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Hiệp hội vì nền Văn hoá Tự do SOCIETÀ LIBERA, một tổ chức độc lập và phi đảng phái, từ lâu 
vẫn luôn đề cao việc giữ vững những nguyên tắc của quyền Tự do, quyền đó phải được coi là 
một quyền cá nhân và là nền tảng cho quyền tự quyết của mọi Dân tộc. 

Società Libera luôn giữ quan điểm thống nhất về quyền Tự do, công nhận quyền tối thượng 
của Con Người và các quyền tự nhiên của họ, và đã quảng bá chiến dịch Diễn Hành Quốc Tế 
vì Tự Do trong suốt năm năm qua. Đây là một cuộc diễn hành trật tự nhằm kêu gọi dư luận 
thế giới bảo vệ quyền tự do cho những dân tộc thiểu số và bị áp bức. 

Xét thấy sự xuống cấp của tình hình nhân quyền trên toàn thế giới, chúng tôi cho rằng việc 
chỉ thể hiện sự thống nhất chung chung hay diễn hành vì các sự kiện riêng lẻ là chưa đủ. 

Đã đến lúc những quảng trường châu Âu phải trở thành nơi tụ hội của những người thấu 
hiểu được chân lý này. Đã đến lúc phải lay động lương tri thế giới phương Tây để họ thức tỉnh 
với sự quan tâm về cuộc sống của hàng trăm triệu người. Đã đến lúc châu Âu và các siêu 
cường trên thế giới phải nhận thức được tầm quan trọng trong việc tham gia và hỗ trợ tích 
cực của họ về sự bảo vệ các cộng đồng người thiểu số. 

Đã đến lúc châu Âu tổ chức và kỷ niệm Ngày Âu Châu vì Tự Do của Người Thiểu Số và Bị Áp 
Bức. 

Với những mục đích này, Società Libera xin kêu gọi cộng đồng các dân tộc châu Âu, cộng 
đồng các Dân Tộc Thiểu Số và Bị Áp Bức và các cơ quan truyền thông, để một phong trào 
rộng khắp và thống nhất sẽ làm cho mọi người nhận thức rằng việc bảo vệ Nhân Quyền là 
một ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế.  

NĂM THÀNH PHỐ CÙNG ĐỨNG LÊN VÌ SỰ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN                           


