ি"#: ধম( বা িব+ােসর– বল1েয়াগ 4থেক সু র8া
ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতার এক2 345পূ ণ# িদক হে; বল=েয়াগ @থেক সু রCার অিধকার। বল=েয়াগ মােন @জার কের বা ভয়
@দিখেয় ই;ার িব4েJ িকছু করেত বাধL করা।
ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতার এক2 @মৗিলক িদক হে; =েতLেকরই িনজ িনজ ধম# বা িব(াস ধারণ বা পিরবত# েনর অিধকার আেছ।
অনLভােব বলেল, ধম# বা িব(াস এবং এর অিভবLিQ সRূ ণভ
# ােব @,;ামূ লক।
বল=েয়াগ @থেক সু রCার অিধকার এই িবষয়2েতই আেলাকপাত কের। @কােনা রাT, ধমUয় @নতা বা অনL @কােনা বLিQ বা @গাVী
কতৃ#ক িনেজর ধমUয় িব(াস বা চচ#া অেনLর উপর চািপেয় @দওয়ার অিধকার @নই। এমনিক কারও ধম# বা িব(াস ধারণ, পালন বা
পিরবত# ন করােনার অিধকারও অনL কারও @নই।

নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আ\জ#ািতক চুিQর ১৮(২) নং অনু ে;দ
“কাউেক এমন @কান বাধLতার অধীন করা যােব না যার ফেল িনেজর পছeমত ধম# বা িব(াস @পাষণ বা fহণ করার ,াধীনতা Cুg
হেত পাের।”
এই িদক2 রাTেক @কবল মানু েষর উপর বল=েয়াগ করা @থেক িবরত রাখার কথাই বেল না, বরং @সই সােথ সমােজর অনL বLিQ বা
@গাVীর iমিক বা সিহংসতার হাত @থেক বLিQেক সু রCা =দােনর জনL দািয়5ও =দান কের।
তথািপ সারা িবে( আমরা iমিক, সিহংসতা িকংবা জিরমানা বা কারাদেjর মত শািlর মাধLেম বল=েয়ােগর অেনক ঘটনা @দখেত
পাই। বল=েয়াগ খু ব সু oভােব সংঘ2ত হেত পাের, @যমন ধম#া\েরর িবিনমেয় চাকিরর =lাব, অথবা @কােনা িবেশষ ধম# বা িব(াস
তLাগ করেল বা fহণ করেত অসpিত জানােল িশCা ও ,াqL @সবা fহেণ বাধা দান করা।
অেনক সময় রাT িনেজ আনু Vািনকভােব আইেনর মাধLেম িকংবা qানীয় পয#ােয়র কম#কত# ােদর কায#rেমর মধL িদেয় বল=েয়ােগ
জিড়ত থােক।
বাহাই সtদায় ইরােনর সব#বৃহৎ অমু সিলম ধমUয় সংখLালঘু সtদায়। ১৯৭৯-র িবyেবর পর @থেক সরকারী নীিতর আওতায় বাহাই
অনু সারীেদরেক ইসলাম ধেম# ধম#া\িরত করার জনL তােদর উপের পJিতগতভােব িনপীড়ন চালােনা হেয়েছ। িবyব পরবতU ১০
বছের এই সtদােয়র =ায় ২০০ মানু ষেক হতLা করা হেয়েছ, শত শত মানু ষেক িনয#াতন বা কারাবeী করা হেয়েছ এবং হাজার
হাজার মানু ষ তােদর চাকির, িশCা ও অনLানL অিধকার হািরেয়েছ @কবলমা{ তােদর ধম#িব(ােসর জনL।
২০১৭’র িডেস~ের ইরােন ধম#িব(ােসর জনL ৯৭ জন বাহাই িবেবেকর বeী িছল, এর মেধL ছয় জন িছেলন জাতীয় পয#ােয়র বাহাই
ধমUয় @নতা।
এই উদাহরণ3েলা •বষমL ও বল=েয়ােগর মেধL সংেযাগেক তুেল ধের। ইরােন বাহাই সtদােয়র জনেগাVীর জনL িব(িবদLালেয়
পড়া€না করা বা সরকারী চা•রীেত অংশfহণ িনিষJ। •বষমLমূ লক এই আইন2 বল=েয়াগমূ লক। যখন একজন িশCাথU বা
@পশাজীবীেক বাহাই ধম#াবল~ী িহেসেব িচি‚ত করা হয়, তখন তােক ইসলাম ধম# fহণ বা পদচুLিতর মেধL @য @কােনা এক2 @বেছ
িনেত হয়।
অেনক সময় সিহংস জাতীয়তাবাদী বা উfপƒী @গাVী3েলা মানু ষেক @জারপূ ব#ক ধম# বা িব(াস পিরবত# ন করেত বল=েয়াগ কের।
তথাকিথত ইসলািমক রাT দােয়শ, ইেয়িজিদ ও ি„…ান উভয় ধেম#র @লাকেদর ধম#া\িরত হেত বাধL কেরেছ এবং যারা অ,ীকৃিত
জািনেয়েছ তােদরেক হতLা কেরেছ। এিদেক ভারেত সাtদািয়ক সিহংসতা সৃ ি…র মাধLেম @জারপূ ব#ক িহeু ধেম# ধম#া\িরত করার
বLাপাের িহeু 5বাদীেদর জিড়ত থাকার কথা জানা @গেছ। িময়ানমাের @সনাবািহনীর সদসL কতৃ#ক @জারপূ ব#ক বeু েকর মু েখ ি„…ান
ধম#াবল~ীেদরেক @বৗJ ধম# fহণ করােনার =মাণ রেয়েছ। মধL আি†কা =জাতে‡র িকছু অˆেল মু সিলমেদরেক ি„…ান ধম# fহণ না
করেল 3িল কের @মের @ফলার ভয় @দখােনা হেয়েছ।
যিদও বল=েয়ােগর িনেষধা‰া আনু Vািনকভােব বLিQর ধম# বা িব(াস @পাষণ, fহণ বা পিরবত# েনর সCমতার সােথ সRিক# ত,
তথািপ ধম#চচ#ার @Cে{ অেনকেক রাTীয় ও সামািজকভােব বল=েয়ােগর অিভ‰তার মু েখামু িখ হেত হয়। এ ধরেনর বল=েয়ােগর
এক2 উদাহরণ হে; নারীেদর @পাশাক। @কােনা @কােনা @দেশ নারীেদরেক বাধLতামূ লকভােব ধমUয় @পাশাক পিরধান করেত হয়,

আবার অনL অেনক @দেশ নারীেদর ধমUয় @পাশাক পিরধান করা িনিষJ। নারীরা তােদর ধমUয় @পাশাক পিরধান করেল িভŠ ধমUয়
সtদােয়র @লােকরা তােদরেক নানাভােব হয়রািন কের থােক এবং যিদ তারা তা পিরধান না কেরন তখন িনজ সtদােয়র কােছ
তােদরেক িতর‹ৃত হেত হয়।
অেনক মানু ষই বল=েয়ােগর িশকার হেয় থােকন। অেনক @দেশই যােদর ধমUয় মতবাদ বা চচ#া রাTীয় @চতনা বা সামািজক রীিতনীিত
@থেক িভŠ , তােদরেক বল=েয়ােগর িশকার হেত হয়। সংখLালঘু , িনরী(রবাদী, ধম#া\িরত বা qানীয় @=Cাপেট “িবেদশী” ধেম#র
অনু সারীরা িবেশষভােব বল=েয়ােগর অিভ‰তার সpু খীন হন। ধমUয় সtদায়3েলার মেধL যােদরেক ,-ধম#তLাগী, ঈ(র-িনeাকারী
বা স•কভােব ধম# পালন করেছন না বেল িবেবচনা করা হয় তােদরেক @জারপূ ব#ক তােদর িব(াস ও চচ#া পিরবত# েন রাT, িনজ পিরবার
ও সমাজ কতৃ#ক বল=েয়ােগর িশকার হেত হয়।
সার কথা হে;, বল=েয়ােগর মেধL iমিক, সিহংসতা, •বষমL িকংবা জিরমানা বা কারাদেjর মত শািl অ\ভু#Q রেয়েছ এবং তা
রাT এবং িবিভŠ সামািজক @গাVীর কাছ @থেক আসেত পাের। কাউেক বল=েয়ােগর অধীন করা যােব না কথা2র মাধLেম
আ\জ#ািতক মানবািধকার আইন €ধু মা{ রাT কতৃ#ক বল=েয়ােগর বLবহার িনিষJই কেরিন, @সই সােথ বল=েয়াগ @থেক মানু ষেক
রCা করেত কায#কর বLবqা @নওয়ার মাধLেম বল=েয়াগ =িতেরাধ ও বŽ করার জনL রােTর উপের দািয়5 অপ#ণ কেরেছ।
এই ওেয়বসাইেটর =িশCণ উপকরণসমূ হ @থেক বল=েয়াগ @থেক সু রCা এবং এ সRিক# ত মানবািধকার দিললসমূ হ সRেক# আরও
িবlািরত জানেত পারেবন ।
সব#স• সংরিCত: এসএমিস ২০১৮
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