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Ngày Quc t Nhân Quyn 2013 ti ðc Quc
Kính thưa Quý Hội viên và Đồng hương NVTN tại Ffm và vpc,
Ngày Quốc tế Nhân Quyền năm nay 2013 tại CHLB Đức sẽ có tổ chức hai cuộc biểu tình để
nhằm tố cáo sự chà đạp nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam và tội ác buôn dân bán nước,
rước giặc vào nhà và đàn áp nhân dân của tập đoàn Việt gian cộng sản!
Dựa theo quyết định của Liên Hội NVTN tại Đức và quyết định của Hội NVTN tại Frankfurt,
chúng tôi xin thông báo đến Quý vị thông báo về cuộc biểu tình nhân ngày Quốc tế Nhân
Quyền tại CHLB Đức như sau:
1.Cuộc biểu tình NQ do Liên Hội NVTN tại CHLB Đức tổ chức tại Berlin theo chi tiết:
Từ 14:30 đến 17:00 giờ ngày thứ bảy 07.12.2013
Biểu tình trước Đại sứ quán Việt cộng ( Elsenstr. 3, 12435 Berlin-Treptow)
từ 20:00 đến 24:00 giờ Mít tinh văn nghệ đấu tranh ,
Hội trường Thánh đường St. Aloyslus, Schwyzer Str. 2, 13349 Berlin-Wedding
2.Cuộc biểu tình đòi Nhân quyền cho Việt Nam tại Frankfurt do Hội NVTN tổ chức:
Ngày thứ bảy 07.12.2013, từ 13:00 đến 14:30 giờ
Tuần hành từ Hauptbahnhof vào khu phố chính Hauptwache –Ffm.
Từ 15:00-18:00 giờ Biểu tình tại Hauptwache Franfurt/M.
Thay mặt Hội NVTN tại Frankfurt chúng tôi kêu gọi tất cả Đồng Hương NVTN tại Frankfurt &
vùng phụ cận và tại CHLB Đức, ai có điều kiện và thuận lợi nơi đâu xin cố gắng vận động
bạn bè & thân hữu và tích cực tham gia vào một trong hai cuộc biểu tình nêu trên, để biểu
dương khí thế đấu tranh của chúng ta tại CHLB Đức và góp phần trong công cuộc đấu tranh
giải thể chế độ phi nhân của csVN, để xây dựng một nước Việt Nam được Tự Do, Dân Chủ
và Nhân Quyền!
Trân trọng kính chào và rất mong sự hưởng ứng tham gia của Quý vị một trong hai cuộc biểu
tình nêu trên..
Kính thông báo
TM. Hội NVTN tại Frankfurt và vpc,
Hội Trưởng
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