
Tổ chức Nhân Quyền Thiên Chúa Giáo (CSW) kêu gọi đối xử
công bằng với Hội Thánh Truyền Giáo Việt Nam đang bi cáo
buộc hình sự làm lây lan Covid

Cơ quan giám sát nhân quyền, Christian Solidarity
Worldwide (CSW) đang kêu gọi chính quyền đối xử
công bằng với một hội thánh sau khi có báo cáo về
những chỉ trích và cáo buộc của cả phương tiện
truyền thông nhà nước và người dùng mạng xã hội
đối với một giáo hội độc lập ở Thành phố Hồ Chí
Minh.

Revival Ekklesia Mission (REM) – Hội thánh truyền
giáo Phục Hưng đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi 211 trường hợp nhiễm
vi rus corona được xác nhận là có liên quan đến nhà thờ trong khi Việt Nam phải đối
mặt với sự gia tăng số trường hợp.

Tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam tăng đột biến đã khiến nhà chức trách bắt đầu tiến hành xét
nghiệm Covid trên 9 triệu dân của Thành phố Hồ Chí Minh để ngăn chặn sự lây lan của
dịch bệnh.

Tuy nhiên, CSW lo ngại rằng giới hạn tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng vì lý do sức khỏe
cộng đồng đang được áp dụng phân biệt đối xử đối với Hội thánh Truyền giáo Phục
Hưng.

Theo Morning Star News, mặc dù Hội thánh đăng ký với chính quyền địa phương để
thực hiện các hoạt động tôn giáo, nhưng không được “công nhận hợp pháp” là một tổ
chức tôn giáo. Báo cáo cho biết thêm rằng vào ngày 30 tháng 5, các nhà chức trách đã
tạm thời đình chỉ đăng ký của Hội thánh này.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cũng là Chủ tịch Ban Tôn giáo Chính phủ, tuyên bố rằng Hội
thánh Truyền giáo Phục Hưng không phải là một nhà thờ và các lãnh đạo của hội thánh
không thể tự gọi là “tôn kính” hay “mục sư”.

Luật Việt Nam, bắt buộc đối một loạt các hoạt động tôn giáo phải đăng ký hoạt động và
việc công nhận chính thức có thể mất vài năm.

Chủ tịch, người sáng lập CSW Mervyn Thomas cho biết: “Chúng tôi lo ngại trước các báo
cáo về những lời chỉ trích và cáo buộc chống lại hội thánh và nhà lãnh đạo của hội cả
trên phương tiện truyền thông nhà nước và người dùng mạng xã hội, và đặc biệt là các
báo cáo về việc hội thánh bị chính quyền ‘loại bỏ’, rõ ràng là có liên quan với việc lây lan
dịch bệnh này.

“Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách đảm bảo rằng bất kỳ giới hạn nào trên cơ sở sức khỏe
cộng đồng đều được áp dụng không phân biệt đối xử và chúng không phải là công cụ để



làm suy yếu việc hưởng các quyền và tự do cơ bản trong tương lai. Chúng tôi cũng kêu
gọi các cơ quan chức năng đảm bảo rằng mọi cuộc điều tra hình sự được thực hiện theo
các tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ quyền của những người có liên quan, phù hợp với
Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là thành viên. ”

Các mục sư của hội thánh, hiện đang nằm viện do các biến chứng sức khỏe liên quan
đến covid, đã đưa ra lời xin lỗi công khai và kêu gọi các thành viên nhà thờ hợp tác với
chính quyền.
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