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Việt Nam có đầy đủ các chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền lâu đời, liên tục đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông.
Tuy nhiên, với mưu đồ “độc chiếm biển Đông”, lập trật tự thế giới mới, Trung Quốc đã và đang từng bước xâm chiếm và
thay đổi nguyên trạng biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế.
Cụ thể, trong các năm 1974, 1988, Trung Quốc đã bất chấp dư luận và luật pháp quốc tế, sử dụng vũ lực xâm chiếm trái
phép quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Từ cuối năm 2013, Trung Quốc bắt đầu
các hoạt động đảo hóa và lấn biển. Ngày 02/5/2014, Trung Quốc trắng trợn đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm
trái phép vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật pháp quốc tế. Từ đầu năm
2015 đến nay, Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng và mở rộng nhiều đảo nhân tạo trong vùng tranh chấp, xây dựng các
đường băng, căn cứ quân sự, quân cảng... tại quần đảo Trường Sa, gây căng thẳng cho khu vực.
Cộng đồng quốc tế lo ngại sau khi hoàn tất việc cải tạo
tại trái phép tại Trường Sa, Trung Quốc sẽ ngang nhiên
tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ) tại Biển
Đông, đe doạ nghiêm trọng đến hoà bình, ổn định, tự do
và an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.
Với tư cách là một thành viên thường trực trong Hội
đồng bảo an Liên Hợp quốc, các hành động coi thường
pháp luật quốc tế, không tôn trọng các nước láng giềng
trong khu vực của Trung Quốc đã bị chính giới, học giả
và truyền thông các nước Mỹ, Đức, Úc, Nhật Bản, Ấn
Độ, Thụy Sỹ (báo « Der Bund » và báo NZZ - Neue
Zurcher Zeitung), các nước ASEAN đã phản ứng quyết
liệt và lên án mạnh mẽ.
Bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc và các lợi ích
quốc gia đã, đang bị xâm chiếm là khát vọng và trách
nhiệm của mọi người Việt Nam trên toàn thế giới.

CÙNG CHUNG SỨC GÓP TIẾNG NÓI PHẢN ĐỐI MẠNH MẼ
BAN TỔ CHỨC xin kêu gọi mỗi người Việt Nam gắn bó với Tổ quốc sống trên toàn Thụy Sỹ và những bạn bè yêu
chuộng hòa bình, chính nghĩa trên thế giới hãy cùng tham gia buổi diễu hành phản đối Trung Quốc thay đổi nguyên
trạng Biển Đông - đe dọa an ninh khu vực vào hồi 14g00 ngày 27/06/2015 tại quảng trường Liên Hợp Quốc ở
Geneva, Thụy Sỹ.
- Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, chấm dứt ngay các hành động xâm lấn Biển Đông, thực
hiện các cam kết trong DOC, thực lòng xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC);
- Chúng tôi đề nghị Tổng Thư ký LHQ, Tòa án quốc tế về luật Biển, các tổ chức quốc tế có trách nhiệm và lãnh đạo
các nước trên thế giới lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc, hỗ trợ các nước nhỏ tại Đông Nam Á và có
hình thức can thiệp cần thiết để giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không của các nước
tại khu vực Biển Đông.
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