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Tôi có thể lựa chọn!

Colega

Tuyên ngôn Quốc tế về

Quyền con người

Tôi có thể
lựa chọn!

TỰ DO TÔN GIÁO
HAY TÍN NGƯỠNG

TỰ DO TÔN GIÁO HAY TÍN

Điều 18

NGƯỠNG

Mọi người đều có quyền tự do tư
tưởng, tín ngưỡng, và tôn giáo, kể cả
tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn
giáo của mình, và tựu do bày tỏ tín
ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng
các hình thức như truyền giảng, thực
hành, thờ cúng và tuân thủ các nghi
lễ, dưới hình thức cá nhân hay tập
thể, tại nơi công cộng hoặc nơi riêng
tư.

LỨA TUỔI: 11 – 16 tuổi
NHỮNG ĐIỂM GHI NHỚ
1. Tự do tư tưởng, nhận thức
hay tôn giáo là một quyền
con người được bảo vệ.
2. Nên tôn trọng tín ngưỡng
của người khác bằng những
điều chúng ta nói và cách chúng ta hành xử.
3. Sự đa dạng tôn giáo là một phần của các xã hội loài
người trên khắp thế giới.
CÔNG CỤ DẠY HỌC
• Cây gậy nói
• Nội quy lớp học
• Sổ điểm danh
• Bản sao UDHR và CRC cho mỗi học sinh
(bản dễ đọc cho trẻ)
• Bút chì cho học sinh
• Bảng phấn hay flipchart
• Phấn
• Bài hát, chiếc đèn nhỏ này của tôi
(nhạc ở bài 5 nếu cần)
• Câu chuyện, Sự đa dạng tôn giáo cho mọi người.
• Điều 18 UDHR
• Điều 14 CRC
• Bộ thẻ bài tôn giáo
• Bản đồ thế giới (cuối bài)
• Bản địa lý và tôn giáo
• Tấm poster nhỏ bao gồm nội dung Tôn giáo
• Bảng hỏi (cuối bài)
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LƯỢC GIẢN
Tất cả chúng ta đều có tư tưởng, tôn
giáo hay tín ngưỡng riêng và truyền
giảng hay thực hành hay thờ cúng
như chúng ta muốn hay thay đổi tôn
giáo hay tín ngưỡng nếu chúng ta
muốn.

Công ước về

Quyền trẻ em
Điều 14
Bạn có quyền có tư tưởng riêng và
tin vào điều gì bạn muốn, và thực
hành tôn giáo miễn là không ảnh
hưởng đến việc thực hiện quyền của
người khác. Cha mẹ nên hướng dẫn
con mình ở những khía cạnh này.

CHÀO ĐÓN từng em vào lớp và ổn định chỗ ngồi.
Trước giờ lên lớp, hãy trưng bày các tấm poster nhỏ để mọi người cùng nhìn.
Bài hát: Chiếc đèn bé nhỏ này của tôi Hãy hát với niềm vui và nhiệt thành.
Nhạc ở cuối bài 5
(Nghe nhạc - https://www.youtube.com/watch?v=W_4vgwnbAfE)
ÔN TẬP (5 phút)
Hỏi: Ai nhớ đơn vị cơ bản của xã hội là gì? (Gia đình)
•

“Những năng lực tiềm năng” là gì? (Học tập khi bạn lớn lên, có khả năng tốt hơn để chấp
nhận trách nhiệm và chăm sóc bản than và ra quyết định cho chính mình khi bạn lớn)

•

Ai muốn chia sẻ cho cả lớp nghe trong tuần vừa qua đã làm gì giúp đỡ gia đình? (để học sinh
trả lời).

•

Ai muốn chia sẻ về phản ứng của gia đình khi nghe câu chuyện về Balkissa, cô gái nói không
với kết hôn?

•

Hãy cùng nhau đọc những tấm poster nhỏ trên tường để xem chúng ta đã học được gì rồi
nào.
Quyền được sống, tự do và an toàn (UDHR #1)
Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử (UDHR #2)
Quyền kết hôn và có gia đình (UDHR #16)

GIỚI THIỆU

(5 phút)

Hãy cho xem poster nhỏ về Tự do tôn giáo
Giải thích: Hôm nay chúng ta học thêm 1 quyền nữa về tôn giáo và tín ngưỡng.
Hoạt động: Câu chuyện, “Đa dạng tôn giáo cho tất cả mọi người”
Nói: Tôi có một câu chuyện khác mà tôi nghĩ các em sẽ thích và sẽ cho chúng ta cơ hội suy nghĩ
và thảo luận.
Đọc hay kể chuyện “Đa dạng tôn giáo cho tất cả mọi người” ghi ở cuối bài.
Sau khi đọc chuyện xong, hãy nói: Khi tôi đang đọc chuyện, tôi đã mong một kết cục khác. Thế
còn em – kết chuyện có làm em ngạc nhiên?
Thảo luận (10 phút)
Nhờ một em học sinh phát bút chì và bản sao UDHR và CRC cho các bạn.
Giải thích: Tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo là một quyền con người được bảo vệ.
Tự do tôn giáo cho tất cả loài người được bảo vệ bởi Điều 18 của UDHR, bất kể bạn tin tôn giáo
nào.
Hỏi: chỉ bởi vì một người phụ nữ trên máy bay không thích tôn giáo của người đàn ông, bạn có
nghĩ cô ấy có quyền chuyển chỗ của anh ấy đi không? (Không.)
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Nói: Khi chúng ta đọc điều này của Tuyên bố quốc tế, tôi muốn các em suy nghĩ về cách các em
giải quyết trường hợp này. Hãy nghe 3 cụm từ giải thích sau đây.
Hãy viết từ, TÔN GIÁO, trên bảng phấn hay vào một tờ giấy to.
Yêu cầu học sinh đọc Điều 18 (ở cuối bài). Sử dụng phiên bản nào phù hợp với học sinh trong
lớp nhất. Dừng ở mỗi cụm từ khi đọc và để học sinh gạch chân chúng, như sau.
Điều 18
Mọi người có quyền tự do suy nghĩ, nhận thức và tôn giáo;
Quyền này bao gồm tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng,
và tự do, hoặc một mình hoặc trong cộng đồng cùng người khác, thể hiện tôn giáo hay tín
ngưỡng trong răn dạy, thực hành, thờ cúng và tuân theo,
LƯỢC GIẢN
(1) Chúng ta tất cả đều có quyền có suy nghĩ riêng hay tôn giáo hay tín ngưỡng;
(2) hay thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng nếu chúng ta muốn,
(3) và truyền giảng hay thực hành hay thờ cúng như chúng ta muốn.
Học sinh đọc: Mọi người có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo;
Hỏi: Điều này có nghĩa là gì? (Nếu không ai trả lời, hãy giải thích đó là sự tự do suy nghĩ và tin
vào bất kì điều gì bạn muốn.). Mọi người gạch chân cụm từ đó.
Viết số 1, và từ “Có” lên bảng.
Học sinh đọc: Quyền này bao gồm sự tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng.
Hỏi: Điều này nói cho chúng ta điều gì? (Bạn có thể thay đổi suy nghĩ
và tin vào điều khác hay tham gia nhóm khác). Hãy gạch chân cụm
từ.
Viết số 2 lên bảng và từ “Thay đổi.”

TÔN GIÁO
1. Có
2. Thay đổi
3. Bày tỏ hay răn
dạy

Học sinh đọc: và sự tự do, hoặc một mình hoặc trong cùng cộng
đồng với người khác, để thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng trong truyền giảng, thực hành, thờ
cúng và tuân thủ.
Hỏi: Cụm từ này nói lên điều gì? (Bạn tự do thờ cúng một mình hay với người khác, và thực hành
và chỉ dạy về tôn giáo hay tín ngưỡng). Hãy gạch chân cụm từ.
Hãy viết số 3 lên bảng, và cụm từ “Bày tỏ hay chỉ dạy”.
Giải thích: Tự do tôn giáo bao gồm 3 điều: quyền CÓ một tôn giáo hay tín ngưỡng, quyền THAY
ĐỔI tôn giáo, và quyền BÀY TỎ HAY NÓI về tôn giáo của mình.
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1. Have
2. Change
3. Show o

MỞ RỘNG
Nói: Do vậy đó là quyền NGƯỜI LỚN có về mặt tôn giáo. Nào giờ chúng ta cùng xem Công ước
về quyền trẻ em nói gì về tôn giáo.
Nhờ một học sinh đọc Điều 14 của Công ước.
Bạn có quyền nghĩ và tin điều bạn muốn và thực hành tôn giáo của bạn, miễn nó không
ảnh hưởng đến việc người khác thực hiện quyền của họ. Cha mẹ nên hướng dẫn con về
những điều này.
Hỏi: Ai có quyền tôn giáo hay tín ngưỡng của mình trên máy bay đó – người phụ nữ khó chịu kia
hay người đàn ông da đen cạnh cô ấy? (Cả hai)
•

Điều đó có nghĩa là một trong hai người có quyền bắt người kia phải làm gì?

Giải thích: Con người có thể thô lỗ và khó chịu, và người phụ nữ này hoàn toàn là thô lỗ và khó
chịu. Nhưng Điều 14 nói là chúng ta KHÔNG THỂ làm gì? (Chúng ta không thể ngăn cản người
khác thực hiện quyền của mình.)
Nói: Hay nói cách khác, chúng ta không có quyền đối xử tệ với người khác chỉ vì lý do tín
ngưỡng của họ.
Hỏi: Bạn có thích cách tiếp viên hang không xử lý tình huống này không? Bạn sẽ xử lý tình huống
này như thế nào: (Cho học sinh thời gian trả lời.)
Giải thích: Công ước về quyền trẻ em dài hơn nhiều so với Tuyên ngôn quốc tế về quyền con
người vì người trẻ cần được bảo vệ hơn người lớn.
•

Có nhiều hơn về sự tự do tôn giáo trong Công ước về quyền trẻ em vì người lớn có trách
nhiệm hướng dẫn con cái, và họ thường muốn đảm bảo con cái theo cùng tôn giáo hay tín
ngưỡng.

Hoạt động: Khác biệt nhưng công bằng
(10 phút)
Giải thích: Chúng ta sẽ khám phá sự giống và khác nhau giữa người trong lớp chúng ta khi
chúng ta thực hiện bài tập này. Em có nghĩ là khác biệt là điều bình thường?
Thể lệ chơi: Cho mỗi học sinh một cây bút chì và bản sao bảng hỏi ở cuối bài. Yêu cầu học sinh
suy nghĩ về câu hỏi và nhanh chóng viết câu trả lời xuống.
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Nếu trong lớp có em không đọc hay viết được, thì nhờ em
khác giúp đọc câu hỏi và viết câu trả lời cho.
•

Trước khi bắt đầu, hãy giải thích là đây là một trò chơi thu thập thông tin thực tế, chúng ta sẽ
đi tìm người có cùng câu trả lời. Nếu một ai đó không có câu trả lời giống những người khác,
cũng không sao. Đây là một thực tế và đó là một phần của trò chơi.
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•

Giải thích khi nào yêu cầu học sinh bắt đầu, tự các em đi tìm các bạn khác có chung 5 câu trả
lời giống nhau. Khi tìm được người có cùng câu trả lời, hãy tạo thành 1 nhóm và tiếp tục đi
tìm người có 5 câu trả lời giống (chơi trong 5 phút).

•

Nếu không tìm được người có 5 câu trả lời giống, thì tìm người có 4 câu trả lời giống và lập
thành nhóm. Nếu vẫn không tìm được 4, thì tìm người có 3 câu trả lời giống, không được thì
2 câu trả lời giống.

Nói: Các em có 10 phút để tìm kiếm thực tế, tìm xem ai có câu trả lời giống mình,
•

1 – 2 – 3 – BẮT ĐẦU!

Giúp những học sinh cần trợ giúp hay khích lệ.
Hết giờ, hỏi: Có phải tất cả chúng ta đều trả lời như nhau?
•

Có ai tìm được ai có 5 câu trả lời giống mình? 4 câu? 3 câu? 2 câu?

•

Có ai đặc biệt là không tìm được ai có câu trả lời giống mình?

Giải thích: Các em khám phá ra những điều mới về bạn mình mà trước đây không biết. Tất cả
chúng ta đều có cảm giác khác nhau. Chúng ta có thể có suy nghĩ khác nhau và thích những thứ
khác nhau.
•

Mặc dù tất cả chúng ta đều khác nhau nhưng chúng ta có làm việc hay chơi được cùng nhau
không?

•

Chúng ta làm sao đảm bảo là chúng ta đối xử với người khác công bằng và bình đẳng? (chấp
nhận mọi câu trả lời.)

(Nguồn: Hướng dẫn chơi công bằng, Hoạt động 18. Equitas – Trung tâm quốc tế về quyền con người,
2008.)

TƯ DUY

(15 phút)

Giải thích: nên tôn trọng niềm tin tín ngưỡng của người khác thông qua những điều chúng ta nói
và cách chúng ta hành xử.
Hoạt động: Bạn nghĩ gì?
Hãy sử dụng Bộ thẻ bài về tôn giáo ở cuối bài.
Thể lệ chơi: Cầm một thẻ bài viết tên một tôn giáo.
Giải thích: Tôi không muốn các em nói to. Tôi muốn các em đọc từ và nghĩ về điều đâu tiên xuất
hiện trong đầu. Nếu em không biết từ đó nghĩa là gì, đừng lo.
Cho xem 6 thẻ bài. Nhắc các em không được nói ra.
Hỏi: Các em có ý nghĩa tiêu cực nào về tôn giáo mà các em không theo?

83

•

Ý nghĩ của các em là gì? Chúng ta có nên “phân biệt đối xử” với những người theo tôn giáo
khác?

•

Còn những người không muốn theo tôn giáo nào thì sao?

Chấp nhận mọi câu trả lời, không bày tỏ đồng ý hay không
Giải thích: Có thể tôn giáo và tin ngưỡng của bạn không nằm trong danh sách này vì trên thế giới
có nhiều nhóm tôn giáo nhỏ và thiểu số. Nhưng tất cả đều cần được bảo vệ.
Hỏi: Tại sao bạn nghĩ là trên thế giới có nhiều tôn giáo tồn tại? (chấp nhận mọi câu trả lời).
Cho các em xem bản đồ thế giới (ở cuối bài).
Giải thích: bản đồ này chỉ ra các tôn giáo tồn tại ở những vùng miền khác nhau trên thế giới. Có 5
nhóm người hay nền văn minh lớn: Phương Tây, Phương Đông, Trung Đông, Châu Á và Châu
Phi.
Hãy yêu cầu một bạn học sinh đứng dạy và giúp bạn xác định những điểm chung cho mỗi nền
văn minh.
Nhờ bạn đó giữ Bảng địa lý và tôn giáo, trong khi đó nhờ một em khác đọc tôn giáo lớn thứ nhất
(như Kito giáo hay Công giáo và Tin lành) và chỉ ra những vùng đất. Tiếp tục cho đến khi đi hết
các vùng và tôn giáo.
Hỏi: Bản đồ chỉ ra những tôn giáo chính của thế giới. Nhìn từ bản đồ, những vùng địa lý và tôn
giáo có liên quan đến nhau?
Giải thích: Tôn giáo của một người thường là kết quả của gia đình và nơi sinh,
Nhờ học sinh chỉ một điểm trên bản đồ khi giải thích:
Một người sinh ra ở Ả rập xê Saudi hay Pakistan thì nhiều khả năng người đó theo đạo Hồi.
Một người sinh ra ở Burma hay Tây tạng nhiều khả năng người đó theo đạo Phật.
Một người sinh ra ở Ấn độ nhiều khả năng người đó theo đạo Hindu.
Một người sinh ra ở Châu âu hay Mỹ là người Công giáo
Một người sinh ra ở Bắc Hàn, nhiều khả năng người đó vô thần (tức người không tin và
Chúa hay Thần thánh).
Giải thích: Điều này không có nghĩa là không tồn đạo Hồi, hay Kito hay Vô thần ở những phần
khác của thế giới. Ví dụ có đạo Hindu ở Châu Âu và đạo Phật ở Mỹ và vô thần ở Ấn độ. Điều này
chỉ có nghĩa là một số nơi trên thế giới có nhiều người theo đạo đó hơn những nơi khác.
Hỏi và thảo luận: Một người có thể thay đổi tôn giáo khi lớn lên không dù cho có thể khó khăn do
cảm giác của gia đình hay xã hội hay truyền thống văn hóa? Có thể làm được không?
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• Em có nghĩ xã hội nên cho phép hay đổi tín ngưỡng?
Giải thích: 3/4 dân số thế giới sống dưới các chính phủ nơi có sự hạn chế mạnh mẽ và phản đối
nghiêm trọng về tôn giáo. Ở một số nước, nếu bạn có thay đổi tôn giáo hay nếu bạn nói bạn
không tôn giáo, bạn có thể bị bắt giam đi tù. Thật không may, con số này lại đang tăng lên.
KẾT LUẬN

(5 phút)

Hãy chỉ vào các tờ poster nhỏ, Quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Nhờ học sinh đọc to lên.
Hỏi: Điều này có nghĩa điều chúng ta nói hay cách chúng ta nói khi chúng ta nói về niềm tin tôn
giáo?
•

Điều gì chúng ta học từ câu chuyện về người phụ nữ trên máy bay? (nó dạy cho chúng ta bài
học rằng chúng ta cần chấp nhận và tôn trọng những người xunh quanh bất kể họ thuộc tôn
giáo nào, tầng lớp nào, nhóm người nào. Tất cả chúng ta đều bình đẳng.)

•

Một số giá trị mà tất cả chúng ta đều chia sẻ như nhau bất kể tôn giáo hay tín ngưỡng, đó là
gì?

Hãy liệt kê mọi câu trả lời lên trên bảng, như đối xử tử tế với người khác, yêu thương gia đình và
bạn bè, thành thật, công ích cho cộng đồng không giết hay trộm cắp cướp giật.
GỢI Ý CHO GIÁO VIÊN: Hãy tạo một lớp học nhạy cảm văn hóa bằng cách duy trì tính
trung lập. Hãy thể hiện là sự khoan dung tôn giáo có thể được dạy một cách thành công
trong nhóm. Hãy giữ trong khuôn khổ quyền con người và danh giới của quốc gia bạn.

THỬ THÁCH
Nói: Trong tuần này, hãy tìm người có khác biệt tôn giáo tín ngưỡng với bạn và hãy hỏi họ giải
thích cho bạn nghe. Nghe cẩn thận và tôn trọng. Cảm ơn họ đã chia sẻ.
•

Mong gặp lại các em lần tới. Chúc các em một tuần tuyệt vời!

GHI NHỚ: Đừng quên thu lại các bạn sao UDHR và CRC.
Giữ chúng ở nơi an toàn cùng với các tấm poster về quyền con người.
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GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN
Bạn nghĩ gì về bài học hôm nay?

Lần tới cần thay đổi gì không?

(Hiệu đính từ Keating-Chetwynd, Sarah, ed., Cách các giáo viên hỗ trợ giáo dục quyền con người và công dân: Khung
phát triển năng lực. Council of Europe, 2008, p. 61.)
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TÀI LIỆU

BẢNG HỎI
TÔI SINH RA Ở (Tên nước) ___________________________

TÔI E NGẠI

________________________________________

NHẠC YÊU THÍCH CỦA TÔI

__________________________________

TRÒ CHƠI YÊU THÍCH CỦA TÔI

____________________________________

MÀU SẮC YÊU THÍCH CỦA TÔI ___________________________________

BẢNG HỎI
TÔI SINH RA Ở (Tên nước) ___________________________

TÔI E NGẠI

________________________________________

NHẠC YÊU THÍCH CỦA TÔI

__________________________________

TRÒ CHƠI YÊU THÍCH CỦA TÔI

____________________________________

MÀU SẮC YÊU THÍCH CỦA TÔI ___________________________________
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THẺ BÀI TÔN GIÁO

TIN LÀNH

DO THÁI

ĐẠO PHẬT

HINDU

CÔNG GIÁO

ĐẠO HỒI

Cắt theo đường viền
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PHƯƠNG TÂY
Cơ Đốc Giáo

PHƯƠNG TÂY
Cơ Đốc Giáo

NGƯỜI CHÂU PHI, CHÂU Á,
PHƯƠNG ĐÔNG, TRUNG ĐÔNG, MIỀN TÂY

CÁC DÂN SỰ CHỦ YẾU CỦA THẾ GIỚI

NGƯỜI CHÂU PHI
Hồi Giáo
Cơ Đốc Giáo
và
Tôn Giáo Truyền
Thống Châu Phimm

TRUNG ĐÔNG
Hồi Giáo (Sunni Và Shia)

PHƯƠNG TÂY
Cơ Đốc Giáo

CHÂU Á
Phật Giáo, Thần Đạo,
Ấn Độ Giáo

PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ Đốc Giáo Chính Thống

BẢNG ĐỊA LÝ VÀ TÔN GIÁO

NHỮNG NỀN
VĂN MINH

QUỐC GIA

NHỮNG
TÔN GIÁO
CHÍNH

Phương
Tây

Châu Âu và Bắc
và Nam Mỹ

Kito
(Công giáo và
Tin lành)

Phương
Đông

Nga, Ukraine,
Ethiopia,
Bồ đào nha

Chính thống
giáo đông
phương
Kito giáo

Châu Á

Trung quốc,
Nhật, Hàn,
Indonesia

Đạo Phật,
Đạo Khổng,
Shinto

Saudi Arabia,
Yemen, Iran,
Morocco, Iraq

Islam
Sunni và Shia

Hầu hết các
nước châu Phi
và Nam Phi

Islam,
Tôn giáo truyền
thống của Châu
Phi, Kito giáo

Trung Đông

Châu Phi
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Đa dạng tôn giáo cho tất cả mọi người
Trên một chuyến bay của hang hàng không Anh, một người phụ nữ trung tuổi giàu có người Nam
Phi được xếp ngồi cạnh người đàn ông da đên đạo Hồi. Bà gọi tiếp vein đến để phàn nàn về việc
chỗ ngồi.
Tiếp viên hỏi “Thưa bà, có vấn đề gì ạ?”
Bà nói “cô không nhìn thấy à? Cô xếp tôi ngồi cạnh một người đàn ông da đen đạo Hồi. Tôi
không thể ngồi cạnh người ghê tởm này được. Hãy đổi chỗ cho tôi!”
Người tiếp viên trả lời “thưa bà xin hãy bình tĩnh”. “hôm nay chuyến bay đã đủ ghế, nhưng tôi sẽ
nói cho bà biết tôi sẽ làm gì: tôi sẽ đi và kiểm tra xem ở hạng nhất còn ghế trống nào không”.
Người đàn bà hớn hở nhìn người đàn ông đang căm phẫn cạnh mình (chưa kể đến những hành
khách xung quanh.)
Vài phút sau tiếp viên quay lại với tin vui cho người đàn bà, người nhìn những người xung quanh
với nụ cười tự mãn. “thưa bà, thật đáng tiếc là hạng ghế phổ thông đã kín nhưng chúng tôi còn 1
ghế ở hạng sang cho bà”.
Trước khi người đàn bà có cơ hội trả lời thì người tiếp viên đã nói
tiếp. “ Đây thật là ngoại lệ chúng tôi mới nâng hạng thế này, tuy
nhiên tôi đã có sự cho phép đặc biệt từ phía cơ trưởng. Nhưng
xét trong tình huống này, cơ trưởng cảm thấy thật không thoải
mái cho ai đó bị buộc phải ngồi cạnh một người khó chịu.”
Với điều đó, cô quay sang người đàn ông da đen ngồi cạnh người
phụ nữ và nói: “giờ nếu ông muốn lấy đồ của mình, thưa ông, tôi
đã chuẩn bị sẵn ghế cho ông rồi.”
Rõ ràng nhiều người hành khách xunh quanh đã đứng lên và cho
một tràng pháo tay khi người đàn ông đạo Hồi đi về phía trước
khoang máy bay và tiến về phía chỗ ngồi ở khoang hạng nhất.

(Hiệu đính từ http://www.pravsworld.com/respect-diversity/)
* Kaffir là một từ xúc phạm trong quá khứ người Nam Phi dùng để
chỉ người da đen hay nước ngoài.
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TUYÊN BỐ QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

ĐIỀU 18

Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, và tôn
giáo, kể cả tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình,
và tựu do bày tỏ tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng các
hình thức như truyền giảng, thực hành, thờ cúng và tuân thủ
các nghi lễ, dưới hình thức cá nhân hay tập thể, tại nơi công
cộng hoặc nơi riêng tư.
LƯỢC GIẢN
1. Tất cả chúng ta đều có quyền có suy nghĩ riêng hay tín
ngưỡng hay tôn giáo;
2. Chúng ta có thể thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng nếu
chúng ta muốn;
3. Chúng ta có thể răn dạy hay thực hành hay thờ cúng như
chúng ta muốn.

CÔNG ƯỚC QUYỀN TRẺ EM
ĐIỀU 14

Bạn có quyền nghĩ và tin điều bạn muốn và thực hành
tôn giáo của bạn miễn sao không ngăn cản người khác
thực hiện quyền của họ.
Cha mẹ nên hướng dẫn con cái trong những
vấn đề này.
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