ประเทศไทย: คุ้มครองนักปกป้ องสิ ทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา
ปกป้องสิ ทธิ ที+จะมีอิสรภาพและเสรี ภาพในการแสดงออก
(กรุ งเทพฯ 28 มิถุนายน 2559) ประเทศไทยควรคุม้ ครองสิ ทธิของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา
ทัDงสิ ทธิทีFจะมีอิสรภาพและเสรี ภาพในการแสดงออก
และคุม้ ครองให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านสิ ทธิมนุษยชนอย่างชอบธรรมได้ในประเทศไทย ฟอร์ตD ีฟายไรต์ (Fortify Rights)
กล่าวในวันนีD ระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในวันทีF 23-25 มิถุนายนของนางอองซานซูจี
ทีFปรึ กษาแห่งรัฐพม่าทีFผา่ นมา ทางการไทยได้ควบคุมตัวโดยพลการ
ข่มขู่และเฝ้าติดตามการเคลืFอนไหวของแกนนําชุมชนชาวโรฮิงญาหลายคนทีFมาจากพม่า
ซึFงมีสิทธิพาํ นักอาศัยอย่างชอบด้วยกฎหมายในไทย ทุกวันนีDยงั มีการเฝ้าติดตามแกนนําเหล่านีDบางส่ วน
ทางการไทยยังขัดขวางไม่ให้มีการตอบคําถามในระหว่างการแถลงข่าวของภาคประชาสังคมในประเด็นเกีFยวกับช
าวโรฮิงญาทีFกรุ งเทพฯ เมืFอวันทีF 23 มิถุนายน ตํารวจและทหารไทยแจ้งต่อฟอร์ตD ีฟายไรต์วา่
เหตุทีFตอ้ งปิ ดกัDนการอภิปรายระหว่างการแถลงข่าว เป็ นผลมาจากนโยบายของทางการพม่าต่อชาวโรฮิงญา
และเพืFอรักษาความสัมพันธ์ทีFร่วมมือกันกับประเทศพม่า
“เราจะสามารถบรรลุประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ของไทยได้ดีสุด
ด้วยการคุม้ ครองนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา ไม่ใช่การปราบปรามพวกเขา” เอมี สมิธ (Amy Smith)
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร ฟอร์ตD ีฟายไรต์ (Fortify Rights) กล่าว
“ความสัมพันธ์แบบทวิภาคีไม่ควรตัDงอยูบ่ นพืDนฐานการเห็นชอบร่ วมกันทีFจะใช้นโยบายทีFเป็ นการปฏิบตั ิมิชอบทุกครัDง”
ในวันทีF 21 มิถุนายน นางออวซานซูจีแจ้งต่อนางยังฮี ลี (Yanghee Lee) ผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่
รัฐบาลพม่าหลีกเลีFยงทีFจะใช้คาํ ว่า “โรฮิงญา” และมีรายงานข่าวว่า
กระทรวงข้อมูลสนเทศแห่งพม่าห้ามไม่ให้เจ้าหน้าทีFของรัฐใช้คาํ ดังกล่าว โรแลนด์ โคเบีย (Roland Kobia)
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําประเทศพม่าประกาศเมืFอวันทีF 22 มิถุนายนว่า
ทางสหภาพยุโรปก็จะหลีกเลีFยงการใช้คาํ ว่า “โรฮิงญา” เพืFออธิบายถึงชุมชนทีFเรี ยกตนเองว่าชาวโรฮิงญาเช่นกัน
คําประกาศเหล่านีDเกิดขึDนเพียงวันเดียวหลังนายซาอิด ราอัด อัล ฮุสเซน (Zeid Ra'ad Al Hussein)
ข้าหลวงใหญ่ดา้ นสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เสนอรายงานต่อทีFประชุมคณะมนตรี สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เน้นถึง “ความเป็ นไปได้” ทีFได้เกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อชาวโรฮิงญาในพม่า
“เราต้องทําความเข้าใจบริ บทของนโยบายของพม่าทีFมีต่อชาวโรฮิงญา”
เจ้าหน้าทีFทหารไทยกล่าวกับฟอร์ตD ีฟายไรต์เมืFอวันทีF 23 มิถุนายน
ระหว่างทีFชD ีแจงถึงความกังวลของรัฐบาลทีFมีต่อการจัดงานแถลงข่าว
“เราจําเป็ นต้องมีการอภิปรายมากขึDนเกีFยวกับสถานการณ์ของชาวโรฮิงญา ไม่ใช่นอ้ ยลง” เอมี สมิธกล่าว
“คงต้องมีการทํางานอีกมาก หากประเทศไทยและพม่าไม่ปล่อยให้มีการอภิปรายเกีFยวกับชาวโรฮิงญาและสิ ทธิมนุษยชน”
ทางการไทยยังควบคุมตัวโดยพลการ
ข่มขู่และเฝ้าติดตามการเคลืFอนไหวของแกนนําชุมชนชาวโรฮิงญาหลายคนทีFเกีFยวข้องกับการจัดงานครัDงนีD
ตอนเช้าของวันทีF 23 มิถุนายน เจ้าหน้าทีFหน่วยข่าวกรองทหารได้ควบคุมตัวนายฮาจี อิสมาอิล (Haji Ismail)
แกนนําชุมชนชาวโรฮิงญาโดยพลการ ตามกําหนดการเขาต้องมาเป็ นผูบ้ รรยายในการแถลงข่าวเกีFยวกับประเด็นชาวโรฮิงญา

เจ้าหน้าทีFเป็ นผูน้ าํ ตัวเขามายังทีFจดั แถลงข่าว มีการเฝ้าติดตามเขาระหว่างให้สมั ภาษณ์กบั ผูส้ ืF อข่าวในงาน
และยังพาตัวเขากลับไปทีFพกั ทางการไทยยังเฝ้าติดตามนายอิสมาอิลอย่างต่อเนืFองระหว่างวันทีF 23-26 มิถุนายน
ตํารวจไทยยังได้ควบคุมตัวแกนนําชุมชนและนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาอีกคนหนึFงไว้ทีFโรงพัก
เราไม่อาจเปิ ดเผยชืFอได้ดว้ ยเหตุผลด้านความปลอดภัย โดยป็ นการควบคุมตัวตลอดทัDงวันทีF 23 มิถุนายน
และยังสังF การให้เขาต้องมารายงานตัวทีFโรงพักอีกแห่งหนึFงในวันรุ่ งขึDน
ส่ งผลให้ทางฟอร์ตD ีฟายไรต์ส่งเจ้าหน้าทีFติดตามตัวเขาไปทีFโรงพักด้วยในวันทีF 24 มิถุนายน
ซึFงเขาได้ถูกซักถามโดยตํารวจนอกเครืF องแบบห้านาย ทัDงยังถูกขู่ส่งกลับไปพม่า ในปั จจุบนั เขาไม่ได้ถูกควบคุมตัว
มีรายงานเช่นกันว่า นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาคนอืFน ๆ ได้ถูกติดตามตัวโดยทางการไทย ตัDงแต่วนั ทีF
23 มิถุนายนจนถึงทุกวันนีD บางคนแจ้งให้ฟอร์ตD ีฟายไรต์ทราบว่า
มีผชู ้ ายซึFงแจ้งว่าตนเองเป็ นเจ้าหน้าทีFหน่วยข่าวกรองของรัฐโทรศัพท์เข้าไปหาวันละลายครัDง วัน
และสอบถามเกีFยวกับทีFอยูแ่ ละการดําเนินงาน
ประเทศไทยมีพนั ธกรณี ตอ้ งคุม้ ครองสิ ทธิทีFจะมีเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ เป็ นไปตามข้อ
19 และ 21 ของ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and
Political Rights-ICCPR) ซึFงไทยเป็ นรัฐภาคี การจํากัดสิ ทธิเหล่านีDกระทําได้เฉพาะทีFมีกฎหมายบัญญัติไว้
ต้องได้สดั ส่ วนและจําเป็ นเพืFอบรรลุเป้าประสงค์ทีFชอบธรรม
ในการอ้างความมันF คงของประเทศเพืFอสนับสนุนการจํากัดสิ ทธิเหล่านีD
กฎหมายระหว่างประเทศกําหนดให้รัฐต้องพิสูจน์ให้เห็นได้วา่ เป็ นภัยคุกคามอย่างแท้จริ งต่อ “ความอยูร่ อดของประเทศ
หรื อบูรณภาพแห่งดินแดน หรื อความเป็ นอิสระทางการเมือง”
แผนการจัดการแถลงข่าวเป็ นกิจกรรมทีFชอบธรรมของนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาในประเทศไทย
ซึFงไม่มีลกั ษณะเป็ นภัยคุกคามต่อความมันF คงของชาติอนั อาจใช้เป็ นเหตุผลเพืFอสนับสนุนการจํากัดเสรี ภาพขัDนพืDนฐานได้
ฟอร์ตD ีฟายไรต์กล่าว
องค์การสหประชาชาติรับรองว่า “นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน” หมายถึง “บุคคล กลุ่ม
และสมาคม....ทีFมีส่วนสนับสนุน...ให้เกิดการขจัดอย่างเป็ นผลซึFงการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนใด ๆ
และการละเมิดเสรี ภาพขัDนพืDนฐานของประชาชนและบุคคล” ปฏิญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน (U.N.
Declaration on Human Rights Defenders) กําหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการคุม้ ครองเป็ นการเฉพาะต่อนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
ในระหว่างการทํางานของพวกเขา ทัDงในส่ วนของสิ ทธิทีFจะจัดการชุมนุมอย่างสงบ เสรี ภาพในการแสดงออก
และสิ ทธิทีFจะแสวงหา รับ และเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทีFเกีFยวข้องกับสิ ทธิมนุษยชนทัDงปวง
“การปฏิบตั ิของทางการไทยทีFผา่ นมา
สะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริ งจังทีFจะปฏิบตั ิตามพันธกิจเพืFอคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์” เอมี
สมิธกล่าว “นักปกป้องสิ ทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญาทีFทาํ งานแก้ปัญหาให้ชุมชนของตน ควรได้รับการสนับสนุนและคุม้ ครอง
ไม่ใช่ถูกคุกคามและปิ ดปาก”
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