ি"#: ধম( বা িব+ােসর /াধীনতা– ধম( ও িব+াস 5কােশর অিধকার
ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতার ি0তীয় 2মৗিলক উপাদান9 হে; িশ=াদান, চচ#া, উপাসনা ও উদযাপেনর মধB িদেয় আপনার িব(াসেক
Dকাশ করার ,াধীনতা। এ9 ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতার বািহBক িদক িহেসেব পিরিচত। তেব ধম# বা িব(াস ধারণ বা পালেনর
অিধকােরর মত Dকােশর অিধকার িনরIশ নয়। 2কােনা 2কােনা 2=েJ এই অিধকারেক সীিমত করা 2যেত পাের।
Dকাশ করার অথ# হে; ধমMয় িব(াসেক কথায় ও কােজ বBO করা। আPজ#ািতক মানবািধকার আইন অনু সাের DকােশB বা 2গাপেন,
একাকী বা দলবSভােব ধমMয় িব(াস Dকােশর অিধকার মানু েষর রেয়েছ।
আপিন বBিOগতভােব Dাথ#না করেত পােরন এবং উপাসনা ও আচার অনু Xােনর মধB িদেয় সYদােয়র অংশ িহেসেব আপনার ধম# বা
িব(াসেক Dকাশ করেত পােরন।
এই সYদােয়রও অিধকার আেছ – তেব তার সদসBেদর উপর নয়, বরং রাে[র সােথ স\েক# র 2=েJ অিধকার। এর মেধB সবেচেয়
]^_পূ ণ# এক9 হে;, ধম#িব(াস িভিaক 2কােনা সYদায় আইনগত পিরচয় লাভ করেত চাইেল রা[ তােদর এই অিধকার িনিbত
করেব, যােত তারা বBাংক এBাকাউc খু লেত পাের, মানু ষেক কােজ িনযু O করেত পাের, eাবর স\িaর মািলকানা 2পেত পাের এবং
DিতXান পিরচালনা করেত পাের।
বBিO এবং 2গাXী নানা উপােয় তার ধম# বা িব(াস চচ#া বা Dকাশ করেত পাের এবং জািতসংেঘর িবেশষgরা এমন অেনক উদাহরণ
িদেয়েছন 2য]েলা এই অিধকার 0ারা সু রি=ত:
-

উপাসনায় অংশ+হেণর জন1 একি5ত হওয়া, উৎসব উদযাপন এবং িব=াম পালন করা।
ধমBয় Cপাশাক পিরধান করা ও িবেশষ খাবার +হণ করা।
উপাসনার Fান ও কবরFােনর সGািধকার এবং ধমBয় Hতীক HদশJন করা।
সামািজক দািয়K পালন, Cযমন দাতব1 HিতLান গঠন করা।
ধমJ বা িবOাস িনেয় আেলাচনা করা, িশRা Hদান করা এবং ধমBয় Cনতােদর HিশRণ Hদান করা বা িনযু T করা।
িনজ িবOাস সUেকJ সািহত1 রচনা, Hকাশ এবং িবতরণ করা
এবং জাতীয় ও আVজJািতক পযJােয় িবOাস সUিকJ ত িবিভX িবষয় িনেয় আেলাচনা করা।
CYZামূ লক অনু দানও +হণ করা Cযেত পাের।

এ পয#ােয় আপিন বলেত পােরন – দা^ন, আিম চাই আমার সYদােয়রও iক এই অিধকার]েলা থাকেব!
আপিন হয়েতা িকছু টা িচিPতও হেয় পেড়েছন! 2য দল]েলা তােদর সদসBেদর দিমেয় রােখ ও িনয়mণ কের, বা অনBেদর Dিত ঘৃ ণা
ও সিহংসতা ছড়ায় তােদর কী হেব? তােদর িক িনেজেদর িব(াস Dচার করা এবং চচ#া করার ,াধীনতা রেয়েছ?
এর 2Dি=েত আমার কােছ p9 উaর রেয়েছ :
নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আPজ#ািতক চুিO’র ৫ নং অনু ে;েদর মাধBেম 2কােনা এক9 অিধকার Dেয়ােগর মাধBেম
অনB এক9 অিধকারেক লংঘন করা িনিষS করা হেয়2ছ। কােজই ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতা 2কােনা রা[, বBিO বা 2গাXীেক অেনBর
উপের বলDেয়াগ, সিহংসতার Dtয় বা সিহংস আচরেণর অনু মিত 2দয় না।
হBাঁ, অেনক 2দেশর সরকার এবং িবিভv 2গাXী বলDেয়াগ বা িনপীড়ন কের থােক। িকw ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতা তােদরেক এই
অিধকার 2দয় না। বরং এই অিধকােরর উেxশB হে; যারা িনপীড়ন ও সিহংসতার িশকার হয় তােদরেক সু র=া 2দওয়া।
ি0তীয়ত, আপনার িব(াস ধারণ ও 2বেছ 2নওয়ার অিধকােরর উপর 2কােনা িনেষধাgা আেরাপ করা যায় না, িকw ধম# বা িব(াস
Dকাশ ও চচ#ার অিধকােরর উপর িনেষধাgা আেরাপ করা 2যেত পাের। িকP নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আPজ#ািতক
চুিO’র ১৮ নং অনু ে;দ অনু যায়ী 2কবলমাJ িনে{াO চার9 শত# পূ রণ করার পরই িনেষধাgা আেরাপ করা 2যেত পাের:
িনেষধাgা অবশBই হেত হেব আইেনর আওতায় আেরািপত, অনBেদরেক সু র=া দােনর জনB অপিরহায#, |বষমBহীন এবং 2কােনা
সমসBা িনরসেনর 2যৗিOক সমাধান।

এই শত# ]েলা খু বই ]^_পূ ণ।# এই শত# ]েলা না থাকেল সরকার তার অপছে}র 2যেকােনা 2গাXী বা চচ#ার উপর 2খয়াল মত
িনেষধাgা আেরাপ করেত পাের।
িনেষধাgা হওয়া উিচত সব#েশষ প~া, রা[ীয় িনয়mেণর হািতয়ার নয়। pঃখজনক হল, অেনক সরকারই এই শত# ]েলা উেপ=া কের
এবং ধম# Dকােশর অিধকার ল€েনর অগিণত উদাহরণ আমরা 2দখেত পাই।
িনব•েনর উপর িনেষধাgামূ লক আইন এক9 বড় সমসBা। অেনক 2দেশর আইেন ধমMয় িনব•ন বাধBতামূ লক এবং ধম# বা িব(ােসর
চচ#া িনব•েনর উপর িনভ# রশীল যা আPজ#ািতক আইেনর লংঘন িহেসেব িবেবিচত। িনব•ন কখেনা ধম# বা িব(াস Dকােশর ,াধীনতার
পূ ব#শত# হেত পাের না। বরং 2কােনা সYদায় চাইেল যােত আইনগত পিরচয় লাভ করেত পাের 2স9ই িনব•েনর উেxশB হওয়া
উিচত।
2যসকল রা[ অিনবি•ত ধমMয় কম#কা‚ িনিষS কের 2সসব রাে[ িনয়mণমূ লক এমন আইনও রেয়েছ যা িবিভv সYদােয়র িনব•েনর
স=মতােক সীিমত কের 2ফেল । 2যমন, কাজািখ„ােন অিনবি•ত ধমMয় কম#কা‚ িনিষS এবং অেনক 2গাXীেক িনব•ন 2দওয়া
হয়িন। 2সখােন িনজ ধমMয় সYদােয়র বাইের অনB কারও সােথ ধম# িনেয় কথা বলা 2বআইনী এবং সম„ ধমMয় সািহতB বBবহার করার
আেগ অবশBই সরকাির ছাড়পJ …হণ করেত হয়। এ]েলা সব ধমMয় সYদায়েকই =িত…„ করেছ।
সরকার িবিভvভােব ধম#চচ#ায় বাধা সৃ ি† কের থােক। িভেয়তনাম সরকার রা„ায় 2চকপেয়c বিসেয়েছ যােত কের 2হায়া হাও 2বৗSরা
তােদর পBােগাডােত 2যেত না পাের। 2সৗিদ আরেব অমু সিলমেদর DকােশB উপাসনা করা িনিষS এবং িকছু অিভবাসী কমMেক
সমেবত উপাসনায় হামলার অিভেযােগ 2…ফতার কের িনজ 2দেশ পাiেয় 2দওয়া হেয়েছ। চীন এবং ইে}ােনিশয়ার িকছু এলাকায়
কতৃ#প= চাচ# 2ভেˆ িদেয়েছ।

রািশয়ার উ…প~ািবেরাধী আইেনর আওতায় হাজার হাজার Dকাশনা িনিষS করা হেয়েছ, যার মেধB শািPপূ ণভ
# ােব ধমMয় িব(াসেক
Dকাশ কের এমন অেনক Dকাশনা রেয়েছ। 2কােনা এক9 িনিদ# † বই িনিষS িকনা 2সটা খুঁ েজ 2বর করা Dায় অস‰ব একটা বBাপার,
িকw যিদ তা কারও সং…েহ পাওয়া যায় তাহেল এর শাি„ হেত পাের জিরমানা, কারাদ‚ বা ধমMয় সYদায়েক বিহŠার করা। 2কান
ধম#িব(াস Dচার করা যােব? করা 2গেল 2কাথায় করা যােব? এবং 2ক করেত পারেব? এসব বBাপােরও কেঠার িনেষধাgা রেয়েছ।
Œাে• 2কােনা 2কােনা শহেরর 2ময়র জনিনরাপaার নােম বারিকিন নােমর এক9 সাঁতােরর 2পাশােকর বBবহার িনিষS করার 2চ†া
কেরিছেলন, যা মু খমŽল বােদ বািক সম„ 2দহ আবৃ ত কের রােখ। সেব#া• Dশাসিনক আদালত 2শষ পয#P এই িনেষধাgা আইন
খািরজ কের িদেলও DকােশB মু খ ঢাকা 2পাশাক পিরধােনর উপর িনেষধাgা এখনও রেয়েছ। এছাড়া িকছু িকছু ইউেরাপীয় 2দেশ
ইসলািমক এবং ই‘দী প~ায় মাংস জবাই িনিষS।
ধম# Dকােশর অিধকার সমােজর িবিভv 2গাXী ও দেলর কায#’েমর মধB িদেয়ও িনয়িmত হেয় থােক। ৯9 ইউেরাপীয় 2দেশর ৫০০০
এর 2বিশ ই‘দী ধম#াবল•ীেদর িনেয় করা এক9 জিরেপর শতকরা ২২ জন বেলেছন, তারা বBিOগত িনরাপaার ,ােথ# িক—ার মত
ধমMয় 2পাশাক DকােশB পিরধান করা 2থেক িবরত থােকন। এছাড়া অেনক 2দেশই ই‘দীেদর কবরeানেক অস˜ািনত করা হেয়
থােক।
িমসর, পািক„ান ও নাইেজিরয়ার িকছু িকছু eােন িবিভv সmাসী দল ইসলােমর নােম সিহংস হামলা চালােত পাের এই ভেয় অেনেক
সমেবত ধমMয় উপাসনায় অংশ…হণ করেত ভয় পান। অনBিদেক মধB আিŒকা Dজাতেmর িকছু জায়গায় মু সিলম িবেরাধী
সামিরকজাPার আ’মেণর ভেয় ™’বােরর সমেবত নামােজ অংশ…হণ করা অস‰ব হেয় দাঁিড়েয়েছ।
সংে=েপ বলেত 2গেল, ধম# বা িব(াস Dকােশর ,াধীনতা বBিO ও 2গাXী উভয়েকই কথা ও কােজর মাধBেম তােদর িব(াস Dকাশ
করার অিধকারেক সু র=া 2দয়। এ9 বBিOগতভােব বা DকােশB করা 2যেত পাের। কী কী ধরেনর চচ#ােক সু রি=ত করা হেয়েছ 2স
স\েক# মানবািধকার দিললসমূ েহ ব‘ উদাহরণ রেয়েছ, এবং 2গাXীিভিaক অনBতম ]^_পূ ণ# এক9 সু র=া হে; আইনগত
পিরচেয়র অিধকার।
ধম# বা িব(াস Dকােশর অিধকােরর উপর িনেষধাgা আেরাপ করা 2যেত পাের, তেব 2সে=েJ িকছু কেঠার শত# পূ রণ করেত হেব।
এই শত# ]েলা হে;- িনেষধাgােক আইনগতভােব |বধ, অনBেদর সু র=া দােনর জনB অপিরহায#, |বষমBহীন এবং 2কােনা সমসBার
2যৗিOক সমাধােনর জনB হেত হেব।
pঃখজনক হল, িবে(র অেনক সরকারই এই সকল িনয়ম অনু সরণ কের না। এবং সরকার ও সামািজক িবিভv 2গাXী উভেয়ই ধম# বা
িব(াস Dকােশর এই অিধকার লংঘন কের থােক।
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এই ওেয়বসাইেটর Dিশ=ণ উপকরণসমূ হ 2থেক ধম# বা িব(াস Dকােশর অিধকার এবং এ স\িক# ত মানবািধকার দিললসমূ হ
স\েক# আরও িব„ািরত জানেত পারেবন ।
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