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KÊU GỌI ỦNG HỘ PHONG TRÀO GIỚI TRẺ THẾ GIỚI VÌ NHÂN QUYỀN
Kính thưa toàn thể quý Hội đoàn, các Cô, Chú, Bác, các Anh Chị,
quý thân hữu tỵ nạn cộng sản tại Đức,
Phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền được khởi xướng từ Nữ Luật sư Trần Kiều
Ngọc và các bạn trẻ tại Úc và đang vươn mình đề bước đi trên con đường đấu tranh vì Nhân
quyền cho dân tộc Việt nam. Hành trang cho con đường đấu tranh dài, khó khăn, chông gai,
khó đi của Luật sư Trần Kiều Ngọc chỉ vỏn vẹn một tấm lòng yêu nước, ấp ủ hồn dân tộc,
mong quê hương được một ngày mai tươi sáng, nhắc nhở người trẻ tìm thấy lại lòng yêu quê
hương tổ quốc, để từ đó dấn thân trên con đường đấu tranh nhân quyền cho dân tộc để quê
hương thoát khỏi sự thống trị của chế độ độc tài, đảng trị của Cộng sản Việt nam.
Từ ngày 07 đến 10 tháng 9 năm 2017 tại Sydney Úc Châu sẻ tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế
Giới Việt Nam con đường nhân bản với các đề tài:
- Tình hình Nhân quyền, tự do và dân chủ hiện nay
- Thành quả các phong trào đấu tranh trong và ngoài nước
- Hành trang của tuổi trẻ và định hướng đóng góp thiết thực
Với các diễn giả nổi tiếng trên thế giới, có kinh nghiệm đấu tranh cho nhân quyền tại Việt nam
và các quốc qua khác trình bày như:
- Cựu Chánh án tối cao pháp viện Úc Michael Ki rby
- Giám đốc toàn quốc của tổ chức Ân xá Quốc tế Claire Mallison
- Nhân vật vận động dân chủ nổi tiếng của Hong Kong Joshua Wong
- Đức Giám mục địa phận Paramatta, Vincent Nguyễn văn Long
- Đại diện của nhiều tổ chức chính trị,xã hội đấu tranh cho nhân quyền Việt nam
Đại hội là dịp cho các Bạn trẻ cùng chung lý tưởng gặp gở, chia sẻ những thao thức về
tưổi trẻ và đất nước qua những sinh hoạt vui tươi và đầy ý nghĩa, có thêm những hiểu
biết về quyền con người, trang bị cho bản thân hành trang chứa đựng tinh thần bất
khuất và ý chí sắt son trên hành trình nhân bản cho quê hương Việt nam.

