
BÀI	  3:	  	  
SLIDE	  1:	  GIỚI	  THIỆU	  VỀ	  VẬN	  ĐỘNG	  NHÂN	  QUYỀN	  TẠI	  LIÊN	  HIỆP	  QUỐC	  
	  
Trong	  buổi	  học	  trước,	  chúng	  ta	  đã	  tìm	  hiểu	  về	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  
Giáo	  và	  Tín	  Ngưỡng	  tại	  VN.	  Chúng	  ta	  đã	  nghiên	  cứu	  tình	  trạng	  của	  
các	  cộng	  đồng	  tôn	  giáo	  và	  tín	  ngưỡng	  khác	  nhau	  trong	  nước	  cũng	  
như	  xem	  qua	  1	  vài	  ví	  dụ.	  
	  
Trong	  bài	  đầu	  tiên,	  chúng	  ta	  chỉ	  mới	  lược	  sơ	  qua	  các	  quyền	  căn	  bản	  
của	  con	  người	  và	  nói	  một	  ít	  đến	  tổ	  chức	  Liên	  Hiệp	  Quốc	  (LHQ)	  và	  
cách	  nhìn	  của	  LHQ	  về	  Nhân	  Quyền.	  	  
	  
Trong	  bài	  hôm	  nay,	  chúng	  ta	  sẽ	  đi	  sâu	  hơn	  vào	  chi	  tiết	  về	  Tổ	  chức	  
LHQ.	  Chúng	  ta	  cũng	  sẽ	  xem	  qua	  các	  mục	  đích	  và	  lãnh	  vực	  hoạt	  động	  
của	  LHQ.	  Sau	  đó,	  chúng	  ta	  sẽ	  đề	  cập	  đến	  một	  trong	  những	  chuyên	  
viên	  đặc	  biệt	  của	  LHQ,	  đó	  là	  Báo	  Cáo	  Viên	  Đặc	  Biệt	  (BCVĐB)	  Về	  
Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  Giáo	  và	  Tín	  Ngưỡng.	  
	  
Phần	  lớn	  các	  thông	  tin	  trong	  buổi	  học	  này	  đều	  có	  trên	  mạng,	  tại	  
trang	  nhà	  của	  LHQ	  :	  http://www.un.org.	  Xin	  quý	  vị	  vào	  trang	  mạng	  
này	  nếu	  muốn	  tìm	  hiểu	  sâu	  thêm	  về	  tổ	  chức	  LHQ	  và	  hoạt	  động	  của	  
họ.	  
	  
	  
SLIDE	  2:	  LIÊN	  HIỆP	  QUỐC	  LÀ	  GÌ?	  
Nếu	  quý	  vị	  vào	  trang	  mạng	  của	  LHQ,	  quý	  vị	  sẽ	  thấy	  trang	  đầu	  tiên	  
có	  những	  dòng	  chữ	  như	  sau:	  “Liên	  Hiệp	  Quốc,	  đây	  là	  thế	  giới	  của	  
quý	  vị!”	  
	  
Đôi	  khi	  chúng	  ta	  khó	  mà	  tưởng	  tượng	  LHQ	  lại	  có	  liên	  quan	  đến	  cuộc	  
sống	  hàng	  ngày	  của	  một	  con	  người.	  LHQ	  được	  cấu	  tạo	  bởi	  các	  quốc	  



gia.	  Chúng	  ta	  có	  thể	  hiểu	  LHQ	  giống	  như	  một	  câu	  lạc	  bộ	  được	  tạo	  
nên	  bởi	  các	  chính	  phủ	  và	  câu	  lạc	  bộ	  này	  chỉ	  quan	  tâm	  đến	  những	  
vấn	  đề	  giữa	  các	  quốc	  gia	  với	  nhau	  mà	  thôi.	  Tuy	  nhiên,	  mục	  đích	  của	  
LHQ	  và	  rất	  nhiều	  hoạt	  động	  của	  họ	  cũng	  có	  ảnh	  hưởng	  đến	  những	  
người	  bình	  thường	  nữa.	  Chúng	  ta	  sẽ	  nói	  về	  các	  hoạt	  động	  của	  LHQ	  
sau.	  Ngoài	  ra,	  LHQ	  cũng	  cung	  cấp	  một	  hệ	  thống	  để	  các	  cá	  nhân	  và	  	  
tổ	  chức	  xã	  hội	  dân	  sự	  có	  thể	  tham	  gia	  vào	  việc	  thảo	  luận	  về	  Nhân	  
Quyền	  và	  những	  vấn	  đề	  khác	  có	  ảnh	  hưởng	  đến	  cộng	  đồng	  thế	  giới.	  
	  
Bây	  giờ	  chúng	  ta	  hãy	  xem	  qua	  một	  vài	  sự	  kiện	  căn	  bản	  về	  LHQ:	  
	  
• LHQ	  là	  một	  tổ	  chức	  quốc	  tế:	  	  

LHQ	  chính	  thức	  ra	  đời	  vào	  ngày	  24	  tháng	  10	  năm	  1945,	  ngay	  sau	  khi	  
Chiến	  tranh	  thế	  giới	  thứ	  2	  chấm	  dứt.	  Một	  trong	  những	  ý	  nghĩa	  đằng	  
sau	  sự	  hình	  thành	  LHQ	  là	  giúp	  ngăn	  chận	  sự	  bùng	  nổ	  của	  1	  chiến	  
tranh	  thế	  giới	  khác.	  Vì	  vậy,	  một	  trong	  những	  hoạt	  động	  của	  LHQ	  là	  
xây	  dựng	  nền	  hòa	  bình.	  	  
	  
• 	  LHQ	  có	  trên	  190	  thành	  viên	  và	  VN	  cũng	  là	  1	  thành	  viên.	  

Khi	  mới	  được	  thành	  lập	  LHQ	  có	  51	  quốc	  gia	  thành	  viên.	  Ngày	  nay	  
LHQ	  có	  193	  thành	  viên.	  VN	  trở	  thành	  1	  thành	  viên	  của	  LHQ	  vào	  năm	  
1977.	  
	  
• Các	  Mục	  đích	  của	  LHQ	  là	  :	  	  
(1) Hòa	  Bình	  –	  Quan	  hệ	  thân	  hữu	  giữa	  các	  quốc	  gia	  

Cải	  thiện	  các	  tiêu	  chuẩn	  về	  đời	  sống	  và	  nhân	  quyền	  cho	  người	  dân	  
của	  các	  quốc	  gia	  trên	  thế	  giới	  	  
	  
Với	  các	  mục	  đích	  trên,	  LHQ	  hoạt	  động	  trên	  một	  bình	  diện	  rất	  rộng	  
gồm	  nhiều	  vấn	  đề	  kể	  cả	  việc	  hỗ	  trợ	  cho	  sự	  phát	  triển,	  bảo	  vệ	  người	  
tỵ	  nạn,	  cứu	  trợ	  thiên	  tai,	  chống	  khủng	  bố,	  xóa	  bỏ	  vũ	  khí,	  phát	  triển	  



dân	  chủ,	  nhân	  quyền,	  quyền	  bình	  đẵng	  nam	  nữ,	  điều	  hành,	  phát	  
triển	  kinh	  tế	  xã	  hội	  và	  y	  tế	  thế	  giới.	  Từ	  danh	  sách	  này,	  chúng	  ta	  có	  
thể	  thấy	  các	  hoạt	  động	  của	  LHQ	  đã	  tác	  động	  đến	  đời	  sống	  của	  hàng	  
bao	  nhiêu	  triệu	  người	  trên	  thế	  giới.	  
	  
SLIDE	  3:	  LIÊN	  HIỆP	  QUỐC	  	  www.un.org	  
Hoạt	  động	  của	  LHQ	  gồm	  5	  lãnh	  vực:	  
	  
• Hòa	  bình	  và	  An	  ninh:	  Bảo	  vệ	  hòa	  bình	  với	  120,000	  nhân	  viên	  
bảo	  vệ	  hòa	  bình	  ở	  16	  cơ	  sở	  trên	  4	  châu	  lục	  
	  

• Phát	  triển:	  LHQ	  làm	  việc	  với	  193	  quốc	  gia	  thành	  viên	  để	  chống	  
lại	  sự	  thay	  đổi	  về	  khí	  hậu	  giúp	  duy	  trì	  được	  sự	  phát	  triển	  	  

	  
• Nhân	  Quyền:	  Bảo	  vệ	  và	  khuyến	  khích	  phát	  triển	  nhân	  quyền	  tại	  
cho	  và	  thông	  qua	  khoảng	  80	  hòa	  ước	  và	  tuyên	  ngôn	  
	  

• Các	  vấn	  đề	  nhân	  đạo:	  Chủng	  ngừa	  cho	  58%	  các	  trẻ	  em	  trên	  thế	  
giới,	  cứu	  sống	  3	  triệu	  nhân	  mạng	  mỗi	  năm	  
	  

• Vấn	  đề	  về	  	  Luật	  Quốc	  Tế:	  Quý	  vị	  có	  thể	  xem	  thêm	  trên	  trang	  
mạng:	  www.un.org	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SLIDE	  4:	  	  
BÁO	  CÁO	  VIÊN	  ĐẶC	  BIỆT	  VỀ	  QUYỀN	  TỰ	  DO	  TÔN	  GIÁO	  &	  TÍN	  
NGƯỠNG	  
	  
Bây	  giờ	  chúng	  ta	  hãy	  nói	  về	  Chuyên	  viên	  của	  LHQ	  về	  Quyền	  Tự	  Do	  
Tôn	  Giáo	  và	  Tín	  Ngưỡng	  
	  
• Các	  Báo	  Cáo	  Viên	  đặc	  biệt	  =	  Các	  chuyên	  viên	  độc	  lập	  
• Hoàn	  toàn	  độc	  lập	  
• Làm	  sáng	  tỏ	  các	  vấn	  đề/	  Hành	  động	  can	  thiệp	  khẩn	  cấp	  
• Làm	  việc	  theo	  chuyên	  đề	  hay	  phụ	  trách	  đặc	  biệt	  về	  tình	  hình	  1	  
quốc	  gia	  nào	  đó	  

	  

LHQ	  có	  những	  chuyên	  viên	  độc	  lập	  hoạt	  động	  đặc	  biệt	  về	  một	  số	  
quốc	  gia	  hay	  một	  số	  chuyên	  đề	  liên	  quan	  đến	  vấn	  đề	  Nhân	  Quyền.	  
Công	  việc	  của	  họ	  bao	  gồm	  đáp	  ứng	  những	  thông	  tin	  khẩn	  cấp	  về	  
những	  trường	  hợp	  đặc	  biệt	  và	  thực	  hiện	  những	  chuyến	  viếng	  thăm	  
đến	  các	  quốc	  gia	  nơi	  có	  vi	  phạm.	  Các	  chuyến	  viếng	  thăm	  này	  là	  một	  
phần	  của	  công	  việc	  nghiên	  cứu	  độc	  lập	  về	  các	  tình	  trạng	  liên	  quan	  
đến	  vấn	  đề	  Nhân	  Quyền	  tại	  một	  quốc	  gia	  nào	  đó.	  
	  
Chuyên	  viên	  độc	  lập	  của	  LHQ	  về	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  Giáo	  và	  Tín	  
Ngưỡng	  là	  ông	  Heiner	  Bielefeldt,	  BCVĐB	  về	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  Giáo	  
và	  Tín	  Ngưỡng.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



SLIDE	  5:	  THÁNG	  07	  NĂM	  2014	  
Vào	  tháng	  7	  năm	  2014,	  BCVĐB	  đã	  đến	  thăm	  VN	  và	  gặp	  gỡ	  các	  nhà	  
lãnh	  đạo	  tôn	  giáo,	  những	  người	  bảo	  vệ	  nhân	  quyền	  và	  các	  viên	  chức	  
chính	  quyền.	  
	  
“Tại	  VN	  hiện	  có	  những	  trường	  hợp	  vi	  phạm	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  Giáo	  
và	  Tín	  Ngưỡng.”	  
	  
Nay	  ông	  kêu	  gọi	  chúng	  ta	  cung	  cấp	  thông	  tin	  để	  ông	  chuẩn	  bị	  bản	  
báo	  cáo	  của	  ông.	  
	  
• Trên	  thực	  tế,	  BCVĐB	  hiện	  đã	  phổ	  biến	  bản	  báo	  cáo	  về	  chuyến	  

thăm	  VN	  của	  ông.	  Bản	  báo	  cáo	  nhận	  diện	  những	  sự	  phát	  triển	  tích	  
cực	  nhưng	  cũng	  cho	  thấy	  một	  số	  vấn	  đề	  nghiêm	  trọng.	  Một	  trong	  
những	  vấn	  đề	  này	  là	  thiếu	  sự	  minh	  bạch	  trong	  những	  thủ	  tục	  pháp	  
lý	  về	  	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  Giáo	  và	  Tín	  Ngưỡng	  và	  sự	  kiểm	  soát	  quá	  
chặt	  chẽ	  của	  chính	  quyền	  đối	  với	  việc	  hành	  đạo	  của	  các	  cộng	  đồng	  
tôn	  giáo.	  BCVĐB	  cũng	  ghi	  nhận	  rằng	  hoạt	  động	  của	  các	  cộng	  đồng	  
tôn	  giáo	  không	  được	  chính	  phủ	  công	  nhận	  bị	  hạn	  chế	  và	  không	  an	  
toàn.	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  Giáo	  và	  Tín	  Ngưỡng	  của	  các	  cộng	  đồng	  tôn	  
giáo	  này	  đã	  bị	  “vi	  phạm	  một	  cách	  trắng	  trợn	  qua	  việc	  quấy	  nhiễu	  và	  
theo	  dõi	  thường	  trực,	  hăm	  dọa	  và	  đàn	  áp.”	  
	  
• Mặc	  dù	  bản	  báo	  cáo	  đã	  được	  công	  bố,	  chúng	  ta	  cũng	  cần	  phải	  

cung	  cấp	  thông	  tin	  cho	  LHQ	  và	  các	  tổ	  chức	  vận	  động	  nhân	  quyền	  
khác	  để	  trình	  bày	  một	  cách	  chính	  xác	  và	  cập	  nhật	  hình	  ảnh	  về	  những	  
thử	  thách	  mà	  các	  cộng	  đồng	  tôn	  giáo	  ở	  VN	  đang	  phải	  đối	  mặt.	  
	  
Chuyến	  viếng	  thăm	  VN	  của	  BCVĐB	  không	  phải	  là	  điểm	  kết	  thúc	  mà	  
chỉ	  mới	  là	  điểm	  bắt	  đầu.	  
	  



SLIDE	  6:	  BÀI	  TẬP	  &	  THẢO	  LUẬN	  
	  
Vào	  cuối	  buổi	  học	  này,	  chúng	  ta	  sẽ	  xem	  qua	  1	  bài	  tập	  và	  1	  đề	  tài	  
thảo	  luận.	  Xin	  quý	  vị	  xem	  lại	  bản	  liệt	  kê	  về	  các	  trường	  hợp	  vi	  phạm	  
và	  chắc	  chắn	  rằng	  quý	  vị	  hiểu	  bài	  học	  ngày	  hôm	  nay	  nói	  gì.	  Nếu	  quý	  
vị	  có	  câu	  hỏi	  hay	  ý	  kiến,	  xin	  đặt	  câu	  hỏi	  trong	  phần	  Hỏi	  Đáp.	  Việc	  
thảo	  luận	  giúp	  quý	  vị	  có	  cơ	  hội	  trao	  đổi	  ý	  kiến	  và	  chia	  sẻ	  kinh	  
nghiệm	  với	  nhau.	  Xin	  chuẩn	  bị	  truớc	  khi	  đến	  lớp.	  

	  

PHẦN	  BÀI	  TẬP:	  

Xin	  quý	  vị	  viết	  xuống	  5	  điều	  mà	  quý	  vị	  biết	  về	  LHQ	  và	  chia	  sẻ	  thông	  
tin	  này	  với	  các	  quý	  vị	  khác.	  Xin	  giải	  thích	  tại	  sao	  quý	  vị	  xem	  điều	  này	  
là	  quan	  trọng	  đối	  với	  VN	  

Những	  điều	  này	  có	  thể	  là	  những	  điều	  quý	  vị	  vừa	  học	  hôm	  nay	  hoặc	  
những	  gì	  mà	  quý	  vị	  đã	  biết	  từ	  truớc.	  Xin	  cố	  gắng	  suy	  nghĩ	  xem	  
những	  vấn	  đề	  đó	  có	  liên	  quan	  đến	  VN	  như	  thế	  nào.	  

	  

ĐỀ	  TÀI	  THẢO	  LUẬN:	  

Theo	  Quý	  vị	  thế	  giới	  bên	  ngoài	  nghĩ	  gì	  về	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  giáo	  tại	  
VN?	  Còn	  quý	  vị	  nghĩ	  thế	  nào?	  

Đây	  là	  cơ	  hội	  để	  quý	  vị	  phản	  ảnh	  lại	  kinh	  nghiệm	  của	  chính	  bản	  thân	  
về	  tình	  trạng	  của	  các	  cộng	  đồng	  tôn	  giáo	  tại	  VN.	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  
giáo	  và	  Tín	  Ngưỡng	  tại	  VN	  có	  đúng	  như	  LHQ	  hay	  Công	  Ước	  Quốc	  Tế	  
nói	  về	  Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  Giáo	  và	  Tín	  Ngưỡng	  hay	  không?	  Quý	  vị	  



nghĩ	  như	  thế	  nào	  về	  cảm	  nghĩ	  của	  những	  người	  sống	  ngoài	  VN	  về	  
Quyền	  Tự	  Do	  Tôn	  giáo	  và	  Tín	  Ngưỡng	  trong	  đất	  nước	  VN?	  Xin	  cho	  
biết	  tại	  sao?	  

	  


