Cộng đồng Người Việt Nam tại Thụy Sĩ & Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam
kêu gọi

Biểu tình phản đối Trung Quốc cải tạo, thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông
Cuộc biểu tình và tuần hành diễn ra vào ngày:

Thứ bảy 25.04.2014 - Zürich
14:00 Tập trung tại Werdmühleplatz
14:30 Bắt đầu tuần hành đến địa điểm biểu tình
15:15 – 15:45 Biểu tình tại Rathausbrücke
Kính gửi: Những người bạn Việt Nam và quốc tế yêu chuộng hòa bình và công lý
Vào các năm 1974, 1988, Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa (Paracel
Islands), và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Spratly) thuộc chủ quyền và lãnh thổ Việt
Nam. Từ năm 2013, Trung Quốc tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động đảo hóa và lấn biển ở
khu vực Biển Đông, trong đó có các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hoạt động biến các bãi đã ngầm thành các đảo nổi, mở rộng diện tích đảo xây dựng công trình quân sự

Các hoạt động của Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh chấp với các nước có chủ quyền và đòi hỏi
chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, đe dọa tới hòa bình, ổn định và gây phương hại tới quyền tự
do hàng hải quốc tế. Hoạt động của Trung Quốc nói trên ngày càng trở nên trầm trọng những
năm gần đây, khi Trung Quốc liên tục gây hấn trên Biển Đông bằng những hành động khiêu
khích cả về mặt kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao. Nhiều tàu cá bị đánh chìm, nhiều ngư dân
bị giết hại, nhiều hoạt động thăm dò khai thác dầu trên vùng biển Việt Nam bị Trung Quốc phá
hoại. Trung Quốc tự đưa ra cái gọi là „ đường lưỡi bò chín đoạn“ liếm trọn tới 90 % diện tích
Biển Đông, vùng biển đang được dự báo là giàu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Đầu tháng 5.2014,
Trung Quốc đã ngang nhiên và trắng trợn neo giàn khoan dầu khổng lồ (HD981) ở vùng biển
lãnh thổ của Việt Nam. Với sự kiên quyết phản đối của toàn thể nhân dân Việt Nam, sự phản
đối của dư luận quốc tế, Trung Quốc đã buộc phải rút giàn khoan này ra khỏi vùng đặc quyền
kinh tế thuộc lãnh thổ của Việt Nam.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm độc chiếm Biển Đông. Từ cuối năm 2014,
đến nay, Trung Quốc tiếp tục các hoạt động cải tạo các đảo, lẫn chiếm biển thông qua việc liên
tục mở rộng công trình quân sự trên quần đảo Hoàng Sa, cải tạo các đảo mà Trung Quốc cưỡng
chiếm bằng vũ lực trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam: Đá Tư Nghĩa, bãi Chữ Thập, Gạc Ma,

Đá Vành Khăn, Đá Subi, Đá Châu Viên.... Trung Quốc âm mưu sau các hoạt động cải tạo, làm
thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, sẽ tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ) tại Biển
Đông, giống như cách Trung Quốc đã từng làm với vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu ngư
mà Trung Quốc đang tranh chấp Với Nhật Bản. Với những động thái này, Trung Quốc có thể tiến
tới kiểm soát vùng biển Đông rộng lớn, đe dọa hòa bình, ổn định, tự do và an ninh an toàn hàng
hải, hàng không quốc tế.
Các hoạt động cải tạo đảo và làm thay đổi nguyên trạng của chính quyền Trung Quốc ở Biển
Đông đã bị chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới (trong đó Chính phủ Mỹ, Đức, Úc, Ấn Độ,
Nhật Bản) và giới học giả, truyền thông phản đối và lên án, đồng thời không có nước nào trên
thế giới công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong khi đó, Việt Nam có đầy đủ các cơ sở pháp lý và các bằng chứng lịch sử khẳng định chủ
quyền hợp pháp đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách liên tục và từ rất lâu đời.
Các hoạt động cải tạo, làm thay đổi nguyên trạng các quần thể đảo ở Trường Sa trên Biển đông,
cậy thế nước lớn ăn hiếp nước nhỏ, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực và trên thế giới... là
điều nhân dân Việt Nam, cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận! Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
và lợi ích chính đáng của quốc gia dân tộc, góp phần duy trì hòa bình và an ninh thế giới là
phận sự cao cả thiêng liêng, vinh dự của mỗi người dân Việt Nam trên toàn thế giới.
Chúng tôi kêu gọi người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thụy Sỹ và các bạn
yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa tại Liên bang Thụy Sỹ và trên thế giới hãy cùng nhau tham
gia cuộc biểu tình:




Phản đối hành động cải tạo, làm thay đổi nguyên trạng các quần đảo Hoàng Sa,
Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất xâm lược và hiếu chiến của chính quyền
Trung Quốc đe dọa tới hòa bình, an ninh khu vực và thế giới; ủng hộ Việt Nam trong
công cuộc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ.
Lên tiếng vì hòa bình và công lý, vì một thế giới không chiến tranh.
Liên lạc: Dung Moser 078 710 00 76 – Anjuska Weil 076 526 17 87

https://sites.google.com/site/zurich25thang4/

