Cách Thức Báo Cáo Vi Phạm Tự Do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng Với Quốc Tế
Bản báo cáo gồm 5 phần.
(1) Thông Tin Tổng Quát
- Xin cho biết là sự việc xảy ra cho một cá nhân hay một nhóm.
- Nếu là một nhóm, xin ghi rõ số người bị ảnh hưởng và giáo phái của từng người:
- Nơi chốn xảy ra sự việc (làng, xã, quận, huyện, tỉnh, quốc gia):
- Quốc tịch, sắc tộc của nạn nhân:
- Chính sách quốc gia có bắt buộc đăng ký hoạt động tôn giáo không, và nếu có thì tình trạng của
nhóm hiện nay ra sao:
(2) Thông Tin Về Các Cá Nhân Bị Ảnh Hưởng
Xin cung cấp các thông tin dưới đây cho từng nạn nhân một.
- Họ:
- Tên:
- Giáo phái:
- Nơi cư trú hay nguyên quán:
- Ngày tháng năm sinh:
- Giới tính:
- Uỷ quyền cho người thay mình lên tiếng, nếu có:
(3) Thông Tin Về Sự Vi Phạm
- Ngày giờ (ước chừng nếu như không biết đích xác)
- Nơi chốn xảy ra sự vi phạm:
- Xin ghi xuống cụ thể và chi tiết sự việc và sự liên can của các giới chức chính quyền cấp địa
phương, huyện, tỉnh, trung ương (nếu có thể, xin ghi rõ tên, chức vụ, cấp bậc…)
- Xin liệt kê và giải thích những chỉ dấu nào cho thấy là nạn nhân đã bị đặt trong tầm nhắm vì
hoạt động tôn giáo hay vì tín ngưỡng:
(4) Các Bước Đã Được Thực Hiện Bởi Nạn Nhân, Gia Đì nh Nạn Nhân Hay Ai Khác Cho Nạn Nhân
- Xin cho biết là nạn nhân, thân nhân của nạn nhân hay ai khác có đã nộp bản báo cáo với
các giới chức chính quyền hay cơ quan hữu trách (công an, ban tôn gi áo, viện kiểm sát, uỷ
ban nhân dân…) hay không.
- Ngoài ra, còn có hành động nào thêm?

- Các hành động hồi đáp của chính quyền, nếu có:
- Xin cho biết, theo sự hiểu biết của mình, giới chức thẩm quyền có thực hiện điều tra hay
không; nếu có, thì điều tra như thế nào? Xin cho biết tiến triển và tình trạng của cuộc điều
tra cũng như các biện pháp nào khác của chính quyền.
- Nếu bản báo cáo do nạn nhân hay thân nhân của họ thực hiện, thì các giới chức thẩm
quyền ứng xử với bản báo cáo và đối xử với nạn nhân ra sao? Có những kết quả nào?
(5) Thông Tin Về Người Hay Tổ Chức Nộp Bản Báo Cáo Này
- Họ:
- Tên
- Thông tin liên lạc (địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, tên Skype…)
- Tên người hay tổ chức được uỷ quyền đại diện, nếu có:
- Tư cách của thành phần làm báo cáo: cá nhân, nhóm, tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn
giáo…
- Nếu không do nạn nhân trực tiếp báo cáo, xin cho biết là nạn nhân có biết hay cho phép
quý vị thực hiện bản báo cáo này.
- Xin cho biết là có cần bảo mật thông tin cá nhân của người làm bản báo cáo:

Ngày nộp bản báo cáo:

Ký tên: _______________________________

Phụ Lục
- Hình ảnh: Nếu có hình ảnh, xin đánh số, ghi chú nơi chốn và ngày giờ, giải thích mối liên
quan thế nào đến bản báo cáo, và nhận diện các nhân vật trong ảnh. Ở những điểm thích
hợp trong phần báo cáo, cũng nên ghi chú là có ảnh đính kèm.
- Video: Nếu có video, xin đánh số, ghi chú nơi chốn và ngày giờ, giải thích mối liên quan thế
nào đến bản báo cáo, và cho biết là xem từ giây phút nào đến giây phút nào. Ở những điểm
thích hợp trong phần báo cáo, cũng nên ghi chú là có video đính kèm.
- Chứng từ: Nếu có các giấy tờ liên quan như biên bản của giới chức chính quyền, bản báo
cáo mà nạn nhân gởi chính quyền, giấy triệu tập lên đồn công an... thì có thể đính kèm. Cần
ghi chú mối quan hệ với điểm nào trong bản báo cáo. Ngược lại, nên chú thích ở những
điểm thích hợp trong phần báo cáo là có đính kèm các loại chứng từ nào.
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