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BBảảnn  LLêênn  TTiiếếnngg  ccủủaa  LLĐĐVV  
CCáácc  ccôônngg  aann  vvàà  ccôônn  đđồồ  đđáánnhh  

bbắắtt  nnggưườờii  pphhảảii  bbịị  ttrruuyy  ttốố  
 

Sáng Chủ Nhật 22/11/2015, 

cô Đỗ Thị Minh Hạnh bị 

công an bắt khi đang cùng 

một số công nhân gặp luật sư 

để kiện công ty Yupoong, 

Đồng Nai vô cớ đuổi gần 2 

ngàn công nhân. 

     Trên đường đi đến đồn 

công an, bọn chúng đã đánh 

đập dã man cô Minh Hạnh. 

     Trưa cùng ngày, ông 

Trương Minh Đức cũng bị 

bắt và đánh đập. Ngày 23/11 

họ phải vào trong nhà 

thương điều trị thương tích 

do bị đánh đập. 

     Trước sự kiện này, Liên 

Đoàn Lao Động Việt Tự Do 

(gọi tắt là Lao Động Việt - LĐV) xin được lên tiếng: 

     • Với hàng chục người đã tụ tập trước đồn công 

an trong đêm tối để đòi trả tự do cho cô Minh Hạnh 

và anh Trương Minh Đức và tất cả mọi người quan 

tâm phổ biến trên các hệ thống truyền thông xã hội: 
LĐV trân trọng cám ơn tinh thần tương thân tương trợ 

của quý vị về tinh thần cũng như vật chất. 

     • Với những nhóm Tây phương và Sứ Quán Hoa 

Kỳ, mà chúng tôi đã thông tin ngay ngày 22/11/2015: 
Được biết một số quý vị đã nhanh chóng truyền tin và 

hành động – chúng tôi xin cám ơn quý vị. 

     • Với nhân dân và các nhóm XHDS ở Mỹ, Úc, 

Nhật,..: Chúng tôi mong muốn chính quyền của quý vị 

bắt buộc Việt Nam phải làm rõ vụ việc này. Và đòi hỏi 

Việt Nam phải truy tố những công an cũng như các 

thành phần côn đồ bắt người vô cớ và hành hung những 

người giúp đỡ cho người lao động một cách dã man và 

hoàn toàn trái phép. Việc làm này trái với những cam 

kết mà Việt Nam đã đồng ý khi tham gia TPP. 

     • Với Adidas, Columbia, Nike, và Puma, Flexfit vì 

Yupoong là nơi thường sản xuất cho quý vị: Chúng 

tôi xin lập lại lời yêu cầu trong lá thư của LĐV ngày 

19/11: Quý vị hãy khuyến cáo Yupoong ngưng đuổi 

người và thương lượng đúng đắn với ban đại diện do 

công nhân bầu ra. 

     • Cuối cùng, LĐV trích lời nhắn của cô Đỗ Thị 

Minh Hạnh viết trên trang Facebook của cô cách 

đây vài ngày: “Công nhân vẫn bị chèn ép, bị ngược đãi, 

bị hạ nhục..Ông bà chú bác quan tâm đến Minh Hạnh, 

Minh Hạnh hạnh phúc vô cùng. Nhưng thay vì chỉ ca 

ngợi và theo dõi [tin tức], xin hãy bước đi cùng những 

người đang tranh đấu..” 

 

Ban Chấp Hành Lao Động Việt 

 

VViieett  LLaabboorr  SSttaatteemmeenntt  
PPrroosseeccuuttee  tthhoossee  ppoolliiccee  aanndd  

tthhuuggss  wwhhoo  bbeeaatt  uupp  ddeettaaiinneeeess  
 

Sunday 22/11/2015 morning, Ms 

ĐỖ Thị Minh Hạnh was arrested 

by police while meeting a lawyer 

with workers to discuss suing 

Yupoong Đồng Nai, which was 

unduly retrenching nearly 2,000 

workers. 

    On the way to the police 

station, the thugs roughly beat up 

Minh Hạnh. 

    Around mid-day Sunday 

22/11/2015, Mr TRƯƠNG Minh 

Đức was also arrested and beaten 

up. On 23/11 they were 

hospitalized for treatment of 

injuries from the beating. 

     The Free Viet Labor 

Federation (“Viet Labor”, VL) 

would like to say this: 

     • To the dozens of people who gathered at the 

police station that night to demand freedom for 

Minh Hạnh and Trương Minh Đức, and to all who 

showed concern and spread the news on social 

networks: We sincerely thank you for your moral and 

material assistance in the spirit of fellowship. 

     • To Western groups and the US Consulate, 

whom we immediately informed on 22/11/2015: We 

understand that some of you quickly spread the news or 

took other actions – we sincerely thank you. 

     • To the peoples and civil society groups in the 

US, Australia, Japan,..: We hope your governments 

would demand that Vietnam clarify its intentions. 

Vietnam must prosecute those police and thugs who 

outrageously, roughly, and illegally arrested and beat up 

labor rights activists. This is just the opposite of 

promises which Vietnam promised to your governments 

under the TPP. 

     • To Adidas, Columbia, Nike, Puma, and Flexfit, 

because Yupoong is or is usually a supplier of yours: 
We repeat the requests in Viet Labor’s letter of 19/11: 

Please ask Yupoong to halt the retrenchments and 

negotiate in good faith with representatives elected by 

workers. 

     • Finally, Viet Labor quotes from Đỗ Thị Minh 

Hạnh’s writing a few days ago on her Facebook 

page: “Workers are still exploited, mistreated, and 

humiliated.. Sirs and madams, I am grateful for your 

praises and concerns. But apart from praising and 

following the news about us, please also walk with us 

advocates on the road fighting for labor rights..” 

 

Viet Labor Executive Committee 


