ি"#: ধম( বা িব+ােসর /াধীনতা– 4বষম6 7থেক সু র;া
ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতার সােথ খু ব ঘিন4ভােব স6িক# ত এক9 অিধকার হে< =বষম? @থেক সু রAার অিধকার |। =বষম? মােন
হল, কারও িবেশষ পিরচেয়র কারেণ অন?েদর তুলনায় িভL রকম আচরণ করা।
আNজ#ািতক মানবািধকার আইেনর অন?তম এক9 িবধান হে< ধম# বা িব(াসসহ অন? @যেকা@না কারেণ রাR কতৃ#ক =বষম? করা
অনু েমািদত নয়। নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আNজ#ািতক চুিVর ২ নং অনু ে<দ এবং সব#জনীন মানবািধকার
@ঘাষণাপেY এই অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ।
নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আNজ#ািতক চুিV, ২ নং অনু ে<দ, প?ারা[াফ ১

বত# মান চুিVর ^িত9 রাRপA চুিVেত ,ীকৃত, অিধকারসমূ হেক স`ান @দখােব বেল ^িতaিত ^দান কের এবং জাত, বণ#, নারীপু cষ, ভাষা, ধম#, রাজৈনিতক অথবা অন? মতাদশ#, জাতীয় অথবা সামািজক উৎপিf, স6িf, জg অথবা অন? @কান ময#াদা
িনিব#েশেষ এর রাRীয় সীমানার মেধ? এবং এখিতয়ারাধীন সকেলর জন? উV অিধকারসমূ হ িনিhত করেব।
কােজই ধম# বা িব(ােসর িভিf@ত =বষম? িনিষi। =বষেম?র উপের িনেষধাjা বল^েয়ােগর উপর িনেষধাjারই ^িত<িব। রাR @য
kধু তার কােজর মধ? িদেয় =বষম? সৃ িl @থেক িবরত থাকেব তা নয়, @সই সােথ সমাজ থেক =বষম? ^িতেরাধ ও বm করেত রাRেক
কায#কর পদেAপ [হণ করেত হেব।
তথািপ, =বষেম?র মাধ?েমই সnবত সবেচেয় @বিশ ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতা লংিঘত হয় এবং তা ^@ত?ক ধম# ও িব(াসিভিfক
সoদায়েক Aিত[p কের।
গেবষকরা @দেখেছন, সু ইেডেন ইrদীেদর চাকির পাওয়ার সnাবনা শতকরা ২৬ ভাগ কম এবং মু সিলমেদর @AেY তা ৩০ ভাগ ।
কম#েAেY কমvেদর wুশ বা িহজােবর মত ধমvয় ^তীক পিরধান িনিষi করা আেদৗ =বষম? িকনা এবং কখন তা =বষম?মূ লক হেয়
ওেঠ এ ^z9 খু বই {c|পূ ণ# এবং ইউেরােপর িবিভL আদালত ও জািতসংেঘর মানবািধকার কিম9েত অসংখ?বার উ}ািপত
হেয়েছ।
=বষম? িবিভL ~প ধারণ করেত পাের। কখেনা কখেনা রাR কতৃ#ক অন?ান? সব ধেম#র তুলনায় @কােনা এক িবেশষ ধেম#র ^িত
পAপািত| ^দশ#েনর মাধ?েম হেত পাের। @যমন, িবিভL @গা4ীর মেধ? রাRীয় অনু দান ব•েনর @AেY =বষম?। কখেনা তা আরও
{cতর হেয় ওেঠ এবং অিধকারেকই অ,ীকার করা হয়। উদাহরণ,~প, যখন @কা@না সoদায়েক তােদর আইনানু গ পিরচয় ধারণ
বা উপাসনালয় িনম#ােণর অিধকারেক অ,ীকার করা হয়। ধম# বা িব(াসিভিfক রাRীয় =বষম? kধু মাY ধমvয় কম#কা€েক ^ভািবত
কের না। বরং তা িববাহ, সNােনর অিভভাবক| অথবা চাকির, বাস•ান, নাগিরক @সবা বা ন?ায়িবচােরর মত জীবেনর ^েত?ক9
িবষয়েক ^ভািবত কের।
অেনক @দেশর পিরচয়পেY নাগিরেকর ধম# উে‚খ করা হেয় থােক। এেত কের সংখ?ালঘু ব?িVেদর পিরচয়পY ব?বহােরর সময়
^িতবারই =বষেম?র িশকার হওয়ার শংকা =তির হয়।
ইেƒােনিশয়ার @কা@না @কা@না অ„েলর িহƒু ধম#াবল…ীেদরেক িববাহ বা জg িনবmেনর জন? বr †ের @যেত হয়, কারণ •ানীয়
কম#কত# ারা তােদর িনবmন করেত অ,ীকৃিত জানান। এবং ি‡lানেদর গীজ#া িনম#াণ ও সংˆার করার অনু মিত @পেত সমস?া @পাহােত
হয়। রাRীয় আদালেত বারবারই ি‡lানেদর পেA রায় @দওয়ার পরও •ানীয় পয#ােয়র কম#কত# ারা এই রায় উেপAা কেরন। কারণ
কখেনা কখেনা তারা সিহংস উ[প‰ী @গা4ী{েলার ভেয় এমনটা কের থােকন।
পািকpােন =বষম?মূ লক আইেনর কারেণ আহমদীয়া মতবাদ ^চার, িশAাদান বা এ সংwাN ^কাশনা িবিল করােক আইেনর ‹িlেত
অপরাধ িহেসেব @দখা হেয় থােক এবং আহমদীয়া অনু সারীরা তােদর @ভাটািধকারও হািরেয়েছ।
@কিনয়ার মানবািধকার সং•া বলেছ @য, @দশ9েত সŒাসবাদ িবেরাধী অিভযােনর ফেল িনরাপfাকমvরা ব?াপক হাের মু সিলমেদর মূ ল
লA?ব• িহেসেব িবেবচনা কের তােদর উপের আwমণ ও িনপীড়ন চালাে< এবং @সই সােথ যYতY @[ফতার, িনয#াতন, হত?া ও
{েমর মত ঘটনা ঘটেছ। এবং এই অিভেযাগ{েলা @সখানকার সরকার অ,ীকার করেছ।

িময়ানমােরর বাইশ9 [ােম •ানীয় @বৗi িভAুরা তােদর [ামেক মু সিলমমু V অ„ল িহেসেব @ঘাষণা কেরেছ। তারা [াম{েলােত
মু সলমানেদর ^েবশ বা রািYযাপন িনিষi কের সাইনেবাড# টািঙেয় িদেয়েছন । •ানীয় অিধবাসীেদর সােথ মু সিলমেদর =ববািহক
স6ক# •াপেন তারা িনেষধাjা জাির কেরেছ এবং মু সিলমেদর িবপেA িবে•ষমূ লক {জব ছড়াে<। এই পিরি•িত বেmর জন?
কতৃ#পA @কা@না পদেAপ @নয়িন।
অেনক সময় একািধক কারেণ মানু ষ =বষেম?র মু েখামু িখ হয়, @যমন ধম# ও নৃ তাি‘ক পিরচয়, িল’ বা বেণ#র কারেণ। মানবািধকােরর
ভাষায় এেক বলা হয় আN:ে”িণগত বা ই•ারেসকশ?নাল =বষম?। ফেল @কােনা @কােনা @গা4ী তােদর ধম# বা িব(ােসর ,াধীনতা
লংঘেনর @AেY অেপAাকৃত @বিশ অরিAত হেয় পেড়। @যমন- নারী, আিদবাসী, নৃ তাি‘ক সংখালঘু , এলিজিব9 (LGBT)
সoদায়, অিভবাসী এবং শরণাথv।
ভারেত িবদ?মান আN:ে”িণগত বা ই•ারেসকশ?নাল =বষেম?র উদাহরণ @দখা যাক।
িহƒু বণ#^থা এক ধরেনর •ায়ী @”িণ ব?ব•া, যা মানু ষেক উ— ও িন˜ বণ#েত ভাগ কের। এছাড়াও বণ#হীন মানু েষরা রেয়েছ, যােদরেক
বলা হয় দিলত। দিলতরা অেনক @AেY দাির™সীমার সবেচেয় িন˜তর pের বাস কের এবং তােদরেক চরম সামািজক ও অথ#ৈনিতক
=বষেম?র মু েখামু িখ হেত হয়। যিদও বণ#^থার উৎপিf িহƒু ধম# @থেক, তথািপ এই ব?ব•া সম[ ভারতীয় সমােজর রেš রেš ছিড়েয়
@গেছ এবং সকল ধেম#র মানু ষেকই @কােনা না @কােনা বেণ#র অNভু#V িহেসেব @দখা হয়। @যমন, অেনক ভারতীয় ি‡lান ও মু সিলম
দিলত সoদােয়র অNভু#V।
ভারত ,াধীন হওয়ার পর সরকার বণ#ব?ব•া িনিষi কের এবং ইিতবাচক পদেAপ [হণ করার মাধ?েম বণ#ৈবষম? ^িতেরােধর @চlা
চালায়। এই ব?ব•ায় সরকাির চাকিরেত এবং সরকাির উ— িশAা ^িত4ােন দিলতেদর জন? িবেশষ @কাটার বেƒাবp করা হয় এবং
িবেশষ নাগিরক @সবা লােভর ব?ব•া রাখা হয়। এ পয#N kনেত অেনেকরই ভাল লাগেব। িক› এই সু েযাগ সু িবধা @কবল িহƒু , িশখ ও
@বৗi ধেম#র অনু সাির দিলতেদর জন? ^েযাজ?। ি‡lান ও মু সিলম সoদােয়র অNভু#V দিলতরা এই সু েযাগ সু িবধা @থেক বি„ত।
ি‡lান ও মু সিলম দিলতরা তােদর @গাY ও সংখ?ালঘু ধম#িব(াস উভয় কারেণই সমােজ =বষেম?র িশকার হয়। এছাড়া রাRীয়ভােব
তারা তােদর ধেম#র জন? =বষেম?র িশকার হয় এবং সরকােরর বণ#ৈবষম? †র করার জন? পিরচািলত ইিতবাচক কায#wম @থেকও তারা
বি„ত। এেত কের ি‡lান ও মু সিলম দিলতেদর অথ#ৈনিতক ও সামািজক উLয়ন বাধা[p হে<।
সার কথা হে<, রাR কখেনাই মানু েষর ধম# বা িব(ােসর উপর িভিf কের =বষম? করেত পাের না। বরং রােRর দািয়| হে< কায#কর
পদেAপ [হেণর মাধ?েম সমাজ @থেক =বষম? †র করা এবং জনগণেক রAা করা ।
=বষম? িবিভL ধরেনর হেত পাের এবং জীবেনর ^েত?ক @AেY এর ^ভাব রেয়েছ। ধম# বা িব(াসসহ পারœিরক স6ক# যু V
একািধক কারেণ মানু ষ =বষেম?র িশকার হয়।
এই ওেয়বসাইেটর ^িশAণ উপকরণসমূ হ @থেক =বষম? @থেক সু রAা এবং এ স6িক# ত মানবািধকার দিললসমূ হ স6েক# আরও
িবpািরত জানেত পারেবন ।
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