แถลงการณ์เพื-อเผยแพร่ ทนั ที
ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย: ยุตกิ ารกักกันผู้ลภี9 ยั ชาวโรฮิงญาไร้ กาํ หนด รั ฐบาล ควรปกป้ องชาวโรฮิงญาอย่ างเต็มรูปแบบ และเคารพสิทธิในเสรี ภาพ
(กรุ งเทพ 11 มีนาคม 2559)—
รัฐบาลไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียควรยุติการกักขังผูล้ H ีภยั ชาวโรฮิงญาจากพม่าอย่างไร้กาํ หนดและคุม้ ครองพวกเขาอย่างเต็มรู ปแบบ
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ [Fortify Rigths] และองค์กรโรฮิงญาพม่าในสหราชอาญาจักร [BROUK] กล่าวในรายงานสรุ ปล่าสุ ดที-เผยแพร่ ในวันนีH
เป็ นเวลาเกือบสิ บเดือนหลังจากกลุ่มผูค้ า้ มนุษย์ละทิHงผูล้ H ีภยั โรฮิงญาและบังคลเทศจํานวนหลายพันคนไว้กลางทะเลอันดามัน
ผูล้ H ีภยั โรฮิงญายังคงขาดการปกป้องคุม้ ครองทัHงในไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย
“ เราหวังว่าความสนใจจากนานาชาติเรื- องวิกฤติทางเรื อเมื-อปี ที-แล้วจะก่อให้เกิดทางออกของปั ญหาที-ยงั- ยืน
และมีการคุม้ ครองผูล้ H ีภยั ชาวโรฮิงญาในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้ดียงิ- ขึHน แต่นนั- ไม่ใช่สิ-งที-เราได้พบ” นายทุน ขิ-น ประธาน BROUK กล่าว
“อาเซียนทําได้และควรทําได้ดีกว่านีH”
รายงานสรุ ปจํานวน 17 หน้า เรื- อง “หนีเสื อปะจระเข้” มาจากผลของการประชุมกับเจ้าหน้าที-รัฐบาล
เจ้าหน้าที-องค์การสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชน การเข้าเยีย- มสถานกักกันของสํานักตรวจคนเข้าเมือง บ้านพักชัว- คราวของรัฐบาล
และค่ายผูล้ H ีภยั และการสัมภาษณ์ผลู ้ H ีภยั และผูร้ อดชีวติ จากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา
ในประเทศไทย เจ้าหน้าที-ยงั คงกักขังชาวโรฮิงญาหลายร้อยคนที-สถานกักกันของสํานักตรวจคนเข้าเมืองและบ้านพักชัว- คราวของรัฐบาล
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์และ BROUK พบว่า เจ้าหน้าที-ตรวจคนเข้าเมืองของไทยกักขังผูล้ H ีภยั ชาวโรฮิงญาอย่างน้อย 40 คนมานานกว่าสิ บเดือน
ภายใต้สภาพอันแร้นแค้นในสกานกักกันของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา รวมทัHงมีรายงานถึงการกักเด็กชายประมาณสิ บสองคน
หรื อมากกว่าที-มีอายุต-าํ กว่า 18 ปี เด็กทุกคนที-อยูใ่ นสถานกักกัน ตม.จังหวัดสงขลาเป็ นผูเ้ ยาว์ที-ปราศจากผูป้ กครอง ผูถ้ ูกคุมขังเล่าให้ BROUK และ
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์ฟังว่า พวกเขาถูกคุมขังอยูใ่ นห้องที-แน่นขนัด ทุกคนต้องนอนตะแคงบนพืHน ผูถ้ ูกคุมขังที-สงขลาบอกว่า
พวกเขาเข้าไม่ถึงบริ การสาธารณสุ ข และบริ การดูแลสุ ขภาพจิต รวมทัHงโอกาสที-จะได้ออกกําลังกาย หรื อ อยูใ่ นที-อากาศปลอดโปร่ ง
“ประเทศไทยควรต้องหยุดการกักขังผูล้ H ีภยั โดยทันที” แมทธิว สมิธ ผูบ้ ริ หารองค์กรฟอร์ดิฟายไรท์กล่าว
“การดูแลผูล้ H ีภยั ในสถานกักกันเช่นนีHไร้มนุษยธรรมและไร้ศกั ดิbศรี โดยเฉพาะการกักกันผูล้ H ีภยั เด็กนัHนน่าละอาย และควรต้องยุติโดยทันที”
กฎหมายระหว่างประเทศห้ามการคุมขังตามอําเภอใจ โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรื อ อย่างไม่มีกาํ หนด ซึ-งรวมถึงคนต่างชาติ
รัฐอาจจํากัดสิ ทธิเสรี ภาพของผูเ้ ข้าเมืองในกรณี ยกเว้นเท่านัHน ซึ-งต้องกระทําโดยผ่านการประเมินบุคคลแต่ละกรณี อย่างละเอียด
การกักขังต้องมีความจําเป็ นและสมควรเพื-อบรรลุเจตจํานงที-ถูกต้องตามกฎหมาย การไม่นาํ ข้อจํากัดเพื-อพิจารณาในกรณี ยกเว้นมาใช้อย่างเข้มข้น
เพื-อบรรลุเจตจํานงแห่งการจํากัดสิ ทธิ อาจถือได้วา่ เป็ นการกักขังตามอําเภอใจ

ในมาเลเซีย ผูล้ H ีภยั โรฮิงญาหลายพันคนถูกกักขังในสถานกักกันของสํานักตรวจคนเข้าเมืองทัว- ประเทศ
มีรายงานว่าผูร้ อดชีวติ ชาวโรฮิงญาจากวิกฤติเรื อ เมื-อเดือนพฤษภาคมปี 2558 ยังถูกกักขังอยูใ่ นสถานกักกันของสํานักงาน ตม.เบลันติค
ซึ-งทัHงสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผลู ้ H ีภยั แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และผูใ้ ห้บริ การด้านอื-นๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างจํากัด
ผูล้ H ีภยั โรฮิงญาในกรุ งกัวลาลัมเปอร์และปี นัง กล่าวกัย BROUK และองค์กรฟอร์ติฟายไรท์วา่
ตํารวจข่มขู่จะจับกุมพวกเขาเพื-อรี ดไถเงินหรื อทรัพย์สินเสมอโดยเฉพาะเมื-อพวกเขาไม่มีเอกสารหรื อบัตรแสดงว่าเป็ นผูข้ อลีHภยั ที-ได้ขH ึนทะเบียนกับ
UNHCR
การเปลี-ยนแปลงวิธีการในการขึHนทะเบียนของ UNHCR ในมาเลเซีย ทําให้การเข้าถึงกระบวนการขอลีHภยั ของผูล้ H ีภยั โรฮิงญาทําได้ยากยิง- ขึHน BROUK
และองค์กรฟอร์ติฟายไรท์ กล่าว ทําให้ผลู ้ H ีภยั จํานวนมากไม่มีเอกสารและเสี- ยงต่อความกังวลด้านความปลอดภันเป็ นอย่างยิงรวมทัHงความเป็ นไปได้ที-จะต้องถูกคุมขังอย่างไร้กาํ หนด ผูล้ H ีภยั โรฮิงญาในมาเลเซียกล่าวว่า ปั ญหาการเข้าไม่ถึงการขึHนทะเบียนกับ UNHCR
เป็ นปั ญหาสําคัญอันดับหนึ-งที-พวกเขาต้องเผชิญ ตามมาด้วยปั ญหาเข้าไม่ถึงบริ การทางสุ ขภาพและการดํารงชีวติ
“ฉันไม่มีงาน ไม่มีเงิน ทําให้ลาํ บาก การหางานโดยไม่มีบตั รของยูเอ็นนัHนไม่ง่ายเลย”
เสี ยงครํ-าครวญจากผูล้ H ีภยั หญิงชาวโรฮิงญาคนหนึ-งซึ-งไม่มีชื-อขึHนทะเบียน เธออาศัยในกรุ งกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียตัHงแต่เดือนมิถุนายนปี 2557
“ฉันสุ ขภาพไม่ดี ครอบครัวก็ตอ้ งแยกกันอยู.่ .เหมือนหนีเสื อปะจระเข้”
เดือนพฤษภาคมปี 2558 ประเทศอินโดนีเซียได้รับเสี ยงสรรเสริ ญจากการเปิ ดชายแดนให้กบั ผูล้ H ีภยั ชาวโรฮิงญา
หลังจากชาวประมงอะเจห์ได้ช่วยชีวติ ผูร้ อดชีวติ จากการค้ามนุษย์กว่า 1,000 รายกลางทะเลอย่างกล้าหาญ
แต่วนั นีHผรู ้ อดชีวติ โรฮิงญาจากวิกฤติเรื อเดือนพฤษภากลับถูกจองจําที-ค่ายในอะเจห์
ผูล้ H ีภยั โรฮิงญาที-อาศัยในค่ายไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกค่ายและต้องพึ-งพาองค์กรที-ให้ความช่วยเหลือในสําหรับสิ- งจําเป็ นพืHนฐาน
ส่ วนผูล้ H ีภยั โรฮิงญาที-อาศัยในส่ วนอื-นของอินโดนีเซียและมีสถานะผูข้ อลีHภยั จาก UNHCR ก็ไม่มีอิสระที-จะเดินทางภายในประเทศ
เจ้าหน้าที-อินโดนีเซียเนรเทศประธาน BROUK นายทุน ขิ-น เมื-อวันที- 6 มีนาคม หลังจากที-เขาได้มีการประชุมกับผูล้ H ีภยั โรฮิงญาในมากัสซาร์
เจ้าหน้าที-ตรวจคนเข้าเมืองเข้ามายังที-ประชุมของชุมชนโดยไม่แจ้งและยึดพาสปอร์ตสหราชอาญาจักรของทุน ขิ-น และยังขู่วา่ จะเนรเทศและยึดบัตร
UNHCR ของผูล้ H ีภยั ทุกคนที-เข้าประชุม
BROUK และองค์กรฟอร์ติฟายไรท์เชื-อว่า ทางการอินโดนีเซียข่มขู่ให้ทุน ขิ-น เกิดความกลัว
เพื-อจะหยุดเขาจากการให้กาํ ลังใจและเป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั ชุมชนผูล้ H ีภยั ในอินโดนีเซีย
BROUK และองค์กรฟอร์ติฟายไรท์ เรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสถานะของผูล้ H ีภยั พ.ศ. 2494
และพิธีสาร พ.ศ. 2510 (1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its Protocal)
ประเทศสมาชิกอาเซียนควรให้ความคุม้ ครองผูล้ H ีภยั ชาวโรฮิงญาอย่างเต็มกําลัง รวมถึงให้สิทธิในเสรี ภาพและเสรี ภาพในการเคลื-อนไหว
“ผูล้ H ีภยั โรฮิงญาได้มีส่วนช่วยสังคมในทางบวกทัว- ทัHงภูมิภาคมาเป็ นเวลายาวนาน ในช่วงเวลาที-พวกเขาได้รับโอกาสให้ทาํ เช่นนัHน” เอมี- สมิธ
ผูอ้ าํ นวยการองค์กรฟอร์ติฟายไรท์กล่าว “เป็ นหน้าที-ของทุกคนที-จะให้ผลู ้ H ีภยั โรฮิงญาได้รับการคุม้ ครองอย่างสมบูรณ์”
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