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Phản đối Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam (EVFTA) nếu không có cam kết phát triển Dân chủ và tôn trọng Nhân quyền

tại Việt Nam, theo Hiệp định khung về Hợp tác và Đối tác toàn diện giữa EU và Việt-Nam (PCA)!

Với Hiệp định khung về Hợp tác và Đối tác toàn diện giữa EU và Việt Nam (PCA) được ký vào ngày 27 tháng 6 năm 2012, Việt Nam đã cam kết tôn trọng nhân quyền như được nêu trong Hiến-

chương Liên Hiệp Quốc, trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Đại Hội Đồng LHQ, và trong nhiều tuyên ngôn quốc tế khác, cũng như cam kết 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..

Trhực tế hiện nay tại Việt nam là hoàn toàn trái ngược lại với những gì đã cam kết và hứa heṇ! Theo “Phóng Viên Không Biên Giới”, sau Trung Quốc, Việt Nam là nhà tù lớn nhất thế giới, dành 

cho các nhà báo can đảm chỉ trích chế độ, blogger, cư dân mạng và các nhà hoạt động bảo vệ môi trường và nhân quyền. Tất cả các tiếng nói đối lập trong xã hội đã bị bịt miệng; tất cả 

những lời chỉ trích và các hoạt động đấu tranh cho nhân quyền đã bị dập tắt bởi những hành động tàn bạo của lực lượng an ninh, chúng đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi để đảm bảo vị trí 
quyền lực cho chế độ hay đảng cộng sản Việt Nam.

Các phán quyết mới nhất của tòa án chứng minh điều đó: Những bản án tù dài vô nhân đạo (lên đến 20 năm) cho các nhà đấu tranh ôn hòa để bảo vệ nhân quyền & môi trường; tội ác của họ 

là đòi hỏi dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam.

Tình hình về môi trường hiện tại ở Việt Nam thì vô cùng thảm khốc.

Tranh đấu đòi tự do, dân chủ cho dân tộc không phải là tội ác! Nhưng 20 năm tù giam và tra tấn trừng phạt vô nhân đạo đối với các nhà hoạt động ôn hòa vì môi trường và nhân quyền là 

TỘI ÁC ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI! 

Vì vậy chúng tôi nhiệt liệt lên tiếng đòi: 

Hãy trả Tự-do vô điều-kiện và ngay lập-tức cho các Tù-Nhân Lương-tâm, và tôn trọng và đáp ứng toàn bộ những cam kết trong Hiệp Định Khung PCA, nếu không thì 

không ký kết hay thông qua EVFTA!

Để biết thêm thông tin, bạn có thể sử dụng những liên kết sau:

www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2204370052906624&id=100000009534708

www.reporter-ohne-grenzen.de/pressemitteilungen/meldung/blogger-und-repressionen-in-vietnam/?cHash=926c3ec8518d6cba077a0e6d30954000&L=0

www.reporter-ohne-grenzen.de/pressemitteilungen/meldung/verfolgte-blogger-in-vietnam/?cHash=d52a78b12937bcc2f3d9fca1080375bb&L=0
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www.der-farang.com/de/pages/20-jahre-haft-fuer-vietnamesischen-umweltaktivisten

www.spiegel.de/politik/ausland/vietnam-umweltaktivist-muss-sieben-jahren-ins-gefaengnis-a-1180477.html

www.sueddeutsche.de/news/politik/demonstrationen-festnahmen-nach-massiven-anti-china-protesten-in-vietnam-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-140514-99-02785

www.dw.com/de/regierungskritischer-blogger-in-vietnam-inhaftiert/a-16880121

www.dw.com/de/umweltaktivist-in-vietnam-zu-14-jahren-haft-verurteilt/a-42471800

www.tvtsonline.com.au/en/news/vietnam-news/vietnam-court-rejects-fishermen-lawsuits-taiwans-formosa/
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Tên, Họ 	                  Địa chỉ, số nhà

1. Mã bưu-chính, Thành phố
	 	 	         

Ngày, Chữ ký

Địa chỉ e-mail

      Tôi muốn được thông tin qua e-mail

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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3. Mã bưu-chính, Thành phố
 

Ngày, Chữ ký

Địa chỉ e-mail

      Tôi muốn được thông tin qua e-mail

Tên, Họ  Địa chỉ, số nhà

5. Mã bưu-chính, Thành phố
 

Ngày, Chữ ký
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Tên, Họ                  Địa chỉ, số nhà
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Địa chỉ e-mail

      Tôi muốn được thông tin qua e-mail

Chính-sách bảo-mật dữ-kiện : Bảng ký tên sẽ được đưa lên trang www.openpetition.de như một 

hình ảnh. Mã Bưu-Chính và thành-phố của Bạn sẽ được lưu-trữ, như vậy chữ ký của Bạn sẽ cộng 

vào. Nếu Bạn muốn nhận thông-tin qua e-mail, xin đồng-ý để lưu-trữ địa-chỉ e-mail của Bạn. Bạn 

có thể xóa bỏ sự đồng ý này bất cứ lúc nào. 

Lưu-ý : chỉ ký với tính-cách cá-nhân và viết tay. Chỉ ký một lần (trên mạng 

hay viết tay). Chụp danh-sách cho đến ngày 20.05.2019 và đưa lên 

www.openpetition.de/eingang. 

Tôi ủng hộ Thỉnh Nguyện Thư này bằng chữ ký của tôi:
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ÂU CHÂU & NHÀ CẦM QUYỀN cs VIỆT NAM nếu nhân quyền còn bị trà đạp

Xin vui lòng "scan" tờ chữ ký này và gởi lại bằng email đến <tb.nguyen@web.de>  Thành thật cảm ơn!
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