ি"#: ধম( বা িব+ােসর /াধীনতা– িপতামাতা ও স6ান
নাগিরক ও রাজৈনিতক অিধকার িবষয়ক আ2জ3ািতক চুি6র ১৮ নং অনু ে;েদ িপতামাতা ও িশ@েদর ধম3 ও িবAােসর Cাধীনতার
সু িনিদ3 E অিধকারর কথা বলা হেয়েছ। বাবা-মা ও আইনগত অিভভাবকেদর তােদর স2ানেদর ধমNয় ও Oনিতক িশPা Qদওয়া এবং
তােদর িনেজেদর ধমNয় িবAাস অনু সাের পািরবািরক জীবন পিরচালনার অিধকার রেয়েছ।
মানবািধকার @ধু Qয TাUবয়Vেদরই রেয়েছ তা নয়! িশ@েদরও ধম3 বা িবAােসর Cাধীনতার অিধকার রেয়েছ – উদাহরণC[প,
Qকােনা ধমNয় স]দােয়র অংশ হওয়া এবং ধমNয় উৎসব বা উপাসনায় অংশ_হণ করার অিধকার।
বাবা-মা বা অিভভাবেকর ই;া অনু যায়ী িশ@েদর ধমNয় িশPা _হেণর অিধকার রেয়েছ। অিভভাবেকর ই;ার িব`েa িশ@েদরেক
ধমNয় আনু গতbTকাশমূ লক Qকােনা অনু dান বা কােজ অংশ_হণ করােনা যােবনা এবং িশ@ যখন পিরণত হেব তখন তার ই;ােক
Tাধানb িদেত হেব।
এই অিধকারসমূ হ লfেনর Tচুর উপদাহরণ রেয়েছ। মধb এিশয়ার Qদশgেলােত সােবক Qসািভেয়ত ইউিনয়েনর পরhরা অনু সাের
এখেনা সরকার সমােজর সবেPেi িনয়jণ বজায় রাখেত চায়। Qযমন, তািজিকkােন ১৮ বছেরর কম বয়সীেদর জনb Qশষকৃতb
বbতীত অনb Qকােনা ধমNয় উপাসনা বা উৎসেব অংশ_হণ িনিষa। মধb এিশয়ার অনbানb Qদেশ Vু লগামী িশ@েদর মসিজেদ বা
গীজ3ায় যাওয়া বা _ীmকালীন কbােhর মত কায3nেম Qযাগদান করার জনb সরকােরর পP Qথেক Qজরা ও হয়রািনর মু েখামু িখ হেত
হয়। Qসই সােথ তােদরেক Vু েল Tকােশb অপদo করা হয়।
সু তরাং Qকােনা Qকােনা রাp িশ@েদর ধম3চচ3ায় বাধা Qদয়। অনbানb অেনক রাp িশ@েদরেক সংখbাg` ধম3িবAাস _হণ করার জনb
ধমNয় অনু শাসন ও িনেদ3 শ মানেত বাধb কের। @ধু তqগতভােবই নয়, বাkেবও Cীকােরাি6মূ লক ধমNয় িনেদ3 শনা Qথেক িশ@রা
যােত মু 6 থােক তা িনিrত করার জনb রােpর দািয়s থাকেলও এই ঘটনাgেলা ঘটেছ।
তুরেV Qবশ িকছু পিরমাজ3েনর পরও ধমNয় সংVৃিত এবং Oনিতক িশPা কািরvলাম ও পাঠbপু kেক এখেনা Cীকােরাি6মূ লক ধমNয়
িনেদ3 শনা অ2ভু36 রেয়েছ। ইxদী ও িyEান িশPাথNেদরেক তqগতভােব এই Tিnয়া Qথেক িনzৃিত Qদওয়া হেলও বাkেব তা ঘটেছ
িকনা Qস দাবী করা ক{ন বা অস|ব। আেলভী, বাহাই, িনরীAরবাদী বা অে}য়বাদী পিরবারgেলার িশ@রা বা Qযসকল িশPাথNরা
িনেজেদর ই;ানু যায়ী Qকােনা িবAাস _হণ কেরেছ তােদরেক Qজারপূ ব3ক ধমNয় পােঠ অংশ_হণ করেত হয়। এই সব
উদাহরণgেলােতই অিভভাবক ও স2ান উভেয়র অিধকার লংঘন করা হে;।
িশ@ অিধকার সনদ (িসআরিস) গৃ হীত হওয়ার আেগ আ2জ3ািতক মানবািধকার আইেন িশ@েদর অিধকার সhেক3 সু িনিদ3 Eভােব
আেলাচনা করা হয়িন। িশ@ অিধকার সনেদ অিধকারেভাগী িহেসেব িশ@েদর উপর Qজার Qদওয়া হেয়েছ। এই সনেদর ১৪ নং
অনু ে;েদ িশ@েদর ধম3 বা িবAােসর Cাধীনতার অিধকােরর কথা বলা হেয়েছ।
১৪ নংঅনু ে;দ অনু সাের একাধাের Cাধীন এবং অরিPত িহেসেব, িবেশষত রাpীয় পিরসের িশ@েদর ধম3 বা িবAােসর Cাধীনতার
অিধকােরর চচ3ার জনb অিভভাবেকর সহায়তা ও িনেদ3 শনার Tেয়াজেনর কথা বলা হেয়েছ।
এই সনেদ বলা হেয়েছ Qয, িশ@র সেব3া•ম Cােথ3র নীিতই িশ@েদর িবষেয় সমk িকছু র মূ ল চািলকাশি6। এছাড়া িশ@েদরেক
Qযসকল িবষয় Tভািবত কের তার Tেতbকƒর বbাপাের তােদর মতামত Tকােশর অিধকােরর উপরও g`s আেরাপ করা হেয়েছ।
তথািপ অেনক QPেiই বেয়ােজdbরা িবেশষ কের িপতা মাতা িশ@েদর সেব3া•ম Cােথ3র িবষয়ƒ িনধ3ারণ কের থােকন এবং িশ@েদর
পেP কথা বেলন।
অবশb কখেনা কখেনা িশ@ ও অিভভাবেকর Cাথ3 িভ„ হেত পাের। Qসসব QPেi িশ@েদর ধম3 বা িবAােসর Cাধীনতার অিধকােরর
সােথ অিভভাবেকর অিধকােরর ভারসামb বজায় রাখা Tেয়াজন।

উদাহরণC[প, একজন িশ@ কত বছর বয়েস তার ধম3চচ3া বা িবAােসর বbাপাের িসaা2 িনেত পাের? Qযমন, তারা গীজ3ায় Qযেত চায়
িকনা?
িশ@ অিধকার সনদ অনু সাের ধম3 বা িবAােসর QPেi অিভভাবেকর িনেদ3 শনা িশ@র পিরবত3 নশীল সPমতার সােথ স†িত Qরেখ
Tদান করেত হেব। অনbভােব বলেল, িশ@রা বয়েস যত বড় ও পিরণত হেব, ততই তােদর আরও Qবিশ কের Cাধীনতা থাকা
উিচত।
আ2জ3ািতক আইন অনু সাের সাবালকs TািUর বয়স ১৮ বছর, িক‡ একƒ িশ@র Cাধীনতা এবং মানিসক পিরপˆতা অজ3েনর
িবষয়ƒ সংVৃিত ও QTPাপট িবেশেষ িভ„ রকম হয়। িবিভ„ Qদেশর িবিভ„ আইন িনয়ম কানু ন রেয়েছ। Qযমন, সু ইেডেন Qকােনা
িশ@র বয়স ১২ বছর হেল, তােক তার ই;ার িব`েa Qকােনা ধমNয় স]দােয়র সদসb করা যায় না।
িশ@ অিধকার সনেদ িশ@েদর Tিতপালন িবষেয় অিভভাবকেদর জনb সব3জনীন িদকিনেদ3 শনা Qদওয়া হেয়েছ – ধম3 বা িবAােসর চচ3া
িশ@র শারীিরক বা মানিসক Cাob বা িশ@র িবকােশর Qকােনা Pিতর কারণ Qযন না হয়।
অিভভাবকেদর ধম3 বা িবAােসর Cাধীনতার অিধকােরর িবপরীেত স2ােনর ধম3 বা িবAােসর Cাধীনতার অিধকার িনেয় Qকােনা মামলা
সহসা আদালেত ওেঠনা। তেব এ ধরেনর একƒ উদাহরণ হে; িযেহাভা’স উইটেনস স]দােয়র িশ@েদরেক র6 _হেণ বাধা
Qদওয়ার অিধকার, QযেPেi আদালত অিভভাবেকর ধম3 বা িবAােসর Cাধীনতার অিধকােরর িবপরীেত িশ@র জীবেনর অিধকােরর
সপেP রায় িদেয়েছ।
সারবŒ হে;, এই িভিডওেত আমরা িপতামাতা ও িশ@েদর অিধকার সhেক3 জানলাম।
িশ@েদর ধম3 বা িবAােসর Cাধীনতার অিধকার রেয়েছ এবং িপতামাতার অিধকার রেয়েছ তােদর িনজ িবAাস অনু সাের স2ানেদর
Tিতপালন করার। তেব এই অিধকােরর Tেয়াগ িশ@র nমবধ3নশীল পিরপˆতা অজ3েনর সােথ স†িতপূ ণ3 হওয়া উিচত এবং ধম3 বা
িবAােসর চচ3া Qকােনাভােবই যােত িশ@র শারীিরক বা মানিসক Cাob বা িবকােশর Pিত করেত না পাের। এই অিধকার লংঘেনর িকছু
উদাহরেণর মেধb রেয়েছ রাp কতৃ3ক িশ@েদরেক ধম3চচ3ায় বাধা Qদওয়া এবং রাp কতৃ3ক সংখbালঘু িশ@েদর উপর সংখbাg` ধেম3র
িনেদ3 শ চািপেয় Qদওয়া।
এই ওেয়বসাইেটর TিশPণ উপকরণসমূ হ Qথেক িপতামাতা এবং িশ@েদর ধম3 ও িবAােসর Cাধীনতার অিধকার এবং এ সhিক3 ত
মানবািধকার দিললসমূ হ সhেক3 আরও িবkািরত জানেত পারেবন ।
সব3সq সংরিPত: এসএমিস ২০১৮
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