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Một liên minh nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam đang hiệp lực kêu gọi NG NG
NGAY ĐÀN ÁP tại Việt Nam.
Việt Nam đang phải đối diện với một cuộc đàn áp chính trị rộng lớn nhất từ tr ớc đến nay. Tính
đến nay, chỉ trong vòng ch a đầy một năm, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ hay l u đày ít
nhất 25 nhà hoạt động và blogger ôn hòa. Nhà cầm quyền đã tiến hành một loạt các vụ xử án dối
trá để áp đặt những án tù dài hạn với các nhân vật đấu tranh bảo vệ nhân quyền nh bà Trần Thị
Nga, anh Nguyễn Văn Oai và bà Nguyễn Ngọc Nh Quỳnh. Một trong những ng ời tiêu biểu nhất
trong giới đấu tranh tại Việt Nam, Luật s Nguyễn Văn Đài đã bị cầm tù suốt gần hai năm qua mà
không hề bị xét xử.
Nhà cầm quyền Hà Nội dùng những điều luật an ninh quốc gia (đặc biệt là Điều 79 và 88 của Bộ
Luật Hình Sự Việt Nam) để biện minh cho việc trù dập quyền tự do ngôn luận và các hoạt động ôn
hòa. Nhà n ớc đã tấn công mạng xã hội, sử dụng chiêu bài ngăn chặn “tin giả” để biện hộ cho
việc kiểm duyệt mạng Internet. Nhà n ớc Việt Nam luôn áp dụng những chiêu thức từ gây khó
khăn, sách nhiễu, đến bắt bớ, xét xử tuyên án trái pháp luật nhằm đàn áp và bịt miệng những
tiếng nói phản kháng.
Cuộc đàn áp này vi phạm luật pháp quốc tế, gây thiệt hại cho hình ảnh một quốc gia Việt Nam
đang hiện đại hóa, và cản trở sự phát triển của đất n ớc.
#StopTheCrackdownVN là một liên minh của các tổ chức Việt Nam và quốc tế cổ xuý cho quyền
tự do phát biểu, tự do thông tin và bảo vệ quyền con ng ời. Qua cuộc vận động kéo dài, tập trung
đặc biệt vào các tr ờng hợp của các nhà hoạt động và blogger bị bắt giữ từ đầu năm 2017, chúng
tôi mong muốn:
 Tạo sự quan tâm sâu rộng để lên án việc đàn áp hiện nay tại Việt Nam


Hỗ trợ tài chánh, pháp lý và tinh thần cho các nhà hoạt động đang bị bắt giữ và cho gia đình họ



Dùng các biện pháp và luật lệ hiện hành nhằm gia tăng các áp lực quốc tế lên nhà cầm quyền
Hà Nội, đòi hỏi phải trả tự do cho mọi tù nhân chính trị.
Hãy tham gia với chúng tôi!
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