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Deres Eksellense  

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring for fengslingen av Nguyen Trung Ton, en protestantisk 

pastor og leder for den pro-demokratiske gruppen Demokratiets Brorskap. Han ble arrestert den 30. 

Juli 2017 og dømt til 12 års fengsel og 3 års husarrest, siktet etter artikkel 79 for å ha “utført 

aktiviteter som har til hensikt å styrte folkets administrasjon”. Han ble dømt sammen med fem andre 

aktivister som ble beskyldt for å være tilknyttet samme organisasjon.  

Gruppen “Action of Christians for the Abolition of Torture” frykter at pastor Ton utsettes for 

urettferdig behandling i fengsel og nektes tilstrekkelig medisinsk behandling for både skader og 

komplekse helseproblemer. Flere regjeringer og menneskerettighetsgrupper, blant dem Amnesty 

International, uttrykker sin bekymring over hans fengsling og den behandling han får.  

Ton har kun fredelig fremmet arbeidet for demokrati og religionsfrihet i sitt land, hovedsakelig 

gjennom sine skrifter, og har vært kjent for å støtte menneskerettigheter så vel som å støtte politiske 

fanger og deres familier. Jeg håper at de vietnamesiske myndigheter vil vise medfølelse og være 

omtenksomme I sin behandling av Nguyen Trung Ton.  

Vietnams grunnlov tillater innbyggere å “følge enhver religion eller følge ingen” og krever at 

regjeringen respekterer og beskytter religionsfriheten. Den garanterer også foreningsfrihet, frihet fra 

vilkårlig arrestasjon eller forvaring, frihet og sikkerhet og rettferdige rettssaker.  

Jeg ber respektfullt om at De griper inn for å sikre at:  

• Nguyen Trung Ton umiddelbart blir frikjent og løslatt fra fengsel 

• I påvente av løslatelsen, sørge for at han blir beskyttet mot tortur og annen mishandling og får 

tilstrekkelig medisinsk behandling;  

• Tons familie blir beskyttet mot trakassering og vold 

• Vietnams innbyggere kan praktisere sin rett til religionsfrihet uten negative konsekvenser.  

• Jeg takker på forhånd for at De bruker Deres innflytelse som statsminister til å hjelpe hr. Ton 

på alle måter De kan.  

 

Med vennlig hilsen 

 


