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Quần đảo Cai nghiện
Lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng
khác trong các trung tâm cai nghiện ma túy
ở miền nam Việt Nam

“Dù chẳng ai muốn đi làm,
không một ai từ chối làm việc cả”.
T rực NiNh,

mộT phụ Nữ bị quảN chế ba Năm rưỡi

ở TruNg Tâm

Đức hạNh ,

TỉNh

b ìNh phước .

Trại viên ở trung tâm đức hạnh phải tham gia lao động trị
liệu vài giờ mỗi ngày, sáu ngày một tuần. Trại viên có thể
phải cai nghiện tới bốn năm trong những trung tâm như thế.

Quần đảo Cai nghiện
Lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng khác trong các
trung tâm cai nghiện ma túy ở miền nam Việt Nam

Một trại viên đang phân loại hạt điều trước khi đóng gói để
mang ra ngoài trung tâm. Trại viên được trả công dưới mức
lương tối thiểu nhiều, và tiền công bị cắt xén thêm bằng các
khoản thu tiền ăn, ở, và “quản lý phí”.
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Quần đảo Cai nghiện

Bình Phước là tỉnh biên giới
hẻo lánh ở miền nam Việt nam,
được gọi là “Vương quốc điều”
của nước này. Có ít nhất năm
trung tâm cai nghiện đặt trong
địa bàn tỉnh, trong đó có
“Trung tâm Chữa bệnh đức
hạnh”. nhân viên ở trung tâm
này và một số trung tâm khác
đã được đào tạo về điều trị cai
nghiện ma túy do chính phủ
hoa kỳ tài trợ.
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bình phước là một tỉnh biên giới hẻo lánh ở miền nam Việt
Nam, nổi tiếng về sản xuất nông nghiệp. ở đây có nhiều trang
trại trồng điều trải dài trên những ngọn đồi và cánh đồng màu
mỡ ở đến nỗi báo chí đã gọi tỉnh này là “vương quốc điều” của
Việt Nam.
Tháng ba năm 2010, bình phước đăng cai lễ hội “quả điều
vàng.” Tổ chức ở Đồng Xoài, tỉnh lỵ của bình phước, hội chợ
kéo dài ba ngày đã đón tiếp nhiều quan chức nước ngoài, đại
diện nhiều tổ chức liên quan đến cây điều, cùng đông đảo quan
chức chính quyền Việt Nam, trong đó có cả đương kim chủ tịch
nước khi đó. Trong lễ khai mạc suốt ba tiếng đồng hồ đầy ắp
các màn trình diễn hát múa tốn kém, có tiết mục bắn pháo hoa
và một mô hình quả điều vàng khổng lồ trỗi dậy trên đoàn diễu
hành – một biểu tượng, theo báo chí trong nước mô tả, cho sự
thành công đang lớn mạnh của ngành công nghiệp hạt điều.
Thực vậy, Việt Nam hiện đang đứng đầu thế giới về xuất khẩu
hạt điều, với thị trường chủ yếu là hoa kỳ và Liên minh châu
âu.
chỉ cách Đồng Xoài vài chục cây số là một loạt các trung tâm
tham gia sản xuất hạt điều. Với tên gọi chính thức là “Trung
tâm giáo dục Lao động Xã hội” hay “Trung tâm quản lý sau cai
nghiện,” chức năng hành chính của các trung tâm này là điều
trị cai nghiện ma túy cho hàng ngàn người. Nhưng theo lời kể
của những trại viên từng ở đó, họ phải “lao động trị liệu” với
công việc bóc hạt điều.
quế phong là một người mới ra khỏi một trong những trung
tâm như thế. anh đang ở cuối độ tuổi 20, khi gia đình khuyến
khích đi cai nghiện ma túy ở một trong những trung tâm của
bình phước. anh đồng ý đi để được trợ giúp cai nghiện hê-rôin và đăng ký vào một chương trình mà anh nghĩ là sẽ kéo dài
trong 12 tháng. hóa ra, anh đã phải chịu đựng năm năm lao
động cưỡng bức, tra tấn và lạm dụng.
Trong thời gian ở trung tâm, quế phong được giao khoán
hàng ngày phải tách, bóc một số lượng hạt điều cố định. Dù bị
nhựa điều ăn đến bỏng tay, anh vẫn buộc phải làm việc sáu đến
bảy tiếng đồng hồ mỗi ngày. khi được hỏi tại sao lại làm công
việc độc hại đó, anh nói:

Nếu từ chối làm việc sẽ bị đánh. Nếu vẫn không chịu làm
việc thì sẽ bị đưa vào phòng kỷ luật. Tất cả mọi người đều
làm.
anh ước chừng có khoảng 800 người ở trung tâm, làm các
loại công việc khác nhau trong nghề nông. anh có được trả tiền
công khi tham gia sản xuất hạt điều, nhưng chỉ tương đương
một phần nhỏ của mức lương tối thiểu. Số tiền lương đã ít ỏi
của anh còn bị trung tâm cắt giảm thêm khoảng ba phần tư lệ
phí, dưới danh nghĩa tiền ăn. anh ước tính còn lại được khoảng
50,000 đồng một tháng, số tiền này do trung tâm giữ hộ.
Dù khi vào anh đăng ký tự nguyện, quế phong không được
tự do rời trung tâm: lãnh đạo trung tâm nói rằng thời gian “cai
nghiện” của anh cần gia hạn, đầu tiên là thêm một năm, sau đó
là thêm ba năm nữa. Trong suốt thời gian đó, anh tiếp tục làm
việc và bị đánh đập. có một lần, khi bị phát hiện đang đánh bài
với các học viên khác, nhân viên trung tâm trói quặt tay anh sau
lưng và đánh bằng dùi cui trong một tiếng đồng hồ.
Sau khi ra trại và trở về Thành phố hồ chí minh vào năm
2008, quế phong lại hút và chích hê-rô-in trở lại. khi Tổ chức
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Theo dõi Nhân quyền nói chuyện với anh vào năm 2010, anh nói
đã thôi không dùng ma túy được vài tháng rồi. khi được hỏi về
thời gian ở trung tâm bình phước, anh phát biểu thẳng: “Thời
gian và việc làm ở trung tâm chẳng giúp ích gì cho tôi.”
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Một nhân viên bảo vệ đang giám sát trại viên trước khi họ đi làm
ca sáng. đức hạnh là một trong số 16 trung tâm cai nghiện ma
túy thuộc sự quản lý của chính quyền Thành phố hồ Chí Minh.
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Tấm bảng với hình ruy-băng hiV và khẩu hiệu
chống ma túy “Chung Tay Bảo Vệ Thế giới Tránh
Khỏi Cạm Bẫy Ma Túy”.

hệ thống các trung tâm cưỡng bức lao động người nghiện ma
túy ở Việt Nam đã phát triển rộng trong vòng một thập kỷ qua.
Năm 2000, có 56 trung tâm cai nghiện tập trung ở Việt Nam;
đến đầu năm 2011, con số đó đã tăng tới 123 trung tâm. Trong
thời gian từ 2000 đến 2010, hơn 309,000 người trên toàn quốc
đã trải qua các trung tâm như thế.
Thời gian cai nghiện tập trung cũng tăng lên. Vào đầu năm
2000, luật quy định một người nghiện ma túy có thể phải cai
nghiện tập trung từ ba tháng đến một năm. Đến năm 2009,
quốc hội thông qua một dự luật cho phép quản chế một cá nhân
tới bốn năm với mục đích được cho là cai nghiện.
phúc trình này tả lại trải nghiệm của những người ở Thành
phố hồ chí minh và các vùng lân cận từng bị quản chế ở 14
trong số 16 trung tâm cai nghiện tập trung thuộc diện quản lý
của chính quyền thành phố. một số trung tâm được đặt ngay
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trên địa bàn thành phố, nhưng đa số nằm rải rác ở nhiều tỉnh
khác thuộc miền nam Việt Nam.
rất nhiều điều luật, quy chế và nội quy điều chỉnh các trung
tâm cai nghiện tập trung ở Thành phố hồ chí minh cũng được
áp dụng trong các trung tâm cai nghiện tập trung khác trên toàn
quốc. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quan ngại rằng tình trạng
lạm dụng được phản ánh trong phúc trình này cũng tồn tại ở
các trung tâm – có tới hơn một trăm trung tâm – tại các địa
phương khác ở Việt Nam.
câu chuyện của quế phong là điển hình của trải nghiệm mà
những người khác đã kể lại cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền,
chỉ trừ một điểm: đa số họ đều vào trung tâm theo diện bắt
buộc, sau khi bị chính quyền hoặc công an địa phương bắt.
các trung tâm cai nghiện tập trung của Thành phố hồ chí
minh hoạt động như một phần của hệ thống hành chính – chứ
không phải tư pháp hình sự. Theo luật Việt Nam, việc bắt người
sử dụng ma túy và quản chế trong các trung tâm không đòi hỏi
phải có lệnh của tòa án, và các quy định tố tụng thông thường
về bắt giam, giữ không được áp dụng. Dù tự nguyện đăng ký,
hay bị đưa vào sau khi công an bắt, những cựu trại viên cho biết
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Một trại viên đang đi găng tay. nhựa từ hạt điều có thể
gây bỏng hoặc rát da, và bụi từ vỏ điều gây viêm họng
và phổi. Dòng chữ trên áo anh ta ghi: “Trung tâm Chữa
bệnh đức hạnh”.

họ không có luật sư hay được xét xử bởi tòa án, và không thể
xin phúc thẩm đối với quyết định quản chế họ. khi bị gia hạn
thời gian quản chế, các trại viên cho biết họ không hề nhận
được thông tin cảnh báo, giải thích hay có cơ hội chống quyết
định gia hạn.
không có loại hình lao động tiêu chuẩn trong các trung tâm.
Đa số các trung tâm áp dụng nhiều hình thức, một số có liên kết
với các doanh nghiệp bên ngoài, dù phổ biến vẫn là chế biến hạt
điều. các cựu trại viên kể với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng
họ biết có hoạt động sản xuất hạt điều tại 11 trong số 16 trung
tâm thuộc diện quản lý của chính quyền Thành phố hồ chí
minh.
các cựu trại viên cũng thuật lại việc họ bị ép buộc lao động
dưới các hình thức sản xuất nông nghiệp (để bán ra ngoài, như
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trồng khoai tây và cà-phê, hoặc để trại viên tiêu dùng ngay
trong trung tâm), may mặc, hay các ngành sản xuất khác (ví dụ
như gia công hàng mây tre), và xây dựng.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận được các báo cáo về một
số sản phẩm đặc thù được cho là được sản xuất hoặc chế biến
tại các trung tâm cai nghiện tập trung. Theo luật Việt Nam, các
công ty tiêu thụ sản phẩm từ các trung tâm này sẽ được miễn
thuế. Tuy nhiên, ở Việt Nam không có số liệu công khai thống
kê các công ty có quan hệ hay hợp đồng thương mại với các
trung tâm cai nghiện. một số sản phẩm là kết quả của lao động
cưỡng bức có thể đã tìm đường vào dây chuyền cung tiêu của
các công ty xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả tới mỹ và châu âu.
Theo nghĩa vụ được quy định trong công pháp quốc tế rằng
tất cả các doanh nghiệp phải tôn trọng nhân quyền và tránh tiếp
tay cho lạm dụng nhân quyền, các công ty đang khai thác nguồn
hàng từ Việt Nam với các sản phẩm, như hạt điều và các loại
hàng hóa nêu trong phúc trình này cần rà soát lại thật kỹ lưỡng
xem các mặt hàng đó có được mua trực tiếp hoặc gián tiếp từ
các trung tâm này hay không. Nếu có, cần chấm dứt các quan
hệ thương mại đó ngay lập tức.
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Một trại viên quản lý đang giám sát công việc của các trại
viên khác trong xưởng hạt điều. Một số trại viên được giao
nhiệm vụ như bảo vệ và quản lý giữ vai trò chính trong
việc kiểm soát thường nhật đối với các trại viên khác.

một số cựu học viên kể với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng
họ không được trả lương cho những công việc bị ép buộc phải
làm. Tình trạng phổ biến hơn là người bị lao động cưỡng bức
được trả công thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu. các
trung tâm thường giữ tiền công của trại viên, để khấu trừ vào
đó các khoản thu như tiền ăn, ở và “quản lý phí.” Những khoản
đó thường chiếm một phần đáng kể - đôi khi là tất cả - tiền
công của trại viên. một số trại viên, vào thời điểm được trung
tâm thả, còn nợ tiền trung tâm.
Từ chối lao động, hay vi phạm một trong các quy định của
trung tâm, sẽ bị đánh đập hoặc nhốt vào phòng kỷ luật. Nhân
viên trung tâm đánh trại viên bằng dùi cui hoặc chích điện bằng
dùi cui điện, đôi khi đến ngất xỉu. Trong các phòng kỷ luật –
hoặc là phòng chật giam nhiều người, hoặc phòng biệt giam –
người ta thường bổ sung thêm hình phạt cắt giảm các nhu cầu

10

sinh hoạt: thường là cắt giảm suất ăn/nước uống, hạn chế số
lần được đi tắm, và cấm gia đình thăm nuôi. Những người bị ở
phòng kỷ luật thường phải làm việc dài giờ hơn, hay làm các
công việc nặng nhọc hơn bình thường, hoặc chỉ được ra khỏi
phòng 30 phút trong một ngày, thậm chí không được ra.
không chỉ những người thành niên mà thanh thiếu niên sử
dụng ma túy cũng bị quản chế trong các trung tâm cai nghiện.
Như những người thành niên, các em cũng bị ép buộc lao động,
bị đánh đập và lạm dụng.
Dù đối tượng là người lớn hay trẻ vị thành niên, các hình thức
lạm dụng như giam giữ tùy tiện, tra tấn, đối xử vô nhân tính và
hạ nhục, và cưỡng bức lao động đều là các hành vi vi phạm
pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.
không một ai trong số các cựu trại viên kể lại rằng có một quy
trình điều trị cai nghiện phù hợp với chuẩn mực khoa học và y
tế dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung tư vấn tâm lý bao gồm
những buổi thuyết giảng về những tệ nạn từ việc sử dụng ma
túy, và các buổi tập thể dục buổi sáng, vừa tập vừa hô các khẩu
hiệu như “khỏe! khỏe! khỏe!”
Dù trong một số trường hợp đặc biệt có thể áp dụng các can
thiệp y tế bắt buộc, dẫn đến hậu quả là hạn chế các quyền cá
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nhân, mà vẫn không vi phạm các chuẩn mực đạo đức, nhưng
những tình huống nói trên là hết sức hiếm. khi gặp những tình
huống nói trên, quyết định áp dụng can thiệp y tế cưỡng bức
phải được áp dụng cho riêng từng cá nhân, có sự giám sát bằng
quy trình tố tụng và bảo hộ pháp lý, tuân thủ các thực hành tốt
nhất cũng như tiêu chuẩn quốc tế. quản chế những người
nghiện ma túy dài hạn, tập trung để buộc lao động trị liệu là
không phù hợp với chuẩn mực khoa học và y tế về điều trị cai
nghiện, và đi ngược lại luật pháp quốc tế.
chính quyền Việt Nam và cộng đồng quốc tế đều ghi nhận
rằng hệ thống quản chế và cưỡng ép lao động trong các trung
tâm không phải là biện pháp cai nghiện hữu hiệu. Tỷ lệ tái sử
dụng ma túy sau khi “cai” trong các trung tâm được báo cáo ở
mức từ 80 đến 97 phần trăm. Thế nhưng giới chức Việt Nam vẫn
chủ trương nhân rộng, kéo dài thời hạn quản chế, và thể chế
hóa lao động trị liệu ở quy mô công nghiệp.
Dù theo ước tính có từ 15 đến 60 phần trăm trại viên trong
các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam bị nhiễm hiV, rất ít trung
tâm có đủ điều kiện chữa trị thích hợp cho hiV, bệnh lao và các
bệnh cơ hội khác. Nhận thấy tỷ lệ cao số người nhiễm hiV ở các
trung tâm cai nghiện, một số nhà tài trợ song phương và đa
phương đã hỗ trợ việc can thiệp nhằm vào đối tượng là các trại
viên, viện dẫn ý định cải thiện tình trạng cho các trại viên.
một số tổ chức bên ngoài cung cấp các thông tin phòng
chống hiV và/hoặc điều trị bệnh nhân nhiễm hiV cho trại viên,
hay tài trợ cho các cơ quan nhà nước của Việt Nam thực hiện
công việc trên. các tổ chức khác cung cấp dịch vụ cai nghiện
cho trại viên, hay tài trợ để tập huấn và nâng cao năng lực cho
nhân viên các trung tâm về điều trị cai nghiện.
Trong số các nhà tài trợ quan trọng nhất đang hỗ trợ tài chính
cho các hoạt động bên trong các trung tâm cai nghiện tập trung
ở Việt Nam, có thể kể đến kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống
(hoa kỳ) về cứu trợ aiDS (pEpFar), quỹ chống Toàn cầu chống
aiDS, bệnh Lao và Sốt rét (gF) và Ngân hàng Thế giới. Văn
phòng ma túy và Tội phạm của Liên hiệp quốc (uNoDc) và cục
đặc trách chất gây nghiện quốc tế và Thi hành pháp luật thuộc
bộ Ngoại giao hoa kỳ (iNL) cũng đã tài trợ cho các chương trình
tăng cường năng lực cho nhân viên các trung tâm. pEpFar và gF
mới đây đã đề nghị tăng mức tài trợ cho các dự án trong các
trung tâm cai nghiện tập trung ở Việt Nam.
Theo luật Việt Nam, những người nhiễm hiV đang bị quản chế
có quyền được thả nếu các trung tâm cai nghiện không có đủ
điền kiện chăm sóc y tế thích hợp. Dù việc cung cấp phương
tiện chăm sóc, điều trị hiV có thể cứu sống mạng người, nhưng
các nhà tài trợ đang hỗ trợ tăng cường khả năng điều trị hiV
trong các trung tâm lại gây ra một hiệu ứng ngược, tạo điều
kiện cho chính quyền gia tăng đến mức tối đa lợi nhuận từ các
trung tâm qua việc giữ những người nghiện bị nhiễm hiV – và
cưỡng bức họ lao động – trong thời gian dài hơn. Tổ chức Theo
dõi Nhân quyền tin rằng các nhà tài trợ nên hỗ trợ cho nỗ lực
phóng thích trại viên khỏi các trung tâm này để họ tiếp cận các
dịch vụ chữa trị thích hợp tại cộng đồng.
các hỗ trợ bên ngoài cũng làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả
của việc phòng chống và điều trị hiV trong các trung tâm không
nhân đạo và không chính danh này, cũng như việc quan tâm đến
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hiV mà dường như lờ đi tình trạng lạm dụng nhân quyền có
phải là việc làm phù hợp đạo lý hay không. Trước thực tế là các
nhà tài trợ và đối tác triển khai của họ đã thất bại trong việc
theo dõi điều kiện nhân quyền của các trại viên, khiến việc đánh
giá hiệu quả trợ giúp nhân đạo của các nhà tài trợ là không thể
nào chính xác được.
Lao động cưỡng bức và hành hạ thân thể không phải là sản
phẩm phụ của quy trình cai nghiện ma túy ở Việt Nam. Ngược
lại, chúng là cốt lõi của phương thức hoạt động của các trung
tâm. Việc gia tăng công suất của các trung tâm cai nghiện ma
túy ở Thành phố hồ chí minh là nhắm mắt làm ngơ trước một
sự thực là, dù cho tỷ lệ tái nghiện có giảm xuống được không
phần trăm, những gì đang diễn ra bên trong các trung tâm cai
nghiện ma túy tập trung (như giam giữ tùy tiện, tra tấn, đối xử
tàn ác và vô nhân tính, và cưỡng bức lao động) là sự vi phạm
pháp luật Việt nam và luật pháp quốc tế.
Những người đang bị quản chế trái ý muốn trong các trung
tâm cai nghiện ma túy tập trung ở Việt Nam, trái với pháp luật
Việt Nam và quốc tế, cần được trả tự do ngay lập tức. chính
quyền Việt Nam cần đóng cửa vĩnh viễn các trung tâm cai
nghiện tập trung của nhà nước. Đồng thời cần tiến hành một
cuộc điều tra khẩn trương, kỹ lưỡng, có thể đưa tới việc truy tố
hình sự các cá nhân đã thực hiện những hành vi tra tấn hay đối
xử tàn ác và vô nhân, và các hành vi lạm dụng khác cấu thành
tội phạm trong các trung tâm cai nghiện ma túy tập trung.
Đồng thời, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền
Việt Nam gia tăng khả năng tiếp cận các chương trình cai nghiện
tự nguyện tại cộng đồng, và đảm bảo các quy trình cai nghiện
đó phù hợp với yêu cầu y tế và các tiêu chuẩn quốc tế.
Đối với các trường hợp trại viên bị quản chế tùy tiện, Tổ chức
Theo dõi Nhân quyền tin rằng ngân sách tài trợ không nên hỗ
trợ cho việc quản chế, cũng như các doanh nghiệp tư nhân
không nên hưởng lợi từ lao động của trại viên. bổ sung thêm
một động cơ lợi nhuận vào họat động của các trung tâm cai
nghiện tập trung làm gia tăng quá nhiều nguy cơ về nhân quyền
đối với các doanh nghiệp và trại viên. các công ty Việt Nam và
nước ngoài đang hợp tác với các trung tâm cai nghiện, dù thông
qua các nhà thầu phụ hoặc thầu phụ phẩy, cần lập tức chấm dứt
các mối quan hệ thương mại đó. mỗi nhà tài trợ và đơn vị thực
thi cần đơn phương xem xét lại các khoản phân bổ ngân sách,
chương trình và hoạt động được dành để hỗ trợ các trung tâm
cai nghiện tập trung ở Việt Nam để đảm bảo rằng không có
khoản tài trợ nào được dùng để trợ giúp các chính sách hay
chương trình vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền.
các đối tác thương mại của Việt Nam – nhất là những nước
đang đàm phán hoặc thực hiện các chương trình thương mại ưu
đãi với Việt Nam – cần khẩn trương xem xét lại các hợp đồng
để đảm bảo rằng các sản phẩm được hưởng quy chế ưu đãi
không có xuất xứ từ các trung tâm cai nghiện, khi đã có các
thông tin về tình trạng lạm dụng lao động, ví dụ như lao động
cưỡng bức và lao động trẻ em, ở các cơ sở nói trên.
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Khuyến nghị Chính
đối Với Chính Phủ ViệT naM
Về giaM giữ Tùy Tiện những người Sử Dụng Ma Túy
•

Chỉ đạo Bộ lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ lao động) thả hết những trại viên hiện đang bị quản chế trong các trung
tâm cai nghiện ma túy tập trung, vì việc tiếp tục giam giữ họ không có cơ sở pháp lý cũng như y tế.

•

Chỉ đạo Bộ lao động đóng cửa vĩnh viễn các trung tâm cai nghiện tập trung.

•

hủy bỏ mọi điều luật và quy định dưới luật cho phép “quản chế hành chính” không qua xét xử đối với những người sử dụng
ma túy trong các trung tâm cai nghiện tập trung.

•

Bảo đảm sự hợp tác toàn diện với nhóm Công tác của liên hiệp Quốc về Bắt giữ Tùy tiện trong mọi cuộc điều tra hay xác
minh mà nhóm công tác tiến hành về những hành vi bên trong các trung tâm cai nghiện tập trung.

Về Tra Tấn Và ngượC đãi Trại Viên Trong CáC Trung TâM Cai nghiện
•

Tiến hành các cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng và khẩn trương về những hành vi tra tấn, trừng phạt hoặc đối xử tàn ác, vô
nhân tính, hạ nhục và các hành vi xâm phạm nhân quyền hay tội phạm trong các trung tâm cai nghiện tập trung ở Việt nam.
Trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp tố tụng (kể cả truy tố hình sự) đối với những cá nhân có hành vi lạm dụng.

•

đền bù và chăm sóc y tế thỏa đáng đối với những người đang và đã từng bị quản chế đối với những thiệt hại về sức khỏe và
tinh thần họ phải chịu đựng trong thời gian quản chế.

•

nhanh chóng thông qua và thực thi hữu hiệu Công ước của liên hiệp Quốc về Chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc đối xử Tàn
ác, Vô nhân hay hạ nhục, cùng với các giao thức kèm theo.

•

Bảo đảm sự hợp tác toàn diện với đặc ủy về tra tấn trong mọi cuộc điều tra hay xác minh mà đặc ủy muốn triển khai về các
hành vi bên trong các trung tâm cai nghiện tập trung.

Về Sử Dụng lao động Cưỡng BứC Trong CáC Trung TâM Cai nghiện TậP Trung
•

Chỉ đạo Bộ lao động bãi bỏ việc cưỡng bức lao động trong các trung tâm cai nghiện tập trung.

•

Tiến hành các cuộc điều tra độc lập, kỹ lưỡng và khẩn trương về điều kiện lao động trong các trung tâm cai nghiện tập
trung, vì đã cấu thành hành vi cưỡng bức lao động, vi phạm luật pháp Việt nam và quốc tế. áp dụng các biện pháp tố tụng
thích hợp (kể cả truy tố hình sự) đối với các hành vi lạm dụng và tội ác của những cá nhân đã xâm phạm hoặc phạm tội, hoặc
các vi phạm khác, đối với trại viên, theo quy định của pháp luật Việt nam.

•

Công bố một danh sách tất cả các loại công việc mà trại viên tham gia làm, những sản phẩm có sử dụng công sức của trại
viên trong trung tâm cai nghiện và các công ty có kinh doanh các sản phẩm được sản xuất chế biến với công sức của trại
viên trong các trung tâm cai nghiện.

•

Chỉ đạo Bộ lao động đền bù thỏa đáng cho các trại viên và cựu trại viên về những công việc họ bị cưỡng bức lao động trong
thời gian bị quản chế.

•

nhanh chóng thông qua và thực thi hữu hiệu Công ước ilo 105 (về Chấm dứt lao động Cưỡng bức).

•

Thực hiện các nghĩa vụ theo Công ước ilo 29, sửa đổi Bộ luật hình sự để xây dựng các chế tài hình sự đối với hành vi cưỡng
bức lao động.

Về ChăM SóC y Tế Và Cai nghiện Cho những người Sử Dụng Ma Túy
•

Chỉ đạo Bộ y tế, Bộ lao động và các bộ, ngành hữu quan, cùng ủy ban nhân dân các cấp mở rộng khả năng tiếp cận các cơ sở
cai nghiện tự nguyện, tại cộng đồng và bảo đảm các chương trình cai nghiện đó phù hợp với yêu cầu y tế và các tiêu chuẩn
quốc tế.

•

Chỉ đạo Bộ y tế, Bộ lao động và các bộ, ngành hữu quan, ủy ban nhân dân các cấp gia tăng khả năng tiếp cận các cơ sở cai
nghiện tự nguyện, tại cộng đồng cho trẻ vị thành niên, và đảm bảo rằng các dịch vụ đó thích hợp với lứa tuổi, phù hợp các
tiêu chuẩn y tế và có bao gồm các chương trình giáo dục.

•

Chỉ đạo Bộ y tế, Bộ lao động và các bộ, ngành hữu quan, ủy ban nhân dân các cấp gia tăng khả năng tiếp cận các cơ sở cai
nghiện tự nguyện, tại cộng đồng nhằm phục vụ cho nhu cầu đặc biệt của phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên đang sử dụng
ma túy.

•

đảm bảo sự hợp tác toàn diện với đặc ủy về quyền y tế đối với các yêu cầu điều tra và xác minh mà đặc ủy muốn triển khai
về các hành vi bên trong các trung tâm quản chế người nghiện.
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Khuyến nghị Chính
đối Với CáC Công Ty ViệT naM Và nướC ngoài đã Có Quan hệ Thương Mại Với CáC Trung TâM Cai
nghiện TậP Trung ở ViệT naM
•

Chấm dứt mọi quan hệ thương mại (kể cả quan hệ thông qua các nhà thầu phụ hoặc thầu phụ phẩy) với các trung tâm cai
nghiện tập trung ở Việt nam.

•

Thiết lập một quy trình giám sát bên trong công ty, để phát hiện các tình huống có nguy cơ dẫn tới sự vi phạm các nội dung
nhân quyền liên quan, bao gồm các quy định về cấm cưỡng bức lao động, sử dụng lao động trẻ em trái phép, trả tiền công
dưới mức lương tối thiểu bất hợp pháp, điều kiện lao động bóc lột, v.v… và áp dụng các biện pháp khắc phục thích hợp.
những người giám sát phải độc lập đủ với các nhà cung cấp địa phương.

đối Với CáC Cơ Quan Của liên hiệP QuốC, Bao gồM unoDC, Who, ohChr Và unaiDS
•

Công khai kêu gọi: i) trả tự do cho những trại viên bị quản chế trong các trung tâm cai nghiện tập trung, ii) đóng cửa các
trung tâm này iii) điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các trung tâm nói trên, iv) buộc những người có trách
nhiệm về những sai phạm đó phải chịu hậu quả, và v) bồi thường thỏa đáng những người đang và đã bị quản chế về những
thiệt hại sức khỏe và tinh thần họ phải chịu trong thời gian bị quản chế.

•

rà soát lại tất cả các quỹ tài trợ, chương trình và hoạt động được hoạch định để hỗ trợ các trung tâm cai nghiện tập trung ở
Việt nam để đảm bảo rằng không có khoản tài trợ nào đang được sử dụng để hỗ trợ các chính sách và chương trình vi phạm
pháp luật quốc tế về nhân quyền, trong đó có quy định nghiêm cấm bắt giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn và bạo
hành, trừng phạt hoặc đối xử phi nhân và hạ nhục.

•

Tích cực khuyến khích chính phủ Việt nam gia tăng khả năng tiếp cận các cơ sở cai nghiện tự nguyện, tại cộng đồng và bảo
đảm các chương trình cai nghiện này phù hợp với yêu cầu y tế và tiêu chuẩn quốc tế.

•

hỗ trợ và triển khai các dự án tăng cường năng lực về cai nghiện ma túy cho Bộ y tế và các Tổ chức Phi Chính phủ.

đối Với đặC ủy Của liên hiệP QuốC Về Tra Tấn Và Quyền y Tế
•

Công khai kêu gọi: i) trả tự do cho những trại viên bị quản chế trong các trung tâm cai nghiện tập trung, ii) đóng cửa các
trung tâm này iii) điều tra về những cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các trung tâm nói trên, iv) buộc những người có
trách nhiệm về những sai phạm đó phải chịu hậu quả, và v) bồi thường thỏa đáng những người đang và đã bị quản chế về
những thiệt hại sức khỏe và tinh thần họ phải chịu trong thời gian bị quản chế.

•

đề nghị được mời tới Việt nam để điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền của các sĩ quan thực thi pháp luật và nhân
viên các trung tâm cai nghiện tập trung ở Việt nam đối với các nạn nhân là người sử dụng ma túy.

đối Với Tổ Công TáC Của liên hiệP QuốC Về BắT giữ Tùy Tiện Và ủy Ban Quyền Trẻ eM
•

Bày tỏ quan ngại với chính phủ Việt nam về những cáo buộc về các hành vi tùy tiện bắt giữ, cưỡng bức lao động, tra tấn, bạo
hành, trừng phạt hoặc đối xử vô nhân và hạ nhục, và các hình thức lạm dụng khác đối với người sử dụng ma túy (bao gồm
cả trẻ em) của các sĩ quan thực thi pháp luật và nhân viên các trung tâm cai nghiện tập trung tại Việt nam.

•

yêu cầu chính phủ Việt nam cung cấp thêm thông tin trong các báo cáo định kỳ về quản chế và đối xử với trại viên, bao gồm
cả trẻ em, trong các trung tâm cai nghiện ma túy tập trung.

đối Với ủy Ban liên Chính Phủ Về nhân Quyền Của aSean (aiChr)
•

Vận dụng điều 4.6 trong các điều khoản Tham chiếu của aiChr, công khai kêu gọi: i) trả tự do cho những trại viên bị quản
chế trong các trung tâm cai nghiện tập trung, ii) đóng cửa các trung tâm này iii) điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền
trong các trung tâm nói trên, iv) buộc những người có trách nhiệm về những sai phạm đó phải chịu hậu quả, v) bồi thường
hợp lý cho những người đang và đã bị quản chế về những thiệt hại sức khỏe và tinh thần họ phải chịu trong thời gian bị
quản chế.

•

Vận dụng điều 4.10 trong các điều khoản Tham chiếu của aiChr, yêu cầu Việt nam cung cấp thêm thông tin về các cáo buộc
liên quan đến hành vi bắt giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn, bạo hành, trừng phạt hoặc đối xử vô nhân và hạ nhục, và
các hình thức lạm dụng khác đối với người sử dụng ma túy (bao gồm cả trẻ em) của các sĩ quan thực thi pháp luật và nhân
viên các trung tâm cai nghiện ma túy tập trung tại Việt nam.

•

Vận dụng điều 4.12 trong các điều khoản Tham chiếu của aiChr, chuẩn bị nghiên cứu về tình trạng vi phạm nhân quyền đối
với những người sử dụng ma túy trong các trung tâm cai nghiện tập trung tại các quốc gia thành viên aSean.
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đối Với Tổ ChứC lao động QuốC Tế (ilo)
•

Các thành viên của nhóm người lao động trong cơ quan điều hành ilo cần chỉ đạo ilo vận động chính phủ Việt nam chấm
dứt cưỡng bức lao động trong các trung tâm cai nghiện ma túy tập trung.

•

Chỉ đạo Văn phòng ilo tại hà nội điều tra về các hành vi bắt giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn, bạo hành, trừng phạt
hoặc đối xử vô nhân và hạ nhục, và các hình thức lạm dụng khác đối với người sử dụng ma túy (bao gồm cả trẻ em) của các
sĩ quan thực thi pháp luật và nhân viên các trung tâm cai nghiện tập trung tại Việt nam.

•

Chỉ đạo Chương trình hành động đặc biệt Chống Cưỡng bức lao động của ilo vận động Bộ lao động chấm dứt cưỡng bức
lao động trong các trung tâm cai nghiện tập trung.

•

Chỉ đạo Chương trình Quốc tế về Xóa bỏ lao động Trẻ em của ilo vận động Bộ lao động chấm dứt cưỡng bức lao động trẻ
em trong các trung tâm cai nghiện tập trung ở Việt nam.

•

ủy ban các Chuyên gia về áp dụng các Công ước và Khuyến nghị (CeaCr) cần đưa ra yêu cầu trực tiếp đối với chính phủ Việt
nam liên quan tới Công ước về Cưỡng bức lao động năm 1930, đòi hỏi cung cấp:

•

o

Các văn bản pháp quy về trung tâm cai nghiện tập trung

o

Các thông tin bổ sung về hoạt động của các trung tâm cai nghiện, bao gồm quy định về lao động (để trị liệu hay với các
lý do khác) có phải là bắt buộc hay không, biện pháp kỷ luật (trên văn bản pháp luật và trong thực hành) nếu từ chối
lao động trong các trung tâm, tiền công thực trả cho trại viên, các khoản phí của trung tâm khấu trừ từ tiền công của
trại viên, và việc sử dụng sức lao động của trại viên cho các doanh nghiệp tư nhân.

Kết hợp vấn đề lao động cưỡng bức tại các trung tâm cai nghiện tập trung trong tất cả các cuộc khảo sát quốc gia về lao
động cưỡng bức và mọi chương trình hợp tác kỹ thuật với Bộ lao động.

đối Với CáC nhà Tài Trợ Song Phương Và đa Phương, CáC Tổ ChứC Phi Chính Phủ đang Trợ giúP
ViệT naM Trong lĩnh VựC Ma Túy hoặC hiV/aiDS
•

Công khai kêu gọi: i) trả tự do cho những trại viên bị quản chế trong các trung tâm cai nghiện tập trung, và đặc biệt là việc
thực thi luật liên quan đến những trại viên bị ốm nặng, để họ có thể tiếp cận việc điều trị ở cộng động, ii) đóng cửa các trung
tâm này, iii) điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các trung tâm nói trên, iv) buộc những người có trách nhiệm
về những sai phạm đó phải chịu hậu quả, và v) bồi thường thỏa đáng những người đang và đã bị quản chế về những thiệt
hại sức khỏe và tinh thần họ phải chịu trong thời gian bị quản chế.

•

rà soát lại tất cả các quỹ tài trợ, chương trình và hoạt động được hoạch định để hỗ trợ các trung tâm cai nghiện tập trung ở
Việt nam để đảm bảo rằng không có khoản tài trợ nào đang được sử dụng để hỗ trợ các chính sách và chương trình vi phạm
pháp luật quốc tế về nhân quyền, trong đó có quy định nghiêm cấm bắt giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn và bạo
hành, trừng phạt hoặc đối xử phi nhân và hạ nhục.

•

Các tổ chức đang tài trợ cho các dự án tăng cường năng lực về chữa trị cai nghiện cho nhân viên của các trung tâm cai
nghiện tập trung, hoặc những nhân viên của Bộ lao động có thể công tác tại các trung tâm này, cần ngay lập tức chấm dứt
các dự án nói trên.

•

Các tổ chức đang tài trợ cho các chương trình điều trị hiV hoặc bệnh lao trong các trung tâm cai nghiện tập trung, cần kêu
gọi thả ngay lập tức tất cả những người nhiễm hiV đang ở trong các trung tâm cai nghiện, theo quy định của pháp luật Việt
nam, và có các giải pháp đảm bảo cho họ tiếp cận được các dịch vụ y tế tự nguyện tại cộng đồng (bao gồm cả điều trị hiV,
chăm sóc, và cai nghiện ma túy nếu cần).

•

hỗ trợ mở rộng các cơ sở cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, kể cả các dịch vụ phù hợp cho phụ nữ và trẻ em.

•

hỗ trợ trực tiếp và qua các dự án tăng cường năng lực về cai nghiện ma túy cho Bộ y tế và các Tổ chức Phi Chính phủ.

đối Với CáC đối TáC Thương Mại Của ViệT naM
•

đối với các quốc gia đang đàm phán hoặc đã triển khai các chương trình thương mại ưu đãi với Việt nam, cần bắt đầu xem
xét lại điều kiện tư cách của Việt nam, xét tình trạng bảo vệ các quyền cá nhân của người sử dụng ma túy của quốc gia này.

•

đại diện Thương mại hoa kỳ cần xem xét lại điều kiện tư cách của Việt nam khi xếp hạng là “nước đang phát triển” trong hệ
thống ưu đãi Chung, xét các hành vi cưỡng bức lao động trong các trung tâm cai nghiện tập trung, nơi sản xuất ra một số
mặt hàng có thể được xuất khẩu sang Mỹ.

•

Xét các thông tin do các cựu trại viên cung cấp về việc sản xuất hạt điều ở 11 trong số 16 trung tâm thuộc quản lý của chính
quyền Thành phố hồ Chí Minh, Bộ lao động hoa kỳ cần bổ sung hạt điều Việt nam vào danh sách thống kê các mặt hàng là
sản phẩm của lao động cưỡng bức và lao động trẻ em trên toàn thế giới.

•

Trong tiến trình đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa Việt nam và liên minh Châu âu, eu cần lên tiếng với chính
phủ Việt nam về yêu cầu chấm dứt lao động cưỡng bức trong các trung tâm cai nghiện tập trung trước khi thỏa thuận được
thông qua
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Quần đảo Cai nghiện
lao động cưỡng bức và các hình thức lạm dụng khác trong các trung tâm cai nghiện ma túy ở miền nam Việt nam
ở Việt Nam, người nghiện ma túy có thể bị quản chế trong các trung tâm của nhà nước, ở đó họ bị ép buộc phải làm những việc lao động chân tay
có khi tới bốn năm liền, dưới danh nghĩa “chữa bệnh”. Việc quản chế họ không phải chịu bất kỳ một hình thức giám sát tư pháp nào. kết quả là ra
đời một hệ thống lao động cưỡng chế ở quy mô lớn: từ năm 2000 đến năm 2010, trên 309,000 lượt người ở Việt Nam đã phải qua các trung tâm
này, tất cả đều bị buộc lao động và sản xuất hàng hóa cho các trung tâm.
quần đảo cai nghiện dựa trên trải nghiệm thực tế của 34 cựu trại viên từ 14 trong số 16 trung tâm trực thuộc Thành phố hồ chí minh. họ kể lại
những chuyện như đã bị đánh bằng dùi cui gỗ, tra điện bằng dùi cui điện, và bị phạt nhịn ăn nhịn uống. Trẻ em nghiện ma túy cũng bị quản chế
tại các trung tâm này, bị ép buộc lao động, đánh đập và lạm dụng.
phúc trình ghi nhận rằng một số ngành công nghiệp đang hưởng lợi từ cái gọi là lao động trị liệu. các cựu trại viên kể lại bị ép buộc phải làm các
công việc về nông nghiệp, sản xuất và xây dựng. một số trại viên không được nhận tiền công cho những việc họ làm. Những người khác chỉ được
trả một phần nhỏ của mức lương tối thiểu, và số tiền công ít ỏi của họ còn bị cắt xén thêm nữa bởi các khoản trừ tiền ăn, tiền ở và “quản lý phí”.
một số nhà tài trợ quốc tế đã cấp kinh phí đào tạo cho các nhân viên trung tâm về điều trị cai nghiện, làm ảnh hưởng tới yêu cầu chấm dứt hệ
thống lạm dụng con người này. một số nhà tài trợ khác hỗ trợ về điều trị y tế trong các trung tâm, do con số các trại viên đang sống chung với hiV
là rất cao. Tuy nhiên, theo luật của Việt Nam, những người nhiễm hiV ở các trung tâm cai nghiện có quyền được trả tự do nếu trung tâm không
đảm bảo được điều kiện khám chữa bệnh
thích hợp. Như vậy, những nỗ lực hỗ trợ
chữa trị hiV/aiDS trong các trung tâm cai
nghiện có tác dụng ngược, giúp các trung
tâm này có điều kiện giữ những người
nghiện nhiễm hiV trong thời gian dài hơn.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi
chính quyền Việt Nam đóng cửa vĩnh viễn
các trung tâm cai nghiện của nhà nước, và
mở rộng khả năng tiếp cận với các cơ sở
cai nghiện tự nguyện, tại cộng đồng, phù
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. các công
ty Việt Nam và nước ngoài đang liên kết
với các trung tâm cai nghiện ở Việt Nam,
kể cả thông qua các thầu phụ, cần chấm
dứt mối quan hệ đó ngay lập tức. các nhà
tài trợ và các đơn vị thực thi dự án cần
xem xét lại quỹ tài trợ, chương trình và
các hoạt động đã hoạch định để hỗ trợ các
trung tâm cai nghiện ma túy của Việt Nam
để đảm bảo rằng không có khoản tài trợ
nào được dành cho các chính sách hay
chương trình có sự vi phạm luật pháp
quốc tế về nhân quyền.
(phía trên) một trại viên đang phân loại hạt điều trước khi đóng gói để mang
ra ngoài trung tâm. Trại viên được trả công dưới mức lương tối thiểu nhiều,
và tiền công bị cắt xén thêm bằng các khoản thu tiền ăn, ở, và “quản lý phí”.
(Trang bìa) một trại viên đang nhìn ra từ phòng ở, nơi họ bị nhốt sau cánh
cửa khóa trái vào ban đêm.
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