ি"#: ধম( ও িব+ােসর 0াধীনতা - ভূিমকা
এ" িচ&া, িবেবক, ধম. বা িব/ােসর 2াধীনতার সােথ স7িক. ত মানবািধকার িবষয়ক ধারাবািহক আট" উপ?াপনার @থম উপ?াপনা।
এই সংিDE ভূিমকায় ধম. বা িব/ােসর 2াধীনতার আওতাভুJ মানবািধকারKেলা কী কী এবং এই অিধকারKেলার মাধNেম কােদরেক
এবং কী কী িবষয়েক সু রিDত করা হেয়েছ Qসসব িবষয়সমূ হ তুেল ধরা হেয়েছ।
এক" @R িদেয় ST করা যাক! ধম. বা িব/ােসর 2াধীনতার মানবািধকােরর মাধNেম Qকান Qকান ধম.েক সু রিDত করা হQয়েছ?
আপনার িক মেন হয়, পৃ িথবীর বড় ধম.Kেলাই Sধু এই মানবািধকােরর মাধNেম সু রিDত?
নািক Qছাট ও অ@চিলত ধম.সহ সব ধম.ই?
অথবা সZবত সব ধম. ও সব ধরেনর িব/াস?
আসেল @R"ই জ"ল? @R" িছল- Qকান Qকান ধম.Kেলা সু রিDত? মানু ষ অেনক সময় মেন কের, ধম. বা িব/ােসর 2াধীনতা ধম. ও
িব/াসেক সু রিDত রােখ, িক^ বা_েব তা বু ঝায় না! অনNানN সম_ মানবািধকােরর মত ধম. বা িব/ােসর 2াধীনতাও মানু ষেক সু রDা
িদেয় থােক, িক^ তােদর ধম. বা িব/াসেক নয়।
যারা @াচীন অথবা নতুন ধম., িনজ2 সংaৃিত অনু যায়ী @চিলত Qকােনা ধম. এবং িনb2 সংaৃিতেত @চিলত নয় এমন ধম. িব/াস
কেরন অথবা চচ.া কেরন Qসই সব মানু ষেক ধম. ও িব/ােসর 2াধীনতা সু রDা িদেয় থােক। Qমৗিলক @েR যারা ধম. িব/াসী নন Qযমন,
িনরী/রবাদী, মানবতাবাদী বা শাি&বাদী তােদরেকও সু রDা িদেয় থােক। এেDেe তারা Qকান Qদেশর নাগিরক তা িবেবচN িবষয় নয়।
এমনিক ধম. বা িব/াস িনেয় যারা এেকবােরই মাথা ঘামান না তােদরেকও ধম. এবং িব/ােসর 2াধীনতা সু রDা িদেয় থােক।
অনNভােব বলেল, ধম. ও িব/ােসর 2াধীনতা সবাইেক সু রDা িদেয় থােক! @R হেh, আমােদর কী কী সু রDা বা অিধকার রেয়েছ?
Qস স7েক. জানেত আমােদর মানবািধকার িবষয়ক আ&জ.ািতক Qঘাষণাপe এবং চুিJKেলা Qদখা দরকার। সবেচেয় KTjপূ ণ. k’"
হেh:
জািতসংঘ Qঘািষত সব.জনীন মানবািধকার Qঘাষণাপেeর অনু েhদ ১৮ এবং
জািতসংঘ Qঘািষত নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আ&জ.ািতক চুিJর অনু েhদ ১৮।
জািতসংঘ গৃ হীত দিললপেeর মাধNেম রাqKেলার রাজৈনিতক অিভ@ায় বNJ করা হয় এবং জািতসংঘ Qঘািষত চুিJ ও সনদKেলা
আইনগতভােব বাধNকর। এখন নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আ&জ.ািতক চুিJর িবষয়বrর িদেক একটু sিt Qদই।

অনু ে%দ ১৮
১. @েতNেকর িচ&া, িবেবক এবং ধেম.র QDেe 2াধীনতা Qভােগর অিধকার থাকেব। এই অিধকােরর মেধN এককভােব অথবা অেনNর
সােথ সvদায়গতভােব িনেজর পছwমত Qকােনা ধম. অথবা িব/াস Qপাষণ করা বা xহণ করার অিধকার এবং @কােশN অথবা
Qগাপেন ধম. পালন, অনু শীলন ও িশDাদােনর মাধNেম তার ধম. অথবা িব/াস @কাশ করার অিধকার অ&ভু.J থাকেব।
২. কাউেক এমন Qকােনা বাধNতার অধীন করা যােব না যার ফেল িনেজর পছwমত ধম. বা িব/াস Qপাষণ বা xহণ করার 2াধীনতা Dু{
হেত পাের।
৩. Qকােনা বNিJর ধম. বা িব/াস @কােশর 2াধীনতার ওপর Qকবল আইেনর }ারা িনধ.ািরত এমন সব বাধা-িনেষধ আেরাপ করা Qযেত
পাের QযKেলা জনিনরাপ~া, জনশৃ ংখলা, জন2া?N অথবা •নিতকতা, অথবা অনNােনNর Qমৗিলক অিধকার ও 2াধীনতা রDার জনN
আবশNক।
৪. এ চুিJর রাqপDKেলা অ•ীকার করেছ Qয, এরা মাতািপতা এবং @েযাজNেDেe আইনস•ত অিভভাবকেদর 2ীয় িব/াস অনু যায়ী
তােদর স&ান-স&িতেদর জনN ধম‚য় ও •নিতক িশDা @দান িনিƒত করার 2াধীনতার @িত স„ান @দশ.ন করেব।

এখন @R হেh, বা_েব মানু েষর সু রDা বলেত কী বু ঝায়? আমােদর কী কী অিধকার রেয়েছ? এখন ধম. ও িব/াস স7িক. ত
আ&জ.ািতক আইেনর মাধNেম @দ~ অিধকারKেলার আওতাভুJ সাত" িবষেয়র কথা বলব:
*থম -’/ িবষয় ধম5 ও িব7ােসর ;াধীনতার অিধকােরর মূ ল ধারণােক *কাশ কের:
•
•
•
•
•
•

ধম# বা িব(াস *পাষণ করা, *বেছ *নওয়া, পিরবত# ন করা বা ত7াগ করার 9াধীনতা এবং
ধম# বা িব(াস চচ#া করা বা >কাশ করার 9াধীনতা।
এছাড়াও আমােদর রেয়েছ ধম# ও িব(ােসর *DেE বল>েয়াগ *থেক সু রDা এবং
Iবষম7 *থেক সু রDা লােভর অিধকার,
ধম# ও িব(ােসর *DেE িপতামাতা ও িশLেদর অিধকার,
এবং িবেবেকর >েM অসNিত জানােনার অিধকার।

ধম. ও িব/ােসর 2াধীনতার আেরক" মূ ল উপাদান হেh কীভােব ও কখন এই অিধকােরর @েয়াগেক িনয়…ণ করা Qযেত পাের Qস
িবষয়ক িনয়মকানু ন।
ওেয়বসাইেট আপিন এই @েতNক" িবষয় িনেয় এক" িভিডওিচe পােবন, Qযখােন বা_ব জীবেন এই অিধকারKেলার @েয়াগ
স7েক. িব_ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ।
সব.স‡ সংরিDত: এসএমিস ২০১৮
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