diskutkulturo ol en Eŭropo aŭ Usono.121 Sed tio tute ne signifas, ke kritikado ne 
okazas. Rimarkinde estas, ke ekzemple Vo Van Kiet, veterano de la vjetnama komunisma politiko kaj 
reformema eks-ĉefmiminstro, kritikis la politikajn procesojn kontraŭ disidentoj. Laŭ BBC li 
rekomendis al la vjetnama registaro, ke ĝi prefere serĉu la dialogon kun homoj, kiuj havas alian 
opinion, anstataŭ subpremi, ĉikani aŭ persektui ilin.122 Kaj pri la nova kritikema sinteno de la 
parlamentanoj ni skribis jam pli supre. 

Alia problemo estas la daŭra tendence negativa raportado de la okcidenta gazetaro pri certaj 
aziaj landoj. Per tio kaj per aldona kiĉa prezentado de la turismo kaj folkloro oni pentras en la 
okcidenta publiko unuflankan bildon pri certaj landoj, kiu kaŭzas absurdajn kliŝojn kaj danĝerajn 
antaŭjuĝojn. Sub tia praktiko certe suferas ankaŭ landoj kiel Vjetnamio, pri kiu en Okcidento ekzistas 
fiksaj ideoj, tamen en granda nebulo por tiuj, kiuj ne konas tiun landon pli profunde pere de vizitoj kaj 
scienca okupiĝo. Tial oni ne miru, se la registaroj de la kritikitaj landoj foje kaprice ‘venĝas’ sin per 
tute pravaj plendoj pri la malobjektiveco de la kritiko, per kontraŭ-kritiko aŭ per eĉ per subpremado de 
la kritiko en la propra lando. Ili tute pravas, se ili memorigas la koloniisman tempon, en kiu validis 
senprecendenta subpremada, ekspluatado, misiado kaj trudado flanke de la hodiaŭaj homrajtaj 
apostoloj, kiuj malvolonte rememoras la koloniisman periodon. Estas do nur nature, se ili profunde 
                                                 
116 Vd. http://vi.wikipedia.org/wiki/ Nhân_quyền_tại_Việt_Nam. 
117 Vd. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8370762.stm. 
118 Vd. http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_English/News_Detail_E.aspx?CN_ID=520565& 
CO_ID=30180. 
119 Vd. ekzemple: http://en.vietnamplus.vn/Home/VN-reaffirms-consistent-policy-on-human-
rights/20124/25273.vnplus; http://en.vietnamplus.vn/Home/Vietnam-decries-US-Human-Rights-
Act/20123/24747.vnplus; http://en.Vietnamplus.vn/Home/Vietnam-decries-US-Human-Rights-
Act/20123/24747.vnplus (pli facile: serĉu en http://en.Vietnamplus.vn laŭ ‘Human Rights’. 
120 Vd. O. Wunder, p. 12. 
121 Mi ne volas diskuti ĉi tie kiu ‚modelo’ estas pli bona aŭ pli malbona. Pri demandoj de la ‘mentaleco’ vd. ekz. 
M. Heyder: Kulturschock Vietnam.  
122 Vd. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,482244,00.html. 
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malfidas la ‘bonajn konsilojn’ de la ‘evoluintaj demokrati-instruistoj’ el Eŭropo kaj Usono, kiujn ili, 
paradokse, intencas kopii inter alie laŭ siaj teknologiaj kaj materiaj atingoj. Do, kontraŭdiroj abundas, 
kiuj povas kaŭzi gravajn miskomprenojn kaj konfliktojn. Kiel eŭropa verkanto kaj kundiskutanto pri 
tiaj temoj oni devas ĉiam ankaŭ konscii pri tiuj historiaj implicoj, aspektoj kaj faktoroj. 
 
 
Pri homaj rajtoj en la vjetnama Vikipedio 
 
Eĉ se estas malfacile trovi materialojn kaj tekstojn pri la oficiala vjetnama vidpunkto, despli ke multaj 
tekstoj estas verkitaj en la vjetnama lingvo kaj tradukoj ŝajnas apenaŭ ekzisti aŭ ne estas konataj, 
dank’ al la gugla tradukilo, kiu lastatempe disponigas ankaŭ vjetnaman version, eblas ekscii pri kio 
tiuj vjetnamaj tekstoj temas. Pro tio eblas iom kompreni ekzemple la koncernajn vjetnamlingvajn 
paĝojn de Vikipedio pri homaj rajtoj, kies enhavo estu iomete prezentita.123 Tie oni povas legi, ke la 
homaj rajtoj estas konsiderataj kiel unu el la dek iniciatoj por ŝanĝi la mondon, kune kun agrikulturo, 
psikanalizo, relativeco, vakcinoj, evoluado, World Wide Web, sapo (?), nulo (?) kaj la gravito. Oni 
referencas al la usona deklaro de sendependeco, en kiu Thomas Jefferson difinis la bazan principaron 
por starigi demokratian registaron kaj atentigas, ke la registaro en demokratio ne garantias la 
fundamentajn liberecojn listigitajn de Jefferson, sed ke la registaroj estas kreitaj por protekti tiun 
liberecon, kiun ĉiu individuo posedas dum sia ekzistado. Plue oni skribas, ke laŭ la opinio de la 
filozofoj de la klerismo en la 17a kaj 18a jarcentoj, nefordoneblaj rajtoj estas la naturaj rajtoj donitaj al 
ili de la Kreinto. Tiuj rajtoj ne estas detruitaj kiam la civila socio estas establita, kaj nek la socio nek la 
registaro povas forigi aŭ fremdigi ilin. Nefordoneblaj rajtoj inkluzivas la rajton je vivo, libereco 
(libereco de parolo kaj esprimo, libereco de religio kaj konscienco, libereco de asociiĝo), krome la 
strebado al feliĉo kaj egaleco antaŭ la leĝo. Tamen, tio ne estas kompleta listo de la rajtoj, kiujn 
civitanoj ĝuas en demokratio. La demokratiaj socioj ankaŭ pretendas civilajn rajtojn kiel la rajton al 
justa juĝo, kaj ĝi establas la bazajn rajtojn, kiujn ĉiu demokratia registaro devas subteni. Tiuj rajtoj 
ekzistas sendepende de iu registaro, do ili ne povas esti forigitaj de la leĝo aŭ de la volo de la plimulto 
de la aprobintoj de la koncerna leĝo. Estas menciite, ke ekzemple la unua amendo de la usona 
Konstitucio ne donis la rajton de la religia libereco aŭ de libera gazetaro al la popolo. Aldonita estas 
citaĵo de la historiisto Leonard Levy, kiu diris: „Individuoj estas liberaj kiam iliaj registaroj ne estas 
liberaj.” Krom tio oni opinias, ke la detala enhavo kaj la proceduroj de la leĝo rilate al homaj rajtoj 
bezonas ŝanĝon depende de la socio, kaj ĉiuj demokratioj estas taskitaj konstrui la konstitucian 
strukturon de la socia leĝaro tiel, ke la popolaj rajtoj estas certigitaj. En la posta parto sekvas konciza 
historia skizo de la evoluo de la normigo de la homaj rajtoj. Menciante kelkajn ekzemplojn de iuj 
antikvaj fontoj, la vjetnama Vikipedio atentigas, ke krom la Vedoj, la Biblio kaj la Korano ankaŭ la 
Analektoj de Konfuceo apartenas al la fruaj dokumentoj, kiuj levis la demandojn pri la devoj kaj rajtoj 
de la homo. Sekvas noto pri la ĉarto Magna Charta, kiu estis unu el la unuaj leĝaj dokumentoj, kiu 
praktikis abstinencon pri la ŝtata potenco por protekti la rajtojn de la civitanoj de tiuj landoj. Ne 
malinteresaj estas ankaŭ tiuj rimarkoj lige kun la situacio en Vjetnamio kaj lige kun la eventuala 
vjetnama kompreno kaj interpretado de homaj rajtoj. 

Pri la rolo de Unuiĝintaj Nacioj (UN) estas notite en tiu vjetnama teksto, ke ĝi estas 
interregistara institucio, kies multflanka internacia jurisdikcio estas vaste akceptita rilate al homaj 
rajtoj. La tasko de la Alta Komisiito por Homaj Rajtoj estas “... Realigo de internacia kunlaboro en la 
solvado de internaciaj problemoj kiel la ekonomiaj, sociaj, kulturaj, kaj de la homaj rajtoj, por 
antaŭenigi kaj kuraĝigi la respekton por homaj rajtoj kaj liberecoj de la popoloj sendepende de raso, 
sekso, lingvo aŭ religio.” Oni atentigas ankaŭ, ke la UN-Konsilio pri Homaj Rajtoj, establita en la 
Monda Pintkonferenco 2005 por anstataŭi la UN-Komisionon pri Homaj Rajtoj kaj situanta en 
Ĝenevo, estas respondeca por enketi malobservojn de homaj rajtoj. Ĝi raportas rekte al la organizaĵo 
UN. Membroj de la Konsilio povas esti eksigitaj se ili malobservas homajn rajtojn. La Konsilio havas 
ankaŭ sendependan fakulon por enketi pri homaj rajtoj kaj informi la Konsilion. La Konsilio pri 
Homaj Rajtoj povas peti la Sekurecan Konsilion alporti la kazon al la Internacia Kriminala Tribunalo 
(ICC). 

Pri homaj rajtoj tio estas la tuta teksto. Ekzistas ligo al paĝo “Homaj rajtoj en Vjetnamio” sub 
la adreso: http://vi.wikipedia.org/wiki/ Nhân_quyền_tại_Việt_Nam. Ĉi tiu paĝo estas aparte atentinda, 
                                                 
123 Komparitaj estis la angla, germana kaj Esperanta tradukoj. Sed mi volas averti, ke en la supra redono de la 
senco de la Vjetnama teksto traduk-miskomprenoj ne povas esti ekskluditaj. 
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ĉar ĝi maĉas la tutan spektron de akuzoj kontraŭ Vjetnamio rilate la homajn rajtojn kaj abunde 
komentas (aŭ ne komentas) kaj interpretas kaj pravigas la vjetnaman vidpunkton. Kelkfoje la teksto 
vekas tian impreson, kvazaŭ oni miras en Vjetnamio pri tiaj akuzoj kaj riproĉoj de ekstere kaj tiel 
kondutas, kvazaŭ oni ne komprenus ĝin, ĉar laŭ la konstitucio ĉiuj rajtoj ja estas donitaj. Ne estas 
klare, kiu(j) verkis tiun tekston, kaj kiuj legas ĝin, sed juĝante laŭ la fontindikaro ĝi ŝajnas grandparte 
redoni la oficialajn vjetnamajn vidpunktojn. En la teksto oni trovas ankaŭ klopodojn pravigi la 
“vjetnaman tradicion”de homaj rajtoj, ekzempe laŭ jenaj frazoj: 

„Kvankam Vjetnamio ne estas la naskiĝloko de homrajtaj terminoj, sed riĉa je humanitara 
tradicio, la homaj rajtoj estas konceptitaj kaj asociitaj kun humanaj, homaj sentoj de amo, homaj 
signifo, sindonema. La vjetnama popolo amas la pacon kaj la homajn valorojn, malfermecon al 
diverseco kaj estas interesata ricevi valorojn de ekstere. La ideologio de homaj rajtoj en Vjetnamio 
venas de la humana spirito. Ĝi ekzistis tre frue en la historio de la literaturo de la nacio.“ 

„La registaro de Vjetnamio asertis, ke la homaj rajtoj estas ĉiam protektitaj kaj evoluigitaj. La 
registaro de Vjetnamio ĉiam kondamnis la malobservadon de la suvereneco kaj sendependeco de 
Vjetnamio.“ Laŭ la vjetnama vidpunkto demokratio kaj homaj rajtoj estas „preteksto“ de Okcidentaj 
landoj por povi interveni en internajn aferojn; „ekzistas evidenta aroganta altrudo de valoroj de 
Ameriko kaj de la Okcidento pri la specifa situacio kaj tradicioj de la vjetnama Sudo.“ 

Krome: „La registaro de Vjetnamio diris, ke ĉiu lando aŭ teritorio kaj kulturo havas 
malsamajn leĝojn bazitajn sur la sociaj situacioj kun malsamaj karakterizaĵoj, speciale en la nacia 
sekureco. Tial oni ne povas postuli la aplikadon de la leĝoj de iu lando en alia lando.“ 

Estas ripetataj la krimoj de Usono dum la vjetnama milito kaj ĝiaj sekvoj por la popolo. Al  
Human Rights Watch oni riproĉas, flanke de la ministro pri eksteraj aferoj Le Dung, ke ĉi tiu 
organizaĵo donis falsajn informojn pri Vjetnamio kaj ke al ĝi mankas la objektiveco ĉe la reflektado de 
la reala situacio en Vjetnamio. Krome oni atentigas, ke la situacio de la homaj rajtoj laŭ raporto de la 
vjetnama registaro pri la libereco de la parolo, gazetaro kaj informado rapide disvolviĝas kaj atentigas 
pri la varieco kaj riĉa enhavo de la amaskomunikiloj. Laŭ propraj indikoj, en 2008 ekzistis pli ol 700 
gazetaraj agentejoj kun 850 eldonaĵoj kaj kun preskaŭ 15’000 licenciitaj ĵurnalistoj, krome 55 
eldonistoj, 68 radiostacioj, 80 televidoj kaj ĵurnaloj plus miloj da retpaĝoj en Interreto. Laŭ propra 
aserto, la vjetnama registaro konfirmis, ke oni zorgas pri la homaj rajtoj kaj protektas la homajn rajtojn 
en Vjetnamio. Al Usono kaj la aliaj okcidentaj landoj Vjetnamio riproĉas, ke ili uzas homajn rajtojn 
kiel ŝajnigon de paco kaj kiel strategion, kiu celas transformi, renversi kaj anstataŭi la socialisman 
reĝimon. 

Do, kiel oni vidas, la vjetnama registaro konsideras la eksterajn riproĉojn pri homaj rajtoj 
grandparte kiel enmiksiĝon en la internajn aferojn de la lando kaj popolo kaj nemiskompreneble 
mesaĝas tiun vidpunkton. Temas pri la vigla defendo de registaro kontraŭ kritiko, kiu evidente havas 
problemon kun tia kritiko. Sed kiu ŝtato de la mondo tion ne havas kaj ne alergie reagas kontraŭ 
ekstera kritiko? 

Pluaj ligoj sur tiu paĝo kondukas al jenaj rubrikoj: Disidentoj en Vjetnamio, Demokratio en 
Vjetnamio, Korupto en Vjetnamio, ktp.  
 
 
Prologo: 
Kelkaj principaj konsideroj por la diskuto 
 
Por ne lasi ĉi tiun analizon kiel unuflankan kritikon kontraŭ konkreta lando, aldoniĝu la sekvaj 
konsideroj, kiuj iom prilumu kaj relativigu la ĝeneralan problemecon de la homrajta diskurso. Estas 
neeviteble, ke la supre prezentita konstelacio de vidpunktoj, sintenoj kaj kritikoj kaj kontraŭ-kritikoj 
povas kaŭzi miskomprenojn kaj kunpuŝiĝon inter la envolvitaj flankoj, aŭ interesogrupoj – ĉe kiuj 
esence temas ĉi-kaze pri a) la ‚demokratiaj kaj plurismaj’ ŝtatoj de la Okcidenta mondo, gvidataj 
precipe de Usono/Nordameriko kaj de la membroŝtatoj de Eŭropa Unio, b) la internaciaj neregistaraj 
homrajtaj organizaĵoj kaj c) la certaj ŝtatoj („en Oriento“ ktp.), al kiuj oni riproĉas lezadon de la homaj 
rajtoj, en nia kazo Vjetnamio. Certe, la ‘universalaj principoj de la homaj rajtoj’, kiel ili trovis sian 
kulminan formulon en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj (UDHR) de la 10a de decembro 
1948 kaj en dekoj da aliaj deklaracioj pri homaj kaj civitanaj rajtoj, estas la maturiĝinta rezulto de la 
evoluo dum jarcentoj; en principo ili estas ankaŭ agnoskitaj kaj akceptitaj de la plimulto de la moderna 
ŝtataro kiel integra parto de la internacia kaj nacia juro. Pro tio tiuj homaj rajtoj ĝuas altgradan 
prestiĝon, havas altan statuson kaj en principo ne estas pridubeblaj. En 1948 Sovetunio kaj kelkaj aliaj 
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ŝtatoj124 sindetenis en la voĉdonado pri la UDHR, kiu estis lanĉita laŭ usona iniciato, ĉar de la flanko 
de Sovetunio kaj la socialismaj ŝtatoj estis postulate, ke ekonomiaj kaj sociaj rajtoj estu aldonitaj al la 
katalogo de homaj rajtoj. Sed tion precipe Usono strikte rifuzis, insistante pri la nura konsiderado de 
politikaj kaj ‚burĝaj’ rajtoj.125 Pro tio diversaj neokcidentaj ŝtatoj esprimis rezervon al la UDHR kun la 
argumento, ke ĉi tiu deklaracio fontas en la okcidenta kaj okcident-kristana individuisma filozofia 
koncepto, do ke ĝi estas tro eŭropcentrisma kaj signifas por landoj ekster Eŭropo tro forte la eksporton 
(aŭ importon) de iuj (abstraktaj) okcidentaj valoroj. Efektive, la homaj rajtoj, kiel oni konas ilin en la 
nuna formo, estas la frukto de la romia juro, renesanco, humanismo,126 reformacio kaj klerismo; ili 
estas ligitaj kun la interesoj de la kapitalisma merkato, liberismo, politika demokratio, opinia plurismo, 
individueco de la persono. Ŝajnas, ke precipe en landoj, kiuj restis esence netuŝitaj de la nomitaj 
kulturaj fluoj kaj revoluciaj127 kaj kiuj ne konas la menciitajn tradiciojn kaj sistemojn en tiu formo, sed 
kiuj estas pli ligitaj al valoroj kiel ekzemple kolektivismo, kooperativismo, harmoni-sento, kiuj devas 
obei al la interesoj de tribaj, vilaĝaj, familiaj kaj parencaj bandecoj, kun strikta submetiĝo al superaj 
patriarkiaj, oligarkiaj kaj gerontokratiaj aŭtoritatoj, kiuj disponas kvazaŭ absolutisman potencon 
(ekzemple tribestroj, komunismaj partifunkciuloj, sultanoj, mulaoj aŭ diversspecaj laikaj aŭtokratoj 
kaj diktatoroj), kaj kiuj estas devigitaj al la religia kredo (de fanatika konfuceismo ĝis islama kaj 
kristana radikalismo), ĉi tiuj ‘intelektaj’ ’okcidentaj’ valoroj kaj homaj rajtoj ne ĉiam estas plene 
agnoskitaj, kelkfoje eĉ nete rifuzitaj kiel io fremda. Lenin kaj Stalin kaj ties imitantoj en sennombraj 
landoj siatempe eĉ aktive kontraŭbatalis tiujn okcidentajn valorojn (kiel kapitalismo, burĝeco, 
liberismo, demokratio, eĉ socialdemokratio ktp.) kiel ion esence reakcian kaj hom-ekspluatan kaj 
pledis por ilia elsarkado, kun la celo ‘plibonigi la mondon’, enkalkulante milionojn da viktimoj, por 
‘garantii’ la homajn rajtojn de la laborista klaso. Ĝis la hodiaŭa tago ĉi tiu ideologio ankoraŭ ne tute 
mortis, kvankam post la ‘venko’ de la kapitalismo en la mondo128 la homamasoj en la koncernitaj 
landoj ne plu kredas ĝin. 

Alia momento, kie la ‘universalaj homaj rajtoj’ havas esencan problemon de kredindeco, estas 
la fakto, ke la memdeklaritaj ‚apostoloj’ de la homaj rajtoj ofte interpretas kaj aplikas ilin laŭ propra 
gusto, bontrovo kaj intereso, depende de la situacio kaj kazo. Precipe Usono estas vaste kritikata pro 
tiu unuflanka sinteno, kaj ŝajnas, ke la situacio rilate la respektadon al la homaj rajtoj flanke de Usono 
ĝenerale eĉ malboniĝis post 9/11, cetere sen laŭta protesto de la homaro. Lige kun rasismo, ksenofobio 
kaj mistrakto aŭ fakta diskriminacio de rifuĝintoj, azilpetantoj kaj fremduloj el la ’sudo’ kaj ’oriento’, 
ankaŭ la eŭropaj landoj, kie la homaj kaj civitanaj rajtoj estas ĝenerale garantiitaj, estas kelkfoje 
konfrontitaj kun la kritiko, se iliaj leĝoj estas tro draste interpretataj en la traktado de rifuĝintoj, 
azilpetantoj aŭ tutaj popolgrupoj.129 Pri la malhelega historia pasinteco, kiam dum la dua mondmilito 
en Eŭropo la homaj rajtoj estis plej ekstreme lezataj, aŭ ankoraŭ pli frue dum la koloniisma tempo, ni 
tute ne parolu. Tion la homaro neniam rajtas forgesi. Tamen, ŝajnas, ke la eŭropa civilizo tiris la 
konsekvencojn el tiuj tragedioj, kaj, fondinte Eŭropan Union, kreis firman instrumenton (aŭ 
tegmenton) de la deviga paco, en kiu diversaj popoloj kiel germanoj, francoj, britoj, usonanoj, rusoj, 
poloj, hispanoj, kroatoj, serboj ktp. ne plu sange interbatalas kaj en kiu ĉiuj homoj ĝuu la samajn 
homajn kaj civitanajn rajtojn. Eĉ se nenio estas perfekta kaj se daŭre okazas refalo en malnovajn 
modelojn, la kritikantoj eble foje agnosku ankaŭ la pozitivajn efikojn de la koncernaj pacaj streboj kaj 
klopodoj, kiuj, bedaŭrinde, denove estas subfosataj de diversaj krimaj elementoj. Kaj, eĉ se en Usono 
(kiu estas vere iom speciala kazo) kaj en landoj kun la plej alta standardo de homaj kaj civitanaj rajtoj 
ekzistas ĉi-rilate grandaj problemoj kaj deficitoj, tio ne signifas, ke diktatoroj de iuj ‘kanajlaj’ ŝtatoj, 
kiuj agas senskrupule kontraŭ la homaj rajtoj de la propraj civitanoj, povu fajfi pri homaj rajtoj aŭ eĉ 
intence ignori, nei, subfosi kaj lezi ilin, kiel ekzemple en Irano (kiu evidente havas alian komprenon 
pri homaj rajtoj), aŭ, bedaŭrinde, ankaŭ en Vjetnamio (kvankam ĝi subskribis aron da hom- kaj 
civitanrajtaj konvencioj kaj kiu garantias la homajn rajtojn en sia propra konstitucio), kun la pseŭda 

                                                 
124 Inkluzive de Ukraina SSR, Belorusa SSR plus Pollando, ČSSR, Jugoslavio, Saŭdarabio kaj Sudafriko. 
125 Fakte, la postuloj de Sovetunio kaj aliaj ŝtatoj konsideri en pli alta grado ekonomiajn kaj sociajn aspektojn 
trovis sian eĥon en aliaj deklaracioj kaj paktoj, kiuj estis ellaboritaj post la UDHR, kiel ekzemple en la Internacia 
Pakto pri ekonomiaj, sociaj kaj kulturaj rajtoj de la 16a de decembro 1966, kiu estis unuanime akceptita de la 
Ĝenerala Asembleo de UN. 
126 Humanismo ampleksas krom la homa digno toleron, senperforton kaj liberecon de la konscienco. 
127 Mi ne celas diskuti ĉi tie pri la pozitiveco aŭ negativeco de tiuj revolucioj. 
128 Same mi ne celas diskuti ĉi tie pri la pozitiveco aŭ negativeco de la kapitalismo kaj de ĝia ‘venko’. 
129 Diversaj homrajtaj organizaĵoj kiel Amnestio Internacia kaj Human Rights Watch dokumentas ĉiujn tiujn 
kazojn, do neniu ŝtato povas eskapi la kritikon en kazo de neceso. 
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klarigo, ke oni ne toleras enmiksiĝon en la internajn aferojn de la lando fare de aliaj. Nu, la homaj 
rajtoj evidente ne estis kreitaj por enmiksiĝi en la internajn aferojn de iuj landoj, sed por ke la eterna 
turmentado, persekutado kaj murdado de diversaj homoj kaj homgrupoj finfine ĉesu en la mondo. 
Ŝajnas, ke kelkaj ŝtatoj ankoraŭ ne komprenis tion. 

Estas klare, ke per homaj rajtoj oni faras ankaŭ politikon, kelkfoje iom unuflankan, dubindan 
kaj cinikan, precipe kiam la homaj rajtoj servas kiel ilo de la plumpa retoriko, kiel misuzado kaj 
preteksto por enmiksiĝi ĉe aliaj, por perforte kaj perarmee interveni kaj por altrudi siajn volon kaj 
valorojn, en la kredo, ke oni faras ion bonan. Kion tio en la praktiko signifas aŭ povas signifi, tion 
spertis multegaj landoj kaj popoloj dum la koloniisma periodo kaj en la pli juna tempo en la arabaj kaj 
islamaj landoj (ekzemple Irako, Afganio). Por la surloka loĝantaro mem fakte malmultaj problemoj 
tiel estas solvitaj, dum ĝia reala vivsituacio fariĝas eĉ pli kriza, kaj la tiuspeca defendado de la homaj 
rajtoj hipokrita, despli se verŝajne pli temas pri la defendando de la interesoj de iuj grandpotencoj. 
Montriĝis, ke la klopodo instali la okcidentan demokration estas eksterordinare malfacila tasko en iuj 
cellandoj, kiuj ne konas la demokratian tradicion, sed dum jarcentoj spertis preskaŭ nur perforton, 
militon, okupadon, subpremadon kaj ekspluatadon (cetere ne nur flanke de la Okcidento, sed ankaŭ de 
Ruslando, Ĉinio, Japanio k.a.). Tamen, kiel montris la arabaj revolucioj de la lastaj jaroj, la tieaj 
popoloj vere sopiras je la enkonduko de ia funkcianta demokratio, kiu promesas pacon, eĉ se ŝajnas, 
ke en la praktiko ili ne ĉiam bone scias, kion tia demokratio reale signifas. Sed la ekzemploj de Egiptio 
kaj precipe Libio, kie la demokratio estis elŝaltita dum jardekoj, pruvas, ke la demokratio laŭ 
okcidenta tipo povas bone funkcii, almenaŭ en balotoj. Diversaj landoj kiel Meksiko, Ĉilio, Argentino, 
Peruo, Malio, Ganao, Benino, Namibio, Bocvano, Germanio, Rumanio, Ukrainio, Hindio, Indonezio, 
Sudkoreio, Japanio, Mongolio k.a., kiuj havis problemojn kun la demokratio aŭ estis kolonioj de iuj 
ekspluatemaj grandpotenco, intertempe sukcesis fariĝi modelaj kaj pli malpli stabilaj parlamentaj 
demokratioj.130 

Sed oni ankaŭ ne forgesu, ke la UDHR estis kreita unuavice nur kiel rekomendo por prezenti 
“komunan idealon, kiu estu atinginda de ĉiuj popoloj kaj nacioj“ (preamblo), “surbaze de libereco, 
justeco kaj paco en la mondo”. Do, en tiu Deklaracio nenio estas deviga por la ŝtatoj, sed estas 
skribite, ke la principaro validas por ĉiuj homoj. Aliflanke, la UDHR fariĝis parto de la t.n. ius cogens, 
do estas deviga internacia juro. Neniu ŝtato voĉdonis kontraŭ la UDHR, sed ŝtatoj kiel Usono, Britio 
kaj Sovetunio ankaŭ emfazis, ke ili ne toleros la enmiksiĝon en siajn internajn aferojn. Precipe 
latinamerikaj ŝtatoj kaj Hindio engaĝiĝis por la homaj rajtoj, ĉar ili esperis, ke ili apogas kaj akcelas la 
procezon de la koloniisma fino kaj de ilia ŝtata sendependiĝo.131 Tiel, ekde la komenco precipe en la 
‘sudaj landoj’ oni komprenis ion alian sub homaj rajtoj ol la verkintoj de la UDHR komprenis. 

Eĉ se iuj kritikantoj do blasfemas pri tiuj homaj rajtoj por diskrediti ilin kiel ruzan inventaĵon 
de la Okcidento por povi regi la mondon kaj akuzi, supremi kaj ĉantaĝi aliajn landojn aŭ vidas en ili 
pagatan propagandon de Usono (ili tamen ne pravas!), en principo ni do ne disponas pri alternativo 
rilate la difinadon de la universalaj homaj rajtoj. Pli taŭga normaro ĝis nun ŝajne ne ekzistas ol la 
UDHR kaj la aldona aro de samtipaj kompletigaj deklaracioj. Ni supozu, ke la veraj apostoloj de la 
homaj rajtoj estis kaj estas honestaj, sinceraj kaj puraj, kvankam la malpura politiko, kiu misuzas la 
homajn rajtojn por siaj malhonestaj celoj, restas malpura politiko. Krom tio, ekzistas la danĝero, ke la 
tro fanatika predikado de homaj rajtoj fare de certaj protagonistoj povas alpreni fundamentisman (aŭ 
radikalisman) karakteron, kio sendube estas malbona kaj vere evitinda. Sed pri eblaj alternativoj kaj 
nuancoj legu iom pli sube. 

Fine de la 20a kaj komence de la 21a jarcento, la nombro de konfliktoj kaj militoj kreskis en la 
mondo, do la homaj rajtoj havas malfacilan ekzistadon kaj ŝajnas perdi sian aŭtoritatecon kaj signifon 
denove pli kaj pli, se oni komencas subfosi ilin. La praktika signifo de tiaj deklaracioj por la individuo 
konsistas en tio, ke la homoj, kiuj devas esti protektitaj per la homaj rajtoj, devas havi ian teorian 
bazon kaj praktikan eblon defendi sin kontraŭ eventuala ‘maljuro’ (maljusteco). Problemo estas, ke 
multaj homoj simple ne konas tiun eblon nek la homajn rajtojn mem, eĉ en Eŭropo. 

Sendepende de la (okcidenta) filozofio, etiko aŭ moralo, en kiu fontas la modernaj homaj 
rajtoj kaj kiu karakterizis ilin, internaciaj deklaracioj estas nenio alia ol unuavice juraj tekstoj, kiujn 
unuopaj ŝtatoj (parlamentoj) povas ratifi aŭ ne ratifi. La maniero, laŭ kiu ili efektivigas tiujn homajn 
rajtojn, jam estas tute alia, nome politika kaj internjura demando. Kaj malgraŭ la principo de la 
                                                 
130 Vd. http://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38794/demokratische-staaten. 
131 Aliflanke, ekzemple en Hindio, kiu estas konsiderata kiel funkcianta libera demokratio, la homaj rajtoj de 
dekoj da milionoj da infanoj estas lezataj, ĉar oni devigas ilin labori (je mizeraj kaj danĝeraj kondiĉoj). Krom tio, 
ankaŭ la amasa fenomeno de la giganta malriĉeco en Hindio estas amara temo de la homaj rajtoj. 
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individua libereco, ekzistas la ŝtata monopolo de la sankcipovo, kiun eĉ homrajtaj aktivuloj agnoskas. 
Do, rajtoj, kiuj estas garantiitaj de la UDHR, povas esti limigitaj fare de unuopaj ŝtatoj, ĉu pere de sia 
konstitucio, sed precipe pere de la propraj punkodoj, kiuj povas esti aparte drastaj kaj en la praktiko 
renversi aŭ eĉ nuligi ĉiujn rajtojn garantiatajn de la UDHR kaj de la landa konstitucio. Ŝajnas, ke 
precipe certaj ŝtatoj kun diktatura, totalisma kaj komunisma reĝimo aparte utiligas tiun vakuon por agi 
kontraŭ malkonformaj civitanoj. Restas la demando, ĉu la legitimado de la homaj rajtoj validas ankaŭ, 
kiam iu ŝtato ratifis la koncernan konvencion, sed poste kondutas aliamaniere. Dum iuj fakuloj 
opinias, ke la “universala naturo de tiuj rajtoj kaj liberecoj estas ekster dubo”, iuj ŝtatoj kiel ekzemple 
Usono montris en la praktiko, ke oni celas apliki kaj aplikas tiujn rajtojn laŭ propraj maniero kaj 
interpreto, ĉar en Usono multaj homoj kredas, ke mezuri usonajn jurajn normojn kaj principojn kun 
internaciaj normoj estas neakcepteble, malpatriotisme kaj do rifuzinde. Tia sinteno povis konduki al 
aparte tragikaj kazoj kiel ekzemple la usona embargo kontraŭ Kubo aŭ al la problemo sub kiuj 
kondiĉoj kaj laŭ kiuj kriterioj sovetiaj judoj unuflanke kaj palestinanoj aliflanke rajtas forlasi sian 
landon kaj reveni en ĝin.132 Estas klare, ke ankaŭ iuj aliaj ŝtatoj prenas al si la rajton mem difini kaj 
praktiki la homajn rajtojn, se Usono pretendas por si la saman rajton. Kaj eĉ pli tragike estas, se iuj 
kriptototalismaj grandpotencoj (kiel Ruslando kaj Ĉinio), anstataŭ servi kiel pozitivaj modeloj de la 
demokratio en la mondo, reakcie kredas, ke ili povas imiti kaj apliki la samajn dubindajn metodojn de 
persekutado kaj subpremado kiel kelkfoje la aliaj faras (ekz. Germanio, Francio aŭ Usono), por limigi 
la rajtojn de homoj. Kaj por eviti la venĝon de tiuj problemlandoj, kiun oni timas, se oni kritikas ilin, 
la ekonomie profitema demokratia mondo, precipe la eŭropaj landoj, komencis eĉ fari dubindajn 
kompromisojn. Tio certe estas la komenco de la fino por la efektivigo de la homaj rajtoj. 

Sed en principo oni devus kredi, ke ĉie kie homoj ekzistas, tie ekzistas ankaŭ (la samaj) homaj 
rajtoj. Sed kiel montras la supraj aludoj, la universaleco de la principoj de la UDHR estis jam 
dekomence pridubinda kaj ne legitimita ĉe ĉiuj membroŝtatoj. 

Tio koncernas ankaŭ la valorojn. En Okcidento oni havas alian komprenon pri ‘balotoj’, pri 
‘demokratio’, pri ‘kapitalismo’, pri ‘libera kunvenado’, pri ‘libera praktikado de la profesio’, pri ‘justa 
salajaro’, pri ‘egalrajta aliro al la kleriga kaj sansistemo’, pri ‘egalaj rajtoj por viroj kaj virinoj’ kaj pri 
‘emancipiĝo de la virino’, pri ‘egala rajto ricevi loĝejon au loĝlokon’, pri ‘libera evoluo de la 
individuo’ (kvankam ekzemple la nocio de la ‘digno’ ja havas realan signifon en aziaj socioj) kaj pri 
‘libera praktikado de la religia kredo’ ktp.133 ol en iuj landoj de Azio, Afriko kaj Sudameriko. Ŝajnas, 
ke pro la tutmondiĝo (globalizacio) la kunpuŝiĝo de la civilizacioj, kiel Huntington nomis sian faman 
libron, fariĝis ankoraŭ pli videbla ol antaŭe. 

Certe, pro sia vasta tutmonda akcepto, la UDHR kaj kelkaj aliaj homrajtaj deklaracioj ĝuas 
altan statuson kaj povas pretendi certagradan universalecon. La ĉefa demando, kiu en tiu diskuto vole-
nevole aperas, estas la demando pri la universaleco de la homaj rajtoj mem, do la demando, ĉu la 
principaro difinita en la UDHR kaj en dudeko da aliaj hom- kaj civitanrajtaj deklaracioj, validas aŭ 
validu por ĉiuj civilizoj kaj kulturoj de la mondo, aŭ ĉu ekzistas alternativaj formuloj, kiuj pli forte 
respektus la ekziston de la kulturoj de unuopaj landoj aŭ regionoj, kie la universalaj homaj rajtoj 
historie ne havas tiom fortan tradicion kiel en Okcidento aŭ estas alimaniere interpretataj, perceptataj 
kaj aplikataj. Tiucele, aperis aro da regionaj deklaracioj kaj paktoj, kiuj pretendas universalecon 
almenaŭ por sia propra kultura influzono. En tiu kategorio de deklaracioj temas ekzemple pri la 
Eŭropa Konvencio pri la protekto de homaj rajtoj kaj bazaj rajtoj, la Afrika Ĉarto de la rajtoj de la 
homoj kaj popoloj, la Amerika Homrajta Konvencio. En la Afrika Ĉarto (t.e. la Banjul-Ĉarto de la 27a 
junio 1981) estas postulate ekzemple, ke la burĝaj kaj politikaj rajtoj ne estu disigitaj de la ekonomiaj, 
sociaj kaj kulturaj rajtoj, aŭ ke la deziroj de la afrikaj popoloj estu pli forte konsideritaj, aŭ ke la ŝtatoj 
havu la devon prosperigi kaj protekti la etikajn kaj tradiciajn valorojn de iu konkreta komunumo. 
Kvankam en tiaj deklaracioj la principaro de la UDHR estas transprenita, ili ankaŭ ebligas en pli forta 
grado konsideri la regionajn specifaĵojn. La Banjul-Ĉarto pretendas relativan universalecon en sia 
influsfero, nome en la ŝtatoj de OAU, kiuj legitimis ĝin. Du aliaj ekzemploj koncernas la islaman 
mondon. Tie aperis ekzemple la Ĝenerala Deklaro de la homaj rajtoj en la islamo (1981) kaj la 
Deklaro pri homaj rajtoj de Kairo (1990). Sed tiuj deklaracioj baziĝas je islamaj juraj fontoj kiel la 
Korano, Hadito kaj Ŝario kaj do havas la ambicion validi precipe por la islama civilizo, dum la 
neislama mondo apenaŭ sentas sin koncernita. La celo de tiuj deklaracioj estas nemiskompreneble la 
starigo de la islama sociordo, kun ĉiuj konsekvencoj (kiel diskriminado de virinoj), kaj laŭ propra 
                                                 
132 Vd. http://sammelpunkt.philo.at:8080/904/1/se0102arbhartkon.pdf. 
133 Kion celas diri la unuopaj rajtoj vd. la klarigojn sur: 
http://www.humanrights.ch/de/Instrumente/AEMR/Text/index.html. 
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teologia ompreno la universaleco estas ĉe Alaho mem. Kiel montras ĉi tiuj ekzemploj, la universaleco 
de la UDHR povas esti relativigita aŭ limigita pro la konsiderado de la regiona kunteksto.134 Ĉu 
ekzistas analogaj deklaracioj por Azio ne estas konate al mi. 

Alia menciinda ekzemplo de regiona deklaracio pri homaj rajtoj estas la Rusa Deklaro pri 
Homaj Rajtoj, kiu estis decidita de la X. Monda Koncilio de la Rusa Popolo en la Katedralo de Kristo 
Savinto en Moskvo la 4-6ajn de aprilo 2006. Ĉi tiu deklaro estas tre proksima al la vidpunktoj de la 
Rusortodoksa Eklezio kaj akcentas inter alie la gravecon de la dieco de la homo, kiu devas esti 
respektita de ĉiu persono, ĉiu socio, ĉiu registaro. La individuo atingas sian dignon, ĉefe se ĝi bonfaras 
al aliaj homoj. Laŭ tiu deklaracio la plej alta valoro estas la rajto esti libera de la malbono. La 
deklaracio akcentas la gravecon de la moralo, kiu laŭ ĝi ne estas disigebla de la homaj rajtoj. Ĝi pledas 
por la konservado de la rajtoj de la nacioj kaj etnaj grupoj kaj ties religio, lingvo kaj kulturo, por la 
rajto kredi religion, por la protekto de la homo antaŭ perforta regado, por la rajtoj de soldatoj, infanoj, 
malliberuloj, viktimoj de la terorismo, por subteni la viktimojn en kazo de krimoj, korupto, fikomerco 
per homoj, prostituado, droga misuzo kaj ludmanio. Plue ĝi pledas kontraŭ totalisma kontrolo super la 
privata vivo kaj persona kredo.135 Ŝajnas, ke ĉi tiuj rajtoj estas deduktitaj unuavice de la specife 
ruslandaj vivospertoj kaj -kondiĉoj. 

En la 1990aj jaroj aperis ankaŭ iuj specialaj deklaracioj pri etnaj, religiaj kaj lingvaj rajtoj.136 
Ĉu do sufiĉas, se kiel eŭropano oni simple diras ekzemple al vjetnamoj “respektu la 

universalajn homajn rajtojn kaj ĉio estos klara kaj en ordo”? Tio povas esti pridubata, kaj estas tro 
naiva. Kvankam ankaŭ en Vjetnamio tiuj universalaj homaj rajtoj ne ŝajnas esti ekzota temo, kiel 
montris la supre prezentita ĉerpaĵo el la koncerna vjetnama Vikipedio. Aliflanke, oni nature neniel 
povas akcepti praktikojn de registaroj, kiuj mistraktas kaj persekutas siajn civitanojn, nur ĉar ili havas 
alian opinion ol la reganta ŝtatpartio aŭ registaro aŭ volas vivi laŭ aliaj kutimoj, principoj kaj 
konvinkoj ol la ŝtato kaj oficiala politiko volas. Tiajn tempojn oni kredas pasintaj, sed la praktiko en 
diversaj ŝtatoj montras, ke ili ĉiam denove povas reveni kaj revenas: Ne nur en Ruslando, kie la 
komunismo estis abolita, sed kie la novaj potenculoj klopodas, cetere per malnovaj metodoj, silentigi 
la opozicion. Eĉ en Germanio kaj Usono granda kvanto da policistoj lastatempe estis lanĉitaj kontraŭ 
diversaj aktivuloj ĉar ili protestis kontraŭ la ekscesoj de la banka kapitalismo. Fakte, en multaj landoj 
oni povas observi pliakriĝon de la polica agresemo kaj perforto kontraŭ en si mem pacaj civitanoj kaj 
kritikantoj, ankaŭ en Svislando.137 El la vidpunkto de la homaj rajtoj tiuj faroj probable estas neniel 
akcepteblaj, eĉ se laŭdire ili celas konservi aŭ restarigi la publikan ordon. La homaj rajtoj do estas 
definitive en danĝero kaj riskas diskreditiĝi kiel farso, cetere ĝuste en landoj, kie ili iam estis alte 
taksataj. Pri ‘kanajlaj’ ŝtatoj kiel Sirio, Sudano, Afganio, Kubo, Norda Koreio, Irano kaj Libio 
(espereble jam ne plu) oni tute ne parolu. Tie la civilizo estas minacata de barbaraj potenculoj kaj 
reĵetita en la ŝtonepokon, aŭ almenau en la mezepokon. Pli bone kaj pli pace estus vivi sur la luno! 
Tiaj ŝtatoj ne meritas kaj ne rajtas aparteni al la moderna civilizo, kaj la civilizita mondo, precipe UN, 
devas aparte trakti ilin por revenigi ilin al la racio. Sed ju pli draste oni kritikas la registarojn de tiuj 
ŝtatoj, despli reakciaj kaj agresemaj ili fariĝas, kiel montras pluraj ekzemploj. Kun aŭ sen UDHR, kiu 
ŝajne tute ne interesas aŭ koncernas ilin. 

Por Vjetnamio oni povas esperi, ke ĉi tiu lando, kiu ne havis multe da feliĉo en la historio, 
finfine tiris siajn konkludojn el la pasinteco kaj elektos la bonan vojon por aliĝi al la civilizita mondo. 
Vjetnamio do ricevis novan ŝancon, kaj almenaŭ Eŭropo ne lasos ĝin sola, tamen ne senkondiĉe. 
Kvankam en Vjetnamio la homaj rajtoj en la praktiko havas apartan signifon nur por malmultaj 
civitanoj, nome ĉefe por la supre prezentitaj persekutitaj kaj subpremitaj celgrupoj, la rigora sinteno de 
la komunisma partio kaj de la vjetnama registaro esence koncernas kaj minacas la tutan popolon. En la 
atentigo pri tiu cirkonstanco situas la pli profunda senco de la efektivigo de la homaj rajtoj en 

                                                 
134 Ekzemple Ĥomejni, la gvidinto de la islama revolucio en Irano, komprenis la homajn rajtojn kiel kolekton de 
koruptaj reguloj, kiuj estis ellaboritaj de la cionistoj kaj kiuj celas detrui la verajn religiojn (laŭ Bassam Tibi, 
1996). 
 135 Angla versio: http://www.sras.org/the_russian_declaration_of_human_rights, germana versio:  
http://antifo.wordpress.com/2009/03/14/russische-erklarung-der-menschenrechte. 
136 Ŝajnas, ke en la Esperanto-movado, kiu okupiĝas ankaŭ pri lingvaj rajtoj, ekzistas skismo: Dum Universala 
Esperanto-Asocio (UEA) referencas al la koncerna deklaracio de UN (http://www2.ohchr.org/english/law/ 
minorities.htm, http://www.linguistic-rights.org/), Esperanta Pen Centro subskribis la deklaracion de Barcelona 
de junio 1996 (http://www.linguistic-declaration.org).  
137 Aktualaĵojn vd. http://www.humanrights.ch. 
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Vjetnamio. La tuta nacio estas koncernita de la cenzurado, kontrolado, privata enmiksiĝado, 
malpermesado kaj subpremado. Do, temas pri principa demando, kiu koncernas kaj devas koncerni la 
tutan vjetnaman nacion. Neniu vjetnama civitano sentu sin nekoncernita de la homaj rajtoj. Ĉi tio estas 
la konkludo kaj instruo de ĉi tiu mallonga kaj resuma analiza prezento. Sen intelekta libereco popolo 
ne povas normale evolui. El liberisma vidpunkto tiu principo validas kaj por Eŭropo kaj por Azio kaj 
por la resto de la mondo. Oni do povas al Vjetnamio nur deziri pli multajn tiajn kuraĝajn blogulojn kaj 
aktivulojn kiel la supre menciitajn. 
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