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các  của  nắm  đƣợc  

này. Cuốn  

quốc tế, mỗi quốc gia cần phải thƣờng xuyên chú  

trọng giáo dục quyền con ngƣời.   

Là thành viên của các công ƣớc quốc tế về quyền  

con ngƣời, Nhà nƣớc Việt Nam luôn nỗ lực thực  

hiện các cam kết của mình; đồng thời chủ động hợp  

tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong  

nhiều hoạt   động trên lĩnh vực quyền con ngƣời.  

Những năm qua, các hình thức phổ cập về quyền  

con  ngƣời  luôn  đƣợc  đẩy  mạnh.  Bên  cạnh  việc  

giảng dạy môn học quyền con ngƣời trong trƣờng  

học, nhiều cơ quan nhà nƣớc, nhiều tổ chức thuộc  

hệ thống chính trị và cơ quan khoa học đã phối hợp  

với các tổ chức quốc tế và quốc gia mở các khoá  

tập huấn về quyền con ngƣời cho các đối tƣợng  

khác nhau. Nhận thức về quyền con ngƣời, do đó,  

đã ngày càng đƣợc nâng cao.  

Cuốn sách "Tìm hiểu về quyền con người" mà bạn  

 những nội  

sách đƣợc  

dung  chính  

 

LỜI GIỚI THIỆU  

Quyền con ngƣời là một nội dung lớn của thế  vực… Cuốn sách đặc biệt tập trung vào một số  

giới ngày nay. Để thực hiện đầy đủ các cam kết  quyền con ngƣời chủ yếu, nhằm giúp ngƣời đọc  

 quyền  

biên soạn theo phƣơng pháp  

 giáo dục tiên tiến, vì thế nó là một công cụ tốt có  

 thể góp phần vào việc giáo dục và nghiên cứu về  

 quyền con ngƣời ở nƣớc ta hiện nay.   

 Khi sử dụng Tài liệu, xin bạn đọc lƣu ý về sự  

 chính xác của một số tƣ liệu và sự kiện, nhất là  

 cách nhìn ở một đôi chỗ không phù hợp với quan  

 điểm của chúng ta. Tuy nhiên, trên tinh thần cầu  

 thị, hợp tác và thái độ phê phán, chúng ta trân  

 trọng nỗ lực của các tác giả và coi đây là một tập  

 tài liệu tham khảo bổ ích trên lĩnh vực còn nhiều  

 quan điểm khác biệt này.  

 Để có tập tài liệu này, chúng tôi bày tỏ lời cảm  

 ơn tới Đại sứ quán Cộng hoà Áo tại Việt Nam đã  

 cung cấp tài liệu và tài chính; đặc biệt xin cảm ơn  

 cá nhân Ngài Đại sứ - Tiến sĩ Johannes Peterlik,  

đọc đang có trong tay, đƣợc các chuyên gia hàng  đã  quan  tâm,  tạo  điều  kiện  để  cuốn  sách  sớm  

đầu của tổ chức Mạng lƣới an ninh con ngƣời, do  

Wolfgang Benedek là chủ biên, đƣợc Trung tâm  

Đào tạo và nghiên cứu quyền con ngƣời và dân chủ  

châu Âu (ETC), ấn hành tại thành phố Graz (Áo),  

năm 2006. Cuốn sách đƣợc biên soạn công phu,  

bao quát những vấn đề cơ bản nhất về quyền con  

ngƣời: Lịch sử hình thành, phát triển quyền con  

ngƣời, cơ chế bảo đảm quyền con ngƣời ở các khu  

đƣợc hoàn thành và ra mắt bạn đọc.    

Trong quá trình dịch thuật, mặc dù đã hết sức cố  

gắng,  nhƣng  chắc  chắn  cuốn  sách  không  tránh  

khỏi  những  thiếu  sót.  Rất  mong  nhận  đƣợc  sự  

phê bình, góp ý của bạn đọc.    

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.  

VIỆN NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI  
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LỜI TỰA   

Giáo  dục  quyền   con  liệu “Tìm hiểu về quyền con người” trong khuôn  

ngƣời  là   trọng  tâm  khổ nhiệm kỳ nƣớc Áo nắm giữ vai trò Chủ tịch  

 vững chắc trong chính  

 sách đối ngoại của Áo  

 và có ý nghĩa đặc biệt  

 quan trọng đối với cá  

 nhân tôi. Bởi lẽ, để có  

 đƣợc  một  cuộc  sống  

 an  toàn  và  có  thể  

 hoạch  định  trƣớc  

tƣơng lai - mục tiêu lớn nhất của chúng ta - đòi hỏi  

các nhà chức trách phải bảo đảm quyền con ngƣời  

cũng nhƣ sự nhận thức - sự tự ý thức - của mỗi cá  

nhân về các quyền của mình.  

  

Nhiệm vụ của giáo dục quyền con ngƣời là giải  

thích cho mọi ngƣời về các quyền và tự do căn bản  

của họ, đồng thời nâng cao nhận thức của các nhà  

chức trách về ý nghĩa và nghĩa vụ phải tôn trọng  

các quyền con ngƣời - nền tảng của an ninh nhân  

loại. Thông qua các biện pháp có tính định hƣớng,  

con ngƣời sẽ hiểu rõ hơn về các quyền của mình, từ  

đó có thể chủ động đấu tranh cho quyền lợi của  

chính mình cũng nhƣ của ngƣời khác.  

  

Vấn đề cốt lõi của chƣơng trình an ninh nhân loại  

là tạo điều kiện để mỗi ngƣời đƣợc sống trong sự  

tôn trọng, đƣợc giải phóng khỏi sự lo sợ và cùng  

quẫn. Nhiệm vụ cụ thể mà tất cả các nhà hoạch  

định  chính sách  trong  nƣớc  và  quốc  tế  cần  có  

nghĩa vụ thực hiện là bảo vệ con ngƣời trƣớc mọi  

hành vi vi phạm quyền con ngƣời và các tự do  

căn bản của họ, đồng thời tạo mọi điều kiện để  

việc đàn áp, sự chuyên quyền hay bóc lột con  

ngƣời không có cơ hội đƣợc diễn ra.  

  

Xuất phát từ hoài bão này mà Trung tâm Đào tạo  

và nghiên cứu quyền con ngƣời và dân chủ châu  

Âu (ETC) tại Graz đã đƣợc Bộ Châu Âu và Quốc  

tế Liên bang giao nhiệm vụ biên soạn cuốn tài  

“Mạng lƣới an ninh nhân loại” năm 2003.  

  

Tài liệu này có ý nghĩa nhƣ một sợi chỉ đỏ cho  

công tác nhân quyền cụ thể tại Áo và trên toàn  

thế giới. Các chính trị gia, các thẩm phán, các  

nhà quân sự, cán bộ làm công tác quản lý cũng  

nhƣ những ngƣời có trách nhiệm trong lĩnh vực  

giáo dục, giáo viên và cả những ngƣời làm công  

tác xã hội cũng nhƣ các nhân viên làm việc tại  

các tổ chức phi chính phủ cần ý thức rõ về trách  

nhiệm của mình cũng nhƣ cần nhạy cảm hơn đối  

với ý nghĩa của quyền con ngƣời. Ở đây, việc  

tham gia đấu tranh chống mọi hình thức vi phạm  

quyền con ngƣời cũng nhƣ bạo lực với phụ nữ và  

trẻ em đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Sự  

phân  biệt  đối  xử  hoặc  các  hành  vi  không  tôn  

trọng phẩm giá của con ngƣời không đƣợc phép  

có chỗ trú chân trong xã hội chúng ta.  

Việc giáo dục quyền con ngƣời là một nhiệm vụ  

quan trọng trong công cuộc hòa bình. Nó là một  

công việc thiết yếu, giúp hiểu rõ và cảm thông  

các vấn đề khác, giúp phân tích những sự đối lập  

không có thực và chỉ ra những cái chung nhằm  

xây dựng cầu nối và cuối cùng là tạo ra các mối  

quan hệ thẳng thắn giữa ngƣời với ngƣời và giữa  

các cộng đồng với nhau mà trong đó mỗi ngƣời đều  

có thể tự do bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.  

Tôi rất vui mừng vì cuốn tài liệu này ngày càng  

đƣợc quảng bá rộng rãi trên trƣờng quốc tế, một  

phần nhờ có sự hợp tác của chúng tôi với các tổ  

chức trong khu vực và quốc tế. Khi trao đổi với  

các đồng nghiệp ở các quốc gia khác, tôi thƣờng  

chủ động nêu ra các vấn đề về quyền con ngƣời  

và đề nghị hợp tác trong việc thúc đẩy quyền con  
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ngƣời thông qua việc sử dụng tập tài liệu “Tìm  

hiểu về quyền con người”. Hiện nay, tài liệu đã  

đƣợc dịch sang hơn mƣời thứ tiếng và đƣợc sử  

dụng ở nhiều quốc gia và khu vực, đặc biệt là qua  

các cuộc hội thảo “đào tạo giảng viên kiêm chức”  

về quyền con ngƣời.  

  

Cuốn tài liệu đã góp phần quan trọng trong việc  

khẳng  định  một  cách  sâu  sắc  hơn  ý  tƣởng  về  

quyền con ngƣời. Chúng tôi đã nhận đƣợc nhiều  

thông tin phản hồi tích cực từ những ngƣời sử  

dụng cuốn sách trên khắp thế giới. Báo cáo năm  

2006 của “Liên hiệp các nền văn minh” đã đánh  

giá cao cuốn sách, coi đây là một sáng kiến cụ  

thể và thành công trong việc thúc đẩy đối thoại  

đa văn hóa. Báo cáo cũng đƣa ra lời khuyên mọi  

ngƣời nên sử dụng cuốn sách.  

  

Lần xuất bản thứ hai đƣợc xây dựng dựa trên  

các kinh nghiệm sử dụng cuốn sách từ trƣớc đến  

nay, nó mô tả một công cụ đào tạo về quyền con   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ngƣời mang tính thực tiễn và rất gần gũi với thực  

tế. Tôi rất vui mừng vì lần xuất bản thứ hai này  

cuốn sách cũng đƣợc dịch sang tiếng Đức, và tôi  

hoàn toàn tin tƣởng rằng, cuốn sách sẽ góp phần  

giúp chúng ta vƣợt qua những thách thức  đặt ra  

trƣớc mắt trên lĩnh vực quyền con ngƣời. Tôi xin  

chân thành cảm ơn Trung tâm Đào tạo và nghiên  

cứu quyền con ngƣời và dân chủ châu Âu đã nỗ lực  

hết mình trong quá trình biên tập và xuất bản cuốn  

sách này. Tôi cũng rất vui mừng chào đón các sự  

hợp tác tiếp theo trong việc quảng bá và sử dụng  

cuốn sách giáo dục về quyền con ngƣời này.  

  

………………………….  

TS. Ursula Plassnik  

Bộ trưởng Bộ Châu Âu và Quốc tế  
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LỜI CẢM ƠN  

Đƣợc  Bộ  Ngoại  giao  Áo  giao  phó,  một  nhóm  bằng tiếng Trung Quốc đƣợc xuất bản với sự hỗ  

chuyên gia của Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu  

quyền con ngƣời và dân chủ châu Âu dƣới sự chỉ  

đạo của Wolfgang Benedek và Minna Nikolova  Luật pháp thuộc Học viện Khoa học xã hội Trung  

đã biên soạn để lần đầu tiên xuất bản cuốn tài liệu  

“Tìm  hiểu  về  quyền  con  người”  vào  năm  

2002/2003. Hai cuộc hội nghị chuyên gia do Bộ  

Ngoại giao Áo chủ trì đã tập hợp đƣợc một số  

lƣợng lớn các chuyên gia về giáo dục quyền con  

ngƣời  và  các  nhà  hoạt  động  thực  tiễn  của  các  

quốc gia thành viên thuộc Mạng lƣới an ninh con  

ngƣời. Họ là những ngƣời đã có đóng góp cho nỗ  

lực giáo dục quyền con ngƣời liên văn hóa, liên  

thế hệ, tiên phong và mới mẻ thực sự này. Ấn  

phẩm này, lần đầu tiên ra mắt nhân Hội nghị Bộ  

trƣởng  các  quốc  gia  thành  viên  Mạng  lƣới  an  

ninh con ngƣời tại Graz vào ngày 08-10 tháng 5  

năm 2003.  

  

Tài liệu đã nhận đƣợc sự hỗ trợ rộng rãi và sự  

ủng hộ nhiệt tình. Chỉ trong 3 năm, tài liệu đã  

đƣợc dịch ra 11 ngôn ngữ khác nhau. Hỗ trợ cho  

các bản dịch này là thành viên của Mạng lƣới an  

ninh con ngƣời, cụ thể là Bộ Ngoại giao của Mali  

cùng với UNDP Mali và Phong trào nhân dân về  

giáo  dục  quyền  con  ngƣời  Mali  đã  hỗ  trợ  bản  

dịch và xuất bản bằng tiếng Pháp, Bộ Ngoại giao  

Chi Lê hỗ trợ bản dịch bằng tiếng Tây Ban Nha,  

Bộ Ngoại giao Thái Lan hỗ trợ bản dịch và xuất  

bản bằng tiếng Thái. Bộ Ngoại giao Áo đã hỗ trợ  

xuất  bản  bằng  tiếng  Nga  do  ODIHR/OSCE  và  

Nhà xuất bản Croatia dịch dƣới sự đảm nhận của  

Trung  tâm  Nghiên  cứu  và  đào  tạo  quyền  con  

ngƣời và dân chủ cho công dân tại Trƣờng Đại  

học  Zagreb.  Bản  dịch  và  xuất  bản  bằng  tiếng  

Quốc. Cuối cùng, bản dịch bằng tiếng Ả Rập đã  

đƣợc tổ chức UNESCO ở Paris cung cấp. Hầu  

hết các bản dịch này đều có thể đƣợc tìm thấy  

trên trang web của Trung tâm Đào tạo và nghiên  

cứu quyền con ngƣời và dân chủ châu Âu ở Graz  

tại địa chỉ: http://www.manual.etc-graz.at.  

Những phát triển mới và sự khuyến khích ủng hộ  

đối với lần xuất bản đầu tiên đã đặt ra nhu cầu  

cần có sự cập nhật và sửa đổi lần hai với sự đóng  

góp của một số chuyên gia.  

  

Xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới các tác giả và cá  

nhân sau đây đã có đóng góp cho nội dung cuốn  

tài liệu trong cả hai lần xuất bản:   

Giới thiệu hệ thống quyền con người:  

Wolfgang  Benedek,  Trung  tâm  Đào  tạo  và  

nghiên cứu quyền con ngƣời và dân chủ châu Âu  

(ETC) và Trƣờng Đại học Graz  

Cấm  tra  tấn:  Minna  Nikolova-Kress,   

ETC Graz, Renate Kicker, ETC và Trƣờng Đại  

học Graz  

Tự do khỏi nghèo đói: Alpa Vora và Minar Pimple,  

YUVA Mumbai, Anke Sembacher, ETC Graz   

Không phân biệt đối xử: Eva Schöfer, Klaus Starl  

và Anke Sembacher, ETC Graz  

Quyền  về  s   

Serbia  do  Bộ  Dân  tộc  thiểu  số  Serbia  và  Pháp quyền và xét xử công bằng: Leo Zwaak,  

Montenegro hỗ trợ  với sự phối hợp của Bộ Giáo  SIM Utrecht và Hatice Senem  Ozyavuz, Angelika  

dục,  Khoa  học  và  Văn  hóa  Áo  và  Trung  tâm  Kleewein, Catrin Pekari và Klaus Kapuy, Trƣờng Đại  

Quyền con ngƣời Belgrade. Chƣơng trình quyền  

con ngƣời Phần Lan ở Prishtina, Kosovo đã hỗ  Tự do tôn giáo: Verena Lahousen, ETC Graz, Yvonne  

trợ dịch và xuất bản bằng tiếng Albani. Ấn phẩm  Schmidt và Otto König, Trƣờng Đại học Graz  

Raoul  Wallenberg  về  

  ức  khoẻ:  Kathleen  Modrowski,  

PDHRE,  New  York,  Gerd  Oberleitner,  Trƣờng  

Đại học Graz  

Quyền  phụ  n   

CLADEM, Anke Sembacher, ETC Graz  

trợ  của  Viện  quyền           con  

ngƣời  và  Luật  Nhân  đạo,  Thụy  Điển  và  Viện  

ữ:  Susana  Chiarotti,  PDHRE/  

  

    

học  Graz  

http://www.manual.etc-graz.at/
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ngƣời  con  Viện  -  Quyền  Nowak  

Marangopoulos -  

Kleewein, ETC Graz, Minna Nikolova-Kress, ETC  

Graz, Catrin Pekari và Christian Pippan, Trƣờng Đại  

học Graz  

Các  nguồn  tài  liệu  bổ  sung:  Angelika   Heiling,  

Evelin  Kammerer,  Angelika  Kleewein,  Gerlinde  

 
  

Quyền  được  giáo  dục:  Wolfgang  Benedek,  Trợ lý biên tập cho lần xuất bản thứ hai:  

Trƣờng  Đại học Graz, Petra Sulovska, ETC Graz  

Quyền Trẻ em: Helmut Sax, BIM Vienna, Claudia  

Pekari, ETC Graz  

Quyền  con  người  trong  xung  đột  vũ  trang:  

Alexandra  Boivin  và  Antoine  A.   Bouvier, ICRC  

Geneva, Anke Sembacher, ETC Graz  

Quyền  được  làm  việc:  Angelika  Kleewein  và  

Klaus Kapuy, Trƣờng Đại học Graz, Martin Ölz,  

ILO, Geneva  

Tự do biểu đạt và tự do trong thông tin: Wolfgang  

Benedek, ETC và Trƣờng Đại học Graz   

Quyền dân chủ: Satya Das, John Humphrey Center  

Matthias C. Kettemann, Trƣờng Đại học Graz  

  

Chúng tôi đặc biệt muốn cảm ơn những đóng góp  

quan trọng của Mạng lƣới phong trào nhân dân về  

giáo dục quyền con ngƣời để chuẩn bị cho lần xuất  

bản đầu tiên của cuốn tài liệu.  

  

Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi lời biết ơn chân thành  

đến các chuyên gia, cố vấn, bạn bè và các cơ quan  

sau đây vì sự hỗ trợ không ngừng, ý kiến đóng góp  

và những gợi ý hữu ích và xác đáng nhằm hoàn  

thiện cuốn tài liệu: Shulamith Koenig - Phong trào  

Edmonton,  Christoph  Weritsch  và  Angelika  nhân  dân  về  giáo  dục  quyền  con  ngƣời  -  New  

 York, Adama Samassekou và nhóm tham gia của  

 Phong trào nhân dân về giáo dục quyền con ngƣời  

 - Mali, Manuela Rusz và nhóm tham gia của Viện  

 Pháp luật quốc tế và quan hệ quốc tế của Đại học  

 Graz, Anton Kok - Trung tâm Quyền con ngƣời của  

Kohlroser,  Verena  Lahousen,  Claudia  Pekari,  Trƣờng  Đại  học  Pretoria,  Yannis  Ktistakis  -  Tổ  

Ursula Prinzl và Petra Sulovska, ETC Graz  Athens,  

Lưu ý chung về phương pháp giáo dục quyền  Debra Long và Barbara Bernath, - Hội liên hiệp  

con  người:  Claudia  Pekari  và  Barbara  ngăn  ngừa  tra  tấn  (APT)  -  Geneva,  Manfred  

Schmiedl, ETC Graz  

Các hoạt động chọn lọc: Claudia Pekari, Barbara  

Schmiedl và Verena Lahousen, ETC Graz   

Trợ lý nghiên cứu: Klaus Kapuy, Trƣờng Đại  

học Graz, Ursula Prinzl và Maddalena Vivona,  

ETC Graz  

Đọc  và  sửa  bản  in:  Elisabeth  Ernst-McNeil  và  

Suzanne Marlow, Trƣờng Đại học Graz, Angelika  

Heiling, ETC Graz  

Ý tưởng thiết kế: Markus Garger, Robert Schrott-  

hofer  và  Wolfgang  Gosch,  Kontrapart  Graz  và  

Gerhard Kress (trang bìa)  

Biên tập và điều phối dự án cho lần xuất bản  

đầu  tiên:  Wolfgang  Benedek  và  Minna  

Nikolova, ETC Graz  

Biên tập và điều phối cho lần xuất bản thứ hai:  

Wolfgang Benedek  

Trợ lý điều phối cho lần xuất bản thứ hai:  

Gerlinde Kohlroser, ETC Graz  

 Ludwig  

Boltzmann (BIM) - Vienna, Monique Prindezis -  

CIFEDHOP - Geneva, Liên đoàn chống phỉ báng -  

New York, Uỷ ban Chữ thập  đỏ quốc tế - Geneva.  

  

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn Vụ Quyền con  

ngƣời của Bộ Ngoại giao Áo, đặc biệt là Georg  

Mautner-Markhof  và   Ursula   Werther-Pietsch,  

Stefan  Scholz,  Georg  Heindl,  Eva  Schöfer  và  

Engelbert Theuermann.   

    

chức  Quyền  con  ngƣời  
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LỜI NHÀ XUẤT BẢN  

Từ trƣớc đến nay, nhất là sau khi trở thành thành  

viên các công ƣớc về quyền con ngƣời, Nhà nƣớc  

Việt Nam đã rất coi trọng việc tuyên truyền, phổ  

biến,  giáo  dục  về  quyền  con  ngƣời.  Giáo  dục  

quyền con ngƣời đã đƣợc thực hiện dƣới nhiều  

hình  thức  phong  phú  và  sáng  tạo,  nhờ  đó  đã  

không ngừng nâng cao nhận thức của xã hội về  

quyền con ngƣời.   

Trong quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nƣớc ta  

luôn khẳng định: Thực hiện nhất quán đƣờng lối  

đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và  

phát  triển;  chính  sách  đối  ngoại  rộng  mở,  đa  

phƣơng hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế;  

chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế,  

đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh  

vực khác; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của  

các nƣớc trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích  

cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.   

Thực hiện chủ trƣơng trên, việc hợp tác, trao đổi  

kinh nghiệm với các quốc gia và tổ chức quốc tế  

trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quyền con  

ngƣời ngày càng đƣợc đẩy mạnh. Trên tinh thần ấy,  

Viện nghiên cứu quyền con ngƣời thuộc Học viện  

Chính trị - Hành chính quốc gia tổ chức dịch cuốn  

sách "Tìm hiểu quyền con người", nhằm có thêm  

một cái nhìn đa chiều về vấn đề quyền con ngƣời.   

Nhà xuất bản Tƣ pháp trân trọng giới thiệu với  

bạn đọc cuốn sách này, nhằm cung cấp một tài  

liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu và  

giáo dục về quyền con ngƣời ở nƣớc ta hiện nay.    

   

NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP  
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HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU  

Ý  tƣởng  về  cuốn  tài  liệu  giáo  dục  quyền  con  

ngƣời dành cho mọi ngƣời là một đóng góp cụ  

thể trong hoạt động của Mạng lƣới an ninh con  

ngƣời trong thời kỳ nƣớc Áo nắm vị trí chủ tịch  

do đại diện đến từ Trung tâm Đào tạo và nghiên  

cứu quyền con ngƣời và dân chủ châu Âu-Graz  

nắm giữ. Đƣợc sự uỷ nhiệm của Bộ Ngoại giao  

Áo, nhóm tham gia của Trung tâm Đào tạo và  

nghiên cứu quyền con ngƣời và dân chủ châu Âu  

đã xây dựng khung khái niệm và soạn thảo cuốn  

tài liệu này.  

Cuốn sách “Tìm hiểu về quyền con người” đƣợc  

coi là một công cụ hỗ trợ cho cả ngƣời học và  

ngƣời dạy ở các quốc gia trong và ngoài Mạng  

lƣới an ninh con ngƣời về giáo dục và nỗ lực học  

tập quyền con ngƣời trong các môi trƣờng văn  

hóa khác nhau, coi đó là một chiến lƣợc nhằm  

nâng cao an ninh con ngƣời. Nhƣ mục đích đặt  

ra, tài liệu này có thể đƣợc coi là điểm khởi đầu  

hữu ích để nhận thức quyền và những sai lầm của  

con ngƣời, để đào tạo cho các giảng viên trong  

tƣơng lai và để mở ra một diễn đàn thảo luận về  

giao lƣu và nhận thức giữa các nền văn hóa.  

Cuốn sách là một tập hợp các vấn đề lý thuyết   

đƣợc chọn lọc, có tính đến tính nhạy cảm thông  

qua thực tiễn, đồng thời cung cấp cả nội dung về  

xây  dựng  kỹ  năng  và  hình  thành  quan  điểm.  

Hàng loạt chủ đề đƣợc đề cập tới với mục đích  

chính là khuyến khích việc tìm kiếm cơ sở chung,  

chia sẻ quan điểm của con ngƣời cũng nhƣ thể  

hiện các vấn đề gây tranh cãi từ quan điểm nhạy  

cảm về văn hóa.  

Tài  liệu  gồm  ba  phần  chính:  phần  giới  thiệu  

chung về các vấn đề cơ bản của quyền con ngƣời,  

phần chọn lọc chuyên biệt về “các vấn đề cốt lõi”  

đƣợc thể hiện dƣới hình thức các chuyên đề để  

hiểu rõ chức năng của quyền con ngƣời trong đời  

sống  hàng  ngày,  và  phần  thứ  ba  đƣợc  gọi  là  

“phần  nguồn  tài  liệu  bổ  sung”,  phần  này  gồm  

thông tin hữu ích về các thể chế, các tài liệu tham  

khảo liên quan để đọc thêm và các nguồn tài liệu  

trực tuyến.  

Để giúp ngƣời đọc dễ dàng định hƣớng hơn, các  

ký hiệu sau đây sẽ trợ giúp bạn:  

  

 - Điều cần biết  

 - Kinh nghiệm hay  

 - Câu hỏi thảo luận  

 - Các hoạt động chọn lọc  

 - Quan điểm liên văn hóa   

và các vấn đề gây tranh cãi   

 - Để biết thêm thông tin,   

       cần tham khảo  

  

Tài liệu này có thể đƣợc sử dụng bởi nhiều đối  

tƣợng theo các mục đích khác nhau. Với kết cấu  

bài giảng linh hoạt và thân thiện cho ngƣời sử  

dụng, chúng tôi hy vọng rằng, tài liệu sẽ đƣợc cả  

giảng  viên  và  ngƣời  học  sử  dụng  hiệu  quả  và  

thiết thực.  

  

Nếu  nhƣ  bạn  muốn  tìm  hiểu  phần  giới  thiệu  

chung về các khái niệm và các nguyên tắc cơ bản  

của quyền con ngƣời, bạn có thể tham khảo phần  

mở đầu của cuốn tài liệu. Nếu bạn muốn tìm hiểu  

các  ví  dụ  minh  hoạ  về  các  vấn  đề  quyền  con  

ngƣời cụ thể, đƣợc coi là chìa khóa để có đƣợc an  

ninh con ngƣời, thì có thể bắt đầu khám phá đó ở  

phần “Điều nên biết” của các bài. Nếu bạn muốn  

có sự phân tích sâu sắc và có hệ thống hơn về các  

quyền con ngƣời cụ thể, có thể tham khảo phần  
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“Điều cần biết” của các bài. Và nếu bạn quan tâm  

tới việc khám phá và giảng dạy các vấn đề quyền  

con ngƣời thông qua các phƣơng pháp đổi mới về  

giáo dục quyền con ngƣời cho vị thành niên và  

ngƣời lớn, bạn có thể tham khảo phần “Các hoạt  

động chọn lọc” trong các bài. Ngoài ra, có thể  

xem thêm phần lƣu ý chung về phƣơng pháp giáo  

dục quyền con ngƣời.  

  

Tài liệu đƣợc xây dựng theo hƣớng mở và chỉ tập  

trung đề  cập  một  số  vấn  đề  chọn  lọc  cốt  yếu.  

Chúng tôi khuyến khích bạn tiếp tục hoàn thiện  

bằng các ví dụ và câu chuyện, câu hỏi và kinh  

nghiệm từ chính bối cảnh địa phƣơng bạn.  

  

Chính vì vậy, Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu  

quyền con ngƣời và dân chủ đã mở phần thông  

tin phản hồi trên trang web của mình, trong đó có  

sẵn các phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi  

cũng đã đƣa ra các bài thuyết trình bằng Power Point  

của tất cả các chuyên đề lên trang web để các bạn  

có thể tải về. Ngoài ra, các nguồn tài liệu bổ sung  

cũng có thể đƣợc tìm thấy ở tất cả các module  

với các tài liệu giảng dạy và cập nhật hữu ích tại  

địa chỉ http://www.manual.etc-graz.at.  

  

Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản  

hồi đến địa chỉ office@etc-graz.at, vì điều này sẽ  

giúp chúng tôi bổ sung thêm thông tin, với mong  

muốn để  cuốn  tài  liệu  sẽ  thực  sự  hữu  ích  cho  

ngƣời học, các nhà giáo dục và các giảng viên từ  

các nền văn hóa khác nhau và với các trình độ  

hiểu biết khác nhau về quyền con ngƣời.   

  

Chúc các bạn có hứng thú khi đọc cuốn tài liệu  

này và hãy cùng đóng góp để hoàn thiện nó, để  

bổ sung các kinh nghiệm về các vấn đề quan tâm  

của cộng đồng của bạn, và để khuyến khích nhiều  

ngƣời hơn nữa đọc và hiểu thêm thực tế sôi động  

và cuốn hút không ngừng của quyền con ngƣời.  

    

  

http://www.manual.etc-graz.at/
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FAO -  

chống  

Cơ quan điều  

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  

ACHR - Công ƣớc châu Mỹ về quyền con ngƣời  

ACHPR - Hiến chƣơng châu Phi về con ngƣời và  

quyền con ngƣời  

ACP  -  Các  nƣớc  châu  Phi,  Caribe  và  Thái  

Bình Dƣơng  

ADL - Liên đoàn chống phỉ báng  

AI - Tổ chức Ân xá quốc tế  

AIDS/HIV - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc  

phải/Vi rút làm suy giảm miễn dịch ở ngƣời  

 ALRC - Trung tâm Thông tin pháp lý châu Á  

ANC - Đại hội quốc gia châu Phi  

APT - Hội liên hiệp ngăn ngừa tra tấn  

ASEF - Quỹ Á-Âu  

AU - Liên minh châu Phi  

ASEM - Hội nghị hợp tác Á-Âu  

  

BIM - Viện Quyền con ngƣời Ludwig Boltzman,  

Vienna, Áo  

  

CCW - Công ƣớc về ngăn cấm và hạn chế sử  

dụng một số loại vũ khí thông thƣờng  

CDDRL  -  Trung  tâm  Dân  chủ,  phát  triển  và  

pháp quyền  

CEDAW - Công ƣớc về xoá bỏ mọi hình thức  

phân biệt đối xử với phụ nữ   

chỉnh về  

CRC - Công ƣớc Liên hiệp quốc về quyền trẻ em   

CRIN - Mạng thông tin về quyền trẻ em  

CSW - Uỷ ban về địa vị phụ nữ  

CSCE - Hội nghị về An ninh và hợp tác châu Âu  

CWC - Tổ chức về quan tâm tới trẻ em làm việc  

  

DGLI - Tổng vụ trƣởng về các vấn đề pháp lý  

  

ECHO - Văn phòng nhân đạo Cộng đồng châu Âu   

ECHR - Công ƣớc châu Âu về Bảo vệ quyền con  

ngƣời và các tự do cơ bản   

ECOSOC - Hội đồng Kinh tế và xã hội  

ECPAT - Tổ chức chấm dứt nạn mại dâm, tranh  

ảnh khiêu dâm và buôn bán trẻ em   

EFA - Giáo dục cho tất cả mọi ngƣời   

ENAR - Mạng lƣới châu Âu về chống phân biệt  

chủng tộc  

ENOC - Mạng lƣới Thanh tra châu Âu về trẻ em   

EPZ - Khu chế xuất   

ETC - Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu quyền  

con ngƣời và dân chủ châu Âu, Graz, Áo  

EU - Liên minh châu Âu  

EUMC  -  Trung  tâm  giám  sát  châu  Âu  về  chủ  

nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài ngoại   

CERD - Uỷ ban về xoá bỏ mọi hình thức phân  EURONET - Mạng lƣới trẻ em châu Âu   

biệt chủng tộc  

CESCR - Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội và  

văn hóa   

CHR - Uỷ ban quyền con ngƣời  

CIM - Uỷ ban liên Mỹ về phụ nữ   

CJ - Ban Hội thẩm công dân  

CLADEM - Uỷ ban châu Mỹ La tinh và Caribe  

về bảo vệ các quyền của phụ nữ   

CoE - Hội đồng châu Âu  

CONGO - Hội nghị của các Tổ chức phi chính  

phủ  có  quan  hệ  tƣ  vấn  với  Liên  hiệp  quốc   

CPT - Uỷ ban châu Âu về ngăn ngừa tra tấn   

  Tổ chức nông lƣơng FARE -  Bóng đá để  

 phân biệt chủng tộc ở châu Âu  

FDC - Liên minh tự do không bị nợ nần   

FGM - Cắt bỏ âm đạo  

FIFA - Liên đoàn Bóng đá thế giới  

FLO - Tổ chức về nhãn hiệu thƣơng mại công bằng  

FWCW - Hội nghị Thế giới lần thứ tƣ về phụ nữ   

  

GA - Đại Hội đồng Liên hiệp quốc   

GATS - Hiệp định chung về Thƣơng mại dịch vụ   

GC - Thoả thuận toàn cầu  

  

   

  

CRA -  truyền  thông  
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GDP - Tổng sản phẩm quốc nội   

GPF - Diễn đàn chính trị toàn cầu  

  

HDR - Báo cáo Phát triển con ngƣời của UNDP  

HIPC - Các nƣớc nghèo mắc nợ chồng chất  

HR - Quyền con ngƣời  

HRC - Hội đồng quyền con ngƣời  

HREL - Giáo dục và học tập quyền con ngƣời   

HSN - Mạng lƣới an ninh con ngƣời   

  

ICC - Tòa Hình sự quốc tế   

ICCPR - Công ƣớc Quốc tế về các quyền dân sự  

và chính trị  

ICERD - Công ƣớc Quốc tế về xoá bỏ mọi hình  

thức phân biệt chủng tộc   

ICESCR - Công ƣớc Quốc tế về các quyền kinh  

tế, xã hội và văn hóa   

ICPD - Hội nghị Quốc tế về dân số và phát triển   

ICRC - Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế   

ICTR - Tòa Hình sự quốc tế dành cho Rwanda  

ICTY - Tòa Hình sự quốc tế dành cho Nam Tƣ cũ   

ICVA - Hội đồng các tổ chức tình nguyện quốc tế   

IDB - Ngân hàng Phát triển liên Mỹ  

IDEA - Viện Dân chủ và trợ giúp bầu cử quốc tế   

IEC - Uỷ ban hành pháp quốc tế  

IFEX - Giao lƣu Quốc tế về tự do biểu đạt   

IHL - Luật Nhân đạo quốc tế  

IIDH - Viện Quyền con ngƣời liên Mỹ   

IJC - Uỷ ban Luật gia quốc tế   

ILO - Tổ chức Lao động quốc tế   

IMF - Quỹ Tiền tệ quốc tế  

IPA - Hội liên hiệp các Nhà xuất bản quốc tế   

IPEC  -  Chƣơng  trình  xóa  bỏ  lao  động  trẻ  em  

quốc tế   

IPI - Viện Báo chí quốc tế  

  

MDGs - Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ  

MNCs - Các tập đoàn xuyên quốc gia   

MSF  -  Médicins  sans  Frontières  (Bác  sĩ  ngoài  

biên giới)  

MPs - Các thành viên của nghị viện  

NGO - Tổ chức phi chính phủ  

NPA - Kế hoạch hành động quốc gia  

  

OAS - Tổ chức các nƣớc châu Mỹ  

OAU - Tổ chức Thống nhất châu Phi  

OCHA - Văn phòng Liên hiệp quốc về điều phối  

các vấn đề nhân đạo  

ODIHR - Văn phòng Thể chế dân chủ và quyền  

con ngƣời  

OECD - Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế   

OHCHR - Văn phòng Cao ủy (Liên hiệp quốc)  

về quyền con ngƣời  

OIC - Tổ chức Hội nghị đạo Hồi   

OMCT - Tổ chức Thế giới về chống tra tấn   

OSCE - Tổ chức vì An ninh và hợp tác ở châu Âu   

  

PAHO - Tổ chức Y tế liên Mỹ   

PDHRE - Phong trào nhân dân về giáo dục quyền  

con ngƣời   

PLCPD - Uỷ ban các nhà lập pháp Philippine về  

Liên hiệp tổ chức dân số và phát triển  

PRODEC - Chƣơng trình phát triển giáo dục 10 năm  

PRSPs - Chiến lƣợc xóa đói giảm nghèo  

  

SAPs - Các Chƣơng trình điều chỉnh cấu trúc của  

Ngân hàng thế giới   

SARS - Hội chứng hô hấp cấp tính nặng  

 SEE - Đông Nam Âu  

SEEMO  -  Tổ  chức  phƣơng  tiện  truyền  thông  

Đông Nam Âu   

SIM  -  Viện  Quyền  con  ngƣời  Netherlands,  

Utrecht, Netherlands  

  

TASO - Tổ chức Hỗ trợ AIDS   

TM - Y học cổ truyền  

TNCs - Các công ty xuyên quốc gia   

TRIPs - Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới  

thƣơng mại của quyền sở hữu trí tuệ  

  

UDHR - Tuyên ngôn thế giới về quyền con ngƣời   

UEFA - Liên đoàn bóng đá châu Âu  
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UNCAT - Công ƣớc Liên hiệp quốc về chống tra  

tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo,  

vô nhân đạo và hạ nhục   

UNCED  -  Hội  nghị  Liên  hiệp  quốc  về  môi  

trƣờng và phát triển  

UNDP - Chƣơng trình Phát triển Liên hiệp quốc   

UNESCO - Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn  

hóa Liên hiệp quốc   

UNEP - Chƣơng trình môi trƣờng Liên hiệp quốc   

UNICEF - Quỹ trẻ em Liên hiệp quốc   

UNMIK - Phái đoàn Liên hiệp quốc ở Kosovo   

UNMISET - Phái đoàn Liên hiệp quốc về hỗ trợ  

Đông Timor   

UNTAET - Quản lý chuyển tiếp của Liên hiệp  

quốc ở Đông Timor   

  

VOICE - Tổ chức Tình nguyện hợp tác trong các  

tình huống khẩn cấp   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WB - Ngân hàng thế giới  

WCAR - Hội nghị thế giới chống chủ nghĩa chủng  

tộc, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài ngoại và các  

hình thức liên quan đến chủ nghĩa không khoan dung  

WCRP - Hội nghị thế giới về tôn giáo và hòa bình   

WFIRC - Hiệp hội hội đồng liên giáo thế giới   

WFP - Chƣơng trình lƣơng thực thế giới của Liên  

hiệp quốc   

WHO - Tổ chức Y tế thế giới   

WMA - Hội liên hiệp Y tế thế giới   

WSIS - Cuộc gặp thƣợng đỉnh thế giới về xã hội  

thông tin  

WSSD - Cuộc gặp thƣợng đỉnh thế giới về phát  

triển bền vững   

WTO - Tổ chức Thƣơng mại thế giới   

WUK  Kinderkultur  -  Werkstätten  und  Kultur-  

haus Kinderkultur  

  

YAP - Kế hoạch hành động quyền của thanh niên  
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•   Mạng lƣới  

chính phủ  

 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH  

Lời nói đầu  

Lời cảm ơn  

Hƣớng dẫn sử dụng tài liệu  

Danh mục các từ viết tắt  

  

I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUYỀN CON NGƯỜI  

III. CÁC NGUỒN TÀI LIỆU BỔ SUNG  

•  Cuộc  đấu  tranh  không  ngừng  trên  toàn  cầu  

quyền con ngƣời - Niên biểu sự kiện  

• Giới thiệu các tài liệu về quyền con ngƣời  

• Các nguồn tài liệu về giáo dục quyền con ngƣời  

• Các địa chỉ liên lạc hữu ích   

  

II. CÁC CHUYÊN ĐỀ CHỌN LỌC VỀ QUYỀN  

CON NGƯỜI  

A. Cấm tra tấn  

B. Thoát nghèo  

C. Không phân biệt đối xử  

D. Quyền về sức khoẻ  

E. Quyền con ngƣời của phụ nữ  

F. Pháp quyền và xét xử công bằng   

G. Tự do tôn giáo  

H. Quyền giáo dục  

I. Quyền trẻ em  

J. Quyền con ngƣời trong xung đột vũ trang  

K. Quyền làm việc  

L. Tự do biểu đạt và tự do thông tin   

M. Quyền dân chủ   

  

an ninh con  

• Lƣu ý chung về phƣơng pháp giáo dục quyền  

con ngƣời  

• Tuyên ngôn Graz về các nguyên tắc giáo dục  

quyền con ngƣời và an ninh con ngƣời  

• Tuyên ngôn thế giới về quyền con ngƣời  

• Bảng chú giải thuật ngữ  

• Bảng chú dẫn   

  

    

ngƣời  -  Các tổ  chức  phi  
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của Liên minh châu Âu.   

 

NỘI DUNG CHI TIẾT  

Lời nói đầu  

Lời cảm ơn  

Hƣớng dẫn sử dụng tài liệu  

Danh mục các từ viết tắt  

Các nội dung chính  

Nội dung chi tiết  

III. Châu Phi - Hệ thống quyền con ngƣời  

châu Phi  

IV. Các khu vực khác    

    

I.  Thẩm  quyền  pháp  lý  phổ  quát  và  vấn  đề  

miễn trừ  

J. Thẩm quyền hình sự quốc tế  

I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUYỀN CON  

NGƯỜI  

K. Sáng kiến về quyền con người ở các thành  

L. Các cơ hội và thử thách toàn cầu về quyền  

  

Lời nói đầu của Shulamith Koenig  

A. Tìm hiểu về quyền con ngƣời  

  

B. Quyền con ngƣời và an ninh con ngƣời  

     

C. Lịch sử và triết học về quyền con ngƣời  

     

D. Khái niệm và bản chất của quyền con ngƣời  

     

E. Các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con ngƣời  

     

F. Quá trình thực hiện các văn kiện phổ  

 quát về quyền con ngƣời    

con người   

M. Tài liệu tham khảo  

II. CÁC CHUYÊN ĐỀ CHỌN LỌC VỀ QUYỀN  

CON NGƯỜI  

A. CẤM TRA TẤN  

Câu chuyện minh họa   

“Vấn đề của Ông Selmouni”  

Điều cần biết  

  

G. Quyền con ngƣời và xã hội dân sự  

     

H. Các hệ thống khu vực về bảo vệ và thúc  

đẩy quyền con ngƣời   

    

I.  Châu  Âu  -  Các  văn  kiện  châu  Âu  về  

quyền con ngƣời - 1. Hệ thống quyền con  

ngƣời của Hội đồng châu Âu - a. Tổng quan  

- Các cơ quan, tổ chức về quyền con ngƣời  

châu Âu - b. Tòa án châu Âu về quyền con  

ngƣời - 2. Hệ thống quyền con ngƣời của  

Tổ  chức  vì  an  ninh  và  hợp  tác  châu  Âu  

(OSCE) - 3. Chính sách về quyền con ngƣời  

   

II. Châu Mỹ - Hệ thống liên Mỹ về quyền  

con ngƣời   

1. Một thế giới không có tra tấn - Cấm tra tấn  

và an ninh con ngƣời. 2. Định nghĩa và miêu  

tả vấn đề - Tra tấn là gì? - Các hình thức tra  

tấn - tra tấn đƣợc thực hiện nhƣ thế - Động cơ  

của tra tấn - Tại sao tra tấn đƣợc sử dụng? -  

Nạn nhân và ngƣời phạm tội tra tấn, đối xử vô  

nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm - 3. Tiếp cận  

liên văn hóa và những vấn đề tranh cãi - 4.  

Quá trình thực hiện và giám sát: Quá trình  

phát triển gần đây nhất.  

Điều nên biết  

1.  Kinh  nghiệm  tốt  -  Uỷ  ban  cố  vấn  về  

quyền con ngƣời của Áo - Hoạt động của  

các tổ chức quốc tế - Báo cáo viên đặc biệt  

về tra tấn: mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động  

  

    

  

  

  

  

  

phố  
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-   xử   đối  biệt  Phân  nhân -  và cá  nƣớc  

tranh cãi  vấn đề gây  

Câu chuyện  

tham khảo  

 
- Uỷ ban châu Âu về ngăn ngừa tra tấn và  

đối xử, trừng phạt vô nhân đạo hay hạ nhục  

(CPT)  -  Hoạt  động  của  các  tổ  chức  phi  

chính phủ (NGOs) - Chƣơng trình 12 điểm  

về ngăn ngừa tra tấn - Quy tắc đạo đức - 2.  

Các xu hướng - 3. Niên biểu sự kiện.  

C. KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ   

Câu chuyện minh họa   

“E.S. “Nigger” Brown Stand”: Vụ việc về  

CERD   

Điều cần biết   

Các hoạt động chọn lọc  

Hoạt động I: Tra tấn những kẻ khủng bố?  

Hoạt động II: Chiến dịch chống tra tấn.  

1. “Phân biệt đối xử - Cuộc đấu tranh liên tục  

và không có hồi kết vì sự bình đẳng”  - Phân  

biệt đối xử và an ninh con ngƣời - 2. Định  

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  nghĩa và mô tả vấn đề - Thái độ hay hành  

B. THOÁT NGHÈO  động - Chủ thể của sự phân biệt đối xử - Nhà  

Câu chuyện minh họa  

“Đang chết dần vì đói trong một mảnh đất  

thặng dư”  

 Chủ  

nghĩa chủng tộc - Bài ngoại - Không khoan  

dung và định kiến liên quan - Các chuẩn mực  

quốc tế - 3. Quan điểm  liên văn hóa và các  

Điều cần biết  

1. Giới thiệu - Nghèo và an ninh con ngƣời  

- 2. Định nghĩa và mô tả vấn đề khái niệm  

nghèo: Định nghĩa về đói nghèo - Các cấp  

độ của nghèo - Các nhóm dễ bị ảnh hƣởng  

bởi nghèo - Tại sao nghèo vẫn tồn tại dai  

dẳng - 3. Quan điểm liên văn hóa và các   

vấn đề gây tranh luận - Nghèo tƣơng đối và  

nghèo tuyệt đối - Sự loại trừ về mặt xã hội -  

4. Thực hiện và giám sát - Các mục tiêu  

phát triển thiên niên kỷ - Các cơ quan điều  

ƣớc giám sát nghèo - Báo cáo viên đặc biệt  

và các chuyên gia độc lập.   

Điều nên biết  

1. Kinh nghiệm tốt: Ngƣời nghèo đƣợc tiếp  

cận ngân hàng - Sáng kiến 20 - 20 của Mali  

- Báo cáo chiến lƣợc giảm nghèo (PRSPs) -  

Nƣớc  của  chúng  ta  không  để  bán  -  Một  

tƣơng lai bền vững - Thoát đói - Công bằng  

về kinh tế - Hiệp định Contonou - 2. Các xu  

thế - Các quốc gia đã đi đúng hƣớng chƣa?  

- 3. Niên biểu sự kiện.  

 - 4. Thực  

sát - Chúng ta có thể làm gì?  

Điều nên biết   

1.  Kinh  nghiệm  tốt  -  Bộ  luật  ứng  xử  tự  

nguyện trong khu vực tƣ nhân - Các điều  

khoản chống phân biệt trong các hợp đồng  

mua sắm nhà nƣớc - Liên minh các thành  

phố quốc tế về chống Chủ nghĩa phân biệt  

chủng  tộc  -  Chống  chủ  nghĩa  phân  biệt  

chủng tộc trong Liên đoàn Bóng đá châu   

Âu  -  Xoá  bỏ  chế  độ  biệt  chủng  tộc  

Apartheid  -  2.  Xu  hướng  -  Mối  quan  hệ  

giữa  nghèo   đói  và  Chủ  nghĩa  phân  biệt  

chủng tộc/Bài ngoại - Chủ nghĩa phân biệt  

chủng  tộc  trên  mạng  Internet  -  

Islamophobia: Hậu quả của ngày 11 tháng 9  

năm 2001  - 3. Niên biểu sự kiện.  

Các hoạt động lựa chọn  

Hoạt động I: Tất cả mọi ngƣời sinh ra là  

bình đẳng.  

Hoạt động II: Đoán xem ai sẽ đến ăn tối.   

Các hoạt động lựa chọn   và thông  

Hoạt động I: Thế giới trong một ngôi làng.  

Hoạt động II: Chiến dịch hành động.  D. QUYỀN VỀ SỨC KHOẺ   

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  minh họa  

  

    

  

  

  

  

hiện  và  giám  

  

  

Tài liệu  tin  bổ  sung   
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-   thiên  vị   lập  Độc  -  

đƣợc xét xử đúng thời hạn - Quyền  

và không  

ngƣời của phụ nữ - An ninh con ngƣời  

 
“Câu chuyện của Maryam”  Điều cần biết   

1. Quyền con người của phụ nữ - Giới và  

Điều cần biết   

1. Các quyền con người về sức khoẻ trong  

một  bối  cảnh  rộng  hơn  -  An  ninh  con  

ngƣời và sức khoẻ -  2. Định nghĩa và mô  

tả vấn đề - Sức khoẻ và quyền con ngƣời  

- Tính sẵn có, tính có thể tiếp cận, tính có  

thể đƣợc chấp nhận và tính chất lƣợng -  

Không  phân  biệt  đối  xử  -  Quyền  đƣợc  

hƣởng lợ i  từ  sự  t iến bộ  của khoa học -   

Toàn cầu hóa và quyền con ngƣời về sức  

khoẻ - Sức khoẻ và môi trƣờng - 3. Quan  

điểm  liên  văn  hóa  và  các  vấn  đề  gây  

tranh luận - 4. Thực hiện và giám sát -  

Tôn trọng, bảo vệ và thực hiện quyền con  

ngƣời về sức khoẻ - Những giới hạn của   

quyền con ngƣờ i  về  sức khoẻ  -  Các cơ   

chế giám sát.  

 và  

phụ nữ - 2. Định nghĩa và mô tả vấn đề -  

Nhìn lại lịch sử - Phụ nữ và nghèo - Phụ nữ  

và sức khoẻ - Phụ nữ và bạo lực - Phụ nữ  

và xung đột vũ trang - Phụ nữ và các nguồn  

tài  nguyên  thiên nhiên -  Trẻ  em  gái  - 3 .   

Quan điểm liên văn hóa và những vấn đề  

gây tranh cãi - 4. Tthực hiện và giám sát.  

Điều nên biết   

1. Kinh nghiệm tốt - 2. Các xu hướng - 3.  

Niên biểu sự kiện.  

Các hoạt động lựa  chọn   

Hoạt động I: Diễn giải CEDAW.  

Hoạt động II: Ngôn ngữ cử chỉ của nam và nữ.  

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  
Điều nên biết   

1.  Kinh  nghiệm  tốt   -  Phòng   chống   

HIV/AIDS  -  Bồi  thẩm  của  công  dân  và  

chính sách sức  khoẻ  cộng  đồng - Lời thề  

Malicounda - Sổ lƣu niệm - 2. Xu hướng -  

Các chiến lƣợc kết  hợp quyền con ngƣời  

và phát triển y tế - 3. Số liệu thống kê - 4.  

Niên biểu sự kiện.  

Các hoạt động lựa  chọn  

Hoạt  động  I:  Hình  dung  “một  tình  trạng  

hoàn toàn khoẻ mạnh về thể xác, tinh thần  

và xã hội”.   

Hoạt động II: Vẽ sơ đồ để hiện thực hoá  

quyền con ngƣời về sức khoẻ.  

F. PHÁP QUYỀN VÀ XÉT XỬ CÔNG BẰNG  

Câu chuyện minh họa   

“Giam giữ và xét xử ông A”  

Điều cần biết   

1. Giới thiệu - Pháp quyền - Lịch sử phát  

triển của pháp quyền - Pháp quyền, xét xử  

công bằng và an ninh cho mọi  ngƣời - Xét  

xử  công  bằng  là  nhân  tố  quan  trọng  của  

pháp quyền - 2. Định nghĩa và mô tả việc  

xét xử công bằng - Các quyền tối thiểu của  

bị cáo - Các điều khoản quan trọng nhất về  

pháp  quyền  và  xét  xử  công  bằng  -  Bình  

đẳng trƣớc pháp luật và Tòa án - Tiếp cận  

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  với khắc phục tƣ pháp công bằng, hiệu quả  

E. QUYỀN CON NGƯỜI CỦA PHỤ NỮ  

 Toà  

khai - Quyền đƣợc coi là vô tội  

Câu chuyện minh họa   

“Trường hợp có thật: Câu chuyện về Maria  

Da Penha Maia Fernandes”  

 đƣợc  

bào chữa hay thông qua luật sƣ và quyền  

đƣợc xét xử chỉ khi có sự hiện diện của bản  

thân - Quyền gọi và kiểm tra hoặc quyền  

  

    

  

  

  

  

  

quan  điểm  sai  lầm  phổ   biến  về   quyền  con  

  

  

  

  

án công  

-   Quyền  
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kiểm tra nhân chứng - Quyền yêu cầu trợ  

giúp miễn phí của phiên dịch - Nguyên tắc  

không  áp  dụng  hồi  tố  (“nulla  poena  sine  

lege”) - Quyền đƣợc trả tiền để bảo lãnh tại  

ngoại - 3. Quan điểm liên văn hóa và các  

vấn đề gây tranh luận - 4. Thực hiện và  

giám sát.  

giáo - Tự do lựa chọn và thay đổi lòng tin -  

Gia nhập đạo - Quyền đƣợc phổ biến tín  

ngƣỡng - Kích động căm thù tôn giáo và tự  

do diễn đạt - Từ chối nhập ngũ vì nghĩ rằng  

điều đó trái với đạo lý - 4. Quá trình thực  

hiện và giám sát   -  Các biện pháp phòng  

ngừa và chiến lƣợc tƣơng lai - Chúng ta có  

thể làm gì?   

Điều nên biết   

1. Kinh nghiệm tốt - Trợ giúp phát triển để  

thành lập một hệ thống tƣ pháp làm đúng  

chức năng - Văn phòng thể chế dân chủ và  

quyền con ngƣời (ODIHR) - OSCE - Nghị  

quyết về tôn trọng và tăng cƣờng tính độc  

lập của cơ quan tƣ pháp (châu Phi) - 2. Xu  

hướng - Tòa án quốc tế - Trung gian hòa  

giải và phân xử - Tăng cƣờng các vụ xét xử  

công khai - (Tái) thiết pháp quyền ở các xã  

hội hậu khủng hoảng và hậu xung đột - 3.  

Niên biểu sự kiện.  

1.  Kinh  nghiệm  tốt  -  Cuộc  đối  thoại  của  

những ngƣời có tín ngƣỡng khác nhau về  

Thuyết  đa  nguyên  Tôn  giáo  -  “Các  Tôn  

giáo vì hòa bình” qua giáo dục - 2. Các xu  

hướng - Các hệ thống thờ cúng, các giáo  

phái, và các phong trào Tôn giáo mới - Phụ  

nữ  và lòng tin - Chủ nghĩa cực đoan tôn   

giáo và các ảnh hƣởng của nó - 3. Niên biểu  

sự kiện.  

Các hoạt động chọn lọc   

Các hoạt động chọn lọc   Hoạt động I: Những lời nói gây tổn thƣơng.  

Hoạt động I: Đƣợc nghe hay không đƣợc  

nghe?  
Hoạt  động  II:  Lòng  tin  của  tôi  và  ngƣời  

hàng xóm của tôi.  

Hoạt  động  II:  Bạn  có  thể  bảo  vệ  những  

ngƣời đó không?  
Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  H. QUYỀN GIÁO DỤC    

Câu chuyện minh họa   
G. TỰ DO TÔN GIÁO  “Câu chuyện của Maya”  
Câu chuyện minh họa   

“Tù nhân lương tâm, ông Mahrami”   Điều cần biết   

Điều cần biết   
1. Giới thiệu - Tại sao cần có quyền giáo  

dục? - Giáo dục và an ninh con ngƣời - Sự  

1. Tự do tôn giáo: Vẫn phải đi một chặng  

đường dài - Các quyền tự do tôn giáo và an  

ninh con ngƣời - 2. Định nghĩa và mô tả  

vấn đề - Tôn giáo là gì? - Tín ngƣỡng là gì?  

- Các quyền tự do Tôn giáo là gì? - Các tiêu  

chuẩn Quốc tế - Nguyên tắc không phân  

biệt đối xử - Giáo dục - Bày tỏ lòng tin -  

Các giới hạn của các quyền tự do tôn giáo -  

3. Quan điểm liên văn hóa và các vấn đề  

gây tranh cãi - Nhà nƣớc và lòng tin - Bội  

phát triển Lịch sử - 2. Định nghĩa và mô tả  

vấn đề - Nội dung của quyền đƣợc giáo dục  

và các nghĩa vụ đối với nhà nƣớc - Tính sẵn  

có - Tính có thể tiếp cận đƣợc - Tính có thể  

chấp nhận đƣợc - Tính có thể thích nghi  

đƣợc - 3. Quan điểm liên văn hóa và các  

vấn đề gây tranh cãi - Các nhóm thiệt thòi  

trong tiếp cận quyền đƣợc giáo dục - Quyền  

con ngƣời ở các trƣờng học - 4. Quá trình  

  

    

  

  

  

  

  

Điều  nên biết    
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mô tả   và  

IHL -  của  gốc  

hành  

khi nào? - 2. Định nghĩa   

IHL là Luật  Các nguồn  

1. Thậm  

các giới  

 về   

quyền được bảo vệ - Các quy định cơ  

tham khảo  

động đối  

 
thực hiện và giám sát - Các vấn đề của quá  

trình thực hiện.  

Hoạt  động  I:  Hội  nghị  bàn  tròn  về  hành  

động giảm lao động trẻ em.  

Hoạt động II: Sự sao lãng của cha mẹ và  

Điều nên biết  xử tàn nhẫn.   

1.  Kinh  nghiệm  tốt  -  2.  Các  xu  hướng  -  

Thƣơng mại hóa giáo dục - Phát triển hƣớng  

tới giáo dục cho mọi ngƣời - Các kết quả hỗn  

hợp - 3. Niên biểu sự kiện.  

và thông  

J. QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XUNG ĐỘT VŨ  

Câu chuyện minh họa   

Các hoạt động chọn lọc   “Những hồi  quan ở Việt  

Hoạt động I: Hãy hành động.  

Hoạt động II: Mô hình hình thoi.  Điều cần biết   

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  cũng có  

hạn - IHL và an ninh con ngƣời -  

I. QUYỀN TRẺ EM  

Câu chuyện minh họa   

 Quốc  

tế - IHL và quyền con ngƣời - IHL áp dụng  

“Ngược đãi thể xác trẻ em” - “Trẻ em bị  

ảnh hưởng của xung đột vũ trang”  

Điều cần biết   

1. Đấu tranh bảo vệ quyền trẻ em - Quyền  

Trẻ em và an ninh con ngƣời/Trẻ em - 2.  

Định nghĩa và mô tả vấn đề - Bản chất và  

nội dung của quyền con ngƣời của trẻ em -  

Các khái niệm chính về hiệp định về các  

quyền của trẻ em - Tổng kết: Tại sao sử  

dụng cách tiếp cận dựa trên các quyền của  

trẻ em? - 3. Quan điểm liên văn hóa và các  

vấn đề gây tranh cãi  - 4. Quá trình thực  

hiện và giám sát.  

  các  

 bản  

của Luật Nhân đạo quốc tế trong xung đột  

vũ trang là gì? IHL bảo vệ cái gì và nhƣ thế  

nào?  -  Ai  phải  tôn  trọng  Luật  Nhân  đạo  

quốc tế? - 3. Quan điểm liên văn hóa và các  

vấn đề gây tranh cãi - Tầm quan trọng của  

nhận thức văn hóa - Các quan điểm mâu  

thuẫn về tính có thể áp dụng đƣợc của IHL  

- 4. Quá trình thực hiện và giám sát - Các  

biện pháp ngăn ngừa - Các biện pháp giám  

sát sự tuân thủ - Các biện pháp hà khắc.  

Điều nên biết   

Điều nên biết   

1. Kinh nghiệm tốt - Kết nối mọi ngƣời -  

Mọi ngƣời có các quyền/là quyền - Đào tạo  

cho cuộc sống hàng ngày cùng với “báo cáo  

bóng” của tổ chức phi chính phủ và “Các  

liên minh Quốc gia” về quá trình thực hiện  

CRC của quốc gia - 2. Các xu hướng - sự  

kiện  và  con  số  -  Thông  tin  thống  kê  về  

quyền trẻ em - 3. Niên biểu sự kiện.  

1. Kinh nghiệm tốt - Bảo vệ những thƣờng  

dân - Bảo vệ các tù nhân - Khôi phục lại  

các mối quan hệ gia đình - Đôi lời về biểu  

tƣợng - Các nguyên tắc hoạt động của hành  

động nhân đạo - Các nguyên tắc cơ bản của  

Tổ chức Chữ thập đỏ và Phong trào của Hội  

Lƣỡi liềm đỏ - 3. Các xu hướng - Cấm mìn  

sát thƣơng - Một vài con số về trợ giúp của  

ICRC trong năm 2001 - 3. Niên biểu sự kiện  

- Các văn kiện chính thức của IHL và các  

văn kiện liên quan khác.  

Các hoạt động chọn lọc  

  

    

  

  

  

  

  

  

Tài liệu  tin  bổ  sung  

  

TRANG  

ức  của một  sỹ  Nam”   

  

chí các  cuộc  chiến  tranh  
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truyền  tiện  

tự  và  đạt  do biểu  

vệ  bảo  “Chỉ  

thông  đại  Phƣơng  

An ninh con  

có yên lặng mới  

ngƣời,  

Các câu truyện  

 
Các hoạt động chọn lọc   

Hoạt động I: Tại sao phải tôn trọng IHL?    Công bằng kinh  

Hoạt  động  II:  Đạo  đức  của  hành  động   

nhân đạo.  

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung   

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  L. TỰ DO BIỂU ĐẠT  TỰ DO THÔNG TIN  

minh họa  

K. QUYỀN LÀM VIỆC  

Câu chuyện minh họa   

 được  

“Đe dọa các nhà báo ở Balkans”  

“Các điều kiện làm việc kinh hoàng ở các  

Khu vực Mậu dịch tự do”   Điều cần biết   

1. Mối liên quan giữa quá khứ và hiện tại -  

Điều cần biết   

1. Thế giới việc làm trong thế kỷ 21 - Việc  

làm và an ninh con ngƣời - Nhìn lại lịch sử  

- 2. Định nghĩa và mô tả vấn đề - Luật Lao  

động quốc tế: Tổ chức Lao động quốc tế  

(ILO) - 3. Quyền con người liên quan tới  

việc làm trong Bộ luật Quốc tế về quyền  

con người - Tuyên ngôn thế giới về quyền  

con ngƣời (UDHR) - Công ƣớc quốc tế về  

các Quyền dân sự và chính trị (ICCPR) -  

Có các loại chế độ nô lệ nào tồn tại ngày  

nay hay không? - Công ƣớc quốc tế về các  

Quyền  kinh  tế,  xã  hội  và  văn  hóa  

(ICESCR) - 4. Tiếp cận liên văn hóa và   

các vấn đề gây tranh cãi - Câu truyện ngụ  

ngôn: ngƣời đánh cá - 5. Quá trình thực  

hiện và giám sát.  

 Tự  

thông tin - Những thử  

Nội dung và các thách thức - Các yếu tố  

chính của tự do biểu đạt - Các vi phạm về  

quyền, các mối đe doạ và rủi ro - Những  

hạn chế pháp lý về quyền - 3. Quá trình  

thực hiện và giám sát - Vai trò của các Hội  

nghề nghiệp và Tổ chức phi chính phủ khác  

- 4. Quan điểm  liên văn hóa.  

Điều nên biết   

1. Vai trò của tự do thông tin trong xã hội  

dân chủ - 2.  Thông tin đại chúng và các  

Nhóm thiểu số - 3. Tự do thông tin và phát  

triển kinh tế - 4. Tuyên truyền chiến tranh  

và  biện  hộ  cho  lòng  căm  thù  -  5.  Kinh  

nghiệm tốt - 6. Tự do thông tin và giáo dục  

quyền  con  người  -  7.  Các  xu  hướng  -  

Điều nên biết   

1. Kinh nghiệm tốt - Chƣơng trình Quốc  

tế về xoá bỏ lao động trẻ em (IPEC) - Bộ  

quy tắc ứng xử  về  giải quyết vấn đề lao  

động của công ty và quyền con ngƣờ i -   

Nhãn hiệu các hạng mục - Khế ƣớc toàn  

cầu - 2. Các xu hướng - Các khu chế xuất  

- Sự suy giảm của công đoàn - Tăng tính  

lƣu động quốc tế: di cƣ lao động - Thất  

nghiệp  ở  thanh  niên  -  HIV/AIDS  trong  

thế giới việc làm.  

chúng  và  

mạng toàn cầu - Hƣớng tới các xã hội tri  

thức ở phƣơng Nam.   

Các hoạt động chọn lọc  

Hoạt động I: Trang đầu.   

Hoạt  động  II:  Ảnh  hƣởng  của  mạng  

Internet.  

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung  

M. QUYỀN DÂN CHỦ  

Các câu truyện minh họa   
Các hoạt động chọn lọc   

 do  

thách cũ và mới - 2.  

  

    

  

  

  

  

Hoạt  động I:  Phụ  nữ -  Trẻ  em -  Việc  làm!?    

Hoạt  động II:  tế.  

  

VÀ  

  

bạn” -  
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“Phát triển nền dân chủ ở Đông Timo - Công  

lý và hòa giải - Thách thức trước mắt”  

Quyền con ngƣời  

Thông tin cơ sở   

Sách và các tài liệu giáo dục   

Điều cần biết  

1. Dân chủ đang nổi lên? - Dân chủ và an  

ninh con ngƣời - 2. Định nghĩa và mô tả  

vấn đề - Dân chủ là gì và dân chủ đã phát  

triển nhƣ thế nào? - Các yếu tố chính của  

nền dân chủ hiện đại - Các lý thuyết về nền  

dân chủ - Các hình thức của dân chủ - Các  

hình thức dân chủ trong thực tế - 3. Tiếp  

cận văn hóa và các vấn đề gây tranh cãi -  

Cuộc tranh luận về “Các giá trị châu Á” -  

Thử thách dân chủ trong Thế giới Hồi giáo  

- Một vài quan điềm cần tiếp tục suy nghĩ -  

4. Quá trình thực hiện và giám sát.  

- Trẻ em   

- Vị thành niên   

- Người lớn   

Giáo  dục  quyền  con  ngƣời  trên  mạng  

Internet  

- Tài liệu giáo dục    

- Các thư viện trực tuyến   

D. Các địa chỉ liên lạc hữu ích   

Các Tổ chức Quốc tế   

Các Tổ chức trong khu vực   

Các Tổ chức phi chính phủ   

Các chƣơng trình Thạc sĩ về quyền con ngƣời  

E. Mạng lưới an ninh con người - Các tổ chức  

Điều nên biết   

1. Kinh nghiệm tốt - Trên con đƣờng hƣớng  

tới dân chủ - 2. Các xu hướng - Các nền dân  

chủ nổi lên - Sự tham gia chính trị của phụ nữ  

- Phụ nữ trong Nghị viện - Dân chủ Online -  

Toàn cầu hóa và dân chủ - Thiếu hụt dân chủ  

trong các Tổ chức Quốc tế, Công ty đa quốc  

gia và Tổ chức phi chính phủ.   

phi chính phủ  

F. Các lưu ý chung về phương pháp giáo dục  

quyền con người  

GIỚI THIỆU   

Hoạch  định  Chƣơng  trình  đào  tạo  quyền  

con ngƣời    

Các hoạt động   

G. Tuyên ngôn Graz về các nguyên tắc giáo dục  

quyền con người và an ninh con người  

Các hoạt động chọn lọc   H. Tuyên ngôn thế giới về quyền con người  

Hoạt động I: Tham gia chiến dịch.  I. Bảng chú giải thuật ngữ  

Hoạt động II: Một chiếc tháp trong cộng  

đồng của chúng ta?  

Tài liệu tham khảo và thông tin bổ sung   

III. CÁC NGUỒN TÀI LIỆU BỔ SUNG  

A. Cuộc đấu tranh không ngừng trên toàn cầu  

quyền con người - Niên biểu sự kiện  

B. Tài liệu đề xuất về quyền con người  

Tuyển chọn sách   

Thông tin về các tình hình quyền con ngƣời  

C. Các nguồn tài liệu về giáo dục quyền con người  
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I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG   

  QUYỀN CON NGƯỜI   

NHÂN PHẨM   

QUYỀN CON NGƯỜI   

GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI   

AN NINH CON NGƯỜI   

   

  

“Văn hóa quyền con người có được sức mạnh lớn nhất từ những mong muốn hiểu biết của mỗi cá  

nhân. Trách nhiệm bảo vệ quyền con người là thuộc về các nhà nước. Nhưng chính những hiểu biết,  

tôn trọng và mong muốn về quyền con người của mỗi cá nhân là điều mang lại kết cấu và sức bật  

hàng ngày cho quyền con người”.   

 Sérgio Vieira De Mello, Cao uỷ quyền con ngƣời Liên hiệp quốc. 2003.  
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 TIẾP THU KIẾN THỨC VỀ QUYỀN CON NGƢỜI   

LÀ MỘT HÀNH TRÌNH MÀ TẤT CẢ CHÚNG TA PHẢI ĐI THEO  

Lời nói đầu của Shulamith Koenig  

Tài  liệu  cung  cấp  kiến  thức  tuyệt  vời  mà  bạn  ngƣời kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau và tất cả các  

đang có trong tay đƣa ra một khuôn khổ hy vọng  

tạo đƣờng cho cả phụ nữ và nam giới đạt đƣợc  giải quyết.   

do quyền  định hƣớng và  

mong muốn lâu dài của con ngƣời về công bằng  

kinh tế và xã hội. Tính không thể chia cắt và mối  

quan hệ lẫn nhau của các quyền con ngƣời đƣợc  

chứng thực trong các trang viết này là điều cốt  

yếu nhằm coi nhận thức về quyền con ngƣời nhƣ  

một phƣơng cách sống.  

Khi đồng hành cùng những trang viết của nhiều  

Nếu  đƣợc  biết  đến  và  yêu  cầu  thì  khuôn  khổ  

quyền con ngƣời là một hƣớng dẫn tối thƣợng để  

phác họa then chốt và là công cụ mạnh mẽ cho  

hành động chống lại sự tan rã của xã hội hiện tại,  

chống nghèo đói và tính không khoan dung phổ  

biến  khắp  thế  giới.  Quyền  con  ngƣời  chính  là  

công bằng và không phân biệt đối xử. Chúng ta  

ngƣời trên khắp thế giới này, cùng chia sẻ kinh  sống  trong  một  thế  giới,  nơi  mà  hệ  thống  gia  

nghiệm và kiến thức với họ, bạn sẽ  hiểu về ý  

nghĩa đạo đức và chính trị của quyền con ngƣời  

và về cách thức chúng đƣợc pháp luật kiên quyết  

bảo vệ. Ngoài ra, một trách nhiệm quan trọng sẽ  

đƣợc đặt lên vai bạn để trở thành một ngƣời thầy  

thông thái và ngƣời giám sát về quyền con ngƣời  

ngay tại gia đình bạn, ở hàng xóm, và trong tổ  

chức của bạn. Và khi nghiên cứu các mối liên kết  

của các quy phạm và tiêu chuẩn của quyền con  

ngƣời liên quan tới việc bảo vệ và thúc đẩy phẩm  

giá con ngƣời, bạn sẽ tham gia cùng những ngƣời  

đang học cách sống tôn trọng ngƣời khác và tin  

tƣởng rằng mình sẽ trở thành một tác nhân của  

việc thay đổi….  

Mọi ngƣời vốn đã biết về quyền con ngƣời - mỗi  

chúng ta đều biết khi xuất hiện bất công thì công  

lý là cách thể hiện cơ bản của quyền con ngƣời  

một  cách  tự  nhiên.  Tất  cả  chúng  ta  đều  muốn  

tránh bị hạ nhục nhƣng thƣờng khi sợ bị hạ nhục,  

chúng ta lại làm hạ nhục ngƣời khác. Cái vòng  

xấu xa này có thể bị phá vỡ, nếu mọi ngƣời học  

đƣợc cách tin tƣởng và tôn trọng ngƣời khác, nội  

bộ hóa và xã hội hóa quyền con ngƣời đƣợc coi  

nhƣ một phƣơng cách. Cần hiểu rằng, quyền con  

trƣởng là phổ biến, nơi mà bất công vẫn còn tồn  

tại, và nơi mà phụ nữ cũng nhƣ nam giới đều  

phải đánh đổi quyền bình đẳng của họ cho sự  

sinh tồn.   

Trong  tay  bạn  đang  có  phép  mầu  quyền  con  

ngƣời do Liên hiệp quốc tạo ra. Đây là một món  

quà nhân đạo do các quốc gia trao tặng và cam  

kết thực hiện. Đáng buồn thay, khi có hàng triệu  

ngƣời sinh ra và mất đi mà không hề biết rằng họ  

là những chủ nhân của quyền con ngƣời, và do  

đó, không thể kêu gọi các Chính phủ của họ thực  

hiện đầy đủ các nghĩa vụ. Đúng hơn là chúng ta  

muốn nói rằng lạm dụng sự không hiểu biết là  

một vi phạm quyền con ngƣời.  

Cuốn sách này hƣớng tới việc loại bỏ sự vi phạm  

quyền con ngƣời và các vi phạm khác cũng nhƣ  

sự thiếu hiểu biết về quyền con ngƣời. Từng giọt,  

từng  giọt…  từng  bƣớc,  từng  bƣớc...  - làm  cho  

mọi ngƣời biết, tiếp thu và xã hội hóa sự phát  

triển của quyền con ngƣời và bảo đảm việc hiện  

thực hoá các quyền cho tất cả mọi ngƣời.  

Khi bạn tham gia vào cuộc hành trình này, hãy cố  

gắng suy nghĩ về quyền con ngƣời nhƣ đôi bờ  

xung đột  

  

    

phải  con  ngƣời  
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của một con sông, mà ở đó, cuộc sống là dòng  Shulamith  Koenig,  ngƣời   giành  đƣợc  Giải  

chảy tự do. Khi lũ lụt xảy ra, những ngƣời có  thƣởng  -  Phong  trào   nhân  dân  về   quyền  con  

hiểu biết về quyền con ngƣời sẽ đứng lên củng cố  ngƣời của Liên hiệp quốc năm 2003, là Chủ tịch  

bờ sông để bảo vệ cộng đồng của mình. Chúng ta  

không có lựa chọn nào khác.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

sáng lập của PDHRE tìm hiểu quyền con ngƣời  

của mọi ngƣời (www.pdhre.org).  

  

   

http://www.pdhre.org/
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Các quyền này thuộc về 5 chủ đề chính là các  hòa bình theo định hƣớng quyền con ngƣời và là  

 

A. TÌM HIỂU VỀ QUYỀN CON NGƢỜI  

Khát  vọng  bảo  vệ  nhân  phẩm  của  tất  cả  con  

ngƣời là cốt lõi của khái niệm quyền con ngƣời.  

Nó coi cá nhân con ngƣời là trọng tâm của sự  

quan tâm. Nó dựa trên một hệ thống giá trị toàn  

cầu phổ biến nhằm cống hiến cho sự linh thiêng  

của cuộc sống và tạo ra một khuôn khổ để xây  

dựng hệ thống quyền con ngƣời, đƣợc các quy  

phạm và tiêu chuẩn quốc tế bảo vệ. Trong suốt  

thế kỷ XX, quyền con ngƣời đã phát triển nhƣ  

một khuôn khổ đạo đức, chính trị, pháp lý và nhƣ  

một hƣớng dẫn nhằm phát triển một thế giới tự  

do khỏi sợ hãi và tự do làm điều mong muốn.  

  

Điều 1 của Tuyên ngôn thế giới về quyền con  

ngƣời  (UDHR)  đã  đƣợc  Liên  hiệp  quốc  thông  

qua vào năm 1948 đề cập đến các trụ cột chính  

của hệ thống quyền con ngƣời, ví dụ: tự do, bình  

đẳng và đoàn kết. Tự do tƣ tƣởng, tín ngƣỡng và  

tôn giáo cũng nhƣ tự do quan điểm và tự do biểu  

đạt đều đƣợc quyền con ngƣời bảo vệ. Tƣơng tự  

nhƣ vậy, quyền con ngƣời cũng bảo đảm sự bình  

đẳng,  chẳng  hạn  nhƣ  bảo  vệ  quyền  bình  đẳng  

chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử trong  

hƣởng thụ tất cả các quyền con ngƣời, bao gồm  

quyền bình đẳng đầy đủ giữa nam và nữ. Sự đoàn  

kết thể hiện trong các quyền kinh tế và xã hội,  

nhƣ quyền đƣợc hƣởng an ninh xã hội, đƣợc trả  

công, và có một mức sống đủ, quyền về sức khoẻ  

và tiếp cận giáo dục là một phần không thể thiếu  

trong khuôn khổ quyền con ngƣời.  

  

“Tất cả mọi người sinh ra đều tự do và  

 bình đẳng về phẩm giá và các quyền. Họ…   

 cần đối xử với nhau trong tình bác ái”  

 Điều 1 của Tuyên ngôn thế giới   

  về quyền con người. 1948.  

có quan hệ tƣơng đƣơng cùng với UDHR để hình  

thành nên Bộ luật về quyền con ngƣời.  

  

“Tất cả các quyền con người   

dành cho mọi người”  

  

là  khẩu  hiệu  của  Hội  nghị  thế  giới  Vienna  về  

quyền  con  người   vào  năm  1993.  Quyền  con  

ngƣời trao quyền cho các cá nhân cũng nhƣ các  

cộng đồng, nhằm tìm kiếm sự biến đổi xã hội,  

hƣớng tới việc thực hiện đầy đủ tất cả các quyền  

con  ngƣời.  Các  xung  đột  cần  phải  đƣợc  giải  

quyết trong hòa bình theo nguyên tắc pháp quyền  

và trong khuôn khổ quyền con ngƣời.  

  

Tuy nhiên, các quyền con ngƣời có thể gây cản trở  

lẫn nhau, chúng bị giới hạn bởi các quyền và tự do  

của ngƣời khác hay bởi các yêu cầu về đạo đức, trật  

tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội  

dân chủ (Điều 29 của UDHR). Quyền con ngƣời  

của  những  ngƣời  khác  cần  đƣợc  tôn  trọng  chứ  

không  chỉ  khoan  dung.  Quyền  con  ngƣời  không  

đƣợc sử dụng để vi phạm quyền của ngƣời khác  

(Điều 30 của UDHR). Do vậy, tất cả các xung đột  

phải đƣợc giải quyết mà vẫn phải tôn trọng quyền  

con ngƣời kể cả vào những lúc khẩn cấp và trong  

trƣờng hợp cần áp đặt một vài hạn chế.  

  

Do đó, mọi ngƣời, phụ nữ, nam giới, thanh niên  

và trẻ em cần biết và hiểu các quyền con ngƣời vì  

chúng liên quan tới các mối quan tâm và nguyện  

vọng  của  mình.  Điều  này  chỉ  có  thể  đạt  đƣợc  

thông qua giáo dục và học tập quyền con ngƣời  

một cách chính quy hay không chính quy. Tìm  

hiểu  các  nguyên  tắc  và  thủ  tục  về  quyền  con  

ngƣời, sẽ khuyến khích mọi ngƣời tham gia vào  

các  quyết  định  cho  cuộc  sống,  công  việc  của  

mình, hƣớng tới giải quyết xung đột và gìn giữ  

quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và văn  

hóa, đƣợc ghi nhận pháp lý trong hai Công ƣớc  
một chiến lƣợc rõ ràng lấy phát triển con ngƣời,  

xã hội và kinh tế làm trung tâm.  
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   đồng ngày 23/12/ 1994, thông báo về Thập kỷ  

giáo  dục  quyền  con  ngƣời  của  Liên  hiệp  quốc  

HRE  nêu  rõ:  “…Giáo  dục  quyền  con  người  

không chỉ đề cập tới quy định thông tin mà còn  

cần thiết lập một quá trình phát triển lâu dài toàn  
 

 

“Không có bất kỳ một cụm từ nào trong lịch sử gần đây  
của loài ngƣời lại có  nhiều đặc quyền để chịu trách  
nhiệm và gánh vác định mệnh của con ngƣời hơn [cụm từ]  
“ Quyền con ngƣời ”…  
- Món quà tặng vĩ đại nhất của tƣ-tuởng cổ điển lẫn đuơng  
đại là khái niệm về quyền con ngƣời. Thực vậy hơn bất kỳ  
thứ ngôn ngữ đạo đức nào khác có giá trị đối với chúng ta  
trong lịch sử lúc bấy giờ, [là] ngôn ngữ của quyền con  
ngƣời…”. 
 

Upendra Baxi. 1994. C¸c sai lÇm v« nh©n ®¹o vµ quyÒn con ng-êi.  

Giáo dục và tìm hiểu quyền con ngƣời (HRE) cần  

phải đƣợc tất cả các chủ thể, các bên tham gia,  

đƣợc xã hội dân sự cũng nhƣ các chính phủ và  

các  công  ty  xuyên  quốc  gia  cùng  thực  hiện.  

Thông qua hiểu biết về quyền con ngƣời, chân lý  

“văn hoá quyền con ngƣời” sẽ đƣợc phát triển  

dựa trên sự tôn trọng, bảo vệ, thực hiện, tuân thủ  

và thực hành quyền con ngƣời.  

  

Quyền đƣợc giáo dục về quyền con ngƣời xuất  

phát từ Điều 26 của UDHR, trong đó quy định  

“mọi người có quyền được giáo dục. […] Giáo  

dục cần hướng tới việc phát triển đầy đủ nhân  

cách con người và tăng cường sự tôn trọng quyền  

con người và các tự do cơ bản…”.  

năm 2005) tập trung vào các hệ thống trƣờng tiểu  

học và trung học cơ sở.   

Nhà vận động chính đằng sau sáng kiến này là  

Shulamith Koenig, ngƣời sáng lập Thập kỷ giáo  

dục  quyền  con  ngƣời  toàn  dân  (PDHRE),   với  

mục  đích  hƣớng  tới  không   gì  khác  ngoài  tầm  

nhìn lâu dài trong việc làm cho mọi ngƣời trên  

hành  tinh  của  chúng  ta  có  thể  tiếp  cận  đƣợc  

quyền con ngƣời, “để mọi ngƣời biết về quyền  

con ngƣời và biết đƣa ra đòi hỏi về quyền con  

ngƣời”. Theo đó, mục tiêu của giáo dục quyền  

con  ngƣời  là  “Hiểu  biết  quyền  con  ngƣời  cho  

toàn thế giới”. Hay, theo lời của Nelson Mandela:  

để “phát triển một nền văn hóa chính trị mới dựa  

trên quyền con ngƣời”.  

Quyền được giáo dục.  các phƣơng pháp giáo dục  quyền con ngƣời:  

  

Nghị quyết số 49/184 của Đại hội đồng Liên hiệp  

quốc ngày 23/12/1994 tuyên bố thực hiện Thập  

kỷ giáo dục quyền con ngƣời của Liên hiệp quốc  

trong khuôn khổ kế hoạch hành động của Thập  

kỷ giáo dục quyền con ngƣời giai đoạn 1995 - 2004  

(Tài  liệu  Liên  hiệp  quốc  số  A/51/506,  Add.  1  

ngày 12/12/1996).  

  

   Lưu  ý  chung  về  phương  pháp  giáo  dục  

quyền con người  

  

“Giáo dục, tìm hiểu  và đối thoại về quyền con  

 người phải gợi lên tư tưởng quan trọng và phân  

  tích có hệ thống từ lăng kính giới về các vấn đề  

liên quan đến chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội và  

văn hóa trong khuôn khổ quyền con người”.   

 Shulamith Koenig, PDHRE   

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2004, Tổng thƣ ký  

Liên hiệp quốc đã tuyên bố Chƣơng trình toàn  

cầu về Giáo dục quyền con ngƣời (UNGA Res.  

59/113A), đƣợc thực hiện theo các kế hoạch hành  

động thông qua ba năm một lần. Kế hoạch hành  

động  trong  giai  đoạn  đầu  (2005  -  2007)  của  

Chƣơng  trình  thế  giới  về  giáo  dục  quyền  con  

ngƣời  (UN  Doc.  A/59/525/Rev.  1  -  2  tháng  3  

Nghị  quyết  số  49/184  của  Đại  hội  
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“Giáo dục quyền con người là tất cả quá trình học  

 hỏi để phát triển kiến thức, kỹ năng và các giá trị  

của quyền con người, nhằm thúc đẩy sự công bằng,  

 khoan dung, nhân phẩm, cũng như tôn trọng  

  các quyền và nhân phẩm của người khác”.  

  Nancy Flowers,   

  Trung tâm quyền con ngƣời   

 của Trƣờng Đại học Minnesota.  

  

  12  

diện để mọi người ở mọi trình độ phát triển và ở  

mọi tầng lớp xã hội đều học hỏi cách tôn trọng  

nhân phẩm của người khác và các biện pháp và  

phương pháp bảo đảm sự tôn trọng đó trong mọi  

xã hội”.  

  

   

  

Kế hoạch hành động của Thập kỷ Liên hiệp  

quốc về giáo dục quyền con người (1995 - 2004)  

nhấn mạnh rằng: “…Giáo dục quyền con người  

được định nghĩa là các nỗ lực về đào tạo, phổ  

biến, và thông tin nhằm tạo lập nền văn hóa toàn  

cầu  về  quyền  con  người  thông  qua  truyền  đạt  

kiến thức, các kỹ năng, hình thành các thái độ và  

hướng tới:  

(a) Tăng cường tôn trọng quyền con người và các  

tự do cơ bản;   

(b) Phát triển đầy đủ nhân cách con người và ý  

thức về nhân phẩm;   

(c) Tăng cường hiểu biết, khoan dung, bình đẳng  

giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc, người bản  

địa và các nhóm chủng tộc, quốc gia, đạo đức,  

tôn giáo và ngôn ngữ…”.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kế  hoạch  hành  động  trong  giai  đoạn  đầu  

(2005  -  2007)  của  Chương  trình  thế  giới  về  

giáo dục quyền con người   

Chiến lƣợc thực hiện theo 4 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Phân tích tình hình hiện tại của giáo  

dục quyền con ngƣời (HRE)  

Giai đoạn 2: Thiết lập các ƣu tiên và phát triển  

chiến lƣợc thực hiện quốc gia   

Giai đoạn 3: Quá trình thực hiện và giám sát   

Giai đoạn 4: Đánh giá  
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B. QUYỀN CON NGƢỜI VÀ AN NINH CON NGƢỜI  

Các vi phạm nghiêm trọng nhất đến nhân phẩm  

con  ngƣời,  đặc  biệt  là  từ  trải  nghiệm  của  nạn  

thảm sát trong Chiến tranh thế giới thứ hai là lý  

do dẫn đến sự ra đời của UDHR. Cá nhân con  

ngƣời  đƣợc  coi  là  trọng  tâm.  Lời  mở  đầu  của  

Tuyên ngôn đề cập tới “tự do khỏi sự sợ hãi và  

tự do làm điều mong muốn”. Khái niệm về an  

ninh con ngƣời có cách tiếp cận vốn có tƣơng tự.  

  

Tại cuộc Hội thảo quốc tế về an ninh con người  

và giáo dục quyền con người ở Graz vào tháng 7  

năm 2000, an ninh con ngƣời đƣợc tuyên bố là  

hƣớng tới bảo vệ quyền con ngƣời, chẳng hạn  

bằng cách ngăn ngừa các xung đột và bằng cách  

đề cập tới các nguyên nhân sâu xa của tình trạng  

mất an ninh và tính dễ bị tổn thƣơng. Chiến lƣợc  

an ninh con ngƣời có mục đích thiết lập nền văn  

hóa chính trị toàn cầu dựa trên quyền con ngƣời.  

Trong bối cảnh này, giáo dục quyền con ngƣời là  

một chiến lƣợc hƣớng tới an ninh con ngƣời, vì  

nó trao quyền cho mọi ngƣời để tìm kiếm giải  

pháp cho các vấn đề của họ trên cơ sở hệ thống  

giá trị toàn cầu phổ biến và cách tiếp cận hƣớng  

tới luật lệ và dựa trên quyền thay vì cách tiếp cận  

hƣớng tới quyền lực. An ninh con ngƣời đƣợc  

tăng cƣờng trong xã hội theo cách phân quyền,  

bắt đầu từ các nhu cầu cơ bản của con ngƣời, của  

phụ nữ cũng nhƣ nam giới, ví dụ nhƣ từ an ninh  

cá nhân, nghèo đói, phân biệt đối xử, công bằng  

xã hội và dân chủ. Tự do không bị bóc lột hay  

tham  nhũng bắt  đầu  khi  mọi  ngƣời  không  còn  

chấp nhận việc vi phạm các quyền của họ.   

  

“Hầu hết các mối đe dọa đối với an ninh  

con người biểu lộ một chiều hướng   

quyền con người trực tiếp hay gián tiếp”.  

 Cuộc gặp Bộ trưởng lần thứ II   

về Mạng lưới an ninh con người.   

 Lucerne. Tháng 5 năm 2000.  

Các thể chế xã hội dân sự (chẳng hạn nhƣ Tổ  

chức  minh  bạch  quốc  tế)  hỗ  trợ  quá  trình  giải  

phóng này dựa trên hiểu biết về quyền con ngƣời.  

  

“Quyền con người quy định một cơ sở   

mà phát triển con người và an ninh con người   

 có thể được duy trì”.   

  Cuộc gặp Bộ trưởng lần thứ IV   

 về Mạng lưới an ninh con người.   

 Santiago de Chile. Tháng 7 năm 2002.  

  

Có vài mối liên hệ giữa quyền con ngƣời và an  

ninh con ngƣời. “An ninh” dƣới hình thức an  

ninh cá nhân (ví dụ nhƣ bảo vệ khỏi bị bắt giữ  

vô cớ), an ninh xã hội (ví dụ, điều khoản về các  

nhu cầu cơ bản nhƣ an ninh lƣơng thực) và an  

ninh quốc tế (quyền đƣợc sống trong một trật tự  

thế giới an ninh) là phù hợp với các quyền con  

ngƣời đang tồn tại. “Các chính sách an ninh phải  

đƣợc lồng ghép chặt chẽ hơn nhiều vào chiến  

lƣợc thúc đẩy quyền con ngƣời, dân chủ và phát  

triển. Luật Quyền con ngƣời, Luật Nhân đạo, và  

Luật Tị nạn đã đƣa ra khuôn khổ có tính quy  

phạm trong đó cách tiếp cận an ninh con ngƣời  

đƣợc coi là cơ bản”. (Nguồn: Bộ Ngoại giao và  

Thƣơng  mại  Quốc  tế,  Canada.  1999.  An  ninh  

con người: An toàn cho mọi người trong một thế  

giới đang biến đổi).  

  

Các vi phạm về quyền con ngƣời cho thấy sự đe  

dọa tới an ninh con ngƣời, và do đó, chúng đƣợc  

sử dụng nhƣ những chỉ số trong các cơ chế cảnh  

báo  sớm  để  ngăn  ngừa  xung  đột.  Tuy  nhiên,  

quyền con ngƣời cũng có vai trò trong quản lý  

xung đột, biến đổi xung đột và xây dựng hòa bình  

sau xung đột. Giáo dục quyền con ngƣời thông  

qua chuyển giao kiến thức, xây dựng kỹ năng và  

hình thành quan điểm đƣợc coi là nền tảng của  

một nền văn hóa đích thực về phòng ngừa.  
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“[An ninh con người], về bản chất, là một nỗ lực để  

  xây dựng một xã hội toàn cầu nơi mà an ninh cá  

 nhân được coi là trung tâm của các ưu tiên quốc tế  

[…], nơi các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người  

 và pháp quyền được cải thiện và kết lại thành một  

 mạng lưới chặt chẽ để bảo vệ cá nhân…”.  

  Lloyd Axworthy,   

 nguyên Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao của Canada  

  

Bên cạnh việc trở thành một công cụ thiết yếu để  

ngăn ngừa xung đột, quyền con ngƣời còn là cơ  

sở chủ đạo trong quản lý nhà nƣớc và dân chủ.  

Chúng tạo ra một nền tảng để giải quyết các vấn  

đề xã hội và toàn cầu, thông qua việc tham gia  

tích  cực  của  ngƣời  dân,  tăng  cƣờng  tính  minh  

bạch và trách nhiệm giải trình. “Xây dựng cơ chế  

quản lý” gồm hai hình thức xây dựng nâng cao  

năng lực, đó là: “xây dựng nhà nƣớc” và “phát  

triển xã hội”. Xây dựng nhà nƣớc quy định về  

“an ninh dân chủ”, đƣợc coi là hình thức tốt nhất  

trong các nỗ lực để phục hồi và tái kiến thiết sau  

các xung đột. “Phát triển xã hội bao gồm giáo  

dục dựa trên quyền con ngƣời ở diện rộng, để  

trao quyền giúp mọi ngƣời biết đòi hỏi các quyền  

của mình và thể hiện việc tôn trọng quyền của  

ngƣời khác” (Walther Lichem, PDHRE).  

  

Tuyên ngôn Graz cũng nói rõ rằng, quyền con  

ngƣời và an ninh con ngƣời gắn bó chặt chẽ, vì  

quá trình thúc đẩy và thực hiện quyền con ngƣời  

là một mục tiêu và một phần không thể thiếu của  

an ninh con ngƣời (Điều 1).  

 Tuyên  ngôn  Graz  trong  Các  tài  liệu  bổ  

sung, III.  

  

Uỷ ban về an ninh con người đƣợc thành lập  

vào năm 2001 do Sadako Ogata (nguyên Cao ủy  

Liên hiệp quốc về ngƣời tị nạn) và Amartya Sen  

(Ngƣời  đoạt  giải  Nobel  về  Kinh  tế)  đồng  chủ  

tịch, cùng với Viện quyền con ngƣời liên Mỹ và  

Trƣờng Đại học vì hòa bình, đã tổ chức một cuộc  

hội thảo về mối quan hệ giữa quyền con ngƣời và  

an ninh con ngƣời tại San Jose, Costa Rica vào  

12/2001, làm rõ "Tuyên ngôn về quyền con người  

như một phần thiết yếu của an ninh con người”  

 (http://www.humansecuritychs.org/doc/sanjosede  

c.html). Báo cáo về “an ninh con ngƣời hiện nay”  

do đồng Chủ tịch Sadako Ogata và Amarty Sen  

xây dựng đề cập tới một số quan ngại về quyền  

con ngƣời. Theo Bertrand G. Ramcharan, nguyên  

Cao  uỷ  Liên  hiệp  quốc  về  quyền  con  ngƣời,  

chính các quy phạm quốc tế và quyền con ngƣời  

đã xác định nên ý nghĩa của an ninh con ngƣời.  

  

“Thế giới có thể không bao giờ ở trong tình  “Biện hộ vì lợi ích an ninh quốc gia, từng bước  

 trạng hòa bình trừ khi mọi người có an ninh  

  trong cuộc sống hàng ngày của mình”.   

UNDP. 1994. Báo cáo phát triển con ngƣời. 1994.  

  

Tuyên  ngôn  Graz  về  các  nguyên  tắc  giáo  dục  

quyền con người và an ninh con người đã đƣợc  

Hội nghị Bộ trƣởng lần thứ 5 của Mạng lƣới an ninh  

con ngƣời thông qua tại Graz vào ngày 10/5/2003  

nhằm hƣớng tới việc củng cố an ninh con ngƣời  

thông  qua  giáo  dục  quyền con ngƣời,  bắt  đầu  từ  

quyền đƣợc biết các quyền con ngƣời, tới việc nhận  

biết đƣợc trách nhiệm của tất cả các bên liên quan  

đến giáo dục quyền con ngƣời và nhận cuốn sách  

“Tìm hiểu về quyền con ngƣời” - cuốn sách mà sẽ  

đƣợc dịch, phân phối và sử dụng rộng khắp.  

  hình thành và kiên quyết đi theo tầm nhìn thiển  

 cận về chủ quyền quốc gia sẽ dẫn tới việc cắt bỏ  

 mối quan tâm đến lợi ích về an ninh con người  

của các nạn nhân, cho dù, thật mỉa mai, chính an  

  ninh con người - không chỉ của tập thể là quan  

 trọng mà còn của cá nhân - cũng dẫn tới an ninh  

 cho quốc gia”.  

  Louise Arbour,   

 Cao uỷ Liên hiệp quốc về quyền con ngƣời. 2005.  

“Ngày nay có quá nhiều nhà hoạt động quốc tế  

  đang theo đuổi các chính sách dựa trên sự sợ  

 hãi, nghĩa rằng họ có thể tăng cường an ninh.  

Nhưng an ninh thật sự không thể được xây dựng  
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chỉ trên một nền tảng như thế. An ninh thật sự  

phải được dựa trên các nguyên tắc quyền con  

 người đã được chứng minh”.  

 Sérgio Vieira de Mello,   

 Cao uỷ Liên hiệp quốc về quyền con ngƣời. 2003.  

  

Điều 3 của UDHR và Điều 9 của Công ƣớc quốc  

tế về các quyền dân sự và chính trị cũng bảo vệ  

quyền tự do và an ninh của con ngƣời, đặc biệt là  

quyền tự do khỏi sự sợ hãi. Ngoài ra, Điều 22 của  

UDHR và Điều 9 của Công ƣớc về các quyền  

kinh tế, xã hội và văn hóa thừa nhận quyền đƣợc  

hƣởng an ninh xã hội, cùng với các quyền kinh tế  

và  xã  hội,  tƣơng  tự  nhƣ  quyền đƣợc  làm  điều  

mong muốn. Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và  

an ninh con ngƣời đƣợc giải quyết trong Báo cáo  

Thiên niên kỷ của Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc  

Kofi Annan năm 2000. Báo cáo cũng đƣa ra sự  

phân biệt giữa tự do khỏi sự sợ hãi và tự do làm  

điều mong muốn trên cơ sở phân biệt với bốn tự  

do cơ bản mà Tổng thống Mỹ Roosevelt đã tuyên  

bố từ năm 1940 trong thời kỳ Chiến tranh Thế  

giới thứ hai nhƣ một quan điểm về trật tự sau  

chiến tranh. Báo cáo của Tổng thƣ ký Liên hiệp  

quốc, “về tự do rộng rãi ” năm 2005 tập trung  

vào việc làm thế nào để “hoàn thiện tam giác ba  

vấn đề: phát triển, tự do và hòa bình” (đoạn 12).  

  

Cuộc đấu tranh chống lại nghèo đói và đấu tranh  

cho các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cũng có  

liên quan tới an ninh, giống nhƣ cuộc đấu tranh  

vì tự do chính trị và các tự do cơ bản. Quyền này  

không thể tách khỏi quyền kia, chúng phụ thuộc  

lẫn nhau, liên quan lẫn nhau và không thể chia  

cắt  (  

triển con người đƣợc sử dụng trong Báo cáo phát  

triển con ngƣời của UNDP gồm một số chỉ số  

nhƣ tiếp cận giáo dục, an ninh lƣơng thực, các  

dịch vụ y tế, bình đẳng giới, và tham gia chính trị  

đều liên quan trực tiếp với quyền con ngƣời. Tóm  

lại, các khái niệm về an ninh con ngƣời, quyền  

con ngƣời và phát triển con ngƣời là trùng khớp,  

củng cố lẫn nhau và phụ thuộc lẫn nhau.  

  

“Theo đó, chúng ta sẽ không có sự phát triển nếu  

 không có an ninh, chúng ta sẽ không có được   

an ninh nếu không có sự phát triển, và chúng ta  

 sẽ không có cả hai nếu không tôn trọng   

  quyền con người…”.  

 Kofi Annan,   

 Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc. 2005.   

  

UNESCO tập trung vào an ninh con ngƣời, chú ý  

ngang bằng tới các vấn đề về bạo lực và phát  

triển, đồng thời thể hiện nguyện vọng từ cách tiếp  

cận khu vực hƣớng tới an ninh con ngƣời.  

  

“Báo cáo về an ninh con người” đã đƣợc xuất  

bản  theo  chỉ  đạo  của  Andrew  Mack  vào  năm  

2005 đề cập đến các mối đe dọa tới an ninh con  

ngƣời, báo cáo này sẽ tiếp tục công bố hàng năm.  

Nó thể hiện mối quan hệ giữa xung đột và quản  

trị  dân  chủ,  chứng  minh  rằng  sự  gia  tăng  các  

chính phủ dân chủ trên khắp thế giới sẽ làm giảm  

bớt các xung đột bạo lực.  

 Tự  do  khỏi  nghèo  đói,  quyền  về  sức  

khoẻ, quyền làm việc). Trong “Tài liệu kết quả”  

của  cuộc  gặp  thƣợng  đỉnh  năm  2005,  Đại  hội  

đồng Liên hiệp quốc đã yêu cầu xây dựng định  

nghĩa về an ninh con ngƣời.  

  

Theo Báo cáo phát triển con ngƣời năm 2000 của  

UNDP, quyền con ngƣời và phát triển con ngƣời  

có chung tầm nhìn và mục đích. Các chỉ số phát  
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C. LỊCH SỬ VÀ TRIẾT HỌC VỀ QUYỀN CON NGƢỜI  

Ý tƣởng về nhân phẩm con ngƣời đã có từ xa xƣa  

trong lịch sử của nhân loại, dƣới các hình thức  

khác nhau, trong tất cả các nền văn hóa và tôn  

giáo. Ví dụ, có thể thấy những giá trị cao quý phù  

hợp với con ngƣời trong triết học châu Phi của  

“ubuntu”  hay  việc  bảo  vệ  ngƣời  nƣớc  ngoài  

trong Đạo Hồi. “Quy tắc vàng” về yêu cầu mọi  

ngƣời cần đối xử với ngƣời khác nhƣ đối xử với  

chính mình tồn tại trong tất cả các tôn giáo lớn.  

Điều này cũng tƣơng tự với trách nhiệm của xã  

hội  về  quan  tâm  tới  ngƣời  nghèo,  vì  các  khái  

niệm cơ bản về công bằng xã hội. Tuy nhiên, ý  

tƣởng về “quyền con ngƣời” là kết quả của tƣ  

tƣởng triết học thời hiện đại, không chỉ dựa trên  

triết học của chủ nghĩa duy lý và thời đại khai  

sáng, chủ nghĩa tự do và dân chủ, mà còn dựa  

trên  chủ  nghĩa  xã  hội.  Mặc  dù,  khái  niệm  về  

quyền con ngƣời hiện đại chủ yếu bắt nguồn từ  

châu Âu, cần khẳng định rằng, khái niệm tự do  

và công bằng xã hội - những khái niệm cơ bản  

của quyền con ngƣời, nằm trong tất cả mọi nền  

văn  hóa.   Dƣới  sự  lãnh   đạo  của  Eleanor  

Roosevelt,  René  Cassin  và  Joseph  Malik,  Liên  

hiệp quốc đã soạn thảo nên bản Tuyên ngôn thế  

giới về quyền con ngƣời, trong đó, 80 đại diện  

đến từ phƣơng Nam và phƣơng Bắc đã cùng nhau  

đƣa ra các ý tƣởng và ngôn ngữ cho Tuyên ngôn.  

Quyền  con  ngƣời  đã  trở  thành  một  khái  niệm  

rộng khắp thế giới có ảnh hƣởng mạnh từ phƣơng  

Đông tới phƣơng Nam, đó là khái niệm về các  

quyền văn hóa, kinh tế và xã hội, quyền tự quyết  

và quyền phát triển, quyền tự do không bị phân  

biệt chủng tộc và Apartheid.  

  

Trong khi, về phƣơng diện lịch sử, công dân trở  

thành những ngƣời đƣợc hƣởng lợi đầu tiên từ  

việc  quyền  con  ngƣời  đƣợc  Hiến  pháp  bảo  vệ  

nhờ kết quả của cuộc đấu tranh cho các quyền tự  

do tối thiểu và các quyền kinh tế và xã hội, thì  

ngƣời nƣớc ngoài chỉ trở thành những ngƣời nắm  

giữ quyền trong các trƣờng hợp hiếm hoi hay trên  

cơ sở các hiệp định song phƣơng. Họ cần đƣợc  

chính nhà nƣớc mình bảo vệ thông qua các đại  

diện của quốc gia ở nƣớc ngoài.   

  

Nhân phẩm con người   

 theo khái niệm của châu Phi:  

  “Tôi là một con người   

vì đôi mắt bạn nhìn tôi là một…”.  

 Tục ngữ châu Phi, Mali.  

  

Để  phát  triển  các  quy  định  về  bảo  vệ  ngƣời  

ngoại quốc, Luật Nhân đạo có vai trò quan trọng  

hơn nhiều. Luật này hƣớng tới việc thiết lập các  

quy định cơ bản trong việc đối xử với những  

binh lính kẻ thù và cả những thƣờng dân trong  

xung đột vũ trang (quyền con người trong xung  

đột vũ trang). Các nội dung đầu tiên của quyền  

con ngƣời quốc tế thực sự có thể đƣợc tìm thấy  

trong các Hiệp định về Quyền tự do tôn giáo,  

Công ƣớc Westphalia năm 1648 và việc cấm chế  

độ  chiếm  hữu  nô  lệ  nhƣ  tuyên  ngôn  về  việc  

buôn bán nô lệ của Quốc hội Vienna vào năm  

1815, việc sáng lập Xã hội chống chế độ chiếm  

hữu nô lệ Mỹ vào năm 1833 và Công ƣớc quốc  

tế về chống chế độ chiếm hữu nô lệ năm 1926.  

Bảo vệ các quyền của dân tộc thiểu số cũng có  

một lịch sử lâu dài và là vấn đề lớn trong Hiệp  

định hòa bình Versailles năm 1919 và của Hội  

quốc liên đƣợc sáng lập cùng năm đó (Cuộc đấu  

tranh không ngừng vì quyền con người toàn cầu  

ở Phần III, Tài liệu bổ sung).  

  

“Những chân lý sau đây đã được chúng tôi công  

 nhận như những sự thật hiển nhiên là tất cả mọi  

  người sinh ra đều bình đẳng; tạo hóa đã cho họ  

các quyền không thể thay thế được; trong những  

 quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do, và  
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 quyền mưu cầu hạnh phúc. Để bảo vệ những  

quyền này, các chính phủ, do chính con người  

 thiết lập nên có được quyền lực chính đáng   

  xuất phát từ sự đồng thuận của nhân dân”  

 Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776.  

  

Xuất phát từ Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ và  

tuyên ngôn của Virginia Bill về các quyền của  

năm  1776,  Cách  mạng  Pháp  đã  tuyên  bố  các  

quyền  con  ngƣời  và  quyền  công  dân  vào  năm  

1789. Các quyền đƣợc hợp lại theo phạm trù tự  

do, bình đẳng và đoàn kết, và đƣợc tập hợp trong  

Hiến chƣơng về các quyền cơ bản của Liên minh  

châu Âu năm 2000.  

  

“Trước tiên là tự do ngôn luận và tự do biểu đạt  

 - ở mọi nơi trên thế giới. Thứ hai đó là tự do thờ  

  Thần theo cách của riêng mình - ở mọi nơi trên  

 thế giới. Thứ ba là tự do làm điều mình muốn -  

đã được giải thích theo nghĩa quốc tế là tìm hiểu  

  kinh tế sẽ bảo đảm cuộc sống hòa bình khỏe  

 mạnh cho người dân của mọi quốc gia - mọi nơi  

 trên thế giới. Thứ tư là tự do khỏi sợ hãi…”   

  Franklin D. Roosevelt,   

 Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ năm 1941.   

  

Tuy nhiên, khái niệm quyền con ngƣời phổ biến  

cho tất cả loài ngƣời mới đƣợc các nƣớc chấp  

nhận  sau  nỗi  kinh  hoàng  của  Chiến  tranh  Thế  

giới lần II khi 48 quốc gia với 8 nƣớc xã hội chủ  

nghĩa  và  Nam  Phi  bỏ  phiếu  trắng  đã  nhất  trí  

thông   qua  Tuyên  ngôn  thế  giới  về  quyền  con  

ngƣời, trở thành một phần không thể thiếu của hệ  

thống Liên hiệp quốc. Kể từ đó, Liên hiệp quốc  

đã lên tới 191 thành viên nhƣng không một quốc  

gia nào thực sự nghi ngờ tuyên ngôn này, nhờ đó  

đến nay phần lớn nội dung của tuyên ngôn đã trở  

thành tập quán luật quốc tế về quyền con ngƣời,  

dựa trên sự chia sẻ các giá trị chung đã đƣợc nhất  

trí theo khuôn khổ của Liên hiệp quốc, trong đó  

bao gồm các yếu tố hình thành nên đạo đức toàn  

cầu. Các nhà triết học nhƣ Jean-Jacques Rousseau,  

Voltaire và John Stuart Mill đã tranh luận về sự  

tồn tại của quyền con ngƣời. “Các lý thuyết về  

khế  ƣớc”  thịnh  hành  đã  trao  quyền  thay  vì  sự  

trung thành với quyền lực thống trị, trong khi đó,  

với cách tiếp cận theo thuyết chủ nghĩa thế giới  

của  mình,  Immanuel  Kant  đã  yêu  cầu  một  số  

quyền nhất định cho “công dân thế giới”. Trong  

Dự  án  quốc  tế  về  “đạo  đức  toàn  cầu”,  Klaus  

Küng thấy rằng, tất cả các tôn giáo lớn đều chia  

sẻ các giá trị cốt lõi chung tƣơng ứng với các  

quyền con ngƣời cơ bản.  

Tự do tín ngưỡng/Tự do tôn giáo.  

  

“Đạo đức trách nhiệm” (Hans Jonas) và “đạo  

đức toàn cầu trong việc hỗ trợ quyền con người”  

(George Ulrich) đã đƣợc đƣa ra để đƣơng đầu với  

những thách thức của quá trình toàn cầu hóa.  

  

Cuộc tranh luận về giữa việc ƣu tiên cho tính phổ  

biến của một số quyền nhất định với thuyết tƣơng  

đối về văn hoá đã đƣợc đề cập tới trong hai cuộc  

hội nghị quốc tế về quyền con ngƣời thế giới lần  

lƣợt ở Teheran và Vienna. Hội nghị ở Teheran  

vào năm 1968 nói rõ rằng, tất cả các quyền con  

ngƣời là không thể phân chia và phụ thuộc lẫn  

nhau. Hội nghị ở Vienna năm 1993 cũng nhất trí  

rằng “trong khi phải luôn ghi nhớ tính đặc thù về  

dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch  

sử, văn hóa, tôn giáo, các quốc gia, không phân  

biệt chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, đều có  

nghĩa vụ thúc đẩy và bảo vệ tất cả các quyền con  

người và tự do căn bản”.  

(Bản  Tuyên  ngôn  Vienna  và  Chương  trình  

hành động 1993, đoạn 5).  

Tự do tín ngưỡng/Tự do tôn giáo.  
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chúng đƣợc áp dụng ở khắp nơi và không thể lấy đi.  

Nhƣ Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc Boutros-Ghali đã  

nói trong Hội nghị Thế giới Vienna về quyền con  quyền  con  ngƣời  là  tiền  đề  cho  một  phạm  trù  

nhƣợng. Theo đó, quyền con ngƣời mang tính phổ  

quát  và  không  thể  chuyển  nhƣợng,  có  nghĩa  là  khi có sự đồng ý của cá nhân đó cho việc hƣởng  

ngƣời và đã phê chuẩn Công ƣớc Quốc tế về các  

quyền  dân  sự  và  chính  trị  (ICCPR)  cũng  nhƣ  

Công ƣớc Quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa  

và xã hội (ICESCR) đƣợc dựa trên nền tảng của  

Tuyên ngôn. Công ƣớc về xóa bỏ mọi hình thức  

phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) đã đƣợc  

182 quốc gia phê chuẩn mặc dù còn nhiều bảo  

lƣu. Công ƣớc Liên hiệp quốc về quyền trẻ em có  

192 quốc gia thành viên.  

  

Điểm bắt đầu của khái niệm về quyền con ngƣời là  

khái niệm về phẩm giá vốn có của tất cả các thành  

viên trong gia đình nhân loại nhƣ đƣợc ghi nhận  

trong Tuyên ngôn thế giới và các công ƣớc năm  

1966. Các công ƣớc này cũng ghi nhận ý tƣởng về  

một khái niệm toàn cầu nhƣ đƣợc ghi nhận trong  

tuyên bố của Hội nghị Thế giới Vienna về quyền  

con ngƣời năm 1993 và các nghị quyết của Liên  

hiệp quốc đã đƣợc thông qua nhân dịp kỷ niệm  

50 năm ngày ra đời của Tuyên ngôn thế giới về  

quyền con ngƣời năm 1998. Những ngƣời hoài  

nghi về tính phổ biến của quyền con ngƣời cần  

ghi nhớ rằng, các nƣớc đa dạng về mặt địa lý nhƣ  

Trung  Quốc,  Lebanon  hay  Chilê  nằm  trong  số  

các nƣớc đã giúp soạn thảo khái niệm này vào  

nửa cuối những năm 40 của thế kỷ XX. Kể từ đó,  

ngày càng có nhiều quốc gia bày tỏ sự ủng hộ của  

quyền  các  cả  đủ  tất  khác.  Tuy  thụ  đầy  

nhau. Các chiều  

 

D. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA QUYỀN CON NGƢỜI   

Ngày nay, quyền con ngƣời đƣợc thừa nhận là  Các quyền con ngƣời là không thể chia cắt và  

hƣớng hay phạm  

 trù nhân quyền khác nhau có thể đƣợc phân biệt  

 theo các quyền dân sự và chính trị nhƣ là quyền  

 tự do bày tỏ và các quyền kinh tế, xã hội và văn  

 hóa chẳng hạn nhƣ quyền an sinh xã hội là quyền  

 “đƣợc thực hiện dần dần” xuất phát từ thực tế là  

 chúng đặt ra các nghĩa vụ tài chính cho quốc gia.  

 Trƣớc đây, một số quốc gia hay nhóm các quốc  

 gia cụ thể nhƣ là các quốc gia xã hội chủ nghĩa  

 đã ƣu tiên các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa  

 hơn là các quyền dân sự và chính trị, trong khi  

 Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên của Hội đồng  

mình  với  Tuyên  ngôn  thế  giới  về  quyền  con  châu Âu lại thể hiện sự ƣu tiên các quyền công  

 dân  và  chính  trị  hơn.  Tuy  nhiên,  tại  Hội  nghị  

 Quốc tế về quyền con ngƣời ở Teheran vào năm  

 1968 cũng nhƣ tại Hội nghị Quốc tế về quyền  

 con ngƣời ở Vienna vào năm 1993, cuộc tranh  

 luận không có ý nghĩa này đã đƣợc giải quyết bởi  

 việc công nhận cả hai phạm trù hay xu hƣớng về  

 quyền con ngƣời này là quan trọng nhƣ nhau. Tại  

 hội nghị Teheran vào năm 1968, hai nhóm quyền  

 này đƣợc ghi nhận là không thể chia cắt và phụ  

 thuộc lẫn nhau vì sự hƣởng thụ đầy đủ các quyền  

 về kinh tế, xã hội và văn hóa dƣờng nhƣ là không  

 thể nếu nhƣ không có các quyền dân sự, chính trị  

 và ngƣợc lại.   

     

           Vào những năm 1980, một nhóm các quyền con  

con ngƣời tự do trong việc hƣởng quyền tự do khỏi  ngƣời  nữa  đã  đƣợc  ghi  nhận  là  quyền  đƣợc  

sự  sợ  hãi,  tự  do  làm  điều  mong  muốn  và  đƣợc  hƣởng hòa bình, quyền phát triển, và quyền đƣợc  

hƣởng các quyền bình đẳng và không thể chuyển  sống trong một môi trƣờng khỏe mạnh. Những  

khuôn khổ  

        nhiên,  

dƣờng  nhƣ  không  có  điều  kiện  nào  coi   nhóm  

ngƣời  vào  năm  1993:  “quyền  con  người  là  các  

quyền bẩm sinh”.  

khác. Nhóm quyền thứ ba là sự thể hiện tốt nhất  

tính thống nhất của các quyền, vì chúng đòi hỏi  
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xứ  đã  đƣợc  soạn  thảo  nhƣng  vẫn  chƣa  đƣợc  

thông  qua,  trong  khi  ILO  đã  xem  xét  lại  bản  

tuyên ngôn trƣớc đó và đã thông qua Công ước  

số 169 về “Người dân bản xứ và các bộ lạc ở các  

quốc gia độc lập” vào năm 1989. Vào năm 2001,  
 

Ngày nay, khái niệm quyền con ngƣời đƣợc chia  

sẻ ở cấp độ toàn cầu và nhờ đó đƣợc coi nhƣ một  

nền tảng cho các quốc gia của cộng đồng quốc tế,  

các tổ chức quốc tế và các phong trào xã hội, tất  

cả đều với tƣ cách là thành viên của xã hội quốc  

tế. Quyền con ngƣời cũng có thể là một phƣơng  

tiện mà mọi ngƣời có thể sử dụng nhƣ một công  

cụ để biến đổi xã hội. Do đó, khái niệm quyền  

con ngƣời gắn bó chặt chẽ với khái niệm về dân  

chủ (  

 
  

phải có hợp tác quốc tế và hƣớng tới việc xây  

dựng cộng đồng. Cần có sự phân biệt giữa quyền  

con ngƣời với “các quyền của động vật” và “các  

quyền của các sinh vật khác trái đất” đƣợc các  

nhóm quan tâm nào đó truyền bá.  

  

Trong khi quyền con ngƣời là quyền của tất cả cá  

nhân, cho dù họ có quyền công dân của một nƣớc  

cụ  thể  nào  hay  không,  quyền  công  dân  là  các  

quyền  cơ  bản  đƣợc  đặc  biệt  bảo  đảm  cho   các  

công  dân  của  một  quốc  gia  cụ  thể,  ví  dụ  nhƣ  

quyền bầu cử và đƣợc bầu cử hay đƣợc quyền  

tiếp cận với các dịch vụ công cộng tại một quốc  

gia nào đó.  

  

Cũng cần phân biệt quyền con ngƣời các quyền  

thiểu số, tức là quyền của các thành viên trong  

một nhóm với các đặc điểm khác biệt về dân tộc,  

tôn giáo hay ngôn ngữ. Tự bản thân họ hay trong  

cộng đồng với các thành viên khác của nhóm, họ  

có quyền con ngƣời về hƣởng nền văn hóa riêng  

của mình, đƣợc bày tỏ hay thực hiện tôn giáo của  

riêng mình hay để sử dụng ngôn ngữ của riêng  

mình (Điều 27 của ICCPR). Các quy định cụ thể  

hơn  nữa  đƣợc  ghi  nhận  trong  Tuyên ngôn  của  

Liên hiệp quốc về quyền của nhóm thiểu số năm  

1993 và trong các văn kiện về quyền con ngƣời  

trong khu vực châu Âu.  

  

Cần đặc biệt lƣu ý đến quyền của ngƣời bản xứ.  

Kể từ năm 1982, Nhóm công tác của Liên hiệp  

quốc về ngƣời bản xứ đã thảo luận về cách thức  

để  thúc  đẩy  và  bảo  vệ  quyền  con  ngƣời  cho  

ngƣời bản xứ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến  

mối quan hệ đối với đất đai của họ.   

  

Tuyên ngôn về quyền của ngƣời bản  

  

Trong  khuôn  khổ  của  UNESCO,  Công  ƣớc  về  

bảo vệ và thúc đẩy tính đa dạng trong biểu đạt  

văn hóa vào năm 2005 và Công ƣớc về bảo vệ di  

sản văn hóa vô hình năm 2003 là các công ƣớc  

nhằm bổ sung các quyền con ngƣời và quyền của  

nhóm ngƣời thiểu số trong việc bảo tồn bản sắc  

văn hóa.   

  Quyền được hưởng dân chủ). Các yêu  

cầu của Liên minh châu Âu và Hội đồng châu Âu  

khi tiếp nhận các thành viên mới đều theo cùng  

một hƣớng. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào  

kiến thức và hiểu biết về quyền con ngƣời của  

chính ngƣời dân và việc sẵn sàng sử dụng những  

kiến thức này của họ nhƣ một công cụ cho sự  

thay  đổi  mà  quyền  con  ngƣời  có  thể  có  đƣợc  

thông qua sự biến đổi hiệu quả này.  

  

Khái niệm quyền con ngƣời truyền thống đã bị  

những ngƣời theo xu hƣớng nữ quyền phê bình vì  

không hoàn toàn phản ánh đƣợc bình đẳng giữa  

nam và nữ và vì sự thiếu nhạy cảm về giới. Các  

  13  

Báo  cáo  viên  đặc  biệt  của  Liên  hiệp  quốc  về  

quyền con người và các tự do cơ bản của người  

bản xứ đã đƣợc bổ nhiệm. Tiếp theo đề xuất tại  

Hội nghị thế giới về quyền con ngƣời tại Vienna  

năm 1993, “Diễn đàn thường trực về các vấn đề  

của người bản xứ” đã đƣợc sáng lập vào năm  

2000 trực thuộc ECOSOC với cuộc họp đầu tiên  

vào năm 2002. Uỷ ban về quyền con ngƣời và  

quyền dân tộc của châu Phi cũng đã thành lập  

Nhóm công tác về vấn đề ngƣời bản xứ.  
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hành động của Hội nghị Thế giới ở Vienna đã  bất kỳ chƣơng trình nghị sự đối thoại nào.  

  

Điều  quan  trọng  cần  lƣu  ý  là  các  văn  kiện  về  

quyền con ngƣời thể hiện một khái niệm xã hội và  

chính trị mới bằng cách thừa nhận hợp pháp phụ  

nữ nhƣ những con ngƣời hoàn toàn bình đẳng.  

  

Một số quốc gia cũng chỉ rõ các đặc thù về lịch  

sử, tôn giáo và văn hóa của họ khi tranh luận  

rằng, có một số quyền con ngƣời nhất định không  

 
  

hội nghị thế giới về phụ nữ và sự ra đời của Công  

ƣớc Liên hiệp quốc về xoá bỏ mọi hình thức phân  

biệt đối xử với phụ nữ đã đƣa ra đóng góp về  

cách tiếp cận nhạy cảm giới đối với quyền con  

ngƣời của phụ nữ. Điều này cũng đƣợc phản ánh  

trong Bản tuyên ngôn Liên hiệp quốc về việc sử  

dụng bạo lực đối với phụ nữ.   

thừa nhận sự tồn tại của các phƣơng pháp tiếp  

cận khác nhau đối với việc thực hiện quyền con  

ngƣời, dựa trên các yếu tố của lịch sử, tôn giáo và  

văn hóa, nhƣng đồng thời cũng đã khẳng định  

trách nhiệm của tất cả các quốc gia trong việc  

thực hiện các quyền con ngƣời. Do đó, việc tồn  

tại những khác biệt về tôn giáo và văn hóa không  

 Quyền con người của phụ nữ  đƣợc sử dụng nhƣ một cái cớ để không thực hiện  

 đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về quyền con ngƣời.  

 Tuy nhiên, bối cảnh văn hóa cũng nên đƣợc xem  

 xét. Cuộc đối thoại giữa các nền văn minh đang  

 diễn ra trong Liên hiệp quốc có mục đích nhận  

 biết giá trị tích cực của các nền văn minh khác  

 nhau mà không đƣa ra một cái cớ để không phải  

 đối mặt với các trách nhiệm quyền con ngƣời.  

 Một trong những vấn đề khó khăn nhất chính là  

 vị trí của ngƣời phụ nữ trong nền văn hóa nào đó,  

thể áp dụng vào đất nƣớc họ theo cùng cách với  có  thể  dẫn  tới  các  vi  phạm  quyền  con  ngƣời  

các  nƣớc  khác.  Tuyên  ngôn  và  Chƣơng  trình  nghiêm trọng, cần phải đƣợc coi là một phần của  
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hiện  một  

 

E. CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƢỜI   

Lịch sử gần đây của quá trình thiết lập chuẩn mực ở  biệt đến nhu cầu của một nhóm đối tƣợng cụ thể.  

cấp độ toàn cầu đƣợc bắt đầu bằng Tuyên ngôn thế  

giới về quyền con ngƣời (UDHR) do Đại hội đồng  nữ, “vấn đề bảo lƣu”, một vấn đề chung xảy ra  

Liên hiệp quốc thông qua vào ngày 10 tháng 12  với các điều ƣớc về quyền con ngƣời, đƣợc coi là  

năm 1948 sau Chiến tranh Thế giới thứ hai - thời  

điểm các vi phạm quyền con ngƣời diễn ra với quy  

mô lớn hơn bao giờ hết. Việc ngăn ngừa và trừng  

phạt tội diệt chủng chống lại ngƣời Do Thái trong  

nạn thảm sát là nội dung của “Công ước về ngăn  

ngừa và trừng trị tội ác diệt chủng”, đã đƣợc thông  

qua một ngày trƣớc UDHR.  

 tƣợng đặc biệt do nhiều quốc gia Hồi  

giáo muốn hạn chế các quyền của phụ nữ bằng  

cách này.  

  

Để chuyển các cam kết có trong UDHR thành các  

trách nhiệm có ràng buộc pháp lý, Uỷ ban quyền  

con ngƣời Liên hiệp quốc đã soạn thảo hai công  

ƣớc,  một  về  các  quyền  dân  sự  và  chính  trị  

(ICCPR), và một về các quyền kinh tế, xã hội và  

văn hóa (ICESCR). Do Chiến tranh lạnh nên đến  

năm 1966 hai công ƣớc mới đƣợc thông qua và  

có hiệu lực vào năm 1976 sau khi đã đƣợc 35  

nƣớc phê chuẩn. Đến ngày 01/01/2006, lần lƣợt  

ICCPR đã có 155 thành viên và ICESCR đã có  

152 thành viên. ICESCR đƣợc thông qua lần đầu  

tiên thể hiện sự ƣu tiên của các quyền kinh tế, xã  

hội và văn hóa của phần lớn các nƣớc chủ nghĩa  

xã  hội  và  các  nƣớc  đang  phát  triển  mới  trong  

Liên hiệp quốc.  

Trong thập kỷ 60 của thế kỷ XX, cuộc đấu tranh  

chống lại nạn phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa  

Apartheid đã trở thành vấn đề hàng đầu và dẫn  

đến  sự  ra đời của hai công ƣớc chống lại nạn  

phân  biệt  chủng  tộc  và  ngăn  chặn  chủ  nghĩa  

Apartheid. Các công ƣớc khác nhƣ Công ƣớc về  

xoá bỏ mọi các hình thức phân biệt đối xử đối  

với phụ nữ, Công ƣớc về xoá bỏ tra tấn và các  

hình thức trừng phạt, đối xử tàn bạo, hạ nhục và  

vô nhân đạo và Công ƣớc về quyền của trẻ em đã  

lần lƣợt đƣợc thông qua. Các công ƣớc này đã  

làm rõ thêm và làm cụ thể hơn các quy định trong  

hai công ƣớc năm 1966 hoặc hƣớng sự chú ý đặc  

  

Theo  nguyên  tắc  không  phân  biệt  đối  xử,  các  

quốc gia phải tôn trọng và bảo đảm quyền con  

ngƣời cho tất cả mọi cá nhân trong lãnh thổ của  

mình mà không bị bất cứ hình thức phân biệt đối  

xử  nào  liên  quan  đến  chủng  tộc,  màu  da,  giới  

tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hay quan điểm  

khác, nguồn gốc xã hội và dân tộc, tài sản, dòng  

dõi và các địa vị khác (Điều 2 của ICCPR và  

ICESCR). Thêm vào đó, Nghị định thƣ bổ sung  

Trong trƣờng hợp  Công ƣớc  năm 1979 của  
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phụ  

  

Tổng quan về các Công ước quyền con người  

quan trọng nhất của Liên hiệp quốc  

 
  

 

 
  

   

• Tuyên ngôn thế giới về quyền con ngƣời (1948)  

 

  

• Công ƣớc quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội  

và văn hoá (1966)  

• Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và chính  

trị (1966)  

• Công ƣớc về việc ngăn cấm và trừng phạt tội  

diệt chủng (1948)  

• Công ƣớc về chống tra tấn và trừng phạt hay đối  

xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục (1984)  

• Công ƣớc quốc tế về việc xoá bỏ mọi hình thức  

phân biệt chủng tộc (1965)  

• Công ƣớc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối  

với phụ nữ (1979)  

• Công ƣớc về Quyền trẻ em (1989)  
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ban Bộ  và Uỷ  quyền  về  Mỹ  con ngƣời  

 
  

số 12 của Công ƣớc châu Âu về quyền con ngƣời  

quy định về quyền không bị phân biệt đối xử bởi  

bất cứ tổ chức, công nào.  

dân sự và chính trị đã làm rõ nghĩa vụ của quốc  

gia trong Khuyến nghị chung (Số 29, 2001) về  

“tình trạng khẩn cấp” (Điều 4) và Uỷ ban liên  

Không phân biệt đối xử.  

  

Tuy nhiên, cũng có trƣờng hợp ngoại lệ và việc  

sử  dụng  các  điều  khoản  thu  hồi  trở  lại.  Trong  

trƣờng hợp khẩn cấp chung đe doạ đến sự tồn  

vong của một quốc gia, quốc gia đó có thể xoá bỏ  

nghĩa vụ bắt buộc của mình, nếu nhƣ tình trạng  

khẩn cấp đƣợc chính thức công bố và các biện  

pháp vẫn đƣợc duy trì một cách nghiêm túc trong  

        trƣởng của  

Hội  đồng  châu  Âu  đã  thông  qua  báo  cáo  và  

hƣớng  dẫn  về  vấn  đề“chủ  nghĩa  khủng  bố  và  

quyền con người”.  

  

Một số quyền cho phép cái gọi là “các điều khoản  

thu hồi” tức là cho phép hạn chế một số quyền nhất  

định nếu điều này là cần thiết cho an ninh quốc gia,  

trật tự công cộng, sức khoẻ cộng đồng hoặc đạo  

giới hạn cho phép do hoàn cảnh yêu cầu. Các  đức, hay quyền lợi và sự tự do của ngƣời khác.  

biện pháp phải đƣợc thực hiện trên cơ sở không  Tình trạng này xuất hiện trong những trƣờng hợp  

phân biệt đối xử (Điều 4 (1) của ICCPR). Các  có liên quan đến quyền tự do đi lại, tự do di rời khỏi  

quốc gia thành viên khác cần phải đuợc thông  một nƣớc, quyền tự do tƣ tƣởng, tín ngƣỡng, tôn  

báo về tình trạng này thông qua Tổng thƣ ký Liên  

hiệp quốc. Tuy nhiên, có một số điều khoản cụ  ngƣỡng hay niềm tin, tự do biểu đạt hay thông tin,  

thể không đƣợc phép có bất kỳ sự hạn chế nào  tự do hội họp và lập hội.  

quyền đƣợc sống, cấm tra tấn và nô dịch, không    

áp  dụng  hồi  tố  đối  với  tội  phạm  hình  sự  hay  Những  hạn  chế  này  phải  đƣợc  quy  định  trong  

quyền  tự  do  tƣ  tƣởng,  tín  ngƣỡng  và  tôn  giáo  

(Điều 4 (2) của ICCPR). Do đó, các quyền này  

đƣợc gọi là quyền bất khả xâm phạm. Các điều  

khoản liên quan đến tình trạng khẩn cấp có mối  

liên quan nhiều hơn đến cuộc chiến chống khủng  

bố. Các điều khoản tƣơng tự nhƣ vậy cũng đƣợc  

ghi nhận trong Công ƣớc châu Âu về quyền con  

ngƣời (Điều 15). Uỷ ban công ƣớc về các quyền  

pháp luật, có nghĩa là chúng phải đƣợc Quốc hội  

thông qua. Các cơ quan giải thích các văn kiện  

pháp lý có nghĩa vụ kiểm soát để tránh tình trạng  

áp dụng sai các điều khoản này. Kết quả là, đã có  

vài vụ việc đƣa ra Toà án quyền con ngƣời châu  

Âu và Uỷ ban liên Mỹ và Toà án liên quan đến  

việc  áp  dụng  các  quyền  lực  khẩn  cấp  hay  các  

điều khoản thu hồi.  

  12  

giáo  của  một  ngƣời  bao  gồm cả  quyền  biểu  lộ  tín  
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F.  QUÁ  TRÌNH  THỰC  HIỆN  CÁC  VĂN  KIỆN  PHỔ  QUÁT  VỀ  

QUYỀN CON NGƢỜI  

Quốc gia có trách nhiệm phải tôn trọng, bảo vệ  

và  thực  hiện  quyền  con  ngƣời.  Trong  nhiều  

trƣờng hợp, thực hiện có nghĩa là quốc gia và các  

cơ quan chức năng phải tôn trọng các quyền đã  

đƣợc công nhận nhƣ tôn trọng quyền riêng tƣ cá  

nhân hay quyền tự do biểu đạt. Điều này là rất  

đúng đối với các quyền dân sự và chính trị, trong  

khi việc thực thi các quyền kinh tế, xã hội và văn  

hoá  là  một  hoạt  động  mang  tính  tích  cực  của  

quốc gia, chẳng hạn nhƣ cấp hay cung cấp các  

dịch vụ nhất định về giáo dục, y tế và bảo đảm  

các điều kiện sống tối thiểu. Trong bối cảnh này,  

cần lƣu ý đến năng lực của quốc gia. Ví dụ, Điều 13  

của ICESCR ghi nhận quyền đƣợc học tập của  

mọi cá nhân. Tuy nhiên, quy định này chỉ ra cụ  

thể là chỉ có giáo dục tiểu học mới đƣợc miễn  

phí. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ  

thông phải luôn sẵn có và dễ tiếp cận cho tất cả  

mọi ngƣời nhƣng giáo dục miễn phí ở các cấp  

này cần thực hiện dần dần. Quan niệm về thực  

hiện dần dần theo năng lực đƣợc áp dụng đối với  

một số quyền kinh tế, văn hoá và xã hội.  

Trách nhiệm bảo vệ yêu cầu quốc gia phải ngăn  

chặn bạo lực và các vi phạm quyền con ngƣời  

khác của nhân dân trong lãnh thổ của họ. Theo  

đó,  quyền  con  ngƣời  cũng  mang  tính  “chiều  

ngang”,  từ  đó  dẫn  tới  một  vấn  đề  quan  trọng  

trong kỷ nguyên toàn cầu hoá là trách nhiệm xã  

hội của các tập đoàn xuyên quốc gia.  

Bƣớc phát triển tiến bộ khác là sự gia tăng mối  

quan tâm đến việc ngăn ngừa vi phạm quyền con  

ngƣời bằng các biện pháp mang tính cấu trúc nhƣ  

thể chế quốc gia hay bằng cách đƣa yếu tố quyền  

con ngƣời vào các hoạt động gìn giữ hoà bình.  

Mục tiêu ngăn ngừa cũng là điều ƣu tiên trong  

cách tiếp cận an ninh con ngƣời đối với quyền  

con ngƣời.  

 B. Quyền con người và an ninh con người.  

Quyền con ngƣời trƣớc tiên cần phải đƣợc thực  

thi ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, có thể có nhiều trở  

ngại nhƣ thiếu “sự quản lý điều hành hiệu quả”,  

đó là nạn tham nhũng và quản lý hành chính hay  

tƣ pháp kém hiệu quả. Để đảm bảo cho quốc gia  

thực hiện đƣợc các nghĩa vụ của mình, cơ chế  

giám sát quốc tế về các hoạt động của quốc gia  

đã đƣợc thiết lập cho hầu hết các công ƣớc về  

quyền con ngƣời quốc tế. Cơ chế giám sát này có  

thể có nhiều hình thức khác nhau. Hệ thống báo  

cáo theo quy định của nhiều công ƣớc quốc tế.  

Thủ tục này yêu cầu các quốc gia phải báo cáo  

định kỳ về hoạt động bảo vệ quyền con ngƣời của  

họ. Thông thƣờng, một Uỷ ban các chuyên gia sẽ  

xem xét báo cáo và đƣa ra các khuyến nghị làm  

cách thức tăng cƣờng việc thực hiện quyền con  

ngƣời. Uỷ ban cũng có thể đƣa ra “các khuyến  

nghị chung” để việc giải thích rõ hơn nội dung  

công ƣớc. Trong một số ít trƣờng hợp, chẳng hạn  

nhƣ Công ƣớc Quốc tế về các quyền dân sự và  

chính trị (ICCPR) có một nghị định thƣ bổ sung  

trao quyền cho Uỷ ban về các quyền chính trị và  

dân  sự  đuợc  phép  tiếp  nhận  các  kháng  thƣ  cá  

nhân  từ  những  ngƣời  bị  vi  phạm  quyền  con  

ngƣời. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể áp dụng  

cho  những  ngƣời  sống  ở  các  quốc  gia  đã  phê  

chuẩn nghị định thƣ bổ sung. Một số công ƣớc  

khác cũng có các điều khoản về thủ tục khiếu  

kiện quốc gia nhƣng điều này rất hiếm khi xảy ra.  

Thủ tục tƣ pháp chỉ có trong Công ƣớc châu Âu  

và Công ƣớc liên Mỹ về quyền con ngƣời thông  

qua  Toà  án  châu  Âu  hay  Toà  án  liên  Mỹ  về  

quyền con ngƣời với thẩm quyền ra quyết định  

mang tính ràng buộc đối với các quốc gia. Toà án  

châu Phi về quyền con ngƣời và quyền của các  

dân tộc cũng sẽ đƣợc thành lập sau khi quy chế  

của Toà án này chính thức có hiệu lực.  
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quyền con ngƣời gồm 47 thành viên đƣa ra thảo  

luận. Hội đồng quyền con ngƣời ra đời thay thế  

cho Uỷ ban quyền con ngƣời vào năm 2006, do  

kết quả của cuộc cải cách Liên hiệp quốc nhằm  

củng cố cơ quan chủ chốt của Liên hiệp quốc về  

quyền con ngƣời .  

  

Các hoạt động của Uỷ ban quyền con ngƣời và  

các cơ quan chuyên gia tiểu ban, của các thủ tục  

đặc biệt nhƣ các hoạt động của Báo cáo viên đặc  

biệt  và  đại  diện  của  Uỷ  ban  quyền  con  ngƣời  

hoặc của Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc về các vấn  

đề quyền con ngƣời đóng vai trò ngày càng quan  

trọng. Các cơ quan này đã bổ nhiệm vị trí“báo  

cáo viên về tình hình nhân quyền của từng quốc  

chủ yếu áp dụng cho các hành vi vi phạm rộng rãi  

về quyền con ngƣời. Tình hình nhân quyền ở  Ngoài  ra,  Cao  uỷ  

  

Bên cạnh các thủ tục thành lập theo các văn kiện  

về quyền con ngƣời nhƣ các công ƣớc về quyền  

con ngƣời, còn có cơ chế liên quan đến “các thủ  

tục dựa trên hiến chương”- là thủ tục đƣợc xây  

dựng trên cơ sở Hiến chƣơng của Liên hiệp quốc  

nhằm giải quyết các vi phạm về quyền con ngƣời  

trên toàn thế giới. Một trong số các thủ tục đó là  

Nghị quyết 1235 do Hội  đồng Kinh tế, xã hội  

Liên hiệp quốc (ECOSOC) thông qua năm 1967,  

để cho phép Uỷ ban quyền con ngƣời giải quyết  

các vụ vi phạm quyền con ngƣời rộng khắp và  

mang tính hệ thống trên toàn thế giới, theo thủ  

tục công khai.  

Một thủ tục khác đƣợc gọi là Thủ tục kín 1503  

dựa trên Nghị quyết ECOSOC 1503 thông qua  

vào năm 1970 cho phép gửi các đơn kiện lên văn  

một  

 
 tấn hoặc bạo lực đối với phụ nữ. Tất cả có gần 40  

 thủ tục đặc biệt nhƣ vậy để thu thập thông tin  

 theo lĩnh vực hoạt động ở từng quốc gia hoặc trên  

 toàn thế giới. Các thủ tục này thể hiện sự gia tăng  

 của tính tích cực của Liên hiệp quốc, đồng thời  

 cung cấp một cơ chế theo dõi và giám sát trong  

 trƣờng hợp ở đó không có các thủ tục thực hiện  

 hoặc các thủ tục đó không có hiệu quả. Đó là các  

 trƣờng hợp liên quan đến Tuyên ngôn về những  

 ngƣời bảo vệ nhân quyền hay một số các quyền  

 kinh tế, xã hội nhƣ quyền đƣợc tiếp cận giáo dục,  

 quyền có lƣơng thực, quyền có nhà ở thoả đáng,  

 quyền đƣợc chăm sóc sức khoẻ, hƣởng các chính  

 sách về điều chỉnh cơ cấu và các khoản nợ nƣớc  

 ngoài. Ngoài ra còn có “các chuyên gia độc lập”  

 về quyền phát triển và “các nhóm công tác” ví  

phòng  Cao  uỷ  Liên  hiệp  quốc  về  quyền  con  dụ nhƣ nhóm công tác về cƣỡng bức mất tính.  

ngƣời ở Geneva. Các đơn này sau đó sẽ đƣợc  Trong năm 2006, Hội  đồng quyền  

nhóm chuyên gia của Tiểu ban về thúc đẩy và  đƣơng tất cả các chức năng, nhiệm vụ và trách  

bảo vệ quyền con ngƣời xem xét. Thủ tục này  nhiệm thay cho Uỷ ban quyền con ngƣời.  

     nhân  quyền  Liên  hiệp  quốc  

quốc gia nhất định cũng có thể đƣợc Hội đồng  cũng  tăng  cƣờng  thiết  lập  nhiệm  vụ  cho  văn  

 phòng   Cao  uỷ  tại   các  quốc  gia  có  vấn  đề  về  

 quyền  con  ngƣời.  Các   nhiệm  vụ  này  đã  đƣợc  

 thiết lập ở các quốc gia nhƣ Afghanistan, Bosnia-  

 Herzegovina, Campuchia, Colombia, Guatemala,  

 Haiti, Kosovo, Montenegro, Serbia, Sierra Leone,  

 v.v... để tập hợp thông tin và thúc đẩy các tiêu  

 chuẩn về quyền con ngƣời, chẳng hạn nhƣ tƣ vấn  

 cho quá trình cải cách pháp luật hoặc tham gia  

 vào công việc của cộng đồng quốc tế.  

   

 Hoạt động của các cơ quan đặc biệt này vừa nhằm  

 mục đích bảo vệ, vừa nhằm mục đích thúc đẩy. Các  

 cơ quan này nâng cao nhận thức của ngƣời dân về  

 quyền con ngƣời và tham gia vào tất cả các hoạt  

         động để đƣa ra giải pháp dựa trên cơ sở quyền con  

gia”  nhƣ  đại  diện  đặc  biệt  về  Bosnia  và  ngƣời. Thực sự, thúc đẩy quyền con ngƣời là một  

Herzegovina  và  Cộng  hoà  liên  bang  Nam  Tƣ,  

Báo  cáo  viên  đặc  biệt  về   Afghanistan,  Sudan  

hoặc  Haiti  và  vị  trí  “Báo  cáo  viên  đặc  biệt  

chuyên trách” nhƣ là Báo cáo viên đặc biệt về tra  

nhiệm vụ có ý nghĩa rất to lớn không thể thực hiện  

bởi riêng một mình các cơ quan hay thể chế quốc  

tế. Thúc đẩy quyền con ngƣời, trƣớc hết, có nghĩa  

là làm cho con ngƣời nhận thức đƣợc quyền con  
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ngƣời,  để  họ  biết  đƣợc  các  quyền  của  mình  và  

hƣớng dẫn mọi ngƣời cách thức sử dụng các quyền  

đó một cách tốt nhất. Để đạt đƣợc mục đích này,  

cần có sự tham gia của nhiều bên, trong đó có các  

trƣờng đại học, ngành giáo dục nói chung và cả các  

tổ chức phi chính phủ.  

  

Ở cấp độ quốc gia, Liên hiệp quốc khuyến nghị  

việc thành lập “cơ quan quốc gia” về thúc đẩy  

và bảo vệ quyền con ngƣời nhƣ là cơ quan thanh  

tra hay Uỷ ban quốc gia về quyền con ngƣời. Để  

đạt đƣợc mục đích này, Đại hội đồng Liên hiệp  

quốc thông qua một số nguyên tắc về thẩm quyền  

và trách nhiệm, bảo đảm tính độc lập và đa dạng  

và về các biện pháp hoạt động (Nghị quyết của  

Đại hội đồng Liên hiệp quốc về Cơ quan quốc  

gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con ngƣời, số  

48/134 ngày 10 tháng 12 năm 1993).  
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G. QUYỀN CON NGƢỜI VÀ XÃ HỘI DÂN SỰ  

Vì sự phát triển của hệ thống quyền con ngƣời,  

tác động của xã hội dân sự do các tổ chức phi  

chính phủ đại diện là vấn đề hết sức quan trọng.  

Các tổ chức phi chính phủ dựa trên cơ sở quyền  

tự  do  lập  hội  đƣợc  quy  định  tại  Điều  22  của  

ICCPR. Các tổ chức này là những thành tố chủ  

chốt trong một xã hội dân sự vì việc thúc đẩy và  

bảo vệ quyền con ngƣời. Ở Liên hiệp quốc, các tổ  

chức  phi  chính  phủ  đƣợc  phát  triển  dƣới  dạng  

“lương tri toàn thế giới”. Họ thƣờng theo đuổi  

việc bảo vệ các lợi ích nhất định nhƣ tự do biểu  

đạt và tự do thông tin (Điều 19) hoặc ngăn cấm  

tra tấn hay các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân  

đạo, hạ nhục (Hiệp hội ngăn cấm tra tấn, APT).  

Các tổ chức phi chính phủ nhƣ Tổ chức Ân xá  

quốc tế sử dụng các thủ tục đặc biệt nhƣ “toà án  

hoạt động khẩn cấp” nhằm gây áp lực lên các  

chính phủ. Chiến lƣợc “huy động sự xấu hổ” với  

sự giúp đỡ của các phƣơng tiện truyền thông độc  

lập có thể rất hiệu quả.  

  

Các  tổ  chức  phi  chính  phủ  nhƣ  Hội  liên  hiệp  

quốc tế Helsinki (IHF), Nhóm khủng hoảng quốc  

tế (ICG) hay Tổ chức quan sát nhân quyền đã có  

ảnh hƣởng đến các chính phủ và cộng đồng quốc  

tế thông qua các bản báo cáo có chất lƣợng nhờ  

có sự giám sát và tìm hiểu thực tế. Một cách tiếp  

cận  khác  rất  có  hiệu  quả  của   các  tổ  chức  phi  

chính  phủ  là   soạn  thảo  “báo  cáo   bóng” 

 song  

song với báo cáo chính thức của quốc gia tới các  

cơ quan giám sát quốc tế về quyền con ngƣời.  

  

Theo một nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp  

quốc năm 1998, Tuyên ngôn về những ngƣời bảo  

vệ quyền con ngƣời, nhân dân và các tổ chức phi  

chính phủ hoạt động vì quyền con ngƣời đƣợc  

ban Helsinki. Trên thế giới đã có trƣờng hợp các  

nhà hoạt động vì quyền con ngƣời bị bắt giữ do  

những hoạt động của họ. Quốc gia đã không chỉ  

có nghĩa vụ phải bảo vệ các nhà hoạt động này  

khỏi những ngƣời đại diện cho họ, chẳng hạn nhƣ  

cảnh sát, mà còn bảo vệ khỏi các nhóm bạo lực  

nắm giữ pháp luật trong tay.  

  

Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc đã bổ nhiệm một đại  

diện  đặc  biệt  về  vấn  đề  những  ngƣời  bảo  vệ  

quyền con ngƣời nhằm hỗ trợ việc thực thi tuyên  

ngôn Liên hiệp quốc về vấn đề này.  

  

 Các tổ chức phi chính phủ cũng đóng  

vai trò quan trọng trong giáo dục và học tập về  

quyền con người (HREL), bằng cách xây dựng  

chƣơng trình đào tạo, tổ chức tập huấn và biên  

soạn tài liệu thông qua sự phối hợp với Liên hiệp  

quốc, UNESCO, Hội đồng châu Âu hay các tổ  

chức liên chính phủ khác. Trên cấp độ toàn cầu,  

Thập  kỷ  giáo  dục  quyền  con  ngƣời  (PDHRE)  

theo sáng kiến của Liên hiệp quốc đã đƣợc thông  

qua và vƣơn tới phía Nam nhờ đó đã hỗ trợ cho  

sự ra đời của các cơ quan về giáo dục quyền con  

ngƣời khu vực, nhƣ Ấn Độ, Ac-hen-tina và Mali.  

Trong lĩnh vực đào tạo chống lại chủ nghĩa phân  

biệt chủng tộc và hành vi phân biệt đối xử, Liên  

đoàn chống phỉ báng (ADL) đã hoạt động trên  

toàn cầu.  

bảo vệ chống lại ngƣợc đãi dƣới bất kỳ hình thức  

nào. Một số quốc gia đôi khi không thiện chí với  

các tổ chức nhƣ Tổ chức Ân xá quốc tế hay Uỷ  

trong chƣơng trình nghị  

trao quyền cho phụ nữ để vƣợt qua trở ngại và  

đạt tới sự bình đẳng và không phân biệt cao nhất.  

 Mạng lƣới các tổ chức phi chính phủ có vai trò  

 quan trọng trong cuộc đấu tranh vì quyền bình  

 đẳng cho phụ nữ và bảo vệ các quyền của họ.  

 UNIFEM, CLADEM hay WIDE, tất cả đều coi  

trao quyền tự do cần thiết để hoạt động và đƣợc  trọng  vấn  đề  giáo  dục  và  đào  tạo  quyền  con  
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Ở châu Phi, các tổ chức phi chính phủ họp mặt  

thƣờng xuyên trƣớc khoá họp của Uỷ ban châu  

Phi về quyền con ngƣời và quyền của các dân  

tộc, tham gia vào các khoá họp và cùng nhau tổ  

chức các hoạt động đào tạo. Trung tâm đào tạo  

châu Âu của tổ chức phi chính phủ của Áo và  

Trung   tâm  Nghiên  cứu  dân  chủ  và   quyền   con  

ngƣời  (ETC)  đã  hợp  tác  với  nhiều  Trung  tâm  

quyền  con  ngƣời  ở  Đông  Nam  châu  Âu  để  tổ  

chức các chƣơng trình giáo dục và đào tạo cấp  

khu vực và quốc gia.  

  

Mạng lƣới quyền con ngƣời Balkan (BHRN) đã  

tổ chức các hoạt động chia sẻ thông tin và phối  

hợp cho các  tổ  chức  phi chính  phủ  về  quyền  

con ngƣời.  
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Các tổ chức xã hội dân sự giúp tăng cƣờng tiếng  

nói cho những ngƣời không có quyền lực về kinh tế  

và chính trị. Trong các chiến dịch theo chủ đề liên  

quan đến thƣơng mại, bạo lực với phụ nữ, quyền  

con ngƣời và vi phạm về môi trƣờng, có thể kể ra  

một số xã hội dân sự quốc tế đã thu hút sự chú ý  

của thế giới về sự đe doạ tới an ninh con ngƣời.   

Các tổ chức phi chính phủ có thể trao quyền và huy  

động các tổ chức xã hội dân sự trong nƣớc họ thông  

qua giáo dục, dựa trên các quyền nhằm củng cố sự  

tham gia của công dân vào quá trình kinh tế, chính  

trị và bảo đảm rằng sự sắp xếp của các cơ quan đó  

là phù hợp với nhu cầu của con ngƣời.   

(Nguồn: An ninh con người Tháng 11. 2003.  

Uỷ ban an ninh con ngƣời, 88)  
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Các văn kiện châu Âu về quyền con người  

 
  

 

 
    

 

H. CÁC HỆ THỐNG KHU VỰC VỀ BẢO VỆ VÀ THÚC ĐẨY  

QUYỀN CON NGƢỜI  

Bên cạnh các công cụ bảo vệ quyền con ngƣời  

trên toàn cầu còn có một số hệ thống bảo vệ  

quyền con ngƣời mang tính khu vực đã đƣợc  

phát  triển.  Chúng  thƣờng  cung  cấp  các  tiêu  

chuẩn về quyền lợi và việc thi hành các quyền  

này  cao  hơn.  Lợi  thế  của  các  hệ  thống  địa  

phƣơng là khả năng xác định các đơn kiện một  

cách hữu hiệu hơn. Khi đƣa ra các tòa án, các  

quyết  định  ràng  buộc  với  bồi  thƣờng  có  thể  

đƣợc đƣa ra, và nhìn chung, sự giới thiệu của  

Uỷ  ban  quyền  con  ngƣời  cũng  đƣợc  các  địa  

phƣơng đặc biệt coi trọng. Chúng có thể mang  

đến  không  chỉ  “những  vụ  việc  dẫn  đầu”  cho  

việc giải thích và làm rõ các điều khoản bảo vệ  

quyền con ngƣời, mà còn có trách nhiệm trong  

các luật thuộc quốc gia nhằm làm cho nó phù  

hợp với các quy định về quyền con ngƣời quốc  

tế. Ngoài ra, các hệ thống khu vực có xu hƣớng  

gần gũi hơn với các quan niệm về văn hóa và  

tín ngƣỡng nếu nhƣ có những lý do thích hợp  

dành cho chúng.  

  

I. CHÂU ÂU   

• Công ƣớc về bảo vệ quyền con ngƣời và các  

  

Hệ thống quyền con ngƣời châu Âu có ba bậc lần  

lƣợt là: Hệ thống của Uỷ ban châu Âu (hiện tại  

có 46 thành viên), của Tổ chức An ninh và Hợp  

tác châu Âu (55 thành viên) và của Liên minh  

châu Âu (hiện tại có 25 thành viên).  

  

Hệ thống vì quyền con ngƣời của châu Âu là hệ  

thống mang tính khu vực phức tạp nhất. Nó đƣợc  

phát triển do phản ứng lại với việc vi phạm quyền  

con ngƣời sâu sắc diễn ra trong Chiến tranh thế  

giới thứ hai. Quyền con ngƣời, quy tắc luật pháp  

và nền dân chủ đa nguyên là đặc điểm nhận dạng  

của hệ thống pháp luật châu Âu.  

  

1.  Hệ  thống  quyền  con  người  của  Hội  đồng  

châu Âu  

a. Tổng quan  

Công cụ chính là Công ước châu Âu về quyền   

con người năm 1950 và 13 nghị định thƣ bổ sung  

trong đó quan trọng nhất là Nghị định thƣ số 6 và  

13 (chƣa có hiệu lực) về việc bãi bỏ án tử hình.  

Đây chính là điểm khác biệt giữa cách tiếp cận  

quyền con ngƣời của châu Âu và cách tiếp cận  

của Mỹ và Nghị định thƣ số 11, với Nghị định  

thƣ này, Uỷ ban châu Âu về quyền con ngƣời và  

Tòa  án  châu  Âu  về  quyền  con  ngƣời  đã  đƣợc  

thay thế bằng Tòa án thƣờng trực châu Âu về  
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quyền tự do cơ bản (1950) và 14 Nghị định thƣ  

bổ sung  

• Hiến chƣơng Xã hội châu Âu (1961) sửa đổi  

năm 1991 và 1996 và các Nghị định thƣ bổ sung  

năm 1988 và 1995  

• Công ƣớc châu Âu về ngăn ngừa tra tấn và các  

hình thức đối xử hạ nhục và phi nhân tính khác  

(1987)  

• Đạo luật cuối cùng của Helsinki (1975) và chu  

trình tiếp theo của CSCE/OSCE với Hiến chƣơng  

Paris về châu Âu mới (1990)  

• Hiến chƣơng châu Âu về các ngôn ngữ khu vực  

và thiểu số (1992)  

• Công ƣớc Khung về bảo vệ các quốc gia thiểu  

số (1994)   

•  Hiến  chƣơng  về  các  quyền  cơ  bản  của  Liên  

minh châu Âu (2000)  
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quyền con ngƣời. ECHR chủ yếu bao gồm các  

quyền dân sự và chính trị.  

  

Hiến chƣơng xã hội châu Âu năm 1961 ra đời  

nhằm bổ sung thêm các quyền về kinh tế và xã  

hội nhƣng vẫn không đạt đƣợc tầm quan trọng  

nhƣ ECHR. Ngay từ đầu nó đã phải gánh chịu hệ  

thống thực thi yếu kém và không hiệu quả. Tuy  

nhiên, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng đến  

các vấn đề kinh tế và xã hội ở mức toàn cầu, từ  

những năm 1980, Hiến chƣơng xã hội châu Âu  

đã đƣợc chú ý hơn và Hiến chƣơng đã đƣợc sửa  

đổi hai lần vào năm 1988 và 1995, đến nay cũng  

đã có khả năng cho phép khiếu kiện tập thể theo  

một nghị định thƣ bổ sung.  

  

Bƣớc đột phá lớn là sự ra đời của Công ƣớc châu  

Âu về ngăn ngừa tra tấn, trừng phạt và đối xử vô  

nhân đạo, hạ nhục năm 1987. Công ƣớc này đã  

thiết lập Uỷ ban châu Âu về ngăn ngừa tra tấn,  

trừng phạt và đối xử phi nhân đạo hay hạ nhục.  

Uỷ ban đã gửi các phái đoàn đến tất cả các nƣớc  

thành  viên  của  Công  ƣớc  nhằm  thực  hiện  các  

chuyến viếng thăm thƣờng xuyên hoặc đặc biệt  

đến tất cả các nơi giam giữ. Theo đó, tính logic  

của  hệ  thống  là  ở  hiệu  quả  phòng  ngừa  đối  

nghịch lại với việc bảo vệ sau khi sự việc đã xảy  

ra, một nhiệm vụ vẫn đang đƣợc đảm nhiệm bởi  

Uỷ ban châu Âu về quyền con ngƣời và tòa án  

của nó. Vào tháng 12/2002, Đại hội đồng Liên  

hiệp quốc đã thông qua nghị định thƣ bổ sung  

của công ƣớc chống tra tấn nhằm đƣa ra một cơ  

chế hoạt động tƣơng tự ở cấp độ toàn cầu.  

của quá trình tự quyết ở châu Âu vào những năm  

90 của thế kỷ XX. Theo Công ƣớc, các quốc gia  

phải bảo vệ các quyền cá nhân của thành viên của  

các dân tộc thiểu số, nhƣng cũng phải tạo điều  

kiện cho phép các dân tộc thiểu số có thể duy trì  

và phát triển nền văn hóa và bản sắc của họ. Tuy  

nhiên, cơ chế thi hành lại giới hạn ở hệ thống báo  

cáo và một Uỷ ban chuyên gia để xem xét các  

báo cáo.  

  

Hội đồng châu Âu năm 1999 cũng thiết lập một  

“Uỷ viên Hội đồng quyền con người”. Ngƣời này  

cung cấp thông tin về các hoạt động của mình  

trong một báo cáo hàng năm. Thêm vào đó, có  

một hệ thống giám sát kín về hoạt động của các  

thành viên ở các khu vực khác nhau về việc thực  

hiện  quyền  con  ngƣời  trên  các  lĩnh  vực  khác  

nhau. Đó là trách nhiệm của Hội đồng Bộ trƣởng  

trên cơ sở các báo cáo do ban thƣ ký chuẩn bị.  

  

Cấm tra tấn.  

   

Công ước khung châu Âu về bảo vệ các dân  

tộc thiểu số (1995) đã đƣợc soạn thảo sau Hội  

nghị  thƣợng   đỉnh  của  Hội  đồng  châu  Âu  tại  

Vienna  năm  1993   nhƣ   là  hành  động  ứng  phó  

những vấn đề nảy sinh liên quan đến quyền của  

dân tộc thiểu số ở châu Âu. Hiện tƣợng này là kết  

quả của sự tan rã của Liên bang Xô viết và nƣớc  

Cộng hòa xã hội Nam Tƣ, và rộng hơn là kết quả  
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Các cơ quan, tổ chức về quyền con người châu Âu  

Hội đồng châu Âu:  

• Tòa án châu Âu về quyền con ngƣời (Tòa án  

riêng biệt năm 1998)  

• Uỷ ban châu Âu về các quyền xã hội (sửa đổi  

năm 1999)  

• Uỷ ban châu Âu về việc ngăn ngừa tra tấn hay  

các hành vi đối xử vô nhân đạo hay hạ nhục khác  

(CPT, 1989)  

• Uỷ ban cố vấn của Công ƣớc khung về các dân  

tộc thiểu số (1998)  

• Uỷ ban châu Âu về chủ nghĩa chủng tộc và thiếu  

khoan dung (ECRI, 1993)  

• Uỷ viên châu Âu về quyền con ngƣời (1999)  

• Uỷ ban Bộ trƣởng của Hội đồng châu Âu   

  

OSCE:  

• Văn phòng Thể chế dân chủ và quyền con ngƣời  

(ODIHR, 1990)  

• Cao uỷ về các dân tộc thiểu số (OSCE, 1992)  

• Đại diện về Quyền tự do thông tin (OSCE, 1997)  
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thiệt hại nếu có. Việc giám sát thực hiện phán  

quyết là nhiệm vụ của Uỷ ban Bộ trƣởng.  

b. Toà án châu Âu về quyền con người   

Công cụ chính bảo vệ quyền con ngƣời ở châu  

Âu là Toà án quyền con ngƣời châu Âu đặt tại  

Strasbourg. Ngày nay, thẩm quyền bắt buộc của  

Toà án này đƣợc tất cả các nƣớc thành viên của  

Hội  đồng  châu  Âu  ghi  nhận.  Toà  có  số  lƣợng  

thẩm phán bằng số lƣợng quốc gia thành viên của  

Hội đồng châu Âu. Trong từng vụ việc, sẽ có một  

ngƣời nắm giữ vị trí “thẩm phán quốc gia” để  

tham gia hỗ trợ tìm hiểu pháp luật quốc gia. Tuy  

nhiên, khi đƣợc bổ nhiệm các thẩm phán chỉ làm  

việc với tƣ cách cá nhân.  

Để đơn kiện đƣợc chấp nhận cần phải có đầy đủ  

bốn điều kiện tiên quyết chính:  

a. Có sự vi phạm một quyền đƣợc ECHR và các  

 nghị định thƣ bổ sung bảo vệ;  

b. Ngƣời thƣa kiện là nạn nhân của sự vi phạm  

 này;  

c. Không còn một biện pháp hữu hiệu trong nƣớc  

 nào nữa;  

d. Đơn kiện đƣợc thực hiện dƣới sáu tháng sau  

 khi các biện pháp trong nƣớc đã hết.  

  

Nếu đƣợc chấp nhận thì một Hội đồng gồm 7  

thẩm phán sẽ xem xét nội dung của vụ việc. Phán  

quyết của Hội đồng sẽ là phán quyết cuối cùng  

nếu nhƣ vụ việc không đƣợc coi là có vai trò đặc  

biệt quan trọng hoặc biểu hiện một vấn đề mới  

liên quan đến quyền tài phán. Trong trƣờng hợp  

Hội đồng Thẩm phán không đƣa ra đƣợc quyết  

định thì vụ việc sẽ đƣợc kháng cáo tại hội đồng  

mở rộng gồm có 17 thẩm phán. Các phán quyết  

là mang tính ràng buộc và cũng phải bồi thƣờng  

Hiện tại, vấn đề chính của hệ thống này là số  

lƣợng kháng thƣ nhận đƣợc rất lớn. Số đơn đã  

tăng  từ  1.000  năm  1999  lên  hơn  44.000  năm  

2004 gây ra sự quá tải cho cả hệ thống. Nghị định  

thƣ số 14 đã đƣợc thông qua nhằm giải quyết vấn  

đề này.  

  

2. Hệ thống quyền con người của Tổ chức vì  

An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)  

Tổ chức vì An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)  

là một tổ chức rất đặc biệt thay thế cho Hội nghị  

An ninh và Hợp tác châu Âu năm 1994. Cơ quan  

này không có điều lệ pháp lý và cũng không có tƣ  

cách pháp lý quốc tế, các tuyên bố hay đề xuất  

của nó chỉ mang tính chất chính trị chứ không  

mang tính chất ràng buộc về pháp lý đối với các  

thành viên. Tuy nhiên, hàng loạt các quy định  

đƣợc thông qua bởi các hội nghị hay các cuộc  

gặp gỡ chuyên gia tiếp theo và đƣợc giám sát bởi  

Hội đồng đại biểu của các nƣớc thành viên và  

thƣờng xuyên tổ chức các hội nghị tiếp theo là  

một cơ chế giám sát khá thành công. “Tiến trình  

Helsinki” đóng vai trò rất quan trọng trong quá  

trình  hợp  tác  xây  dựng  giữa  phƣơng  Tây  và  

phƣơng Đông trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh  

và tạo điều kiện cho sự hợp tác của một châu Âu  

mở rộng gồm 55 nƣớc.  

Với chủ đề về “yếu tố con ngƣời”, OSCE đảm  

nhiệm  nhiều  hoạt động  trong  lĩnh  vực  quyền  

con ngƣời nói chung và quyền của nhóm thiểu  

số nói riêng.  

Các hoạt động này cũng đóng vai trò quan trọng  

trong nhiều nhiệm  vụ  thuộc  các  lĩnh  vực  khác  

nhau  nhƣ  trong  trƣờng   hợp  của  Bosnia  và  

Herzegovina  hoặc  Serbia  và  Montenegro  cũng  

nhƣ  là  vấn  đề  của  Kosovo.  Vì  mục  đích  này,  
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Liên minh châu Âu:  

• Toà án Công lý châu Âu  

• Trung tâm giám sát châu Âu về phân biệt chủng  

tộc và nạn bài ngoại (EUMC, 1998)  

• Cơ quan châu Âu về các quyền cơ bản (2007)  
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vững”,  Hiệp  định  Cotonou  hay  Hiệp  

minh châu Âu  

Cộng đồng Kinh tế châu Âu lúc mới thành lập  

năm 1957 không quan tâm đến các vấn đề chính  

trị nhƣ quyền con ngƣời. Việc hòa nhập chính trị  

theo hƣớng một Liên minh châu Âu thống nhất  

kể từ những năm 80 của thế kỷ XX đã tạo điều  

  

OSCE có một bộ phận phụ trách vấn đề quyền  

con  ngƣời  và  đã  tuyển  dụng  các  viên  chức  về  

quyền con ngƣời trên cả nƣớc nhằm giám sát và  

báo cáo về tình hình quyền con ngƣời cũng nhƣ  

thúc đẩy việc thực hiện quyền con ngƣời và trợ  

giúp  bảo  vệ  trong  một  số  vụ  việc  nhất  định.  

OSCE cũng trợ giúp Cơ quan nhân quyền quốc  

gia  của  các  nƣớc  -  nơi  tổ  chức  này  thực  hiện  

nhiệm vụ thanh tra nhƣ ở Bosnia và Herzegovina  

hoặc ở Kosovo.  

  

Nhiều cơ chế đặc biệt đã đƣợc xây dựng dƣới  

hình thức nhƣ Cao ủy về các dân tộc thiểu số và  

Đại diện về quyền tự do thông tin (  

 
viên, trong đó, đáng chú ý là Công ƣớc châu Âu  

về quyền con ngƣời. Một số quyền con ngƣời đã  

đƣợc xây dựng nhƣ là các nguyên tắc chung của  

luật cộng đồng, ví dụ, quyền sở hữu, quyền tự do  

hội họp và tự do tín ngƣỡng hay nguyên tắc bình  

đẳng - một nguyên tắc rất quan trọng trong luật  

pháp của cộng đồng châu Âu.  

  

Kể từ thập kỷ 80 của thế kỷ XX, Cộng đồng châu  

Âu đã xây dựng chính sách về quyền con ngƣời  

liên quan đến các nƣớc thứ ba. Chính sách này  

đƣợc thể hiện ở chuẩn mực Copenhagen về việc  

thừa nhận các quốc gia mới ở Đông Nam châu  

 Quyền  

tự do biểu đạt và quyền tự do ngôn luận). Các cơ  

quan  này  có  văn  phòng  lần  lƣợt  ở  Lahaye  và  

Vienna. Cao ủy về các dân tộc thiểu số đƣợc coi  

là phƣơng tiện ngăn ngừa xung đột với nhiệm vụ  

giải quyết các vấn đề liên quan đến mâu thuẫn  

sắc tộc ở giai đoạn sớm nhất có thể. OSCE đóng  

vai trò trong việc giám sát các cuộc bầu cử dân  

chủ ở một số nƣớc châu Âu khi chuyển đổi sang  

các nền dân chủ đa nguyên. Quá trình dân chủ  

hóa và thúc đẩy quyền con ngƣời đƣợc hỗ trợ bởi  

Văn  phòng  Thể  chế  cộng  hòa  và  quyền  con  

ngƣời, trụ sở đặt tại Warsaw. OSCE cũng đóng  

vai trò quan trọng trong dàn xếp tranh chấp và  

hàn gắn hậu quả sau tranh chấp ở châu Âu.  

  

Âu. Điều 6 và 7 của Công ƣớc Liên minh châu  

Âu 1995 đề cập rõ ràng đến Công ƣớc châu Âu  

năm 1950 với dự đoán cho rằng Liên minh châu  

Âu sẽ gia nhập công ƣớc này với vai trò là một  

thành viên.  

  

Năm 2000, Hội nghị về soạn thảo Hiến chƣơng  

về các quyền cơ bản của Liên minh châu Âu đã  

đƣợc tiến hành và Hiến chƣơng đƣợc hội nghị  

thƣợng  đỉnh  Nice  thông  qua  trong  năm  2000.  

Hiện tại, Hiến chƣơng này là văn bản về quyền  

con ngƣời hiện đại nhất ở châu Âu. Nó đƣa ra   

các quy định về các quyền về kinh tế, xã hội cũng  

nhƣ văn hóa tƣơng tự nhƣ UDHR. Đến nay, Hiến  

chƣơng này không phải là văn bản có tính ràng  

buộc về pháp lý. Tuy nhiên, do Hiến chƣơng đƣa  

3.  Chính  sách  về  quyền  con  người  của  Liên  ra một số nghĩa vụ về quyền con ngƣời vốn là  

 một bộ phận của nhiều công ƣớc quốc tế khác  

 nhau, mà các thành viên của Liên minh châu Âu  

 là các bên tham gia nên Hiến chƣơng có thể đƣợc  

 hiểu nhƣ là một lời giải thích hay làm rõ nghĩa  

 cho các quy định ràng buộc đó. Kể từ năm 1995,  

 Liên minh châu Âu còn có cả các điều khoản về  

kiện để dân chủ và quyền con ngƣời trở thành  quyền  con  ngƣời  trong  các  hiệp  định  song  

quan niệm cơ bản trong các vấn đề pháp lý chung  

của châu Âu. Toà án công lý châu Âu đóng vai   

trò quan trọng là xây dựng thẩm quyền pháp lý  

về quyền con ngƣời xuất phát từ “truyền thống  

hiến pháp chung của các quốc gia thành viên” và  

các công ƣớc quốc tế mà quốc gia đó là thành  

phƣơng của mình nhƣ “Hiệp định hợp tác và bền  

 định  

Euromed. Mặc dù, Hiến pháp châu Âu mới, là  

văn  bản  mang  lại  giá  trị  ràng  buộc  cho  Hiến  

chƣơng châu Âu về các quyền con ngƣời cơ bản,  

vẫn chƣa có hiệu lực, nhƣng sự tập trung nhiều  
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hơn  hơn vào quyền  con ngƣời  có  thể  có  đƣợc  

bằng các phƣơng thức khác.  

  

Liên  minh  châu  Âu  đã  đƣa  ra  chính  sách  về  

quyền con ngƣời cả trong các mối quan hệ đối  

nội cũng nhƣ quan hệ quốc tế của tổ chức này và  

coi đó là một phần của chính sách chung về an  

ninh và ngoại giao. Báo cáo hàng năm về quyền  

con ngƣời do Hội đồng của Liên minh châu Âu  

công bố phản ánh tầm quan trọng của chính sách  

này đối với Liên minh châu Âu nói chung. Hội  

đồng đƣa ra các tuyên bố công khai nhƣng cũng  

rất năng động, ở phía hậu trƣờng trong một số vụ  

việc theo định hƣớng “ngoại giao về quyền con  

người” và cùng với Uỷ ban châu Âu tiến hành  

“đối  thoại  nhân  quyền”  với  một  số  nƣớc  nhƣ  

Trung Quốc và Iran. Nghị viện châu Âu đóng vai  

trò đi đầu trong việc tiếp tục đề cao vấn đề quyền  

con ngƣời trong chƣơng trình nghị sự của EU và  

cũng công bố báo cáo thƣờng niên về quyền con  

ngƣời. Về sáng kiến, viện trợ tài chính cho dự án  

của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực dân  

chủ và quyền con ngƣời xuất phát từ sáng kiến  

châu Âu về dân chủ và quyền con ngƣời do Tổ  

chức hỗ trợ châu Âu phát động thay mặt cho Uỷ  

ban châu Âu - là nơi đƣa ra các chiến lƣợc chính  

trị. Cuộc đấu tranh chống lại nạn tra tấn và án tử  

hình hay chiến dịch vì Tòa án Hình sự Quốc tế  

đƣợc nhấn mạnh đặc biệt.   

  

Trung tâm Giám sát nạn phân biệt chủng tộc và  

nạn bài ngoại của Liên minh châu Âu (EUMC)  

do EU sáng lập tại Vienna năm 1998 nhằm giải  

quyết tình trạng gia tăng của vấn đề phân biệt  

chủng tộc và nạn bài ngoại đang gia tăng ở châu  

Âu, giám sát tình hình và thúc đẩy các hoạt động  

chống  lại  nạn  phân  biệt  chủng  tộc  và  nạn  bài  

ngoại. Cơ quan châu Âu về các quyền cơ bản sẽ  

đƣợc thành lập ở Vienna năm 2007 để giám sát  

việc  thực  hiện  quyền  con  ngƣời  theo  Hiến  

chƣơng  châu  Âu.  Căn  cứ  vào  công  việc  của  

EUMC, cơ quan này sẽ thu thập dữ liệu và cung  

cấp các báo cáo về hiện trạng quyền con ngƣời  

theo yêu cầu, do đó, sẽ hỗ trợ cho các chính sách  

về quyền con ngƣời của Liên minh châu Âu.  

Năm 1998, Điều 13 của Hiến chƣơng đã đƣợc  

phát triển thành điều ƣớc của Cộng đồng châu Âu  

để trao quyền cho cộng đồng nhằm chống lại nạn  

phân biệt đối xử về chủng tộc, nguồn gốc sắc tộc,  

tôn giáo, tín ngƣỡng, tuổi tác, ngƣời tàn tật và  

định hƣớng giới tính. Năm 2000, Hội đồng đã  

thông qua Chỉ thị 2000/43/EC về việc thi hành  

nguyên tắc đối xử công bằng liên quan đến nguồn  

gốc  chủng  tộc  nói  chung và  sắc  tộc  nói  riêng,  

trong lĩnh vực tuyển dụng, tiếp cận với giáo dục,  

đào tạo và tiếp cận với các lợi ích của xã hội -  

lĩnh vực đƣợc áp dụng cho cả khu vực công và tƣ  

nhân trên toàn EU.  

Tƣơng tự, Liên minh châu Âu cũng chú trọng đặc  

biệt đến vấn đề bình đẳng. Theo Điều 141 của  

Điều ƣớc về cộng đồng châu Âu, các quốc gia  

thành viên phải áp dụng nguyên tắc “trả lương  

công bằng cho cả nam giới và nữ giới” và phải  

thông qua các biện pháp mang bình đẳng về cơ  

hội. Thêm vào đó, nguyên tắc này cũng đƣợc tiếp  

tục phát triển trong các quy định và chỉ thị giống  

nhƣ chỉ thị về cập nhật vấn đề đối xử bình đẳng  

số 2002/73/EC..  

Không phân biệt đối xử.  

  

II. CHÂU MỸ  

Hệ thống liên Mỹ về quyền con ngƣời đƣợc bắt  

đầu  từ  Tuyên  ngôn  châu  Mỹ  về  các  quyền  và  

nghĩa  vụ   của  con  ngƣời  đƣợc   thông   qua  năm  

1948   cùng  với  Hiến  chƣơng  của  Tổ  chức  các  

quốc  gia  châu  Mỹ  (OAS).  Uỷ  ban  liên  Mỹ về  

quyền con ngƣời do OAS sáng lập năm 1959 với  

7 thành viên là cơ quan chính của hệ thống.  

  

Công ƣớc châu Mỹ về quyền con ngƣời đƣợc  

thông qua năm 1969, đến năm 1978 chính thức  

có hiệu lực, sau đó đƣợc bổ sung bằng hai nghị  

định thƣ bổ sung, một về các quyền kinh tế, xã  

hội và văn hóa và một về xoá bỏ án tử hình.  

Nƣớc Mỹ không phải là thành viên của Công  
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Hệ thống liên Mỹ về quyền con người  

  

• Tuyên ngôn châu Mỹ về quyền và nghĩa vụ của  

con ngƣời (1948)  

• Uỷ ban Nhân quyền liên Mỹ (1959)  

•  Công  ƣớc  châu  Mỹ  v   

(1969/1978)  

• Nghị định thƣ bổ sung về các quyền kinh tế, xã  

hội và văn hoá (1988)  

• Nghị định thƣ bổ sung về xoá bỏ án tử hình  

(1990)  

•  Toà  án  liên  Mỹ  v   

(1979/1984)  

• Uỷ ban liên Mỹ vì phụ nữ (1928)  

• Công ƣớc châu Mỹ về việc ngăn ngừa, trừng  

phạt  và  xoá  bỏ  các  vi  phạm  đối  với  phụ  nữ  

(1994)  

  

 

 
  

ƣớc mặc dù Uỷ ban của Công ƣớc này đặt văn  

phòng tại Wasington. Công ƣớc cũng đƣa ra quy  

định về  Toà  án  liên  Mỹ  về  quyền  con ngƣời.  

Toà án này đƣợc thành lập năm 1979, đặt trụ sở  

tại Costa Rica cùng với “Viện liên Mỹ về quyền  

con người”.  

Trong số các văn kiện pháp lý về quyền của phụ  

nữ Công ƣớc Liên châu Mỹ về việc ngăn ngừa,  

trừng phạt và xoá bỏ bạo lực với phụ nữ (Công  

ƣớc Belem do Para) có hiệu lực năm 1995 có ý  

nghĩa quan trọng nhất. Công ƣớc đã đƣợc 31/34  

thành viên của OAS thông qua. Theo Công ƣớc  

này, các báo cáo quốc gia thƣờng niên đƣợc nộp  

lên Uỷ ban liên châu Mỹ về phụ nữ - Uỷ ban  

đƣợc thành lập từ năm 1928. Ngoài ra, còn có  

một vị trí Báo cáo viên đặc biệt về quyền của phụ  

nữ (từ năm 1994).  

Quyền của phụ nữ.  

nghị” lên Uỷ ban liên Mỹ về quyền con ngƣời  

với  yêu  cầu  thông  tin  về  các  biện  pháp  về  

quyền  con  ngƣời  đã  đƣợc  thực  hiện.  Toà  án  

liên Mỹ không thể giải quyết các đơn kiện trực  

tiếp  mà  phải  thông  qua  Uỷ  ban  cơ  quan  có  

quyền quyết định vụ việc nào đuợc đƣa lên Toà  

án.  Theo  cách  này,  trƣớc  đây  Toà  án  không  

phải nhận nhiều vụ việc nhƣng hiện nay điều  

này đã thay đổi. Toà án có thể đƣa ra ý kiến tƣ  

vấn, chẳng hạn nhƣ giải thích Công ƣớc. Cũng  

nhƣ  Uỷ  ban,  Toà  án  có  7  thành  viên  và  làm  

việc trên nguyên tắc không thƣờng trực.  

Uỷ ban cũng có thể thực hiện các cuộc thanh tra  

tại hiện truờng và đƣa ra các báo cáo đặc biệt về  

vấn đề có liên quan. Một số tổ chức phi chính  

phủ  trợ  giúp  cho  các  nạn  nhân  của  các  vụ  vi  

phạm quyền con ngƣời cũng có thể yêu cầu Uỷ  

ban liên Mỹ về quyền con ngƣời đƣa các vụ việc  

ra Toà án.  

  

III. CHÂU PHI  

ề  quyền  con  ngƣời  

ề  quyền  con  ngƣời  

Hệ thống bảo vệ quyền con ngƣời của châu Phi  

đƣợc thiết lập từ năm 1981 với việc thông qua  

Hiến  chƣơng  châu  Phi  về  quyền  con ngƣời  và  

quyền của các dân tộc. Hiến chƣơng có hiệu lực  

từ  năm  1986.  Hiến  chƣơng  thành  lập  Uỷ  ban  

châu Phi về quyền con ngƣời bao gồm 11 thành  

viên, đặt trụ sở ở Banjul, Gambia. Ngày nay, tất  

cả 53 quốc gia thành viên của Liên minh châu  

Phi  (AU),  tổ  chức  thay  thế  cho  OAU  từ  năm  

2001 đều đã phê chuẩn Hiến chƣơng châu Phi.  

Hiến chƣơng là sự tiếp bƣớc hƣớng tiếp cận của  

Tuyên ngôn thế giới về quyền con ngƣời, thống  

nhất tất cả các nhóm quyền trong một văn kiện.  

Lời nói đầu của Hiến chƣơng đề cập đến “Giá trị  

của nền văn minh châu Phi” với mục đích chỉ ra  

quan niệm về quyền con ngƣời và quyền của các  

dân tộc châu Phi. Hơn thế nữa, Hiến chƣơng đã  

 quy định trách nhiệm của cá nhân nhƣ là trách  

Các cá nhân, nhóm hay các tổ chức phi chính  nhiệm  đối  với  gia  đình  và  xã  hội,  tuy  nhiên,  

phủ có thể khiếu kiện dƣới hình thức “đơn kiến  những điều  lắm với  
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tù và điều kiện giam giữ, về các quyền của phụ  

nữ,  về  ngƣời  bảo  vệ  quyền  con  ngƣời  và  về  

quyền tự do biểu đạt.   

  

Uỷ ban không chỉ có nhiệm vụ thúc đẩy quyền con  

ngƣời mà còn có thể nhận kháng thƣ của các quốc  

gia (mặc dù điều này cho đến nay vẫn chƣa xảy ra)  

và các cá nhân hay các nhóm. Tuy nhiên, Uỷ ban  

không thể đƣa ra các quyết định mang tính ràng buộc  

về pháp lý. Đó là lý do vì sao Nghị định thƣ thuộc  

Hiến chƣơng về thành lập Toà án quyền con ngƣời  

và quyền của các dân tộc châu Phi đã đƣợc thông  

qua và chính thức có hiệu lực năm 2003. Cơ quan  

này chỉ có thể nhận  đơn kiện thông qua Uỷ ban  

giống nhƣ Hệ thống liên Mỹ. Toà án chỉ có thể nhận  

đơn của các cá nhân trực tiếp nếu nhƣ quốc gia có  

một thông báo đặc biệt về trƣờng hợp đó. Đến nay,  

điều này là một ngoại lệ. Tuy nhiên, đến năm 2004,  

Hội đồng nguyên thủ quốc gia và chính phủ đã quyết  

định sáp nhập Toà án này với Toà án của Liên minh  

châu Phi nhằm tạo ra một công cụ pháp lý mới khi  

tất cả các biện pháp cần thiết cho hoạt động của Toà  

án quyền con ngƣời đƣợc thực hiện.  

Việc giám sát thƣờng xuyên tình hình quyền con  

ngƣời đƣợc thực hiện trên cơ sở xem xét báo cáo  

Uỷ ban cũng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm sự thật  

và hoạt động xúc tiến và tổ chức các hoạt động  

đặc biệt theo từng vụ việc cụ thể. Chẳng hạn nhƣ  

là sau khi xét xử 9 thành viên của Phong trào  

Giải thoát Dân tộc Ogoni năm 1995 và các phiên  

toà xét xử không công bằng của họ. Một phần  

quan trọng trong đà hoạt động của Uỷ ban bắt  

nguồn từ các tổ chức phi chính phủ châu Phi và  

các khu vực khác - các tổ chức này đƣợc cho  

phép tham gia vào tất cả các cuộc họp công khai  

của Uỷ ban. Họ thƣờng đƣa ra các vụ vi phạm và  

hỗ trợ công việc cho Uỷ ban và Báo cáo viên đặc  

biệt của họ. Một điều quan trọng nữa là các chính  

phủ phải làm cho Hiến chƣơng đƣợc áp dụng trực  

tiếp ngay trong hệ thống luật pháp quốc gia của  

họ. Điều này đã xảy ra, ví dụ nhƣ trong trƣờng  

hợp của Nigeria với kết quả là các tổ chức phi  

chính phủ của Nigeria nhƣ “Dự án Quyền hiến  

định”  đã  thành  công  trong  việc  đƣa  các  vụ  vi  

phạm hiến chƣơng ra Toà án Nigeria.  

Sau khi Công ƣớc Liên hiệp quốc về quyền trẻ  

em năm 1989 ra đời, Hiến chƣơng châu Phi về  

quyền và phúc lợi trẻ em cũng đƣợc thông qua.  

Tuy nhiên, đến năm 1999, Hiến chƣơng mới có  

hiệu lực và năm 2005 có 35 nƣớc châu Phi phê  

chuẩn. Hiến chƣơng đã dự báo việc thành lập Uỷ  

ban các chuyên gia về quyền và phúc lợi cho trẻ  

em châu Phi, Uỷ ban này họp mặt ít nhất một lần  

trong một năm. Trong khi quá trình phê chuẩn  

văn kiện này diễn ra chậm, thì chƣa thể thấy đƣợc  

liệu công ƣớc và Uỷ ban của nó có mang lại kết  

quả tốt đẹp hay không.  

quốc  gia  do  Uỷ  ban  thực  hiện,  nhƣng  Uỷ  ban    

không tiến hành thƣờng xuyên và không tốt lắm.   

  

Thực hiện theo Liên hiệp quốc, Uỷ ban đã bổ  

nhiệm một Báo cáo viên đặc biệt về bắt giữ vô  

cớ, thủ tục chiếu lệ và không qua xét xử, về nhà  

IV. CÁC KHU VỰC KHÁC  

Đối với các nƣớc Hồi giáo, cần phải đề cập đến  

“Tuyên ngôn Cairo về quyền con người ở các  

nước Hồi giáo” năm 1990 do các bộ trƣởng Bộ  
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Hệ thống quyền con người châu Phi  

•  Hiến  chƣơng  châu  Phi  về  quyền  con  ngƣời  và  

quyền của các dân tộc (1981, có hiệu lực năm 1986)  

• Uỷ ban châu Phi về quyền con ngƣời và quyền  

của các dân tộc (1987)  

•  Nghị  định  thƣ  thành  lập  Toà  án  quyền  con  

ngƣời và quyền các dân tộc châu Phi (1997, có  

hiệu lực năm 2003)  

• Nghị định thƣ về Quyền phụ nữ (2003, có hiệu  

lực năm 2005)  

• Hiến chƣơng châu Phi về các quyền và trợ cấp  

cho trẻ em (1990, có hiệu lực năm 1999)  
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soạn  1998  đã  của  UDHR  năm  thành  lập  

này. Tuy nhiên, có nhiều nỗ lực về hội nhập khu  

vực nhƣ khối ASEAN, một tổ chức có khả năng  

sẽ  dẫn  đầu  trong  việc  thành  lập  Uỷ  ban  quyền   và nhà nước pháp quyền […] là những  yếu tố  

con ngƣời châu Á trong tƣơng lai. Trên mức độ xã   cần thiết của hiệp định này”.  

  

Ngoại giao của Tổ chức Hội nghị Hồi giáo soạn  

nhƣ  9   năm  phát biểu  2000, trong Điều  

 
 hội văn minh, hơn 200 tổ chức phi chính phủ  

thảo nhƣng chƣa bao giờ chính thức đƣợc thông  dƣới  sự  lãnh  đạo  của  Trung  tâm  Nguồn  luật  

qua. Tất cả các quyền đề cập trong Tuyên ngôn  châu Á ở Hồng Kông, nhân dịp kỷ niệm 50 năm  

này đều theo luật của đạo Hồi (Sharia).  

Thêm vào đó, Hiến chƣơng Ả Rập về quyền con  

ngƣời đã đƣợc các chuyên gia về quyền con ngƣời  

A-Rập soạn thảo và đƣợc Hội đồng Liên đoàn các  

nƣớc A-Rập thông qua vào năm 1994 nhƣng chƣa  

có hiệu lực vì chƣa đủ quốc gia phê chuẩn.  

        thảo  

“Hiến  chương  châu  Á  về  quyền  con  người”,  

đƣợc coi nhƣ là một “Hiến chương của các dân  

tộc”. Ngoài ra còn có diễn đàn Á - Âu giữa Liên  

minh châu Âu và 10 nƣớc ASEM về quyền con  

ngƣời đến nay đã có 4 phiên họp. Một diễn đàn  

tƣơng tự cũng tồn tại giữa Liên minh châu Âu  

và Trung Quốc.  

Ở châu Á, mặc dù đã có nhiều nỗ lực đƣợc thực  

hiện nhƣng vẫn chƣa thể thông qua đƣợc một văn  Là một hiệp định liên khu vực, Hiệp định Hợp  

kiện về quyền con ngƣời mang tính khu vực hay  tác  Cotonou  giữa  78  nƣớc  đến  từ  châu  Phi,  

thành  lập  một  Uỷ  ban  châu  Á  về  quyền  con  Caribe và các nƣớc khu vực châu Á Thái Bình  

ngƣời, chủ yếu là do sự đa dạng trong khu vực  Dƣơng và 15 thành viên của Liên minh châu Âu  

 (2)  

“tôn trọng quyền con người,  

 sau:  

nguyên tắc dân chủ  
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I. THẨM QUYỀN PHÁP LÝ PHỔ QUÁT VÀ VẤN ĐỀ MIỄN TRỪ  

  

Cuộc đấu tranh chống lại việc miễn trừ và trách  khoẻ  của  ông  này.  Nguyên  tắc  thực  thi  thẩm  

nhiệm giải trình đang là một vấn đề quan ngại  quyền pháp lý phổ quát đƣợc áp dụng ở ICC và ở  

trên toàn cầu. Vấn đề quan tâm chủ yếu là việc  cấp quốc gia. Charles Taylor, cựu lãnh đạo Sierra  

phòng ngừa tội phạm vi phạm nghiêm trọng các  

quyền con ngƣời và pháp luật nhân đạo để nó  

không tiếp tục xảy ra. Trao quyền miễn trừ cho  

những ngƣời vi phạm quyền con ngƣời là một  

thực tế diễn ra trên khắp thế giới nhằm thuyết  

phục những ngƣời nắm quyền phản dân chủ trao  

quyền lực lên các chính phủ bầu cử theo thể thức  

cộng hoà. Cần tránh sự nhầm lẫn giữa miễn trừ  

với “đặc xá” - một hình thức áp dụng cho một số  

ít bị can sau khi chiến tranh hay chế độ cai trị  

thay đổi. Miễn trừ đi ngƣợc lại với nguyên tắc  

trách  nhiệm  giải  trình,  một  vấn  đề  đang  ngày  

càng đƣợc thực hiện ở cả cấp quốc gia và quốc tế,  

ví dụ nhƣ, trong việc thành lập các Toà án Hình  

sự quốc tế chung và đặc biệt.  

  

Nhằm ngăn ngừa nạn vi phạm quyền con ngƣời,  

một số công ƣớc quốc tế nhƣ Công ƣớc Liên hiệp  

quốc chống tra tấn năm 1984, quy định về thẩm  

quyền pháp lý phổ quát đối với những kẻ phạm  

tội. Trong trƣờng hợp của Pinochet Augusto, cựu  

độc tài Chilê, vào năm 1998 một thẩm phán Tây  

Ban Nha đã yêu cầu dẫn độ ông ta từ Anh. Yêu  

cầu này đã đƣợc thông qua bởi Thƣợng viện Anh  

nhƣng không đƣợc thực hiện do điều kiện sức  

Leone,  lần đầu  tiên đã  đƣợc  cho  phép  rời  đến  

Nigeria nhƣng vào tháng 3 năm 2006 đã bị buộc  

phải quay về nƣớc và phải ra toà. Ông ta sẽ bị xét  

xử ở Toà án đặc biệt cho Sierra Leone, trong một  

phiên họp đặc biệt tại Hague.  

Các hình thức thiết lập tính trách nhiệm khác mà  

không cần dẫn đến việc trừng phạt ngƣời vi phạm  

là “Hoà giải và Uỷ ban sự thật”, đƣợc thành lập  

ở Nam Phi và nhiều nƣớc khác, nhƣ là một hình  

thức công lý không báo thù. Chúng cho các nạn  

nhân cơ hội ít nhất là đƣợc biết sự thật và xã hội  

để có thêm bài học trong quá khứ.  
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Trong trƣờng hợp của Argentina, Uỷ ban liên Mỹ  

về quyền con ngƣời đã phát hiện ra rằng, luật đặc  

xá trao quyền miễn tội đã vi phạm các quyền bảo  

vệ công lý và xét xử công bằng. Đã có một chiến  

dịch quốc tế chống lại miễn trừ trong đó các tổ  

chức phi chính phủ địa phƣơng đóng vai trò lớn.  

Cuối  cùng,  đến  năm  1998,  luật  đặc  xá  này  đã  

đƣợc dỡ bỏ.  
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với  đầu  động năm 2002  Leone bắt   hoạt  

với Uỷ ban Sự thật  

 

J. THẨM QUYỀN HÌNH SỰ QUỐC TẾ  

Theo quy chế về Toà án Hình sự Quốc tế (ICC)  Arusha, Tanxania. Toà án đặc biệt về vấn đề Sierra  

thông qua ở Rome năm 1998 và có hiệu lực năm  

2002, ICC đã đƣợc thành lập ở Hague với vai trò  

là một toà án. Toà có thẩm quyền xét xử tội diệt  

chủng, các tội chống lại loài ngƣời “được thực  

hiện  như  là  một  phần  của  các  cuộc  tấn  công  

mang tính hệ thống trực tiếp chống lại nền văn  

minh nhân loại”, bao gồm các vụ cƣỡng bức, nô  

lệ tình dục, ép buộc mang thai hay bất kỳ hình  

thức bạo lực tình dục nào khác (các quyền của  

phụ nữ), cƣỡng bức mất tích hay các hành động  

vô nhân đạo gây nên những đau đớn lớn nhƣ gây  

thƣơng tổn nghiêm trọng về tinh thần và thể chất,  

tội phạm chiến tranh, và trong tƣơng lai, bao gồm  

cả tội xâm lƣợc.  

  

Toà án Hình sự Quốc tế về Yugoslavia cũ (ICTY)  

do Hội đồng bảo an thành lập năm 1993 ở Hague  

nhƣ là một Toà án lâm thời nhằm giải quyết các vụ  

vi phạm quyền con ngƣời và luật nhân đạo nghiêm  

trọng trong khu vực Nam Tƣ cũ. Theo đó, trách  

nhiệm của Toà án bao gồm các vụ vi phạm Công  

ƣớc Geneva năm 1994 về bảo vệ các nạn nhân của  

xung  đột  vũ  trang,  các  tội  phạm  chống  lại  loài  

ngƣời nhƣ giết ngƣời, tra tấn, cƣỡng hiếp hay các  

hành động vô nhân đạo khác gây ra trong các cuộc  

xung đột vũ trang và tội diệt chủng. Kết quả của  

nạn diệt chủng Rwandan năm 1994 là Toà án Hình  

sự Quốc tế về Rwanda (ICTR) đã đƣợc thành lập ở  

 sự  

và Hoà giải, cơ quan đã  

nhiệm kỳ vào thời điểm đó. Trong trƣờng hợp của  

Campuchia, việc thực thi một hiệp định giữa Liên  

hiệp quốc và Chính phủ Campuchia về Toà án Hình  

sự Chiến tranh năm 2003 đã bị hoãn lại. Sự thành  

lập toà án dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2006.  

Giống nhƣ ICTY và ICTR, việc thực thi quyền  

lực của ICC bổ sung cho việc thực thi công lý  

của quốc gia. Chỉ khi một quốc gia không sẵn  

sàng hoặc không thể xét xử kẻ phạm tội thì ICC  

mới tiếp nhận vụ việc. Tất cả các toà án dựa trên  

nguyên tắc trách nhiệm mỗi cá nhân bất kể tội  

chính thức của ngƣời bị buộc tội là gì.  
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 kết  

kết  

 hợp  

thúc  

  

  

  

Toà án đặc biệt bán quốc tế đối với Sierra Leone  

điều tra tội giết ngƣời, cƣỡng bức, nô lệ tình dục,  

cƣỡng hiếp, tội huỷ diệt, khủng bố, nô lệ, cƣớp  

bóc và đốt nhà. Toà án chỉ xét xử các cá nhân  

phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc gây ra  

thƣơng đau cho ngƣời dân ở Sierra Leone. Ngƣời  

ta mong đợi rằng, việc này sẽ thúc đẩy hoà giải  

quốc gia, thông qua một cơ chế xét xử và do đó  

mang lại hoà bình dài lâu.  
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quyền con ngƣời. Trong các cuộc họp thƣờng kỳ,  

giống nhƣ Venice (2003) và Nuremberg (2005),  

các kinh nghiệm tốt về quyền con ngƣời đƣợc  

đƣa ra trao đổi giữa các thành phố và cộng đồng  

thành viên.  

  

nhập cƣ, và khuyến khích việc thành lập các cơ  

quan và các thủ tục địa phƣơng cho việc bảo vệ  

quyền con ngƣời nhƣ cơ quan thanh tra, các Hội  

hơn 300 thành phố chủ yếu thuộc khu vực Địa  

Trung Hải ký kết. Hiến chƣơng bao gồm nhiều  

quy định về nghĩa vụ chính trị dựa trên quyền  

Barcelona, tại đó, với sự phối hợp của thành phố  

Saint Denis, “Hiến chương châu Âu về việc bảo  

vệ quyền con người trong thành phố” đã đƣợc  

sự  phát  triển  xã  hội,  một  số  thành  phố  nhƣ  

cấp quốc gia là một hƣớng tiếp cận mới, nhằm sử  

dụng khuôn khổ về quyền con ngƣời nhƣ là một  

định hƣớng cho phát triển kinh tế và xã hội. Với  

sáng kiến PDHRE - Phong trào giáo dục quyền  

con ngƣời cho ngƣời dân - nhằm sử dụng giáo  

trong các thành phố  bài ngoại  

 

K. SÁNG KIẾN VỀ QUYỀN CON NGƢỜI Ở CÁC THÀNH PHỐ   

Các chƣơng trình thúc đẩy quyền con ngƣời ở  cập đến các vấn đề liên quan đến phân biệt chủng  

nhằm hỗ  

 trợ các thành phố này quan tâm hơn đến sự đa  

 dạng  văn  hoá  ngày  càng  tăng  của  cƣ  dân  của  

 mình. Trên cấp độ khu vực, “Liên minh các thành  

 phố chống phân biệt chủng tộc của châu Âu” ra  

dục quyền con ngƣời nhƣ là một chiến lƣợc cho  đời  vào  năm  2004  (tham  khảo:  

      http://www.unesco.org/shs/citiesagainstracism).  

Rosario  (Argentina),  Thies  (Senegal),  Bongo  Một  số  thành  phố  cũng  có  Uỷ  ban  quyền  con  

(Ghana),   Kati,   Kayes  và  Timbuktu   (Mali),  ngƣời và các thanh tra viên hay các cơ quan khác  

Môngole  (Nam  Phi),  Nagpur  (India),  Dinapur  hoạt động trong lĩnh vực ngăn ngừa và khắc phục  

(Bangladesh), Bucuy Municipality (Philippines),  các hành động vi phạm quyền con ngƣời.   

Porto Alegre (Brazil), các thành phố Graz (Áo)  

và  Edmonton  (Canada)  đã  tuyên  bố  các  thành  

phố này là “thành phố vì quyền con người” hay  

“cộng đồng vì quyền con người”.  

Chiến lƣợc thúc đẩy quyền con ngƣời trong cộng  

đồng bắt đầu ở cấp địa phƣơng đã mang lại nhiều  

lợi ích trong việc giải quyết các vấn đề về quyền  

         con ngƣời trong cuộc sống hàng ngày. Biện pháp  

Một  sáng  kiến  nữa  cũng  đƣợc  áp  dụng  ở  do PDHRE gợi ý đã đƣợc áp dụng thành công  

 trong thực tế, bắt đầu bằng cách cùng nhau xây  

 dựng một bảng đánh giá và xác định đối với việc  

 thực hiện quyền con ngƣời và vi phạm quyền con  

xây dựng năm 1998 và đến năm 2003 đã đƣợc  ngƣời  trong  thành  phố,  dẫn  đến  việc  chuyển  

 chiến lƣợc thành một chƣơng trình hành động.  

 Trong quá trình này, ngƣời dân đƣợc tham gia  

 đánh giá pháp luật, các chính sách về sử dụng các  

con ngƣời quốc tế, ví dụ nhƣ quyền của ngƣời  nguồn  lực  trong  thành  phố.  Họ  lập  kế  hoạch  

 nhằm tăng cƣờng việc hiện thực hoá quyền con  

 ngƣời trong thành phố. Cùng với các nhà chức  

         trách,  họ  cam  kết  rằng  tất  cả  các  quyết  định,  

đồng  quyền  con  ngƣời  hay  bảng  cân  đối  các  chính sách và chiến lƣợc nên đƣợc định hƣớng  

bằng quyền con ngƣời.   

 Vì mục đích này, sáng kiến này đã theo đuổi cách  

 tiếp cận chính thể luận đối với quyền con ngƣời,  

 có nghĩa là tất cả các quyền dân sự, chính trị,  

 kinh tế, xã hội và văn hoá, bao gồm cả quan điểm  

“Liên minh quốc tế các thành phố chống nạn  về  giới  đã  đƣợc  xem  xét  một  cách  tổng  thể.  

phân biệt chủng tộc” do UNESCO phát động đề  Nhằm làm cho mọi ngƣời nhận thức đƣợc các  
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Graz, Áo  

Tháng 12 năm 2000:  

Thông  báo  của  Ngoại  trƣởng  Áo,  bà  Ferrero-  

Waldner tại Đại hội Thiên niên kỷ Liên hiệp quốc  

Tháng 2 năm 2001:  

Hội đồng thành phố Graz ra quyết định tán thành  

Tháng 5 năm 2001:  

Lễ khai mạc chính thức tại Trƣờng Đại học Graz  

với sự có mặt của Bà Shulamith Koenig  

  

 

 
  

 

   
Kati, Mali  

Tháng 4 năm 2000:  

Bắt đầu khởi xƣớng  

Tháng 2 năm 2001:  

Tổng hội các nhà hoạch định chiến lƣợc: thành  

lập Uỷ ban định hƣớng, phối hợp và văn phòng  

hoạt động  

 

 
  

 

   Nagpur, Ấn Độ  

 Giai đoạn 1 (tháng 1 đến tháng 6 năm 1999):   

Xác định vấn đề và ngƣời tham gia  

Giai đoạn 2 (tháng 7 năm 1999 đến tháng 6 năm  

2000):   

Hoạt  động  hoà  giải  với  sự  trợ  giúp  của  nhóm  

công tác  

Giai đoạn 3 (tháng 7 năm 2000 đến tháng 12 năm  

2002):  

Hoạt  động  xây  dựng  năng  lực  và  đào  tạo;   

Huy động cộng đồng trong các khu vực ổ chuột v.v.  

  

 

 
  

quyền con ngƣời, học tập và đào tạo là các hoạt  

động quan trọng nhất, bao gồm cả chƣơng trình  

“tập huấn giảng viên kiêm chức” dành cho các  

giáo viên, nhân viên hành chính, cảnh sát, nhân  

viên y tế và xã hội, lãnh đạo các hiệp hội lân cận  

và các tổ chức phi chính phủ. Một hệ thống giám  

sát do Uỷ ban chỉ đạo lãnh đạo với sự tham gia  

của tất cả các ban ngành trong xã hội sẽ giám sát  

 quá trình lâu dài (xem: http://www.pdhre.org).  

  

Ở cấp độ quốc tế, hiệp hội các thành phố quyền  

con ngƣời đã đƣợc thành lập. Hiệp hội này sẽ  

giám sát các biện pháp tự kiểm soát cần thiết và  

tính nghiêm túc trong nỗ lực của các thành viên.  

Chiến dịch quyền con ngƣời toàn cầu đã đƣợc  

PDHRE phát động với sự hỗ trợ của UNDP, với  

sự tham gia của các dự án địa phƣơng.  

  

Ví dụ về thành phố quyền con người  

Ví dụ về thành phố quyền con người  

Ví dụ về thành phố quyền con người  
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Tháng 12 năm 2001:  

Thành lập Hội đồng Cố vấn gồm các chuyên gia   

2002/2003:  

Xây dựng tài liệu và tổ chức hội thảo tập huấn về  

giáo dục quyền con ngƣời  

  

   

  

  

  

Tháng 6 năm 2002:  

Với sự giúp đỡ của hơn 100 cá nhân và tổ chức,  

chƣơng trình hành động tóm tắt và dự thảo đã  

đƣợc trình bày tại Tòa thị chính thành phố Graz.   

Tháng 10 năm 2003:  

Hội nghị về các kết quả của giai đoạn thực hiện  

đầu tiên  

Năm 2005:  

Thông báo tham gia vào các Liên minh châu  

Âu về Thành phố chống chủ nghĩa phân biệt  

chủng tộc.  

  

Năm 2006:  

Thành  lập  Ban  cố  vấn  quyền  con  ngƣời,  phát  

động giải thƣởng quyền con ngƣời thành phố  

Trung  tâm  Đào  tạo  và  nghiên  cứu  quyền  con  

ngƣời và dân chủ châu Âu tại Graz, là cơ quan  

điều phối cũng đƣa ra các chƣơng trình giáo dục  

và đào tạo quyền con ngƣời.  

 

http://www.pdhre.org/
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L. CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TOÀN CẦU VỀ QUYỀN CON  

NGƢỜI  

Sau vài thập kỷ xây dựng tiêu chuẩn thành công,  cách tập trung vào “các quyền cốt lõi” nhƣ cách  

thách thức chủ yếu của quyền con ngƣời chính là  tiếp cận của ILO. Có thể nhận thấy những thử  

việc thực hiện các cam kết đã đƣa ra. Một số biện  

pháp mới  đang  đƣợc  đƣa ra để tăng cƣờng việc  quyền  con  ngƣời  và  luật  nhân  đạo,  giống  nhƣ  

thực  hiện  quyền  con  ngƣời  cả  ở  mức  độ  địa  “các  tiêu  chuẩn  cơ  b   

phƣơng, quốc gia lẫn quốc tế. Một trong số những  

biện pháp đó là thái độ tích cực hơn của cộng đồng  

quốc tế, bao gồm cả thái độ của các viên chức về  

quyền con ngƣời trong các sứ mệnh quốc tế và thể  

chế hóa việc xem xét các mối quan ngại về quyền  

con ngƣời trong từng lĩnh vực, nhằm mang lại hiệu  

quả về phòng ngừa. Việc cải cách hệ thống quyền  

con ngƣời Liên hiệp quốc thông qua việc thay thế  

Uỷ  ban  quyền  con  ngƣời  bằng  Hội  đồng  nhân  

quyền cần dẫn tới những kết quả quan trọng trong  

việc tăng cƣờng các thể chế về quyền con ngƣời.   

Tôn trọng quyền con ngƣời cũng đƣợc tăng cƣờng  

ở địa phƣơng và quốc gia thông qua việc nâng cao  

năng lực về quyền con ngƣời cho các thể chế ở cấp  

địa phƣơng, ví dụ nhƣ các thành phố về quyền con  

ngƣời và việc thành lập các cơ quan quốc gia về  

thúc đẩy và giám sát quyền con ngƣời, trong đó có  

các tổ chức phi chính phủ - cơ quan đại diện cho xã  

hội dân sự đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tuy  

nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực đòi hỏi tiếp tục quá  

trình xây dựng chuẩn mực nhƣ có thể thấy từ các  

hoạt động đang tiến hành ở Liên hiệp quốc nhƣ:  

xây dựng công ƣớc dành cho những ngƣời khuyết  

tật, công ƣớc về bảo vệ khỏi việc bị cƣỡng bức mất  

tích, nghị định thƣ không bắt buộc về khiếu kiện  

liên quan đến các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội,  

các văn kiện pháp lý đề cập đến các vấn đề quyền  

con ngƣời liên quan tới công nghệ sinh học và kỹ  

thuật gen, buôn bán các bộ phận của cơ thể ngƣời,  

đa dạng văn hóa, v.v.  

Cùng  lúc  đó,  đối  với  các  quyền  con  ngƣời  đã  

đƣợc ghi nhận thì đƣợc làm cho rõ ràng hơn bằng  

Quyền con người trong xung đột vũ trang).  

  

Điều  tƣơng  tự  cũng  xảy ra trong mối  quan  hệ  

giữa quyền con ngƣời và luật tị nạn, tồn tại ở cả  

cấp độ ngăn ngừa các vấn đề tị nạn lẫn ở cấp độ  

quay trở về của ngƣời tị nạn. Ở cả hai trƣờng  

hợp, tình hình quyền con ngƣời ở quốc gia của  

ngƣời tị nạn mang tính quyết định. Điều này đặt  

ra vấn đề rộng hơn về quyền con ngƣời và ngăn  

chặn các cuộc xung đột cũng nhƣ vấn đề tái hoà  

nhập và tái thiết sau xung đột - những lĩnh vực  

đòi hỏi phải đƣợc thực hiện dựa trên cơ sở quyền  

con ngƣời và pháp quyền.  

Pháp quyền và quyền dân chủ.  

  

Trách nhiệm giải trình đối với các vi phạm quyền  

con ngƣời và tôn trọng quyền con ngƣời đã trở  

thành mối quan ngại toàn cầu không chỉ đối với  

các cá nhân mà còn cả các thể chế phi nhà nƣớc  

khác nhƣ là tập đoàn xuyên quốc gia (TNC), và  

các tổ chức liên chính phủ nhƣ Ngân hàng Thế  

giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Tổ  

chức Thƣơng mại thế giới (WTO). Theo đó, vấn  

đề bồi thƣờng thiệt hại sau các vi phạm quyền  

con ngƣời một cách rộng khắp và có hệ thống đã  

trở thành vấn đề đƣợc quan tâm. Tiểu ban về bảo  

vệ và thúc đẩy quyền con ngƣời của Liên hiệp  

quốc đã soạn thảo bản “Các quy phạm về trách  

nhiệm của các tập đoàn xuyên quốc gia và các  

doanh nghiệp kinh doanh khác”.   

Theo đề xuất của Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc,  

Kofi Annan, Thoả thuận toàn cầu đƣợc giới thiệu  

vào tháng 7 năm 2000 nhƣ là một bƣớc tiếp cận  

thách mới  khi xem xét kỹ  quan hệ  

ản  về  nhân  đạo”  
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“Tôi tin rằng không có sự mất cân đối nào giữa  

bảo  vệ  quyền  con  ngƣời  và  chống  chủ  nghĩa  

khủng bố. Bảo vệ quyền con ngƣời không phải là  

mâu thuẫn với đấu tranh chống khủng bố: trái lại,  

tầm  nhìn  đạo  đức  của  quyền  con  ngƣời  -  tôn  

trọng sâu sắc nhân phẩm của mỗi ngƣời - là một  

trong những vũ khí mạnh nhất để chống lại chủ  

nghĩa khủng bố.  

Nếu  thỏa  hiệp  trong  bảo  vệ  quyền  con  ngƣời  

không  đạt  đƣợc  thì  sẽ  tạo  ra  chiến  thắng  cho  

những kẻ khủng bố mà tự chúng không thể đạt  

đƣợc.  Do  vậy,  thúc  đẩy  và  bảo  vệ  quyền  con  

ngƣời cũng nhƣ tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân  

đạo quốc tế nên là trung tâm của các chiến lƣợc  

chống khủng bố.”   

(Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc, Kofi Annan. 2003.  

Xem:  

 http://www.un.org/News/  

885.doc.htm)  

  

 

 
  

mới trong quá trình toàn cầu hóa. Các công ty  

tham gia chấp nhận 10 nguyên tắc cơ bản trong  

các lĩnh vực về quyền con ngƣời, tiêu chuẩn lao  

động, môi trƣờng và chống tham nhũng và tham  

gia vào một cuộc đối thoại định hƣớng kết quả về  

các vấn đề toàn cầu, ví dụ nhƣ vai trò của doanh  

nghiệp ở các khu vực xung đột.  

Quyền được làm việc.  

  

Một thách thức lớn đặt ra là làm thế nào để duy trì  

các tiêu chuẩn về quyền con ngƣời khi đấu tranh  

chống lại việc gia tăng mối  đe dọa về khủng bố.  

Không một cá nhân nào đƣợc sống ngoài vòng pháp  

luật hay bị tƣớc mất các quyền con ngƣời, đồng thời,  

cũng cần phải tăng cƣờng việc bảo vệ các quyền cho  

nạn nhân của các hành động tội phạm hay khủng bố.  

Hội đồng châu Âu đã thông qua “Các hƣớng dẫn về  

quyền con ngƣời và đấu tranh chống khủng bố” và  

về “Bảo vệ các nạn nhân của hành động khủng bố”  

để giải quyết những thử thách mới này. Tổng thƣ ký  

Liên hiệp quốc và Cao ủy quyền con ngƣời Liên  

hiệp quốc nêu rõ rằng, bảo vệ quyền con ngƣời phải  

là một phần của cuộc đấu tranh chống khủng bố.  

Press/docs/2003/sgsm8  

M. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Alfredson, Gundumur và các tác giả khác. 1999.  

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. Oslo: Nhà  

xuất bản Trƣờng Đại học Scandinavian.  

Alston, Philip (chủ biên). 1999. Liên minh châu Âu  

và quyền con người. Oxford: Nhà xuất bản Trƣờng  

Đại học Oxford.  

Andreopoulos, George J. và Richard Pierre Claude  

(chủ biên). 1997. Giáo dục quyền con người trong thế  

kỷ  21.  Philadelphia: Nhà  xuất  bản  Trƣờng  Đại học  

Pennsylvania.  

An-Na’im,  Abdullahi  Ahmed  (chủ  biên).  1992.  

Quyền con người theo cách tiếp cận xuyên văn hoá.  

Tìm kiếm sự đồng thuận. Philadelphia: Nhà xuất bản  

Trƣờng Đại học Pennsylvania.  

Arbour,  Louise.  2005.  Quyền  được  sống  và  trách  

nhiệm bảo vệ trong thế giới hiện đại. Boston, 9 tháng  

12 năm, tại địa chỉ: http://www.jfklibrary.net/forum_  

nuremberg_arbour_remarks.html  

Quỹ Á - Âu (ASEF). 2000. Hội Nghị ASEM về quyền  

con người không chính thức lần thứ ba. Singapore.  

Bayefsky, Anne F. 2002. Làm cách nào để gửi kháng  

thư lên Hệ thống Điều ước về quyền con người Liên hiệp  

quốc. New York: Các nhà xuất bản xuyên quốc gia.  

Baxi, Upendra. 1994. Những sai lầm vô nhân đạo và  

quyền con người: Các bài luận độc đáo. Delhi: Nhà  

xuất bản Har-Anand.  

Baxi,  Upendra.  2002.  Tương  lai  của  quyền  con  

người. Oxford: Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Oxford.  

Benedek,  Wolfgang  (chủ  biên).  1999.  Quyền  con  

người ở Bosnia và Herzegovina, Lý thuyết và Thực  

tiễn. The Hague: Nhà xuất bản Martinus Nijhoff.  

Benedek, Wolfgang, Esther M. Kisaakye và Gerd  

Oberleitner (chủ biên.). 2002. Quyền con người của  

Phụ nữ: Các văn kiện Quốc tế và Kinh nghiệm của  

châu Phi. Luân Đôn: Zed Books.  

  13  

http://www.un.org/News/
http://www.jfklibrary.net/forum


 

61 Tìm Hiểu Về Quyền Con Người – Wolfgang Benedek – www.vietnamvanhien.net 
 

2001.  biên).   Liên hiệp  

New York: Palgrave.  

 
  

Benedek,   Wolfgang  và  Alice  Yotopoulos-Maran-  

gopoulos  (chủ  biên.).  2003.  Các  biện  pháp  chống  

khủng bố và quyền con người. Leiden: Nhà xuất bản  

Martinus Nijhoff.  

Benedek, Wolfgang, Koen de Feyter và Fabrizio Marel-  

la (chủ biên.). Toàn cầu hóa kinh tế và quyền con người.  

Cambridge: Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Cambridge.  

Binder, Johannes. 2001. Yếu tố con người của OSCE: Từ  

khuyến nghị đến thực hiện. Vienna: Verlag Österreich.  

Buergenthal,  Thomas,  Diana  Shelton  và  David  

Stewart. 2002. Khái quát về quyền con người quốc tế.  

Hiệu chỉnh lần thứ 3. St. Paul: Tổ chức Tây Phƣơng.  

Buergenthal, Thomas và Diana Shelton. 1995. Bảo vệ  

quyền con người ở các nước châu Mỹ - Các vụ việc và  

tài liệu. Hiệu chỉnh lần thứ 4. Hiệu chỉnh. Kehl: Engel.  

Cassese, Antonio. 2001. Luật hình sự Quốc tế. Bình  

luận quy chế Rome về Tòa Hình sự Quốc tế. Oxford:  

Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Oxford.  

Uỷ ban an ninh con người. 2003. An ninh con người  

ngày nay, Bảo vệ và trao quyền cho nhân dân. New  

York: Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Oxford.  

Hội đồng Liên minh châu Âu. 1999. Báo cáo quyền  

con người hàng năm. Brussels: Các cộng đồng châu Âu.   

Davidson, Scott. J. 1997. Hệ thống quyền con người  

liên Mỹ. Aldershot: Công ty xuất bản Ashgate.   

De Feyter, Koen. 2005. Quyền con người. Công bằng  

xã hội trong thời kỳ thị trường. London: Zed Books.  

Sở Ngoại giao và Thương mại Quốc tế. Canada.  

1999.  An  ninh  con  người:  An  toàn  cho  mọi  người  

trong  một  thế  giới  đang  thay  đổi.  Xem  tại:   

http://www.cpdsindia.org/globalhumansecurity/changi  

ng-world.htm.  

Donnelly, Jack. 2003. Quyền con người toàn cầu phổ  

biến trong lý luận và thực tiễn. Xuất bản lần thứ 2.  

Ithaca: Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Cornell.  

Freeman, Michael. 2002. Quyền con người. Oxford:  

Nhà xuất bản Chính trị.  

Garcia, Ramirez. 2001. El Futuro del Sistema Intera-  

mericano  de  Protección  de  los  Derechos  Humanos.  

Trong  sách  của  Garcia  Ramirez,  S.  (chủ  biên).  La  

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos  

Humanos.  México  D.  F.:  Universidad  Nacional  

Autónoma de México. p. 1118-1144.  

Ghai, Yash. 1999. Quyền con người, công bằng xã  

hội và toàn cầu hóa. Trong sách của: Bell, D.; Bauer,  

J. (chủ biên.). Thử thách Đông Á về quyền con ngƣời.  

Cambridge: Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Cambridge.  

Ghai, Yash. 1998. Quyền con người và giá trị châu Á.  

Tạp chí luật công pháp (tập 9/3). pp. 168-182.  

Gomien, Donna. 2005. Giới thiệu vắn tắt về Công  

ước châu Âu về quyền con người. Xuất bản lần thứ 3.  

Strasbourg: Hội đồng châu Âu.   

Hanski, Raija và Markku Suksi chủ biên.). 1999.  

Giáo trình giới thiệu về bảo vệ quyền con người quốc  

tế. Xuất bản lần thứ 2. Turko/Abo: Viện Quyền con  

ngƣời. Trƣờng Đại  học Abo Akademi.  

Jones, John R.W.D. 2000. Thực tiễn của các toà xét  

xử hình sự quốc tế đối với Nam Tư cũ và Rwanda.   

Xuất  bản  lần  thứ  2.  Irvington-on-Hudson/NY:  Nhà  

xuất bản xuyên quốc gia.  

Mack, Andrew (chủ biên). 2005. Báo cáo an ninh  

con người. Trung tâm an ninh con ngƣời, Trƣờng Đại  

học British Columbia. Oxford: Nhà xuất bản Trƣờng  

Đại học Oxford.  

Maddex, Robert. L. 2000. Bách khoa toàn thư Quốc tế về  

quyền con người. Washington: Nhà xuất bản Quốc hội.  

McRae, Rob và Don Hubert (chủ biên). 2001. An  

ninh con người và thuật ngoại giao mới, Bảo vệ con  

người, tăng cường Hòa bình. Montreal: Nhà xuất bản  

Trƣờng Đại học McGill-Queen.  

Drinan, Robert F. 2001. Phát huy sự hổ thẹn, một  Newman,  Edward  và  Oliver  P.  Richmond  (chủ  

quan điểm thế giới về quyền con người. New Haven:  

Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Yale.  

Evans, D. Malcolm và Rachel Murray. 2002.  Hiến  

chương châu Phi quyền con người và quyền của các  

dân  tộc.  Hệ  thống  trong  thực  tiễn,  1986-2000.  

Cambridge: Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Cambridge.  

và an ninh con   

Nowak, Manfred 2003. Giới thiệu cơ chế quyền con  

người Quốc tế. Leiden: Nhà xuất bản Martinus Nijhoff.   

Văn phòng Cao ủy quyền con người. 1998. Các văn  

Forsythe,  David  P.  2000.  Quyền  con  người  trong  kiện quyền con người cơ bản.  Xuất bản lần thứ  3.  

quan hệ Quốc tế. Cambridge: Nhà xuất bản Trƣờng  Geneva: OHCHR.  

Đại học Cambridge.  OSCE. 2000.  Vienna: OSCE.  

  12  

quốc  người.  

Sổ  tay  OSCE.  

http://www.cpdsindia.org/globalhumansecurity/changi


 

62 Tìm Hiểu Về Quyền Con Người – Wolfgang Benedek – www.vietnamvanhien.net 
 

  

  

 
  

Ramcharan, Bertrand G. 2002. Quyền con người và  

an ninh con người. The Hague: Nhà xuất bản Martinus  

Nijhoff .  

Báo cáo của Uỷ ban Quốc tế về can thiệp và chủ  

quyền quốc gia. 2001. Trách nhiệm bảo vệ.. Trung  

tâm  Nghiên  cứu  Phát  triển  Quốc  tế.  Ottawa,  tại:   

http://www.idrc.ca.  

Willets, Peter (chủ biên). 1996. Lương tri của Thế  

giới, Ảnh hưởng của các Tổ chức phi chính phủ trong  

Hệ thống Liên hiệp quốc. London: Hurst.  

III.B. Tài liệu đề xuất về quyền con người.  

  

TÀI LIỆU VÀ CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG:   

Robertson, Geoffrey. 2002. Tội ác chống lại loài người.  

Đấu tranh Công bằng Toàn cầu. Luân Đôn: Penguin.  

Sicilianos, Linos-Alexander và Christiane Bourloy-  

annis-Vrailas, (chủ biên). 2001. Ngăn ngừa các Vi  

phạm  quyền  con  người.  The  Hague:  Nhà  xuất  bản  

Martinus Nijhoff .  

Smith, Rhona. 2003. Giáo trình về quyền con người  

Quốc tế. Oxford: Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Oxford.  

Steiner, Henry J. và Philip Alston. 2000. Quyền con  

người Quốc tế trong Bối cảnh, Pháp luật, Chính trị,  

Đạo đức, Văn bản, và Tài liệu. Xuất bản lần thứ 2.  

New York: Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Oxford.   

Symonides, Janusz và Vladimir Volodin (chủ biên).  

2001. Hướng dẫn quyền con người, các thể chế, tiêu  

chuẩn, thủ tục. Pa-ri: UNESCO.  

Symonides, Janusz (chủ biên). 2000. Quyền con ngƣời:  

Khái niệm và các Tiêu chuẩn. Ashgate: UNESCO.  

Todorovic, Mirjana (chủ biên). 2003. Văn hóa quyền  

con người. Belgrade: Trung tâm quyền con ngƣời.  

Ulrich, George. 2006. Hướng tới một lý thuyết đạo  

đức toàn cầu trong việc hỗ trợ quyền con người, trong  

sách  của:  Wolfgang  Benedek,  Koen  de  Feyter,  

Fabrizio Marella (chủ biên.). 2006, Toàn cầu hóa Kinh  

tế  và  quyền  con  ngƣời.  Cambridge:  Nhà  xuất  bản  

Trƣờng Đại học Cambridge, sắp tới.  

Umozurike, U. Oji. 1997. Hiến chương châu Phi về  

quyền  con  người  và  quyền  của  các  dân  tộc.  The  

Hague: Nhà xuất bản Martinus Nijhoff.  

Đại hội đồng Liên hiệp quốc. 2005. Trong khuôn khổ tự  

do mở rộng hơn: hướng tới phát triển, An ninh và quyền  

con người cho tất cả mọi người. Báo cáo của Tổng thƣ ký.  

tại địa chỉ: http://www.un.org/largerfreedom/contents.htm  

Welch Jr., Claude E. 2000. Các Tổ chức phi chính phủ và  

quyền con người: Lời hứa và Sự thực hiện. Philadelphia:  

Nhà xuất bản Trƣờng Đại học Pennsylvania.  

  

Mạng  lưới  quyền  con  người  Balkan  (BHRN),  

http://www.balkan-rights.net/Bảng chú dẫn.html.  

Hội đồng châu Âu. 2002. Hướng dẫn về quyền con  

người và Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.  

tại  địa  chỉ:   http://www.coe.int/T/E/Human_rights/h-  

inf(2002)8eng.pdf.  

Hội đồng châu Âu. Các hướng dẫn về bảo vệ nạn  

nhân của các hành động khủng bố. 2005. Tại địa chỉ:  

 http://www.icj.org/IMG/ pdf/GLCDDH.pdf.  

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo quyền con người  

và dân chủ châu Âu: http://www.etc-graz.at.  

Tuyên ngôn Graz về các nguyên tắc giáo dục quyền  

con  người  và  an  ninh  con  người,  Cuộc  họp  Bộ  

trƣởng lần thứ 5, Graz, ngày 10 tháng 5 năm 2003, tại  

địa  chỉ:   http://www.etc-graz.at/hu-man-  

security/declaration/declaration.pdf.  

Mạng lưới an ninh con người:  

http://www.humansecuritynetwork.org.  

Trung  tâm  an  ninh  con  người:   

http://www.humansecuritycentre.org.  

Mạng lưới các Trung tâm quyền con người ở Đông  

Nam châu Âu (SEE-HRCNet): http://www.see-hrc.net.  

UNESCO: http://www.unesco.org.  

Liên hiệp quốc. Dự thảo Tuyên ngôn về quyền con  

người của người bản xứ.  

 http://www.cwis.org/drft9329.html.  

Liên hiệp quốc. 2005. Tài liệu về kết quả của Hội  

nghị thượng đỉnh thế giới. Tài liệu Liên hiệp quốc.  

A/RES/60/1 of 16 September 2005.  

Liên hiệp quốc. Tuyên ngôn Liên hiệp quốc về quyền  

của các nhóm thiểu số (1993), tại địa chỉ:  

 http://www1. umn.edu/humanrts/instree/d5drm.htm  

  13  

  

  

  

  

  

  

http://www.idrc.ca/
http://www.coe.int/T/E/Human_rights/h
http://www.icj.org/IMG/
http://www.etc-graz.at/
http://www.etc-graz.at/hu-man
http://www.humansecuritycentre.org/
http://www.see-hrc.net/
http://www.unesco.org/
http://www.cwis.org/drft9329.html
http://www1/


 

63 Tìm Hiểu Về Quyền Con Người – Wolfgang Benedek – www.vietnamvanhien.net 
 

 

 II. CÁC CHUYÊN ĐỀ   

  CHỌN LỌC   

VỀ QUYỀN CON NGƢỜI  

TÍNH PHỔ QUÁT   

TÍNH BÌNH ĐẲNG  

TÍNH KHÔNG THỂ CHIA TÁCH VÀ TÍNH PHỤ THUỘC LẪN NHAU   

   

  

“Cộng đồng Quốc tế vừa ra khỏi thời kỳ xây dựng cam kết. Đến nay, cần phải chuyển sang thời kỳ  

thực hiện, do đó cần huy động ý chí và các nguồn lực cần thiết để thực hiện những điều đã hứa”  

 Kofi Annan, Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc. 2001.  
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CẤM TRA TẤN  

 TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CỦA CON NGƯỜI VÀ   

QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM CỦA MỖI CÁ NHÂN  

   

“Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm”   

 Điều 5, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. 1948.  
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cảnh này,  

 

CÂU CHUYỆN MINH HỌA  

Khoảng 9 giờ sáng, ngày 25 tháng 01 năm 1991  

tôi bị bắt trên phố. Lúc đó, không có chuyện gì    

xảy ra cả… Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát Bobigny.  

Tôi bị đưa vào tầng 1, ở đó có khoảng 8 người  

ông Selmouni đã  

chân xuống. Một cảnh sát túm tóc và giật tôi lên.  

Một  cảnh  sát  khác  đánh  liên  tiếp  vào  đầu  tôi  

bằng một vật giống như là chiếc gậy bóng chày.  

Một người khác thì đá và đấm vào lưng tôi. Sự  

tra  tấn  này  tiếp  tục  kéo  dài  khoảng  một  tiếng  

đồng hồ…  

Ngày 26 tháng 11 năm 1991, tôi lại bị một vài  viên  

cảnh sát khác phỏng vấn - ba hay bốn người vào  

các thời điểm khác nhau trong ngày… Những lúc  

đó, họ giật tóc tôi, đấm tôi và đánh tôi bằng roi…   

Họ tiếp tục hành hung tôi đến 01 giờ sáng. Tôi  

nghĩ là việc tra tấn này bắt đầu từ lúc 7 giờ chiều  

hôm trước. Có lúc họ bắt tôi đi ra một hành lang  

dài, ở đó có một người cảnh sát có thể là chịu  

trách nhiệm chính, túm lấy tóc tôi và bắt tôi chạy  

dọc theo cái hành lang dài đó trong khi những  

người khác đứng hai bên hành lang và đấm tôi…  

Sau đó tôi bị đưa vào phòng và bị doạ sẽ thiêu  

cháy nếu tôi không chịu nói. Khi tôi từ chối nói,  

họ thiêu tôi bằng 2 cái đèn hàn được gắn vào hai  

chai ga nhỏ màu xanh. Họ bắt tôi ngồi xuống và  

đặt 2 chiếc đèn hàn cách đôi chân trần của tôi  

khoảng 1m. Đồng thời, họ tiếp tục đánh tôi. Tiếp  

sau đó, họ khua ống tiêm trước mặt tôi và doạ sẽ  

tiêm tôi. Thấy vậy, tôi vạch tay áo ra và nói “cứ  

tiếp tục đi, tao thách chúng mày đấy”. Tôi đoán  

rằng  bọn  chúng  sẽ  không  dám thực hiện  hành  

động này…  

Những  viên  cảnh  sát  này  để  tôi  lại  một  mình  

khoảng  15  phút,  sau  đó  một  trong  số  h   

  

Sau khi xem xét các tình tiết và chứng cứ của vụ  

án Selmouni kiện nƣớc Pháp, Toà án châu Âu về  

Nhân quyền đã nhất trí đƣa ra quyết định ngày 28  

tháng 7 năm 1999 rằng đã có sự vi phạm Điều 3  

của Công ƣớc châu Âu về quyền con ngƣời và  

các tự do cơ bản.  

  

(Nguồn: Tòa án châu Âu về nhân quyền. 1999.  

Vụ Selmouni kiện nƣớc Pháp. Phán quyết ngày  

28 tháng 7 năm 1999. Strasbourg).  

  

Câu hỏi thảo luận  

1. Bạn xác định những chuyện đã xảy ra với ông  

 Selmouni nhƣ thế nào? Câu chuyện này gợi  

 lên cho bạn những suy nghĩ gì?  

2. Theo bạn, chúng ta nên làm gì để ngăn chặn  

 những sự việc tƣơng tự có thể xảy ra? Bạn có  

 biết cơ chế ngăn ngừa nào đang đƣợc áp dụng  

 ở  cấp  địa  phƣơng,  khu  vực  hay  quốc  tế  

 không?  

3. Theo bạn, xã hội ủng hộ và hỗ trợ những nạn  

 nhân nhƣ ông Selmouni nhƣ thế nào?  

4. Bạn có thay đổi ý kiến của mình không nếu  

 nhƣ  bạn  biết  rằng  ông  Selmouni  là  một  tội  

 phạm buôn bán ma tuý? Tại sao?  

 Tôi biết là điều tôi vừa nói là rất nghiêm trọng  

 nhưng đó là toàn bộ sự thật. Tôi thực sự đã phải  

đang  chờ  sẵn  và  bắt  đầu  đánh  tôi.  Tôi  khuỵu  chịu đựng những cực hình đó…  

 ọ  

nói,“chắc là mày thích bị đóng đinh”. Họ giữ lấy  

tôi, tụt quần của tôi và một trong số họ chọc một  

chiếc gậy vào hậu môn của tôi.  

  

Khi nhớ lại  
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ĐIỀU CẦN BIẾT  

1. THẾ GIỚI KHÔNG CÓ TRA TẤN  

  

Đến đầu thế kỷ XXI, một thế giới không có tra  

tấn và việc đối xử phi nhân tính, hạ nhục vẫn chỉ  

là một khát vọng chƣa bao giờ đƣợc thực hiện  

đầy đủ. Các tổ chức về quyền con ngƣời và các  

phƣơng tiện truyền thông liên tiếp thông báo về  

các vụ việc tra tấn và ngƣợc đãi và cố gắng nâng  

cao nhận thức cả về mặt chuẩn mực đƣợc thừa  

nhận rộng rãi, cũng nhƣ sự tuân thủ ở các quốc  

gia khác nhau.  

  

Rất nhiều hình thức ngƣợc đãi nghiêm trọng có  

liên quan đến các xã hội và các quốc gia nơi mà  

vi phạm quyền con ngƣời xảy ra thƣờng ngày.  

Đáng ngạc nhiên là tra tấn diễn ra ở 2/3 các quốc  

gia trên thế giới, bao gồm cả những nƣớc công  

nghiệp phát triển và văn minh. Điều này ngƣợc  

lại với quan niệm phổ biến cho rằng hiện tƣợng  

tra tấn ngƣợc đãi thƣờng chỉ xảy ra ở những xã  

hội nghèo và “kém văn minh”. Mặc dù việc tra  

tấn và các hình thức ngƣợc đãi khác nhau tồn tại  

trên khắp thế giới nhƣng tình trạng và các biện  

pháp áp dụng thì không giống nhau.  

  

Cấm tra tấn là một quy phạm tuyệt đối đƣợc tái  

khẳng định trong rất nhiều điều ƣớc quốc tế và  

khu vực về quyền con ngƣời. Nó thuộc nhóm các   

quyền con ngƣời đƣợc coi là không thể bị tƣớc  

đoạt, tức là có giá trị trong mọi hoàn cảnh và  

không  đƣợc  phép  vi  phạm  trong  bất  cứ  tình  

huống nào. Tra tấn và ngƣợc đãi  cũng bị cấm  

trong luật tập quán quốc tế. Tuy nhiên, trái với  

những quy định này, việc tra tấn và ngƣợc đãi  

vẫn tồn tại. Tra tấn và đối xử phi nhân tính hay  

hạ  nhục  vẫn  xảy  ra  thƣờng  xuyên  và  liên  tục;  

chúng xảy ra với những ngƣời bị tƣớc mất quyền  

tự do, với những ngƣời thuộc các nhóm sắc tộc,  

xã hội và văn hoá khác nhau, xảy ra với cả ngƣời  

trẻ lẫn ngƣời già, xảy ra với phụ nữ và nam giới.  

Không ai đƣợc miễn trừ khỏi tra tấn, ai cũng có  

thể trở thành nạn nhân.   

Trong một thời gian dài, tra tấn và việc đối xử hạ  

nhục, phi nhân tính đƣợc coi là đặc điểm chỉ có ở  

thời kỳ chiến tranh và nô lệ, còn sự xuất hiện của  

nó trong thời gian hoà bình thì thƣờng bị bỏ qua.  

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn các trƣờng hợp tra  

tấn và ngƣợc đãi ngày nay thì thấy rằng các hình  

thức ngƣợc đãi nghiêm trọng không chỉ thuộc về  

quá  khứ.  Theo  thời  gian,  khi  loài  ngƣời  ngày  

càng tiến bộ và phát triển, những biện pháp tra  

tấn hung bạo từ thời cổ đại bị thay thế dần bằng  

những biện pháp tinh vi và tàn bạo không kém.  

Và tác động của nó thì vẫn chƣa thay đổi; tra tấn  

và các hình thức ngƣợc đãi tiếp tục là một hành  

động đến vi phạm nghiêm trọng quyền con ngƣời  

và là sự đe doạ đến an ninh con ngƣời. Chúng tác  

động thể chất và tâm lý của con ngƣời, do đó cần  

nỗ lực rất lớn để ngăn chặn sự xuất hiện của tra  

tấn ngay từ đầu.   

  

Sự phát triển hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực  

luật pháp quốc tế và lĩnh vực thông tin đã nâng  

cao nhận thức của công chúng về vấn đề tra tấn  

và các hình thức ngƣợc đãi, làm cho công chúng  

trên toàn thế giới quan tâm hơn đến vấn đề này.  

Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ cũng bắt  

đầu nhận ra và giải quyết không chỉ hậu quả của  

các hình thức ngƣợc đãi mà còn xác định những  

nguyên nhân cố hữu của chúng. Nhiều tiêu chuẩn  

quốc tế rõ ràng về việc bảo vệ và ngăn ngừa tra  

tấn đã đƣợc thiết lập và thừa nhận rộng rãi. Thêm  

vào đó, một loạt các cơ quan thẩm tra, theo dõi  

và giám sát ở cả cấp quốc gia và quốc tế đã đƣợc  

thành  lập,  nhằm  bảo  vệ  các  quy  định  về  ngăn  

ngừa và quyền không thể bị tƣớc đoạt về nghiêm  

cấm tra tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt  

tàn bạo, vô nhân tính hay hạ nhục.  

  

  12  
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quốc tế - vẫn chƣa đủ mạnh để ngăn ngừa đƣợc  

sự tồn tại của nạn tra tấn. Dƣờng nhƣ vẫn luôn có  

sự  chậm  trễ  về  mặt  khái  niệm  dẫn  tới  khoảng  

cách trong việc giải thích để các nhà chức trách  

địa phƣơng chấp nhận những luật lệ quốc tế này  

về nguyên tắc.  

  

 Định nghĩa pháp lý về tra tấn đã đƣa ra và đƣợc  

tất  cả  các  thành  viên  của  Công  ƣớc  Liên  hiệp  

quốc  về  chống  tra  tấn  và  các  hình  thức  trừng  

phạt,   đối  xử  tàn  tàn  bạo,  vô   nhân  đạo   khác  

(UNCAT) năm 1984 (đƣợc thông qua và mở để  

ký kết, phê chuẩn và gia nhập bởi Nghị quyết số  

39/46 ngày 10 tháng 12 năm 1984 Đại hội đồng;  

có hiệu lực ngày 26 tháng 6 năm 1987) ghi nhận.  

Điều 1 của Công ƣớc định nghĩa tra tấn là:  

“Việc con người tra tấn con người   

quả là tàn ác không thể tả xiết”.  

 Henry Miller  

  

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ MIÊU TẢ VẤN ĐỀ  

Tra tấn là gì?  

Việc xác định các vi phạm quyền con ngƣời nhƣ  

tra tấn và ngƣợc đãi theo cách đƣợc chấp nhận  

một cách rộng rãi luôn luôn là một thử thách lớn,  

mặc dù việc xử phạt và nghiêm cấm đƣợc thừa  

nhận là một quy phạm tập quán trong luật quốc  

tế, tức là quy phạm áp dụng ở  tất cả mọi nơi. Các  

quy định quốc tế về nghiêm cấm tuyệt đối tra tấn-  

đƣợc  hình  thành  trong  nhiều  văn  bản  pháp  lý  

  

Theo UNCAT khái niệm tra tấn gồm những yếu  

tố sau:  

• Một hành động cố ý gây nên đau đớn về thể  

chất hoặc tinh thần;  

•  Một  hành  động  đƣợc  thực  hiện  có  chủ  ý;  

• Hành động do một quan chức hay với tƣ cách là  

một  quan chức thực hiện.  

  

  13  

  

Cấm tra tấn và an ninh con người  

Tra tấn và ngƣợc đãi là những hình thức vi phạm  

nghiêm  trọng  đến  quyền  con  ngƣời  và  đe  doạ  

trực tiếp đến an ninh của mỗi ngƣời. Do vậy, bảo  

vệ cuộc sống của con ngƣời và giữ gìn sự toàn  

vẹn về tâm lý và thể chất của con ngƣời là mục  

tiêu của an ninh con ngƣời. Việc cấm hoàn toàn  

tra tấn và các hình thức trừng phạt, đối xử tàn ác,  

hạ nhục, vô nhận đạo là điều cơ bản đối với tất cả  

các hành động về an ninh con ngƣời. Hiển nhiên,  

việc  nâng  cao  nhận  thức  về  quyền  con  ngƣời  

thông qua giáo dục, học hỏi quyền con ngƣời kết  

hợp với cải thiện khung pháp lý về cấm và ngăn  

chặn tra tấn và ngƣợc đãi là những biện pháp cần  

làm đầu tiên để đem lại an ninh và hạnh phúc cho  

con ngƣời. Thêm vào đó, cải thiện tình hình thực  

thi các chuẩn mực về quyền con ngƣời cũng là  

một nhân tố quan trọng trong chiến lƣợc chung  

về nâng cao an ninh con ngƣời. Quy chế của Toà  

án Hình sự quốc tế, cơ quan đƣợc Mạng lƣới an  

ninh con ngƣời hết sức thúc đẩy đã ghi nhận tra  

tấn là một tội ác chống lại loài ngƣời, do đó cần  

đặt sự quan tâm đặc biệt vào bảo vệ cuộc sống  

của con ngƣời và an ninh con ngƣời.  

  

 

  

  

 “... bất kỳ hành vi nào gây ra đau đớn và đau  

khổ nghiêm trọng về thể xác hay tinh thần mà  

chủ ý áp dụng với một ngƣời, nhằm lấy thông  

tin hay lời tự thú từ ngƣời đó hay một ngƣời  

thứ ba; để trừng phạt ngƣời đó vì một hành vi  

mà ngƣời đó hay ngƣời thứ ba gây ra hay bị  

nghi ngờ gây ra; hoặc để hăm hoạ hay cƣỡng  

bức ngƣời đó hay ngƣời thứ ba; hoặc vì bất kỳ  

một lý do nào liên quan đến sự phân biệt đối xử  

do  một  công  chức  hay  ngƣời  nào  khác  hành  

động với tƣ cách hay sự xúi giục hay với sự  

đồng tình, ƣng thuận của một công chức tiến  

hành. Khái niệm tra tấn không bao gồm những  

đau đớn gây đau khổ do hậu quả tất nhiên hay  

ngẫu nhiên của các trừng phạt hợp pháp”.  
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Điều quan trọng, đáng chú ý là định nghĩa này đề  

cập đến cả phƣơng diện thể chất và tâm lý của tra  

tấn  và  ngƣợc  đãi  mặc  dù  chƣa  đầy  đủ  hết  và  

không vạch ra mức độ khác biệt một cách chi tiết.  

Định nghĩa này cũng loại trừ cả những biện pháp  

trừng phạt hợp pháp. Đó là những biện pháp do  

luật pháp quốc gia đƣa ra mà những biện pháp  

này đôi khi gây nên nghi ngờ là liệu chúng có đi  

ngƣợc lại với tinh thần và mục đích chung của  

Công ƣớc hay không. Tuy nhiên, định nghĩa này  

cũng đóng góp thêm vào quan niệm chung do Uỷ  

ban quyền con ngƣời Liên hiệp quốc đƣa ra là:  

“…Tất cả các hình thức tra tấn hay ngược đãi,  

đối xử tàn bạo, vô nhân tính sẽ không bao giờ  

được biện hộ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào”.  

  

Ông Theo van Boven, nguyên Báo cáo viên đặc  

biệt về vấn đề tra tấn cũng cho biết: “… cơ sở  

đạo đức và pháp lý của cấm tra tấn, và các  

hình thức trừng phạt, đối xử dã man, vô nhân  

tính hay hạ nhục là đúng đắn và cần thiết và  

trong mọi hoàn cảnh không được phép bóp méo  

hay hạ thấp vì lợi ích, chính sách hay thực tiễn  

khác”.  

  

Nhân ngày Quốc tế Liên hiệp quốc vì nạn nhân  

của Tra tấn (ngày 26 tháng 6), Hội đồng Quốc tế  

về hỗ trợ phục hồi cho nạn nhân của tra tấn nhấn  

mạnh rằng: “Tra tấn là một trong những việc làm  

tồi  tệ  nhất  mà  một  người  có  thể  làm   với  một  

người   khác”.  Mục  đích  của  tra  tấn  là  gây   nên  

càng nhiều đau đớn cho nạn nhân càng tốt miễn  

sao không làm cho nạn nhân chết đi. Việc cố ý  

gây đau đớn cả về thể chất và tinh thần là một  

đặc điểm của cả tra tấn và ngƣợc đãi. Về phƣơng  

diện pháp lý, sự khác biệt dù rất nhỏ giữa hình  

thức đối xử phi nhân tính, hạ nhục và tra tấn là ở  

bản chất của hành động đã thực hiện và mục đích  

sau nó, mức độ nghiêm trọng cũng nhƣ hình thức  

tra tấn đƣợc sử dụng. Nói cách khác, hành động  

càng tàn nhẫn, đau đớn và cố ý thì toà án càng  

thiên về việc xem xét nó nhƣ là tra tấn.  

“Tra tấn là sự vi phạm tồi tệ đến nhân phẩm con  

  người. Nó làm mất tính người đối với cả nạn  

 nhân và người tra tấn. Nỗi đau và nỗi khiếp sợ  

mà một người gây nên ở người khác sẽ để lại một  

 vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá được: Xương  

 sống bị vặn xoắn do đánh đập, xương sọ bị sứt  

  mẻ do gậy đập vào, những cơn ác mộng lặp đi  

 lặp lại làm cho nạn nhân luôn phải sống trong sợ  

  hãi. Tự do, không bị tra tấn là một quyền cơ bản  

 của con người, một quyền phải được bảo vệ  

  trong mọi hoàn cảnh”.   

 Kofi Annan,   

 Tổng thƣ ký Liên hiệp quốc. 2001.   

  

Các hình thức tra tấn -  

Tra tấn được thực hiện như thế nào?  

Về nguyên tắc, bất cứ vật gì từ nƣớc cho đến vật  

dụng gia đình đều có thể trở thành công cụ tra  

tấn. Ngày nay, các công cụ và hình thức tra tấn  

đã phát triển nhiều và kéo theo đó thì sự tàn ác và  

phi nhân tính của nó cũng tăng lên. Mối quan  

ngại về việc thiếu hoặc ít sự kiểm soát của chính  

phủ đƣợc Báo cáo viên đặc biệt về tra tấn đề cập  

trong nghiên cứu về tình trạng mua bán và sản  

xuất các công cụ chuyên đƣợc sử dụng để tra tấn  

và ngƣợc đãi. Một số kỹ thuật tra tấn đang đƣợc  

sử dụng rộng rãi hiện nay không để lại dấu hiệu  

thấy đƣợc trên cơ thể con ngƣời nhƣng lại gây ra  

tác hại vô cùng to lớn lên các cơ quan bên trong  

cũng nhƣ tâm lý của nạn nhân.   

Nhìn  chung,  các  hình  thức  tra  tấn  có  thể  chia  

thành hai nhóm lớn là: thể chất và tâm lý.  

  

Tra tấn về thể chất gây nên những vết thƣơng  

và đau đớn bên ngoài cho nạn nhân. Hình thức  

độc ác nhất có thể dẫn đến tàn tật, bị biến dạng  

hay tổn thƣơng lâu dài cho nạn nhân. Hình thức  

tra tấn đƣợc sử dụng rộng rãi nhất là đánh bằng  

roi da, các vật bằng kim loại, đá, cáp và dùi cui,  

đá và đập vào tƣờng. Hình thức tra tấn đƣợc gọi  
  12  



 

70 Tìm Hiểu Về Quyền Con Người – Wolfgang Benedek – www.vietnamvanhien.net 
 

 
  

là “falaka” hay “phalange” (đánh vào lòng bàn   

chân của nạn nhân) đƣợc sử dụng rộng rãi giống  

nhƣ hình thức sốc điện, làm nghẹt thở, trói và gây  

bỏng bằng thuốc lá hay bắt nạn nhân phải chịu  

nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp.  

  

Tra tấn về tâm lý bao gồm các biện pháp tƣớc  

đoạt  và  làm  kiệt  sức  nhƣ  không  cho  ăn,  nƣớc  

uống và các phƣơng tiện vệ sinh, tƣớc bỏ mọi  

hình thức thông tin nhƣ biệt giam và cắt liên lạc  

với những ngƣời khác hay với thế giới bên ngoài,  

các kỹ thuật ép buộc và doạ dẫm nhƣ bắt chứng  

kiến cảnh tra tấn ngƣời khác, đe doạ hành hình  

hoặc một hình thức tƣơng tự, làm nhục và khủng  

bố tâm lý liên tiếp v.v...  

  

Thêm vào đó, kích động tình dục cũng là biện  

pháp tra tấn cả về thể xác và tâm lý thƣờng đƣợc  

sử dụng đối với nạn nhân.  

  

Tất cả các hình thức tra tấn đƣợc sử dụng đều là  

sự xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm và quyền  

con ngƣời. Một thế giới không có tra tấn là một  

thế giới không có tình trạng cố ý gây đau đớn và  

sử dụng các biện pháp độc ác của ngƣời này đối  

với ngƣời khác.  

  

Động cơ của tra tấn -  

Tại sao tra tấn được sử dụng?  

Động cơ của tra tấn rất đa dạng nhƣng về cơ bản  

là  luôn  luôn  có  chủ  ý  hay  mục  đích  rõ  ràng.  

Mong muốn biểu lộ sức mạnh hoặc đơn giản chỉ  

để che giấu đi sự yếu đuối cũng thƣờng dẫn đến  

tra tấn hoặc các hình thức ngƣợc đãi tàn nhẫn.  

  

Trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, tra tấn luôn  

đƣợc sử dụng nhƣ là công cụ để duy trì sự kiểm  

soát và thực thi quyền lực đối với những ngƣời đối  

lập hay ngƣời có những tƣ tƣởng cấp tiến và có khả  

năng đe doạ đến chính quyền và hệ thống cai trị. Do  

vậy, tra tấn thƣờng đƣợc sử dụng làm công cụ để  

đàn áp, áp bức chính trị, để trừng phạt, trả thù cũng  

nhƣ bắt đối phƣơng phải im lặng. Thông thƣờng, tra  

tấn và tất cả các hình thức ngƣợc đãi khác đƣợc tận  

dụng để lấy tin và bắt nạn nhân phải thú tội, mặc dù  

những lời thú tội trong hoàn cảnh bị ép buộc thì  

không có giá trị.  

   

Việc đối xử tàn bạo, hạ thấp nhân phẩm cũng  

đƣợc thực hiện nhằm đe doạ, hạ nhục con ngƣời,  

nhằm gây nên cảm giác vô dụng, thấp kém và  

phá huỷ nhân cách của con ngƣời. Tất cả những  

hành động này, bất kể vì mục đích gì đều gây ra  

tác hại lâu dài lên nhân cách của ngƣời bị tra tấn.  

Sự phục hồi về thể chất có thể mất hàng năm và  

hậu  quả  của  nó  có  thể  không  bao  giờ  xoá  hết  

đƣợc. Hơn thế nữa, những vết thƣơng về tâm lý  

ảnh hƣởng lên cả phần đời còn lại của nạn nhân  

và làm cho họ không thể sống thoải mái suốt đời.  

  

Nạn nhân và người phạm tội tra tấn,  

đối xử vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm  

Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của tra  

tấn, nhất là ở những xã hội không có hệ thống  

luật pháp ổn định hay ở xã hội mà luật pháp và  

những quy tắc của nó không đƣợc con ngƣời tôn  

trọng. Hành vi ngƣợc đãi thƣờng xảy ra ở nhà  

tù, đồn cảnh sát và các trại giam khác nhƣng khả  

năng tra tấn đối với những bệnh nhân bị bệnh  

nan y hoặc bệnh thần kinh xảy ra ở nhà riêng  

hay các trung tâm y tế cũng không phải là hiếm  

thấy. Những tù nhân tạm giam và tội phạm bị  

kết  án  là  nhóm  ngƣời  đặc  biệt  nhạy  cảm  với  

hành động ngƣợc đãi vì họ phải phụ thuộc vào  

chính  quyền  về  những  nhu  cầu  cơ  bản  trong  

cuộc sống. Những nơi giam giữ này đều khép  

kín nên những ngƣời bị giam sẽ hoàn toàn bị  

cách ly ra khỏi tầm quan sát của toàn bộ xã hội,  

do vậy họ là nhóm ngƣời ít nhận đƣợc sự thấu  

hiểu và cảm thông của xã hội.   

  

Các nhóm thiểu số về xã hội, tôn giáo, sắc tộc   

cũng nhƣ nhóm tị nạn hay ngƣời tìm kiếm tị nạn  

cũng  thƣờng  bị  tra  tấn  và  có  nguy  cơ  bị  sang  

chấn. Ngƣời cao tuổi hay những ngƣời mắc bệnh  
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luận  kết  đƣa  đã  quốc  chống  Tra  tấn   về  

khuyến  

tra  tấn.  Mọi  ngƣời  đều  dễ  b   

 ra  

nghị  ủa  Uỷ  ban  cho  

  và  

Israel,  ngày  

dƣờng nhƣ đƣợc  

 
  

thần kinh sống ở các khu tập trung đặc biệt hoặc  

trong các bệnh viện thƣờng bị bỏ rơi hay lãng  

quên và có thể trở thành nạn nhân của các hành  

động tƣơng tự nhƣ tra tấn do điều kiện vật chất  

thiếu thốn không có đủ nguồn lực để đảm bảo  

mức sống phù hợp, chăm sóc sức khoẻ và tôn  

trọng nhân phẩm.   

  

Trẻ  em,  nam  giới  và  phụ  nữ,  thanh  niên  hay  

ngƣời có tuổi đều có thể trở thành nạn nhân của  

 ị  tổn  thƣơng  với  

những hậu quả của các hình thức ngƣợc đãi tàn  

nhẫn. Bản thân ngƣời tiến hành tra tấn cũng bị  

ảnh hƣởng.  

  

Họ thƣờng là những nhân viên cảnh sát hay sỹ  

quan  quân  đội  làm  việc  theo  trách  nhiệm  của  

mình. Có nhiều trƣờng hợp trong đó ngƣời thực  

hiện việc tra tấn hay ngƣợc đãi theo lệnh của cấp  

trên hoặc là thành viên của một nhóm đặc biệt mà  

việc tra tấn là việc xảy ra thƣờng ngày. Các nhân  

viên  y  tế  và  nhân  viên  an  ninh  khi  thực  hiện  

nhiệm vụ đối với những ngƣời có nhu cầu đặc  

biệt  cũng có thể trở thành ngƣời thực hiện tra tấn  

do sự cẩu thả, thiếu sự kiểm soát hay giám sát  

hoặc thiếu nguồn lực và đào tạo đầy đủ.  

  

“Họ luôn cầu xin được chết.   

 Tra tấn còn tồi tệ hơn cả cái chết”.  

Jose Barrera, ngƣời tiến hành tra tấn ở Hondura  

3. TIẾP CẬN LIÊN VĂN HOÁ VÀ NHỮNG  

công cụ tra tấn) là một hình thức tra tấn phổ biến.  

Tuy nhiên, theo luật của đạo Hồi (luật Shariah)  

sự trừng phạt trên cơ thể hay thậm chí thủ thuật  

cắt  xẻo  không  những  đƣợc  chấp  nhận  mà  là  

những thực tiễn pháp lý trong hệ thống các toà án  

tôn giáo về hôn nhân và thừa kế cũng nhƣ những  

phƣơng diện khác trong đời sống vật chất và tinh  

thần của ngƣời Hồi giáo. Ví dụ, theo bộ luật Hình  

sự  Shariah  của  đạo  Hồi  ở  bang  Zamfara  của  

Nigeria từ tháng 01 năm 2002 thì hình thức trừng  

phạt bằng đánh đòn và cắt xẻo là một quy định  

trong pháp luật cùng với tử hình và bỏ tù. Tƣơng  

tự  nhƣ  vậy,  các  toà  án  của  Arap  Saudi,  Iran,  

Libya và Afganistan dựa trên nguyên tắc của luật  

Shariah cũng có cùng quan điểm.   

  

Ví dụ, Cơ quan An ninh Israel vẫn luôn bị phê  

phán vì coi việc “tạo áp lực thể chất vừa phải”  

thƣờng  là  gần  nhƣ  tra  tấn  nhƣ  một  biện  pháp  

thẩm vấn. Khuyến nghị đƣa ra trong bản Báo cáo  

điều tra của Uỷ ban Landau năm 1987 trong đó  

việc sử dụng “… biện pháp gây áp lực về thể chất  

vừa phải…” trong quá trình phỏng vấn đƣợc coi  

là cần thiết đã gây nên sự tranh cãi gay gắt. Tuy  

nhiên, các kiến nghị này không làm rõ đâu là các  

giới hạn về “việc gây áp lực về thể chất vừa phải”  

và các hoạt động tra tấn bắt đầu từ đâu.   

  

Chỉ đến năm 1999, trong vụ việc Uỷ ban công  

cộng về chống Tra tấn ở Israel kiện Nhà nƣớc  

Israel, Tòa án tối cao Isarael quyết định rằng việc  

gây “áp lực thể chất vừa phải” là bất hợp pháp vì  

nó vi phạm việc bảo vệ  quyền hiến định về nhân  

phẩm của cá nhân. Tuy nhiên, Uỷ ban Liên hiệp  

VẤN ĐỀ TRANH CÃI  

  

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự khác biệt trong  

thực tiễn và quan niệm về văn hoá có tác động  

đến sự hiểu biết các quy phạm, tiêu chuẩn pháp  

lý quốc tế và thƣờng định hình việc giải thích các  

 c   

23/11/2001 là “…Uỷ ban vẫn còn nghi ngờ và  

bày tỏ sự quan ngại của mình đối với vấn đề định  

nghĩa  tra  tấn  của  Công  ƣớc  vẫn  chƣa  đƣợc  

chuyển hoá vào pháp luật quốc gia”.  

quy định này thông qua từng lăng kính văn hoá    

cụ thể. Ví dụ, hình thức trừng phạt trên cơ thể  Hai ví dụ này cho thấy cho dù các chuẩn mực về  

(gây đau đớn bằng việc sử dụng roi hay gậy làm  toàn thế  
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nhận nhƣng cách hiểu và thực hiện chúng có thể  

khác nhau ở từng quốc gia. Tuy nhiên, câu hỏi  

mở đặt ra là liệu những khác biệt đó có làm tăng  

cƣờng việc cấm tra tấn tuyệt đối và trên toàn cầu  

trong bối cảnh nhạy cảm về văn hóa hay đi ngƣợc  

với mục đích và tinh thần của cả luật tập quán và  

luật pháp quốc tế đã thành văn.   

  

Số lƣợng các vấn đề và luận điểm gây tranh luận  

cũng gia tăng. Hiện nay, đặc biệt là ở Mỹ, đang có  

cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề liệu các hành  

động khủng bố có khác với các vi phạm và tội ác về  

quyền con ngƣời, do đó, đòi hỏi phải có sự chứng  

thực về các tiêu chuẩn đặc biệt để ngăn chặn và  

chiến đấu chống lại các hành vi đó hay không. Một  

số quốc gia nhƣ là Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã  

ban hành luật chống khủng bố trong đó quy định  

thủ tục truy tìm dấu vết nhanh, nếu so sánh với một  

số các thủ tục hình sự quốc gia thông thƣờng và  

một số quyền con ngƣời và tự do thì đã bị cắt bớt.  

Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, cuộc tranh luận lâu  

dài về việc liệu tra tấn những tên khủng bố (tội  

phạm) để bảo vệ cuộc sống của ngƣời dân ở nhiều  

quốc gia có thể chấp nhận đƣợc không lại đƣợc đặt  

ra. Các cuộc thảo luận gần đây nhất về vấn đề tra  

tấn trong Quốc hội Mỹ do Thƣợng nghị sỹ McCain  

khởi xƣớng thể hiện nhu cầu về tái thiết lập nguyên  

tắc cấm tra tấn tuyệt đối. Ở Đức vào năm 2004, bản  

án của Tòa án Hiến pháp Liên bang trong vụ án của  

Wolfgang  Daschner,  một  cảnh  sát  trƣởng  ngƣời  

Đức, ngƣời đã đe dọa kẻ bắt cóc một cậu bé 11 tuổi  

là sẽ sử dụng vũ lực với hy vọng cứu sống đƣợc cậu  

bé, một lần nữa lại củng cố vững chắc nguyên tắc  

cấm tra tấn tuyệt đối và nghiêm cấm các trƣờng hợp  

ngoại lệ hay vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào.  

Liên quan mật thiết tới vấn đề này, câu hỏi đặt ra là  

liệu các nạn nhân có đƣợc hƣởng sự bảo vệ quyền  

con ngƣời nhiều hơn các tên tội phạm và liệu cuộc  

sống của những kẻ gây tội ác hay những kẻ tấn  

công khủng bố có cùng giá trị nhƣ cuộc sống của  

bất kỳ ngƣời nào khác không.   

  

Không có câu trả lời nào gọi là đúng hay sai đối  

với vấn đề gây mâu thuẫn phức tạp và khó giải  

quyết  về  mặt  đạo  đức  này,  nhƣng  các  luật  sƣ  

quốc tế lại đứng trên quan điểm không chấp nhận  

tính hai mặt của các chuẩn mực và rằng các tiêu  

chuẩn của luật pháp quốc tế không nên đƣợc áp  

dụng mang tính lựa chọn và phải đƣợc tuân thủ  

nghiêm ngặt.   

  

Nhiều ngƣời cho rằng, chỉ có theo cách này thì  

mới duy trì đƣợc tinh thần và chức năng của pháp  

luật quốc tế với tƣ cách là ngƣời bảo vệ cho nền  

hòa bình thế giới, quyền con ngƣời, an ninh con  

ngƣời cũng nhƣ sự hiểu biết giữa các quốc gia.  

  

4. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT   

  

Kể từ năm 1948, các điều khoản của luật quốc tế  

về cấm tra tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt  

một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân  

phẩm về căn bản đã đƣợc phát triển và cải thiện.  

Ngày càng nhiều quốc gia ký và phê chuẩn các  

cam kết pháp lý quốc tế này và chuyển hoá vào  

pháp luật và thực tiễn trong nƣớc. Các hệ thống  

khu vực về ngăn ngừa và bảo vệ chống lại tra tấn  

đã phát triển mạnh mẽ (ví dụ nhƣ ở châu Âu).  

Các cơ chế thanh tra quốc gia (các cuộc viếng  

thăm) cũng đƣợc đề cao.   

  

Trên bình diện quốc tế, Uỷ ban Liên hiệp quốc về  

chống tra tấn và Báo cáo viên đặc biệt Liên hiệp  

quốc về tra tấn, cùng nhiều Tổ chức phi chính  

phủ đã giám sát việc thực hiện cam kết của các  

quốc gia trong việc ngăn cấm tra tấn và các hành  

động tƣơng tự.   

  

Uỷ ban Liên hiệp quốc về chống Tra tấn (CAT)-  

cơ quan Giám sát Liên hiệp quốc đƣợc thành lập  

theo Điều 17 của Công ƣớc Liên hiệp quốc về  

chống Tra tấn, bắt đầu hoạt động vào ngày 01  

tháng 01 năm 1988. CAT có nhiệm vụ xem xét  

báo cáo do các quốc gia thành viên Công ƣớc  
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áp  đầy  hiện  thực  đảm  

 
  

trình lên bốn năm một lần; Uỷ ban có thể tiến  

hành điều tra và yêu cầu làm rõ hay bổ sung liên  

quan tới thông tin đƣa ra trong những báo cáo đó.  

Ngoài ra, một quốc gia có thể tuyên bố cho phép  

Uỷ ban tiếp nhận kháng thƣ cá nhân hay giữa các  

quốc gia, xem xét và gửi cho ngƣời khiếu kiện và  

quốc gia liên quan quan điểm cuối cùng của Uỷ  

ban và khuyến nghị hành động Uỷ ban Liên hiệp  

quốc về chống Tra tấn phối kết hợp chặt chẽ với  

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về tra  

tấn  (  

ngăn ngừa tra tấn và Quỹ tình nguyện Liên hiệp  

quốc vì nạn nhân của tra tấn. Hồ sơ đầy đủ về  ngừa quốc gia và quốc tế về chống tra tấn và vô  

công  việc  của  Uỷ  ban  đƣợc  xuất  bản  và  đƣợc  nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm. Tuy nhiên, mặc  

phân phối hàng năm.   

  

Nghị định thư không bắt buộc của UNCAT  

Phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc lần  

thứ 57 ở New York vào năm 2002 đã thông qua  

Nghị  định  thƣ  không  bắt  buộc  của  Công  ƣớc   

chống tra tấn và và các hình thức đối xử, trừng  

phạt dã man, vô nhân đạo hay hạ nhục từ năm  

1984.  Nghị  định  thƣ  đƣợc  soạn  thảo   để  ngăn  

ngừa  tra  tấn  và  các  hình  thức  ngƣợc  đãi   khác  

bằng  cách  thiết  lập  một  hệ  thống  viếng  thăm  

thƣờng xuyên của các cơ quan chuyên gia quốc  

gia và quốc tế tới các trại giam. Do đó, theo Nghị  

định thƣ một cơ quan thăm viếng của chuyên gia  

quốc tế sẽ đƣợc thành lập, đó là một Tiểu ban  

thuộc Uỷ ban chống tra tấn của Liên hiệp quốc.  

Nghị định thƣ cũng buộc các quốc gia cũng phải  

thành lập cơ quan thăm viếng quốc gia. Dƣới sự  

giám sát của Phó uỷ ban, các cơ quan quốc gia sẽ   

đến thăm định kỳ các trại giam và đƣa ra các kiến  

nghị để cải thiện cách đối xử với những ngƣời bị  

tƣớc đoạt tự do và cả những ngƣời đang trong  1. Thiết lập một khung pháp lý hiệu quả và bảo  

điều kiện bị giam cầm.   

  

Việc  tập  trung  vào  ngăn  ngừa  tra  tấn  thể  hiện   

bƣớc phát triển mới trong hệ thống quyền con  

ngƣời của Liên hiệp quốc, vì các cơ quan quốc tế  

hiện hành chỉ có thể hoạt động sau khi vi phạm  

đã xảy ra.    

đủ  cũng  nhƣ  

ngừa tra tấn, ví dụ, các nguyên tắc bảo hộ  

cơ bản trong giam cầm (tiếp cận với các luật  

sƣ, bác sĩ, thẩm phán, v.v...) và nghiêm cấm  

biệt giam;   

có nhiều  dù đã  các tổ  chức  bảo  hộ  hợp  

   

 Các chuyến viếng thăm tới trại giam là một trong  

 những biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa tra  

 tấn và cải thiện các điều kiện giam giữ. Thông  

 qua Nghị định thƣ không bắt buộc, lần đầu tiên  

 trong một văn kiện quốc tế, các tiêu chí và việc  

 bảo hộ để có các chuyến viếng thăm phòng ngừa  

 hiệu  quả  do  các  tổ  chức  chuyên  gia  quốc  gia  

 đƣợc thành lập.    

   

điều  cần  biết),  Uỷ  ban  châu  Âu  về  Do đó, Nghị định thƣ này đƣợc coi là một bƣớc  

tăng  cƣờng  các  cơ  

 pháp quốc  

tế về ngăn ngừa tra tấn, nhƣng các tổ chức này  

đều không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ ở cấp quốc  

gia. Điều bắt buộc là các điều khoản pháp luật  

quốc gia phải hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế  

và rằng các hệ thống giám sát và báo cáo quốc  

gia phải đƣợc thiết lập. Việc xoá bỏ tận gốc nạn  

tra tấn có thể chỉ trở thành hiện thực khi các tiêu  

chuẩn  quốc  tế  đã  đƣợc  thiết  lập  tìm  thấy  chỗ  

đứng  độc  lập  và  không  thiên  vị   trong  các  hệ  

thống giám sát và thực hiện ở tất cả các  quốc gia  

thành viên của Liên hiệp quốc ở cấp độ quốc gia  

và địa phƣơng. Hơn nữa, việc giúp cho nạn nhân  

của tra tấn và đối xử vô nhận đạo, hạ nhục đƣợc  

phục hồi, trợ giúp pháp lý và bồi thƣờng cũng  

nhƣ giúp họ hoà nhập với đời sống là các yêu cầu  

thiết yếu của một trật tự quốc gia công bằng và  

bình đẳng.  

  

Có thể thấy rằng có ba khía cạnh chính về ngăn  

ngừa tra tấn hiệu quả:  

 dụng  

những nguyên tắc bảo vệ thích hợp để ngăn  

  12  

đi  thực  sự  nhằm  chế  ngăn  
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Ngày nay, có rất nhiều hoạt động trên khắp thế  

giới thuộc mạng lƣới sáng kiến về vận động xã  

hội chống tra tấn ở những nơi hành động này xảy  

ra thƣờng xuyên, nhằm mục đích giáo dục ngƣời  

khác và coi đó là biện pháp để ngăn chặn các  

hình thức đối xử vô nhân đạo và yêu cầu trợ giúp  

pháp lý và phục hồi thể chất và tinh thần cho các  

nạn nhân tra tấn.   

  

Có nhiều kinh nghiệm ở cấp cơ sở và mang tính  

vận động, có những nơi lại coi nỗ lực xây dựng  

năng lực địa phƣơng và hiểu biết cộng đồng nhƣ  

một biện pháp ngăn ngừa và bảo vệ. Cuối cùng  

nhƣng không kém phần quan trọng, đó là vai trò  

của quá trình xây dựng năng lực thể chế và tăng  

cƣờng thực thi pháp luật. Tất cả các cấp độ này  

có  mối  quan  hệ  với  nhau  và  không  thể  thiếu  

đƣợc.  Các  sáng  kiến  đang  đƣợc  áp  dụng  đều  

hƣớng vào tất cả các hoạt động này.  

  

 
  

2. Thành lập các cơ chế kiểm soát, đặc biệt là các  

 cơ chế thăm viếng quốc gia tới nơi giam giữ,  

 cũng nhƣ quy định giám sát và báo cáo độc  

 lập của các tổ chức dân sự;  

3. Tiếp tục đào tạo những ngƣời liên quan nhƣ là  

 các sĩ quan cảnh sát, quản giáo, luật sƣ, quan  

 tòa, các bác sĩ y tế, v.v…  

Mọi ngƣời có thể tham gia các hoạt động ngăn  

ngừa tra tấn bằng các hành động, chiến dịch, vận  

động hành lang hay phê chuẩn văn kiện quốc tế  

và thực hiện ở quốc gia mình bằng việc gửi thƣ,  

kháng cáo. Thông qua hoạt động và tình nguyện  

của Tổ chức phi chính phủ, tất cả chúng ta đều có  

thể góp phần nâng cao nhận thức và tham gia vào  

các hoạt động giáo dục trong gia đình, cộng đồng  

địa  phƣơng  hay  khu  vực  của  mình.  Điều  cuối  

cùng, nhƣng cũng không kém phần quan trọng, là  

chúng ta có thể giúp đỡ các nạn nhân của tra tấn  

bằng cách giúp họ hiểu biết cách thức giải quyết  

những vấn đề quan ngại. Chúng ta có thể hỗ trợ  

họ bằng cách giúp họ báo cáo các vụ việc và có  

hành động hợp pháp chống lại (những) thủ phạm  

gây ra thực sự.  

ĐIỀU CẦN BIẾT  

• Tổ chức chiến dịch hành động, chiến dịch ở cơ  

1. KINH NGHIỆM TỐT    sở, vận động hành lang, nâng cao nhận thức,  

 các hoạt động giáo dục ở cấp địa phƣơng;   

• Xây dựng thể chế và nâng cao năng lực, gây  

 ảnh hƣởng đến các kết cấu và thể chế quyền  

 lực hiện hành, cải cách hay xây dựng các thể  

 chế mới để địa phƣơng có khả năng giải quyết  

 với mọi vấn đề.   

   

 Uỷ ban cố vấn về quyền con người của Áo  

 Đƣợc thành lập vào năm 1999 theo đề nghị của  

 Uỷ ban châu Âu về ngăn ngừa tra tấn và đối xử  

 vô nhân đạo nhằm tƣ vấn cho Bộ trƣởng Bộ Nội  

 vụ. Uỷ ban cố vấn về quyền con ngƣời của Áo có  

 nhiệm vụ soạn thảo báo cáo và đƣa ra khuyến  

 nghị để giải quyết các vấn đề về mặt cấu trúc của  

 quyền con ngƣời trong tất cả các lĩnh vực hoạt  

 động của cảnh sát Áo. Uỷ ban giám sát 6 Uỷ ban  

 về quyền con ngƣời, là các cơ quan có thể tới  

 thăm nơi tạm giữ của cảnh sát Áo vào bất kỳ lúc  

 nào  mà  không  cần  phải  thông  báo  trƣớc.  Điều  

 này dẫn tới những cải thiện đáng kể tại các trung  

 tâm tạm giữ của cảnh sát.   

 (Nguồn:  Menschenrechtsbeirat  -  Uỷ  ban  cố  

Kinh nghiệm tốt về hoạt động ngăn chặn tra  vấn  về   quyền  con  người:   www.menschen-  

tấn và ngược đãi có thể là:   rechtsbeirat.at)   

  

  13  

  

http://www.menschen/
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“Khi mở trang báo của bất kỳ ngày nào trong  

  tuần, bạn đều có thể đọc tin về người nào đó ở  

 bất kỳ đâu trên thế giới đang bị cầm tù, tra tấn  

hay bị hành hình vì các quan điểm hay tôn giáo  

 của anh ta không được chính phủ chấp nhận.  

 Độc giả cảm thấy rất buồn vì bất lực.   

 Thế nhưng nếu những cảm giác buồn chán này  

  có thể biến thành hành động chung,   

 thì có thể làm được điều gì đó hiệu quả”.   

  Peter Benenson,   

 Ngƣời sáng lập Tổ chức Ân xá quốc tế.   

  

Hoạt động của các Tổ chức Quốc tế   

  

  12  

  

  

Báo cáo viên đặc biệt về tra tấn -   

Mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động  

Theo Nghị quyết 1985/33, Uỷ ban quyền con ngƣời  

Liên hiệp quốc đã quyết định bổ nhiệm một Báo  

cáo viên đặc biệt để nghiên cứu các vấn đề liên  

quan tới tra tấn để tìm kiếm và tiếp nhận thông tin  

đáng tin cậy và xác thực về các vấn đề đó và đƣa ra  

câu trả lời hiệu quả về các thông tin này.   

Mỗi năm, Báo cáo viên đặc biệt trình một bản  

báo cáo tổng hợp về các hoạt động của mình cho  

Uỷ ban xem xét. Báo cáo đánh giá các sự kiện  

xảy ra, tình hình tra tấn và đƣa ra các kiến nghị  

nhằm giúp các chính phủ chấm dứt sự cố đó. Báo  

cáo viên đặc biệt có nhiệm vụ hoạt động ở tất cả  

các quốc gia, bất kể quốc gia đó đã phê chuẩn  

Công ƣớc chống tra tấn và các hình thức trừng  

phạt,  đối  xử  khác  dã  man,  vô  nhân  đạo  và  hạ  

nhục hay không.   

  

Nhiệm  vụ  này  đƣợc  thể  hiện  ở  ba  hoạt  động  

chính: truyền đạt thông tin về các kháng cáo khẩn  

cấp và các thƣ cáo buộc (về các vụ tra tấn) cho  

các chính phủ; đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm sự  

thật (các cuộc thăm viếng  quốc gia) nơi có thông  

tin cho biết rằng tra tấn không chỉ xảy ra rời rạc,  

không thƣờng xuyên; đệ trình báo cáo về hoạt  

động của Báo cáo viên đặc biệt, nhiệm vụ và các  

 

phƣơng  pháp  làm  việc  tới  Uỷ  ban  quyền  con  

ngƣời và Đại hội đồng.  

  

Không giống nhƣ các cơ quan giám sát đƣợc thành  

lập theo các điều ƣớc quốc tế, Báo cáo viên đặc biệt  

không yêu cầu phải chờ đến khi đã áp dụng hết các  

biện pháp trong nƣớc khi có các vụ việc cụ thể liên  

quan đến nguy cơ bị tra tấn (các kháng cáo khẩn  

cấp) hay các hành động tra tấn (cáo buộc). Kể từ  

năm  2004, Báo  cáo viên đặc biệt  của Liên hiệp  

quốc về tra tấn là ông Manfred Nowak ngƣời Áo.  

Ông đã tiến hành các chuyến thăm viếng tới Nepal  

và  Trung  Quốc.  Chuyến  thăm  vịnh  Guantanamo  

cùng bốn Báo cáo viên đặc biệt khác đã bị hủy bỏ  

vì các nhà cầm quyền Mỹ đã từ chối không cho họ  

tiếp xúc tự do với các tù nhân.   

  

Để cung cấp thông tin cho Báo cáo viên đặc biệt,  

bạn có thể viết thƣ tới:   

Báo cáo viên đặc biệt về tra tấn,   

Văn phòng của Cao uỷ về quyền con ngƣời   

8-14, Đại Lộ Paix  

1211 Geneva 10, Thụy Sĩ  

  

(Nguồn: Cao uỷ Liên hiệp quốc về quyền con  

người. 2002. Tờ thông tin số 4. Chiến đấu chống  

lại tra tấn)  

Uỷ ban châu Âu về ngăn ngừa tra tấn và đối  

xử,  trừng  phạt  vô  nhân  đạo  hay  hạ  nhục  

(CPT)  

  

Thành lập  

CPT đƣợc thành lập theo Công ƣớc châu Âu về  

ngăn ngừa tra tấn và đối xử, trừng phạt vô nhân đạo  

hay hạ nhục đƣợc thông qua vào năm 1987.  

Uỷ  ban  bắt  đầu  hoạt  động  vào  năm  1989  khi  

Công ƣớc bắt đầu có hiệu lực.   

  

Thành viên   

Thành  viên  của  Uỷ  ban  là  các  quốc  gia  thành  

viên của Hội đồng châu Âu. Kể từ tháng 3 năm  

2002, các quốc gia không phải là thành viên của  
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Hội đồng châu Âu cũng có thể gia nhập theo lời  

mời của Uỷ ban các Bộ trƣởng.   

Uỷ ban gồm các tiến sỹ, luật sƣ và các chuyên  

gia về các vấn đề cảnh sát, nhà tù và quyền con  

ngƣời. Số các thành viên tƣơng ứng với số các  

quốc gia thành viên tham gia công ƣớc. Kể từ  

tháng 3 năm 2000, Chủ tịch Uỷ ban là nhà tội  

phạm học ngƣời Anh- Silvia Casale.  

  

Các điều khoản tham chiếu  

Uỷ ban đã tiến hành kiểm tra các hành vi đối xử  

đối với những ngƣời bị tƣớc đoạt tự do. Uỷ ban  

xem xét các đồn cảnh sát, nhà tù, các bệnh viện  

tâm thần và tất cả những nơi có ngƣời bị bắt giữ  

chẳng hạn nhƣ nơi ở cho những ngƣời tìm kiếm tị  

nạn trong các khu vực trung chuyển ở các sân  

bay quốc tế. Các thành viên của Uỷ ban có quyền  

tiếp xúc riêng với những ngƣời bị tạm giữ.   

  

Phương thức hoạt động  

Uỷ ban tiến hành các cuộc viếng thăm định kỳ tới  

tất cả các nƣớc thành viên và cũng có thể tiến  

hành các cuộc viếng thăm đặc biệt khi cần thiết.  

Phát hiện và khuyến nghị của Uỷ ban đƣợc đƣa  

vào trong các báo cáo kính gửi lên chính quyền  

có liên quan. Tính bí mật của các báo cáo là nền  

tảng quan trọng cho sự đáng tin cậy của Uỷ ban.  

Cuộc đối thoại thƣờng xuyên và mang tính xây  

dựng với chính phủ đã nâng cao danh tiếng của  

CPT trên trƣờng quốc tế. Các báo cáo cùng với  

nhận xét của chính phủ liên quan có thể đƣợc  

xuất bản khi có sự đồng ý của chính phủ.   

  

Khả năng trừng phạt   

Nếu các chính phủ liên quan từ chối hợp tác hay cải  

thiện tình hình cùng với những bức thƣ gợi ý của  

Uỷ ban, CPT có thể gây áp lực chính trị bằng cách  

đƣa ra một lời tuyên bố công khai. Cho tới nay,  

CPT đã sử dụng quyền lực này ba lần: vào năm  

1992 và 1996 liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, và vào  

năm 2001 liên quan tới Cộng hòa Chechen, Liên  

bang Nga.  

  

 

  

Các  chuyến  viếng  thăm  và  báo  cáo  của  CPT  

Tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2006, CPT đã tiến  

hành 208 chuyến viếng thăm (129 chuyến viếng  

thăm định kỳ và 79 chuyến viếng thăm đặc biệt)  

và đã xuất bản 154 Báo cáo.  

(Nguồn: Uỷ ban châu Âu về ngăn ngừa tra tấn  

và  đối  xử,  trừng  phạt  vô  nhân  đạo  hay  hạ  

nhục (CPT): http://www.cpt.coe.int)  

  

   

  

“... Vì tôi mới 14 tuổi.  

Tôi thấy thật khó khi viết về tra tấn vì hiện tôi  

mới chỉ có 14 tuổi. Tôi không muốn nghĩ về nó  

vì tôi mới chỉ 14. Nhƣng tôi phải nghĩ về nó - thị  

trấn của tôi và nhân dân của tôi đã bị tra tấn. Đó  

là lý do tại sao chúng tôi đã trở nên nổi tiếng trên  

khắp thế giới. Thị trấn của tôi đã bị tra tấn nhƣng  

không bị giết chết. Bọn chúng đã cố giết Danube  

và  Vuka,  nhƣng  chúng  đã  không  thành  công.  

Làm sao chúng có thể giết chết những trái tim  

của thị trấn tôi? Hai dòng sông, giống nhƣ hai chị  

em: một già, một trẻ. Chúng đã tra tấn bằng bom  

đạn. Nhƣng các dòng sông vẫn đang chảy, và trái  

tim của chúng tôi vẫn đang đập. Bọn chúng cố  

giết cây và cỏ, nhƣng chúng đã không thể làm  

đƣợc. Làm sao chúng có thể giết đƣợc những lá  

phổi của thị trấn của tôi? Bọn chúng tra tấn bằng  

lửa và khói đen, nhƣng chúng vẫn đang thở. Sau  

những năm này, tôi quay trở lại Vukovar. Tôi vẫn  

có thể bắt gặp những đƣờng phố, những ngôi nhà,  

những trƣờng học, những nhà thờ đã bị tra tấn  

[…] tôi cảm nhận đƣợc tự do và hòa bình nhƣng  

tận sâu trong trái tim mình, tôi không thể nào tha  

thứ vì tôi mới chỉ có 14 tuổi”.  

  

(Nguồn: Bài luận của một em bé ở Vukovar và  

đã được trình bày trước Trung tâm Sức khỏe  

tâm  thần  và  quyền  con  người  ở  Zagreb,  

Croatia, vào ngày 26 tháng 6 năm 2001).  

  

   

http://www.cpt.coe.int/
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Hoạt  động  của  các  tổ  chức  phi  chính  phủ  

(NGOs)  

Vào năm 1997, Liên hiệp quốc đã tuyên bố ngày  

26 tháng 6 là Ngày Quốc tế hỗ trợ các nạn nhân  

của tra tấn. Kể từ đó, các mạng lƣới quốc tế trên  

khắp thế giới về ngăn ngừa và nghiêm cấm tra  

tấn nhƣ là CINAT, Liên minh của các Tổ chức  

phi chính phủ quốc tế chống tra tấn đã, đang và  

sẽ tiến hành chiến dịch xoá bỏ triệt để tra tấn.  

Nhiều cá nhân và những ngƣời nổi tiếng đã tham  

gia vào các sự kiện này.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Các hoạt động của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI)  

trên khắp thế giới là một ví dụ về cách tiếp cận  

chính thống ở cấp độ cơ sở, thể chế và xây dựng  

năng lực.   

Ngày 28 tháng 5 năm 1961, Luật sƣ ngƣời Anh  

Peter Benenson đã xuất bản bài báo “10 Tù nhân đã  

bị lãng quên” trên tờ Ngƣời quan sát ở Luân Đôn,  

Vƣơng quốc Anh (UK). Bài báo này là yếu tố xúc  

tác cho sự ra đời của Tổ chức Ân xá quốc tế.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Đến nay, Tổ chức Ân xá quốc tế có ban thƣ ký  

quốc tế ở London và hơn một triệu thành viên,  

ngƣời đăng ký và nhà tài trợ thƣờng xuyên ở trên  

140 quốc gia. Phong trào của tổ chức này có sự  

tham  gia  của  hơn  7.800  tổ  chức  địa  phƣơng,  

thanh niên, chuyên gia và các nhóm nghề nghiệp  

ở xấp xỉ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức  

Ân xá quốc tế là một phong trào dân chủ do Uỷ  

ban hành pháp Quốc tế gồm 9 thành viên tự quản  

lý. Cứ hai năm một lần, các thành viên của Uỷ  

ban này đƣợc một Hội đồng quốc tế bầu chọn lại.  

Các chiến dịch và báo cáo về quyền con ngƣời,  

vận động hành lang với các chính phủ về một vấn  

đề quyền con ngƣời cụ thể là các hoạt động mà  

AI phát động hàng năm.   

  

Năm 2001, AI đã phát động chiến dịch, “Tiến một  

bƣớc để ngăn chặn tra tấn” - nhằm chống lại tra tấn  

và ngƣợc đãi phụ nữ, trẻ em, các dân tộc thiểu số,  

những ngƣời đồng tính nam, đồng tính nữ, lƣỡng  

tính và những ngƣời chuyển đổi giới tính.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Đến cuối năm, đã có hơn 35.000 ngƣời từ 188 nƣớc  

đã đăng nhập vào trang web chiến dịch chống tra tấn  

tại địa chỉ: http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-  

index-eng, nhằm có hành động đối với những trƣờng  

hợp khẩn cấp bằng cách gửi lời kêu gọi qua e-mail.  

Vào tháng 10 năm 2000, AI đã thông qua Chƣơng  

trình 12 điểm về ngăn ngừa tra tấn, coi đó là cơ sở  

cho hoạt động quốc tế để ngăn ngừa tra tấn và tăng  

cƣờng các cơ chế bảo vệ chống sự xuất hiện và thể  

chế hóa vấn đề tra tấn.  

  

  12  

  

Chương trình 12 điểm về ngăn ngừa tra tấn  

 

http://web.amnesty.org/pages/stoptorture
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Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi tất cả các chính  

phủ  thực  hiện  Chƣơng  trình  12  điểm  về  ngăn  

ngừa tra tấn.   

  

1. Chính thức kết tội tra tấn   

.  Những nhà cầm quyền đứng đầu của mọi đất  

nƣớc cần thể hiện sự phản đối quyết liệt của  

mình đối với vấn đề tra tấn. Họ phải làm cho  

tất cả nhân viên thực thi pháp luật hiểu rõ rằng  

tra  tấn  sẽ  không  đƣợc  tha  thứ  dƣới  bất  kỳ  

hoàn cảnh nào.  

  

2. Các giới hạn về biệt giam   

.  Tra  tấn thƣờng xảy ra trong khi các nạn nhân  

bị biệt giam - tức là nạn nhân không thể liên  

lạc  với  những  ngƣời  bên  ngoài  để  những  

ngƣời này có thể giúp đỡ hay biết đƣợc điều  

gì đang xảy ra với họ. Chính phủ cần có sự  

bảo hộ để bảo đảm rằng biệt giam không trở  

thành cơ hội để tra tấn. Điều quan trọng là tất  

cả tù nhân đƣợc đƣa ra cơ quan tƣ pháp ngay  

sau khi bị giam cầm và những ngƣời thân, luật  

sƣ  và  các  bác  sĩ  đều  đƣợc  tiếp  xúc  nhanh  

chóng và đều đặn với họ.  

  

3. Không có giam giữ bí mật  

.  Ở một số nƣớc, tra tấn xảy ra tại các trung tâm  

bí  mật,  thƣờng  là  sau  khi  các  nạn  nhân  bị  

“biến mất”. Chính phủ phải bảo đảm rằng tù  

nhân đƣợc giam ở những nơi công khai, và  

đƣợc thông tin chính xác về nơi giam giữ cho  

ngƣời thân và luật sƣ của họ.   

  

4. Bảo hộ trong quá trình thẩm vấn và giam giữ   

.  Chính phủ cần thƣờng xuyên xem xét các thủ  

tục giam cầm và thẩm vấn. Tất cả tù nhân đều  

phải  đƣợc  thông  báo  ngay  lập  tức  về  các  

quyền của họ, bao gồm cả quyền gửi đơn kiện  

về tình trạng đối đãi. Nên có các cuộc viếng  

thăm độc lập đều đặn đến các nơi giam giữ.  

Sự bảo hộ quan trọng về chống tra tấn sẽ phân  

 

tách các cơ quan chịu trách nhiệm giam giữ  

với cơ quan chịu trách nhiệm thẩm vấn.  

  

5. Báo cáo điều tra độc lập về tra tấn   

.  Các  chính phủ cần bảo đảm rằng tất cả các  

đơn kiện và báo cáo về tra tấn đƣợc điều tra  

một  cách  hiệu  quả  và  không  thiên  vị.  Các  

phƣơng  pháp  và  phát  hiện  của  những  cuộc  

điều tra nhƣ vậy nên đƣợc công khai. Những  

ngƣời thƣa kiện và nhân chứng phải đƣợc bảo  

vệ khỏi bị đe dọa.  

  

6. Không sử dụng lời khai lấy được từ tra tấn   

.  Chính  phủ cần bảo đảm rằng những lời thú tội  

hay  bằng  chứng  thu  đƣợc  từ  tra  tấn  có  thể  

không bao giờ đƣợc sử dụng làm bằng chứng  

trong tố tụng pháp lý.  

  

7. Cấm tra tấn trong pháp luật  

  Chính  phủ cần bảo đảm rằng hành động tra tấn  

là những vi phạm bị trừng phạt theo luật hình  

sự. Theo Luật quốc tế, cấm tra tấn không thể bị  

trì hoãn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi có  

chiến tranh hay tình trạng khẩn cấp công cộng.   

  

8. Truy tố những kẻ tra tấn đã bị phát giác   

.  Những kẻ chịu trách nhiệm tra tấn phải đƣợc  

đƣa ra công lý. Nguyên tắc này cần đƣợc áp  

dụng ở bất kỳ nơi nào xảy ra tra tấn, bất kỳ  

nơi nào có sự phạm tội và bất kể ngƣời phạm  

tội thuộc quốc tịch nào. Không có “nơi ẩn nấp  

an toàn” nào dành cho những kẻ tra tấn.   

  

9. Các thủ tục đào tạo  

.  Trong suốt quá trình đào tạo các sĩ quan liên  

quan tới vấn đề bắt giam, thẩm vấn hay đối  

đãi với tù nhân cần cho thấy rõ rằng tra tấn là  

một hành vi tội phạm. Những ngƣời này phải  

hiểu đƣợc rằng họ có nghĩa vụ không tuân thủ  

bất kỳ yêu cầu về tra tấn nào.   

  

10. Bồi thường và phục hồi   
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riêng của họ nhằm chống lại sự tham gia của các  

bác sĩ vào tra tấn và ngƣợc đãi.   

(Nguồn:  Y  giới:   

 http://www.wma.net).  

  

 

 
  

 

   1975, Hiệp hội Y tế Thế giới (WMA) đã thông  

qua bản tuyên ngôn về các hƣớng dẫn dành cho  

bác sĩ liên quan tới vấn đề tra tấn và các hình  

thức trừng phạt, đối xử khác vô nhân đạo hay hạ  

nhục ở nơi giam giữ. WMA đã kêu gọi giới y tế  

chống lại tra tấn và ngƣợc đãi bằng việc tuyên bố  

“giới bác sĩ sẽ không ủng hộ, tha thứ hay tham  

gia vào hành động tra tấn hay các hình thức tội  

ác,  vô  nhân đạo  hay  các  thủ  tục  hạ thấp  nhân  

phẩm khác, cho dù nạn nhân của những thủ tục  

đó bị tình nghi, bị đổ tội hay có tội gì, và bất kỳ  

nạn nhân có tín ngƣỡng hay các động cơ gì, trong  

mọi tình huống, kể cả khi có xung đột vũ trang  

hay tranh chấp dân sự”. Một số các hiệp hội y tế  

quốc gia khác đã xây dựng các quy tắc đạo đức  
 

•  Vào  

 
Hiệp  

  

2. CÁC XU HƯỚNG  

  

 cuối thế kỷ XX, việc buôn bán các công cụ  

tra tấn nhƣ là xiềng xích, xiềng chân, dụng cụ  

kẹp tay, roi da và công nghệ gây sốc bằng điện  

đã  tăng  một  cách  đáng  kể.  Theo  báo  cáo  về  

“chấm dứt buôn bán dụng cụ tra tấn” năm 2001  

của Tổ chức Ân xá thế giới, số quốc gia đƣợc  

biết là đang sản xuất hay cung cấp thiết bị gây  

sốc bằng  điện  đã tăng từ 30 vào những năm  

1980 tới hơn 130 nƣớc trong năm 2000. Hƣởng  

ứng một sáng kiến của Báo cáo viên đặc biệt  

trƣớc  đó về chống lại tra tấn, ông Theo Van  

Boven, vào năm 2005 Liên minh châu Âu đã  

ban hành luật cấm buôn bán các dụng cụ tra tấn.   

Quy tắc đạo đức: Tại Tokyo vào năm  

  

•  Hiện nay, số tù nhân đang gia tăng ở hầu hết  

 tất cả các nơi trên thế giới. Song song với sự  

 phát triển, số tù nhân là phụ nữ và trẻ vị thành  

 niên cũng gia tăng một cách đáng kể. Theo  

 Báo cáo về tù nhân trên thế giới gần đây nhất  

 của Văn phòng Nội vụ Anh thì trong 20 năm  

 qua, con số tù nhân đƣợc đã đƣợc đăng ký  

 tăng 69%. Sự gia tăng này tất nhiên đặt thêm  

 gánh nặng lên vai của nhân viên và quản lý  

 nhà tù, do vậy cần phải huấn luyện, nâng cao  

 nhận thức về quyền con ngƣời và tăng thêm  

 nguồn lực cho họ.  

  

3.  NIÊN BIỂU SỰ KIỆN   

  

  

  12  

.  Các  nạn nhân bị tra tấn và những ngƣời thân  

của họ cần đƣợc hƣởng các khoản bồi thƣờng  

tài chính. Các nạn nhân đƣợc cung cấp dịch  

vụ chăm sóc y tế và phục hồi sức khỏe.   

  

11. Sự hưởng ứng của quốc tế  

.  Các chính phủ cần sử dụng tất cả các nguồn  

lực sẵn có để hòa giải với các chính phủ bị  

buộc tội là dùng tra tấn. Các cơ chế liên chính  

phủ nên đƣợc thiết lập và sử dụng để nghiên  

cứu các báo cáo khẩn cấp về tra tấn và để đƣa  

ra hành động hiệu quả chống lại tra tấn. Các  

chính phủ cần bảo đảm rằng các cuộc thuyên  

chuyển hay huấn luyện quân đội, lực lƣợng an  

ninh hay cảnh sát không tạo điều kiện thuận  

lợi cho việc thực hiện hành động tra tấn.   

  

12. Phê chuẩn các văn kiện quốc tế  

.  Tất cả mọi chính phủ cần phê chuẩn các văn  

kiện quốc tế về bảo vệ và khắc phục về chống  

tra tấn, bao gồm Công ƣớc Quốc tế  về các  

quyền dân sự và chính trị và Nghị định thƣ  

không bắt buộc về khiếu kiện cá nhân.   

  

   

hội  tế  Thế  

  

Cấm tra tấn và các hình thức đối xử hay trừng  

phạt tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục - các  

cột mốc    

  

 

http://www.wma.net/
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1948 Tuyên ngôn thế giới về quyền con ngƣời   

1949 Bốn Hiệp định Geneva   

1957  Các  quy  tắc  về  chuẩn  mực  tối  thiểu  của  

Liên hiệp quốc về đối xử với tù nhân   

1966 Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và  

chính trị   

1979 Quy tắc hành nghề của Liên hiệp quốc dành  

cho quan chức thực thi pháp luật   

1982 Các nguyên tắc đạo đức y tế liên quan tới  

vai trò của nhân viên y tế, đặc biệt là các  

bác sĩ trong việc bảo vệ tù nhân và những  

ngƣời bị tạm giữ để chống lại tra tấn và các  

hình thức đối xử hay trừng phạt tàn bạo, vô  

nhân đạo hay hạ nhục   

1984 Công ƣớc Liên hiệp quốc về chống lại tra  

tấn và các hình thức đối xử hay trừng phạt  

tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục  

1989 Công ƣớc châu Âu về ngăn ngừa tra tấn và  

các hình thức đối xử hay trừng phạt tàn bạo,  

vô nhân đạo hay hạ nhục  

 1990 Quy tắc của Liên hiệp quốc về việc Bảo vệ  

trẻ vị thành niên bị tƣớc đoạt tự do   

1998 Quy chế của Tòa án Hình sự Quốc tế   

2002 Nghị định thƣ không bắt buộc của Công ƣớc  

Liên hiệp quốc về các hình thức đối xử hay  

trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục.   
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cầu  yêu  đầu,  

Wolfgang Daschner ngƣời  

quan tới tra tấn trong một xã hội dân chủ;    

•  Chứng minh rằng nhân quyền và luật lệ của các  

điều khoản và quy phạm có thể là một khuôn khổ  

hữu ích cho việc hiểu đƣợc các vấn đề phức tạp.  

Nhóm mục tiêu: Ngƣời đã trƣởng thành.   

Qui mô nhóm: 10-12.  

Thời gian: 90 phút.  

 Chuẩn bị:  

•   Tập hợp các tin tức, bài báo và các bức ảnh  

trên thế giới và trong nƣớc gần đây, chuẩn bị và  

phô tô một loạt các tiêu chuẩn quyền con ngƣời  

trong nƣớc và quốc tế về cấm tra tấn;  

• Yêu cầu học viên tự mang những mẩu tin liên  

quan tới chủ đề;  

Qua cuộc thảo luận vừa qua, mọi ngƣời cố gắng  

nhận biết các luận cứ ủng hộ và phản đối các câu  

hỏi đã đƣa ra, phân tích chúng trong khuôn khổ  nhóm đồng ý và chấp nhận.  

bắt  luận  thảo  Trƣớc  khi cuộc  

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỌN LỌC  

• Có thể xem xét lại phán quyết trong vụ án của   

HOẠT ĐỘNG I :  

TRA TẤN NHỮNG KẺ KHỦNG BỐ?   

  

Phần I:  Giới thiệu  

Chủ nghĩa khủng bố và tra tấn những kẻ khủng  

bố và kẻ gây ra tội ác là vấn đề gây tranh luận sôi  

nổi đặc biệt là sau ngày 11 tháng 9 năm 2001.  

Nhiều ngƣời lên tiếng đƣa ra cả quan điểm lẫn sự  

 Đức.  

 Tài liệu: các tấm thẻ màu, bản phô tô tài liệu đã  

chuẩn bị, bảng hay giấy, bút đánh dấu.  

 Các kỹ năng liên quan:  

• Xây dựng các kỹ năng tranh luận và phê bình;  

• Kỹ năng trao đổi thông tin;  

• Kỹ năng xử lý xung đột.  

  

lo lắng của họ, nhƣng theo các cách khác nhau.  Các nguyên tắc thảo luận:  

 học  

viên tự đƣa ra các quy định và đảm bảo để cả  

những nguyên tắc nhân quyền, và thảo luận các  

vấn đề có liên quan khác nhau.   

Loại hoạt động: thảo luận.  

Câu hỏi thảo luận:  

Tra tấn những kẻ gây ra tội ác hay những tên  

khủng bố để cứu cuộc sống  những ngƣời khác có  

thể chấp nhận đƣợc không?  

Phần II: Thông tin chung để thảo luận  

Mục đích và mục tiêu:  

•   Hình thành, chia sẻ và bảo vệ quan  điểm;  

•   Thu nhận kiến thức và nâng cao nhận thức về  

vấn  đề  cách  thức  đối  phó  với  các  vấn  đề  liên  

Viết các quy định đó ra cho mọi ngƣời cùng nhìn  

thấy và đề cập đến khi có vấn đề nảy sinh.  

 Giảng viên phải bảo đảm rằng học viên đã đề  

cập đến hai quy định sau đây:    

1. Mỗi lần chỉ có một ngƣời nói.  

2. Mỗi nhóm phải tự quy ƣớc về tín hiệu để thể  

hiện sự không đồng ý hay không hài lòng theo  

phƣơng thức  tôn trọng lẫn nhau.  

 Phần III: Thông tin cụ thể  

Giới thiệu chủ đề:  

Nhƣ phần giới thiệu chủ đề, hãy giới thiệu ngắn  

gọn về các mẫu báo đã chuẩn bị, đƣa ra các lời  

tuyên  bố  mang  tính  trái  ngƣợc  của  cán  bộ  cơ  

quan công quyền, tài liệu về quyền con ngƣời và  

các quy định liên quan đến chủ nghĩa khủng bố  

và chống tra tấn.   

Chia lớp tập huấn thành hai nhóm để các nhóm  

xem xét và đƣa ra luận điểm trái ngƣợc nhau về  

vấn đề liên quan đến nguyên tắc phổ biến của  

quyền con ngƣời, các yếu tố về đạo đức v.v...  

Quá trình thảo luận:  

Quá  trình  thảo  luận  phải  đƣợc  tiến  hành  theo    

nguyên tắc tôn trọng và nhạy cảm. Không có học  

viên nào bị cảm thấy là các luận cứ hay quan  

điểm của mình là không đúng hay ngu ngốc. Yêu  

cầu học viên sắp xếp các mẩu tin mà họ mang  

đến theo chủ đề.   
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Nhóm nhỏ hơn có  thời gian  45 phút để thảo luận  

và trình bày các quan điểm.  

Bắt đầu thảo luận bằng cách yêu cầu học viên trình  

bày các luận cứ của họ và dán chúng lên phía bên  

trái (đối với quan điểm phản đối) hay bên phải (đối  

với quan điểm ủng hộ) dọc theo phòng. Hỏi xem  

các học viên có đồng ý với các quan điểm đƣa ra  

hay không và cố gắng hƣớng cho các nhóm thảo  

luận về sự khác biệt trong cách tiếp cận, cách hiểu  

và cơ sở của các quan điểm đó.  

(Dự kiến thời gian từ 45 đến 60 phút).  

Thông tin phản hồi:  

Sau khi thảo luận kết thúc, phát cho tất cả học  

viên một tấm thẻ màu đỏ và một tấm thẻ màu  

xanh và yêu cầu họ viết xuống đó cả những cảm  

nghĩ tích cực lẫn tiêu cực về nội dung và cách  

tiến hành cuộc thảo luận. Cuối cùng đọc to các  

tấm thẻ và dành thời gian để mọi ngƣời phản ánh.  

Hoặc, học viên có thể gắn các tấm thẻ lên tƣờng  

hay lên bảng.  

Các gợi ý về phương pháp:  

• Luôn luôn duy trì và khi cần thiết dành 5 phút  

để làm dịu quan điểm nếu cuộc tranh luận quá sôi  

nổi và có nguy cơ vƣợt ngoài vòng kiểm soát;  

• Dành thời gian để suy ngẫm khi xảy ra nhầm  

lẫn hay giận dữ;  

• Cố gắng tóm tắt, làm rõ và giảm nhẹ các tranh  

luận  và  không  thể  hiện  quan  điểm  theo  các  

khuynh hƣớng công khai.  

Các mẹo để thay đổi:  

Nếu bạn muốn đƣa ra nhiều kết cấu hơn cho nội  

dung thảo luận, bạn có thể phát cho học viên một  

tờ rơi có tên là “Bậc thang của tra tấn”.  

•  Một  ngƣời  nào  đó  dự  định đặt  bom  và  thừa  

nhận điều đó.   

Chúng ta phải tra tấn ngƣời đó để cứu sinh mạng  

nhiều ngƣời.   

• Một ngƣời nào đó bị tình nghi có kế hoạch  

đặt bom.   

Chúng ta phải tra tấn để khai thác thêm.  

• Một ngƣời nào đó gần gũi với ngƣời bị tình  

nghi có dự định đặt bom. Chúng ta phải tra tấn   

bạn bè/ngƣời thân  của ngƣời đó biết thêm về kế  

hoạch của kẻ đặt bom.  

• Một ngƣời nào đó tố giác một ngƣời khác có cùng  

các  quan  điểm  chính  trị  giống  nhƣ  kẻ  đặt  bom.  

Chúng ta phải tra tấn ngƣời cùng có quan điểm  

chính trị đó để tìm ra những ngƣời khác ủng hộ hắn.  

• Một ngƣời nào đó từ chối nói với cảnh sát kẻ  

tình  nghi  ở  đâu.  Ngƣời  này  phải  bị  tra  tấn  để   

những ngƣời khác không dám làm điều tƣơng tự.   

Nếu nhƣ bạn phát tay tài liệu này, thì câu hỏi đầu  

tiên đặt ra là đâu là ranh giới, nếu có, có thể biện  

minh đƣợc cho hành vi tra tấn.  

(Nguồn:  Flowers,  Nancy;  và  những  ngƣời  khác.  

2000. Sổ tay về giáo dục quyền con ngƣời. Các bài  

học thực hành hiệu quả, hành động và thay đổi.  

Minnesota: Trung tâm nguồn tài liệu về quyền  

con ngƣời của Trƣờng Đại học Minnesota).  

  

Phần IV: Tiếp theo  

Các quyền/lĩnh vực liên quan của quá trình khám  

phá sâu hơn các vấn đề: quyền đƣợc sống, án tử  

hình, an ninh con ngƣời.   

  

HOẠT ĐỘNG II :  

CHIẾN DỊCH CHỐNG TRA TẤN  

  

Phần I: Phần giới thiệu  

Ngăn ngừa tra tấn và các hình thức đối xử, trừng  

phạt dã man, vô nhân đạo hay hạ nhục khác, nâng  

cao nhận thức và thay đổi thực tiễn kiểu tra tấn,  

cải thiện pháp chế quốc gia trên khắp thế giới là  

những công việc yêu cầu nhiều kiến thức, sáng  

tạo và hiểu biết. Qua hoạt động này, học viên sẽ  

đƣợc khuyến khích để cố gắng truyền kiến thức  

của họ vào hành động để xây dựng các kỹ năng  

thuyết phục và vận động.   

  

Phần II: Thông tin chung về các mục đích và  

mục tiêu hoạt động:  

• Tăng cƣờng nhận thức;  
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• Phát triển các cách tiếp cận mới và sáng tạo để  

giải quyết các vấn đề phức tạp;  

• Sáng tạo ra các giải pháp có thể áp dụng vào  

đời sống thực tế và các chiến thuật và phƣơng  

pháp ngăn ngừa tra tấn.   

Nhóm mục tiêu: Ngƣời đã trƣởng thành.  

Qui mô nhóm: 10-20 cho các nhóm khoảng 4-5.  

Thời gian: 150 phút.  

Chuẩn bị:  

• Tập hợp ví dụ về các hoạt động ngăn ngừa tra  

tấn đã đƣợc đƣa vào thực tiễn địa phƣơng, trong  

nƣớc, và quốc tế;  

• Giới thiệu và làm rõ các yếu tố của một cuộc  

vận động có thể diễn ra;  

• Tập hợp và chuẩn bị bản phô tô  các tiêu chuẩn  

quốc tế và quốc gia về quyền con ngƣời liên quan  

tới việc cấm tra tấn.  

Tài liệu: các tấm thẻ màu, bản phô tô tài liệu chuẩn  

bị, bảng hay giấy, bút viết, các bức ảnh gây sốc và  

câu chuyện về các nạn nhân tra tấn, v.v.…  

Các kỹ năng liên quan:  

• tƣ duy sáng tạo;  

•  kỹ năng thuyết phục và trao đổi thông tin;  

• các kỹ năng kiểm soát xung đột.  

  

Phần III: Thông tin cụ thể về hoạt động   

Giới thiệu chủ đề:  

Để  khởi  động,  yêu  cầu  những  ngƣời  tham  gia  

chia sẻ càng nhiều từ trái nghĩa với tra tấn càng  

tốt. Ghi lại tất cả các câu trả lời lên giấy hay ghi  

lên bảng.   

Có quá nhiều từ không? Bạn nghĩ ra bao nhiêu từ?   

Quá trình hoạt động:  

Sử dụng phƣơng pháp động não để xác định các  

đặc điểm của một khu vực có tra tấn, khu vực  

không có tra tấn (với các nhóm đối tƣợng có trình  

độ thấp hơn, giảng viên cần chuẩn bị trƣớc định  

 
 Chia nhóm thành các nhóm nhỏ hơn (nhiều nhất  

 là  4-5  thành  viên)  và  đƣa  cho  mỗi  nhóm  một  

 thông điệp.  

 Mục đích của trò chơi là biến nơi có tra tấn thành   

 nơi không có tra tấn thông qua chiến dịch nâng  

 cao nhận thức, các tấm áp phích, biểu tình, các  

 chƣơng trình phát thanh, nhà hát, vận động hành  

 lang, các môn thể thao, v.v… để tăng nhận thức  

 về tra tấn. Các nhóm sẽ có 60 phút để chuẩn bị  

 nội dung cho chiến lƣợc vận động của mình. Các  

 thông điệp phải đƣợc chuyển đi cho các nhóm  

 khác, phải có sự trao đổi với những thành viên  

 của nhóm và các nhóm hỗ trợ nhau để tránh trùng  

 lặp về công việc và các ý tƣởng.   

 Sử dụng 45 phút cuối cùng để trình bày kết quả  

 thảo luận của nhóm.  

 Thông tin phản hồi:  

 Yêu cầu từng học viên đƣa ra kinh nghiệm của họ  

 với bài tập thực hành trong một từ hay một cụm từ.  

 Tới vòng thứ hai, bạn có thể hỏi họ điều gì làm  

 họ thích nhất và liệu họ có điểm gì không hài  

 lòng với phần bài tập thực hành hay không?  

 Cuối cùng, bạn có thể kết thúc phiên họp bằng  

 cách khuyến khích họ chia sẻ ý kiến với tổ chức  

 AI gần nhất hay các tổ chức phi chính phủ về  

 quyền  con  ngƣời  khác  và  cố  gắng  đƣa  các  ý  

 tƣởng đó vào hành động.  

 Các gợi ý về phương pháp:  

 • Để cho ngƣời tham dự sáng tạo, tránh phê bình  

 hay kiểm duyệt bất kỳ ý kiến nào;  

 • Cố gắng tổng kết, làm rõ và giảm nhẹ các quan  

 điểm và không bao giờ đƣợc đứng về một phía.   

 Các mẹo để thay đổi:  

 Phụ thuộc vào nhóm làm việc với bạn, bạn nên  

 cẩn thận khi đƣa ra thông tin gây sốc về các bức  

 ảnh hay các báo cáo liên quan đến tra tấn!   

   

 Phần IV: Bước tiếp theo  

nghĩa).  Sau  đó,  đánh  dấu  hai  góc  phòng  trái  Mời AI hay những nhà hoạt động trong nƣớc có  

ngƣợc nhau nhƣ là những nơi có tra tấn và nơi  

không có tra tấn. Bạn có thể trang trí trƣớc hai  

góc phòng bằng các tấm áp phích quảng cáo, các  

bài báo liên quan, các tranh ảnh, v.v…  

kinh nghiệm đến để chia sẻ kinh nghiệm của họ và  

thậm chí bắt đầu một nhóm/cuộc vận động mới.   

Các quyền/lĩnh vực liên quan cần tìm hiểu thêm  

quyền đƣợc sống, án tử hình, an ninh con ngƣời.  
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phục hồi - Tài liệu tập huấn. Sarajevo: CTV.  

Rodley, S. Nigel. 2000. Đối xử với tù nhân theo Luật  

Quốc tế. Oxford:  Nhà xuất bản Đại học Oxford.  

Liên  hiệp  ngày  02  

Evans, Malcolm D. và Rod Morgan. 1999.  Bảo vệ  

các tù nhân - Các tiêu chuẩn của Uỷ ban châu Âu về   

tháng 7 năm 2002.  Báo cáo của Báo cáo viên đặc  

biệt, Uỷ ban quyền con người về vấn đề tra tấn và  

T ừ   thời  nguyên  thuỷ  đến  thời  đạ i    trung  

đại. London: Nhà xuất bản Mecury.  

  

  13  

đại   và hiện  

quốc  

http://t2web.amnesty.r3h.net/library/Index/ENGMDE15039
http://www.apt.ch/pub/library/APT%20Annual%20Report
http://www.apt.ch/pub/library/Monitoring%20Guide%20E
http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/english.htm
http://www.apt.ch/pub/library/OPCAT%20Manual.pdf
http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/
http://www.echr.coe.int/
http://www.menschenrechtsbeirat.at/
http://www.apt.ch/pub/library/
http://www1.osce.org/docu-ments/odihr/1999/08/754_en.html
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đối xử, trừng phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo  

hay hạ nhục.  

Văn kiện Liên hiệp quốc A/56/156 từ ngày 03 tháng 7  

năm 2001. Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt của Uỷ  

ban quyền con người về vấn đề tra tấn và đối xử, trừng  

phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục.  

THÔNG TIN BỔ SUNG  

Tổ chức Ân xá quốc tế của Mỹ:  http://www.amnestyusa.  

org/stoptorture.  

Tổ chức Ân xá quốc tế: http://www.amnesty.org.  

Hiệp hội ngăn ngừa tra tấn: http://www.apt.ch.  

Văn kiện Liên hiệp quốc A/55/290 từ ngày 11 tháng  

8 năm 2000. Báo cáo tạm thời của Báo cáo viên  đặc  Uỷ  ban  châu  Âu  về  ngăn  ngừa  tra  tấn:  

biệt của Uỷ ban quyền con người về vấn đề tra tấn và  

đối xử, trừng phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay  

hạ nhục.  

 http://www.cpt.coe.int/en.  

Uỷ ban phục hồi sức khỏe quốc tế cho nạn nhân  

của tra tấn: http://www.irct.org.  

Văn  kiện  Liên  hiệp  quốc  CAT/C/XXVII/Concl.5  

(Các nhận xét/kết luận cuối cùng) từ ngày 23 tháng 11  

Không có tra tấn: http://notorture.ahrchk.net.  

Báo cáo viên đặc biệt của Uỷ ban quyền con người  

năm  2001.  Các  kết  luận  và  kiến  nghị  của  Uỷ  ban  về  v   

chống tra tấn: Israel.  

Văn kiện Liên hiệp quốc E/CN.4/2006/120 từ ngày  

15  tháng  5  năm  2006.  Báo  cáo  về  tình  hình  của  

những người bị giam giữ ở Vịnh Guantanamo.  

Chiến dịch chấm dứt tra tấn:http://web.amnesty.org/  

pages/stoptorture-index-eng.  

13 tháng 1 năm 2003. Nghiên cứu của Báo cáo viên  

đặc biệt về tra tấn về tình hình buôn bán và sản xuất  

thiết bị được thiết kế đặc biệt cho tra tấn gây thương  

tích hay vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm - nguồn  

gốc, nơi đến và các hình dạng của nó.  

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về tra tấn:   

http://www.ohchr.org/english/issues/torture/ rapporteur   

Tổ chức chống tra tấn thế giới: www.omct.org.  

Liên hiệp quốc. Bàn về kinh tế và xã hội. 2004. Các quyền  

dân sự và chính trị gồm cả vấn đề về tra tấn và giam giữ.  

Tra tấn và các hình thức đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân  

đạo hay hạ nhục khác. Báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt  

về vấn đề tra tấn, Theo Van Boven. E/CN.4/2005/62. Tài liệu  

có tại địa chỉ: http:// dac-cessdds.un.org/doc/UNDOC/ GEN/  

G05/104/83/PDF/G0510483.pdf?OpenElement.  

Công ước của Liên hiệp quốc chống tra tấn và các  

hình thức đối xử, trừng phạt  tàn bạo, vô nhân đạo  

hay  hạ  nhục.  Tài  liệu  có  tại  địa  chỉ:   

http://www.ohchr.org/english/law/cat.htm.  

Walmsley, Roy. 2002. Các phát hiện 188: Danh sách  

tù nhân thế giới, (hiệu chỉnh lần thứ 4). London: Văn  

phòng  nội  các.  Tài  liệu  có  tại  địa  chỉ:   

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/ r188.pdf.  

Bộ luật hình sự của Hồi giáo Bang Zamfara của  

Nigeria từ tháng 01 năm 2000: Tài liệu có tại địa chỉ:  

 http://www.zamfaraonline.com/sharia/introduction.html.  

 Uỷ  ban  Liên  hiệp  quốc  về  chống  tra  tấn:  

Văn kiện Liên hiệp quốc E/CN.4/2003/69 từ ngày   http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cat.htm.  

Trung tâm về nạn nhân của tra tấn người Canada:   

http://www.ccvt.org.  

 ấn  đề  tra  tấn:   http://www.unhchr.ch/html/  

menu2/7/b/mtor.htm.  
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THOÁT NGHÈO  

GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG  

SINH KẾ BỀN VỮNG  

TIẾP CẬN NGUỒN LỰC   

THAM GIA  

MỨC SỐNG KHÁ GIẢ  
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“Mọi người […] có quyền được thực hiện […] các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Đây là những  

quyền không thể thiếu để đảm bảo nhân phẩm[…]   

Mọi người có quyền có việc làm […]   

Mọi người có quyền có mức sống đầy đủ, đảm bảo cho sức khỏe và hạnh phúc cho bản thân và gia  

đình họ, bao gồm lương thực, quần áo, nhà ở, chăm sóc y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết khác.  

[…] Mọi người có quyền được giáo dục”.    

 Các điều 22, 23, 25 và 26 của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. 1948.  
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họ  mùa,  mất  bị  

lập,  cán  bộ  Sau  ngày  

quyền. Nhƣng ở Bhoyal cũng nhƣ ở nhiều nơi khác,  

độc   của  

đuổi  họ  ra  khỏi  rừng  và  tịch  

 

CÂU CHUYỆN MINH HỌA  

 "Đang  chết  dần  vì  đói  trong  một  mảnh  đất  

 thặng dư".   

 Khi mất mùa và không có việc làm, ngƣời dân làng  

 Mundiar bắt đầu tìm kiếm thức ăn trong rừng. Họ  

 không tìm thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài cỏ. Và vì  

 vậy, trong suốt mùa hè, 60 hộ gia đình trong làng  

 chỉ sống bằng sama - một loại cỏ khô thƣờng để  

 dành  cho gia  súc.  Nhƣng con ngƣời không phải  

 sinh ra là để ăn cỏ, và vì vậy những ngƣời dân làng  

 này trở nên gầy yếu, má của họ ngày càng hóp lại.  

 Họ mắc bệnh táo bón và lâm vào trạng thái hôn mê  

 bất tỉnh. Cuối cùng, họ bắt đầu chết dần.  

   

 Một ngƣời dân trong làng là Murari, ngƣời đã  

 từng chứng kiến cảnh toàn bộ gia đình bị chết  

 dần. Đầu tiên là sự ra đi của cha, ông Ganpat;  

 tiếp đó là vợ anh, chị Bordi. Bốn ngày sau, anh  

 mất đứa con gái của mình.  

   

Ở khắp khu vực xa xôi hẻo lánh này của miền  

Bắc Ấn Độ - nơi đã từng có thời đƣợc bao phủ  

bởi cánh rừng xanh dày đặc, nhƣng giờ đây bị trơ  

 trụi vì hạn hán - Tình hình ở làng Mundiar cũng  

 tƣơng tự. Trong hai tháng qua, hơn 40 thành viên  

 của  cộng  đồng  bộ  lạc  Sahariya  đã  chết  đói.  

 Khoảng 60 triệu tấn lúa mì dự trữ hiện đang ở  

biết, Sarpanch [trƣởng thôn] ở địa phƣơng phát toàn  

bộ tem phiếu khẩu phần đó cho bạn bè và những  

ngƣời thuộc đẳng cấp của họ. Ông ta cũng gạch tên  

của những ngƣời phụ nữ góa bụa có quyền đƣợc  

hƣởng lƣơng hƣu của chính quyền. Trong khi đó,  

những ngƣời quản lý các cửa hàng của chính quyền  

lại từ chối bán lúa mì rẻ cho thành viên của bộ lạc  

Sahariya  ở vùng sâu, vùng xa. Thay vào đó, họ  

mang chỗ lúa mạnh này ra bán trên thị trƣờng đen.  

Khi  ngƣời  Sahariya  bắt  đầu  chết  dần  thì  những  

ngƣời sở hữu các cửa hàng lại điền vào những tem  

phiếu khẩu phần của họ nhằm cố gắng che đậy việc  

làm gian dối của mình.  

  

Tỷ lệ suy dinh dƣỡng ở Ấn Độ - một đất nƣớc  

với hơn 1 tỷ dân - nằm trong số cao nhất trên thế  

giới. Khoảng ½ số trẻ em toàn Ấn Độ bị suy dinh  

dƣỡng, trong khi gần 50% phụ nữ Ấn Độ mắc  

bệnh  thiếu  máu.  Thế  nhƣng,  phần  lớn  lúa  mì  

trong núi lƣơng thực khổng lồ của Ấn Độ hoặc bị  

vứt đi, hoặc để cho chuột ăn.  

  

Chính những ngƣời ở tận cùng của hệ thống đẳng  

cấp thứ bậc ở Ấn Độ phải chịu đựng nhiều nhất.  

Các cộng đồng bộ lạc chiếm tới 30% dân số của  

quận Baran cũng là nạn nhân của sự bất công lịch  

trong  kho  của  chính  quyền.  Theo  bất  kỳ  tiêu  sử.  Trƣớc  thời  kỳ  độc  lập  năm  1947,  ngƣời  

chuẩn nào, thì đây là một núi lƣơng thực khổng  Sahariya kiếm sống bằng săn bắn và trồng trọt.   

lồ. Thật bất hạnh, không một tấn lúa mì nào trong  

số đó đến đƣợc với ngƣời dân làng Mundiar hay  

chính  quyền  

bất  kỳ  ngôi  làng  hẻo  lánh  xa  xôi  hơn  ở  miền  Ngƣời  Sahariya  buộc  phải  làm  lao  động  nông  

Đông - Nam Rajasthan...  

  

nghiệp. Mùa hè năm nay  

Theo báo cáo chính thức, không ai bị chết đói ở Ấn    

Độ. Theo chế độ phân phối công, những ngƣời dân  

làng nào bị rơi xuống dƣới chuẩn nghèo thì đều  bữa ăn tối gồm những lát bánh mì đƣợc làm từ  

quyền đƣợc phát tem phiếu khẩu phần, đƣợc phép  hạt cây cỏ hoang vừa nói rằng "các nhà chính trị  

mua lúa mì bao cấp tại các cửa hàng của chính  chẳng quan tâm đến chúng tôi".  

  đói ở nơi dƣ  

chế độ đó đã sụp đổ. Những ngƣời dân làng cho  thừa. Đẳng cấp và tham nhũng cùng mƣu toan  

    đã  

thu  đất  của  họ.  

 không  

có việc làm và do vậy cũng chẳng có gì để ăn.  

tên là Nabbo, 50 tuổi,  

(Nguồn: Luke  Harding. 2002. Chết  
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có  

Một  phụ  nữ  vừa  chuẩn  bị  



 

88 Tìm Hiểu Về Quyền Con Người – Wolfgang Benedek – www.vietnamvanhien.net 
 

vấn  liên hệ  mối  có  thấy  Bạn  4.  nào giữa  

 
ngăn cản ngƣời nghèo Ấn Độ có lƣơng thực. Ở  

Baran,  Rajasthan.  Báo  Ngƣời  bảo  vệ  (the  

Guardian).  

3.  Hãy so sánh/đánh giá tƣơng phản giữa tình trạng  

 nghèo  ở  Baran  với  những  gì  ngƣời  nghèo  ở  

 nƣớc bạn/nơi bạn ở đang gặp phải. Hình ảnh  

 nghèo trong trải nghiệm của bạn là gì?  

Câu hỏi thảo luận  

1.  Ngƣời nghèo ở Baran bị tƣớc đoạt những gì  

  và phải chịu những tổn thƣơng gì? Hãy xác  

 định đây là "sự vi phạm các quyền ...".  

2.  Sự việc này gợi cho bạn suy nghĩ gì và bạn  

 nghĩ bạn cần phải làm gì?  

       đề gia  

tăng  nghèo  đói  với  an  ninh  con   ngƣời  

không? Bạn có nghĩ rằng đối xử với ngƣời  

dân  theo  nhƣ  cách  đƣợc  mô  tả  trong  câu  

chuyện minh họa ở trên sẽ ảnh hƣởng đến  

an  ninh  con  ngƣời  không?  Nếu  có,  đó  là  

những tác động gì?  

ĐIỀU CẦN BIẾT   

1. GIỚI THIỆU  

  

Mặc dù đói nghèo đƣợc xem là một hiện tƣợng  

lịch sử, nhƣng những hình thức thể hiện của nó   

đang ngày càng trở nên phức tạp. Sự phức tạp  

này là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có bản  

chất  của  các  mối  quan  hệ  giữa  con  ngƣời  với  

nhau đang thay đổi, mối quan hệ giữa xã hội, các  

yếu tố và quá trình sản xuất, và cách nhìn nhận  

của  các  chính  phủ  cũng  nhƣ  của  các  định  chế  

quốc  tế  nhƣ  Ngân  hàng  thế  giới,  Quỹ  Tiền  tệ  

quốc  tế,  hay   Liên  hiệp  quốc  về  các  khía  cạnh  

khác nhau của nghèo.  

  

Khái niệm nghèo đƣợc biến đổi theo thời gian.  

Trƣớc đây, nghèo vẫn thƣờng đƣợc xem là chỉ  

liên quan đến thu nhập, ngày nay nó đƣợc nhìn  

nhận nhƣ một khái niệm đa cấp bắt nguồn và gắn  

chặt với chính trị, địa lý, lịch sử, văn hóa và các  

đặc điểm xã hội. Ở những nƣớc đang phát triển,  

nghèo rất phổ biến và đƣợc biểu hiện ở những  

vấn đề nhƣ đói, thiếu đất và nguồn sinh kế, chính  

sách tái phân bổ không hiệu quả, thất nghiệp, mù  

chữ, dịch bệnh, thiếu dịch vụ y tế và nƣớc sạch  

an toàn. Ở những nƣớc phát triển, nghèo đƣợc thể  

hiện dƣới dạng loại trừ khỏi xã hội, thất nghiệp  

gia tăng và lƣơng thấp. Trong cả hai trƣờng hợp,  

nghèo vẫn tồn tại do thiếu công bằng, mất bình  

đẳng, không có nguồn lực và hòa bình.  

Nghèo có nghĩa là bị hạn chế về tiếp cận trong  

một thế giới vô vàn cơ hội. Ngƣời nghèo không  

có khả năng để thay đổi hoàn cảnh khi họ bị từ  

chối những phƣơng tiện thực hiện năng lực đó do  

thiếu tự do chính trị, không có năng lực tham gia  

các  quá  trình  ra  quyết  định,  thiếu  an  ninh  cá  

nhân, không có năng lực tham gia đời sống cộng  

đồng và những mối đe dọa tới sự công bằng bền  

vững và công bằng giữa các thế hệ. Nghèo là sự  

khƣớc từ quyền kinh tế, xã hội, chính trị và các  

nguồn lực. Điều này khiến ngƣời nghèo càng bị  

chìm đắm trong nghèo khổ.  
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Nghèo và an ninh con người  

Nghèo dẫn đến mất an ninh lƣơng thực và xã hội  

nghiêm trọng, là sự xâm phạm trực tiếp đến an  

ninh con ngƣời. Nó không chỉ đe dọa sự tồn tại  

của nhiều ngƣời, mà còn làm tăng thêm nguy cơ  

bị bạo hành, ngƣợc đãi và không có tiếng nói về  

xã hội, chính trị và kinh tế.  

Một phụ nữ nghèo ở Belarus nói, nghèo là nhục  

và nó xúc phạm đến nhân phẩm của mỗi cá nhân.  

Khi  nhấn  mạnh  đến  sự  cần  thiết  phải  nhận  ra  

những thách thức của sự công bằng và an ninh  

con  ngƣời  trên  toàn  cầu,  ở  mức  độ  nào  đó  

Amartya Sen, đã đƣa ra quan niệm hơi khác biệt  

là "nhiệm vụ cấp bách bao gồm làm rõ khái niệm  

cũng  như  thúc  đẩy  việc  thảo  luận  của  công  
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có  những  đều  hết  các xã hội  nhau, song  

  

Có rất nhiều định nghĩa về nghèo và các hình  

thức biểu hiện của nó:  

•  Từ quan điểm về thu nhập, một ngƣời đƣợc  

 coi là nghèo khi, và chỉ khi, mức thu nhập của  

 họ dƣới chuẩn nghèo đƣợc xác định. Nhiều  

 nƣớc đã áp dụng chuẩn nghèo theo thu nhập  

 để giám sát tiến bộ trong việc giảm tình trạng  

  nghèo. Chuẩn thoát nghèo đƣợc xác định là có  

  đủ thu nhập để đảm bảo một lƣợng lƣơng thực  

 nhất định. Theo Báo cáo Phát triển con ngƣời  

 của UNDP (HDR) năm 1997, "nghèo có nghĩa  

 là các cơ hội và lựa chọn những điều kiện cơ  

 bản nhất cho sự phát triển của con ngƣời bị từ  

 chối - trong khi đó chúng lại cần thiết để có  

 một cuộc sống trƣờng thọ, khỏe mạnh, sáng  

 tạo và để hƣởng mức sống khá giả, tự do, có  

 nhân phẩm, tự trọng và tôn trọng ngƣời khác".  

•  Chỉ  số  nghèo  của  con  ngƣời  (UNDP,  HDR  

hầu  

 

  

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ VẤN ĐỀ KHÁI  

NIỆM NGHÈO   

 mức độ bị sự tƣớc đoạt cơ bản nhất, chẳng hạn  

 nhƣ cuộc sống đoản thọ, thiếu giáo dục cơ bản  

 và thiếu sự tiếp cận các nguồn lực công và tƣ, từ  

 đó dẫn đến thừa nhận rằng nghèo của con ngƣời  

 còn nghiêm trọng hơn nghèo về thu nhập.  

•  Từ góc độ quyền con ngƣời, Văn phòng Cao  

 ủy về quyền con ngƣời coi nghèo là "một điều  

 kiện của con ngƣời đƣợc thể hiện ở sự tƣớc  

 đoạt kéo dài hoặc triền miên các nguồn lực,  

 năng lực, lựa chọn, an ninh và quyền lực cần  

 thiết để thụ hƣởng mức sống đầy đủ và các  

 quyền dân sự, văn hóa, kinh tế, chính trị và xã  

 hội căn bản khác".  

•  Trong Dự thảo hƣớng dẫn: Phƣơng pháp tiếp  

  cận  quyền  con  ngƣời  với  Chiến  lƣợc  giảm  

 nghèo  của  Văn  phòng  Cao  ủy  về  quyền  con  

 ngƣời, tháng 9/2002, nghèo đƣợc xem là một  

 "dạng tước đoạt tột cùng". Báo cáo gợi ý rằng  

 chỉ có những trƣờng hợp mất năng lực nhƣ vậy  

 mới đƣợc coi đó là nghèo và nó phải đƣợc xem  

 là vấn đề cơ bản trong một trật tự ƣu tiên. Cho  

 dù mỗi xã hội có thể có cách nhìn nhận khác  

 nhu  

cầu chung đƣợc xem là cơ bản trong hầu hết các  

xã hội bao gồm cả nhu cầu đƣợc nuôi dƣỡng  

đầy đủ, tránh đƣợc tử vong đối với những căn  

bệnh có thể phòng ngừa, đƣợc có nhà ở đầy đủ,  

đƣợc hƣởng giáo dục cơ bản, có khả năng đảm  

bảo an ninh con ngƣời, đƣợc tiếp cận công bằng  

tới tƣ pháp, có khả năng xuất hiện trƣớc công  

 chúng mà không cảm thấy xấu hổ, có thể kiếm  

 sống và tham gia vào đời sống cộng đồng.  

 Các cuộc tranh luận về cách thức lập chỉ số và  

 đo  lƣờng  mức  nghèo  vẫn  tiếp  tục  diễn  ra,  

 nhƣng tính phức tạp của đời sống con ngƣời  

 cho thấy nghèo vẫn sẽ luôn luôn đi tìm một  

 định nghĩa chung. Tính rủi ro và sự tƣớc đoạt,  

 về mặt chủ quan là cần thiết, lại không thể  

 đƣợc bó hẹp vào một khuôn mẫu cứng nhắc  

 có thể áp dụng phổ quát.  

 Các cấp độ của nghèo  

 Hiện  tƣợng  nghèo  đƣợc  hiểu  và  diễn  đạt  khác  

 nhau, phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế, xã hội, văn  

1997) sử dụng các chỉ báo liên quan đến các  hóa  và  chính  trị  cụ  thể.  Tiến  thêm  bƣớc  nữa,  

  

  12  

chúng, bên cạnh đó phải xác định những dự án  

hành động cụ thể liên quan đến sự thay đổi thể  

chế nhằm tăng cường sự công bằng và đảm bảo  

an ninh cơ bản của con người. Việc hiểu rõ hơn  

về xung đột và giá trị phải được gắn với việc tìm  

hiểu  về  nhu  cầu  y  tế,  giáo  dục,  xóa  nghèo  và  

giảm mất bình đẳng giới và an ninh". (Nguồn:  

Báo cáo về Hội nghị thứ Hai của Uỷ ban về an  

ninh  con  người,  16-17/12/2001,  

 http://www.humansecuritychs.org/activities/meet  

ings/second/index.html).   

Chính vì vậy, nghèo vừa là trạng thái bị tƣớc  

đoạt và vừa là trạng thái dễ bị tổn thƣơng. Sự  

bất bình đẳng và phân biệt đối xử ngày càng  

gia tăng giữa và ngay trong các quốc gia là vi  

phạm quyền của ngƣời nghèo đƣợc sống trong  

an ninh và có nhân phẩm.  

  

 

  

http://www.humansecuritychs.org/activities/meet
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chúng ta sẽ cố gắng liên hệ các từ đƣợc đề cập  

trong các định nghĩa về nghèo (ví dụ: tƣ pháp,  

tính rủi ro, nhân phẩm, an ninh, cơ hội, v.v...) với  

những vấn đề của đời sống thực tế. Điều này sẽ  

giúp lý giải những cấp độ khác nhau của nghèo.  

  

Sinh kế - Đó là sự từ chối tiếp cận đất đai, rừng,  

nguồn nƣớc; ví dụ nhƣ ở các vùng nông thôn, luật  

bảo vệ rừng của nhà nƣớc không cho phép ngƣời  

bản địa đƣợc thu hái lƣơng thực và rau cỏ mà vốn  

hoàn toàn thuộc về họ. Ở môi trƣờng đô thị, thành  

phố muốn có ngƣời di cƣ từ nông thôn ra để lao  

động cho họ, nhƣng lại không chịu trách nhiệm về  

nhà ở, các nhu cầu về y tế và giáo dục, đẩy họ vào  

hoàn cảnh có nguy cơ gặp rủi ro và mất an ninh hơn  

nữa. Phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp, dân tộc và  

chủng tộc cũng vẫn là những yếu tố cơ bản dẫn tới  

việc từ chối các cộng đồng và nhóm tiếp cận các  

nguồn tài nguyên cần thiết cho sinh kế cũng nhƣ  

quyền đƣợc sống trong nhân phẩm của họ.  

Quyền có việc làm  

  

Nhu cầu cơ bản - Đó là sự từ chối về lƣơng thực,  

giáo dục, cuộc sống lành mạnh và nhà ở; ví dụ: việc  

thƣơng mại hóa nƣớc sinh hoạt, điện, trƣờng học và  

dịch vụ bệnh viện đã đẩy giá các dịch vụ thiết yếu  

này cao hơn khả năng chi trả của ngƣời nghèo, buộc  

họ phải bán những tài sản nhỏ nhoi của mình và tồn  

tại trong điều kiện thiếu thốn, để rồi cuối cùng cƣớp  

mất của họ quyền đƣợc sống trong nhân phẩm.  

Quyền có sức khỏe, Quyền được giáo dục  

  

Tư pháp - Sự từ chối hoạt động trợ giúp tƣ pháp  

khi có yêu cầu hoặc hỗ trợ tƣ pháp kịp thời; ví  

dụ: ở nhiều nƣớc, ngƣời nghèo không tiếp cận  

đƣợc hệ thống tƣ pháp do chi phí cao. Thanh niên  

trẻ ở các khu nhà ổ chuột, ngƣời dân tộc thiểu số,  

các nhóm thiểu số về chủng tộc hay tôn giáo là  

những ngƣời đầu tiên bị gom lại vì dễ dàng bị  

tình nghi phạm tội, cho dù họ không có hành vi  

phạm tội, hay những phụ nữ phải tìm kiếm sự can  

thiệp của cảnh sát về vấn đề bạo hành trong gia  

đình đều không đƣợc coi trọng ngay từ đầu rằng  

đây là vấn đề riêng tƣ. Do áp lực từ phía nhà  

nƣớc và các nhóm vận động hành lang có ảnh  

hƣởng, ngƣời ta thấy rằng các tòa án thƣờng trì  

hoãn  những  vấn  đề  tƣ  pháp  liên  quan  đến  bồi  

thƣờng cho ngƣời lao động, hoặc phục hồi cho  

ngƣời tàn tật. Điều này khiến ngƣời nghèo phải  

trả giá bằng sinh kế của họ.  

Pháp quyền và xét xử công bằng  

  

Tổ chức - Sự từ chối quyền đƣợc tổ chức, nắm  

quyền và chống lại sự bất công; ví dụ: nghèo ảnh  

hƣởng đến tự do của ngƣời lao động đƣợc tự tổ  

chức bản thân để có điều kiện lao động tốt hơn.  

  

Tham gia - Sự từ chối quyền đƣợc tham gia và  

gây ảnh hƣởng trong việc ra những quyết định có  

ảnh hƣởng đến cuộc sống; ví dụ: sự thỏa thuận  

ngầm ngày càng tăng về lợi ích chính trị và lợi  

ích công ty đã chiếm mất không gian để công dân  

có thể tham gia có hiệu quả trong những vấn đề  

công nhƣ cung cấp dịch vụ cơ bản. Mù chữ và  

thiếu thông tin do không có nơi cƣ trú làm cho  

ngƣời tỵ nạn không có quyền đƣợc quyết định  

tƣơng lai của họ. Hầu hết ngƣời Roma, do bản  

chất cuộc sống du mục, họ thậm chí còn không  

đƣợc liệt kê trong danh sách bầu cử và vì vậy  

không đƣợc tham gia bỏ phiếu.  

Nhân  phẩm  -  Sự  từ  chối  quyền  có  cuộc  sống  

đƣợc tôn trọng và nhân phẩm; ví dụ: ở các vùng  

nông thôn, các nhóm thiểu số về giai cấp, dân  

tộc, chủng tộc và nhóm thiểu số khác là các nhóm  

không có đất đai hoặc đất đai khó trồng trọt. Điều  

này làm cho họ buộc phải nhƣợng bộ nhân phẩm  

của mình để kiếm chút tiền công ít ỏi. Trẻ em  

đáng ra đƣợc đến trƣờng thì lại bị bóc lột sức lao  

động ở những công việc nhƣ tái chế chất thải,  

thuộc da hoặc làm nông nghiệp.  

Các nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi nghèo  

Mặc dù nghèo là một hiện tƣợng phổ biến và ảnh  

hƣởng tới ngƣời dân trên toàn thế giới, nhƣng nó  

đặc biệt ảnh hƣởng nghiêm trọng đối với phụ nữ  

và trẻ em.  

  

  13  
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Bần cùng hoá nữ giới đã trở thành một vấn đề  

nghiêm trọng ở những nƣớc có nền kinh tế đang  

chuyển đổi do sự gia tăng tình trạng nam giới di  

cƣ, thất nghiệp và do sự phổ biến những nền kinh  

tế hộ gia đình theo định hƣớng xuất khẩu. Những  

ngƣời làm việc trong những nền kinh tế nhƣ thế  

không đƣợc trả lƣơng cho sức lao động của họ.  

Hầu  hết  lao  động  nữ  không  có  hợp  đồng  và  

không đƣợc trả lƣơng. Phụ nữ mong muốn đƣợc  

làm việc nhƣ nam giới trong nhiều khu vực của  

nền kinh tế vì họ đƣợc xem là “lực  lƣợng lao  

động dễ bảo”. Ở nhiều cộng đồng, phụ nữ không  

đƣợc sở hữu hoặc không có quyền kiểm soát đất  

đai, nƣớc, tài sản và các nguồn lực khác và phải  

đối diện với những rào cản xã hội và văn hóa  

trong việc thực hiện các quyền con ngƣời của họ.  

 Quyền con người của phụ nữ  

Nghèo dẫn tới việc từ chối cơ hội đƣợc phát triển  

tiềm năng con ngƣời của trẻ em và khiến chúng  

có nguy cơ phải  đối diện với nạn bạo hành, buôn  

bán ngƣời, bóc lột và lạm dụng. Tỷ lệ tử vong  

cao ở trẻ sơ sinh và trẻ em thƣờng do suy dinh  

dƣỡng gây ra; tỷ lệ cao giữa trẻ em/ngƣời lớn  

cũng là một nguyên nhân nữa của nghèo về thu  

nhập. Cùng với sự gia tăng nhanh về đô thị hóa,  

số trẻ em sống trên đƣờng phố cũng ngày càng  

gia tăng. Khoảng 113 triệu trẻ em trên toàn thế  

giới  (97%  trong  số  này  ở  các  nƣớc  đang  phát  

triển) chƣa bao giờ đƣợc đến trƣờng và thƣờng bị  

gắn với những loại hình bóc lột hoặc lao động trẻ  

em  khác  nhau.  Hơn  nữa,  việc  thƣơng  mại  hóa  

ngày càng gia tăng các dịch vụ giáo dục và y tế  

đã tƣớc mất của trẻ em các quyền cơ bản hiến  

định ở nhiều nƣớc  

Quyền con người của trẻ em  

chung toàn cầu, tạo ra sự bất bình đẳng giữa các  

dân tộc Nam và Bắc. Đáng chú ý là ở cả nƣớc phát  

triển và đang phát triển, khoảng cách giữa ngƣời  

giàu và ngƣời nghèo vẫn ngày càng tăng.  

  

Các chương trình điều chỉnh về cơ cấu (SAPs)  

của Ngân hàng thế giới và các chƣơng trình bình  

ổn trọn gói của Quỹ Tiền tệ quốc tế đƣa ra hứa  

hẹn là sẽ tạo ra nhiều cơ hội mở rộng về việc làm,  

thu nhập, của cải và phát triển kinh tế thông qua  

hội nhập nền kinh tế quốc gia vào hệ thống kinh  

tế  toàn  cầu.  SAPs  muốn  xóa  nghèo  thông   qua  

nguyên   tắc  tài  chính  chặt  chẽ  mà  không  giải  

quyết sự bất bình đẳng trong chế độ phân phối.  

Điều  này  có  thể  làm  tăng  thêm  nghèo  khi  các  

nƣớc tiêu tiền để trả nợ, nhƣng lại bỏ qua những  

chi tiêu cho các dịch vụ cơ bản nhƣ y tế, giáo dục  

và nhà ở (Kinh nghiệm tốt, các báo cáo chiến  

lược giảm nghèo).  

  

Toàn cầu hóa tự do mới nhấn mạnh đến sản xuất  

phục vụ xuất khẩu và bỏ qua các quyền cơ bản của  

ngƣời dân là phải đƣợc đáp ứng các nhu cầu của họ  

và đƣợc kiếm sống có nhân phẩm. Sự tụt lùi về  

trách nhiệm phúc lợi của nhà nƣớc đối với y tế, giáo  

dục, lƣơng thực và nhà ở và thiếu những mạng lƣới  

an toàn đã tác động đến ngƣời nghèo. Lạm phát,  

giảm việc làm và sự xói mòn về tiền lƣơng thực  

tiễn do tự do hóa và tƣ nhân hóa tài sản gây ra cũng  

ảnh hƣởng đến ngƣời nghèo.  

  

Báo cáo Phát triển con ngƣời năm 2002 của UNDP  

chỉ ra rằng tăng trƣởng kinh tế nhanh ở những nƣớc  

vốn đã giàu ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Đại Tây Dƣơng  

cùng với tốc độ tăng trƣởng chậm ở Tiểu lục địa Ấn  

Độ cũng nhƣ tốc độ tăng trƣởng luôn chậm ở châu  

Tại sao nghèo vẫn tồn tại dai dẳng?  

Các chính phủ phƣơng Bắc kiểm soát sự điều hành  

Phi đã góp phần làm tăng thêm sự bất bình đẳng  

toàn cầu trong nửa cuối của thế kỷ XX. Thậm chí ở  

nền kinh tế thế giới. Họ nhất trí ủng hộ và duy trì  các quốc gia OECD (Tổ chức phát triển và hợp tác  

các cấu trúc thƣơng mại và tài chính nhằm tập trung  kinh tế),  những thành quả  do ngƣời  

của cải vào thế giới công nghiệp và loại bỏ các  có nhất nắm giữ. Mức thu nhập của 1% gia đình  

nƣớc và ngƣời nghèo nhất ra khỏi phần thịnh vƣợng  giàu có nhất tăng 140%,  

  12  

  

tất  cả  đều  giàu  

gấp  3   lần  so với  ngƣời  
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so  

3.  

những  gì  nhóm  khác,  hoặc  

QUAN ĐIỂM LIÊN VĂN  

•  Thu  

 tƣơng đƣơng với gần nhu nhập của 2 tỷ ngƣời  nhóm  ngƣời  nghèo  so  với  những  ngƣời  hoặc  

•  5%  

đƣợc  

nhập  của  25  triệu  ngƣời  Mỹ  giàu  nhất  Nghèo tương đối  

 
trung bình đã dẫn đến sự gia tăng mạnh về bất bình  

đẳng thu nhập và sự xuất hiện "người nghèo mới".  

 ngƣời giàu nhất trên thế giới có thu nhập  

gấp 114 lần so với 5% ngƣời nghèo nhất.  

 HÓA VÀ CÁC  

VẤN ĐỀ GÂY TRANH LUẬN  

  

Nghèo tương đối và nghèo tuyệt đối  

có nghĩa  

nghèo nhất trên thế giới.  

  

Ngày nay, ¼ ngƣời dân trên thế giới sống ở mức  

cực nghèo và bị đẩy ra ngoài rìa của xã hội. Theo  

 với  

mức sống trung bình/mức  

cụ thể. Nghèo tuyệt đối có nghĩa là ngƣời nghèo  

so  với  những  gì  đƣợc  cho  là  mức  yêu  cầu  tối  

Báo  cáo  Phát  triển  con  ngƣời  năm  2002  của  thiểu.  Một  cá  nhân  đƣợc  phân  loại  là  ngƣời  

UNDP, ƣớc tính 1,2 tỉ ngƣời sống ở mức chƣa  nghèo tuyệt đối theo tiêu chuẩn của Mỹ có thể  

đến 1 đô-la một ngày. Điều thú vị là, Báo cáo  đƣợc xem là nghèo tƣơng đối, ví dụ, trong bối  

Phát  triển  con  ngƣời  năm  2005  cho  biết  rằng  cảnh châu Phi.  

phƣơng pháp đánh giá này không đƣợc thừa nhận  

tuyệt đối nữa; thay vào đó, cần có số liệu cụ thể  

hơn để giám sát sự tiến bộ của quá trình tiến tới  

các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Do vậy,  

việc đánh giá sự phát triển trong quá trình này  

cũng  dẫn  đến  những  số  liệu  hết  sức  đáng  báo  

động,  chẳng  hạn  nhƣ  dự  đoán  cho  rằng  trong  

trƣờng hợp vẫn duy trì các chính sách nhƣ hiện  

nay thì, mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em sẽ bị  

bỏ lỡ và mục tiêu đảm bảo giáo dục tiểu học sẽ    

không đạt đƣợc. Điều này dẫn tới tình trạng 47    

triệu  trẻ  em  không  đƣợc  đến  trƣờng  vào  năm  

2015. Mặc dù cho đến nay đã có sự tiến bộ về  

tiếp  cận  nƣớc  uống  an  toàn  và  tiến  hành  tiêm  

chủng cơ bản, thì vẫn còn một số mục tiêu nhƣ  

đạt tỉ lệ biết đọc, biết viết, vẫn chƣa đƣợc thực  

hiện  đúng  mức.  Theo  Báo  cáo  Phát  triển  con  

ngƣời năm 2005, trên thế giới vẫn còn 800 triệu  

ngƣời bị mù chữ. Một vấn đề khác cần phải tiếp  

tục đƣợc xem xét là cam kết chống tử vong ở trẻ  

em. Đây là một thách thức đƣợc nhấn mạnh trong  

Báo cáo Phát triển con ngƣời năm 2005; theo đó,  

trong năm 2002, cứ 3 giây lại có một trẻ em dƣới  

5 tuổi chết. Cần phải làm nhiều hơn nữa, chẳng  

hạn nhƣ trong cuộc chiến chống HIV/AIDS, hay  

trong  chính  sách  của  một  vài  quốc  gia  bị  ảnh  

hƣởng nặng nề nhất đã từ chối và bỏ qua chủ đề  

này  hoặc  thậm  chí  nhấn  mạnh  đến  định  kiến.  

Chắc chắn rằng những vấn đề này sẽ không hỗ  

trợ cho việc đạt những MDG liên quan.  

 coi  là  

tiêu dùng ở một xã hội  

  

  13  

  

là một  ngƣời  hay  một  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jim Harvey, một ngƣời dân ở Possilpark thuộc  

nƣớc Anh, nói về trải nghiệm của anh về nghèo.  

Đây có thể đƣợc coi là nghèo tƣơng đối:  

"Nghèo! Nó có nghĩa gì đối với tôi?Tôi là một  

người đàn ông 48 tuổi, đã cưới vợ và có một gia  

đình  sống  không  phụ  thuộc.  Tôi  sống  ở  

Possipark,  nằm  ở  phía  Bắc  của  thành  phố  

Glasgow. Không có gì phải úp mở về nguồn gốc  

xuất thân từ giai cấp lao động của tôi. Có thể có  

một chút ít tranh luận về điều đó, vì trong nhiều  

năm qua tôi bị thất nghiệp và sống hoàn toàn phụ  

thuộc vào trợ cấp. Vậy, nghèo là gì?  

Đối với tôi, nó là tình trạng “khánh kiệt”. Không  

thể cải thiện được cuộc sống của tôi do nghèo về  

ăn uống và không thể tham gia các hoạt động  

giải trí. Ngoài ra, nghèo cũng dẫn đến sự kỳ thị.  
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Mặc dù nhu cầu kinh tế cơ bản của Jim đƣợc đáp  

ứng, nhƣng Jim phải trải qua sự loại trừ và trì trệ,  

và anh không hài lòng với cuộc sống hạn hẹp và  

bất lực. Cuộc sống bất lực của Jim cho thấy anh  

đã nghèo tƣơng đối nhƣ thế nào khi so với những  

ngƣời khác trong xã hội của anh. Họ là những  

ngƣời hoạt động về xã hội và chính trị.  

  

Sự loại trừ về mặt xã hội  

Sự loại trừ về mặt xã hội thƣờng đƣợc sử dụng  

đồng nghĩa với “nghèo tƣơng đối”, nhƣng các khái  

niệm này không giống nhau. Sự loại trừ về mặt xã  

hội có thể dẫn đến nghèo và đồng thời, sự loại trừ  

về mặt xã hội có thể là kết quả của nghèo. Trong  

trƣờng hợp của Jim, sự loại trừ về mặt xã hội đã  

làm tê liệt đời sống chính trị của anh, còn trong  

trƣờng hợp của cộng đồng Sahariya ở Bajasthan, sự  

nghèo về kinh tế và túng thiếu của họ là những yếu  

tố dẫn tới việc loại trừ họ ra khỏi xã hội.  

Câu hỏi thảo luận:  

Nếu những dịch vụ này đƣợc cung cấp đầy đủ thì  

sẽ giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và bệnh tật của phụ  

nữ và trẻ em; xung đột và chiến tranh ngày càng  

gia  tăng  nhằm  giành  sự  kiểm  soát  đối  với  các  

nguồn tài nguyên, gây ra sự bất ổn định về chính  

trị, xã hội và kinh tế.  

  

Lập luận cho rằng nhiều ngƣời nghèo đứng về  

phía sự tiến bộ của một quốc gia là không có giá  

trị, vì thực tế nó là chính sách phân phối lại của  

nhiều chính phủ theo kiểu trách nhiệm phân bổ  

những  thành  quả  của  phát  triển  sao  cho  công  

bằng. Tƣơng tự nhƣ vậy, ý tƣởng cho rằng ngƣời  

nghèo chịu trách nhiệm về tiêu dùng tài nguyên  

và sự suy thoái về môi trƣờng thì còn phải tranh  

cãi, vì thực tế ngƣời giàu có mức tiêu thụ cao hơn  

so với ngƣời nghèo.  

  

Liệu phát triển bền vững có dẫn đến giảm nghèo  

không?  

Nghèo làm cho ngƣời nghèo phải lựa chọn những  

cách sống không bền vững. Ví dụ, thiếu cơ sở vệ  

sinh và hệ thống chất thải, cũng nhƣ thiếu nhiên  

liệu có thể khiến ngƣời nghèo không còn sự lựa  

chọn nào khác là phải sử dụng những cách thức  

góp phần vào sự suy thoái về môi trƣờng. Chỉ khi  

các nƣớc phát triển quyết định tôn trọng những  

cam kết mà họ đƣa ra với thế giới, chẳng hạn nhƣ  

giảm khí thải hiệu ứng nhà kính, áp dụng các tiêu  

Có phải đông dân hơn thì tự nhiên sẽ trở nên  chuẩn  hiệu  quả  năng  lƣợng  và  đóng  thuế  giao  

nghèo hơn không?  

Ngƣời ta thƣờng tin rằng tăng trƣởng dân số cao  

ở các nƣớc kém phát triển và đang phát triển là  

nguyên  nhân  của  tình  trạng  nghèo  phổ  biến  ở  

những nƣớc này. Lập luận này đƣợc các chính  

phủ cả phƣơng Nam và Bắc ủng hộ để chuyển  

hƣớng quan tâm từ những vấn đề trọng tâm là  

nguyên nhân gốc rễ của nghèo ở những khu vực  

này. Đó là những vấn đề về  khai thác và bóc lột  

nguồn tài nguyên thiên nhiên liên tục vì lợi ích  

thƣơng mại của những nƣớc phát triển, dẫn đến  

việc tƣớc đoạt quyền của các cộng đồng dân cƣ  

đối với tài nguyên; thiếu phân bổ ngân quỹ cho  

những dịch vụ cơ bản nhƣ giáo dục, y tế và nƣớc.  

dịch đối với việc lƣu chuyển vốn qua biên giới,  

thì phát triển bền vững mới có thể đạt đƣợc, đem  

lại việc giảm nghèo đáng kể.  

  

Có thể tài trợ để xóa nghèo được không?  

Có. Chi phí bổ sung để có đƣợc các dịch vụ xã  

hội cơ bản cho tất cả mọi ngƣời ở các nƣớc đang  

phát triển ƣớc tính khoảng 40 tỷ đô-la mỗi năm,  

nghĩa là xấp xỉ 1/10 ngân sách quốc phòng của  

Mỹ trong năm 2002-2003 hoặc thấp hơn 8 tỷ đô-  

la so với thu nhập ròng của ngƣời giàu nhất năm  

2001-2002. Hầu hết những nguồn lực này cũng  

có thể bắt nguồn từ việc tái cơ cấu lại chi tiêu  

hiện nay của chính phủ các quốc gia và các ngân  

  

  12  

Bên cạnh đó còn có một trạng thái thờ ơ với cảm  

xúc hư vô, bị áp bức, vô giá trị, bị loại trừ, [...]  

Tại sao? Tại sao lại là tôi?..."  

Liên  minh  chống  nghèo  Lothian:  

 http://www.lapa.org.uk.  

  

 

  

http://www.lapa.org.uk/
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hàng đa phƣơng (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng  

phát triển châu Á, và các tổ chức khác) và các cơ  

quan viện trợ khác.  

  

Tài trợ xóa nghèo sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu các  

định chế quốc tế nhƣ Ngân hàng thế giới, Quỹ  

Tiền tệ quốc tế và chính phủ các nƣớc OECD  

thực sự quyết định xóa các khoản nợ hiện nay  

theo các cam kết cụ thể của các chính phủ nhằm  

phân  bổ  các  quỹ  cho  việc  xóa  nghèo  dựa  trên  

những yêu cầu xã hội tại chỗ.  

Chi phí ƣớc tính sẽ giảm hơn nữa nếu các nƣớc  

liên quan quyết định tiến hành cải cách mạnh mẽ  

trong lĩnh vực phân phối lại của cải và nguồn lực,  

và nếu họ quyết định dành ƣu tiên cho chi phí  

phát triển hơn là chi tiêu cho quốc phòng.  

  

4. THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT  

  

Tại khóa họp Thiên niên kỷ của Đại hội đồng  

Liên hiệp quốc năm 2000, nguyên thủ các quốc  

gia và chính phủ đã bày tỏ trách nhiệm tập thể  

của họ trong việc mong muốn đề cao nguyên tắc  

nhân  phẩm,  bình  đẳng  và  công  bằng  trên  bình  

diện toàn cầu. Họ đã đề ra 8 mục tiêu phát triển  

và xóa nghèo cần đạt đƣợc vào năm 2015. Những  

mục tiêu này gồm: xóa cực nghèo và đói, đạt phổ  

cập giáo dục tiểu học, thúc đẩy bình đẳng giới và  

nâng cao quyền năng cho phụ nữ, giảm tỷ lệ tử  

vong ở trẻ em, nâng cao sức khỏe bà mẹ, đảm  

bảo  sự  bền  vững  về  môi  trƣờng,  và  phát  triển  

quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển. Thập kỷ  

1997-2006 đã đƣợc tuyên bố là thập kỷ đầu tiên  

của  Liên  hiệp  quốc  về  xóa  nghèo.  Hàng  năm,  

ngày 17/10  đƣợc lấy là Ngày quốc tế của Liên  

hiệp quốc về xóa nghèo.  

  

  

Toàn cầu hóa và những tác động gây tranh cãi  

của nó đang tạo ra những hình thức nghèo mới.  

Hơn nữa, những hình thức  mới này đƣợc biểu  

hiện ở các xã hội có trình độ phát triển xã hội,  

chính  trị  và  kinh  tế  khác  nhau,  ngƣời  dân  có  

những  niềm  tin,  tín  ngƣỡng  và  văn  hóa  khác  

nhau. Ví dụ, tác động của toàn cầu hóa với châu  

Phi là hoàn toàn khác với tác động của nó với Ấn  

Độ, chủ yếu là do điều kiện xã hội, chính trị và  

kinh tế khác nhau ở châu Phi khi so sánh với Ấn  

Độ. Những khác biệt rõ nét giữa các nền văn hóa  

và các khu vực địa lý cũng có tác động đến nhận  

thức của ngƣời dân về những nguy cơ nẩy sinh  

do sự bần cùng và bị gạt ra ngoài lề xã hội.  

  

Chính vì vậy, vấn đề quan trọng là cần phát triển  

hơn nữa khung giám sát những hình thức nghèo  

khác nhau ở cấp toàn cầu và địa phƣơng, đồng  

thời trao quyền cho ngƣời dân để họ tăng cƣờng  

sự phản kháng và đấu tranh chống lại những lực  

lƣợng bóc lột.  

Hiến chƣơng của Liên hiệp quốc và Tuyên ngôn  

Thế giới về quyền con ngƣời đã tạo ra một khuôn  

khổ đạo đức để xây dựng một hệ thống mới về  
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CÁC  MỤC  TIÊU  PHÁT  TRIỂN  THIÊN  

NIÊN KỶ  

Mục tiêu 1:  

Xóa cực nghèo và đói  

Mục tiêu 2:  

Đạt phổ cập giáo dục tiểu học  

 

Mục tiêu 3:  

Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng  

cho phụ nữ  

Mục tiêu 4:  

Giảm tử vong ở trẻ em  

Mục tiêu 5:  

Nâng cao sức khỏe của bà mẹ  

Mục tiêu 6:  

Chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác  

Mục tiêu 7:  

Đảm bảo sự bền vững về môi trƣờng  

Mục tiêu 8:  

Phát triển mối quan hệ đối tác toàn cầu vì phát  

triển  

(Nguồn: Các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ  

của Liên hiệp quốc:  

 http://www.un.org/millennium-goals)  
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quyền và nghĩa vụ, nhấn mạnh cao nhất đến việc  

đảm bảo nhân phẩm, hòa bình và an ninh con  

ngƣời cho tất cả mọi ngƣời trong giai đoạn sau  

Chiến tranh thế giới thứ hai.  

  

Chính  phƣơng  pháp  tiếp  cận  thực  tiễn  đối  với  

quyền con ngƣời đã tạo điều kiện đáp ứng tính  

chất đa diện của nghèo. Phƣơng pháp tiếp cận  

này vƣợt lên cả tính từ thiện, ghi nhận rằng thoát  

nghèo chỉ có thể thực hiện đƣợc khi ngƣời nghèo  

đƣợc trao quyền thông qua giáo dục quyền con  

ngƣời.  Nó  khẳng  định  rằng  ngƣời  nghèo  có  

những quyền đƣợc pháp luật ghi nhận, và rằng  

các chủ thể nhà nƣớc và phi nhà nƣớc có nghĩa  

vụ pháp lý phải thực hiện. Trong khi từng quốc  

gia có trách nhiệm chính là phải hiện thực hóa  

Nhận xét Kết luận của Uỷ ban về các quyền kinh tế,  

xã hội và văn hóa đối với nhiều báo cáo của các  

quốc gia thành viên cho thấy việc thiếu tính rõ ràng  

về vị trí của Công ƣớc trong luật quốc gia, thiếu  

thực thi pháp luật dựa trên các cam kết quốc tế về  

quyền con ngƣời, và thiếu thông tin về văn kiện  

quốc tế là những yếu tố cản trở. Các báo cáo cho  

rằng gánh nặng về nợ nần, thiếu số liệu tổng hợp,  

tham nhũng tràn lan trong các cơ quan nhà nƣớc,  

các chế độ quân sự hạn chế vai trò của Tòa án, và  

những ảnh hƣởng tôn giáo bảo thủ cố hữu áp đặt sự  

phân biệt đối xử đều hiện diện trong quá trình thực  

thi các chiến lƣợc giảm nghèo.  

  

Mặc dù số quốc gia phê chuẩn các công ƣớc đã  

quốc gia khác và các chủ thể phi nhà nƣớc cũng  

có nghĩa vụ phải góp phần và hỗ trợ quá trình  việc thực hiện trong thực tiễn. Thiếu  thiện chí  

này. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt trong  chính trị của các chính phủ, xung đột trong các  

việc  thiết  lập  những  hệ  thống  thƣơng  mại  đa  

phƣơng đồng đều, công bằng và phi chủ nghĩa  

bảo hộ, một dòng trợ giúp tài chính đầy đủ, và  

trong việc đảm bảo rằng ngƣời nghèo đƣợc tham  

gia vào quá trình phát triển trong thế giới đang  

toàn cầu hóa này.  

  

Những giá trị này đƣợc thể hiện trong các tuyên  

bố  chính  trị,  nhƣ  Tuyên  bố  Rio,  Chƣơng  trình  

nghị sự 21, Tuyên bố Copenhagen, Cƣơng lĩnh  

hành  động  Bắc  Kinh  và  Chƣơng  trình  nghị  sự  

Habitat. Đây là các tuyên bố do các quốc gia thiết  

kế nên giống nhƣ là kiến trúc phát triển quốc tế  

để xóa nghèo và coi đó là một yêu cầu không thể  

thiếu để phát triển bền vững.  

  

Các cơ quan Điều ước giám sát nghèo  

Các cơ quan giám sát thẩm định báo cáo quốc gia  

theo  thời  điểm  định  kỳ,  có  thể  tiếp  nhận  các  

khiếu nại, và đƣa ra nhận xét và khuyến nghị với  

các quốc gia, các định chế kinh tế, các cơ quan  

của Liên hiệp quốc và các chủ thể khác nhằm   

thực hiện các bƣớc đi cải thiện thành tích quyền  

con ngƣời, kể cả việc xóa nghèo.  

cam kết dựa trên những cƣơng lĩnh quốc tế, nhƣ  

WTO  (ví  dụ:  TRIPS  có  thể  dẫn  đến  tăng  giá  

thuốc để làm thỏa mãn lòng tham của các công  

ty, và do vậy từ chối quyền con ngƣời cơ bản của  

các cá nhân đƣợc có một cuộc sống khỏe mạnh  

và có nhân phẩm) và phân bổ nguồn lực không  

đồng đều để thực hiện rất nhiều cam kết đều là  

những mối đe dọa chủ yếu.  

Báo cáo viên đặc biệt và các chuyên gia độc lập   

Uỷ ban Liên hiệp quốc về quyền con ngƣời đã  

chỉ định hai chuyên gia độc lập - một có nhiệm  

vụ báo cáo lên nhóm công tác đặc biệt về tình  

hình  thực  hiện  quyền  phát  triển  (Nghị  quyết  

1998/72), còn ngƣời kia có trách nhiệm điều tra  

và  đƣa  ra  khuyến  nghị  về  tác  động  của  cực  

nghèo  đối  với  quyền  con  ngƣời  (Nghị  quyết  

1998/25).  Chuyên  gia  độc  lập  về  quyền  con  

ngƣời  và  cực  nghèo  đánh  giá  các  biện  pháp  

đƣợc thực hiện ở cấp quốc gia và quốc tế nhằm  

thúc đẩy việc thụ hƣởng đầy đủ các quyền con  

cam kết, ý  

các quyền con ngƣời của công dân của họ, thì các  tăng  mạnh  kể  từ  năm  1990,  nhƣng  vẫn  còn  

khoảng cách lớn  đồ chính sách và  
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ngƣời của những ngƣời sống trong hoàn cảnh  

cực nghèo, thẩm định những trở ngại và tiến bộ  

đạt  đƣợc  bởi  những  ngƣời  sống  trong  hoàn  

cảnh  cực   nghèo,  đồng  thời  đƣa  ra  những  

khuyến nghị và đề xuất trong lĩnh vực trợ giúp  

kỹ thuật, những lĩnh vực khác để giảm và tiến  

tới xóa nghèo hoàn toàn.  

  

Trong báo cáo gửi lên Uỷ ban Liên hiệp quốc   

về  quyền  con  ngƣời  (E/CN.4/2001/54,  ngày  

16/02/2001), Chuyên gia độc lập đã trình bày  

những phát hiện cơ bản về cách thức chuyển  

đổi tình trạng của ngƣời nghèo. Để thực hiện  

những yêu cầu này, giáo dục quyền con ngƣời  

là cần thiết nhằm trao quyền cho ngƣời nghèo  

và giúp họ thay đổi vận mệnh của mình. Quá  

trình giáo dục quyền con ngƣời đẩy mạnh và  

tăng  cƣờng  phân tích  cơ bản trong mọi hoàn  

cảnh và thực tiễn mà ngƣời nghèo phải đối mặt.  

Nó cung cấp kiến thức, kỹ năng và năng lực  

phù hợp để đƣơng đầu với những lực lƣợng gây  

nên sự nghèo khổ của họ. Giáo dục quyền con  

ngƣời tạo điều kiện để xây dựng các tổ chức và  

thiết lập mạng lƣới tự hỗ trợ lẫn nhau, nhờ đó  

có thể đòi quyền và từng bƣớc hiện thực hoá tất  

cả các quyền con ngƣời và xóa bỏ nghèo hoàn  

toàn. Trong báo cáo năm 2004, Chuyên gia độc  

lập về quyền con ngƣời và cực nghèo, bà A-Z.  

Lizin, ngƣời Bỉ, đã chỉ ra rằng "tổng ngân sách  

quân sự toàn thế giới chỉ riêng trong năm 2003  

sẽ đủ chi phí xây dựng tất cả các trƣờng học  

mà châu Phi cần cho trẻ em từ 0 đến 18 tuổi và  

trả lƣơng cho giáo viên  trong 15 năm".  

  

ĐIỀU NÊN BIẾT  

Hiện đang xuất hiện sự đồng thuận dựa trên kinh  

nghiệm về phong trào nhân dân và hoạt động của  và các nguồn lực của chính ngƣời nghèo, phổ cập  

các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các cơ quan  

viện trợ. Theo đó, để phát triển đến với ngƣời  cấp những giống bò lai tạo, thay vì đất đai, cho  

nghèo, cần có một số bƣớc đi căn bản liên quan  ngƣời không có đất, cấp cho các khoản vay đặc  

cách đất  và kiểm soát sinh kế  

giáo dục,  và dinh dƣỡng. Cần  
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Mục tiêu phát triển và xóa nghèo: Đến năm  

2015, phải giảm tỷ lệ dân số thế giới có thu  

nhập chƣa đến 1 đô-la một ngày và giảm tỷ lệ  

ngƣời bị đói.  

Các chiến lược nâng nghèo nhờ tăng thu nhập  

•  Đảm bảo sự hỗ trợ cho các sáng kiến kinh tế  

và  xã  hội  của  quốc  gia  tập  trung  vào  giảm  

nghèo;  

•  Tăng cƣờng năng lực cung cấp dịch vụ xã hội  

cơ bản;  

•  Trợ  giúp  nâng  cao  năng  lực  về  đánh  giá  

nghèo, giám sát và xây dựng kế hoạch.  

Đói  

•  Đánh giá những hành động đã đƣợc thực hiện  

kể từ Hội nghị Thƣợng đỉnh thế giới về lƣơng  

thực năm 1996 và đề xuất những kế hoạch  

mới ở cấp quốc gia và quốc tế nhằm đạt đƣợc  

các mục tiêu về xoá đói;  

•  Đảm  bảo  rằng  các  chính  sách  lƣơng  thực,  

thƣơng  mại  nông  sản  và  thƣơng  mại  nói  

chung nhằm thúc đẩy an ninh lƣơng thực cho  

tất  cả  mọi  ngƣời  thông  qua  một  hệ  thống  

thƣơng mại toàn cầu công bằng và bình đẳng;  

•  Tiếp tục dành ƣu tiên cho nông dân, và hỗ trợ  

các nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức  

về môi trƣờng và thúc đẩy sử dụng các công  

nghệ đơn giản, chi phí thấp.  

(Nguồn: Đại hội đồng Liên hiệp quốc. 2001.  

Lộ trình tiến tới thực hiện Tuyên bố thiên niên  

kỷ của Liên hiệp quốc. Tài liệu có tại địa chỉ:  

 http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a563  

26.pdf).  

  

 

đến  cải  đai, sở  hữu  

y   tế,  nhà ở  cung  

http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a563


 

97 Tìm Hiểu Về Quyền Con Người – Wolfgang Benedek – www.vietnamvanhien.net 
 

 
  

biệt để mua đất làm nông nghiệp mà không cần  

phải giải quyết những nhu cầu cơ sở hạ tầng khác  

trong hoàn cảnh việc canh tác phụ thuộc vào thủy  

lợi, cung cấp trƣờng học linh hoạt cho lao động  

trẻ em hơn là đảm bảo chúng đi học đầy đủ ở  

trƣờng học; đó là những phƣơng pháp tiếp cận  

vẫn  chƣa  vận  hành!  Chúng  chỉ  tập  trung  vào  

nghèo. Vấn đề chủ yếu là ý chí chính trị và chính  

sách phân phối lại.  

  

Xóa nghèo có hiệu quả sẽ thành công khi nó diễn  

ra ở cấp địa phƣơng, đƣợc phân cấp quản lý. Chỉ  

khi ngƣời nghèo tham gia với tƣ cách là chủ thể,  

chứ không phải với tƣ cách là các khách thể của  

quá trình phát triển, thì lúc đó họ mới có thể thúc  

đẩy phát triển con ngƣời bình đẳng.  

  

1. KINH NGHIỆM TỐT  

Người nghèo được tiếp cận ngân hàng  

Ngân hàng Grameen, Bangladesh, khởi đầu với  

chức năng là một tổ chức tín dụng quy mô nhỏ  

trong phạm vi làng xã ở Jobra năm 1976. Đến  

năm 2002, nó đã đạt tới 2,4 triệu ngƣời vay, 95%  

trong  số  này  là  phụ  nữ.  Với  1.175  chi  nhánh,  

ngân hàng cung cấp dịch vụ ở 41.000 ngôi làng,  

chiếm hơn 60% số làng ở Bangladesh.  

  

Ngân hàng Grameen tập trung huy động ngƣời  

nghèo và để họ phát triển cơ bản thông qua tích  

lũy vốn tại chỗ và tạo tài sản. Mục đích của nó là  

mở rộng các dịch vụ ngân hàng sang cho ngƣời  

nghèo  ở  nông  thôn  Bangladesh,  xóa  tình  trạng  
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Những  bài  học  chung  và  cụ  thể  từ  kinh  

nghiệm địa phương, quốc gia và quốc tế trong  

lĩnh vực giảm nghèo:  

•  Nghèo  một vấn đề xã hội, văn hóa và chính  

trị, tƣơng tự nhƣ vấn đề kinh tế.  

•  Nâng cao quyền năng chính trị và kinh tế cho  

ngƣời nghèo chính là phƣơng thức xóa nghèo.  

•  Quyền đƣợc thông tin và giáo dục quyền con  

ngƣời, tạo điều kiện cho những đối tƣợng bị  

gạt khỏi xã hội nhận thức đƣợc về các quyền  

con ngƣời của họ và điều này có thể khiến họ  

hành động.  

•  Xây  dựng các tổ chức của nhân dân sẽ tăng  

cƣờng sức mạnh tập thể của họ; từ đó, họ có  

thể đòi các quyền con ngƣời của mình. Thông  

qua việc nâng cao quyền năng, ngƣời nghèo  

có  thể  khẳng  định  quyền  của  mình  với  các  

nguồn lực và tăng cƣờng nhân phẩm và tính  

tự tôn trọng.  

•  Đảm bảo công việc có tiền công có thể sống  

đƣợc và tiếp cận các nguồn lực sinh kế vẫn là  

một chìa khóa để giảm nghèo.  

•  Giảm nghèo phải đi kèm với giảm bất bình  

đẳng. Phải đặt ƣu tiên vào xóa bỏ mọi hình  

 

là  

thức phân biệt đối xử với phụ nữ, cũng nhƣ  

phân biệt đối xử dựa trên đẳng cấp, chủng tộc  

và dân tộc.  

•  Tăng cƣờng chi tiêu cho giáo dục, y tế, nhà ở,  

nƣớc, vệ sinh và cung cấp lƣơng thực với chi  

phí đủ để có thể đáp ứng đƣợc việc giảm nghèo.  

•  Nhà  nƣớc và các cơ quan nhà nƣớc có vai trò  

quan trọng trong giảm nghèo, đặc biệt trong  

kỷ nguyên toàn cầu hóa.  

•  Nâng cao trách nhiệm của các định chế phát  

triển, tài chính quốc tế và trong nƣớc sẽ đƣa  

đến đảm bảo sự tăng trƣởng kinh tế công bằng  

và bình đẳng.  

•  Nhiều nƣớc trên thế giới vẫn chƣa sẵn sàng  

xóa  nghèo  ngay.  Những  nỗ  lực  của  họ  cần  

phải đƣợc hỗ trợ và bổ trợ bằng sự trợ giúp và  

hợp tác quốc tế.  

•  Xóa  nợ  có  mối  quan  hệ  trực  tiếp  tới  giảm  

nghèo. Nếu việc xóa nợ gắn chặt với đầu tƣ  

vào ngành giáo dục, y tế và các nghành khác,  

thì chúng sẽ góp phần vào giảm nghèo.  

•  Chiến tranh và xung đột cũng làm gia tăng  

nghèo.  Những  nỗ  lực  xóa  nghèo  mà  không  

đảm bảo điều kiện hòa bình và an ninh thực tế  

thì đều thất bại.  
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•  Do  

các PRSP. Đến tháng 3/2006, 25 quốc gia đã đạt  

đƣợc điểm quyết định theo HIPC ban đầu và 4  docs/Broch_Ang.pdf.   

cơ quan có trách nhiệm của quốc gia xây dựng  hơn  và  hiện  

(Nguồn:  Ngân  hàng  Grameen:  

 http://www.grameen-info.org/bank).  

  

Sáng kiến 20-20 của Mali  

Tiếp sau Hội nghị thƣợng đỉnh xã hội thế giới ở  

Copenhagen  năm  1995,  Mali  đã  thông  qua  sáng  

kiến 20-20, nghĩa là bình quân 20% chi tiêu ngân  

sách và 20% viện trợ quốc tế sẽ đƣợc sử dụng để tài  

trợ các dịch vụ xã hội cơ bản nhất ở nƣớc này. Bên  

cạnh đó, từ năm 1995, tháng 10 đƣợc coi là "Tháng  

đoàn kết và đấu tranh chống loại trừ xã hội".  

  

Báo cáo Chiến lược Giảm nghèo (PRSPs)  

Năm 1999, mọi ý kiến nhất trí cho rằng các chiến  

lƣợc giảm nghèo cùng tham gia ở cấp quốc gia sẽ  

là cơ sở cho tất cả các khoản vay thỏa nhƣợng  

của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế  

IMF,  và  cho  việc  xóa  nợ  theo  sáng  kiến  tăng  

cƣờng  các  nƣớc  nghèo  nợ  nặng  (HIPC).  Cách  

tiếp cận này đƣợc phản ánh trong quá trình các  

 
bóc lộc bởi những ngƣời cho vay tiền, tạo cơ hội  

lao động tự chủ cho nguồn nhân lực chƣa đƣợc  

sử dụng và sử dụng chƣa hiệu quả, tổ chức ngƣời  

gặp khó khăn theo cách thức họ hiểu và đảm bảo  

phát triển kinh tế - xã hội, tự cƣờng thông qua hỗ  

trợ lẫn nhau.  

  

Với việc tập trung vào những ngƣời có nhu cầu  

tín dụng lớn nhất, ngân hàng đã khẳng định thực  

tế là ngƣời nghèo đáng tin nhất. Ngân hàng giải  

quyết gánh nặng kép là giới và nghèo mà phụ nữ  

nghèo phải đối diện. Ngân hàng Grameen có khả  

năng  khởi  xƣớng  những  thay  đổi  quan  trọng  

trong hình thức sở hữu phƣơng tiện sản xuất và  

môi trƣờng sản xuất ở khu vực nông thôn. Những  

thay đổi này có ý nghĩa, không chỉ đơn thuần vì  

chúng có thể đƣa ngƣời nghèo vƣợt lên chuẩn  

nghèo, mà còn vì, với sự hỗ trợ hợp lý, chúng  

nƣớc  đạt  điểm  hoàn  thành  theo  cơ  chế  tăng  

cƣờng năm 1999 và hiện giờ tiếp nhận khoản cứu  

trợ lên tới 40 tỷ đô la trong thời gian tới.  

  

Tất cả các PRSP đƣợc xây dựng trên cơ sở xem  

xét  5  nguyên  tắc  cốt  lõi,  nhấn  mạnh  đến  phát  

triển và thực hiện các chiến lƣợc giảm nghèo:  

  quốc gia chủ động - với sự tham gia trên  

 diện rộng của xã hội dân sự và khu vực tƣ  

 nhân trong tất cả các bƣớc hoạt động;  

•  Định hƣớng vào kết quả - tập trung vào các  

 kết quả mang lại lợi ích cho ngƣời nghèo;  

•  Toàn diện trong việc ghi nhận bản chất đa cấp  

 độ của nghèo;  

•  Định hƣớng quan hệ đối tác - với sự tham gia  

 có điều phối của các đối tác phát triển (song  

 phƣơng, đa phƣơng, và phi chính phủ);  

giải phóng sức sáng tạo lớn ở các ngôi làng. Hoạt  •  Dựa trên tầm nhìn dài hạn về giảm nghèo.  

động của Ngân hàng Grameen cũng đƣợc mong  

muốn  thực  hiện  ở  các  nƣớc  láng  giềng  khác.  
(Nguồn:  Sao  Tomé  và  Principe:   http://www.  

worldbank.org/poverty/strategies/overview.ht).  

  

PRSP vẫn bị các nhóm xã hội dân sự chỉ trích vì  

một  số  những  thiếu  sót  quan  trọng,  chẳng  hạn  

nhƣ cơ cấu tài trợ phụ thuộc nặng nề, bị viện trợ  

nƣớc  ngoài  chi  phối  và  phụ  thuộc  vào  mong  

muốn thúc đẩy đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. Sự  

tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là của  

các nhóm ngoài lề xã hội, vẫn còn là vấn đề đặt  

ra vì còn thiếu các cơ chế mang tính thể chế cho  

sự tham gia của họ cũng nhƣ những trở ngại nhƣ  

thông tin và tài liệu không sẵn có bằng ngôn ngữ  

bản địa để họ có thể hiểu. Những hạn chế này  

cũng nhƣ các hạn chế khác cần phải đƣợc giải  

quyết kịp thời hơn nữa. Để giải quyết sự chỉ trích  

trên, Cao ủy Liên hiệp quốc về quyền con ngƣời  

đã giao cho ba chuyên gia (Paul Hunt, Manfred  

Nowak và Siddiq Osmani) thẩm định việc lồng  

ghép quyền con ngƣời vào các chiến lƣợc giảm  

nghèo. Nghiên cứu của họ đã đƣợc phát triển sâu  

 đƣợc  đăng  tải  tại  

http://www.ohchr.org/english/about/publications/  

  

  13  

http://www.grameen-info.org/bank
http://www/
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vững, thúc ép các chính phủ  

 
  

Nước của chúng ta không để bán  

Hội đồng ngƣời dân Canada là tổ chức giám sát  

của  các  công  dân  ƣu  tú  Canada,  gồm  hơn  

khắp cả nƣớc. Hoàn toàn không theo đảng phái  

nào, Hội đồng tiến hành vận động hành lang đối  

với các nghị sỹ, tiến hành nghiên cứu, và tổ chức  

các  chiến  dịch  vận  động  trên  toàn  quốc  nhằm  

cảnh báo về một số vấn đề quan trọng nhất của  

đất nƣớc: bảo đảm các chƣơng trình xã hội, thúc  

đẩy  công  bằng  về  kinh  tế,  đổi  mới   dân  chủ,  

khẳng  định  chủ  quyền  của   Canada,  thúc   đẩy  

những giải pháp thƣơng mại tự do cho các công  

ty, và bảo tồn môi trƣờng.  

Đầu năm 1999, Hội đồng đã tổ chức thành công  

chiến dịch bảo vệ ngƣời Canada và môi trƣờng  

của họ trƣớc hậu quả của việc xuất khẩu khối  

lƣợng lớn nƣớc ra nƣớc ngoài và tƣ nhân hóa.  

Chiến dịch này xuất phát từ niềm tin cho rằng  

nƣớc  là  tài  nguyên  chung  thuộc  về  tất  cả  mọi  

ngƣời và không ai có quyền chiếm dụng hoặc thu  

lợi từ nó. Nhận ra mối lợi cố hữu của các tập  

đoàn và các nhà đầu tƣ, coi các hồ nƣớc ngọt,  

sông và tầng nƣớc ngầm là những bể chứa giàu  

có để khai thác, chiến dịch này đã vận động công  

luận và có hành động chống lại việc biến nguồn  

tài nguyên vô giá này thành hàng hóa và bị tƣ  

nhân hóa.  

  

Ghi nhận sự chống đối ngày càng tăng trƣớc việc  

tƣ nhân hóa và ăn trộm nƣớc của các công ty trên  

toàn thế giới, và để kích động sự chống đối này  

thành một tầm nhìn mới về tƣơng lai của hành  

tinh, Hội đồng ngƣời dân Canada cùng với nhiều  

tổ chức trên toàn thế giới đã phát động xây dựng  

một Hiệp ƣớc Toàn cầu về nƣớc tại Diễn đàn xã  

hội  thế  giới,  ở  Porto  Alegre,  Brazil,  tháng  

nghiệp, và cam kết đặt mục tiêu cụ thể và theo  

thời gian biểu nhằm giảm tác động tiêu cực của  

những dấu ấn trên là một ví dụ tích cực về việc  

kiểm tra thiệt hại đối với môi trƣờng do chính  

phủ của một nƣớc công nghiệp thực hiện; Chính  

phủ Hà Lan đã có báo cáo về sự tiến bộ của việc  

này lên Uỷ ban Liên hiệp quốc về phát triển bền  

vững, cùng với các báo cáo về thực hiện Chƣơng  

trình Nghị sự 21.  

  

Thoát đói  

“Thực  phẩm  trên  hết”  (Food  First),  là  một  tổ  

chức có trụ sở tại California, Mỹ, về cam kết xóa  

bỏ những bất công gây ra đói. Tổ chức này tin  

rằng tất cả mọi ngƣời có quyền cơ bản đƣợc tự  

nuôi sống bản thân và rằng họ phải đƣợc quyền  

kiểm  soát  dân  chủ  thực  sự  đối  với  nguồn  tài  

nguyên cần thiết cho sự tồn tại của bản thân và  

gia đình họ. Tổ chức này cũng hoạt động để thức  

tỉnh ngƣời dân về khả năng và sức mạnh của họ  

nhằm đem lại sự thay đổi về xã hội thông qua  

tiến  hành  nghiên   cứu,  phân  tích,  giáo  dục  và  

tuyên  truyền  vận  động  để  phá  vỡ  những  điều  

hoang tƣởng và tìm ra nguyên nhân gốc rễ, xác  

định những trở ngại cho sự thay đổi và tìm cách  

loại bỏ những trở ngại đó, đánh giá và công bố  

những biện pháp khác thành công và nhiều triển  

vọng  (Nguồn:  Foodfirst  -  Viện  nghiên  cứu  

chính  sách  lương  thực  và  phát  triển:   

http://www.foodfirst.org).   

  

Công bằng về kinh tế  

nghị thƣợng đỉnh thế giới về phát triển bền vững  

ở  Nam  Phi,  tháng  8/2002.  Hoạt  động  của  Hội  con  ngƣời  (bao  gồm  cả  bình  đẳng  giới),  các  

đồng đã mở rộng sang cả các dịch vụ công từ  quyền kinh tế và công bằng, phát triển công bằng  

thiện khác, nhƣ y tế, giáo dục cũng nhƣ các vấn  hƣớng tới  

đề  thƣơng  mại  và  đầu  tƣ.  (Nguồn:  Hội  đồng  trò thích hợp của họ và đấu tranh vì quan hệ kinh  

người dân Canada: http://www.canadians.org).   trên phạm vi  các quốc  

02/2002. Đề xuất này đã đƣợc trình bày tại Hội  Liên  minh  thoát  nợ  (FDC),  có  trụ  s   

 Một tương lai bền vững  

 Ví dụ của Hà Lan về đánh giá quy mô và tác  

 động  của  "dấu  ấn  sinh  thái"  của  họ  trong  các  

100.000  thành  viên  và  hơn  70  chi  nhánh  trên  ngành then chốt, bao gồm năng lƣợng và nông  

 ở  ở  

Philippines, hoạt động vì sự bình đẳng phát triển  

  12  

và bền  vai  

tế  có lợi  toàn  cầu  giữa  gia.  

http://www.foodfirst.org/
http://www.canadians.org/
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freedomfromdebtcoalition.org).  

  

Hiệp định Cotonou  

Hiệp  định  quan  hệ  đối  tác  giữa  ALP  và  Cộng    

đồng  châu  Âu  đƣợc  ký  tại  Cotonou,  ngày  

23/6/2000, đặc biệt nhấn mạnh đến an ninh lƣơng  

thực. Điều 54 đề cập riêng đến vấn đề an ninh  

lƣơng thực và, vì vậy, ghi nhận vai trò quan trọng  

của an ninh lƣơng thực trong việc đảm bảo an  

ninh con ngƣời và phúc lợi của ngƣời dân. Hiệp  

định này cũng thể hiện sự phát triển nhóm các ƣu  

tiên trong chính sách trợ giúp phát triển hiện nay  

của Liên minh châu Âu (EU) đối với việc thúc  

đẩy an ninh con ngƣời.  

 
FDC nỗ lực ủng hộ chiến dịch toàn cầu xóa nợ  

cho các nƣớc nghèo nhất trên thế giới. Liên minh  

này còn hoạt động trên một số lĩnh vực khác nhƣ  

an ninh lƣơng thực, chi tiêu công và tác động của  

các chính sách kinh tế đối với phụ nữ. Hoạt động  

tuyên truyền vận động của tổ chức này là lồng  

ghép những nhiệm vụ quan trọng vào giáo dục và  

thông tin cho ngƣời dân, vận động quần chúng,  

nghiên cứu và phân tích chính sách, xây dựng  

liên  minh  và  thiết  lập  mạng  lƣới  ở  cấp  tỉnh.  

(Nguồn:  Liên  minh  thoát  nợ:   http://www.    

  

2. CÁC XU THẾ  

  

Tiến bộ hƣớng tới các mục tiêu phát triển thiên  

niên kỷ - Liệu các quốc gia đã đi đúng hƣớng  

chƣa?  

Nhiều  nƣớc  đã  đạt  đƣợc  tiến  bộ  quan  trọng,  

nhƣng nhiều nƣớc khác, nói chung là các nƣớc  

nghèo nhất, dƣờng nhƣ không thể đạt đƣợc các  

mục tiêu này. Kết quả phân tích 5 trong số 8 mục  

tiêu Thiên niên kỷ - tử vong ở trẻ em, tỷ lệ đi  

học, bình đẳng giới trong giáo dục, cũng nhƣ tiếp  

cận nƣớc và vệ sinh - đã dẫn đến những phát hiện  

sau đây trong Báo cáo Phát triển của Liên hiệp  

quốc năm 2005: 50 nƣớc, trong đó có 24 nƣớc ở  

tiểu  vùng  Saharan  của  châu  Phi,  với  dân  số  ít  

nhất 900 triệu, tụt lùi, thay vì tiến lên, ít nhất là  

một mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.   

  

  

  

  

  

  

  

  

(Nguồn: UNDP. 2005. Báo cáo Phát triển con  

người năm 2005).  

Thậm chí tình hình còn tồi tệ hơn nữa, 65 quốc  

gia khác sẽ không đạt đƣợc một mục tiêu phát  

triển thiên niên kỷ cho đến sau năm 2040. Điều  

này gây ảnh hƣởng cơ bản, chứ không chỉ riêng  

1,2 tỷ dân ở những quốc gia này.   

  

3. NIÊN BIỂU SỰ KIỆN  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Thoát nghèo - những quy định và hoạt động chính  

1948. Tuyên ngôn thế giới về quyền con ngƣời  

(Điều 22, 23, 25, 26).  

1961. Hiến chƣơng xã hội châu Âu, do Uỷ ban  

châu Âu về các quyền xã hội giám sát.  

1965. Công ƣớc về xóa bỏ mọi hình thức phân  

biệt chủng tộc (Điều 5, do Uỷ ban về xóa  

bỏ phân biệt chủng tộc giám sát).  

 

  

http://www/
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học  số  hoạt  động cho  

 

CÁC HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN  

Chuẩn bị: Chuẩn bị đầy đủ bản sao bằng giấy  

HOẠT ĐỘNG I:  

"THẾ GIỚI TRONG MỘT NGÔI LÀNG"  

  

Phần I: Giới thiệu  

Bài tập này liên quan đến bất bình đẳng và sự  

tƣớc đoạt mà ngƣời nghèo phải đối diện trong  

khuôn khổ các văn kiện quốc tế về quyền con  

ngƣời.  

Loại hoạt động: Bài tập  

  

Phần II: Thông tin chung về bài tập  

Mục đích và mục tiêu: Để cho thanh niên nhận  

biết đƣợc những vấn đề về bất bình đẳng trong  

phân phối của cải và tài nguyên toàn cầu. Bài tập  

này giúp thế hệ trẻ bày tỏ quan điểm lập trƣờng  

của họ về vấn đề nghèo và việc thực hiện các  

quyền con ngƣời. Cần cho họ một cơ hội để thực  

hiện các nhu cầu cấp thiết nhằm thay đổi bất bình  

đẳng và bất công đối với ngƣời nghèo, và xây  

dựng các ƣu tiên để đảm bảo sự phát triển cho tất  

cả mọi ngƣời.  

Nhóm đối tượng: Trẻ em và thanh niên.  

Quy mô nhóm: 20-25.  

Thời gian: 90 phút.  

 viên làm bài tập.  

Tài  liệu:  Bản  sao  giấy  bài  tập  (kèm  theo),  bút  

chì/bút dạ màu.  

Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng phân tích, kỹ năng  

thảo luận và phản ánh.  

  

Phần III: Thông tin cụ thể về bài tập  

(Nguồn:   Đƣợc   chuyển  thể  từ  Adhivyakti  -  

Truyền  thông  cho  phát  triển:   http://www.  

abhivyakti.org.in)  

Mô tả hoạt động/chỉ dẫn:  

Phát giấy viết cho học viên. Sau đó, yêu cầu họ  

thực hiện theo chỉ dẫn trên giấy. Giảng viên cùng  

đọc cho họ những chỉ dẫn đó.  

  

I. Yêu cầu học viên  

Hãy tƣởng tƣợng rằng toàn bộ dân số thế giới (6  

tỷ)  bị  đƣa  vào  một  ngôi  làng  đại  diện  chung,  

trong đó chỉ có 10 ngƣời.  

1.  Trong hàng đầu tiên, hãy vẽ một vòng tròn  

  quanh  nhân  vật  đại  diện  cho  bạn  nằm  trên  

 đƣờng kẻ của ngƣời giàu nhất thế giới (nhân  

 vật đầu tiên) đến ngƣời nghèo nhất thế giới  

 (ngƣời thứ 10).  

  

    

1966. Công ƣớc quốc tế về các quyền kinh tế, xã  

hội và văn hóa (Điều 6, 7, 9, 12, 13, do Uỷ  

ban về các quyền kinh tế, xã hội và văn  

hóa giám sát).  

1979. Công ƣớc về xóa bỏ mọi hình thức phân  

biệt đối xử với phụ nữ (Điều 10, 11, 12,  

13, 14, do Uỷ ban về xóa bỏ phân biệt đối  

xử với phụ nữ giám sát).  

1981. Hiến chƣơng châu Phi về quyền con ngƣời  

và quyền của các dân tộc (Điều 14-17, 20-  

22,  do  Uỷ  ban  châu  Phi  về  quyền  con  

ngƣời và quyền của các dân tộc giám sát).  

1988. Nghị định thƣ San Salvador về các quyền  

kinh tế, xã hội và văn hóa, bổ sung cho  

 

Công ƣớc châu Mỹ về quyền con ngƣời,  

do Uỷ ban liên Mỹ về quyền con ngƣời  

giám sát.  

1989. Công ƣớc về quyền trẻ em (Điều 27, do Uỷ  

ban về quyền trẻ em giám sát).  

1998. Chuyên gia độc lập về quyền con ngƣời và  

cực nghèo.  

2000. Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua các  

mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.  

2005. “Văn kiện kết quả” của Hội nghị Thƣợng  

đỉnh thế giới nhắc lại cam kết đối với các  

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và xóa  

nghèo  (UN  Doc.  A/RES/60/1,  paras.  17,  

19, 27).  

 

  

http://www/
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•  Các  

•  Và,  

 
2.  50% dân số thế giới (5 dân làng) bị suy dinh  sự, v.v... từ Báo cáo phát triển con ngƣời gần đây  

 dƣỡng, đói hoặc chết đói. Gạch chéo vào 5 cái  

 bát còn lại trong hàng thứ 2.  

3.  8 ngƣời trong số họ sống trong điều kiện nhà  

 ở không đạt tiêu chuẩn (80% dân số thế giới).  

 Họ  là  những  ngƣời  sống  trong  khu  nhà  ổ  

 chuột, vô gia cƣ và không nhà ở, và ngƣời tỵ  

 nạn. Gạch 8 ngôi nhà cuối cùng.  

4.  7 ngƣời không biết đọc, nghĩa là 70% dân số  

 thế giới không biết đọc. In dấu ngón tay cái  

 vào 7 cuốn sách cuối cùng trong hàng thứ 4.  

nhất của UNDP và/hoặc Báo cáo phát triển thế  

giới của Ngân hàng thế giới, đối với một nƣớc  

hoặc một nhóm nƣớc, tùy thuộc vào sự hiểu biết  

của học viên.  

  

Phản hồi:  

Khuyến khích thảo luận nhóm về cảm nghĩ của  

họ đối với nhiều số liệu thống kê khác nhau đƣợc  

cung cấp cho họ. Bài tập này có thể tìm ra:  

•  Những mâu thuẫn mà dữ liệu đề cập;  

5.  Một ngƣời có 60% trong tổng số của cải của  •  Liệu thực tiễn của họ giống hoặc không giống  

 thế giới - 9 ngƣời kia chia 40% còn lại. Gạch  

 chéo 6 cột tiền đầu tiên trong hàng thứ 5 và  

 đánh dấu ngƣời đầu tiên trong hàng đầu tiên  

 với một số 6 to.  

6.  Chỉ 1% số dân trên thế giới có máy tính (1/10  

  trong số máy tính đầu tiên trên thang tính).  

  Trong hàng thứ 6, vẽ cái mũi của ngƣời đàn  

 ông đầu tiên tại chiếc máy tính màu đỏ.  

7.  1% dân số thế giới đƣợc tiếp cận giáo dục bậc  

  cao. Vẽ một vòng tròn bao bọc lấy chiếc mũ  

 vƣơng miện của ngƣời tốt nghiệp ở hàng thứ 7  

 để đại diện cho 1/10 trong hình vẽ này.  

8.  Nhìn lại vào tờ giấy này và xem liệu bạn có  

  muốn sửa lại tỷ lệ đánh giá của bạn không. Vẽ  

 hai vòng tròn bao quanh lấy tỷ lệ đánh giá  

 mới của bạn  

  

II. Tiếp theo, yêu cầu học viên lắng nghe những  

câu bình luận sau đây:  

•  Nếu bạn có thức ăn cho bữa ăn tới ở nhà, quần  

 áo, một mái nhà trên đầu và một nơi để ngủ,  

 bạn nằm trong số 3 ngƣời giàu có nhất.  

 nếu bạn (hoặc cha mẹ bạn, trong trƣờng  

hợp bạn là trẻ em) có tiền trong ngân hàng,  

một  ít  trong  ví  và  một  vài  đồng  tiền  lẻ  để  

 với số liệu thống kê;  

•  Mối liên hệ giữa dữ liệu này với việc thực  

 hiện hay vi phạm nhiều quyền con ngƣời khác  

 nhau liên quan đến nghèo;  

  mục tiêu và ƣu tiên mà họ muốn đặt ra để  

 phát triển và tại sao.  

Một số gợi ý thực hành: Trong khi học viên đang  

làm bài tập độc lập, khuyến khích họ chia sẻ quan  

điểm với những ngƣời khác. Vai trò của ngƣời  

hƣớng dẫn là cung cấp dữ liệu và khuyến khích  

thảo luận.  

  

Phần IV: Hoạt động tiếp theo  

Các học viên có thể đƣợc khuyến khích lập kế  

hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục về quyền  

con  ngƣời  dựa  vào  hoạt  động  kể  trên  để  giúp  

những ngƣời đồng đẳng với họ có kiến thức về  

vấn đề này.  

  

  

  

  

  

  

trong đĩa ở nhà, nhƣ vậy bạn xứng đáng đại    

diện cho ngƣời giàu có nhất trên mức thang    

đánh giá của chúng tôi.  

  

III. Đưa ra những số liệu thống kê gần đây nhất  

về giáo dục, y tế, nước, vệ sinh và chi phí quân  
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•  Hãy  

"Tiếng  nói  của  ngƣời  nghèo"  

 (http://www.worldbank.org)  hay  bất  kỳ  nguồn  

thông tin nào đó, chọn một vài câu trích dẫn của  

ngƣời nghèo kể về hoàn cảnh của chính họ.  

Kỹ năng liên quan: Kỹ năng phân tích, kỹ năng  

nghiệm tốt của cuốn sách này, trong đó nêu lên  

những vi phạm khác nhau. Ví dụ, các chính phủ  

trao quyền cho các tập đoàn đa quốc gia quyền  

đƣợc tƣ nhân hóa các dịch vụ cơ bản hoặc quyền  

ngƣời nghèo đang sống. Tải từ trên Internet về  

những trƣờng hợp nghiên cứu điển hình qua một  

•  Xác  

•  Phát  

 

HOẠT ĐỘNG MAXI II:   
Phần III: Thông tin cụ thể về hoạt động. Giới  

thiệu về chủ đề  

CHIẾN DỊCH HÀNH ĐỘNG  

  

Phần I: Giới thiệu  

Hoạt động này đƣa ra một chiến dịch hành động  

về một vấn đề ở địa phƣơng liên quan đến nghèo.  

Tính chất phổ biến của nghèo có thể dƣờng nhƣ  

quá lớn và mọi ngƣời cảm thấy họ không có vai  

trò gì trong việc xóa bỏ nó.  

Phần II: Thông tin chung về mục tiêu và mục  

đích hoạt động  

•  Nhận  thức  và  nhận  biết  về  nghèo  ở  môi  

 trƣờng gần gũi với  ngƣời học.  

 triển mối liên hệ giữa các biểu hiện xung  

quanh  với  các  nguyên  nhân  của  nghèo  nói  

chung.  

  định hành động - học viên có thể làm gì  

 trong một tình huống nghèo cụ thể.  

Nhóm đối tượng: Ngƣời đã trƣởng thành  

Quy mô nhóm: 20 ngƣời hoặc ít hơn trong các  

nhóm lao động, gồm 4-5 thành viên  

Thời gian: 150 phút  

Chuẩn bị: Giấy bản to, bút dạ màu, sơn, bút chì  

  bắt đầu bằng cách đọc một vài đoạn trích  

 đƣợc lựa chọn phản ánh tiếng nói của ngƣời  

 nghèo trong những hoàn cảnh khác nhau.  

•  Khuyến  khích  học  viên  kể  về  những  cá  

 nhân/nhóm/cộng  đồng  sống  trong   điều  kiện  

 nghèo tuyệt đối hoặc tƣơng đối, hoặc bị loại  

 trừ khỏi xã hội. Thông qua sự đồng thuận, để  

 cho các nhóm xác định những trƣờng hợp họ  

 muốn  tiếp  tục  xem  xét  trong  bài  tập.  Chia  

 thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 4-5 ngƣời.  

•  Một  ngƣời  tình  nguyện  đọc  lại  tình  huống  

 nghèo cụ thể, đồng thời đóng luôn vai trò là  

 ngƣời  nghèo,  còn  những  ngƣời  khác  trong  

 nhóm tìm cách nói chuyện với ngƣời này để  

 khám  phá  ra  những  cấp  độ  khác  nhau  (xã  

 hội/chính trị/kinh tế/văn hóa/môi trƣờng) về  

 cuộc sống của cá nhân/cộng đồng đó.  

Tiếp đó, các thành viên trong nhóm liệt kê những  

vấn đề/cấp độ của nghèo, nguyên nhân trƣớc mắt  

và nguyên nhân thuộc về thể chế, xác định ai và  

cái gì gây ra hoàn cảnh này. Các nhóm liên hệ  

trƣờng  hợp  này  với  các  điều  khoản  thích  hợp  

trong các điều ƣớc về quyền con ngƣời.  

Bây giờ hãy yêu cầu tất cả các nhóm xây dựng  

màu, bút máy, giấy pa-nô, và tranh có hình ảnh  một  chiến  dịch  giáo  dục  về  quyền  con  ngƣời  

 nhằm giải quyết những vấn đề mà nhóm này gặp  

 phải, và đề xuất những hành động trƣớc mắt và  

số  địa  chỉ  đƣợc  gợi  ý  trong  phần  về  Kinh  dài  hạn  có  tính  khả  thi.  Sau  đó,  nhóm  có  thể  

 chuẩn bị tờ rơi/pa-nô/bất kỳ hình thức tài liệu nào  

 phục vụ cho chiến dịch để thuyết phục phần còn  

 lại của nhóm cùng tham gia chiến dịch này.  

 Phản hồi:  

sử  dụng  rừng,  hồ  để  tiến  hành  đánh  bắt  cá  Nhóm  trình  bày  sau  đó  cố  gắng  thuyết  phục  

thƣơng mại. Từ báo cáo của Ngân hàng thế giới  những nhóm khác cùng tham gia chiến dịch.  

 Các học viên khác có cơ hội làm sáng tỏ, tìm kiếm  

 thông tin về lý do tại sao tham gia chiến dịch này lại  

 quan trọng. Bài tập này đƣa ra một tình huống trong  

 cuộc sống để giải quyết những gì còn chƣa rõ ràng,  

 cách hiểu chƣa  đúng và sự thiên vị. Ngƣời  điều  

trình bày, sự cảm thông - đặt mình trong hoàn  khiển  sử  dụng   cơ  hội  này  để  tuyên  truyền  về  

cảnh của ngƣời khác.  nghèo/toàn  tổng kết  điểm liên  

  

    

  

cầu  hóa,  những  quan  

http://www.worldbank.org/
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Chương trình thực tập quốc tế về quyền con người,  

Diễn đàn châu Á về quyền con người và phát triển.  Tài  liệu  có  tại  địa  chỉ  

Báo cáo nghiên cứu tóm tắt số 2 Saro. Tổ chức cứu trợ  

nhi đồng.  

Hag, Mahbub-ul. 1995, Quan điểm về phát triển con  

người, New York: Nhà xuất bản Đại học Oxford.  

Tập trung vào phía Nam toàn cầu. 2001. Hưởng lợi từ  

nghèo. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), khu vực tư  

nhân và phát triển ở châu Á. Băng Cốc. Hiện có trên  

nguồn. New York:  

 http://www.un.org/documents/ga/  

 
quan đến mối quan hệ vi mô - vĩ mô của nghèo, và  

khuyến khích những quan điểm sáng tạo về cách  

thức làm thế nào để giải quyết vấn đề từ đó.  

Phần IV: Hoạt động tiếp theo  

Xem một đoạn phim giới thiệu chiến dịch về một  

vấn đề cụ thể của nghèo hoặc tổ chức chuyến đi  

thực địa đến một tổ chức phi chính phủ đang hoạt  

động với các cộng đồng bị gạt ra ngoài xã hội.  

Khuyến khích các thành viên liên hệ với một tổ  

chức phi chính phủ/chiến dịch địa phƣơng mà có  

hoạt động về những vấn đề nhƣ trong cuộc sống  

của họ.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Uỷ  ban kinh tế và xã hội châu Á và Thái Bình  Thập kỷ giáo dục quyền con người của nhân dân  

Dương  (chủ  biên).  2003.  Phân  tích  phê  phán  các  (PD-HRE). 2002. Hộ chiếu đi đến nhân phẩm. New  
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