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Ngày 26 tháng 12 năm 2009

Liên lạc: 
Chiến Dịch “Đem Facebook Lại Ngay”
bringfacebookback@gmail.com

Các nhà hoạt động trẻ trên mạng kêu gọi: “Đem Facebook Lại Ngay”
Chiến dịch bãi bỏ cấm Facebook tại Việt Nam bắt đầu từ ngày hôm nay. 

Chính phủ Việt Nam không ngừng nỗ lực để giới hạn quyền tự do ngôn luận trên mạng, họ đã đạt đỉnh cao 
nhất vào đầu tháng 11 năm 2009 với sự kiện ngăn chặn Facebook. Không còn trao đổi thông tin, không còn các 
trang fan hâm mộ và không còn giao tiếp trên mạng. 

Để đối phó với cuộc tấn công vào tiến trình phát triển xa hoi và các quyền cơ bản của con người, nhiều bạn hoạt 
động trẻ trên mạng bắt đầu một chiến dịch "Đem Facebook Lại Ngay". Sau đây là một vài điều đơn giản mà bạn có 
thể làm để hỗ trợ cho người dùng Facebook tại Việt Nam. 

Lời kêu gọi hành động: 

1) Chia sẻ đoạn video và blog đến người thân:

Music Video “Đem Facebook Lại Ngay”:
http://www.youtube.com/user/BringFacebookBack 

Blog “Đem Facebook Lại Ngay”: 
http://bringfacebookback.wordpress.com

2) Đòi hỏi quyền duoc truy cập Facebook tại Việt Nam:

Các công ty cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam hiện đang đồng tình trong việc ngăn chặn Facebook. 
Hãy gọi cho họ để yêu cầu họ ngưng hợp tác vợi nhà cầm quyền và "Đem Facebook Lại Ngay”.

3) Tìm hiểu và chia sẻ các phương pháp vượt tường lửa: 

Phương thức vượt tường lửa để vào Facebook: 
http://www.vimeo.com/8008123 (video bằng tiếng Anh) 
http://www.vimeo.com/8365868 (video bằng tiếng Việt) 

Chính quyền cần phải tôn trọng quyền bày tỏ chính kiến của người dân Việt Nam và ngay lập tức ngừng mọi áp 
bức đối với trào dân báo. 

Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người sử dụng internet nói chung và Facebook nói riêng cùng nhau tham gia cuộc đấu 
tranh "Đem Facebook Lại Ngay" cho người dân Việt Nam. 

Chiến Dịch "Đem Facebook Lại Ngay" 
http://bringfacebookback.wordpress.com
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