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Tự do cho Trần Huỳnh D.Thức! 
Tự do cho Lê Đình Lượng! 
Tự do cho Trần Thị Nga! 
Tự do cho Phạm Văn Trội! 
Tự do cho Nguyễn Trung Tôn! 
Tự do cho Trương Minh Đức! 
Tự do cho Nguyễn Bắc Truyển! 
Tự do cho Nguyễn Đặng M. Mẫn! 
Tự do cho Nguyễn Văn Túc! 
Tự do cho Trần Hoàng Phúc! 
 
Và vô số ~ nhà đấu tranh khác!!! 

PHẢN ĐỐI KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (EVFTA) GIỮA LIÊN MINH ÂU CHÂU VÀ NHÀ CẦM 
QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM! 

 

Không ký kết Hiệp định Thương mại tư do giữa EU và cs Việt Nam (EVFTA), nếu không có cam kết thúc đẩy tiến trình dân chủ & 
tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam, như đã thỏa thuận qua Hiệp định khung về Hợp tác & Đối tác toàn diện giữa EU & VN (PCA)! 

 

Với Hiệp định khung nêu trên, được ký kết vào ngày 27 tháng sáu năm 2012, cs Việt Nam đã cam kết tôn trọng nhân quyền theo 
Hiến chương của Liên Hiệp Quốc và xây dựng những biện pháp chính đáng để tích cực bảo vệ môi trường, cũng như thúc đẩy tiến 

trình dân chủ tại Việt Nam, v.v. 
 

Thực tế tại VN là trái ngược lại hoàn toàn với những gì cs VN đã cam kết và hứa hẹn! Sau Trung cộng Việt Nam là cái nhà tù lớn 
nhất thế giới dành cho các nhà báo can đảm chỉ trích chế độ, blogger, cư dân mạng, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường và nhân 
quyền*. Tất cả các tiếng nói trong xã hội và các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền đã bị lực lượng an ninh tàn bạo ngăn chặn, 

tạo ra bầu không khí sợ hãi để đảm bảo vị trí quyền lực của ĐCS VN. Tình hình về môi trường ở Việt Nam thì thật thảm khốc. 
 

Tất cả những bản án dài dẳng, vô nhân đạo, cho đến 20 năm cho những nhà đấu tranh ôn hòa để bảo vệ môi trường và nhân 
quyền, đã chứng minh cho thấy thực trạng ở VN hiện nay; Tội ác của họ chỉ là đòi tự do và nhân quyền cho Việt nam. 

 

  

 

   
 

Tranh đấu đòi Tự Do Dân Chủ cho dân tộc không phải là tội ác! Nhưng những bản án tù phi nhân cho đến 20 năm và những 
cuộc tra tấn tàn nhẫn đối với những nhà đấu tranh ôn hòa là tội ác đối với nhân loại.  

TRẢ  LẠ I  TỰ  DO CHO TẤT CẢ  CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM  NGAY LẬP TỨC VÀ VÔ ĐIỀU KIỆN & ĐÁP ỨNG 
NHỮNG YÊU CẦU ĐÃ THỎA THUẬN TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG PCA!  NẾU KHÔNG, PHẢN ĐỐ I  KÝ KẾT EVFTA! 

(*) Reporter ohne Grenzen 


