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Hiệp hội Văn hóa Tự do SOCIETÀ LIBERA và CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VÀ ĐỒNG BẢO

THIỂU SỐ BỊ ÁP BỨC đã bị lưu vong đang thực hiện cuộc DIỄU HÀNH QUỐC TẾ VÌ TỰ DO LẦN

THỨ 7.

Từ Tây Tạng đến Iran, từ Đông Turkestan đến Việt Nam, từ Lào đến Armenia, Nhân Quyền bị từ chối

tại hơn một phần tư các Quốc gia trên Thế giới. Thế giới phương Tây không thể giữ im lặng, Viện Châu Âu

và chúng ta, các công dân Châu Âu, phải nhận thức được rằng bảo vệ tự do của mọi người chính là bảo vệ tự

do của chúng ta.

Chúng ta không thể thờ ơ với việc hàng trăm triệu người đang bị tước đi các quyền cơ bản, chúng ta

không thể chỉ đơn giản là thể hiện tình đoàn kết một cách chung chung. Chúng ta cần phải chứng minh rằng

chúng ta mạnh mẽ tin tưởng rằng tất cả các Dân tộc đều có quyền tự do và quyền tự quyết.

Với mong muốn đó, chúng ta sẽ gặp mặt tại Paris, diễu hành trong im lặng để bảo vệ quyền của các Dân

tộc, với niềm tin rằng tự do của con người nhất định phải trở thành ưu tiên trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin: +33608883824 - trandn77@gmail.com

Để ủng hộ cuộc Diễu hành:
WWW.SOCIETALIBERA.ORG

WWW.MARCHFORFREEDOM.INFO
INFO@SOCIETALIBERA.ORG
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