ประเทศไทย: ปกป้ องเสรีภาพขั4นพืน4 ฐาน สนับสนุนสิ ทธิทางพลเมืองและทางการเมือง
ให้คาํ มัน) ในการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎบัตรด้านสิ ทธิในวาระการถูกทบทวนโดยสหประชาชาติ
(กรุ งเทพ 8 มีนาคม 2560) –
รัฐบาลไทยควรมีความมุ่งมัน) อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรมในการประเมินการจัดการในข้อกล่าวหาถึงการละเมิดสิ ทธิมนุษย
ชนที)จะมีขT ึนโดยคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ฟอร์ติไฟต์ไรท์กล่าว
หน่วยงานของไทยยังคงต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับพันธกิจทางกฎหมายระหว่างประเทศที)ให้สตั ยาบันไว้ในการปกป้องสิ ท
ธิทางพลเมืองและทางการเมือง ดังที)ระบุในรายงานของฟอร์ติไฟต์ไรท์ในวันนีT
“มีเจ้าหน้าไทยที)ทาํ งานเพื)อสร้างความก้าวหน้าให้กบั งานสิ ทธิมนุษยชนในประเทศนีT
แต่การละเมิดสิ ทธิที)ยงั ดํารงอยูแ่ ละการไม่ตอ้ งรับผิดกลับฉายเงาบดบังความมุ่งมัน) พยายามของพวกเขา” เอมี) สมิทธ
ผูอ้ าํ นวยการบริ หารฟอร์ติไฟต์ไรท์กล่าว
“ประเทศไทยจะต้องมีความจริ งจังในการจัดการกับการละเมิดและการปกป้องสิ ทธิมนุยชน”
ในขณะที)รายงานจํานวน 38 หน้า ได้แสดงถึงความก้าวหน้าในบางประเด็นของสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
แต่กไ็ ด้รายงานถึงการสังหารที)ปราศจากการนําผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ การควบคุมตัวโดยพลการ
การปะทะและการโต้ตอบด้วยกําลังทหารต่อนักต่อสู เ้ พื)อสิ ทธิมนุษยชน การละเมิดเสรี ภาพในการพูดและการชุมนุม
การค้ามนุษย์ที)มีขอบเขตกว้างขวาง และการบังคับให้กลับถิ)นฐานและการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอื)นๆ ที)มีต่อผูล้ T ีภยั
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยสมาชิก 18 คน
ซึ)งเป็ นผูช้ าํ นาญการอิสระที)ได้รับการคัดเลือกจากรัฐภาคีสหประชาชาติ ทําหน้าที)ติดตามการดําเนินงานตามสนธิสญ
ั ญานีT
มีกาํ หนดที)จะทบทวนความสอดคล้องในการปฏิบตั ิของรัฐบาลไทยต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางพลเมืองและทา
งการเมือง (ICCPR) ที)เจนีวา ในวันที) 13 และ 14 มีนาคม 2560 ICCPR
เป็ นกฎบัตรสําคัญของกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในฐานะรัฐภาคีของกติกา ICCPR ตัTงแต่ปี 2539
ประเทศไทยย่อมมีผลผูกพันทางกฎหมายที)จะต้องคุม้ ครองและดําเนินการตามข้อบทเหล่านัTน
รายงาน ภารกิจทีย) งั ไม่ บรรลุเป้ าหมาย:
ความสอดคล้ องในการปฏิบัติของรั ฐบาลไทยต่ อกติการะหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
เป็ นการพิจารณาการดําเนินงานของประเทศไทยตามกติกา ICCPR
และการตอบสนองต่อประเด็นปั ญหาที)ถูกเสนอโดยคณะกรรมการฯ อันเป็ นผลจากงานวิจยั ของฟอร์ตT ีฟายไรต์ ระหว่างปี
2557-2560 ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ประจักษ์พยาน ผูร้ อดชีวติ
และนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนจากหลายพืTนที)ในประเทศไทย รวมทัTงข้อมูลจากการสังเกตการณ์การพิจารณาคดีในศาล
และการวิเคราะห์เอกสารของรัฐบาล ศาล และองค์การสหประชาชาติ
ประเทศไทยได้พฒั นายุทธศาสตร์เฉพาะและข้อกําหนดทางกฎหมายเพื)อที)จะพัฒนาการปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในประเทศ
ตามที)ระบุในรายงาน ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมุ่งมัน) ในการทุ่มเททรัพยากรอย่างที)ไม่เคยปรากฏมาก่อน

เพื)อที)จะต่อสู ก้ บั การค้ามนุษย์และปฏิญาณที)จะปกป้องนักต่อสู เ้ พื)อสิ ทธิมนุษยชนที)ระบุในร่ างแผนปฏิบตั ิการแห่งชาติดา้ นสิ
ทธิมนุษยชนฉบับที) 4
อย่างไรก็ตาม รายงานได้ให้รายละเอียดถึงคําสัง) ต่างๆ
ที)ออกโดยรัฐบาลไทยในช่วงไม่กี)ปีที)ผา่ นมาโดยที)ไม่คาํ นึงถึงการปกป้องสิ ทธิมนุษยชนและนําไปสู่ การละเมิดสิ ทธิมนุษยช
น ตัวอย่าง คําสัง) ของคสช.เช่น การให้อาํ นาจเจ้าพนักงานทหารในการเรี ยกตัว จับกุมตัว และควบคุมตัวบุคคล
การสอบปากคํา การค้นและการยึดทรัพย์สิน และ “กระทําการอื)นใด”
ซึ)งดูเหมือนจะเป็ นการละเมิดทัTงกฎหมายในประเทศและกติกา ICCPR
นอกจากนัTน แม้วา่ รัฐบาลไทยมีความพยายามจัดทํากลไกเพื)อคุม้ ครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
ฟอร์ตT ีฟายไรต์ยงั คงเก็บข้อมูลการโจมตีทาํ ร้าย
และเหตุการณ์ที)คุกคามต่อนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนและแกนนําชุมชนในประเทศ
ซึ)งมักเกิดขึTนโดยไม่สามารถนําตัวผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ และแทบไม่มีการคุม้ ครองที)พอเพียงจากทางการไทย
ฟอร์ติไฟต์ไรท์ได้บนั ทึกถึงการทําร้ายร่ างกายนักต่อสู เ้ พื)อสิ ทธิมนุษยชนโดยกลุ่มบุคคลที)ไม่ใช่รัฐหรื อผูม้ ุ่งร้าย
โดยปราศจากการนําตัวผูก้ ระทําผิดมาลงโทษ
ฟอร์ติไฟต์ไรท์ยงั ได้บนั ทึกถึงการใช้ขอ้ หาหมิ)นประมาทและการกระทําทางกฎหมายอื)นๆ
โดยองค์กรภาคธุรกิจและหน่วยงานรัฐของไทยที)กระทําต่อผูน้ าํ ชุมชน นักต่อสู เ้ พื)อสิ ทธิมนุษยชน
และผูส้ ื) อข่าวที)เพียงต้องการแสดงถึงสิ ทธิและเสรี ภาพขัTนพืTนฐาน ตัวอย่างเช่น
องค์กรชุมชนที)ทาํ กิจกรรมในการปกป้องสิ) งแวดล้อมและสิ ทธิในที)ดินของไทย เช่น กลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด
และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ ที)ตอ้ งเผชิญกับการปะทะที)รุนแรงและคดีความทางอาญา
เจ้าหน้าที)ทหารยังได้เรี ยกสมาชิกของกลุ่มทัTงสองเข้าโครงการ “ปรับทัศนคติ”
“นักต่อสู เ้ พื)อสิ ทธิมนุษยชนมีบทบาทสําคัญในสังคมที)ให้การเคารพสิ ทธิ” เอมี) สมิทธ กล่าว
“นักต่อสู เ้ พื)อสิ ทธิมนุษยชนควรต้องได้รับการปกป้องและเชิดชู ไม่ใช่การละเมิดและการกุมขัง”
รายงานยังได้อธิบายถึงการสมรู ้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที)ไทยที)มีส่วนร่ วมในการสนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์อย่างกว้างขวางใ
นช่วงเวลาหลายปี ที)ผา่ นมา เป็ นอาชญากรรมที)ถือว่าเป็ นการเอาคนลงเป็ นทาสตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ในขณะนีTทางการไทยได้มีการฟ้องร้องคดีต่อผูถ้ ูกกล่าวหาค้ามนุษย์กว่า 100 คน
ที)รวมถึงเจ้าหน้าที)ทหารและรัฐบาลซึ)งเป็ นคดีคา้ มนุษย์ที)ใหญ่ที)สุดที)เคยมีในประเทศไทย กระนัTนก็ตาม
ผูร้ อดชีวติ ได้ให้ขอ้ มูลกับฟอร์ติไฟต์ไรท์วา่ ขนาดของการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาและบังคลาเทศที)เกิดขึTนระหว่างปี 2555 ถึง
2558 นัTนมีขอบเขตการกระทําผิดมากกว่าความผิดที)มีการสัง) ฟ้องในศาลมาก
ยิง) ไปกว่านัTน พยานและพนักงานสอบสวนในคดีคา้ มนุษย์ยงั เผชิญกับการคุกคามและการข่มขู่
ก่อให้เกิดคําถามถึงกระบวนการพิจารณาคดีและความพร้อมของพยานบางคน
รวมทัTงการหนีออกนอกประเทศของตํารวจหัวหน้าชุดสอบสวน

ฟอร์ติไฟต์ไรท์ได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีตT งั แต่เดือนมีนาคม 2559
คําพิพากษากําหนดมีขT ึนในเดือนกรกฎาคมของปี นีT
ในขณะนีT ชาวโรฮิงญาผูร้ อดชีวติ จากการค้ามนุษย์และผูล้ T ีภยั หลายร้อยคนยังคงถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเวลากําหนด
ฟอร์ติไฟต์ไรท์ยงั ได้บนั ทึกการละเมิดสิ ทธิ ร้ายแรงอื)นๆ ที)มีต่อผูล้ T ีภยั ในประเทศไทย
รวมทัTงชาวโรฮิงญาที)ถูกบังคับส่ งกลับไปยังประเทศพม่า และชาวม้งลาวที)ถูกบังคับส่ งกลับไปยังประเทศลาว
อันเป็ นการละเมิดทัTงกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศและ ICCPR
“สิ ทธิมนุษยชนยังคงเป็ นภารกิจที)ยงั ไม่แล้วเสร็ จในประเทศไทย” เอมี) สมิทธ
“ถึงเวลาแล้วที)ประเทศไทยจะเยียวยาการละเมิดที)เกิดขึTนในอดีตและปกป้องสิ ทธิมนุษยชนในประเทศในอนาคต”

