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Thưa quý vị lãnh đạo thế giới, 

Chúng tôi, những đoàn thể chính trị và xã hội dân sự tranh đấu 
cho một nước Việt Nam tự do dân chủ và không cộng sản, long 
trọng kêu gọi quý vị lãnh đạo trên thế giới tẩy chay Thế Vận Hội 
Mùa Đông Bắc Kinh 2022 vì những lý do sau: 

- Trung Quốc chà đạp nhân quyền, điển hình tại: 

• Tân Cương, họ áp dụng chính sách diệt chủng, qua triệt sản và giam giữ hàng triệu người 
Duy Ngô Nhĩ trong các nhà tù mệnh danh là các trại “cải tạo”, 

• Tây Tạng, với hàng nghìn tù nhân chính trị bị đối mặt với tra tấn, và cả tử hình, 

• Nội Mông, trẻ em bị tước đoạt quyền được nói tiếng mẹ đẻ, 

• Hồng Kông, đàn áp dã man những người bất đồng chính kiến và hủy diệt chế độ dân chủ mà 
dân chúng tại đây được hưởng từ hơn một thế kỷ. 

- Trung Quốc trắng trợn vi phạm luật pháp quốc tế qua các vụ: 

• Dùng vũ lục chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, 

• Tự vẽ đường “lưỡi bò 9 đoạn” để tuyên bố chủ quyền trên khoảng 80% vùng Biển Đông, bất 
chấp phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) ngày 12 tháng 7 năm 2016, 

• Hủy hoại môi trường biển qua việc bồi đắp các đảo nhân tạo cũng như khai thác bất hợp 
pháp tài nguyên thiên nhiên trong vùng, 

• Thao túng, ngăn chận nguồn nước sông Mekong gây tác hại nghiêm trọng vùng hạ lưu, đặc 
biệt là nam Việt Nam.   

- Trung Quốc hành xử thô bạo, gây bất ổn cho hòa bình thế giới, cụ thể như: 

• Quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, 

• Khiêu khích Đài Loan với việc phái nhiều máy bay quân sự và tàu chiến liên tục vi phạm 
không phận và hải phận của đảo quốc này, 

• Thường xuyên gây hấn với Ấn Độ ở vùng biên giới hai nước, 

• Xâm lấn các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương. 

Với các sự kiện cụ thể nêu trên, tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 không những là 
hành động cụ thể nhất để lên án lối hành xử ngang ngược của Trung Quốc mà còn là phương thức 
hiệu quả để đề cao dân chủ nhân quyền, cổ võ tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, và tích cực 
bảo vệ hòa bình của thế giới. 

Quan trọng không kém, tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 cũng là để nghiêm khắc cảnh 
cáo Trung Quốc rằng thế giới sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước mưu toan thống trị thế giới của Bắc 
Kinh. 
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