ি"#: ধম( বা িব+ােসর /াধীনতা: ধম( বা িব+াস 3পাষণ বা পিরবত( েনর
অিধকার
ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতার 0থম 2মৗিলক িদক হে8 ,াধীনভােব ধম# বা িব(াস 2পাষণ, ধারণ, পিরবত# ন বা ত>ােগর ,াধীনতা। এB
একাCই আপনার ব>িFগত িসGােCর িবষয় এবং এB ধম# ও িব(ােসর ,াধীনতার অC# িনিহত িবষয় িহেসেবই পিরিচত। ধম# বা িব(াস
পালন বা পিরবত# েনর অিধকার এেকবােরই আপনার িনরMশ অিধকার, অথ#াৎ আCজ#ািতক আইন অনু সাের এই অিধকােরর উপর
কখেনাই িনেষধাTা আেরাপ করা যায় না। আপিন িVWান, মু সিলম, বাহাই, ইেয়িজদী বা িনরী(রবাদী 2যই 2হান না 2কন, অথবা
আপিন িসXাপু র, সু ইেডন বা সু দান 2যখােনই থাZন না 2কন, 2সখােন শািC থাZক িক যু G, ধম[য় ও রাজৈনিতক 2নতৃবৃ ^ যাই বলু ক
না 2কন – আপিনসহ 0েত>কB মানু েষর িনজ, িব(াস ধারণ ও পালন করার, বা পিরবত# ন করার, িকংবা িনরী(রবাদী হওয়ার অিধকার
রেয়েছ।
অবশ> অেনক মানু ষই এই িনরMশ অিধকার 2থেক বিaত হন এবং তােদর ধম# বা িব(ােসর জন> সরকার, পিরবােরর সদস> বা
সমােজর মানু েষর bারা হামলার িশকার হন বা শািc 2ভাগ কেরন।
2কােনা 2কােনা সরকার 2কােনা িবেশষ ধম# বা িব(াসেক িনিষG 2ঘাষণা কের থােক। ফালু ন গঙ হে8 2বৗG ধম[য় িব(াসর একB
িবেশষ ধরন এবং অনু শীলন যা চীেন িনিষG। ফালু ন গঙ অনু সারীেদর কারাবাস, িনয#াতন, 2জারপূ ব#ক hম এবং তােদর িনজ িব(াস
ত>াগ করার লেi> 2জারপূ ব#ক িশiা jহেণর মত িনjহ সহ> করেত হেয়েছ।
ইিরিkয়ায় মাk চারB ধম# রাl কতৃ#ক ,ীকৃত এবং রাlীয়ভােব ,ীকৃিত 2নই এমন ধেম#র অনু সারীেদর, 2যমন- 2পিnকoাল িVWান এবং
িযেহাভা’স উইটেনসেদর িবিভr উপােয় িনম#মভােব িনয#াতন করা হেয়েছ।
2কােনা ধম# বা িব(াস পালেনর অিধকার লsেনর আরও সু tW একB উদাহরণ হে8 ঘৃ ণাজাত অপরাধ, 2যখােন ধম[য় পিরচয় বা
িব(ােসর কারেণ একজন ব>িF িনয#াতেনর িশকার হেয় থােকন। uধু মাk একB িবেশষ ধম# বা িব(াস ধারণ কেরন বেলই তারা আvাC
হন।
২০১৫ সােল {াে| মু সিলমেদর 0িত আvমণ, হয়রািন বা অপরাধজিনত iয়iিতর মত ঘৃ ণাজাত অপরােধর পিরমাণ শতকরা ২৫০
ভাগ 2বেড় যায় এবং 2স বছর এ ধরেনর ৩৩৬B ঘটনা নিথভুF হয়। এিদেক ই€দী স•দােয়র 0িত ঘৃ ণাজাত অপরােধর উ‚মাkা
বজায় িছল, এ সংvাC নিথভুF ঘটনার সংখ>া িছল ৭১৫B।
2মি„েকার 0ত>C িকছু িকছু অaেল 20ােটo>াn িVWানরা তােদর এলাকার …ানীয় 2নতােদর bারা সিহংসতার িশকার হেয়েছন বা
িনেজর ভূিম 2থেক উে8দ হেয়েছন, কারণ 2সই 2নতারা uধু মাk ঐিতহ>বাহী ও ক>াথিলক ধম#েকই সংরiণ করেত চায়।
অেনক 2দেশই ধম[য় পিরচয়, জািতগত পিরচয় এবং রাlীয় পিরচয় একB অন>Bর সােথ অXািXভােব জিড়ত। 2সসব 2iেk যারা বড়
2কােনা ধম# িব(াস ত>াগ কের সংখ>ালঘু ধম#িব(াস jহণ কের অথবা যারা িনরী(রবাদী, তােদরেক অেনক সময় রাlেদাহী অথবা
জাতীয় িনরাপ‡ার 0িত €মিক িহেসেব িবেবচনা করা হয়।
2কােনা ধম# বা িব(াস ত>াগ করার িনরMশ অিধকারেক 0ায়শই উেপiা করা হয়।
ইে^ােনিশয়ায় ধম[য় ,াধীনতার আইন রেয়েছ, যিদও তা িনিদ# W িকছু ধম# 2যমন- ইসলাম, ক>াথিলক ও 20ােটo>াn িVWান, 2বৗG
ধম#, কনফু িশয়ািনজম এবং িহ^ু ধম#াবলˆী মানু ষেক সু রiা িদেয় থােক। িনরী(রবাদ এই আইেনর আওতায় সু রিiত নয়। 2ফইসবু েক
িনরী(রবাদ স‰িক# ত 2পইজ 2খালা এবং “ঈ(েরর 2কােনা অিcŒ 2নই” 2লখার অিভেযােগ মু সিলম পিরবাের জŽ 2নওয়া ৩০ বছর
বয়সী এ>ােল„ এ>ান আড়াই বছেরর কারাবাস এবং ১১,০০০ মািক# ন ডলার জিরমানা 0দােনর মত শািc 2পেয়েছন।
এ>ােনর িব•েG ধম[য় ঘৃ ণা বা িবেbষ সৃ িWর লেi> •জব রটােনা, ইnারেনেট ধম#ে‘ািহতামূ লক বাত# া ছড়ােনা এবং অন>েদরেক
িনরী(রবাদী হওয়ার আ’ান জানােনার অিভেযাগ িছল। এ>ান তার 2ফসবু ক 2পইেজ 0কােশ> iমা0াথ#না করার পরও তােক উŽ‡
জনতার হােত মার 2খেত হেয়েছ এবং তােক সমাজ 2থেক িবতািড়ত করা হেয়েছ।

ইরােন 2কােনা ব>িF ইসলাম ধম# ত>াগ কের VীW ধম# jহণ করেল তােক কেঠার শািcর মু েখামু িখ হেত হয়, িবেশষ কের যিদ িতিন
2কােনা অিনবি”ত ঘেরায়া গীজ#ার সােথ জিড়ত থােকন। ২০১৭ সােলর জু লাই মােস এমন চার জন ধম#াCিরত ব>িFর িব•েG
“জাতীয় িনরাপ‡া লsন” করার অিভেযাগ এেন ১০ বছেরর কারাদ• 2দওয়া হেয়িছল। এর আেগ তােদর মেধ> িতনজনেক VীW
ধম[য় রীিত অনু সাের ওয়াইন পান করার অপরােধ ৮০ ঘা চাবু ক মারা হেয়িছল, কারণ সরকার তােদরেক তখেনা মু সিলম িহেসেবই
গণ> করিছেলা এবং ইরােন মু সিলমেদর জন> মদ>পান শািcেযাগ> অপরাধ।
সংখ>া•• ধম# ত>াগ করা বা িভr ধম#াবলˆী হওয়ার িব•েG িনেষধাTা বা শািcর সমথ#েন রাজৈনিতক ও ধম[য় 2নতারা অেনক সময়
ধম#jে—র উGৃ িত বা ধম[য় 0থাগত আইনেক িনেজেদর সু িবধামত ব>াখ>া কের থােকন। এসব শািcর মেধ> থাকেত পাের মৃ তু>দ•,
কারাদ•, চাকির 2থেক বরখাc অথবা দা‰ত> স‰েক# র িবে8দ এবং সCান লালন-পালেনর অিধকার হারােনা। 2সৗিদ আরব এবং
পািকcানসহ 2বশ িকছু মু সিলম0ধান 2দেশ ইসলাম ধম# ত>াগ করার 2iেk এ ধরেনর আইনানু গ িবিধিনেষধ রেয়েছ। তেব সব
2iেkই ব>াপারটা এমন নয়। 2যমন, িসেয়রা িলওেন 2মাট জনসংখ>ার ৭০ ভাগ মু সিলম ও ২০ ভাগ িVWান। 2সখােন ধম# সব#জনীন,
তােত রাজনীিতর 2কােনা 0ভাব 2নই এবং এক ধম# ত>াগ কের অন> ধম# jহণ িনত>ৈনিমিত>ক ঘটনা।
তেব এ ধরেনর সমস>া 2কবল মু সিলম0ধান 2দশ•েলােত সীমাবG নয়। মধ> আি{কা 0জাতে˜র িকছু িকছু অaেল তথাকিথত
এ>ািn-বলাকা সামিরকজাCা সংখ>ালঘু মু সিলমেদর 0াণহািনর ভয় 2দিখেয় 2জারপূ ব#ক VীW ধম# jহেণ বাধ> করেছ। ভারেতর
একািধক রােজ> আইন কের ধম# পিরবত# েনর অিধকার িনয়˜ণ করা হেয়েছ, অথ#াৎ 2কােনা ব>িF তার ধম# পিরবত# ন করেত চাইেল
সরকােরর কাছ 2থেক অনু মিত jহেণর িবধান করা হেয়েছ।
এই অিধকার uধু মাk সরকারই iু™ করেছ তা নয়। ভারেত সিহংস ধম[য় দাXার ঘটনা ঘেটেছ 2যখােন িহ^ু জাতীয়তাবাদী কেয়কB
দল সংখ>ালঘু িVWান ও মু সিলমেদর উপের আvমণ চািলেয়েছ এবং 2কােনা 2কােনা 2iেk ভয় 2দিখেয় 2জারপূ ব#ক ধম#াCিরত
কেরেছ। অেনক সময় সিহংসতার ফেল বসতবাš 2থেক িবতািরত মানু ষেদরেক ধম#াCিরত হেত রািজ হেল তেবই তােদর িফের
আসেত 2দওয়া হয়।
uধু 2য ধেম#র অনু সাির ব>িFরাই এ ধরেনর সমস>ায় পড়েত হে8 তা নয়। যারা ধম[য় মতবাদ বা ধম# ও রােlর মধ>কার স‰ক# িনেয়
সমােলাচনা কেরন তারাও িবিভr িবপেদর স›ু খীন হেত পােরন। সা•িতক বছর•েলােত ধম[য় মতবাদ, চচ#া এবং রাlেক িনেয়
সমােলাচনা করার জন> বাংলােদেশর একািধক œগার 2মৗলবাদীেদর হােত খু ন হেয়েছন। •ঃখজনকভােব, সিহংস 2মৗলবাদী
দল•েলােক িনিŸয় করেত বাংলােদশ সরকােরর 0েচWা এখেনা সফলতা অজ#ন করেত পােরিন। 2কােনা 2কােনা সরকার ধম[য়
ভাবনার সমােলাচনাকারীেদর উপর হামলার ঘটনায় িন^া জানােত ব>থ# হয়। এই নীরবতা ‘সিহংসতা সমথ#নেযাগ> এবং jহণেযাগ>’
এমন বাত# াই 2দয়।
ধম# বা িব(াস পিরবত# েনর ,াধীনতা আCজ#ািতক পয#ােয় খু বই িবতিক# ত একB িবষয়। ব¡ত, জািতসংেঘর সদস> রাl•েলা যখনই
একB নতুন চুিF বা 2ঘাষণায় স›ত হেয়েছ, 2সখােন ধম# পিরবত# েনর অিধকােরর িবষয়B •ব#লভােব অC# ভুF হেয়েছ।
িক¢ জািতসংঘ মানবািধকার কিমB যােদর কাজ হে8 নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক চুিFর ব>াখ>া স‰েক# রাl•েলােক
পরামশ# 2দওয়া, তােদর মেত, “2কােনা ধম# বা িব(াস ‘ধারণ করা বা jহণ করার’ ,াধীনতা অিনবায#ভােব 2কােনা ধম# বা িব(াস 2বেছ
2নওয়ার ,াধীনতার পাশাপািশ একজন ব>িFর বত# মান ধম# বা িব(াস 2ছেড় িভr 2কােনা ধম# বা িব(াস অথবা িনরী(রবাদী £িWভিX
jহেণর ,াধীনতা এবং 2সই সােথ বত# মান ধম# বা িব(ােস ি…র থাকার ,াধীনতােকও 2বাঝায়।”
সংেiেপ বলেত 2গেল –ধম# বা িব(াস ধারণ অথবা পিরবত# েনর িনরMশ অিধকার আপনার রেয়েছ। 2কােনা অব…ােতই তা
িনয়˜ণেযাগ> নয়। তথািপ, 2কােনা 2কােনা রােlর সরকার এই অিধকারেক িনয়˜ণ কের থােক এবং এমন অেনক উদাহরণ রেয়েছ,
2যখােন 2কােনা িবেশষ ধম# বা িব(াস ধারণ বা jহেণর জন> পিরবার বা সমাজ কতৃ#কও িবিভr শািcর মু েখামু িখ হেত হয়।
এই ওেয়বসাইেটর 0িশiণ উপকরণসমূ হ 2থেক ধম# বা িব(াস ধারণ বা পিরবত# েনর অিধকার এবং এ স‰িক# ত মানবািধকার
দিললসমূ হ স‰েক# আরও জানেত পারেবন ।
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