แถลงการณ์ ร่ วม
รั ฐบาลไทยและภาคธุ รกิ จควรประกั นให้ มี การปฏิ บัติตามหลั กปฏิ บัติของสหประชาชาติ ว่าการดํ าเนิ นธุ รกิ จและ
สิ ทธิ มนุ ษยชน
(กรุ งเทพฯ +, พฤษภาคม 3456) พวกเราซึ; งเป็ นองค์ กรภาคประชาสั งคมที; ลงชื; อด้ านท้ าย เรี ยกร้ องให้ ทางการ
ไทยและภาคธุ รกิ จในประเทศ ให้ ยึ ดมั; นตามหลั กปฏิ บั ติของสหประชาชาติ ว่าการดํ าเนิ นธุ รกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชน (United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)
ในวั นนี p หน่ วยงานของรั ฐบาล ตั วแทนจากคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ภาคธุ รกิ จและตั วแทนโครงการ
พั ฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) เข้ าร่ วมการสั มมนาเพื; ออภิ ปรายถึ งการดํ าเนิ นงานตามและการส่ งเสริ มหลั กปฏิ บั ตินีpใน
ประเทศไทย ผู้ เข้ าร่ วมต่ างเห็ นชอบที; จะต้ องรณรงค์ สร้ างความรั บรู้ และความเข้ าใจ ต่ อบทบาทของสาธารณะและ
ภาคเอกชนตามกรอบของหลั กปฏิ บั ตินี p
หลั กปฏิ บั ตินี p ซึ; งได้ รั บความเห็ นชอบจากคณะมนตรี สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหประชาชาติ เมื; อปี 344y ประกอบด้ วย
หลั กการพื pนฐานและหลั กการเชิ งปฏิ บั ติ +, ข้ อ อธิ บายถึ งหน้ าที; และความรั บผิ ดชอบของรั ฐและวิ สาหกิ จต่ าง ๆ ที; จะต้ อง
เคารพและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนและเยี ยวยาเมื; อเกิ ดการละเมิ ดและการปฏิ บั ติมิชอบด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนในบริ บทของการ
ดํ าเนิ นธุ รกิ จ
เราชื; นชมกั บความพยามของรั ฐบาลไทยและหน่ วยงานธุ รกิ จของไทย ในการส่ งเสริ มให้ เกิ ดการรั บรู้ และความ
เข้ าใจเกี; ยวกั บหลั กปฏิ บั ตินี p อย่ างไรก็ ดี เรายั งคงกั งวลกั บข้ อกล่ าวหาเรื; องการปฏิ บั ติมิ ชอบที; เกิ ดขึ pนอย่ างต่ อเนื; อง โดยเป็ น
ผลมาจากการกระทํ าของหน่ วยงานธุ รกิ จและการลงทุ นในโครงการต่ าง ๆ ของรั ฐบาลในไทย โดยที; ยั งไม่ มี การลงโทษ
ผู้ กระทํ าละเมิ ด
นั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนยั งคงต้ องเผชิ ญกั บการตอบโต้ โดยไม่ มี การตรวจสอบ อั นเป็ นผลมาจากการที; พวกเขา
ดํ าเนิ นกิ จกรรมที; ชอบธรรม เพื; อแก้ ปั ญหาข้ อกล่ าวหาว่ ามี การปฏิ บั ติมิชอบที; เกิ ดขึ pนจากหน่ วยงานธุ รกิ จและตั วแทนของรั ฐ
นั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ; งทํ างานเกี; ยวข้ องกั บประเด็ นปั ญหาด้ านธุ รกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชน ต้ องเผชิ ญกั บการโจมตี การ
ข่ มขู่ และการคุ กคามประการต่ าง ๆ โดยมั กไม่ ได้ รั บการคุ้ มครองอย่ างเพี ยงพอจากทางการไทย หน่ วยงานธุ รกิ จและ
ทางการไทยยั งได้ แจ้ งข้ อหาที; กุ ขึpนมาอย่ างปราศจากความจริ ง เพื; อเอาผิ ดกั บนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ซึ; งวิ พากษ์ วิ จารณ์
การดํ าเนิ นงานธุ รกิ จ ทางการไทยและหน่ วยงานธุ รกิ จใช้ กฎหมายหมิ; นประมาททางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ของไทย ข้ อบั ญญั ติ ของพระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยการกระทํ าความผิ ดเกี; ยวกั บคอมพิ วเตอร์ เกี; ยวกั บเสรี ภาพในการแสดงออก
พระราชบั ญญั ติ การชุ มนุ มสาธารณะซึ; งจํ ากั ดสิ ทธิ ในการรวมตั ว รวมถึ งใช้ อํ านาจอย่ างกว้ างขวางของคํ าสั; งคณะรั กษา
ความสงบแห่ งชาติ เพื; อพุ่ งเป้ าโจมตี นั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน เนื pอหาของกฎหมายเหล่ านี pและบทลงโทษที; รุ นแรงไม่
สอดคล้ องกั บมาตรฐานสิ ทธิ มนุ ษยชนระหว่ างประเทศ
นอกจากนั pน การดํ าเนิ นธุ รกิ จที; คาดว่ าจะมี ผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิ; งแวดล้ อมและสิ ทธิ มนุ ษยชน มั กเดิ นหน้ า
ต่ อไปโดยปราศจากการปรึ กษาหารื ออย่ างจริ งจั งหรื อการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนที; ได้ รั บผลกระทบในกระบวนการตั ดสิ นใจ
ทั pงนี p ยั งพบประเด็ นเรื; องการขาดความโปร่ งใสในการกํ ากั บดู แลกิ จการและการลงทุ นของหน่ วยงานธุ รกิ จในประเทศไทย
ในบรรดาภาระหน้ าที; ต่ าง ๆ หลั กปฏิ บั ตินี pยังกํ าหนดให้ รั ฐควร “คุ้ มครองไม่ ให้ เกิ ดการปฏิ บั ติมิ ชอบด้ านสิ ทธิ
มนุ ษยชนในดิ นแดนและ/หรื อเขตอํ านาจของตน โดยเป็ นการกระทํ าของบุ คคลที; สามรวมทั pงหน่ วยงานทางธุ รกิ จ” ประกั น
“ไม่ ให้ มี การขั ดขวางการดํ าเนิ นงานที; ชอบธรรมและสั นติ ของนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน” และประกั นว่ าหน่ วยงานด้ านธุ รกิ จ
จะเข้ าร่ วม “กั บการปรึ กษาหารื ออย่ างจริ งจั งกั บกลุ่ มต่ าง ๆ ที; อาจได้ รั บผลกระทบและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยอื; น ๆ อย่ าง
เหมาะสมกั บขนาดของหน่ วยงานธุ รกิ จและธรรมชาติ และลั กษณะการดํ าเนิ นงานธุ รกิ จนั pน”
ตามหลั กปฏิ บั ตินี p เราเรี ยกร้ องรั ฐบาลไทยและหน่ วยงานธุ รกิ จให้
• ประกั นให้ มี การปรึ กษาหารื ออย่ างจริ งจั งกั บชุ มชนที; อาจได้ รั บผลกระทบ ทั pงนี pเพื; อประเมิ นความเสี; ยงด้ าน
สิ; งแวดล้ อม สิ ทธิ มนุ ษยชน และสุ ขภาพ อั นเป็ นผลมาจากการดํ าเนิ นงานของภาครั ฐและธุ รกิ จ หรื อมาจากผล
ความสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จของรั ฐบาล

• คุ้ มครองการดํ าเนิ นงานอย่ างชอบธรรมของนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยเฉพาะอย่ างยิ; ง รั ฐบาลไทยและ
หน่ วยงานธุ รกิ จควรป้ องกั นไม่ ให้ มี การดํ าเนิ นคดี โดยไม่ จํ าเป็ นต่ อนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนซึ; งทํ างานเพื; อส่ งเสริ ม
และคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนในบริ บทของการดํ าเนิ นธุ รกิ จ
• ลดการเอาผิ ดทางอาญาต่ อความผิ ดฐานหมิ; นประมาทใด ๆ และแก้ ไขเพิ; มเติ มกฎหมายในประเทศ รวมทั pง
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบั ญญั ติ ว่าด้ วยการกระทํ าความผิ ดเกี; ยวกั บคอมพิ วเตอร์ และพระราชบั ญญั ติ
การชุ มนุ มสาธารณะ และคํ าสั; งของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ บางฉบั บ ให้ มี เนื pอหาสอดคล้ องกั บมาตรฐาน
ระหว่ างประเทศ
• รั บรองสิ ทธิ การเข้ าถึ งการเยี ยวยาอย่ างมี ประสิ ทธิ ผล ในกรณี ที; เกิ ดผลกระทบร้ ายแรงด้ านสิ; งแวดล้ อม สุ ขภาพ
และผลกระทบอื; น ๆ ที; เกิ ดจากการดํ าเนิ นธุ รกิ จ รวมถึ งให้ การเยี ยวยาต่ อการละเมิ ดและการปฏิ บั ติมิ ชอบด้ าน
สิ ทธิ มนุ ษยชน โดยเฉพาะอย่ างยิ; ง ทางการไทยต้ องรั บรองว่ าชุ มชนที; ได้ รั บผลกระทบจะสามารถเข้ าถึ งกลไกต่ าง
ๆ ของกระทรวงยุ ติธรรม เช่ น กองทุ นยุ ติธรรม และประโยชน์ จากพระราชบั ญญั ติ การคุ้ มครองพยานในคดี อาญา
ซึ; งจะช่ วยสนั บสนุ นให้ มี ตั วแทนทางกฎหมายและการคุ้ มครองอย่ างเป็ นทางการจากความเสี; ยงที; จะถู กตอบโต้
• คุ้ มครองไม่ ให้ เกิ ดการตอบโต้ ทั pงการโจมตี ทํ าร้ าย การข่ มขู่ และการคุ กคามต่ อนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน รั ฐบาล
ไทยควรดํ าเนิ นการให้ มี การสอบสวนอย่ างไม่ ลํ าเอี ยงและอย่ างเป็ นอิ สระ กรณี ที; มี รายงานการละเมิ ดและการ
ปฏิ บั ติมิชอบด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนต่ อนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ในบริ บทที; เกี; ยวข้ องกั บการดํ าเนิ นงานทางธุ รกิ จ
ทั pงนี pเพื; อนํ าตั วผู้ กระทํ าผิ ดมาลงโทษและประกั นให้ มี การเยี ยวยาอย่ างเป็ นผลต่ อผู้ เสี ยหาย
• ตอบรั บคํ าขอของผู้ รายงานพิ เศษแห่ งสหประชาชาติ ด้ านสถานการณ์ ของนั กปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน และ
คณะทํ างานของสหประชาชาติ ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน บรรษั ทข้ ามชาติ และกลุ่ มธุ รกิ จ เพื; อมาเยื อนประเทศไทย
อย่ างเป็ นทางการ และให้ ความร่ วมมื ออย่ างเต็ มที; กั บการดํ าเนิ นงานของกลไกดั งกล่ าว
องค์ กรทีK ร่ วมลงนาม:
แอมเนสตี p อิ นเตอร์ เนชั นแนล ประเทศไทย
สภาเพื; อสิ ทธิ มนุ ษยชนและการพั ฒนาแห่ งเอเชี ย (ฟอรั; ม—เอเชี ย)
สถาบั นสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งเอเชี ย
มู ลนิ ธิ ศูนย์ ข้ อมู ลชุ มชน
มู ลนิ ธิ ผสานวั ฒนธรรม
กลุ่ มด้ วยใจ
มู ลนิ ธิ บูรณะนิ เวศ
มู ลนิ ธิ นิติ ธรรมสิ; งแวดล้ อม
ฟอร์ ติ ฟายไรท์
มู ลนิ ธิ เพื; อสิ ทธิ มนุ ษยชนและการพั ฒนา
สมาคมนั กกฎหมายสิ ทธิ มนุ ษยชน
เครื อข่ ายกะเหรี; ยงเพื; อวั ฒนธรรมและสิ; งแวดล้ อม เขตงานตะนาวศรี
กลุ่ มฅนรั กษ์ บ้ านเกิ ดหกหมู่ บ้ าน จ.เลย
เครื อข่ ายเพื; อสิ ทธิ แรงงานข้ ามชาติ
เครื อข่ ายองค์ กรด้ านประชากรข้ ามชาติ
องค์ กรโพรเทคชั น อิ นเตอร์ เนชั นแนล
สหพั นธ์ เกษตรกรภาคใต้
โรงนํ pาชา
สมาคมสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
โครงการพั ฒนาคนรุ่ นใหม่ เพื; อการเปลี; ยนแปลงสั งคม

