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Đề mục: Bà Võ Hồng, một người Úc gốc Việt tại Victoria, đã bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ tại Việt Nam 

 
 
Thưa ông Bộ trưởng, 
 
 
 

Cộng đồng người Việt tại Tây Úc, muốn nêu lên sự quan tâm của ông tin mới nhất về việc bà Võ Hồng, một 
người Úc gốc Việt, cư ngụ tại Melbourne, tiểu bang Victoria bị nhà cầm quyền Việt Nam bị bắt giam tại Sài gòn 
ngày 10-10-2010 

 
 
Theo tin tức được loan tải, bà Võ Hồng, một công dân Úc và là thành viên đảng Việt Tân, (một đảng chính trị người Việt 
đấu tranh dân chủ với thành viện ở hải ngoại và trong nước), nhà đấu tranh cho công bằng xả hội và dân chủ hóa bằng 
phương thức ôn hòa bất bạo động tại Việt Nam, bà tham dự một cuộc biểu tình công khai ôn hòa tại Hà Nội ngày 09-10-
2010, kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy can đảm bảo vệ chủ quyền Việt Nam trước sự ngang ngược xăm lấn lảnh thổ  
và vùng biển của Việt Nam. 
 
Là một công dân Úc, quan tâm về nhân quyền căn bản của người dân trên thế giới, Bà Võ được quyền bày tỏ quan điểm 
của mình một cách công khai, bất cứ nơi nào bằng hình thức ôn hòa bất bạo động. 
 
Cộng đồng chúng tôi lo ngại cho sự an toàn và sức khỏe của bà Võ. Bà đã bị bắt một cách ngang nhiên mà không có lý do 
hay án phạt. Bà là sáng lập viện của Hội Phụ Nữ Victoria, Thành viên Hội đồng Quản trị của : Hội Phụ Nữ Úc Châu; Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Di dân Tỵ nạn Victoria và là được đề nghị trong danh sách “Phụ nữ Danh dự của Victoria” trong lễ kỷ 
niệm 200 năm hồi năm 2001  
 
Chúng tôi yêu cầu ông quan tâm khẩn cấp đến vấn đề bà bị giam giữ, yêu cầu sự giúp đỡ của nhân viên ngoại giao với bà 
trong thời gian sớm nhất có thể được, để bảo đảm sự an toàn và đòi hỏi trả tự do cho bà trở về Úc. 
 
 
Cảm ơn sự quan tâm của ông trong vấn đề nầy 
 
Trân Trọng 
 
Peter Le LL.B. 
Chủ tịch 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu 
Tiểu Bang Tây Úc 
 


