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Tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hay niềm tin 
vẫn thử thách các chế độ độc tài, các nhóm độc tôn 
về tôn giáo, và các thành phần với lối suy nghĩ hẹp 
hòi trong tính cách tập thể tại nhiều vùng trên thế 
giới. Tìm hiểu nguyên nhân của thử thách ấy là yếu 
tố quan trọng để tìm giải pháp thích đáng. Quyển 
sách mỏng này rất hữu ích cho việc ấy vì nó rõ 
ràng, chính xác, và dễ đọc. Tôi rất thích sách này,  
tinh thần, các thông điệp, cấu trúc, và động lực sư 
phạm của nó.”

Heiner Bielefeldt
Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự 
do tôn giáo hay niềm tin (từ năm 2010)

Quyển sách nhỏ về TDTGNT là một dụng cụ quan trọng cho việc giáo dục và 
vận động nhân quyền. Tự do tôn giáo hay niềm tin có lẽ là một nhân quyền 
khó am tường nhất trong tất cả các nhân quyền. Việc nhấn mạnh quyền tự do 
của mình về thể hiện tôn giáo hay niềm tin luôn luôn phải được đối trọng với 
quyền của người khác. Nó không thể hoàn toàn ngăn chặn quyền của người 
khác về bất đồng quan điểm tôn giáo với mình và không bị áp đặt sự bất 
khoan dung về tôn giáo.  Sự tranh luận về tôn giáo và niềm tin có thể tác động 
mạnh về cảm xúc và thường dẫn đến xung đột. Tuy thế, chúng ta không thể 
viện vào đấy để cản trở tự do ngôn luận và cấm chỉ tranh luận.

Ngay cả các chính quyền cũng có một vai trò tế nhị. Họ phải trung dung, 
nhưng thường phải can thiệp để bảo vệ những ai bị kỳ thị hay ngược đãi dưới 
danh nghĩa tôn giáo. Quyển sách nhỏ TDTGNT vạch ra các giới hạn cho mọi 
thành phần hữu quan. Quan trọng hơn nữa, sách bao hàm các quyền của người 
không theo đạo nào hoặc muốn theo một đạo nào khác, và nhấn mạnh nguyên 
tắc căn bản là nhân quyền là thuộc về các cá nhân và cộng đồng, chứ không 
phải thuộc về các tôn giáo, niềm tin, hoặc chủ nghĩa.”

Asma Jahangir         
Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự do Tôn giáo
hay Niềm tin (2004-2010)
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Lời tựa
Cách đây ba năm, chúng tôi phát hành ấn bản đầu tiên của 
sách mỏng này. Trong mấy năm qua nó được dùng một cách 
hiệu quả ở một số nước và được dịch ra nhiều thứ tiếng. 
Chúng tôi thấy đã đến lúc tu bổ và cho thêm một số chủ đề 
mới vào trong sách, ví dụ như sự căng thẳng có thể xảy ra 
giữa TDTGNT và một số quyền khác. Ấn bản mới này có 
thêm các câu hỏi ở cuối mỗi chương để giúp người đọc 
suy nghĩ và thảo luận.

Phần cuối của sách có một trang với 
phần gấp có thể lật ra được, tiện dụng 
cho việc tra cứu ngữ vựng và khái niệm 
phức tạp được dùng trong sách, có đánh 
dấu (*). Chúng tôi đề nghị người đọc lật 
trang này ra khi đọc sách để có thể truy 
cứu định nghĩa của các từ phức tạp một 
cách mau chóng.
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1 Tự do
  Tôn giáo hay Niềm Tin
	 	 – Lợi ích cho mọi người

Hầu hết nhân loại có một niềm tin tôn giáo. Đáng tiếc, 
quyền chọn lựa và thể hiện niềm tin của họ càng ngày càng 
bị hạn chế.1

Các cuộc tấn công hung bạo nhắm vào các cộng đồng tôn 
giáo thiểu số và sự kiểm soát gắt gao bởi chính quyền đối 
với các cộng đồng chung niềm tin xảy ra thường xuyên hơn 
chúng ta tưởng. Trong khắp năm châu đều có tình trạng hạn 
chế tự do tôn giáo hay niềm tin (TDTGNT*) và các tín đồ 
của mọi tôn giáo và niềm tin đều bị ảnh hưởng. Đàn áp* tôn 
giáo mang nhiều hình thức và gồm các hành động như phân 
biệt đối xử* một cách có hệ thống và nghiêm trọng, bắt bớ, 
bạo hành thể lý và tâm lý, và giết chóc. Vào ngày 17 tháng 
4, 2015, một nhóm tín đồ Ấn Độ giáo cực đoan tấn công 
một số tín đồ Thiên Chúa giáo khi họ dùng bữa sau khi dâng 
lễ trong một làng của tiểu bang Assam, Ấn Độ. Có ít nhất 15 
người bị thương, trong đó có 1 bé gái 7 tuổi.2 Chính quyền 
địa phương Nakhichevan, một khu của nước Azerbaijan, 
bắt giữ 200 tín đồ Hồi giáo vào giữa tháng 11 năm 2014 
và đóng cửa nhiều đền thờ mà họ cho rằng có thiện cảm 
với Iran. Đa số được thả vài ngày sau.� Ở Việt Nam, công 
an phá vỡ một buổi lễ Phật giáo Hòa Hảo vào tháng 3 năm 
2014, đánh đập và bắt bớ các tín đồ có mặt, lột truồng và 
trói gô một cụ bà 80 tuổi cho đến bất tỉnh trên nền đất.� Vào 
tháng 1 năm 2015, chính quyền Yemen vu cáo một công dân 
Yemen theo đạo Bahai là làm gián điệp cho Do Thái và dụ 
dỗ tín đồ Hồi giáo cải đạo theo đạo Bahai. Nạn nhân đã bị 
giam 1 năm trời trước khi bị buộc tội, và bị tra tấn trong nhà 
giam.5
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Trên đây chỉ là một ít thí dụ cho thấy không phải ai 
cũng được theo niềm tin mà mình muốn, thay đổi 
niềm tin, và tự do thể hiện niềm tin, mặc dù nhân 
quyền cơ bản về tự do tôn giáo hay niềm tin được 
ghi khắc trong các văn kiện nhân quyền quốc tế và 
được công nhận bởi hầu hết các chính quyền trên 
thế giới.A 

Với quyển sách mỏng này, Liên Minh Quốc tế 
Stefanus sẽ giải thích ba khía cạnh - tại sao, là gì, 
và cách nào - của tự do tôn giáo: tại sao quyền này 
quan trọng, các yếu tố chính, nó bị lạm dụng như 
thế nào và làm sao để phát huy nó. Sách được soạn 
để bất cứ ai muốn tìm hiểu về TDTGNT đều có thể 
tham khảo nó. Chúng tôi cũng mong nó được dùng 
để phát huy và bảo vệ quyền tự do cơ bản này trên 
khắp thế giới. Chúng tôi tin rằng phát huy, bảo vệ, 
và tôn trọng TDTGNT là một thành tố quan trọng 
và cần thiết cho sự phát triển các xã hội đa tôn giáo 
có đặc tính dung dị và chung sống hòa bình.

HOÀ SÔ

Baïo ñoäng nhaém vaøo tín ñoà Hoài giaùo taïi 
Myanmar

Taïi Myanmar, Phaät giaùo laø toân giaùo cuûa thaønh 
phaàn ña soá nhöng cuõng coù nhieàu toân giaùo 
thieåu soá, trong ñoù coù Hoài giaùo Rohingya. Ña 
soá tín ñoà Hoài giaùo Rohingya soáng trong tieåu 
bang Rakhine. Chính quyeàn Myamar khoâng 
coâng nhaän ña soá tín ñoà Hoài giaùo Rohingya laø 
coâng daân; hoï ñaëc bieät deã bò phaân bieät ñoái xöû 
vaø haïn cheá nhaân quyeàn.

Thaùng 6 naêm 2012, baïo ñoäng xaûy ra khi ba 
ngöôøi ñaøn oâng Hoài giaùo bò buoäc toäi cöôõng 
hieáp vaø gieát moät nöõ tín ñoà Phaät giaùo. Tín ñoà 
cuûa hai ñaïo ñeàu duøng baïo löïc. Tuy nhieân, 
chaúng bao laâu baïo löïc trôû thaønh cuoäc taán 
coâng tín ñoà Hoài giaùo mang tính caùch daøi 
haïn vaø coù chuû ñích cuûa ngöôøi daân trong tieåu 
bang Rakhine vaø caùc löïc löôïng an ninh cuûa 
Myanmar. Vaøo thaùng 10 naêm 2012, moät ñôït 
taán coâng ñaõ ñöôïc döï tính kyõ löôõng baét ñaàu, 
vôùi söï tham gia cuûa giôùi laõnh ñaïo vaø chính trò 
gia Phaät giaùo. Nhieàu ñaùm ñoâng leân ñeán haøng 
ngaøn ngöôøi taán coâng vaø ñoát caùc laøng Rohih-
gya. Haøng traêm ngöôøi Rohingya bò gieát, vaø 
nhieàu ngaøn phaûi ñi laùnh naïn. Nhieàu khu phoá 
Hoài giaùo bò taøn phaù hoaøn toaøn. Caûnh saùt vaø 
nhaø chöùc traùch khoâng baûo veä naïn nhaân, vaø 
moät soá coøn tích cöïc tham gia baïo ñoäng.

Töø naêm 2012 ít nhaát 200 000 ngöôøi Ro-
hingya ñaõ phaûi boû nhaø ra ñi vaø ñang thieáu 
thoán moïi thöù, vaø nhieàu ngöôøi phaûi soáng trong 
caùc traïi daønh cho ngöôøi taûn cö. Nhöõng keû 
thöïc hieän baïo ñoäng khoâng bò tröøng phaït vaø 
naïn nhaân khoâng nhaän ñöôïc khoaûn boài thöôøng 
naøo.

Taøi lieäu tham khaûo: Fortify Rights, 2014. 
“Caùc Chính saùch Ñaøn aùp”.

Vào thời điểm tháng 5 năm 2015, 168 trong số 193 
quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đã chuẩn 
phê Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và 
chính trị (ICCPR*), một hiệp ước có hiệu lực ràng 
buộc, trong đó Điều 18 quy định tất cả mọi người 
đều được tự do tư tưởng, lương tâm, và tôn giáo.

A
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2 Tại sao TDTGNT
  quan trọng?

Khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt, một trong những động lực chính thúc đẩy sự hình 
thành Liên Hiệp Quốc, hình dung ra một thế giới trong đó các quốc gia chung sống hòa bình 
với nhau, ông nhấn mạnh bốn quyền tự do cơ bản: ngôn luận, niềm tin, không thiếu thốn, 
không lo sợ.6 Tự do tư tưởng, lương tâm, và niềm tin, thường hay được gọi là quyền tự do tôn 
giáo hay niềm tin (TDTGNT), được nhiều người xem là một trong những nền tảng của xã hội 
dân chủ.7

Mọi hạn chế không chính đáng* đối với việc thực thi tôn giáo và sự đàn áp vì lý do tôn giáo 
hay niềm tin ảnh hưởng mọi nhóm tôn giáo, kể cả người vô thần* và người theo chủ nghĩa bất 
khả tri*, và điều này xảy ra ở mọi nơi trên thế giới.8 39% các quốc gia trên thế giới áp dụng 
các hạn chế gắt gao hay rất gắt gao đối với tôn giáo. Bởi vì một số trong các quốc gia này rất 
đông dân, 77% dân số thế giới sống trong quốc gia có hạn chế tôn giáo gắt gao hay rất gắt 
gao,9 và đa số các hạn chế nhắm vào những cộng đồng tôn giáo thiểu số nào mà đa số cho là 
mối đe dọa kinh tế, văn hóa, hay chính trị.

TDTGNT quan trọng vì nhiều lý do như được tóm tắt dưới đây:

TDTGNT tự thân nó là quan trọng vì nó cho cá 
nhân quyền tự đi tìm niềm tin của mình, và thể hiện 
và biểu tỏ niềm tin này. Tôn giáo gồm phần giáo điều 
và phần thực thi, nhưng trong nhiều quốc gia và cộng 
đồng trên thế giới, tôn giáo còn mang ý nghĩa về bản 
sắc và sự cảm nhận mình là thành viên của một tập 
thể.

Vi phạm TDTGNT gắn liền với và đe dọa nhiều 
quyền dân sự và chính trị khác, như quyền sống, 
riêng tư, hội họp, và phát biểu, cũng như quyền xã 
hội, kinh tế, và văn hóa. Mức độ tôn trọng TDTGNT 
thường là chỉ dấu của tình trạng nhân quyền tổng quát 
tại một quốc gia. Khi không gian cho sự biểu tỏ tôn 

•

•
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giáo bị giới hạn, tự do ngôn luận cũng sẽ bị giới hạn. 
Các tù nhân tôn giáo thường hay bị vi phạm quyền 
được xét xử công bằng. Phụ nữ, trẻ em, người lao động 
nhập cư và người tị nạn đặc biệt dễ bị vi phạm về TDT-
GNT. Sự kỳ thị dựa trên căn bản tôn giáo ảnh hưởng 
đến khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội và kinh tế, và có 
thể góp phần vào sự bất mãn gây bất ổn xã hội. Do đó, 
hoạt động cho tự do tôn giáo phát huy nhân quyền nói 
chung, điều đem lại công ích cho tất cả mọi người.10

Dân chủ hóa* và xã hội dân sự*: Xã hội dân sự đóng 
vai trò quan trọng trong việc buộc các giới chức thẩm 
quyền phải chịu trách nhiệm giải trình và trong việc 
tạo thế đối trọng đối với thế lực cầm quyền. Tình trạng 
thiếu tự do tôn giáo giảm khả năng cho người dân thành 
lập các nhóm xã hội dân sự và trở thành những tác 
nhân cho sự thay đổi. Các phong trào dựa trên cơ sở tín 
ngưỡng tạo điều kiện tuyệt vời để người dân tổ chức 
lực lượng ở cấp cơ sở và trở nên các nhân tố quan trọng 
cho tiến trình dân chủ hóa và xóa đói giảm nghèo. Các 
chính phủ độc tài* lo sợ trước tiềm năng này và cố sức 
hạn chế xã hội dân sự và sức ảnh hưởng của nó bằng 
cách giảm thiểu và giới hạn tự do tôn giáo. Khi chính 
quyền thực thi đúng trách nhiệm và bảo đảm quyền tự 
do tôn giáo, điều này có thể đóng góp cho tiến trình dân 
chủ hóa và một xã hội dân sự vững mạnh.11

An sinh và ổn định kinh tế xã hội: Theo nghiên cứu 
cho thấy, có mối tương quan mạnh giữa TDTGNT và 
sự phát triển kinh tế của một quốc gia và an sinh kinh tế 
xã hội của người dân.12 Sự hạn chế cao độ về TDTGNT 
tương quan mạnh với:

Kinh tế: Các quốc gia hạn chế cao độ TDTGNT 
thường có tổng sản lượng quốc nội* (GDP) thấp hơn 
và chỉ số của LHQ về phát triển nhân bản* (HDI) 
thấp hơn.
Tình trạng kinh tế xã hội của phụ nữ: Phụ nữ sống ở 
các quốc gia hạn chế cao độ TDTGNT thường ít tham 
gia vào quốc hội, các ngành chuyên môn, và trung 
học. Hậu quả là những phụ nữ này cũng có thu nhập 
ước lượng thấp hơn phụ nữ sống tại các quốc gia 
ít/không hạn chế TDTGNT.

•

•

–

–
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Sức khỏe: Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong và trẻ em 
thiếu cân tại các quốc gia hạn chế cao độ TDT-
GNT thường cao hơn tại các quốc gia ít/không 
hạn chế TDTGNT.
Xung đột bạo lực và chi phí quân sự cao: Ở 
nhiều nước, sự đa nguyên tôn giáo và sự đa 
văn hóa thường bị cho là mối đe dọa tiềm tàng. 
Nhiều chính phủ cố hạn chế tự do tôn giáo nhằm 
duy trì sự hòa hợp quốc gia, an ninh và trật tự. 
Tuy nhiên, phân tích thống kê cho thấy chính 
sự hạn chế và các quy định của chính phủ về 
tôn giáo, chứ không phải là số tôn giáo tại một 
quốc gia, giải thích cho sự xung đột và đàn áp 
tôn giáo. Khi chính quyền kỳ thị trên căn bản tôn 
giáo và không trừng phạt kẻ vi phạm, điều này 
hợp thức hóa và biện hộ cho bạo lực bởi các tác 
nhân khác trong xã hội. Điều này có thể dẫn đến 
việc chính quyền ban hành thêm nhiều quy định 
hơn nữa để điều tiết những căng thẳng xã hội có 
bạo lực, và do đó tạo điều kiện cho sự gia tăng 
đàn áp. Kết cục là một vòng lẩn quẩn của những 
quy định và sự đàn áp. Ngược lại, TDTGNT tạo 
điều kiện cho các nhóm tôn giáo sống chung 
trong hòa bình.1�

Do đó TDTGNT không chỉ là quyền cá nhân cơ 
bản mà còn có tác dụng quan trọng lên tình trạng 
dân chủ và kinh tế của một quốc gia, an sinh của 
công dân, và sự ổn định và hòa bình giữa các cư 
dân. Không quan tâm tới tự do này có thể dẫn tới 
những hậu quả sâu rộng và nghiêm trọng cả trên 
bình diện quốc gia lẫn thế giới. Thành ra, TDT-
GNT có tầm quan trọng lớn đối với mọi người, cho 
dù có theo hay không theo tôn giáo nào.

–

–

Các câu hỏi để thảo luận ở mỗi 
cuối chương có mục đích gợi ý 
nhằm giúp các bạn suy ngẫm 
về các vấn đề quan trọng.

Câu hỏi để	
thảo luận

TDTGNT có ý nghĩa gì đối với bạn? 
Nó quan trọng đối với bạn và những 
người khác như thế nào? Bạn có nghĩ 
rằng nó mang ý nghĩa khác nhau tùy 
theo đối tượng khác nhau? Tại sao?

Bạn đã được nghe nói tới hay được 
đọc về những vi phạm TDTGNT nào 
trong thời gian gần đây?

Bạn có thể cho thí dụ TDTGNT liên 
quan đến các quyền con người khác 
như thế nào? Quyền gì và vì sao?

Các cộng đồng tôn giáo có thể và thực 
sự đóng vai trò tích cực bằng cách nào 
cho việc củng cố sự phát triển dân chủ 
trong xã hội? Theo bạn, những điều 
kiện nào cần phải được xác lập để điều 
này có thể xảy ra?

Theo bạn, TDTGNT góp phần vào sự 
phát triển kinh tế và an sinh kinh tế xã 
hội bằng những cách nào?

1.

2.

3.

4.

5.
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3 TDTGNT là gì?

Tự do tôn giáo hay niềm tin (TDTGNT) phải được hiểu theo 
nghĩa rộng và phải bảo vệ những cá nhân tuyên xưng và thực 
hành các loại tôn giáo và niềm tin khác nhau, tức là các tôn giáo 
truyền thống, phi truyền thống và mới sáng lập, thuyết vô thần 
và thuyết bất khả tri. Nó cũng bảo vệ quyền không phải tuyên 
xưng bất kỳ một tín điều nào.1� Như đã đề cập trước đây, TDT-
GNT cho tất cả mọi người quyền có một tôn giáo hay niềm tin; 
thay đổi tôn giáo hay niềm tin của mình; và thực hành tôn giáo 
hay niềm tin của mình theo ý muốn của mình.15

Như mọi nhân quyền khác, các cá nhân là chủ thể sở hữu quyền 
TDTGNT. Chính quyền là thành phần chính với trách nhiệm 
bảo vệ quyền này. Đồng thời, TDTGNT có một số khía cạnh tập 
thể, khi mà một cộng đồng tôn giáo được hưởng những quyền 
nhất định như là một nhóm người, ví dụ như quyền được pháp 
luật công nhận là một cộng đồng tôn giáo, quyền quyết định 
về các vấn đề nội bộ (như quyền lựa chọn người lãnh đạo thích 
hợp), quyền được lập trường đào tạo tôn giáo và cung cấp dịch 
vụ cho công chúng.16

3.1 Các văn kiện chính
Điều 18 trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR)
Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị (ICCPR)
Tuyên bố năm 1981 về Xóa bỏ mọi Hình thức không khoan dung và phân biệt 
đối xử dựa trên Tôn giáo và Niềm tin
Bình luận Tổng quát 22, trong đó Ủy ban Nhân quyền giả thích Điều 18 trong 
ICCPR

Cho dù một số nước không phê chuẩn hiệp ước quốc tế mang tính 
ràng buộc về bảo vệ TDTGNT, quyền tự do này vẫn được bảo vệ 
như một phần của luật tục quốc tế.17 Ngoài các văn kiện quốc tế, 

•
•
•

•
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còn có những văn kiện khu vực về TDTGNT. Điều cần lưu ý là 
các văn kiện này có những định nghĩa thay đổi về TDTGNT và 
không phải tất cả đều bảo vệ tốt quyền TDTGNT như văn bản 
của ICCPR.

Điều 9 trong Công ước về bảo vệ Nhân quyền và Tự do cơ bản (ECHR) 
của Hội đồng Châu Âu
Đoạn 16 của Văn kiện đúc kết của Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu 
tại Vienna năm 1986
Điều 8 của Hiến chương Nhân quyền và Dân quyền của Liên minh 
Châu Phi
Điều 26 và Điều 27 của Hiến chương Ả rập về Nhân quyền
Điều 12 trong Công ước Châu Mỹ về Nhân quyền

•

•

•

•
•

3.2 Bảy phương diện của TDTGNT
Thế thì tự do tôn giáo có ý nghĩa gì trong thực tế? Chính quyền có trách nhiệm tôn trọng, bảo 
vệ và phát huy bảy phương diện sau đây của TDTGNT:18

1 Quyền tự do có, chọn và đổi tôn giáo hay niềm tin
Như đã đề cập, TDTGNT cho mọi người quyền tự do có, chọn và đổi một tôn giáo hay niềm 
tin. Điều này đôi khi được gọi là tự do trong lĩnh vực nội tâm, và không bao giờ có thể bị giới 
hạn một cách chính đáng bởi bất kỳ ai hay bằng bất kỳ phương tiện nào. Theo các văn kiện về 
nhân quyền, điều này được bảo vệ tuyệt đối mà không có bất kỳ ngoại lệ hay điều kiện nào.19 
Tuy vậy, quyền thay đổi tôn giáo của cá nhân đang gặp tranh cãi và bị thách thức. Bản sắc tôn 
giáo thường được xem như dính liền với bản sắc dân tộc hay quốc gia. Tuy nhiên, điều này trở 
thành vấn đề khi người ta bị hạn chế trong việc thay đổi tôn giáo hay niềm tin của mình sang 
một niềm tin mới mà theo truyền thống không gắn liền với sắc dân hay quốc tịch của mình. 
Nhiều chính phủ và nhóm cấm người của họ tham gia, thay đổi hoặc từ bỏ một tôn giáo đặc 
thù. Ở nhiều quốc gia, những người quyết định từ bỏ tôn giáo của mình có thể phải đối đầu 
với sự đe doạ và bạo lực từ xã hội. Khi quy định người dân phải kê khai tôn giáo trên thẻ căn 
cước hoặc các giấy tờ bắt buộc khác, chính quyền thường dùng thông tin này cho mục đích 
phân biệt đối xử và ngược đãi.

2 Quyền tự do thực hành TDTGNT theo một tôn giáo hay niềm tin
Tự do trong xã hội bao gồm quyền được thể hiện, thực hành và bày tỏ đức tin một cách riêng 
tư hay công cộng, một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác.20 Nó bao gồm 
những quyền sau đây, trong số những quyền khác:

 Thờ phượng và hội họp liên quan đến một tôn giáo hay niềm tin, và thiết lập và duy 
trì cơ sở thờ phượng.

 Thiết lập và duy trì các định chế từ thiện và nhân đạo.
 Tạo, mua và dùng những đồ đạc và vật liệu cần thiết liên quan đến các nghi thức và 

phong tục của một tôn giáo hay niềm tin.
 Soạn, phát hành, xuất bản và phân phối các tài liệu tôn giáo.
 Giảng dạy một tôn giáo hay niềm tin ở những địa điểm thích hợp.

•

•
•

•
•
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 Kêu gọi và thu nhận đóng góp tài chính tự nguyện hoặc quà tặng từ các 
cá nhân và tổ chức khác nhau.

 Đào tạo, bổ nhiệm, và bầu người lãnh đạo và người giảng giáo lý thích 
hợp theo các điều kiện và tiêu chuẩn của mỗi tôn giáo hay niềm tin.

 Thiết lập và duy trì thông tin liên lạc với các cá nhân và cộng đồng 
trong các vấn đề tôn giáo hay niềm tin ở cấp quốc gia và quốc tế.

 Tuân thủ các ngày nghỉ; mừng các ngày lễ và các nghi lễ theo tôn giáo 
hay niềm tin của mình; mặc trang phục và ăn uống theo quy định của 
tôn giáo mình; sử dụng các biểu tượng tôn giáo; và chia sẻ đức tin của 
mình với những người khác trong các hoạt động truyền giáo không bị 
ép buộc*.

3  Không bị ép buộc*
Không ai có quyền ép buộc người khác phải có, duy trì 
hoặc thay đổi một niềm tin. Ép buộc có nghĩa là thuyết 
phục ai đó thay đổi tôn giáo bằng bạo lực thể lý hay 
sự hăm doạ sẽ dùng bạo lực, bạo lực tâm lý, các trừng 
phạt hình sự hoặc những phương thức ảnh hưởng bất 
hợp pháp tinh tế hơn. Bình luận Tổng quát 22 của 
LHQ khi giải thích về điều 18 trong ICCPR ghi rằng 
nếu một chính quyền sử dụng các lợi ích vật thể hoặc 
hạn chế việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo 
dục và/hay công ăn việc làm để ảnh hưởng sự lựa chọn 
tôn giáo của người dân, thì điều này được coi là một 
hình thức ép buộc gián tiếp.21

4  Không bị phân biệt đối xử
Mọi người đều có quyền TDTGNT mà không bị phân 
biệt đối xử. Chính quyền có trách nhiệm tôn trọng, 
bảo vệ và phát huy quyền tự do này cho toàn dân. Các 
tôn giáo của nhóm đa số không được có lợi thế hơn 
các tôn giáo thiểu số. Chính quyền không được quyền 
phân biệt đối xử bằng bất cứ phương cách nào dựa 
trên niềm tin của một người hay vì người đó thuộc một 
cộng đồng tôn giáo nào đó. Chính quyền có nghĩa vụ 
thực hiện các bước nhằm ngăn ngừa hình thức phân 
biệt đối xử ấy để không xẩy ra trong tiến trình lập 
pháp*, trong chấp pháp*, hoặc trong xã hội.22 Chính 
quyền nên vô tư* và không thiên vị bất kỳ một tôn 
giáo nào. Tiếc thay, trên toàn thế giới việc phân biệt 
đối xử dựa trên tôn giáo hay niềm tin ảnh hưởng tiêu 
cực đến các cộng đồng thiểu số trong việc tiếp cận các 
dịch vụ căn bản như giáo dục và chăm sóc y tế.

•

•

•

•
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5  Quyền của cha mẹ và người giám hộ 
và các quyền của trẻ em
Cha mẹ hoặc người giám hộ có quyền dưỡng 
dục con mình theo giáo điều của tôn giáo hay 
nhân sinh quan của họ. Điều này cần được 
thực hiện sao cho phù hợp với các khả năng 
đang phát triển của đứa trẻ. Khi trẻ nhỏ khôn 
lớn hơn, cha mẹ và người giám hộ cần phải 
cho em thêm quyền tự quyết định về niềm 
tin.23 Chính quyền không được chỉ định tôn 
giáo mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. 
Việc thực hành một tôn giáo hay niềm tin 
không bao giờ được làm hại đến sức khỏe thể 
lý hay tâm lý hoặc sự phát triển của trẻ em. 
Mỗi đứa trẻ có quyền tiếp cận giáo dục về tôn 
giáo theo ý muốn của cha mẹ hoặc người giám 
hộ và các em cũng không bị buộc phải tham 
gia chương trình giáo dục ấy trái với ý muốn 
của cha mẹ hay người giám hộ. Nếu giáo dục 
về tôn giáo trong các trường công lập không 
vô tư hay khách quan, chính quyền cần tạo 
điều kiện cho học sinh có thể không theo học 
các lớp này hoặc tham gia các lớp học thay 
thế. Việc miễn học này phải được thực hiện 
một cách không phân biệt đối xử và không 
mang tính cách sỉ nhục. Trên thế giới, hàng 
triệu trẻ em thuộc các cộng đồng thiểu số bị 
buộc phải tham gia vào chương trình giáo dục 
có tính định kiến, thiên vị các tôn giáo hay 
niềm tin của thành phần đa số.

6  Quyền đăng ký lập hội và được 
pháp luật công nhận
Các nhóm tôn giáo hay niềm tin có 
quyền được chính thức công nhận là 
những cộng đồng tôn giáo, và những 
nhóm yêu cầu điều ấy cần được cấp 
quy chế pháp nhân để có một thực thể 
chính thức đại diện cho các lợi ích 
và quyền của họ trong tư cách cộng 
đồng. Tuy nhiên, việc đăng ký chính 
thức hoặc quy chế pháp nhân không 
bao giờ là một điều kiện tiên quyết 
để các nhóm tôn giáo hay niềm tin 
được hành xử quyền TDTGNT hoặc 
quyền tự quyết định việc nội bộ của 
họ. Mặc dù sở hữu chủ chính yếu của 
các quyền này là các cá nhân, các tiêu 
chuẩn hiện hành nhấn mạnh tầm quan 
trọng của phương diện tập thể của 
TDTGNT vốn được nhiều thành viên 
trong các cộng đồng tôn giáo chia 
sẻ.24 Tiếc thay, những luật nghiêm 
ngặt về đăng ký tư cách pháp nhân 
được sử dụng ở nhiều nơi trên thế 
giới để phân biệt đối xử, sách nhiễu 
và đàn áp các cộng đồng của những 
người theo tôn giáo.

7  Quyền không tòng quân vì lý do 
lương tâm*
TDTGNT cũng bảo vệ người dân 
không bị buộc phải hành động trái 
với lương tâm và niềm tin cốt lõi của 
họ, đặc biệt là liên quan đến việc sử 
dụng vũ khí và vữ lực sát thương. Do 
đó, những người mà niềm tin của họ 
thực sự cấm họ tham gia quân đội 
nên được phép tham gia một nghĩa 
vụ quốc gia khác. Ở nhiều nước, điều 
này không khả thi và ai từ chối nghĩa 
vụ quân sự vì lý do tôn giáo có thể bị 
trừng phạt.25 



1�

HOÀ SÔ

Bò xöû töû taïi Sudan vì boû ñaïo

Coâ Meriam Yahia Ibrahim, ngöôøi Sudan, luoân luoân nghó 
raèng mình theo Thieân Chuùa giaùo. Khi coâ coøn nhoû, cha 
cuûa coâ, moät tín ñoà Hoâi giaùo, boû gia ñình ñi bieät taêm, 
ñeå maëc meï cuûa coâ, moät tín ñoà Thieân Chuùa giaùo, nuoâi 
coâ. Naêm 2012 coâ thaønh hoân vôùi moät tín ñoà Thieân Chuùa 
giaùo goác Nam Sudan.

Naêm 2013, coù ngöôøi baùo caùo raèng hoân leã cuûa coâ traùi 
luaät bôûi vì coâ phaûi ñöôïc xem laø tín ñoà Hoài giaùo -- lyù 
do: cha coâ theo Hoài giaùo, vaäy coâ khoâng ñöôïc pheùp laáy 
ngöôøi theo Thieân Chuùa giaùo. Vaøo thaùng 2 naêm 2014 coâ 
vaø con trai môùi 20 thaùng bò baét giam, buoäc toäi ngoaïi 
tình vaø toäi caûi ñaïo, töùc laø boû Hoài giaùo, traùi luaät cuûa 
Sudan. Vaøo thaùng 5 naêm 2014, toøa xöû coâ phaûi bò ñaùnh 
100 roi vaø xöû töû. Chaúng bao laâu coâ sinh moät beù gaùi 
trong nhaø giam. Trong tuø, nhaân vieân gaây aùp löïc ñeå coâ 
boû Thieân Chuùa giaùo vaø cho coâ bieát laø coâ seõ ñöôïc traû töï 
do neáu coâ tuaân theo. Chính quyeàn traû töï do cho coâ vaøo 
muøa heø naêm 2014 sau khi Sudan bò quoác teá aùp löïc naëng 
neà. Coâ, choàng coâ, vaø hai con ñöôïc ñònh cö taïi nöôùc 
ngoaøi.

Taøi lieäu tham khaûo: Morningstar News, 24 thaùng 7 
naêm 2014

3.3 Có những giới hạn nào?
Một số quyền là quyền tuyệt đối, có nghĩa là không 
ai được hạn chế hay tạm đình chỉ trong bất cứ hoàn 
cảnh nào. Quyền không bị tra tấn là một ví dụ. Một 
số quyền là quyền tương đối, tức là có thể bị hạn chế 
trong một số ít hoàn cảnh được quy định rõ ràng, theo 
các điều khoản giới hạn.26

TDTGNT có cả phần tuyệt đối (lĩnh vực nội tâm, tức 
là tự do có, chọn, và đổi tôn giáo hay niềm tin) và 
phần tương đối (lĩnh vực ứng dụng vào xã hội, tức là 
quyền thực hành một tôn giáo hay niềm tin).27
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Bất cứ giới hạn về TDTGNT nào cũng chỉ áp dụng cho lĩnh 
vực xã hội, tức là quyền thể hiện, thực hành, và bày tỏ tôn giáo 
hay niềm tin. Sự giới hạn này không được phép áp dụng với 
tính cách kỳ thị.  Bất cứ hạn chế hay giới hạn nào cũng đều 
phải hội đủ 3 điều kiện sau đây.28

Dựa trên luật quốc gia.

Cần thiết để bảo vệ một trong những công ích sau đây:
An ninh công cộng
Trật tự công cộng
Sức khoẻ công cộng
Đạo đức xã hội (đạo đức xã hội phải được định nghĩa dựa trên nhiều 
hơn là một truyền thống tôn giáo)
Nhân quyền và tự do cơ bản của người khác

Nếu chính quyền có cách khác để cũng đạt được mục đích của sự giới hạn, 
thì chính quyền phải chọn giải pháp nào mà không hạn chế TDTGNT.

Tương xứng và không phân biệt đối xử. Tương xứng có nghĩa là nếu chính 
quyền thực sự phải hạn chế TDTGNT để đạt một trong những mục tiêu kể 
trên, mức độ hạn chế phải cân bằng với mức nguy cơ thực tế do việc thực 
hành tôn giáo gây ra. Ngoài ra, chính quyền phải áp dụng sự hạn chế một 
cách đồng đều đối với mọi người theo các tôn giáo hay niềm tin.

•

•
–
–
–
–

–

•

3.4 Những hiểu lầm phổ thông
Tự do tôn giáo hay niềm tin thách đố các quốc gia và quốc tế, và bị thử thách ở tầm 
vóc quốc gia và quốc tế. Có nhiều hiểu lầm phổ thông về TDTGNT.  Bởi vậy, xem 
xét các hiểu lầm đó là việc hữu ích.29 Trái với suy nghĩ của nhiều người, TDTGNT 
không phải là:

Giữ sự hài hòa giữa các tôn giáo hoặc bảo tồn các dạng mẫu tôn giáo hiện 
hữu trong xã hội. TDTGNT cho mọi người được chọn và đổi tôn giáo hay 
niềm tin, dù cho làm vậy sẽ tạo ra sự thay đổi hiện tình tôn giáo trong một 
nước và chính quyền xem đó là một đe dọa. TDTGNT bảo vệ như nhau 
quyền của những người theo tôn giáo hay niềm tin dòng chính, và quyền của 
những cộng đồng thiểu số, các nhóm thiểu số trong một cộng đồng thiểu số, 
các người cải đạo một lần hoặc nhiều lần, các người muốn cải tổ đạo, và các 
người bất đồng ý kiến với cộng đồng tôn giáo của họ. TDTGNT tạo điều 
kiện cho sự đa nguyên và đa dạng về tôn giáo và giúp cho nhiều cộng đồng 
tôn giáo hay niềm tin có thể sống chung trong hòa bình. Vì vậy, Báo cáo 
viên Đặc biệt của LHQ về TDTGNT đương nhiệm, Ông Heiner BielefeldtB, 
gọi TDTGNT là một đề án hòa bình không hài hòa.

    B Đương nhiệm năm 2015.

•
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Là khái niệm riêng của Tây phương và của 
Thiên Chúa giáo. Các nhân tố của TDTGNT 
hiện diện trong nhiều truyền thống triết học 
và tôn giáo khác nhau. Nhiều vị lãnh đạo của 
nhiều tôn giáo lớn trên thế giới đã cổ võ cho 
tinh thần dung dị tôn giáo và các nhân tố của 
TDTGNT trước khi quyền này được ghi vào 
các văn kiện nhân quyền cận kim.30

Mang tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng 
hoặc ép buộc tôn giáo phải thu mình trong lĩnh 
vực tư nhân. TDTGNT giả định rằng chính 
quyền không thiên vị bất cứ thế giới quan và 
nhân sinh quan nào, bất luận có mang tính chất 
tôn giáo hay không, và không ưu đãi tôn giáo 
hay niềm tin nào. Tuy nhiên, việc này không 
biện hộ cho chính sách trấn áp mọi thể hiện 
của sự thực hành tôn giáo hay biểu tượng tôn 
giáo nhằm tạo nên đời sống công cộng hoàn 
toàn vô tôn giáo.

Bảo vệ các tôn giáo hoặc các thần linh, ngôn 
sứ hay kinh sách của các tôn giáo trước sự 
nhạo báng và chỉ trích. Như với mọi nhân 
quyền khác, TDTGNT bảo vệ con người, tức 
là người có niềm tin hay thế giới quan của họ. 
TDTGNT không có vai trò bảo vệ tư tưởng 
hay giáo lý. Thế nhưng không ai được dùng 
tôn giáo để truyền bá thái độ thù nghịch tôn 
giáo có thể dẫn đến kích động* người khác 
dùng bạo lực hay phân biệt đối xử.�1 Chương 
sau đi sâu vào điểm này.

•

•

•

Câu hỏi để	
thảo luận
Khi đọc Chương 3, sự hiểu biết của bạn về 
TDTGNT có thay đổi không? Nếu có, thì sự 
thay đổi ấy ra sao?

Bạn có biết một ai đã thay đổi từ một tôn giáo 
hay niềm tin này sang một tôn giáo hay niềm 
tin khác? Cộng đồng của bạn phản ứng ra sao 
khi một người đổi từ tôn giáo hay niềm tin này 
sang tôn giáo hay niềm tin khác?  Nó có khác 
gì với cách bạn phản ứng khi một ai đó chọn tín 
ngưỡng của bạn? Tại sao? Các chuẩn mực quốc 
tế nói gì về việc thay đổi tôn giáo hay niềm tin?

Khi bày tỏ hay thực hành tôn giáo hay niềm tin, 
điều gì là quan trọng đối với bạn? Bạn có nghĩ 
là chấp nhận được khi tín đồ của những tôn 
giáo hay niềm tin khác bày tỏ và thực hành tôn 
giáo của họ như bạn đang bày tỏ và thực hành 
tôn giáo của bạn? Có gì khác nhau? Tại sao?

Những chướng ngại nào mà cộng đồng tôn giáo 
hay niềm tin của bạn đang phải đối mặt trong 
lĩnh vực ứng dụng vào xã hội?

Hiện đang có những hạn chế chính đáng nào về 
TDTGNT trong bối cảnh của bạn?

Những hạn chế về TDTGNT nào trong xã hội 
không hội đủ 3 điều kiện để cho các hạn chế đó 
mang tính cách chính đáng? Các phương diện 
nào của TDTGNT bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
bởi những hạn chế ấy?

Những hạn chế về TDTGNT nào mà bạn cho 
rằng đang thiếu vắng trong xã hội của bạn? 
Chúng là chính đáng hay không chính đáng 
theo tiêu chuẩn quốc tế?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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4 Những căng thẳng
  có thể có giữa TDTGNT và	
  các quyền khác

Những nguyên tắc căn bản làm nền tảng của các nhân quyền xác định 
rằng những quyền này là:

Phổ quát: Áp dụng như nhau đối với mọi người ở mọi nơi
Bất khả phân: không thể tách rời nhau.
Liên lập và tương quan: Chúng được nối kết với nhau và sự 
thực hiện đầy đủ một quyền phụ thuộc vào sự thực hiện đầy 
đủ các quyền khác.

Cách nhìn tổng hợp này là điều quan trọng cần được duy trì kể cả 
trong những tình huống phức tạp và căng thẳng, khi các xung đột 
thực tiễn diễn ra trong việc thực thi các nhân quyền.32 Khi nổi lên sự 
căng thẳng giữa các quyền thì cần nhớ rằng các nhân quyền đều liên 
quan với nhau và phụ thuộc vào nhau. Căng thẳng không nhất thiết 
hàm ý là một quyền nào đó lấn át quyền kia theo nguyên tắc “trò chơi 
tổng không”*, nhưng mà người ta cần cố gắng hòa giải đến mức tối 
đa tất cả các vấn đề nhân quyền đang phải đối mặt.

•
•
•

4.1 TDTGNT và Tự do Ngôn luận
– Phát biểu hận thù và sự nhục mạ
Ngoài TDTGNT, tự do ngôn luận cũng là nền tảng cho một xã hội 
được vận hành nhịp nhàng. Hai quyền này bổ túc cho nhau và quan 
trọng ngang nhau để bảo vệ những cộng đồng thiểu số và những ai 
có quan điểm và niềm tin khác với giới cầm quyền. Cả TDTGNT 
lẫn tự do ngôn luận đều có thể bị giới hạn một cách chính đáng 
nhưng làm sao có thể hạn chế một trong hai quyền này mà không 
vi phạm quyền kia?
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Trong bối cảnh của sự chỉ trích tôn giáo, đôi khi 
người ta giả định một cách sai lầm rằng TDTGNT 
và tự do ngôn luận xung khắc nhau. Như đã nói 
ở trên, TDTGNT bảo vệ người có niềm tin chứ 
không bảo vệ tôn giáo hay thế giới quan của họ. 
Tuy nhiên, tự do ngôn luận lại cho quyền tạo sốc 
và xúc phạm người khác. Do đó, người ta có quyền 
(chứ không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ) chỉ 
trích hay nhạo báng các tôn giáo dù rằng sự chỉ 
trích hay nhạo báng ấy có thể bị xem là lăng nhục 
hay xúc phạm. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không 
bảo vệ quyền thực hiện “bất kỳ cuộc vận động hận 
thù quốc gia, sắc tộc hay tôn giáo nào nhằm xúi 
giục sự thù nghịch hay bạo lực.”�� Khi nào thì một 
phát biểu hay lời nói mang tính cách xúc phạm hay 
gây sốc bị cho là quá đáng và trở thành một phát 
biểu hận thù hay sự khích động thù nghịch hay bạo 
lực không chính đáng?

Một số quốc gia cố gắng giải quyết tình trạng 
lưỡng nan này bằng cách tạo ra những luật được 
gọi là chống phỉ báng, quy tội hình sự cho hành 
động nhục mạ các cảm xúc tôn giáo hay phỉ báng 
tôn giáo. Đáng tiếc là những luật mơ hồ này rất 
thường xuyên vi phạm TDTGNT lẫn tự do ngôn 
luận và cuối cùng đưa đến khuyến khích bạo lực 
dưới danh nghĩa tôn giáo thay vì giảm thiểu bạo 
lực. Khi những người thuộc nhóm thiểu số và 
những người bất đồng chính kiến bày tỏ niềm tin 
hay quan điểm mà những người thuộc thành phần 
đa số hay những người cầm quyền cảm thấy bị xúc 
phạm thì có thể bị kết tội phỉ báng mà không cần 
chứng cứ hay qua một thủ tục pháp lý chuẩn* nào. 
Những người cực đoan bạo động thường tự giải 
quyết vấn đề bằng luật rừng và thực hiện công lý 
đám đông bằng cách xúi giục người khác dùng bạo 
lực đối với những ai có niềm tin khác với họ. Theo 
cách này thì những người thuộc các nhóm thiểu số 
và những người bất đồng chính kiến, vốn chỉ thực 
hiện quyền của mình, lại là những đối tượng của 
những gì mới thực sự là phát biểu hận thù, xách 
động và bạo lực. Thế nhưng, thường thì sự xách 
động hay bạo lực ấy lại không bị truy tố hay trừng 
phạt. Thay vào đó, chính những nạn nhân bị buộc 
tội sai là phỉ báng lại bị trừng phạt.

Như vậy phải làm sao để cùng lúc tận hưởng TDT-
GNT và tự do ngôn luận? Chương trình Hành động 
Rabat�� đưa ra những hướng dẫn hữu ích trong việc 
xác định khi nào lời nói đi quá xa và nên có luật 
hình sự ngăn cấm.  Chương trình này nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc đặt ngưỡng rất cao để xác 
định là vi phạm và xét các khía cạnh khác nhau của 
lời nói:  bối cảnh, trạng thái hay vị thế của người 
nói, chủ ý ở sau lời nói, nội dung, mức lan rộng của 
thông điệp, và mức rủi ro là thông điệp sẽ thực sự 
gây bạo động và kỳ thị.�� Cách thức tốt nhất và hữu 
hiệu nhất để đối phó với những phát biểu hận thù 
không phải là hạn chế mà là khuyến khích sự phát 
biểu nhiều hơn, như là các tuyên bố công cộng về 
tình đoàn kết, các bản tường trình trung thực của 
giới truyền thông và những giải thích làm sáng tỏ 
vấn đề để có thể cân bằng lại những khuôn mẫu 
gán ghép tiêu cực.35

Tự do ngôn luận là một phần quan trọng cho việc 
xây dựng và duy trì một xã hội tự do và mở và là 
nền tảng của nền dân chủ đến nỗi bất kỳ một hạn 
chế nào cũng phải được cân nhắc cẩn thận. Không 
nên sử dụng TDTGNT và tự do ngôn luận để triệt 
tiêu nhau; trái lại, nên làm sao để cho 2 quyền này 
bổ túc cho nhau và đóng góp cho một môi trường 
sống chung hòa bình giữa các nhóm người đa dạng.
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4.2 TDTGNT và quyền của phụ nữ
TDTGNT thường bị trình bày sai lầm là đối nghịch với các quyền của phụ nữ. Thực ra, các 
quyền của phụ nữ đã và đang bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi nhiều luật lệ về tôn giáo, 
truyền thống và phong tục. Một số người cho rằng TDTGNT giao cho những người nam 
đứng đầu các tôn giáo quyền hạn khống chế các thành viên trong cộng đồng tôn giáo của họ, 
đặc biệt là phụ nữ. Những nguời khác lại nghĩ rằng TDTGNT thuần túy là một chướng ngại 
cho việc đạt đến một xã hội không kỳ thị. Những căng thẳng thực tiễn ở nơi giao nhau giữa 
TDTGNT và các quyền của phụ nữ không có nghĩa là hai khái niệm này không tương thích, 
như những tiêu chuẩn. Không nhất thiết phải hạn chế TDTGNT mới có thể phát huy sự 
bình đẳng giới. Cũng không nhất thiết phải chấp nhận sự kỳ thị đối với phụ nữ để thực hiện 
TDTGNT. Người ta chưa để ý và khai thác đúng mức những cách mà TDTGNT và quyền 
của phụ nữ phụ thuộc lẫn nhau và củng cố cho nhau.36

Những công ước quan trọng về nhân quyền chủ trương TDTGNT là một quyền của mỗi cá 
nhân, kể cả phụ nữ. Vì vậy, TDTGNT cho mọi phụ nữ có quyền:

Quyết định cho chính bản thân họ về điều mà họ tin, điều họ không tin, và sống 
cuộc sống của mình theo những niềm tin ấy mà không phải sợ hãi.
Được bảo vệ trước sự ép buộc phải tin hay thực hành niềm tin theo những cung 
cách trái với ý muốn của họ.
Không bị phân biệt đối xử vì những chọn lựa nói trên.37

TDTGNT cho mọi phụ nữ quyền được theo hoặc không theo 
những quy tắc tôn giáo và xã hội mà không phải lo hậu quả như 
là bạo lực hay sự xách nhiễu. Cùng với quyền tự do ngôn luận, 
TDTGNT cũng mở ra cơ hội cho những tranh luận lành mạnh về 
những truyền thống và quy tắc tôn giáo mang tính cách gò bó và 
kỳ thị.

Phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những vi phạm 
TDTGNT vì giới tính cũng như niềm tin của họ. Phụ 
nữ trong những nhóm tôn giáo thiểu số càng dễ bị tổn 
thương hơn. Sự quấy nhiễu đối với phụ nữ vì họ mặc 
hay không mặc các trang phục tôn giáo ngày càng tăng. 
Năm 2012, tỷ lệ này chiếm 32% các nước trên thế giới, 
so với 7% năm 2007.38

Phát huy quyền TDTGNT của phụ nữ là một bộ phận 
quan trọng và toàn phần của nỗ lực phát huy bình đẳng 
giới.

•

•

•
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Câu hỏi để	
thảo luận

Bạn có nghĩ TDTGNT là một quyền phổ 
quát, tức là bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào, 
đều được hưởng quyền này như nhau? 
Xin cho biết tại sao bạn trả lời có/không.

Bạn nghĩ gì khi về hành động chỉ trích 
tôn giáo, vặn hỏi giáo lý, và nhạo báng 
các đấng linh thiêng và kinh sách của 
một tôn giáo? Quy tắc quốc tế như thế 
nào?

Cho dù bạn có quyền hành động hay phát 
biểu, bạn có bắt buộc phải hành động 
hay phát biểu hay không? Có phải lúc 
nào hành động và phát biểu cũng là khôn 
ngoan?

Luật chống phỉ báng những điều thiêng 
liêng có thể bị lạm dụng và vi phạm 
TDTGNT như thế nào?

TDTGNT có ý nghĩa gì đối với phụ nữ? 
Trong môi trường của bạn, phụ nữ bị vi 
phạm TDTGNT như thế nào?

1.

2.

3.

4.

5.

HOÀ SÔ

Ngöôøi voâ thaàn bò xöû veà toäi phæ baùng ôû 
Ai Caäp

Karim al-Banna, moät sinh vieân Ai Caäp 
khoaûng hôn hai möôi tuoåi, tuyeân boá 
treân Facebook laø mình voâ thaàn. Moät 
tôø baùo ñòa phöông ñaêng teân cuûa anh 
vaø teân cuûa moät soá ngöôøi khaùc bò buoäc 
toäi voâ thaàn. Keát quaû laø ngöôøi cuøng xoùm 
xaùch nhieãu vaø ñaùnh al-Banna. Khi 
anh noäp ñôn toá caùo keû haønh hung vôùi 
caûnh saùt, caûnh saùt baét anh vaøo thaùng 
11 naêm 2014 laáy côù laø anh bò toá giaùc 
laø thaát kính vaø khinh mieät Hoài giaùo. 
Ngaøy 11 thaùng 1 naêm 2015,  toøa tuyeân 
aùn 3 naêm tuø, döïa treân luaät choáng phæ 
baùng caùc ñieàu thieâng lieâng cuûa Ai Caäp. 
Trong phieân toøa, cha cuûa anh laøm 
chöùng choáng laïi anh, buoäc toäi anh laø 
“tin theo yù töôûng quaù khích choáng Hoài 
giaùo”. Toøa phuùc thaåm khoâng thay ñoåi 
baûn aùn vaøo ngaøy 9 thaùng 3 naêm 2015.

Taøi lieäu tham khaûo:
Ishak Ibrahim, Caùc Chuyeän Phæ baùng 
Phaïm thöôïng taïi Ai Caäp, 23 thaùng 4 
naêm 2015
Human Rights Watch Ai Caäp: Baûn aùn 
3 naêm tuø cho ngöôøi Voâ thaàn, 13 thaùng 
1 naêm 2015
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5 TDTGNT bị lạm dụng
  như thế nào?

Chính quyền có trách nhiệm căn bản là tôn trọng, bảo vệ, và phát 
huy nhân quyền trong phạm vi biên giới của đất nước họ. Chính 
quyền phải:39

Tôn trọng nhân quyền, bằng cách kềm chế chính họ 
để không phân biệt đối xử hoặc vi phạm nhân quyền.
Bảo vệ nhân quyền, bằng cách tích cực ngăn chặn 
mọi vi phạm nhân quyền bởi các tác nhân phi chính 
quyền, chẳng hạn như bằng cách đưa ra những luật 
bảo vệ hiệu quả và truy tố các kẻ vi phạm.
Phát huy nhân quyền, bằng cách thực hiện những 
biện pháp tạo điều kiện cho việc thực thi và thụ 
hưởng nhân quyền, tức là qua việc khuyến khích sự 
tôn trọng nhân quyền và thiết lập các định chế, chính 
sách, và thể thức thích hợp.

Tuy nhiên, thường xảy ra việc chính chính quyền vi phạm nhân 
quyền.  Các hạn chế đối với TDTGNT xảy ra ở mọi châu lục và tất 
cả các nhóm tôn giáo hay niềm tin đều là đối tượng, cách này hay 
cách khác, của các biện pháp hạn chế.

•

•

•

5.1 Ba giai đoạn đàn áp,
  theo tác giả Candelin

Thế giới không có sự đồng thuận về định nghĩa và cách đo lường 
sự đàn áp. Các con số và thống kê về số tín đồ bị đàn áp có thể 
làm rối rắm vấn đề. Tuy nhiên, một khía cạnh của đàn áp có vẻ 
không thay đổi; đó là bạo lực hay mối đe dọa dùng bạo lực. Johan 
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Candelin đã đề nghị một mô hình gồm 3 giai đoạn để diễn tả cơ chế dẫn đến 
bạo lực/đe dọa dùng bạo lực. Mô hình phân các giai đoạn thành chủ động 
và thụ động; chủ động khi chính quyền trực tiếp nhúng tay vào và thụ động 
khi các tác nhân phi chính phủ thực hiện sự đàn áp và chính quyền không 
ngăn chặn hành vi đàn áp và bảo vệ nạn nhân. 3 giai đoạn kể trên có thể gối 
đầu lên nhau hay xảy ra cùng lúc.

 Xuyên tạc – các lời nói dối, các định kiến, và việc gán ghép 
khuôn mẫu trong truyền thông, trong tài liệu giáo dục, và trong 
cách các chính trị gia và quan chức mô tả các nhóm tôn giáo 
thiểu số. Tin đồn, thành kiến và thái độ thù nghịch* trong quần 
chúng thường biện minh cho hành vi phân biệt đối xử.

 Phân biệt đối xử – liên quan đến tiến trình lập pháp, việc thực 
thi các điều luật, và các vấn đề trong dịch vụ công cộng, công 
ăn việc làm, giáo dục, và gia đình.

 Đàn áp thô bạo – các đe dọa sẽ dùng bạo lực hay hành vi dùng 
bạo lực nhắm vào một cá nhân hay tài sản của cá nhân vì lý do 
tôn giáo hay niềm tin, như là bỏ tù, tra tấn, xách nhiễu thể lý, 
đuổi khỏi gia cư, và tấn công thô bạo.40

•

•

•

C Johan Candelin là cựu chủ tịch Liên Minh Tin Lành Quốc Tế

5.2 Hạn chế không chính đáng TDTGNT
Rằng một hành vi nào đó là vi phạm tự do tôn giáo, khác với sự vi phạm một 
nhân quyền nào khác, tùy thuộc vào sự việc là tôn giáo hay niềm tin của người 
trong cuộc có là nhân tố hay không. Nếu có, thì nó thường không là nhân tố 
duy nhất. Ta có thể hỏi: Liệu một người theo tôn giáo khác hay không theo tôn 
giáo nào thì có bị đối xử khác hơn không? Liệu có cách đối xử khác nhau cho 
các tín đồ của các tôn giáo khác nhau? Ngay cả khi động lực không thuộc tôn 
giáo, thì một hành vi vẫn có thể là vi phạm TDTG vì hậu quả của nó mới là 
điều chính yếu.�1

Một số hạn chế là do hành động, chính sách, và luật của chính 
quyền. Một số khác do hành vi thù nghịch của cá nhân, tổ chức 
hay nhóm trong xã hội. Theo tường trình năm 2015 của Diễn 
đàn Tôn giáo và Đời sống Công cộng của Trung tâm Nghiên 
cứu Pew, một số quốc gia như Indonesia, Ai Cập, Nga, Pakistan, 
Afghanistan, và Syria có mức hạn chế nghiêm trọng nhất vì cả 
chính quyền lẫn xã hội nói chung cùng áp đặt nhiều hạn chế lên 
niềm tin và việc thực hành tôn giáo. Tuy nhiên, chính sách của 
chính quyền và sự thù nghịch xã hội không phải lúc nào cũng ăn 

rập với nhau. Uzbekistan, Singa-
phore và Eritrea có những hạn chế 
khắc nghiệt từ chính quyền nhưng 
mức độ thù nghịch xã hội lại ở 
mức chừng mực hoặc thấp. Ngược 
lại, thù nghịch xã hội ở Nigeria, 
Tanzania và Kenya được tính là 
có cường độ cao trong khi mức độ 
hạn chế bởi chính quyền ở mức 
chừng mực.42
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5.3 Hạn chế bởi
  chính quyền

Các hạn chế có thể bao gồm từ các luật có 
tính chất phân biệt đối xử, ví dụ như kiểm 
duyệt*, các quy định đăng ký phức tạp, 
luật phỉ báng các điều thiêng liêng, và sự 
ngăn cấm cải đạo hay truyền giáo bằng sự 
thuyết phục ôn hòa cho đến xách nhiễu, 
theo dõi, tấn công bất ngờ, và bắt giam mà 
không có lý do chính đáng.

Chính quyền thường dùng những quy định 
đăng ký phức tạp như là phương cách để 
không cho các cộng đồng tôn giáo các 
quyền tự do căn bản, cản trở việc  trở 
thành thực thể pháp nhân, và hạn chế 
khả năng tuyển nhân sự, thuê hay mua 
cơ sở thờ phượng, v.v. Một số tổ chức 
tôn giáo gặp khó khăn rất lớn khi muốn 
đăng ký, cho nên các hoạt động của họ 
bị chính quyền xem là  bất hợp pháp và 
phải bị trừng trị theo luật. Trong mấy năm 
gần đây, việc chống khủng bố ngày càng 
được dùng để biện minh cho các vi phạm 
TDTGNT.  Các cộng đồng tôn giáo thiểu 
số cũng bị phân biệt đối xử trong việc áp 
dựng  các điều luật và dịch vụ công cộng 
cũng như trong giáo dục và công ăn việc 
làm.

5.4 Thù nghịch xã hội
 
Các tổ chức không trực thuộc chính quyền 
như cá nhân, nhóm, cộng đồng, và tổ chức 
có thể giới hạn tự do tôn giáo qua hành 
động xách nhiễu, hăm dọa, bạo lực xã hội 
và tấn công nơi thờ phượng, tài sản, hay 
cá nhân thuộc về một số nhóm tôn giáo. 
Nhiều khi các hình thức hành hung và vi 
phạm này đã không bị trừng phạt vì giới 
chức trách thiếu ý chí, can đảm, hay khả 
năng bảo vệ các cá nhân và nhóm dễ bị 
tổn thương, và truy tố* những kẻ vi phạm. 
Vì thế sự thù nghịch trong xã hội càng gia 
tăng.

Câu hỏi để	
thảo luận
1.  Bạn hãy đọc bốn hồ sơ (trang 5, 13, 

19, và 23) trong sách mỏng này và thảo 
luận:

Ai là nạn nhân? Nạn nhân theo tôn 
giáo hay niềm tin nào?
Ai làm chuyện sai quấy?
Bạn hãy tả các diễn tiến trong mỗi hồ 
sơ. Chúng có phải là xuyên tạc, phân 
biệt đối xử, hoặc/và đàn áp thô bạo?
Chính quyền có tích cực tham gia hay 
để mặc các tác nhân phi chính phủ vi 
phạm mà không chặn đứng hay trừng 
trị họ?
Những cái nào trong 7 phương diện 
của TDTGNT bị vi phạm?
Những nhân quyền nào khác bị vi 
phạm?

2.	 Trong xã hội của bạn có các hạn chế nào 
về TDTGNT và do ai áp đặt? Ai là đối 
tượng? Chính quyền đóng vai trò gì?

3.	 Bạn có thể cho thí dụ về hành vi xuyên 
tạc, phân biệt đối xử, và đàn áp thô bạo 
trong bối cảnh của chính bạn?

•

•
•

•

•

•
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HOÀ SÔ

Tín ñoà Coâng giaùo Ñaøn aùp Tín ñoà Tin 
laønh taïi Mexico

Vaøo ngaøy 14 thaùng 1 naêm 2015, 
hai gia ñình Tin laønh (toång coäng 10 
ngöôøi) bò eùp buoäc ra khoûi coäng ñoàng 
Coâng giaùo La Florecilla trong ñòa 
phaän San Cristobal de Las Casas, 
Mexico.  Coâng giaùo vaø Tin laønh laø 
hai heä phaùi Thieân Chuùa giaùo khaùc 
nhau vaø tín ñoà Coâng giaùo chieám ña 
soá ôû Mexico.  Trong nhieàu naêm, hai 
gia ñình naøy ñaõ chòu nhieàu hình 
thöùc xaùch nhieãu vaø phaân bieät ñoái xöû 
vì nieàm tin cuûa hoï. Hoï bò cuùp ñieän 
nöôùc, bò haønh hung, vaø bò giam giöõ 
maø khoâng coù lyù do chính ñaùng. Sau 
cuøng, chính quyeàn trong laøng cho 
hoï moät thôøi ñieåm toái haäu ñeå caûi ñaïo 
neáu hoï khoâng muoán bò ñuoåi ra khoûi 
laøng. Vì hoï khoâng chòu boû ñaïo Tin 
laønh, leänh truïc xuaát ñöôïc thi haønh 
vaøo thaùng 1 naêm 2015, vaø hoï phaûi 
boû nhaø ra ñi. Hoï bò xaùch nhieãu baét 
ñaàu töø naêm 2011. Maëc daàu hoï ñaõ 
khieáu naïi nhieàu laàn vôùi chính quyeàn 
ñòa phöông vaø tieåu bang, caùc giôùi 
chöùc höõu traùch ñaõ khoâng coù haønh 
ñoäng naøo ñeå baûo veä quyeàn cuûa 
nhoùm ngöôøi naøy.

Taøi lieäu tham khaûo: Christian Soli-
darity Worldwide, thoâng tin baùo 
chí ngaøy 27 thaùng 1 naêm 2015

LATEST TRENDS IN RELIGIOUS RESTRICTIONS AND HOSTILITIES

www.pewresearch.org
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Restrictions on Religion Among 25 Most Populous Countries
Among the world’s 25 most populous countries, Burma (Myanmar), Egypt, Indonesia, Pakistan and Russia stand out 
as having the most restrictions on religion (as of the end of 2013) when both government restrictions and religious 
hostilities are taken into account. (Countries in the upper right of the chart have the most restrictions and hostilities.)
Brazil, the Democratic Republic of the Congo, Japan, the Philippines and South Africa have the least restrictions and 
hostilities. (Countries in the lower left have the least restrictions and hostilities.) Scores are for calendar year 2013.

“Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities,” Feburary 2015

PEW RESEARCH CENTER

Đồ thị của Tổ chức Pew
Đường kính của mỗi vòng tròn tương xứng với dân số (năm 2013) của 
quốc gia được biểu thị.

Source: Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, 
“Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities” © 2015, 
Pew Research Center, http://pewforum.org/.

Đồ thị minh họa các mức độ của sự thù nghịch xã hội (trục y) và mức 
hạn chế bởi chính quyền (trục x) ở các quốc gia đông dân nhất. Như 
bạn thấy, các quốc gia ở góc trên bên phải của đồ thị là những quốc 
gia có nhiều hạn chế nhất về TDTGNT.
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6 Chúng ta có thể
  làm được gì?

Các thử thách trên thế giới mà TDTGNT đang 
phải đối đầu dễ làm chúng ta nản lòng và kết 
luận rằng mình chẳng làm được gì đâu. Có tin 
mừng: chúng ta ai cũng có thể làm được một 
điều nào đó!

Bà Eleanor Roosevelt, chủ tịch ủy hội soạn 
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, đã nói: “Các 
văn kiện liên quan đến nhân quyền không có 
tác dụng gì trừ khi dân biết, hiểu các văn kiện 
đó, và đòi hỏi sống theo đó.” ��

Vì thế, nhân quyền và TDTGNT khởi sự với 
bạn và tôi, và sự hiểu biết của chúng tà về các 
quyền của mình. Bất luận chúng ta là chính trị 
gia hay thường dân, tất cả chúng ta đều có thể 
đóng góp một cái gì đó. Tùy theo vị thế trong 
xã hội của mình, chúng ta phải hoạt động qua 
các phương cách khác nhau. Chính trị gia và 
các nhà làm chính sách có thể dùng vị thế của 
họ để ảnh hưởng đến tiến trình lập pháp và 
việc thi hành luật pháp. Các nhà lãnh đạo tôn 

giáo và các nhà lãnh đạo cộng 
đồng có thể hoạt động trong 
phạm vi của họ. Các tác nhân xã 
hội dân sự, và bạn và tôi trong tư 
cách cá nhân, chúng ta có thể đòi 
các quyền của mình và lên tiếng 
giùm cho những nạn nhân đang 
bị âm thầm khổ đau, bằng cách 
buộc chính quyền trung ương và 
địa phương phải có trách nhiệm, 
nhắc nhở họ về nghĩa vụ của họ, 
rọi ánh sáng lên các vi phạm, và 
áp lực các tác nhân hữu quan để 
phải thay đổi. Chúng ta có thể 
giúp người khác chủ động hơn 
bằng cách làm cho họ ý thức về 
TDTGNT và cách nào nó bị vi 
phạm. Sau cùng, nhưng cũng rất 
quan trọng, chúng ta có thể cư 
xử với nhau trong sự tương kính 
và cho các cộng đồng tôn giáo 
hay niềm tin khác các quyền y 
như chúng ta đang đòi cho chính 
mình!
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Noùi cho cuøng, caùc quyeàn phoå quaùt baét ñaàu 
töø ñaâu? ÔÛ nhöõng nôi nhoû beù, gaàn nhaø - gaàn 
vaø nhoû ñeán ñoä khoâng theå thaáy ñöôïc treân baát 
cöù baûn ñoà theá giôùi naøo. Theá nhöng nhöõng 
nôi ñoù laø theá giôùi cuûa moãi caù nhaân; khu 
xoùm nôi hoï soáng; ngoâi tröôøng hay ñaïi hoïc 
maø hoï theo hoïc; cô xöôûng, noâng traïi, hay 
vaên phoøng nôi hoï laøm vieäc. Ñoù laø nhöõng nôi 
maø moãi ngöôøi ñaøn oâng, ñaøn baø, vaø treû em 
tìm coâng lyù ñoàng ñeàu, cô hoäi ñoàng ñeàu, vaø 
nhaân phaåm ñoàng ñeàu maø khoâng bò phaân 
bieät ñoái xöû.  Cho ñeán khi naøo caùc quyeàn naøy 
coù yù nghóa ôû caùc nôi ñoù, chuùng seõ khoâng 
coù yù nghóa ôû baát kyø nôi naøo. Neáu khoâng 
coù söï haønh ñoäng cuûa caùc coâng daân quan 
taâm ñeå baûo veä caùc quyeàn naøy quanh nôi 
hoï soáng, chuùng ta seõ möu caàu moät caùch voâ 
ích söï tieán boä trong theá giôùi roäng lôùn hôn.”
	 	 	 -- Eleanor Roosevelt

Ñöøng bao giôø hoaøi nghi raèng moät nhoùm 
nhoû nhöõng ngöôøi chín chaén vaø quyeát 
taâm coù theå thay ñoåi theá giôùi; quaû thöïc, 
ñoù laø ñieàu duy nhaát ñaõ töøng xaûy ra.”
   -- Margaret Mead

Câu hỏi để	
thảo luận
Xã hội của bạn cần phải thay đổi như thế nào 
để cho ai cũng được TDTGNT? Phải làm gì 
để có thay đổi?

Bạn có thể góp phần bằng cách nào? Có các 
nguy cơ nào?

Bạn hãy nghĩ về các cộng đồng tôn giáo hay 
niềm tin trong xã hội của bạn. Trong xã hội 
đó có những thành kiến chung nào nhắm vào 
họ?

Bạn có quen ai trong các cộng đồng tôn giáo 
hay niềm tin khác? Nếu có, tại sao? Nếu 
không, tại sao? Bạn có những thành kiến gì 
đối với những cộng đồng đó? Tại sao? Làm 
cách nào để bạn bắt đầu vượt qua những 
thành kiến?

Xã hội có những thành kiến phổ thông nào 
đối với cộng đồng tôn giáo hay niềm tin của 
bạn, nếu bạn là thành viên của một cộng 
đồng tôn giáo hay niềm tin?

1.

2.

3.

4.

5.

“

“
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7 Đi sâu hơn vào vấn đề

Như bạn thấy, sách này có các câu hỏi để 
suy nghĩ và thảo luận ở cuối mỗi chương. 
Bạn hãy dành thời giờ để suy nghĩ và thảo 
luận các đề tài đó. Chúng có thể giúp bạn 
hiểu một cách thấu đáo hơn thế nào là 
TDTGNT, những hệ quả mà TDTGNT có 
thể mang lại cho chính bạn, cách phân tích 
hiện tình TDTGNT trong xã hội của bạn, 
và những gì bạn có thể làm để góp phần 
phát huy TDTGNT trong xã hội của bạn. 

Ngoài ra, nếu bạn muốn đi sâu hơn, bạn hãy 
dùng các đường dẫn để đọc những bản tường 
trình và bài đăng lý thú về TDTGNT và những 
đề tài liên quan: www.stefanus.no/forb

Bạn cũng có thể tải xuống các nguồn thông tin 
và bài tập để sử dụng nếu như bạn muốn dấn 
thân vào việc học hỏi về nhân quyền với trọng 
tâm chuyên biệt về TDTGNT.

Ai cuõng coù quyeàn ñöôïc töï do tö töôûng, löông taâm, vaø toân giaùo; 
quyeàn naøy bao goàm caû quyeàn töï do thay ñoåi toân giaùo hay 
nieàm tin, cuõng nhö quyeàn töï do, hoaëc rieâng mình hoaëc trong 
coäng ñoàng vôùi nhöõng ngöôøi khaùc vaø ôû nôi coâng coäng hay nôi 
choán rieâng tö, ñeå theå hieän toân giaùo hay nieàm tin cuûa mình 
trong söï truyeàn daïy, thöïc haønh, thôø phöôïng vaø tuaân thuû.”

Ñieàu 18, Tuyeân ngoân Quoác teá Nhaân quyeàn

“
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