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Nhân quyền và những quyền tự do căn bản được quy định thành văn 
trong Luật Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành sau Thế 
Chiến 2. Mục đích để đề cao nhân phẩm, đem lại tự do hạnh phúc cho con 
người, hoà giải thân thiện cho các quốc gia, thông cảm bao dung cho các dân 
tộc, tiến tới một Thế Giới Đại Hòa trong tinh thần bình đẳng, hợp tác và hữu 
nghị. 

Luật Quốc Tế Nhân Quyền bao gồm những điều khoản nhân quyền 
trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc (1945), Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân 
Quyền (1948) và Phụ Đính Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1998), Công 
Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự và Chính Trị (1966) và Công Ước 
Quốc Tế về những Quyền Kinh Tế Xã Hội và Văn Hóa (1966). Ngoài ra còn 
có khoảng 50 công ước bổ túc và khai triển. 



Năm 1976, với sự phê chuẩn 2 Công Ước Quốc Tế về những Quyền 
Dân Sự Chính Trị và về Những Quyền Kinh Tế Xã Hội Văn Hóa, Liên Hiệp 
Quốc chính thức ban hành Luật Quốc Tế Nhân Quyền (International Bill of 
Human Rights). 

Luật Quốc Tế Nhân Quyền là văn kiện pháp lý quan trọng nhất trong 
thời đại chúng ta. Hai Công Ước Quốc Tế Nhân Quyền là hai hiệp ước quốc 
tế quan trọng nhất trong lịch sử loài người. 

Bước sang thiên niên kỷ mới, chúng ta kỳ vọng rằng, rồi đây bạo lực 
sẽ nhường chỗ cho thuyết phục, chiến trường sẽ nhường chỗ cho hội trường 
và chiến tranh thế giới sẽ bị thay thế bởi luật pháp quốc tế. 

Luật Quốc Tế Nhân Quyền đề xướng Quyền Dân Tộc Tự Quyết và 26 
Nhân Quyền căn bản. 

  

QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT. 

  
Quyền thiết yếu trong chế độ dân chủ là quyền dân tộc tự quyết. 

Về mặt quốc nội, dân tộc tự quyết là quyền của người dân được tự do 
lựa chọn chế độ chính trị kinh tế của quốc gia, và tự do lựa chọn các đại biểu 
của mình trong chính quyền để thực thi chế độ đó.  

Về mặt quốc tế dân tộc tự quyết là quyền của các quốc gia được có 
chủ quyền độc lập và quy chế bình đẳng trong cộng đồng thế giới. Muốn xây 
dựng Thế Giới Đại Hòa trên căn bản bình đẳng, hợp tác và hữu nghị các 
cường quốc phải thực thi quyền dân tộc tự quyết. 

Điều Thứ Nhất của hai Công Ước Quốc Tế về những Quyền Dân Sự 
Chính Trị và về những Quyền Kinh Tế Xã Hội Văn Hóa khuyến cáo các đế 
quốc có trách nhiệm cai trị, bảo hộ hay giám hộ các quốc gia khác phải thực 
thi quyền dân tộc tự quyết chiếu Điều 55 Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Phụ 
Đính Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng kêu gọi các quốc gia hội viên 
hợp tác trên căn bản bình đẳng và hữu nghị, loại trừ những vi phạm quyền tự 
quyết của các dân tộc do chế độ đế quốc, cũng như vi phạm sự toàn vẹn lãnh 
thổ và quyền của các dân tộc và các cá nhân được sử dụng các tài nguyên và 
nguồn lợi thiên nhiên của đất nước do sự cưỡng chiếm lãnh thổ hay lãnh hải. 



.Mùa Xuân 1945, 50 quốc gia Đồng Minh họp Hội Nghị San 
Francisco để chính thức thành lập Liên Hiệp Quốc. Điều Thứ Nhất Hiến 
Chương Liên Hiệp Quốc đề xướng quyền dân tộc tự quyết, chủ trương tôn 
trọng chủ quyền độc lập của các quốc gia, chấm dứt chế độ thuộc địa.  

Chấp hành những cam kết ghi trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc 
(1945), trong 4 năm, từ 1946 đến 1949, tất cả các đế quốc Tây Phương như 
Anh, Pháp, Mỹ, Hòa Lan đã lần lượt tự giải thể để trả độc lập cho 12 thuộc 
địa Á Châu chiếu nguyên tắc dân tộc tự quyết: 

- 5 nước thuộc Anh là Ấn Độ, Đại Hồi, Miến Điện, Tích Lan và Palestine. 

- 5 nước thuộc Pháp là Syrie, Liban, Việt Nam, Cao Miên và Ai Lao. 

- Cùng với Phi Luật Tân thuộc Hoa Kỳ, và Nam Dương thuộc Hòa Lan. 

Chủ quyền độc lập của Việt Nam được chính thức thừa nhận trong 
Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long năm 1948. Và ngày 8-3-1949 tại Điện 
Elysée Paris, Tổng Thống Pháp Vincent Auriol ký với Quốc Trưởng Bảo 
Đại Hiệp Định Elysée để trả độc lập cho Việt Nam. Qua tháng sau, ngày 23-
4-1949, chiếu nguyên tắc dân tộc tự quyết, Quốc Hội Địa Phương Nam Kỳ 
biểu quyết sát nhập lãnh thổ Nam Kỳ vào Quốc Gia Việt Nam độc lập và 
thống nhất. Một tháng rưỡi sau, ngày 6-6-1949, Quốc Hội Pháp phê chuẩn 
Hiệp Định Élysée về việc tái thống nhất Việt Nam, chấm dứt chế độ thuộc 
địa tại Nam Phần. 

Và ngày 2-2-1950, Quốc Hội Pháp phê chuẩn toàn bộ Hiệp Định 
Élysée ngày 8-3-1949 với 12 Phụ Ước và 30 Đính Ước.  

Mặc dầu vậy Hồ Chí Minh đã phủ nhận Hiệp Định Elysée năm 1949, 
vì Hiệp Định này không cho Đảng Cộng Sản Đông Dương độc quyền lãnh 
đạo quốc gia. Và họ đã tiếp tục phát động chiến tranh võ trang trong suốt 40 
năm, từ 1949 đến 1989, để cướp chính quyền và bành trướng chủ nghĩa bá 
quyền. Như vậy Đảng Cộng Sản đã vi phạm quyền tự quyết của dân tộc Việt 
Nam muốn sống trong một chế độ tự do dân chủ và không bị áp đặt chế độ 
độc tài vô sản, hay đúng hơn, chế độ độc tài của Đảng Cộng Sản để thống trị 
vô sản và nhân dân.  

                    26 NHÂN QUYỀN CĂN BẢN 



     Ngoài quyền Dân Tộc Tự Quyết, Luật Quốc Tế Nhân Quyền đề xướng 26 Nhân 
Quyền Căn Bản chia thành 4 loại như sau:  

1) Những quyền dân sự cho bản thân con người (hay Quyền Tự Do 
Nhân Thân) 

2) Những quyền dân sự của con người trong đời sống xã hội (hay 
Quyền An Cư) 

3) Những quyền kinh tế xã hội và văn hóa giáo dục (hay Quyền Lạc 
Nghiệp) 

4) Những quyền tự do tinh thần và tự do chính trị (hay Quyền Tự Do 
Dân Chủ)  

Tự Do Nhân Thân thuộc về Thân 

Tự Do Tinh Thần và Tự Do Chính Trị thuộc về Tâm. 

Cùng với những Quyền An Cư và Lạc Nghiệp, mục tiêu tối hậu của Nhân 
Quyền là tạo điều kiện cho con người được Thân Tâm An Lạc.  

Trước hết là:  

A. 8 QUYỀN TỰ DO NHÂN THÂN  

 

Đây là những quyền dân sự cho bản thân con người mệnh danh là Quyền Tự 
Do Nhân Thân. 

Chúng ta hãy vận dụng luồng tư tưởng để kết nối các nhân quyền trong một 
sợi dây chuyền xuyên suốt: 

1) Con người có nhân quyền từ khi mới sinh. Cha mẹ sinh ra ta và cho 
ta Quyền Sống (Right to Life). 

Luật Quốc Tế Nhân Quyền trừng phạt tội thủ tiêu cá nhân và tàn sát tập thể:  

a) Tàn sát vì lý do chủng tộc như việc Đức Quốc Xã sát hại 6 triệu 
người Do Thái. 



b) Tàn sát vì lý do chủng tộc và tôn giáo như việc Nam Tư (cũ) tảo thanh 
chủng tộc các sắc dân Hồi Giáo. 

c) Tàn sát vì lý do giai cấp và chính kiến như việc Khmer Đỏ tàn sát 2 triệu 
người Cam Bốt. 

Năm 1998 Toà Án Hình Sự Quốc Tế được thành lập để trừng phạt tội diệt 
chủng, tội chiến tranh và tội chống nhân loại.  

2) Muốn sống cho ra sống phải có tự do thân thể và an ninh thân thể 
(liberty and security of person): 

Có tự do thân thể thì có Quyền Không Bị Nô Lệ hay Nô Dịch (Freedom from 
Slavery). Luật Quốc Tế Nhân Quyền lên án chế độ nô lệ, cấm mua bán phụ 
nữ và thiếu nhi để làm nô lệ tình dục. 

3) Có an ninh thân thể thì có Quyền Không Bị Tra Tấn Hành Hạ (Freedom 
from Torture), trong giai đọan điều tra tại công an cũng như trong giai đoạn 
thụ hình sau khi có án tòa. 

4) Có an ninh thân thể thì có Quyền Không Bị Giam Giữ Độc Đoán 
(Freedom from Arbitrary Arrest or Detention). Ngày 30-4-l993 Ủy Ban 
Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc công bố phúc trình lên án nhà cầm quyền Hà 
Nội đã giam giữ độc đoán hai tù nhân lương tâm Việt Nam là Bác sĩ Nguyễn 
Đan Quế và Giáo Sư Đoàn Viết Họat.  

5) Nếu bị bắt giam và bị truy tố ra tòa thì có Quyền Được Xét Xử Công Bằng 
(Right to a Fair Trial) bởi các thẩm phán độc lập và vô tư, theo một thủ tục 
tôn trọng quyền biện hộ. Trong chế độ Dân Chủ Pháp Trị bị cáo được suy 
đoán là vô tội cho đến khi bị kết án chung thẩm.  

6) Nếu sự xét xử không công bằng và bị tuyên phạt oan ức, bị cáo có Quyền 
Được Tòa Án Bảo Vệ (Right to Judicial Protection) bằng cách buộc nhà 
nước phải bồi thường thiệt hại.  

Ngoài ra tòa án còn có quyền hủy bỏ một nghị định hành chánh vi hiến như 
Nghị Định 31/ CP năm 1997 thiết lập Quy Chế Quản Chế Hành Chánh; 
tuyên bố một điều khoản vi phạm nội dung và tinh thần hiến pháp như điều 
4 Hiến Pháp vi phạm Quyền Dân Tộc Tự Quyết, Quyền Tham Gia Chính 
Quyền và Quyền Tự Do Tuyển Cử. 



7) Tòa Án bảo vệ con người căn cứ vào luật pháp. Luật Pháp cũng Bảo Vệ 
Con Người (Right to Legal Protection). Luật pháp không công nhận những 
tội trạng giả tạo như tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Vì tuyên truyền chỉ 
là việc hành sử quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu quan điểm được luật 
pháp thừa nhận. Luật pháp cũng không công nhận tội “lợi dụng quyền tự do 
dân chủ”. Tại Việt Nam ngày nay vì không có tự do dân chủ nên không ai có 
cơ hội lợi dụng quyền tự do dân chủ.  

8) Luật pháp bảo vệ con người một cách đồng đều, không phân biệt kỳ thị về 
chủng tộc, mầu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, nguồn gốc quốc 
gia, thành phần xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác. Đó 
là Quyền Bình Đẳng Trước Pháp Luật (Right to Equal Protection). Quyền 
này áp dụng cho tất cả mọi người. Ai cũng được coi là con người (person) có 
tư cách pháp nhân để được bình đẳng trước pháp luật.  

Để kết nối 8 Quyền Tự Do Nhân Thân chúng ta hãy vận dụng luồng tư 
tưởng: 

1) Con người có nhân quyền từ khi mới sinh. Cha mẹ sinh ra ta và cho 
ta Quyền Sống. 

Muốn sống cho ra sống phải có tự do thân thể và an ninh thân thể. 

2) Có tự do thân thể thì Không Bị Nô Lệ hay Nô Dịch. 

3) Có an ninh thân thể thì Không Bị Tra Tấn Hành Hạ. 

4) Có an ninh thân thể thì Không Bị Giam Giữ Độc Đoán. 

5) Nếu bị bắt giam và bị truy tố ra tòa thì Được Xét Xử Công Bằng. 

6) Nếu sự xét xử không công bằng và bị tuyên phạt oan ức thì Được 
Tòa Án Bảo Vệ bằng cách buộc nhà nước phải bồi thường thiệt hại. 

7) Tòa Án bảo vệ con người căn cứ vào luật pháp. Luật Pháp cũng 
Bảo Vệ Con Người. Luật Pháp không công nhận các tội giả tạo như “tuyên 
truyền chống nhà nước” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. 

8) Luật pháp bảo vệ con người một cách đồng đều không phân biệt kỳ 
thị. Mọi người đều có tư cách pháp nhân để được Quyền Bình Đẳng Trước 
Pháp Luật. 



Đó là 8 quyền dân sự cho bản thân con người mệnh danh là Quyền Tự 
Do Nhân Thân. 

  
B. 6 QUYỀN AN CƯ 
  
Muốn kết nối các Quyền Tự Do Nhân Thân với Quyền An Cư, chúng ta hãy 
vận dụng luồng tư tưởng: 

Con người không sống lẻ loi một mình trong hang động mà phải sống hợp 
quần trong xã hội. Do đó, ngoài những quyền dân sự cho bản thân con 
người, quốc gia còn phải bảo đảm cho con người một số quyền dân sự khác 
để con người được sống an bình trong xã hội: Đó là Quyền An Cư như: 

1) Quyền Tự Do Cư Trú và Đi Lại (Freedom of Residence and Movement), 
tự do xuất ngoại và hồi hương. Năm l997, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp 
Quốc công bố phúc trình lên án nhà cầm quyền Bắc Hàn vi phạm quyền tự 
do cư trú và đi lại, quyền tự do xuất ngọai và hồi hương của người dân. Phẫn 
chí, Bắc Hàn rút ra khỏi Công Ước Dân Sự Chính Trị Liên Hiệp Quốc. 

2) Muốn được sống an bình trong xã hội danh dự và đời tư của con người 
phải được tôn trọng. Đó là Quyền Riêng Tư (Right to Privacy). Từ Thế Kỷ 
13 khi Đại Hiến Chương được ban hành, người dân Anh thường tự hào nói: 
“Căn nhà của chúng tôi có thể dột nát, mưa gió có thể lọt vào, nhưng vua 
chúa thì không được vào!” 

Quyền riêng tư được áp dụng cho bản thân, gia đình, nhà ở, thư tín, điện 
thoại, điện thư v...v... 

3) Quyền riêng tư được áp dụng cho cả bản thân và gia đình, vì con người có 
Quyền Kết Hôn và Lập Gia Đình (Right of the Family). 

4) Gia đình là một đơn vị của xã hội. Con người sống trong quốc gia xã hội 
và được quốc gia ban cho Quyền Quốc Tịch để trở thành công dân (Right to 
Nationality).  

5) Nếu bị quốc gia đàn áp vì lý do chính trị, tôn giáo hay chủng tộc, sống 
không nổi, con người có Quyền rời bỏ quốc gia để đi Tỵ Nạn tại các quốc gia 
khác (Right to Asylum).  

6) Muốn có một đời sống an lạc cho bản thân và gia đình, con người phải có 
Quyền Tư Hữu (Right to Property).  



Về mặt lý thuyết quyền tư hữu là sự phản chiếu của tự do từ bình diện 
tinh thần xuống bình diện kinh tế. Tư hữu là động cơ phát triển. Có tư hữu 
mới có điều kiện mưu cầu hạnh phúc bản thân, phát triển kinh tế gia đình và 
phát triển kinh tế quốc gia. Có tư hữu mới có kinh tế thị trường. 

Để kết nối 6 Quyền An Cư chúng ta hãy vận dụng luồng tư tưởng:  

1. Quyền An Cư trước hết là quyền tự do cư trú và đi lại.  

2. Muốn có một đời sống an cư trong xã hội, đời tư và danh dự của 
con người phải được tôn trọng. Đó là quyền riêng tư. 

3. Quyền riêng tư áp dụng cho bản thân và gia đình vì con người có 
quyền kết hôn và lập gia đình. 

4. Gia đình là một đơn vị của xã hội. Con người sống trong quốc gia 
xã hội và được quốc gia ban cho quyền quốc tịch để trở thành công dân. 

5. Nếu bị quốc gia đàn áp vì lý do chính trị, tôn giáo hay chủng tộc, 
con người có quyền rời bỏ quốc gia để đi tỵ nạn tại các quốc gia khác. 

6. Muốn bảo đảm cho bản thân và gia đình một đời sống an lạc, con 
người phải có quyền tư hữu. 

Đó là 6 quyền dân sự của con người trong đời sống xã hội mệnh danh là 
Quyền An Cư. 
  
C. 8 QUYỀN LẠC NGHIỆP 
  

Để kết nối các Quyền An Cư và Quyền Lạc Nghiệp chúng ta hãy trở lại 
quyền tư hữu. 

Quyền tư hữu có tác dụng an cư như có các đồ đạc, xe cộ, nhà cửa để cư trú. 
Quyền tư hữu cũng có tác dụng lạc nghiệp (để hành nghề) như có vốn kinh 
tế để kinh doanh buôn bán, vốn kỹ thuật, vốn văn hóa, vốn trí thức để hành 
nghề chuyên môn. Từ đó chúng ta bước sang những Quyền Lạc Nghiệp là 
những quyền kinh tế xã hội và văn hóa giáo dục. 
  
1. Quyền Làm Việc (Right to Work)  
  



Quan trọng nhất là quyền làm việc. Quyền làm việc bao gồm cả quyền nghỉ 
ngơi và giải trí, quyền được trả lương tương xứng và công bằng. Tìền lương 
được ấn định trong các khế ước lao động ký kết giữa chủ nhân và công nhân. 
Trên thực tế giữa chủ nhân và công nhân không có sự đồng đẳng, vì chủ 
nhân giàu hơn, giỏi hơn và đông hơn công nhân. Do đó để có bình đẳng giao 
ước chống nạn bóc lột lao động, phải tạo cơ hội cho công nhân kết hợp trong 
các nghiệp đoàn và được hành sử quyền đình công. Đó là: 
  

2. Quyền Tự Do Nghiệp Đoàn và Quyền Đình Công (Right to Trade 
Union and Right to Strike) 

     
Ngoài các nghiệp đoàn công nhân (công đoàn) còn có các hiệp hội nông dân, 
nghiệp đoàn ký giả, nghiệp đoàn giáo chức, nghiệp đoàn y sĩ (y sĩ đoàn), 
nghiệp đoàn nha sĩ (nha sĩ đoàn), nghiệp đoàn dược sĩ (dược sĩ đoàn), 
nghiệp đoàn luật sư (luật sư đoàn) v...v...  
Công nhân thành lập công đoàn và hành sử quyền đình công để có hậu thuẫn 
trong việc thương thảo tập thể với chủ nhân về những vấn đề lương bổng và 
điều kiện lao động. 
  
3. Quyền có Mức Sống Khả Quan (Right to an Adequate Standard of 
Living)  
  
Con người có quyền làm việc, được trả lương tương xứng và công bằng để 
đem lại cho bản thân và gia đình một mức sống khả quan về thức ăn, nhà ở, 
y tế, giáo dục v...v... Mức sống này sẽ được liên tục nâng cao nhờ những tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, sự phát triển công kỹ nghệ thương mại, canh tân nông 
nghiệp, đặc biệt là sự hợp tác và tài trợ quốc tế qua các định chế tài chánh 
của Liên Hiệp Quốc như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Thế Giới, Ngân 
Hàng Phát Triển Á Châu v...v... 
  
4. Quyền An Sinh Xã Hội (Right to Social Security)  
  

Nhờ làm việc và có đồng lương tương xứng, con người có cơ hội được 
hưởng một mức sống khả quan cho bản thân và gia đình.  

Tuy nhiên trong những trường hợp ngoài ý muốn, con người không thể làm 
việc được, không thể tự lực mưu sinh được vì lý do thất nghiệp, tàn phế, 



bệnh hoạn, già lão v...v... thì quốc gia có nghĩa vụ phải yểm trợ con người 
trong các định chế an sinh xã hội và bảo hiểm xã hội. Các định chế này được 
thiết lập từng bước, tuần tự, tiệm tíến, tùy theo khả năng kinh tế tài chánh 
của quốc gia. 
  
5. Quyền Bảo Trợ Gia Đình (Protection of the Family) 
  

Quy chế An Sinh Xã Hội còn được áp dụng cho các sản phụ, hài nhi và thiếu 
nhi trong chính sách bảo trợ gia đình. Các sản phụ đi làm được quyền nghỉ 
việc một thời gian trước và sau khi sanh. Các gia đình có con nhỏ và có lợi 
tức yếu kém được quốc gia trợ cấp tài chánh và trợ cấp y tế (medicare). 

Từ đó Luật Quốc Tế Nhân Quyền mở rộng cho mọi người quyền y tế, quyền 
giáo dục và quyền văn hóa. 
  
6. Quyền Y Tế (Right to Health)  
  
Các quốc gia Dân Chủ Xã Hội (Social Democracies) đã đi tiền phong trong 
việc cung cấp y tế miễn phí và giáo dục miễn phí cho người dân như Thụy 
Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Áo, Hòa Lan, Anh, Úc, Tân Tây Lan, 
Gia Nã Đại v... v... 
  
7. Quyền Giáo Dục (Right to Education)  
  
Theo Công Ước Kinh Tế Xã Hội và Văn Hóa giáo dục tiểu học phải có tính 
cưỡng bách và miễn phí, giáo dục trung học và đại học cũng phải tiến dần 
đến miễn phí, chỉ lấy khả năng làm tiêu chuẩn nhập học hay tốt nghiệp. Giáo 
dục phải nhằm mục tiêu tôn trọng nhân quyền, phát huy nhân phẩm, đề cao 
tình thông cảm bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, các dân tộc và các 
tôn giáo. 
  
8. Quyền Văn Hoá (Right to Culture)  
  

Mọi người được quyền tham gia vào đời sống văn hóa, được hưởng lợi ích 
của những tiến bộ khoa học và thưởng ngọan văn học nghệ thuật. 

Về mặt kinh tế quốc gia phải ban hành luật pháp để bảo vệ tác quyền của 
văn nghệ sĩ và các sáng chế phát minh của nhà khoa học. 



Về mặt tinh thần quốc gia phải tôn trọng quyền tự do sáng tác của văn nghệ 
sĩ và quyền tự do nghiên cứu của nhà khoa học. 

Để kết nối 8 Quyền Lạc Nghiệp là những quyền kinh tế xã hội và văn hóa 
giáo dục, chúng ta hãy vận dụng luồng tư tưởng: 

1. Muốn lạc nghiệp phải có cơ hội hành nghề và được quyền làm việc.  

2. Khi làm việc phải được trả lương tương xứng và công bằng. Để có 
bình đẳng giao ước phải cho công nhân tự do thành lập nghiệp đoàn và 
hành sử quyền đình công. 

3. Làm việc để có một mức sống khả quan cho bản thân và gia đình. 

4. Nếu không thể làm việc được, không thể tự lực mưu sinh được, thì 
được quyền hưởng an sinh xã hội. 

5. Quyền an sinh xã hội còn áp dụng cho các sản phụ, hài nhi và thiếu 
nhi trong chính sách bảo trợ gia đình. Các gia đình có con nhỏ và có lợi tức 
yếu kém được hưởng trợ cấp tài chánh và trợ cấp y tế. 

6. Quyền y tế miễn phí được phổ cập cho tất cả mọi người trong các 
nước dân chủ xã hội. 

Ls. Nguyễn Hữu Thống 


