  
ประเทศไทย:  สอบสวนการเสี ยชี วิตของเด็ กหญิ งชาวโรฮี นจาระหว่ างอยู่ ในศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าว  
เด็ กหญิ งชาวโรฮี นจาอายุ   67  ปี   เสี ยชี วิ ต  หลั งถู กกั กตั วในไทยสามปี     
  
(กรุ งเทพฯ,  ,-  พฤศจิ กายน  567-)—ทางการไทยควรสอบสวนโดยทั นที กรณี การเสี ยชี วิตของไซนั บ  บีบี   (Zainab  Bi  
Bi)  อายุ   16  ปี  ผ้ ู ลี Vภัยชาวโรฮี นจาซึZ งเสี ยชี วิตเมืZ อวั นทีZ   2  พฤศจิ กายน  หลั งถู กควบคุ มตั วโดยไม่ มี เวลากํ าหนดเป็ นเวลาสามปี ใน
ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวและในสถานสงเคราะห์ ของประเทศไทย  ฟอร์ ตี Vฟายไรต์ กล่ าวในวั นนี V  มีรายงานว่ าไซนั บ  บีบี เป็ นลมและมี
เลื อดออกทางจมู กและหู เมืZ อวั นทีZ   5h  ตุลาคม  ระหว่ างถู กกั กตั วทีZ ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวอํ าเภอสะเดา  เธอเสี ยชี วิตในอี กหกวั น
ต่ อมา      
“การเสี ยชี วิตของไซนั บ  บีบี   ถือเป็ นโศกนาฏกรรม  ซึZงควรกระตุ้ นให้ ทางการไทยดํ าเนิ นการอย่ างเร่ งด่ วน  เพืZ อยุ ติการ
ควบคุ มตั วผู้ ลี Vภัยและผู้ แสวงหาทีZ พั กพิ งโดยไม่ มี เวลากํ าหนด”  เอมี   สมิ ธ  (Amy  Smith)  ผ้ ู อํ านวยการบริ หารฟอร์ ตี Vฟายไรต์ กล่ าว  
“แทนทีZ จะได้ รั บการดู แลและคุ้ มครองอย่ างดี สุ ดเนืZ องจากเป็ นผู้ ลี VภัยทีZ เป็ นเด็ ก  ไซนั บ  บีบี กลั บต้ องเสี ยชี วิตในกรงขั ง”    
เมืZ อวั นทีZ   5h  ตุลาคม  เจ้ าหน้ าทีZ ของศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวอํ าเภอสะเดา  ได้ ส่ งตั วไซนั บ  บีบี ไปทีZ โรงพยาบาลอํ าเภอ
หาดใหญ่   จังหวั ดสงขลา  ฟอร์ ตี Vฟายไรต์ ได้ รั บข้ อมู ลทีZ ยื นยั นว่ าเธอเสี ยชี วิตจากอาการเลื อดออกในสมองและการแข็ งตั วของ
เลื อดผิ ดปกติ   ส่งผลให้ เกิ ดรอยฟกชํ Vาขนาดใหญ่ และมี เลื อดไหลได้ ง่ าย  
ทางการไทยควบคุ มตั วไซนั บ  บีบี เป็ นเวลากว่ าสามปี ในสถานสงเคราะห์ ของรั ฐบาล  และในศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าว  
หลั งจากเธอตกเป็ นเหยืZ อการค้ ามนุ ษย์ และถู กนํ าตั วจากเมี ยนมามาประเทศไทยเมืZ อปี   566h  ในปี   566v  ทางการไทยได้ ส่ งตั วไซ
นั บ  บีบี จากสถานสงเคราะห์ ของกระทรวงพั ฒนาสั งคมและความมัZ นคงของมนุ ษย์   ไปยั งศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวอํ าเภอสะเดา  ไซ
นั บ  บีบี เข้ ารั บการรั กษาตั วทีZ โรงพยาบาลอํ าเภอสะเดา  เนืZ องจากการแข็ งตั วของเลื อดผิ ดปกติ   เป็ นเวลาหลายครั Vง  ในช่ วงหลาย
เดื อนก่ อนจะเสี ยชี วิต    
ต้ นปี ทีZ ผ่ านมา  ผ้ ู แสวงหาทีZ พั กพิ งชาวปากี สถานเสี ยชี วิตลงทีZ ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวซอยสวนพลู   หลั งมี อาการหั วใจวาย  
จากการแสวงหาข้ อเท็ จจริ งเราพบว่ า  มีผู้ ถู กควบคุ มตั วอย่ างน้ อยสามคนทีZ ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวซอยสวนพลู ทีZกรุ งเทพฯ  
เสี ยชี วิตในปี นี V    
ในปี   566x  ฟอร์ ตี Vฟายไรต์ เก็ บข้ อมู ลสภาพการควบคุ มตั วอย่ างไร้ มนุ ษยธรรม  ทีZศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวอํ าเภอสะเดา  
ชาวโรฮี นจาซึZ งถู กควบคุ มตั วทีZ ศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวอํ าเภอสะเดาให้ ข้ อมู ลกั บฟอร์ ตี Vฟายไรต์ ว่ า  พวกเขาถู กชั งอยู่ ในห้ องทีZ แออั ด
ตลอด  5y  ชัZวโมง  โดยสภาพในห้ องขั งขาดสุ ขลั กษณะและไม่ มี ห้ องส้ วมทีZ ถู กสุ ขอนามั ย  ไม่ มี อาหารอย่ างเพี ยงพอ  ไม่ มี โอกาส
ออกกํ าลั งกาย  หรื อไม่ ได้ รั บการรั กษาพยาบาลทีZ เหมาะสม    
“เป็ นทีZ รู้ กั นดี ว่ า  สถานทีZ ควบคุ มตั วคนต่ างด้ าวของประเทศไทย  มีสภาพทีZ ไม่ สอดคล้ องกั บมาตรฐานขั VนตํZ า”  เอมี   สมิ ธ
กล่ าว  “ในห้ องขั งขาดความปลอดภั ยหรื อไม่ มี พื VนทีZ ทีZ เหมาะสมกั บผู้ ลี VภัยทีZ เป็ นเด็ ก”    
ปั จจุ บันมี ผู้ ลี Vภัยชาวโรฮี นจา  ,7  คน  หญิ งเจ็ ดชายเก้ าทีZ ถู กกั กตั วในศู นย์ กั กตั วคนต่ างด้ าวอํ าเภอสะเดา    
ประเทศไทยควรปล่ อยตั วผู้ ลี Vภัยและผู้ แสวงหาทีZ พั กพิ งทั VงหมดทีZ ถู กขั งไว้ โดยพลการโดยทั นที   รวมทั Vงผู้ ทีZ ถู กกั กตั วเมืZ อ
เร็ ว  ๆ  นีV  หลั งการบุ กตรวจสถานทีZ ต่ าง  ๆ  ในกรุ งเทพฯ  เมืZ อสั ปดาห์ ทีZ แล้ ว      
กรณี ทีZ รั ฐควบคุ มตั วบุ คคล  ให้ ถื อว่ ารั ฐมี หน้ าทีZ ต้ องดู แลบุ คคลผู้ นั Vน  และมี พั นธกรณี ต้ องประกั นให้ มี สภาพการควบคุ ม
ตั วทีZ สอดคล้ องกั บมาตรฐานระหว่ างประเทศ  อย่ างไรก็ ดี  รัฐไม่ ควรควบคุ มตั วเด็ กหรื อผู้ ลี Vภัยด้ วยเหตุ ผลเพี ยงเพราะสถานะการ
เข้ าเมื องของพวกเขา    
“การเสี ยชี วิตของไซนั บ  บีบี ไม่ ควรเป็ นสิZ งทีZ เกิ ดขึ Vนและผ่ านไปเฉย  ๆ  ประเทศไทยต้ องแก้ ไขการปฏิ บั ติทีZเลวร้ ายต่ อผู้ ลี V
ภั ยโดยทั นที ”  เอมี   สมิ ธกล่ าว  “ประเทศไทยไม่ ควรปล่ อยให้ มี ผู้ ลี Vภัยอี กคนหนึZ งต้ องเสี ยชี วิตในห้ องขั ง  ราวกั บเป็ นอาชญากร”    
  
  

