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Sơ Lược về NGÀY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM
11-5
Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam đã thành hình theo một diễn tiến khởi đầu từ bang
Virginia, vào năm 1994.
Do Nghị Viên Alan Mayer đề xướng và tám đồng viện bảo trợ, ngày 8-2-1994, Hạ
Viện tiểu bang Virginia đã thông qua Quyết Nghị số 275, và Thượng Viện Virginia
cũng thông qua Quyết Nghị này vào ngày 17-2-1994, quy định ngày 11-5-1994 là
Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam tại Virginia.
Ngày 25-2-1994, một phái đoàn gồm quý vị lãnh đạo tinh thần và đại diện của Cộng
Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân
Bản đã tới Nghị Viện Virginia tại Thủ Phủ Richmond để chính thức nhận Quyết Nghị
275 từ tay các Nghị Viên và Nghị Sĩ tiểu bang. Trong lễ trao tặng Quyết Nghị định
ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, Nghị Viên Alan Mayer đã tuyên bố: Lời Kêu Gọi
của Cao Trào Nhân Bản công bố ngày 11-5-1994 đã “nói lên nguyện vọng và nỗi
khao khát của dân chúng Việt Nam, và nó cũng không khác gì bản tuyên ngôn dành
độc lập và các văn kiện lịch sử đòi tự do và công lý của Hoa Kỳ”.
Ngay sau khi Nghị Viện bang Virginia thông qua Quyết Nghị 275 định ngày 11-5 là
Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, một nỗ lực đã được phát huy trong Cộng Đồng
người Việt Tị Nạn để vận động Quốc Hội Liên Bang Hoa kỳ cùng chấp nhận ngày
11-5 là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam. Tại Thượng Viện Liên Bang, Nghị Sĩ
Charles Robb đệ trình Dự Thảo Quyết Nghị số S.R. 168, được đồng bảo trợ của 19
nghị sĩ.
Tại Hạ Viện Liên Bang, nữ Dân Biểu Leslie Byrne đệ trình Dự Thảo Quyết Nghị số
H.R. 333, với đồng bảo trợ của 221 Dân Biểu. Cả hai Dự Thảo cùng có nội dung
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tương tự như Quyết Nghị 275 của Nghị Viện Bang Virginia.
Cộng Đồng Việt Nam khắp các tiểu bang đã tích cực vận động các đại diện dân cử
tại địa phương mình nên hai Dự Thảo 168 và 333 đã được Lưỡng Viện Quốc Hội tu
chính, trở thành Dự Thảo SJ 168 và thông qua với đa số tuyệt đối, chuyển sang
Hành Pháp ngày 20-5-1994. Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành ngày 25-5-1994,
trở thành Công Luật số 103-258 (Public Law No. 103-258), quy định ngày 11-5-1994
là “Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam”.
Từ năm 1995, Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể hàng
năm tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ.
Như vậy, Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam được các nhà lập pháp Hoa Kỳ định vào
ngày 11-5 là để đánh dấu ngày công bố Lời Kêu Gọi do Bác Sĩ Quế đưa ra tại
Sàigòn, đòi nhân quyền, tự do và dân chủ cho toàn dân Việt Nam, vì “Lời Kêu Gọi”
được coi như “phản ảnh ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam”.
Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam 11-5 không phải là ngày do Bác Sĩ Quế chọn. Đó là
công vận động của tập thể người Việt tị nạn. Nhưng ngày 11-5 không phải là Ngày
Nhân Quyền cho người Tị Nạn, vì người tị nạn đang được hưởng những nhân
quyền mà người Việt tại quốc nội không có. Theo đúng tinh thần và diễn tiến đưa
đến tên gọi của nó, ngày 11-5 là “NGÀY NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM”
Sở dĩ Nghị Viện Bang Virginia định ngày 11-5 là Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam, vì
bốn năm trước đó, ngày 11-5-1990, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế đã công khai đưa ra
Lời Kêu Gọi của Cao Trào Nhân Bản tại Sàigòn, đòi nhà cầm quyền Cộng Sản phải
tôn trọng các nhân quyền căn bản của người dân, phải chấp nhận sinh hoạt chính trị
đa nguyên, phải trả lại người dân quyền lựa chọn một chính thể phù hợp với nguyện
vọng của mình qua bầu cử tự do và công bằng. Sau đó, BS Quế bị bắt, và bị kêu án
20 năm tù vào năm 1991.
Văn bản tiếng Việt của Công Luật 103-258:
Luật quy định “Ngày Nhân quyền Việt Nam” 11 tháng 5
CÔNG LUẬT 03-258 – 25 THÁNG 5, 1994
Nghị Quyết Chung Chọn ngày 11 tháng 5 năm 1994 là "Ngày Nhân Quyền Việt
Nam"
Xét rằng ngày 11 tháng 5, 1994, là kỷ niệm lần thứ tư ngày công bố Lời Lêu Gọi của
Cao Trào Nhân Bản tại Việt Nam;
Xét rằng Lời Kêu Gọi yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội về việc tôn trọng các nhân
quyền căn bản, chấp nhận hệ thống đa đảng và phục hồi quyền của nhân dân Việt
Nam được tự chọn thể chế chính quyền qua bầu cử tự do và công bằng, phản ảnh ý
chí và nguyện vọng của dân tộc Việt Nam;
Xét rằng tác giả Lời Kêu Gọi và hàng ngàn người Việt vô tội, kể cả các lãnh tụ tôn
giáo, đã bị cầm tù bởi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vì cuộc tranh đấu bất
bạo động của họ cho tự do và nhân quyền;
Xét rằng các nhà lãnh đạo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang tìm kiếm
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việc mở rộng liên hệ ngoại giao và thương mại với toàn thế giới;
Xét rằng Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, trong tư cách lãnh đạo của thế giới tự do, có
trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ tự do và phát huy việc tôn trọng nhân quyền
trên khắp thế giới; và
Xét rằng Quốc Hội hối thúc Hà Nội phóng thích tức thì và vô điều kiện tất cả tù nhân
chính trị, cùng với việc phục hồi cho họ tất cả các quyền dân sự và nhân quyền; cam
đoan bảo đảm cho mọi người Việt được bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt
tín ngưỡng, xu hướng chính trị, hay những liên hệ trong quá khứ; phục hồi tất cả
nhân quyền căn bản, như tự do ngôn luận, tôn giáo, di chuyển, và lập hội; loại bỏ hệ
thống độc đảng và để cho tất cả các tổ chức chính trị được hoạt động mà không bị
đe dọa hay quấy nhiễu và công bố một khuôn khổ cùng lịch trình cho bầu cử tự do
và công bằng dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc để cho nhân dân Việt Nam được
quyền tự chọn cho mình thể chế chính quyền: Bởi các lẽ ấy
Thượng và Hạ Viện của Quốc Hội Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ họp và quyết nghị,
Rằng ngày 11 tháng Năm, 1994, được chọn là “Ngày Nhân Quyền Việt Nam” để hỗ
trợ cho những nỗ lực của Cao Trào Nhân Bản tại Việt Nam trong công cuộc hoàn
thành tự do và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, và Tổng Thống có thẩm quyền
và được yêu cầu ban hành một tuyên cáo kêu gọi nhân dân Hợp Chúng Quốc Hoa
Kỳ kỷ niệm ngày này với các lễ nghi và hoạt động tương xứng.
Chấp thuận ngày 25 tháng Năm, 1994.
Tổng Thống Bill Clinton ký ban hành thành Công Luật (Public Law) 103-258.
Văn bản tiếng Anh của Công Luật 103-258:
PUBLIC LAW 103-258 – MAY 25, 1994
Public Law 103-258
103d Congress
Joint Resolution Designating May 11, 1994, as "Vietnam Human Rights Day"
Whereas May 11, 1994, is the fourth anniversary of the issuance of the Manifesto of the NonViolent Movement for Human Rights in Vietnam;
Whereas the Manifesto, which calls upon Hanoi to respect basic human rights, accept a
multiparty system, and restore the right of the Vietnamese people to choose their own form of
government through free and fair elections, reflects the will and aspirations of the people of
Vietnam;
Whereas the author of the Manifesto and thousands of innocent Vietnamese, including religious
leaders, are imprisoned by the Socialist Republic of Vietnam because of their nonviolent struggle
for freedom and human rights;
Whereas the leaders of the Socialist Republic of Vietnam are seeking to expand diplomatic and
trade relations with the rest of the world;
Whereas the United States, as the leader of the free world, has a special responsibility to
safeguard freedom and promote the protection of human rights throughout the world; and
Whereas the Congress urges Hanoi to release immediately and unconditionally all political
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prisoners, with full restoration of their civil and human rights; guarantee equal protection under
the law to all Vietnamese, regardless of religious belief, political philosophy, or previous
associations; restore all basic human rights, such as freedom of speech, religion, movement, and
association; abolish the single party system and permit the functioning of all political
organizations without intimidation or harassment and announce a framework and timetable for
free and fair election under the sponsorship of the United Nations that will allow the Vietnamese
people to choose their own form of government: Now, therefore, be it
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in
Congress assembled, That May 11, 1994, is designated as "Vietnam Human Rights Day" in
support of efforts by the Non-Violent Movement for Human Rights in Vietnam to achieve freedom
and human rights for the people of Vietnam, and the President is authorized and requested to
issue a proclamation calling upon the people of the United States to commemorate such day with
appropriate ceremonies and activities.
Approved May 25,1994.
LEGISLATIVE HISTORY – S.J. Res. 168
CONGRESSIONAL RECORD, Vol.140 (1994):
May 4, considered and passed Senate.
May 11, considered and passed house, amended
May 17, Senate concurred in house arnendments

Nguồn:http://www.caotraonhanban.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Item
id=40

Lễ kỷ niệm 19 năm Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam
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Cựu dân biểu Leslie Byrne, tác giả của Nghị quyết lập ra Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5, phát biểu tại
buổi lễ, bà mong muốn "được chứng kiến tiến bộ từng chút một, chứ không mơ đến một phép mầu là tất cả
mọi người đều được hưởng nhân quyền đầy đủ,” 9 tháng 5, 2013.

Tin VOA 10 tháng 5, 2013: Tại Lễ đánh dấu 19 năm Ngày Nhân quyền Việt Nam được tổ
chức ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm, các đại biểu gồm nhiều nhà tranh đấu tích
cực cho dân chủ và nhân quyền, trong đó có nhiều nhà lập pháp và giới chức chính phủ Mỹ,
nhận thấy rằng phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền nay đang trên đà phát
triển đáng kể tại Việt Nam, song hồ sơ dân chủ và nhân quyền của nước này tiếp tục tích
lũy nhiều vi phạm cần phải được quốc tế quan tâm nhiều hơn, và có biện pháp khắc phục.
Lễ kỷ niệm thường niên Ngày nhân quyền Việt Nam, 11 tháng 5 là dịp quan trọng để phong
trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế rà soát lại
tình trạng dân chủ và nhân quyền của quốc gia do một Ðảng Cộng sản cai trị này.
Tại lễ đánh dấu năm thứ 19 Ngày Nhân quyền Việt Nam vừa được tổ chức tại trụ sở Quốc
hội Hoa Kỳ hôm thứ Năm, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân của Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao
trào Nhân bản nói dân chủ và nhân quyền tiếp tục bị chà đạp tại Việt Nam:
“Mục đích của Lễ kỷ niệm năm nay: thứ nhất là tố cáo với dư luận thế giới rằng Việt Nam
tiếp tục đàn áp tự do, dân chủ, và dân chúng Việt Nam vẫn bị tước bỏ những nhân quyền
căn bản; thứ hai là chúng tôi kêu gọi dư luận quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ của chính phủ
và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đòi
tự do dân chủ bằng phương pháp bất bạo động; thứ ba là chúng tôi muốn chứng tỏ với
đồng bào trong nước là chúng ta không quên những anh em đang tranh đấu trong nước, mà
chúng ta đang sát cánh với họ để cùng tranh đấu cho một mục tiêu là nước Việt Nam dân
chủ và nhân quyền.”
Những lời kêu gọi này dựa trên thực tế cho thấy là hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn
trong tình trạng được các đại biểu dự Lễ kỷ niệm mô tả là “đáng báo động, ” như phát biểu
của Dân biểu Frank Wolf , nhà lập pháp đồng bảo trợ Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013
được công bố tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm trước.
“Các điều kiện vẫn không sáng sủa tại Việt Nam,” dân biểu Wolf nói, “đàn áp tín ngưỡng vẫn
thường xuyên xảy ra. Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ mới đây vừa phổ biến một phúc trình
mà tôi có được một bản sao cho thấy phải đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần
đặc biệt quan tâm CPC.”
“Do đó dịp đánh dấu hôm nay gởi đi một thông điệp đến cho mọi chính phủ -- cả chính phủ
Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam, ” cựu Dân biểu Leslie Byrne, tác giả của Nghị quyết lập ra
Ngày Nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5 nói. “Chúng tôi không xao lãng, chúng tôi biết rõ
rằng nhân quyền bị chà đạp tại Việt Nam, và chúng tôi tiếp tục nêu lên những vi phạm đó
cho đến khi nào các chính phủ phải lưu ý đến.”
Phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền chưa tạo được một làn sóng theo dáng
dấp của “Mùa xuân Ả Rập,” song theo Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thì công cuộc đấu tranh
đã tiến được những bước dài đáng kể:
“Cách đây 10 năm chúng ta không thấy được một tia hy vọng gì cả. Nhưng bây giờ chúng ta
đã nhìn thấy không chỉ là một tia sáng cuối đường hầm, mà là cả một bó đuốc do các anh
em trẻ càng ngày càng đông thắp sáng lên. Cho chúng ta thấy là Việt Nam sẽ phải thay đổi
hết sức nhanh chóng. Nhà cầm quyền Việt Nam không có một cách thức nào, một phương
pháp để mà đi ngược lại xu hướng thời đại, đi ngược lại ý kiến của dân chúng. Chúng tôi
nghĩ rằng công cuộc vận động của hải ngoại đã đóng góp được một phần nào trong công
cuộc tranh đấu đó, và nhờ sự lên tiếng ở hải ngoại mà đồng bào trong nước cảm thấy ấm
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lòng hơn, vững tin hơn, và họ đã quyết tâm tranh đấu, giữ vững được hàng ngũ, và tiếp tục
phát triển một cách mạnh mẽ. Ðiều đáng mừng nhất là các anh em trẻ càng ngày càng tham
gia rất đông, họ không còn sợ nữa, họ nhất quyết phải đòi cho được tự do dân chủ bằng
mọi giá. Cách đây độ 20 năm, chúng ta chỉ thấy có được một Nguyễn Ðan Quế, một Ðoàn
Viết Họat hoặc Hòa thượng Quảng Ðộ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, còn bây giờ chúng ta
không thể đếm được, từ Phạm Hồng Sơn, đến Nguyễn Văn Ðài, Tạ Phong Tần, Luật sư Lê
Quốc Quân, nhạc sĩ trẻ Việt Khang. Tóm lại là chúng ta không thể kể hết được, thì đó là
điều mà chúng ta đã vận động được, tranh đấu được để các anh em trẻ ở hải ngoại và trong
nước tham gia vào cuộc tranh đấu chung của đất nước.
“Cá nhân tôi mong muốn được chứng kiến sự tiến bộ từng chút một, chứ không mơ đến một
phép mầu là tất cả mọi người đều được hưởng nhân quyền đầy đủ,” cựu Dân biểu Leslie
Byrne nói với đài VOA. “Tôi chỉ mong rằng nhà cầm quyền sẽ bắt đầu lắng nghe, và nhận
biết rằng hành vi của họ đang bị theo dõi, và mỗi năm chúng ta có thể thấy được một ít cải
thiện, chỗ này tiến bộ một chút, chỗ chia tiến bộ một ít, và tôi hy vọng là vào dịp đánh dấu
năm thứ 20 Ngày Nhân quyền Việt Nam, chúng ta sẽ thấy được thêm một ít tiến bộ nữa.”

Nguồn:http://www.caotraonhanban.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
7303:l-k-nim-19-nm-ngay-nhan-quyn-cho-vit-nam&catid=8:tin-tc&Itemid=32

Nhân quyền
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Nhân quyền, hay quyền con người (tiếng Anh: Human rights) là những quyền tự nhiên của
con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào.
Nhân quyền được xem là một trong mười sáng kiến làm thay đổi thế giới, cùng với nông
nghiệp, phân tâm học, thuyết tương đối, vắc xin, thuyết tiến hóa, World Wide Web, xà
phòng, số không, và lực hấp dẫn.[1]
Trong bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, Thomas Jefferson đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản
làm cơ sở cho sự thành lập chính phủ dân chủ. Các chính phủ trong thể chế dân chủ không
ban phát các quyền tự do cơ bản mà Jefferson đã nêu, mà chính các chính phủ đó được lập ra
để bảo vệ các quyền tự do đó – các quyền mà mọi cá nhân hiển nhiên có do sự tồn tại của
mình.
Theo quan điểm của các nhà triết học thời đại khai sáng của thế kỷ 17 và 18 thì các quyền
không thể tước bỏ được là các quyền tự nhiên do Tạo hóa ban cho họ. Các quyền này không
bị phá hủy khi xã hội dân sự được thiết lập và không một xã hội hay một chính phủ nào có
thể xóa bỏ hoặc “chuyển nhượng” các quyền này.
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Các quyền không thể tước bỏ bao gồm quyền được sống, quyền tự do (các quyền tự do ngôn
luận và thể hiện, quyền tự do tín ngưỡng và nhận thức, quyền tự do lập hội) quyền mưu cầu
hạnh phúc và quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, đây chưa phải là bản
liệt kê đầy đủ các quyền mà các công dân có được trong một nền dân chủ. Các xã hội dân chủ
đồng thời thừa nhận các quyền dân sự như quyền được xét xử công bằng, và còn lập nên các
quyền chủ chốt mà bất kỳ chính phủ dân chủ nào cũng phải duy trì. Vì các quyền này tồn tại
không phụ thuộc vào chính phủ, do đó chúng không thể bị luật pháp bãi bỏ cũng như không
phụ thuộc vào ý muốn nhất thời của đa số cử tri nào đó. Ví dụ như điều sửa đổi bổ sung đầu
tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ không đưa ra quyền tự do tín ngưỡng hay tự to báo chí cho dân
chúng. Điều sửa đổi bổ sung đó nghiêm cấm Quốc hội thông qua các luật vi phạm tới tự do
ngôn lụân, tự do tín ngưỡng và quyền hội họp ôn hòa. Nhà sử học Leonard Levy đã phát
biểu: “Các cá nhân có thể tự do khi chính phủ của họ không tự do”.
Các nội dung chi tiết và các thủ tục của luật pháp liên quan tới quyền con người cần phải thay
đổi tùy theo xã hội, nhưng tất cả các nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây
dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đó.

Mục lục








1 Lịch sử Nhân quyền
o 1.1 Thế giới cổ đại
o 1.2 Trụ Cyrus
o 1.3 Hiến chương Magna Carta
o 1.4 Nhân quyền thời Cận đại
o 1.5 1800 đến Đệ nhất Thế chiến
o 1.6 Giữa Đệ nhất và Đệ nhị Thế chiến
o 1.7 Sau Đệ nhị Thế chiến
 1.7.1 Rights in War and the Geneva Conventions
 1.7.2 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
 1.7.3 Các Hiệp ước Nhân quyền
2 Các tổ chức Quốc tế
o 2.1 Liên hiệp Quốc
 2.1.1 Hội đồng Nhân quyền
 2.1.2 Các tổ chức LHQ khác
o 2.2 Hội Hồng Thập Tự Quốc tế
3 Xem thêm
4 Tham khảo
5 Liên kết ngoài

Lịch sử Nhân quyền
Thế giới cổ đại
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Bản khắc Luật Hammurabi, bảo tàng Louvre
Bộ luật cải cách, của Urukagina thành phố Lagash, được biết đến sớm nhất (khoảng năm
2350 TCN) đã nói đến những khái niệm về quyền ở mức độ nào đó, văn bản chính thức bộ
luật đó của ông ta vẫn chưa được tìm thấy.
Bộ luật cổ nhất hiện còn ngày nay là Neo-Sumerian Luật Ur-Nammu (khoảng 2050 TCN).
Một số bộ luật khác cũng được ban hành ở Mesopotamia, gồm cả Bộ luật Hammurabi
(khoảng 1780 TCN) một trong những ví dụ điển hình nhất của loại tài liệu này. Nó có các
luật, và hình phạt nếu những luật này bị vi phạm ở nhiều khía cạnh khác nhau, kể cả nữ
quyền, quyền trẻ em, và quyền của nô lệ.
Lời tựa của những bộ luật này viện dẫn sự đồng ý thiêng liêng của Thần của người
Mesopotamian. Xã hội thường xuất phát từ nguồn gốc của nhân quyền trong các tài liệu tôn
giáo. Kinh Vệ đà, Kinh Thánh, Kinh Koran và sách văn tuyển Luận Ngữ của Khổng Tử cũng
trong số những tài liệu ra đời sớm đã nêu ra những vấn đề về nghĩa vụ, quyền, và bổn phận
của con người.

Trụ Cyrus
Bài chi tiết: Trụ Cyrus
Trụ Cyrus(hay Cyrus Cylinder) được cho là hiến chương đầu tiên của nhân quyền thế
giới,[2][3][4] " ra đời trước hiến chương Magna Carta hơn một ngàn năm".[3] Một bản mẫu của trụ
được Iran tặng cho Liên hiệp Quốc vào năm 1971.[5] Trụ này có từ thời vua Cyrus II, tức
Cyrus Đại đế (559 TCN - 530 TCN) - vị Hoàng đế sáng lập ra Đế quốc Ba Tư hùng mạnh.
Tuy là một nhà chinh phạt hiển hách, ông cũng được ca ngợi về vấn đề nhân quyền. Sau khi
đánh bại quân Babylon và chinh phạt luôn cả Đế quốc Tân Babylon, ông ghi nhận về chiến
công lừng lẫy này qua Trụ Cyrus. Theo Trụ này, Hoàng đế Cyrus Đại Đế luôn tôn trọng các
vị Thần trong tín ngưỡng của Babylon, phục hồi những ngôi đền ở kinh đô Babylon và giải
phóng những thần dân ngoại lai thoát khỏi ách nô lệ. Những việc làm này của nhà vua đã trở
thành biểu tưởng của sự khoan dung và kính trọng các tôn giáo khác. Trong Đế quốc Ba Tư,
Hoàng đế Cyrus Đại Đế đặt ra luật pháp trị vì muôn dân, và trăm họ cảm thấy kính mến ông
hơn là e sợ ông. Những ý tưởng của nhà vua Ba Tư về chính phủ có ảnh hưởng đến nhân
quyền.[6]
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Hiến chương Magna Carta
Bài chi tiết: Hiến chương Magna Carta
Hiến chương Magna Carta của người Anh lần đầu tiên được công bố năm 1215. Hiến
chương này có ảnh hưởng đến sự phát triển của thông luật (common law) và nhiều tài liệu
liên quan đến hiến pháp như bản Hiến pháp Hoa Kỳ, đặc biệt là Đạo luật Nhân quyền (Bill of
Rights), và nó được xem là một trong những tài liệu pháp lý quan trọng nhất trong lịch sử dân
chủ. Hiến chương này cũng sớm có ảnh hưởng lớn đến quá trình lịch sử dẫn đến hiến pháp
hiện nay.
Hiến chương Magna Carta còn là một trong những tài liệu pháp lý đầu tiên tiết chế quyền lực
của nhà nước để bảo vệ các quyền của công dân nước đó. Hiện nay, giá trị còn tồn tại lớn
nhất của nó là luật bảo thân (habeas corpus - thân xác thuộc về người). Quyền này phát sinh
từ các điều 36, 38, 39 và 40 của Hiến chương Magna Carta năm 1215. Nó cũng bao gồm due
process of law (luật tôn trọng tất cả các quyền hợp pháp của công dân).

Nhân quyền thời Cận đại
1800 đến Đệ nhất Thế chiến

Hội đồng Quốc gia Pháp thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ngày 26 tháng 8,
1789

Giữa Đệ nhất và Đệ nhị Thế chiến
Sau Đệ nhị Thế chiến
Rights in War and the Geneva Conventions
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Hiệp định Geneva Đầu tiên 1864

Sự Tiến triển của Hiệp định Geneva từ 1864 đến 1949
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Bài chi tiết: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

"Đây không phải là hiệp ước treaty...[Trong tương lai, nó] có thể trở thành một Hiến chương
Magna Carta Quốc tế."
Các Hiệp ước Nhân quyền

Các tổ chức Quốc tế
Liên hiệp Quốc
Bài chi tiết: Liên hiệp Quốc
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Đại Hội đồng LHQ
Liên hiệp Quốc (LHQ) là cơ quan liên chính phủ đa phương duy nhất có quyền xét xử quốc
tế được chấp nhận rộng rãi về pháp chế nhân quyền chung.[7] Tất cả các cơ quan của LHQ có
chức năng tư vấn cho Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp
Quốc, và có rất nhiều các ủy ban ở trong LHQ có trách nhiệm bảo vệ các hiệp ước nhân
quyền khác nhau. Bộ phận có thâm niên nhất của LHQ về nhân quyền là Văn phòng Cao Ủy
về Nhân Quyền. LHQ được quốc tế ủy thác về:

“

...thực hiện hợp tác quốc tế về giải quyết các vấn đề quốc tế như kinh tế, xã hội,
văn hóa, hay nhân quyền, và về xúc tiến và khuyến khích việc tôn trọng nhân
quyền và các quyền tự do cơ bản cho mọi người không phân biệt sắc tộc, giới
tính, ngôn ngữ, hay tôn giáo.

”

—Mục 1-3 của Hiến Chương Liên hiệp Quốc

Hội đồng Nhân quyền

Biểu tượng Hội đồng Nhân Quyền LHQ
Bài chi tiết: Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc
Hội đồng Nhân quyền LHQ, được thành lập ở Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới 2005 (2005
World Summit) để thay thế Ủy ban Liên hiệp Quốc về Nhân quyền (United Nations
Commission on Human Rights), có nhiệm vụ điều tra sự vi phạm nhân quyền [8]. Hội đồng
Nhân quyền là một tổ chức trực thuộc Đại Hội đồng Liên hiệp Quốc [9] và báo cáo trực tiếp
với tổ chức này. Nó được xếp dưới Hội đồng Bảo an. Bốn mươi bảy quốc gia trên một trăm
chín mươi mốt ghế thành viên trong Hội đồng được bầu thông qua hình thức bỏ hiếu kín theo
nguyên tắc đa số tương đối (trên 50%) ở Đại Hội đồng. Các thành viên phục vụ tối đa sáu
năm và có thể bị đình chỉ nếu vi phạm nhân quyền. Hội đồng này được đặt ở Geneva và họp
một năm ba lần; trường hợp khẩn cấp có thể có thêm các cuộc họp bổ sung.[10]
Hội đồng này còn có các chuyên gia độc lập (báo cáo viên) để điều tra các vi phạm nhân
quyền và báo cáo lại cho Hội đồng.
Hội đồng Nhân quyền có thể yêu cầu Hội đồng Bảo an đưa các vụ kiện ra Tòa án Tội phạm
Quốc tế (ICC) ngay cả những vấn đề ngoài quyền hạn của ICC.[11].

Hồng Thập Tự Quốc Tế
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Cờ của HHTTQT
Bài chi tiết: Hội Hồng Thập Tự Quốc tế

Xem thêm
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị
Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa
Thể loại:Nhân quyền theo quốc gia






Tham khảo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

^ “10 ideas that changed the world”. CNN.
^ Interview with United Nations Under-Secretary Shashi Tharoor
^ a b Abbas Milani. Lost Wisdom. 2004. Mage Publishers. p.12. ISBN 0-934211-90-6
^ U.N. chief awarded Cyrus cylinder The Iranian.com; Retrieved January 12, 2007
^ “Statement by Secretary General, U Thant, at presentation of gift from Iran to United
Nations” (Thông cáo báo chí). United Nations Press Section. 14 tháng 10 năm 1971.
^ Dennis Abrams, Xerxes, trang 25
^ Ball, Gready (2007) p.92
^ “United Nations Rights Council Page”. United Nations News Page.
^ “The United Nations System”.
^ Ball, Gready (2007) p.95
^ The Security Council referred the human rights situation in Darfur in Sudan to the ICC
despite the fact that Sudan has a functioning legal system

Liên kết ngoài





Thế nào là nhân quyền Video tiếng Anh trên www.humanrights.com
Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (LHQ - Tiếng Việt)
Nhân quyền - Nga

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
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Dã ngoại vì nhân quyền : RSF lên án việc hành hung
blogger Việt Nam
Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ sáu, ngày 10 tháng năm năm 2013

Phóng viên Không biên giới lên án việc đối xử thô bạo với các blogger tham dự dã ngoại vì nhân
quyền (@danlambao)

Ngày hôm qua, 08/05/2013, tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) có trụ sở tại Paris, đã ra thông
cáo lên án việc công an đối xử thô bạo với các blogger và công dân mạng tham gia cuộc dã ngoại vì
nhân quyền hôm Chủ nhật 05/05/2013. Phóng viên Không biên giới cho rằng chính quyền Việt Nam
cần phải cứng rắn kỷ luật các nhân viên công an đã dùng đến bạo lực.
Thông cáo viết : « Chúng tôi mạnh mẽ lên án lực lượng an ninh cố tình sử dụng bạo lực (…) Chúng tôi
quan ngại sâu sắc khi nhận thấy việc dùng bạo lực một cách không thể chấp nhận được, dường như
là câu trả lời tự động và có hệ thống của chính quyền dành cho tất cả các sáng kiến về tự do ngôn
luận. Chính quyền cần phải có các biện pháp kỷ luật mạnh tay để làm gương đối với các công an viên
đã dùng đến bạo lực ».
Phóng viên Không biên giới nhắc lại, những người tham gia dã ngoại vì nhân quyền tại Hà Nội hôm ấy
có thể tụ họp lại ở quanh hồ Hoàn Kiếm, tuy lực lượng an ninh hiện diện đông đảo. Tại Nha Trang,
các blogger bị ngăn trở đến điểm hẹn, điện thoại bị cắt. Còn tại Saigon, các blogger Nguyễn Hoàng
Vi, Nguyễn Sỹ Hoàng (Hành Nhân), Quốc Anh bị bắt giữ và bị đánh đập.
Trả lời RFI Việt ngữ, blogger Nguyễn Sỹ Hoàng cho biết bản thân anh không bị ảnh hưởng nhiều,
nhưng các bạn khác bị đối xử thô bạo hơn. Hôm sau khi đến đòi lại tài sản bị thu giữ, em gái và mẹ
của Nguyễn Hoàng Vi cũng đã bị hành hung. Tuy nhiên, các bạn vẫn giữ vững tinh thần. Anh kêu gọi
các bạn trẻ tiếp tục tham gia các sinh hoạt phổ biến kiến thức về nhân quyền trong những lần tới.
Nguyễn Sỹ Hoàng: « Thật ra thì bữa đó tôi và Hoàng Vi, Quốc Anh đang phân phát bản Tuyên ngôn
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Nhân quyền phổ quát cho mọi người, thì có một số nhân viên an ninh mặc thường phục đi theo ngăn
chận, làm khó dễ. Rồi họ bắt một số người như Quốc Anh, Hoàng Vi và hành hung họ. Tôi thì tôi chỉ
cầm điện thoại của Hoàng Vi chụp hình lại những diễn biến đó, thì họ tới giật điện thoại, sau đó họ
bắt mấy người kia.
Sau đó tôi và bạn bè tôi đang uống cà phê thì họ vô mời tôi đi làm việc. Bốn, năm người tới bắt tôi đi
làm việc, họ nói là không muốn dùng vũ lực với tôi, nhưng không đi thì không được. Họ kẹp cổ tôi
đưa ra một chiếc taxi đã chờ sẵn, đưa tôi về phường Hiệp Bình Chánh làm việc. Tới ba giờ rưỡi chiều
thì họ lại chuyển qua một đồn công an khác. Đến chiều tối, khoảng tám giờ họ mới thả tôi về. Khi về
tôi mới nghe các bạn khác bị bắt giam, bị khống chế rồi đánh đập. Còn riêng tôi thì tôi không kháng
cự cho nên họ không đánh tôi.
Nhưng qua chuyện đó, tôi thấy là việc phổ biến bản Tuyên ngôn Nhân quyền phổ quát toàn cầu đến
với người dân Việt Nam đúng là rất khó khăn. Bên Đoàn thanh niên, chính quyền không muốn phổ
biến chuyện đó, vì khi người dân mà biết những quyền lợi của mình thì có thể gây khó khăn cho chính
quyền. Do không ý thức rõ những quyền của mình nên người dân không đòi hỏi. Khi chúng tôi làm
chuyện đó thì họ thấy bị đụng chạm, nên họ phải dập thôi.
Khi mà tôi bị câu lưu một cách không mong muốn như vậy, thì chính họ đã vi phạm quyền tự do đi lại
của tôi, quyền tự do hội họp, tự do phổ biến thông tin cho nhiều người khác. Trong ngày hôm đó thì
họ chỉ giữ cùng lắm đến tám giờ tối thì họ phải thả ra thôi, vì họ không có cớ, không có lý do gì hết,
những điều chúng tôi làm không vi phạm pháp luật.
Một người đi phổ biến bản Tuyên ngôn Nhân quyền phổ quát như vậy mà lại bị ngăn chận, bị đánh
đập, bắt giữ, tra khảo, thì đó là chuyện rất vô lý ! Quốc Anh bị người ta đánh và chích roi điện, khi tôi
gặp lại, tôi thấy tinh thần Quốc Anh tuy là vẫn ổn nhưng sức khỏe yếu, người rất mệt mỏi. Hoàng Vi
cũng bị đánh đập. Đối với Hoàng Vi thì họ tịch thu bóp tiền, iPad…Nhà Hoàng Vi cũng lo lắng, lên đòi
lại với Vi thì lại bị công an phường kết hợp với Đoàn thanh niên, dân phòng, Hội phụ nữ…đánh đập.
Những người đã bị điểm mặt như tôi, Hoàng Vi hay Quốc Anh thì sẽ bị theo dõi, ngăn chận đến chỗ
công cộng. Nhưng chúng tôi mong rằng những người khác – những bạn sinh viên, những người trẻ
sẽ tiếp tục cái tinh thần đó, chia sẻ cho nhiều người khác biết đến bản Tuyên ngôn Nhân quyền phổ
quát, để mọi người ý thức được quyền lợi của mình, biết quyền con người là như thế nào, để chia sẻ,
trao đổi với nhau ».
RFI : Xin rất cám ơn anh Nguyễn Sỹ Hoàng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thụy My (RFI)
Nguồn: http://www.tintuchangngayonline.com/2013/05/da-ngoai-vi-nhanquyen-rsf-len-viec.html
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TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ, 1948
(Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết số 217A (III) ngày 10/12/1948)
LỜI NÓI ĐẦU
Với nhận thức rằng:
Việc thừa nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên trong gia
đình nhân loại là cơ sở cho tự do, công bằng và hoà bình trên thế giới;
Sự coi thường và xâm phạm các quyền con người đã dẫn đến những hành động tàn bạo xúc phạm tới lương
tâm nhân loại, và việc xây dựng một thế giới trong đó con người được tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng,
không còn phải chịu nỗi sợ hãi và nghèo khổ cùng cực, được coi là khát vọng cao nhất của loài người,
Điều cốt yếu là quyền con người cần phải được pháp luật bảo vệ để con người không buộc phải nổi dậy như
là một biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài và áp bức.
Việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc là rất cần thiết.
Các dân tộc thuộc Liên Hợp Quốc đã tái khẳng định trong Hiến chương niềm tin vào các quyền cơ bản của
con người, vào nhân phẩm và giá trị của mỗi con người, vào các quyền bình đẳng giữa nam và nữ, và đã bày
tỏ quyết tâm thúc đẩy sự tiến bộ xã hội cũng như xây dựng các điều kiện sống tốt hơn, với sự tự do rộng rãi
hơn;
Các quốc gia thành viên đã cam kết, cùng với Liên Hợp Quốc, phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng và tuân thủ
chung các quyền và tự do cơ bản của con người;
Sự nhận thức thống nhất về các quyền và tự do kể trên là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện đầy đủ cam
kết này.
Do đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công bố,
Bản Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người này là thước đo chung cho tất cả các quốc gia và các dân
tộc, và cho cả mọi cá nhân và tổ chức xã hội, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của mình mà, trên cơ sở
luôn ghi nhớ bản Tuyên ngôn này, sẽ phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con
người thông qua truyền bá và giáo dục; cũng như thúc đẩy sự thừa nhận và tuân thủ chung và hữu hiệu các
quyền đó không chỉ với người dân nước mình mà với cả các dân tộc ở các lãnh thổ thuộc quyền quản thác
của nước mình, thông qua các biện pháp tích cực, kể cả trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
Điều 1.
Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền. Mọi người đều được tạo hoá
ban cho lý trí và lương tâm, và cần phải đối xử với nhau bằng tình anh em.
Điều 2.
Mọi người đều được hưởng tất cả các quyền và tự do nêu trong bản Tuyên ngôn này mà không có bất kỳ sự
phân biệt đối xử nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm
khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay các địa vị khác.
Ngoài ra, cũng không có bất cứ sự phân biệt nào với một người mà dựa trên địa vị chính trị, pháp lý hoặc
quốc tế của quốc gia hoặc lãnh thổ mà người đó xuất thân, dù đó là lãnh thổ độc lập, uỷ trị, quản thác, chưa
được tự quản hay đang phải chịu bất kỳ hạn chế nào khác về chủ quyền.
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Điều 3.
Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân.
Điều 4.
Không ai bị bắt làm nô lệ hoặc bị cưỡng bức làm việc như nô lệ; mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều
bị cấm.
Điều 5.
Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm.
Điều 6.
Mọi người đều có quyền được công nhận tư cách là con người trước pháp luật ở mọi nơi.
Điều 7.
Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng mà không có bất kỳ
sự phân biệt nào. Mọi người đều có quyền được bảo vệ một cách bình đẳng chống lại bất kỳ sự phân biệt đối
xử nào vi phạm bản Tuyên ngôn này, và chống lại bất kỳ sự kích động phân biệt đối xử nào như vậy.
Điều 8.
Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có thẩm quyền bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu để
chống lại những hành vi vi phạm các quyền cơ bản của họ mà đã được hiến pháp hay luật pháp quy định.
Điều 9.
Không ai bị bắt, giam giữ hay lưu đày một cách tuỳ tiện.
Điều 10.
Mọi người đều bình đẳng về quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một toà án độc lập và khách
quan để xác định các quyền và nghĩa vụ của họ, cũng như về bất cứ sự buộc tội nào đối với họ.
Điều 11.
1. Mọi người, nếu bị cáo buôc về hình sự, đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là
phạm tội theo pháp luật, tại một phiên toà xét xử công khai, nơi người đó được bảo đảm những điều kiện
cần thiết để bào chữa cho mình.
2. Không ai bị cáo buộc là phạm tội vì bất cứ hành vi hoặc sự tắc trách nào mà không cấu thành một phạm tội
hình sự theo pháp luật quốc gia hay pháp luật quốc tế vào thời điểm thực hiện hành vi hay có sự tắc trách đó.
Cũng không ai bị tuyên phạt nặng hơn mức hình phạt được quy định vào thời điểm hành vi phạm tội được thực
hiện.
Điều 12.
Không ai phải chịu sự can thiệp một cách tuỳ tiện vào cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hoặc thư tín, cũng
như bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự
can thiệp và xâm phạm như vậy.
Điều 13.
1. Mọi người đều có quyền tự do đi lại và tự do cư trú trong phạm vi lãnh thổ của quốc gia.
2. Mọi người đều có quyền rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình, cũng như có quyền trở về nước
mình.
Điều 14.
1. Mọi người đều có quyền tìm kiếm và được lánh nạn ở nước khác khi bị ngược đãi.
2. Quyền này không được áp dụng trong trường hợp đương sự bị truy tố về những tội phạm không mang
tính chất chính trị hay vì những hành vi đi ngược lại với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.
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Điều 15.
1. Mọi người đều có quyền có quốc tịch của một nước nào đó.
2. Không ai bị tước quốc tịch hoặc bị khước từ quyền được đổi quốc tịch một cách tuỳ tiện.
Điều 16.
1. Nam và nữ khi đủ tuổi đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất kỳ sự hạn chế nào về
chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Nam và nữ có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong thời gian chung
sống và khi ly hôn.
2. Việc kết hôn chỉ được tiến hành với sự đồng ý hoàn toàn và tự nguyện của cặp vợ chồng tương lai.
3. Gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã hội, được nhà nước và xã hội bảo vệ.
Điều 17.
1. Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản của riêng mình hoặc tài sản sở hữu chung với người khác.
2. Không ai bị tước đoạt tài sản một cách tuỳ tiện.
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 tự 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.
Điều 19.
Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can
thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin bằng bất kỳ phương tiện
truyền thông nào,và không có giới hạn về biên giới.
Điều 20.
1. Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội một cách hoà bình.
2. Không ai bị ép buộc phải tham gia vào bất cứ hiệp hội nào.
Điều 21.
1. Mọi người đều có quyền tham gia quản lý đất nước mình, một cách trực tiếp hoặc thông qua các đại diện
mà họ được tự do lựa chọn.
2. Mọi người đều có quyền được tiếp cận các dịch vụ công cộng ở nước mình một cách bình đẳng.
3. ý chí của nhân dân phải là cơ sở tạo nên quyền lực của chính quyền; ý chí đó phải được thể hiện qua các
cuộc bầu cử định kỳ và chân thực, được tổ chức theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, bình đẳng và bỏ
phiếu kín, hoặc bằng những thủ tục bầu cử tự do tương tự.
Điều 22.
Với tư cách là một thành viên của xã hội, mọi người đều có quyền được hưởng an sinh xã hội cũng như
được hưởng các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá không thể thiếu để bảo đảm nhân phẩm và tự do phát triển về
nhân cách; thông qua những nỗ lực quốc gia và sự hợp tác quốc tế; phù hợp với hệ thống tổ chức và nguồn
lực của mỗi quốc gia.
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Điều 23.
1. Mọi người đều có quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, được hưởng những điều kiện làm
việc công bằng, thuận lợi và được bảo vệ chống lại nạn thất nghiệp.
2. Mọi người đều có quyền được trả công ngang nhau cho những công việc như nhau mà không có bất kỳ
sự phân biệt đối xử nào.
3. Mọi người lao động đều có quyền được hưởng chế độ thù lao công bằng và hợp lý nhằm bảo đảm sự tồn
tại của bản thân và gia đình xứng đáng với nhân phẩm, và được trợ cấp khi cần thiết bằng các biện pháp bảo
trợ xã hội.
4. Mọi người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn để bảo vệ các quyền lợi của mình.
Điều 24.
Mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và thư giãn, kể cả quyền được giới hạn hợp lý số giờ làm việc và được
hưởng những ngày nghỉ định kỳ có hưởng lương.
Điều 25.
1. Mọi người đều có quyền được hưởng một mức sống thích đáng, đủ để đảm bảo sức khoẻ và phúc lợi của
bản thân và gia đình, về các khía cạnh ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết, cũng như có
quyền được bảo hiểm trong trường hợp thất nghiệp, đau ốm, tàn phế, góa bụa, già nua hoặc thiếu phương
tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá khả năng đối phó của họ.
2.Các bà mẹ và trẻ em có quyền được hưởng sự chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt. Mọi trẻ em, dù sinh ra trong
hay ngoài giá thú, đều phải được hưởng sự bảo trợ xã hội như nhau.
Điều 26.
1. Mọi người đều có quyền được học tập. Giáo dục phải miễn phí, ít nhất là ở các bậc tiểu học và trung học
cơ sở. Giáo dục tiểu học phải là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề phải mang tính phổ thông và giáo
dục đại học hay cao hơn phải theo nguyên tắc công bằng cho bất cứ ai có khả năng.
2. Giáo dục phải nhằm giúp con người phát triển đầy đủ về nhân cách và thúc đẩy sự tôn trọng với các
quyền và tự do cơ bản của con người. Giáo dục cũng phải nhằm tăng cường sự hiểu biết, lòng khoan dung
và tình hữu nghị giữa tất cả các dân tộc, các nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo, cũng như phải nhằm đẩy mạnh
các hoạt động của Liên Hợp Quốc về duy trì hoà bình.
3. Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn các hình thức giáo dục cho con cái họ.
Điều 27.
1. Mọi người có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và
chia sẻ những tiến bộ khoa học cũng như những lợi ích xuất phát từ những tiến bộ khoa học.
2. Mọi người đều có quyền được bảo vệ các quyền lợi vật chất và tinh thần phát sinh từ bất kỳ sáng tạo khoa
học, văn học hay nghệ thuật nào mà người đó là tác giả.
Điều 28.
Mọi người đều có quyền được hưởng một trật tự xã hội và quốc tế mà trong đó các quyền và tự do cơ bản
nêu trong bản Tuyên ngôn này có thể được thực hiện một cách đầy đủ.
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Điều 29.
1. Mọi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất mà ở đó nhân cách của bản thân họ
có thể phát triển tự do và đầy đủ.
2. Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định,
nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác,
cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong
một xã hội dân chủ.
3. Trong mọi trường hợp, việc thực hiện các quyền tự do này cũng không được trái với các mục tiêu và
nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.
Điều 30.
Không được diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong bản Tuyên ngôn này theo hướng ngầm ý cho phép bất kỳ
quốc gia, nhóm người hoặc cá nhân nào được quyền tham gia vào bất cứ hoạt động hoặc thực hiện bất kỳ
hành vi nào nhằm mục đích phá hoại bất kỳ quyền hoặc tự do nào nêu trong bản Tuyên ngôn này.

Nguồn: http://www.nhanquyen.vn
PB25112012

5

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền – 1948

www.vietnamvanhien.net

