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Ngày 25.3.2020, toà án liên bang tại New York đã ra phán quyết vụ Tổ chức Văn Bút
Hoa Kỳ PEN America kiện Tổng thống Donald Trump được phép tiến hành.
Đây là một vụ kiện có tính cột mốc, cáo buộc Tổng thống Trump vi phạm Tu chính án
thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, vì đã sử dụng quyền lực của chính phủ để trả đũa
truyền thông và các phóng viên mà ông không thích.
Cụ thể, tòa án đã từ chối nỗ lực của chính phủ Trump xin bác bỏ đơn kiện của PEN
America, và cho phép vụ kiện tiến hành.
Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ thông qua ngày 15 tháng 12 năm 1791,
là một trong mười tu chính án cấu thành Tuyên ngôn Nhân quyền Hoa Kỳ.
Tu chính án thứ nhất có mục đích ngăn chính phủ đưa ra những luật lệ ảnh hưởng
việc thành lập tôn giáo, hoặc cấm thực hiện tự do tôn giáo hoặc hạn chế những quyền
tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tập hợp một cách hòa bình hoặc quyền kiến
nghị chính phủ giải quyết khiếu nại.
JENNIFER EGAN, Chủ tịch PEN AMERICA, đã đưa ra tuyên bố như sau:
PEN America rất cám ơn quyết định kịp thời của tòa án. Mặc dù chúng tôi đã đệ đơn
kiện cách đây hơn một năm, lập trường trừng phạt đối với báo chí của chính quyền
Trump vẫn tiếp tục không suy giảm, với kết quả là làm xói mòn sự thật, nền dân chủ
của chúng ta, và gần đây nhất là sức khỏe cộng đồng.
SUZANNE NOSSEL, Giám đốc điều hành PEN AMERICA và là người đứng nguyên
đơn, đã nhận định:
Khó tìm được một thời điểm nào trong lịch sử nước Mỹ mà tin tức chính xác, không bị
tô màu, lại quan trọng hơn là hiện nay. Quyết định của toà án là một chiến thắng
không chỉ đối với PEN America và các nhà văn của chúng ta, mà còn cho các nhà
báo và cơ quan truyền thông đang làm những công việc quan trọng chứa đầy rủi ro
để tiếp tục thông tin cho chúng ta.

Nhưng trên hết, đó là một chiến thắng cho tất cả các cá nhân phụ thuộc vào một nền
báo chí tự do để tìm hiểu sự thật và để đòi hỏi những nhà lãnh đạo phải chịu trách
nhiệm, mà không sợ bị trả thù.
Chúng tôi đã kiện Tổng thống vì chúng tôi tin rằng Tu chính án thứ nhất cấm ông trả
thù những phát ngôn mà ông không thích. Chúng tôi rất biết ơn là vụ kiện này có thể
tiếp tục tiến hành, minh chứng cho quyền của tất cả những người tin tưởng vào một
nền báo chí tự do.
Lý do khởi tố:
Trong thông cáo ngày 18.8.2019 PEN America trình bày lý do đưa đến vụ kiện như
sau:
Những lời chỉ trích buộc tội lê thê của Tổng thống Trump chống lại báo chí không
phải là mới. Gần như ngày nào cũng vang tiếng ông hò hét Fake News Tin giả .
Nhà Trắng đã kêu gọi sa thải một số các nhà báo, và Tổng thống đã gọi các phương
tiện truyền thông là “kẻ thù của người dân Mỹ .
Điều này đã tạo ra một môi trường thù địch giới truyền thông, trong đó các nhà báo
đã bị đe dọa giết chết. Họ cần các vệ sĩ bảo vệ khi đi lấy tin tại các cuộc tập họp
chính trị và phải đối mặt với các cuộc tấn công ngay trong tòa sọan của họ.
Tổng thống cũng đã đe dọa các nhà in và các tác giả đã xuất bản những tác phẩm
phê bình chỉ trích. Trong khi nhiều cơ quan truyền thông không giảm những hoạt
động mạnh mẽ của họ thì một số nhà văn đơn độc có thể phải chùn tay nghĩ lại, trước
khi cho ra những bài viết hoặc bình luận có khả năng đưa họ vào tầm ngắm của Nhà
Trắng. Như quý vị đã biết, trong 18 tháng qua, PEN America đã nghiên cứu, báo cáo,
vận động, tiếp cận các sự kiện, và hơn nữa đã vạch rõ và tố cáo những tấn công của
Tổng thống nhắm vào các nhà văn và nhà báo .
Tuy nhiên, hầu hết các cuộc tấn công vào báo chí bằng lời nói của Tổng thống được
bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hoa Kỳ. Quốc gia chúng ta bảo vệ rộng rãi
quyền tự do biểu đạt nên cho phép Tổng thống chê bai báo chí và thậm chí tấn công
đích danh một vài cá nhân. Tuy nhiên, khi Tổng thống Trump vượt qua lằn ranh và đe
dọa sẽ sử dụng quyền thế của mình để trừng phạt truyền thông, hoặc thật sự đã làm
như vậy, thì đó là lúc các tòa án cần vào cuộc và khẳng định rằng, những đe dọa và
trả thù như vậy là vi hiến. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các học giả và các
chuyên viên về Tu chính án thứ nhất, tư nhân cũng như thành viên các học viện, để
lên tiếng yêu cầu tòa án làm điều này.
Là một tổ chức của các nhà văn, PEN America rất quan tâm khi mức độ đối nghịch
với báo chí mà lâu nay chúng tôi thường chỉ thấy nơi các nhà cai trị độc tài trên khắp
thế giới, nay lại có mặt tại quốc gia mình. Chúng tôi đã từng mạnh mẽ nêu lên mối lo
ngại về các hành vi xâm phạm tự do ngôn luận của các chính quyền khác, kể cả, trong
một vài trường hợp, bằng cách nộp đơn kiện.
Vì không phải chỉ có Tổng thống Trump và chính quyền của ông đã làm những điều
gây tổn hại cho Tu chính án thứ nhất. John Adams, Abraham Lincoln, Richard Nixon,
George W. Bush và Barack Obama đều đã làm những việc nguy hiểm cho nền tự do
báo chí của chúng ta.

Tuy nhiên, cuộc tấn công mở và có hệ thống mà Tổng thống Trump đang làm, gây ra
một mức độ nguy hiểm mà chúng tôi tin là duy nhất trong lịch sử hiện đại, đặc biệt vì
trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, trong đó những nhà độc tài trên toàn thế giới,
nhiều người mà Tổng thống Trump công khai ngưỡng mộ, đang phá hoại nền báo chí
tự do theo cách tương tự.
Các tổng thống trong quá khứ có thể đã vi phạm các giá trị của Tu chính án thứ nhất
hoặc thậm chí luật pháp, nhưng họ tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của một nền
báo chí tự do.
Ngược lại, Tổng thống Trump đã gọi báo chí là kẻ thù của nhân dân, trong khi hướng
các quyền lực pháp lý và hành pháp của nhà nước chống lại báo chí trong nỗ lực cố ý
dập tắt mọi chỉ trích.
Hành động của ông và bầu không khí thù địch báo chí đã nổi lên trong một bộ phận
công chúng Mỹ, đòi hỏi một phản ứng mạnh mẽ.
Với sứ mệnh bảo vệ sự tự do biểu đạt và hỗ trợ những người đang phải trả giá vì thực
hiện nó, chúng tôi quyết tâm tăng cường củng cố các biện pháp bảo vệ tự do báo chí
rất cơ bản cho xã hội và nền dân chủ của chúng ta.
Với các tổ chức truyền thông tập trung vào vai trò thiết yếu của họ là cung cấp những
nghiên cứu và đưa tin khách quan, PEN America giữ vị trí đặc biệt trong việc đối đầu
với những sự xâm lấn vào công việc của họ, những người đang đưa tin tức và bình
luận về việc làm của chính phủ chúng ta.

PEN AMERICA V. TRUMP
**UPDATE: On March 25, 2020, a federal judge in New York ruled that PEN
America’s lawsuit can proceed. Read more here.**

“PEN declares for a free press and opposes arbitrary censorship. It believes that the
necessary advance of the world toward a more highly organized political and
economic order renders free criticism of governments, administrations, and
institutions imperative.
PEN Charter, 1948
October 16, 2018,
Today PEN America, represented by the nonpartisan nonprofit Protect Democracy
and the Yale Law School Media Freedom and Information Access Clinic, filed a
lawsuit in federal court against the president of the United States, Donald J. Trump.
The suit seeks to stop President Trump from using the machinery of government to
retaliate or threaten reprisals against journalists and media outlets for coverage he
dislikes.
President Trump’s tirades against the press are not new. His cries of “fake news are
an almost daily occurrence. The White House has called for individual journalists to
be fired, and the president has referred to the media as “the enemy of the American
people. This has created an environment of hostility toward the media wherein
journalists have been subject to death threats, needed bodyguards to cover political
rallies, and have faced attacks in their newsrooms.
The president has also threatened book publishers and authors who have published
critical volumes. While many media outlets are unrelenting in their robust coverage,
individual writers may think twice before publishing pieces or commentary that could
put them in the White House’s cross hairs. As you know, over the last 18 months PEN
America has been doing research, reporting, advocacy, outreach events, and more to
spotlight and call out the president’s assaults on writers and journalists.

Yet most of the president’s verbal attacks on the press are speech that is protected
under the First Amendment. Our country’s broad protections for free speech allow
the president to denigrate the press and even go after individual journalists by name.
However, when President Trump crosses the line and threatens to use his authority to
punish the media, or actually does so, it is vital for the courts to step in and affirm
that such threats and reprisals are unconstitutional. We have worked closely with
leading First Amendment scholars and practitioners in private practice and academia
in order to hone a request to the court to do just that.
As an organization of writers, we at PEN America are deeply concerned to see the
antagonism toward the press that we’ve long associated with authoritarian rulers
around the world manifest here at home. We have forcefully raised concerns about
free expression infringements during the Obama, Bush, and other prior
administrations including, in some instances, by filing suit. Given our mission to
defend free expression and support those who pay a price for its exercise, we are
determined to rise in defense of the press freedom protections that are so fundamental
to our society and democracy.
With media organizations focused on their essential role of providing probing,
objective coverage, PEN America is uniquely positioned in standing up to these
encroachments on the work of those who cover and comment on the work of our
government.

