ประเทศไทย: นักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนได้ รับเกียรติแต่ ยงั ต้ องการการคุ้มครอง
นักรณรงค์ นักข่ าวหนังสื อพิมพ์ ผู้รอดชีวติ จากการค้ ามนุษย์ และนักต่ อสู้ เพืIอชุมชน
ได้ รับรางวัลอันทรงเกียรติ
(กรุ งเทพฯ 7 มีนาคม 2559)— องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ (Fortify Rights) กล่าวว่า วันนี:
ผูห้ ญิงสองคนและองค์กรซึE งนําโดยผูห้ ญิงอีกสององค์กรในประเทศไทยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสาํ หรับผูห้ ญิงนักปกป้อ
งสิ ทธิมนุษยชน ทว่านักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทยยังคงตกอยูใ่ นความเสีE ยง
ประเทศไทยควรรับประกันว่านักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนจะได้รับการคุม้ ครอง
สํานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบเกียรติบตั รผูห้ ญิงนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน ประจําปี 2559 แก่
พิณนภา พฤกษาพรรณ ผูแ้ สวงหาความยุติธรรมกรณี การหายตัวไปของสามี พอละจี หรื อ “บิลลีE” รักจงเจริ ญ
นักกิจกรรมเพืEอสิE งแวดล้อมชาวกะเหรีE ยง ซึE งมีผพู ้ บเห็นครั:งสุ ดท้ายเมืEอเดือนเมษายน พ.ศ.
2557 พร้อมกับเจ้าหน้าทีEอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อัจฉรา อัชฌายกชาติ นักข่าวอาวุโสผูม้ ีประสบการณ์การทํางานกับหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์มากว่า 20 ปี
และรายงานข่าวเปิ ดโปงการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
“กลุ่มหญิงสู ช้ ีวติ ” ซึEงเป็ นกลุ่มหญิงไทยผูร้ อดชีวติ จากการค้ามนุษย์ในต่างแดน
และผูห้ ญิง “กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด” จากจังหวัดเลยซึEงประท้วงการทําเหมืองแร่ ทีEเป็ นอันตรายในประเทศไทยโดยใช้สนั ติวธิ ี
“ผูห้ ญิงผูก้ ล้าหาญเหล่านี:ได้ยนื หยัดเพืEอปกป้องสิ ทธิมนุษยชน เผชิญหน้ากับการคุกคาม การเพิกเฉย
และหลายครั:งต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวติ ” เอมี สมิท (Amy Smith) ผูอ้ าํ นวยการ องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ กล่าว
“ผูห้ ญิงคือหัวใจหลักของการส่ งเสริ มและปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
และเป็ นสิE งสําคัญยิงE ทีEคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติจะอยูเ่ บื:องหลังเพืEอสนับสนุนพวกเธอ”
การประกาศเกียรติยศในวันนี: เกิดขึ:นก่อนหน้า วันสตรี สากล 8 มีนาคม 2559 เพียงหนึEงวัน
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ติดตามและบันทึกสถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรณี บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด
ดําเนินกิจการเหมืองแร่ ทองคําและทองแดง ในจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย
กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดเรี ยกร้องให้เจ้าหน้าทีEรัฐและบริ ษทั ปิ ดกิจการเหมืองแร่ ทองคําลงอย่างถาวร
และแก้ไขปั ญหามลภาวะทางสิE งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบด้านสุ ขภาพต่างๆ
ซึEงอาจเกีEยวเนืEองจากการดําเนินกิจการเหมืองแร่
กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด เป็ นขบวนการเคลืEอนไหวของประชาชนรากหญ้าทีEก่อตั:งขึ:นในปี 2550
สมาชิกส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงจากหกหมู่บา้ นทีEต: งั อยูร่ อบเหมืองแร่ ทองคํา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

มีรายงานข่าวว่าบริ ษทั เหมืองแร่ บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด และเจ้าหน้าทีEรัฐใช้ความรุ นแรง การข่มขู่
และการดําเนินคดีในศาลกับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด
บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ได้ฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญากับสมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดและชาวบ้านอืEนๆ
ทีEร่วมประท้วงคัดค้านการทําเหมืองแร่ จาํ นวน 33 คน
รวมถึงกรณี ล่าสุ ดบริ ษทั แจ้งความข้อหาหมิEนประมาททางอาญากับเด็กนักเรี ยนหญิงอายุ 15 ปี
บริ ษทั ฟ้องเรี ยกค่าเสี ยหายหลายล้านบาทจากชาวบ้านด้วยข้อกล่าวหาว่าทําลายชืEอเสี ยงและธุรกิจของบริ ษทั
นางระนอง กองแสน อายุ 53 ปี สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดกล่าวว่า “แม่ๆ
ก็รู้สึกดีและภูมิใจทีEยงั มีองค์กรทีEให้ความสําคัญกับชาวบ้านและชุมชน เราทุ่มเททั:งแรงกายและแรงใจ
เสี ยสละเพืEอปกป้องทรัพยากรในถิEนฐานบ้านเกิด เพืEอทีEจะรักษาใว้ให้ลูกหลาน”
ผูห้ ญิงกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิดเป็ นองค์ประกอบทีEสาํ คัญในการต่อสู เ้ พืEอปกป้องสิE งแวดล้อมในจังหวัดเลยและทัวE ประเทศไทย
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์กล่าว
องค์การสหประชาชาติให้การยอมรับว่า “นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน” คือ “บุคคล
กลุ่มคนหรื อสมาคม..ทีEมีส่วนช่วย..ขจัดเสี ยซึEงการละเมิดสิ ทธิและเสรี ภาพขั:นพื:นฐานของผูค้ นและบุคคลได้อย่างมีประสิ ท
ธิภาพ”
ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคุม้ ครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนเป็ นพิเศษในบริ บทของการ
ทํางาน รวมถึงคุม้ ครอง สิ ทธิการชุมนุมโดยสงบ เสรี ภาพในการแสดงออก รวมถึงสิ ทธิทีEจะแสวงหา ได้มา ได้รับ
และถือข้อมูลเกีEยวกับสิ ทธิมนุษยชน เมืEอวันทีE 17 ธันวาคม 2559
ประเทศไทยให้การรับรองมติครั:งล่าสุ ดขององค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
อันตอกยํ:าถึงความมุ่งมันE ของประเทศทีEจะเคารพสิ ทธิของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนและแก้ไขผลกระทบในด้านลบซึEงเกิดขึ:
นเกีEยวข้องกับการทํากิจกรรมต่างๆ ของพวกเขาเหล่านั:นด้วย
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ กล่าวว่า รางวัลในวันนี:ได้ส่องไฟเจิดจ้าให้เห็นถึง
บทบาทสําคัญและความท้าทายของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในการดึงความสนใจมาทีEปัญหาสิ ทธิมนุษยชนขั:นร้ายแรงทีEจาํ
เป็ นต้องได้รับความสนใจอย่างยิงE ในประเทศไทย
“นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนบ่อยครั:งถูกลงโทษและไม่ได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมการทํางานของพวกเขา” เอมี สมิท
กล่าว “ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการรับรองว่า
นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนทุกคนจะได้รับการคุม้ ครองและได้รับคําชืEนชมในคุณูปการทีEพวกเขามีต่อประเทศชาติ”
ต้ องการขัอมูลเพิมI เติม กรุณาติดต่ อ:

เอมี สมิท ผูอ้ าํ นวยการ องค์กรฟอร์ติฟายไรท์, +66 (0) 87.795.5454, amy.smith@fortifyrights.org; Twitter:
@AmyAlexSmith, @fortifyrights
แมทธิว สมิท ผูอ้ าํ นวยการ องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ +66 (0) 85.028.0044, matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter:
@matthewfsmith, @fortifyrights

