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các nước trên thế giới thông qua văn kiện về vấn đề chiếm dụng đất đai

Tin Roma - Các tổ chức nhân quyền nói những vụ mua đất qui mô lớn ở Á châu và Phi châu vi
phạm quyền của dân chúng địa phương và đe dọa tới an ninh lương thực của họ. Liên hiệp quốc vừa
ấn hành các văn kiện hướng dẫn về vấn đề các nước giàu mua đất nông nghiệp với qui mô lớn ở các
nước đang phát triển, thường được gọi là vấn đề chiếm đất. Các nước hội viên của Ủy ban Liên hiệp
quốc về An ninh Lương thực Thế giới hôm qua đã chấp nhận những điều lệ hướng dẫn này tại cuộc
họp ở Roma. Văn kiện hướng dẫn không có tính chất cưỡng hành pháp lý, kêu gọi các chính phủ bảo
vệ quyền sử dụng đất của dân chúng địa phương, và đề ra những cách thức để giải quyết tranh
chấp đất đai.
Họ cũng hối thúc các chính phủ bài trừ nạn tham nhũng và thiếu minh bạch trong
những vụ mua bán đất đai, và ra sức để bảo đảm là đất đai được sử dụng một cách có trách nhiệm.
Các tổ chức nhân quyền nói những vụ mua đất qui mô lớn ở Á châu và Phi châu vi phạm quyền của
dân chúng địa phương và đe dọa tới an ninh lương thực của họ. Tuần này, Uganda đe dọa trục xuất
tổ chức từ thiện Oxfam của Anh sau khi tổ chức này tố cáo chính phủ đuổi 20.000 người ra khỏi đất
đai của họ để giành chỗ cho một công ty lâm nghiệp của Anh. Việt Nam bị chỉ trích nhiều vì hai vụ
cưỡng chế nông dân tại Tiên Lãng Hải Phòng và Văn Giang Hưng Yên, thêm vụ mới nhất tại Vụ Bản
Nam Định, khiến cho cả thế giới phải chú ý đến tình trạng đàn áp dân chúng để dành đất của nhà
cầm quyền Cộng sản Hà Nội.
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