Tuyên Ngôn của Hội Nghị về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ở Đông Nam Á
Ngày 1 tháng 10, 2015 tại Bangkok,Thái Lan
Chúng tôi ký tên dưới đâ y là những tham dự viên của Hội Nghị về Tự Do Tô n Giá o
hay Niem Tin ở Đông Nam Á được phối hợp tổ chức bởi Hội Đồng Quốc Tế củ a cá c
Luật Gia (ICJ), Diễn Đàn Á Châu về Nhân Quyền và Phát Triển (FORUM-ASIA) và Uỷ
Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), và o ngà y 30 thá ng 9 và ngà y 1 thá ng 10, 2015
tại Bangkok, Thái Lan xin tuyên cáo:
Xét rằng triển vọng hộ i nhậ p về kinh tế, xã hội và văn hoá giữa các quốc gia thuộc
Hiệp Hội Các Quốc Gia Đô ng Nam A (ASEAN) cung ứng một cơ hội quan trọ ng để
nhận biết sự đa dạng hiện hữu và đang hı̀nh thà nh củ a cá c tô n giá o hay niem tin ở
trong vùng;
Xét rằng sự vi phạm tự do về tư tưởng, lương tâ m và tô n giá o hay niem tin (gọ i tat là
“tự do tô n giá o hay niem tin”) tiếp tục xẩy ra trên thế giới và ở Đô ng Nam A do cá c
chı́nh quyền hay cá c nhâ n to phi chı́nh quyền gây ra;
Xét rằng cá c định che Đô ng Nam A cấp quốc gia và cấp vùng bắt đầu nhận ra sự
hoành hành của cá c vi phạm tự do tô n giá o hay niem tin trong vù ng;
Xét rằng tự do tô n giá o hay niem tin là một nhân quyền phổ quá t, được thiet định rõ
rà ng và bat khả xâ m phạ m, được tôn ghi trong các hiệp ước quốc tế tại Liên Hiệp
Quốc, các văn kiện cấp vù ng và cá c hiến pháp quốc gia;
Xét rằng chieu theo luật quốc tế về nhân quyền các quốc gia có trá ch nhiệm phải tôn
trọng, bảo vệ và phát huy tự do tô n giá o hay niem tin cù ng với các nhân quyền khác.
Chú ng tô i ký tê n dưới đâ y tá i khang định rằng:
Điều 18 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền tuyên cáo:
“Mọi người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo; quyền này bao gồm tự
do thay đổi tô n giá o hay niem tin của mình, và tự do, trong tư cá ch cá nhâ n hay trong
cộng đồng cùng với người khác và ở nơi công cộng hay tại chốn riê ng tư, the hiệ n tô n
giá o hay niem tin của mình qua sự truyen dạ y, thực hà nh, thờ phượng và tuâ n thủ .”

Tự do tô n giá o hay niem tin là một nhân quyền bat khả phâ n, bat khả xâ m phạ m, bao
gồm quyền có hay khô ng có tô n giá o hay niem tin, thay đổi niềm tin, không bị é p
buộc và tự do thể hiện tô n giá o hay niem tin.
Để cho tự do tô n giá o hay niem tin được thụ hưởng mộ t cá ch trọ n vẹ n, những nhân
quyền khá c cũ ng phả i được tôn trọng, đặ c biệ t là nguyê n tắc khô ng phâ n biệ t đối xử
và cá c tự do diễn đạt, hội họp, lập hội, di chuyển, và quyền thụ hưởng giá o dục.
Chúng tôi CAM KẾT:
Bảo vệ và phát huy tự do tô n giá o hay niem tin như là một nhân quyền phổ quát, bat
khả phâ n và bat khả xâ m phạ m, như được quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân
Quyền, trong luật và các tuyên cáo quốc tế, và trong cá cđịnh che quốc gia, vù ng
và quoc te.
Bảo vệ và phát huy tự do tô n giá o hay niem tin cho mọi người, trong tư cá ch cá nhâ n
và trong cộ ng đồng cùng với những người khá c, qua cá c cô ng cuộ c và định che củ a
chú ng tô i bang cách chia sẻ thô ng tin và huy độ ng các biệ n phá p đoi phó hữu hiệu.
No lực đe tiến tới sự hiện thực hoá tự do tô n giá o hay niem tin mộ t cá ch không phân
biệt đối xử và trong sự thừa nhận cá c hı̀nh thức phân biệt đối xử và yeu to gâ y ton
thương với tı́nh đa dạ ng và chong ché o, gồm có , trong so nhieu lý do, cá c lý do dân
tộc, că n cước bản địa, giới tính, khuynh hướng tı̀nh dụ c, quốc tịch, và tı̀nh
trạ ng khuyết tật.
Tă ng cường sự hợp tác toàn cầu và toà n vùng bằng cá ch hoạ t độ ng xuyên qua các
ranh giới địa lý, quốc gia, chủng tộc, sac tộc, chính trị và tôn giáọ
Vậ n độ ng ve trách nhiệm giả i trı̀nh và cho cá c biệ n phá p khac phụ c thương ton đoi
với cá c cá nhâ n và cá c cộng đồng đang hứng chịu bạo lực, sự đà n á p, sự phân biệt đối
xử, sự sá ch nhieu, sự cá ch ly ra le, hay những vi phạ m nhâ n quyen khá c bởi vı̀ tô n
giá o hay niem tin củ a họ .
Bà y tỏ và hành động trong sự đoà n ket với cá c cá nhâ n và cá c cộng đồng đang hứng
chịu bạo lực, sự đà n á p, sự phân biệt đối xử, sự sá ch nhieu, sự cá ch ly ra
le, hay những vi phạ m nhâ n quyen khá c bởi vı̀ tô n giá o hay niem tin củ a họ .

* Các điều trình bày ở trên dựa trên Hiến Chương năm 2014 về Tự Do Tôn
Giáo hay Niềm Tin và Quyết Định ở New York năm 2015 về Tự Do Tôn Giáo
hay Niềm Tin của Tham Luận Đoàn Quốc Tế của Các Quốc Hội về Tự Do Tôn
Giáo hay Niềm Tin (IPPFoRB).
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Aliran, Malaysia
Committee for Religious Freedom in Vietnam, USA
Montagnard Human Rights Organization (MHRO), USA
PT Foundation, Malaysia

