
Viết báo cáo về vi phạm quyền tự do tôn giáo 

Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳngTất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng 
về nhân phẩm và nhân quyền …
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Viết báo cáo về vi pha ̣m quyền tự do tôn giáo

Nhân quyền là những quyền mà một cá nhân cóNhân quyền là những quyền mà một cá nhân có 
được chỉ vì họ là một con người…

ẩ ố ể ể Đây là những tiêu chuẩn tối thiểu để bảo đảm nhân 
phẩm như đã được nêu trong bản Tuyên Ngôn 
Quốc Tế Nhân QuyềnQuốc Tế Nhân Quyền

 Vi phạm nhân quyền của một người là đối xử như 
thể xem người này không phải là một con ngườithể xem người này không phải là một con người 

 Vận động cho nhân quyền là đòi hỏi để nhân phẩm 
của tất cả mọi người phải được tôn trọng

 Tất cả mọi người đều có trách nhiệm tôn trọng nhân 
quyền của người khác
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 Phổ quát – áp dụng cho mọi người
 Liên quan với nhau phụ thuộc lẫn nhau và bất khả phân Liên quan với nhau, phụ thuộc lẫn nhau và bất khả phân
 Được quốc tế công nhận
 Được pháp luật bảo vệ Được pháp luật bảo vệ
 Chú trọng đến nhân phẩm 
 Bảo vệ cả cá nhân lẫn nhóm Bảo vệ cả cá nhân lẫn nhóm

“ nền tảng của tự do công lý và hoà bình ”…nền tảng của tự do, công lý và hoà bình…  
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 Là nền móng cho tất Là nền móng cho tất 
cả các tư tưởng về 
nhân quyền tại Liên q y ạ
Hiệp Quốc
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 Điều 18 của Công ước quốc tế về Quyền Dân sự và 
Chính trị

 Tất cả mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do 
ề ồlương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này phải bao gồm 

quyền tự do có hoặc thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng theo 
ý mình và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡngý mình, và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng 
thông qua việc thờ phượng, tuân theo nghi thức lễ lạy, thực 
hành và giảng dạy cho riêng cá nhân mình hay cùng vớihành và giảng dạy cho riêng cá nhân mình hay  cùng với 
tập thể, ở chốn công cộng hay chỗ riêng tư.
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Nghĩa là:Nghĩa là:
 Quyền có một tôn giáo hay tín ngưỡng là một 

ề t ệt đốiquyền tuyệt đối;
 Quyền thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng là một 

ề ệ đốiquyền tuyệt đối;
 Quyền thờ phượng, tuân theo nghi thức lễ 

ểlạy, thực hành và giảng dạy chỉ có thể bị giới 
hạn trong một số điều kiện nhất định nhưng phải 
được quy định bởi luật pháp.
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 Bài tập: Nhận diện những vi phạm Bài tập: Nhận diện những vi phạm 
quyền Tự do Tôn giáo trong ví dụ 
được đưa ra và nêu lên các điềuđược đưa ra và nêu lên các điều 
khoản liên hệ

 Điểm cần thảo luận: những nguyên 
tắc về nhân quyền và tình trạngtắc về nhân quyền và tình trạng 
nhân quyền trên thực tế
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