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March 22
Nazis establish the first 

concentration camp in Dachau, 
Germany to detain political prisoners 

and later Jews and others. Between 
1933 and 1945, Nazi Germany and 

its collaborators established more 
than 44,000 sites to detain, facilitate 

forced labor, and commit mass 
murder of Jews and others.

April 
Nazis promote a nationwide 
boycott of Jewish-owned 
businesses. Law for 
the Restoration of the 
Professional Civil Service is 
enacted, barring Jews from 
holding government positions.

June 16
National census completed in Germany, identifying 
525,000 Jews in the country—less than 0.75 percent 
of the population. Nazi regime later links this census 
data with a “marriage and family book” to develop a 
special racial database and a registration system, 
making it easier for the regime to “locate” its future 
Jewish victims.

1933

1935

1938

July 14
Law on the Revocation of 

Naturalization and Deprivation 
of German Citizenship strips 

citizenship from German naturalized 
citizens and German citizens 

residing abroad who are considered 
“undesirable,” including Jews.

September 15
The Nazi regime enacts the Nuremberg Race Laws, which 
define “Jewishness” in terms of ancestry, prohibit marriage 
and sexual intercourse between Jews and Germans, and 
restrict citizenship to “German or kindred blood . . . that 
is both desirous and personally fit to serve loyally the 
German people and the Reich.”

Holocaust
January 30
Adolf Hitler appointed 
German chancellor

August 17
An executive order requires all Jews in Germany to add 
either “Sarah,” if a woman, or “Israel,” if a man, on all 
identity documents. The regime also publishes a list of 
“Jewish” names that parents must choose from when 
naming their newborns.



October 5
All German passports held by 

Jews are invalidated and replaced 
with passports stamped with the 

letter “J” for “Jew.”

1939

1941

1942

1943-44

November 9-10
Nazis in Germany and Nazi-occupied areas carry out 
Kristallnacht, or the Night of Broken Glass in English, 
killing almost 100 Jews, destroying hundreds of Jewish 
synagogues, desecrating Jewish cemeteries, and looting 
more 7,000 Jewish-owned businesses. Later, the regime 
levies fines on German Jews for the destroyed property 
and issues a decree banning Jewish-owned businesses.

1933-1939
In this period, regional, state, and 

municipal Nazi officials issue more 
than 400 decrees regulations aimed 

at restricting nearly all aspects of the 
public and private lives of Jews.

September 1
Germany initiates World War II in Europe with the 
invasion of Poland. Britain and France declare war 
on Germany three days later.

October
First ghetto created in Priotrków 

Trybunalski, Poland with Jews forced 
to reside in a small, designated area 

of the city. The Nazis created more 
than 1,000 ghettos throughout 

the occupied territories during the 
Holocaust to separate and isolate 

the Jewish population. Later, the 
Nazis sealed off some ghettos—

including Poland’s Łódź ghetto on 
April 30, 1940 and Warsaw ghetto on 

November 15, 1940, confining more 
than 160,000 and 350,000 Jews, 

respectively.

September 1
All Jews in Germany over six years old are 
ordered to wear clearly visible symbols of 
their identity. Yellow Star of David badges 
and white armbands become the two most 
widely used symbols. Failure to comply with 
this order resulted in fines, imprisonment, or 
summary execution.

October 15
Mass deportations begin with German, Austrian, and 
Czech Jews being transported to ghettos, shooting 
sites, concentration camps, and killing centers 
primarily located in German-occupied territories. 
These deportations continue throughout the 
Holocaust with hundreds of thousands of Jews and 
others deported to various locations for detention, 
forced labor, or extermination.

November 25
The Eleventh Decree officially 

ended the possibility of 
emigration for German Jews 

and legalized the confiscation 
of Jewish property. December 8

Chelmno killing center located outside of Łódź Poland 
begins operations as the first stationary gassing 
facility. Other extermination camps with gassing 
facilities, included Belzec, Sobibor, Chelmo, Treblinka, 
and Auschwitz-Birkenau. Nearly 2.7 million Jews were 
killed in these centers.

January 20 
The Wannsee Conference 
marks the public unveiling 

oof the “Final Solution of the 
Jewish Question” with the 

stated goal of exterminating 
Europe’s 11 million Jews.

Ghettos are “liquidated” and 
residents are transferred to 
concentration camps and 
killing centers as part of the 
“Final Solution.”



June 6: D-Day
Allied forces invade 

Normandy on the coast of 
northern France.

As the allied forces advance 
into German-occupied territory, 
Nazis initiate “death marches” to 
evacuate the concentration camp 
population. Thousands die or are 
killed on these marches.

May 8: V-E Day
Germany surrenders to allied forces, 
bringing an end to the war in Europe. 
By the end of the war, the Nazi regime 
succeeded in killing an estimated 
six million Jews through privation, 
open-air mass shootings, and in 
extermination camps.

November 20
The International Military Tribunal 

in Nuremberg begins with 21 
Nazi leaders facing charges of crimes 

against peace, war crimes, and 
crimes against humanity. Less than a 

year later, the tribunal sentences 12 
to death, three to life imprisonment, 
and four to prison terms of 10 to 20 

years. Three are acquitted.

December 9
The U.N. Convention on the 
Prevention and Punishment 
of Genocide is enacted, 
defining “genocide” as one 
or more specific acts “with 
intent to destroy, in whole or 
in part, a national, ethnical, 
racial or religious group.”

1944

1945

1948



Before 1962

1959

1961

1973

1990

1933

1962

1962

Rwanda is under colonial rule, 
first by Germany between 1894 

and 1918, then by Belgium 
between 1924 and 1962. Both 

colonial rulers rely on Tutsi 
monarchs to implement policies. Following a colony-wide census, Belgian 

colonial administrators introduce a 
national identity card that includes 
ethnicity, institutionalizing the now 
monolithic “Hutu” and “Tutsi” distinction. 

November 1
A “Hutu Uprising” leads to anti-Tutsi massacres 
followed by outbreaks of inter-ethnic mass violence 
in the years leading up to the genocide. Hundreds of 
thousands of Tutsi are forced to flee Rwanda.

July 1
Rwanda gains independence from Belgium, and 
Hutu leader Gregoire Kayibanda is elected president 
on October 26, 1962. Kayibanda remains in power, 
running unopposed in subsequent elections, until he 
is overthrown in a coup. on July 5, 1973 by his defense 
minister Major General Juvénal Habyarimana.

New national identity cards 
introduced but still include ethnicity.

July 5 
Major General Juvénal Habyarimana 
assumes the office of the president 

after overthrowing Gregoire 
Kayibanda. Habyarimana remains in 
power after winning subsequent re-

elections in unopposed contests.

A group of Hutu intellectuals 
issue a manifesto calling for an 

end to both Tutsi exploitation 
and Belgian rule.

January 28
The Tutsi monarchy is abolished and 
replaced with a republic led by an all-

Hutu provisional national government.

October 1
The Tutsi-led Rwandan Patriotic 

Front (RPF) based in Uganda 
launches an attack on Rwanda, 

initiating a civil war and causing mass 
displacement of Rwandans.

Rwanda



August 4
The Hutu-led Rwandan government and the Tutsi-led RPF sign the 
Arusha Accords to end the three-year civil war. In addition to providing 
for a power-sharing arrangement, the establishment of a transition 
government, and the repatriation of refugees, the Accords include an 
agreement to end ethnic identification requirements.

1994

1993

1996

1998

2003

2008

April 6
Rwanda President Juvénal Habyarimana is 
killed when his plan is shot down over Rwanda’s 
capital city, Kigali. The Tutsi-led RPF is accused 
of being responsible and, within hours of the 
plane crash, state-sponsored radio announcers 
call on Hutu “patriots” to kill Tutsi. 

Over the next 100 days, Hutu perpetrators kill an 
estimated 75 percevnt, or 800,000 Tutsi women, 
men, and children. Most killings are carried out 
by hand, with machetes or clubs, and included 
other acts of violence, such as rape.

April 30
The U.N. Security Council condemns 

the killings in a resolution but refuses 
to use the term “genocide.”

July 4
The genocide ends with the RPF 

taking control of Kigali, Rwanda’s 
capital city, after securing 

significant parts of the country. July 19
A transitional government of national unity is 
established with Pasteur Bizimungu, a Hutu, as 
president and RPF leader Paul Kagame, a Tutsi, 
as vice president.November 8

The U.N. establishes the 
International Criminal Tribunal for 

Rwanda (ICTR) to “prosecute persons 
responsible for genocide.” Over 

the course of its work, the Tribunal 
indicted 93 and issued sentences to 
62 perpetrators. It also became the 

first tribunal to interpret the crime of 
genocide and conceptualize rape as 

a method of genocide.

Rwanda’s post-genocide 
government removes the 
“ethnic group” category from 
its national identity cards.

July 17
The Rome Statute is enacted to establish the 
International Criminal Court (ICC), the first permanent 
judicial body mandated to prosecute atrocity crimes.

A law is introduced to 
prevent “divisionism” in 

Rwanda by making ethnic 
self-identification a criminal 
offense with penalties of up 

to 30 years’ imprisonment 
and fines up to US$8,000.

Paper identification cards are replaced with 
plastic electronic ones that continue to 
exclude racial categories. Further restrictions 
are put into place to prevent the use of 
the terms “Hutu” and “Tutsi” in public and 
particularly in the political sphere.

2001

June 27
The Organic Law of 2003 is enacted to forbid 
“ethnic ideology” and “genocide mentality.”

https://www.britannica.com/dictionary/unity


1948

1978

1990

1962

1991

1995

1982

Mid-1970s

Myanmar

January 4
Union Citizenship Act is enacted, 

under which Rohingya have 
equal access to citizenship and 

are issued National Registration 
Cards (NRCs). Prime Minister 
U Nu recognizes Rohingya as 

indigenous to Myanmar.

March 2
General Ne Win overthrows U Nu, marking 
the beginning of 26 years of military rule 
in Myanmar.

Foreign Registration Cards are issued 
to some Rohingya under the Emergency 
Immigration Act, categorizing them 
as “resident foreigners” without full 
citizenship rights.

February 
Operation Naga Min (Dragon King)—

an exercise to identify and register 
residents in specific locations as 

either citizens or foreigners—
devolves into violent attacks on 
Rohingya and the destruction of 

Rohingya villages, forcing more than 
200,000 Rohingya into Bangladesh. October 15

Myanmar passes a new Citizenship Law that 
effectively denies Rohingya full citizenship. Rohingya 
are not issued citizenship cards under the new law. Ne 
Win says the law was intended to “clarify the position 
of guests and mixed bloods” and that “only pure-
blooded nationals will be called citizens.”

May 27
Myanmar holds multiparty national 

elections, in which Rohingya 
participate. The Myanmar military fails 

to acknowledge the landslide victory 
Aung San Suu Kyi’s National League for 

Democracy (NLD) party and puts her 
under house arrest.

The Myanmar military launches Operation Pyi 
Thaya (Clean and Beautiful Nation) in Rakhine 
State, killing and raping Rohingya and razing 
Rohingya villages and mosques, forcing tens of 
thousands of Rohingya to Bangladesh.

Myanmar begins issuing Temporary 
Registration Cards (TRCs), also known 
as “White Cards,” to Rohingya and other 
minorities. The cards confer no citizenship 
rights but later enable Rohingya to 
participate in the 2010 nationwide elections.



March 30
The military-backed Union Solidarity 
and Development Party wins flawed 

national elections and former 
military general Thein Sein becomes 

president. Rohingya are able to 
participate in the election process, 

and Rohingya candidates are elected 
to parliament. 

2011

2014

2017

2012

2015

June
Violent incidents between Buddhists and 
Muslims in Rakhine State spiral into targeted, 
state-sanctioned attacks on Rohingya and 
other Muslims, ultimately displacing more than 
200,000 Rohingya. More than 125,000 Rohingya 
and others are confined to dozens of internment 
camps that remain in place at the time of writing. 

Late 2012
Myanmar authorities begin a 
“citizenship verification” process 
targeting displaced Rohingya in 
Rakhine State and identifying them 
as “Bengali” or “Bengali/Islam.”March–April

Myanmar conducts a national 
census that deliberately excludes 

Rohingya Muslims and others.

Myanmar authorities revoke the White 
Cards held by Rohingya ahead of the 
national elections and issue White Card 
receipts, which also confer no rights.June 25

Myanmar authorities begin 
issuing Identity Cards of 

National Verification to 
Rohingya that confer no rights. 
Some Rohingya are coerced or 

forced to accept the cards. 

November 8
Rohingya are barred from voting or running for office in 
national elections. The NLD wins in a landslide victory.

Aung San Suu Kyi becomes 
the de facto head of state 
as State Counsellor. Under 
her administration, ICNVs 
are rebranded as National 
Verification Cards (NVCs). 

October 9
After Rohingya militant attacks 

on Myanmar police officers in 
Maungdaw and Rathedaung 

townships, Myanmar security forces 
raze dozens of villages in Maungdaw 

Township, killing, raping, and 
arresting Rohingya en masse, and 
forcing the displacement of more 

than 90,000 Rohingya to Bangladesh.

March 24
The U.N. Human Rights Council 

establishes the Independent 
International Fact-Finding Mission 

(FFM) on Myanmar to investigate 
human rights violations and abuses 
in Rakhine, Kachin, and Shan states. 

The Myanmar government refuses to 
cooperate with the mechanism. 

August 25
In response to further Rohingya militant attacks 
on police outposts, the Myanmar military kills 
thousands of Rohingya civilians, razes hundreds 
of villages, and commits other atrocities 
throughout northern Rakhine State. More than 
745,000 Rohingya flee to Bangladesh.

2016



July 17
NUG submits a declaration to the International Criminal 
Court (ICC) delegating jurisdiction to the Court to address 
mass-atrocity crimes committed in Myanmar. 

September 6
International Criminal Court (ICC) finds that it has jurisdiction 
over the alleged deportation of Rohingya from Myanmar 
to Bangladesh. The Office of the Prosecutor subsequently 
initiates an investigation, which is ongoing at the time of 
writing, into crimes committed by the Myanmar military. 

September 18
The FFM releases a 444-page report 

cataloging Myanmar military-led 
atrocity crimes in Myanmar and 

calls for the ICC or an international 
criminal tribunal to investigate and 

prosecute Myanmar security forces 
for genocide, war crimes, and crimes 

against humanity against Rohingya, 
Kachin, Shan, and others.

2021

2018

2019

2020

2022

November 11
The Gambia brings a case against Myanmar 
at the International Court of Justice 
(ICJ) alleging violations of the Genocide 
Convention. The ICJ subsequently issues 
legally binding “provisional measures 
of protection” for Rohingya. This case is 
currently ongoing at the the time of writing.

November 13
Under the principle of universal 

jurisdiction, the Burmese Rohingya 
Organization U.K. and Latin American 

human rights groups file a petition 
in an Argentinian court to open a 

criminal investigation into Myanmar’s 
atrocity crimes against Rohingya. The 

judiciary has subsequently initiated an 
investigation and the case is currently 

ongoing at the time of writing.
November 9
The NLD wins re-election in Myanmar’s second 
democratic election. Rohingya are again denied 
the right to participate in the election process.

Following the coup, tens of 
millions of people in Myanmar 

join protests and strikes in 
opposition to junta rule. In its 

effort to crush the opposition, 
the junta kills more than 1,500 

civilians, detains at least 12,000, 
disappears untold numbers of 
people, and forcibly displaces 
more than 440,000 during the 

first year of the coup.

February 1
Rejecting the election results, Senior General Min Aung Hlaing 
launches a military coup and detains State Counsellor Suu Kyi and 
others, declaring himself the head of the junta’s State Administration 
Council (SAC) the following day.

April 16
The Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)—a group of 
elected Myanmar parliamentarians who evaded arrest during the coup—
establishes the National Unity Government (NUG) of Myanmar to serve as 
the legitimate elected government.June 3

NUG announces its commitment to 
“abolishing” the NVC process. The 

NUG further commits to ensuring 
citizenship based “on birth in 

Myanmar or birth anywhere as a child 
of Myanmar citizens.” 

March 22
The U.S. government concludes that the 
Myanmar military is responsible for committing 
genocide against the Rohingya people, marking 
the eighth time since the Holocaust that the U.S. 
has recognized a genocide. 
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บัที่สรปุ 
การฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุ ์ ถือืเป็นอาชญากรรมีระหว�างประเทศับีนเหตำแุห�งอตัำลกัษ์ณ์ ์ โดยหมีายความีถืงึการกระทำาครั�ง
หนึ�งหรอืหลายครั�ง อนัมีเีจตำนาเพิื�อทำาลายกลุ�มีประชาชาตำ ิ กลุ�มีชาตำพิินัธุ์ุ ์ กลุ�มีเชื�อชาตำ ิ หรอืกลุ�มีศัาสนาเพิยีง 
บีางส�วนหรอืทั�งหมีด 

ตำั�งแตำ�สมียัอดตีำ ผู้่ก้ระทำาการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุม์ีกัใชป้ระโยชนจ์ากเอกสารประจำาตำวั เพิื�อเลอืกปฏิบิีตัำ ิลดทอนความีเป็น
มีนษุ์ย ์ และก�อความีรุนแรงในวงกวา้งตำ�อกลุ�มีที�ไดร้บัีการคุม้ีครอง จากเนื�อหาของกรอบีการวเิคราะหอ์าชญากรรมี
ของความีทารุณ์โหดรา้ย สำานักงานสหประชาชาตำเิพืิ�อป้องกนัการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุพ์ิบีว�า “กระบีวนการสรา้งความี
แตำกแยกดา้นอตัำลกัษ์ณ์”์ และ “มีาตำรการหรอืกฎหมีาย” ที�เลอืกปฏิบิีตัำโิดยมีเีป้าหมีายเป็นกลุ�มีที�ไดร้บัีการคุม้ีครอง 
เป็นตำวัชี�วดัที�บี�งชี�ถืงึการเกดิขึ�นของ “สภาพิแวดลอ้มีที�มีแีนวโนม้ีนำาไปส่�การก�ออาชญากรรมีของการทารุณ์กรรมี” 
รฐัที�ฆ่�าล้างเผู้�าพิันธุ์ุ์มีักใช้เครื�องมีือทางกฎหมีายและมีาตำรการของรฐัเพิื�อสนับีสนุนการทำาลายประชากรที�เป็น 
กลุ�มีเป้าหมีาย อย�างเช�นที�เกดิขึ�นในช�วงเหตำกุารณ์ฮ์ีอโลคอสตำ ์ ซ์ึ�งเป็นการสงัหารประชากรชาวยิว รวมีถืงึการ 
ฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุ์ประชากรชาวตำดุซ์ใีนรวนัดา และนี�คอืสิ�งที�เกดิขึ�นกบัีการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุอ์ย�างเนื�องของประชากร
ชาวโรฮีนีจาในเมียีนมีา 

รายงานนี�เสนอกรณ์ศีักึษ์าเพิื�อเปรยีบีเทยีบีการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุท์ั�งสามีกรณ์ ี และการใชป้ระโยชนจ์ากเอกสารประจำาตำวั
เป็นเครื�องมีอืในการก�ออาชญากรรมีระหว�างประเทศัดา้นการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุ ์ รายงานฉบีบัีนี�ยงัเปิดเผู้ยขอ้มีล่ใหมี� ๆ 
เกี�ยวกบัีการที�รฐับีาลทหารเมียีนมีาพิุ�งเป้าโจมีตำปีระชากรชาวโรฮีนีจาในรฐัยะไข�

เนื�อหาในบีทที�หนึ�งพิจิารณ์าว�าเอกสารประจำาตำัวมีบีีทบีาทอย�างไรในเหตำกุารณ์ฮ์ีอโลคอสตำ ์ การฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุใ์น
รวนัดา และการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุช์าวโรฮีนีจาในเมียีนมีา กรณ์ทีั�งสามีสะทอ้นใหเ้ห็นว�า เอกสารประจำาตำัวเอื�อใหเ้กดิ
ความีสะดวกในการจำาแนก ประหตัำประหาร และสงัหารประชากรกลุ�มีเป้าหมีายอย�างกวา้งขวาง โดยทำาใหเ้กดิขึ�น
ไดอ้ย�างเป็นระบีบีในวงกวา้ง การฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุอ์นัยดืเยื�อ หมีายถืงึการทำาลายอย�างชา้ ๆ ตำ�อกลุ�มีที�ไดร้บัีการ
คุม้ีครอง โดยการบีั�นทอนกำาลงัของพิวกเขาอย�างตำ�อเนื�องในทางออ้มี สิ�งนี�เป็นสิ�งที�เราจะตำอ้งพิจิารณ์าอย�าง
จรงิจงัในการดำาเนนิงาน เพิื�อทำาความีเขา้ใจถืงึการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุใ์นอดตีำ และหาทางป้องกนัไมี�ใหเ้กดิขึ�นอกี  

บตัรพื้สิูจ้นส์ูญัชาติ 
(NVC) เป็นเอกสูารทุ้่�ไมี่
ไดิ�ให�สูทิุ่ธิกิบัชาว 
โรฮีน้จา โดิยระบสู่ถึานะ
ว่าเป็น “พื้ลี้เมีอ้งตา่ง
ชาต”ิ ในเมีย้นมีา เป็น
บตัรสูฟ้้า้ทุ้่�ระบทุ่่ั�งใน
ภัาษาองักฤษแลี้ะพื้ม่ีา
ว่า “การครอบครอง
บตัรประจำาตวัน้�ไมีไ่ดิ�
หมีายความีว่า ผู้้�ครอบ
ครองบตัรเป็นพื้ลี้เมีอ้ง
ชาวเมีย้นมีา” ©Greg 
Constantine 
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บตัรประจำาตวัเคนคาร์เต (Kennkarte) ทุ่้�ออกให�โดิยนาซ์ ้มีก้ารประทุ่บัตราตวัอกัษร “J” เพ้ื้�อจำาแนกว่าผู้้�ครอบครองบตัรเป็นชาวยวิ ระบอบนาซ้์ใช� 
บตัรประจำาตวัเคนคาร์เตเป็นเคร้�องมีอ้เพื้้�อการควบคม่ีทุ่างทุ่หาร ทุ่างเช้�อชาต ิแลี้ะความีมีั�นคง ซ์ึ�งเอ้�อให�การฆ่า่ลี้�างเผู้า่พื้นัธิ่เ์กิดิขึ�นไดิ� ©United States 
Holocaust Memorial Museum, ดิ�วยความีอนเ่คราะหจ์าก Ellen Zweig, 24 มีกราคมี 2482

บตัรประจำาตวัประชาชนชาวรวนัดิา ทุ่้�ระบช่าตพิื้นัธิ่ข์องแตล่ี้ะบค่คลี้ในรวนัดิา ©Howard Davies CORBIS via Getty
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ยกตำัวอย�างเช�น ฮีอโลคอสตำไ์มี�อาจเกดิขึ�นในลกัษ์ณ์ะที�เป็นการสงัหารอย�างรวดเรว็และในวงกวา้งไดเ้ลย หากไมี�มีี
การจำาแนกและขึ�นทะเบียีนชาวยิวตำั�งแตำ�แรก พิวกนาซ์ใีชก้ระบีวนการจำาแนกและออกเอกสารประจำาตำัวอย�างเป็น
ทางการ เพิื�อให้สามีารถืลดิรอนสญัชาตำชิาวยิวอย�างตำ�อเนื�อง และเพิื�อให้สามีารถืยดึทรพัิย์สนิของพิวกเขา ด้วยการ
จำากดัใหอ้ย่�แตำ�ในนคิมีและค�าย จนถืงึขั�นสดุทา้ยกด็ำาเนนิการสงัหารหมี่�พิวกเขา ในช�วงสิ�นสดุของสงครามีโลกครั�ง
ที�สอง ระบีอบีนาซ์ขีองฮีติำเลอรป์ระสบีความีสำาเรจ็ในการสงัหารชาวยิวประมีาณ์หกลา้นคน คดิเป็นสองในสามีของ
ชาวยวิทั�งหมีดในดนิแดนของยโุรป ภายใตำก้ารควบีคมุีของนาซ์แีละพินัธุ์มีติำร การสงัหารเหล�านี�เกดิขึ�นผู้�านกระบีวนการ
เพิกิถือน (privation) เป็นกระบีวนการปฏิเิสธุ์อย�างเป็นระบีบีไมี�ใหเ้ขา้ถืงึอาหาร นำ�า ที�อย่�อาศัยั ตำลอดจนการรกัษ์า
พิยาบีาลที�เพิยีงพิอ นอกจากนี�ยงัมีกีารยงิสงัหารหมี่�ในที�โล�ง และการรมีด้วยแก๊สในค�ายสงัหาร รวมีทั�งที�เกดิขึ�นใน
เมีอืง Belzec, Sobibor, Chelmo, Treblinka และ Auschwitz-Birkenau

ในทำานองเดยีวกนั การพิิสจ่น์สญัชาตำเิป็นเครื�องมีอืเพิื�อสนบัีสนนุการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุใ์นรวนัดา ซ์ึ�งเกดิขึ�นไมี�นาน
หลงัจากที�มีกีารยงิเครื�องบีนิของ Juvénal Habyarimana ประธุ์านาธุ์ิบีดรีวนัดา และ Cyprien Ntaryamira 
ประธุ์านาธุ์ิบีดบีีรุุนด ีจนตำกและเป็นเหตำใุหผู้้่น้ำาเผู้�าฮีต่ำท่ั�งสองคนเสยีชวีติำ รายงานในเบีื�องตำน้กล�าวหาว�า กลุ�มีขบีถื
ที�มีแีกนนำาเป็นชาวตำดุซ์มีีีส�วนรบัีผู้ดิชอบีตำ�อการสงัหารครั�งนี� และภายในไมี�กี�ชั�วโมีงหลงัเครื�องบีนิตำก ผู้่จ้ดัรายการ
วทิยขุองรฐัไดป้ระกาศัใหช้าวฮีต่ำ ่“ผู้่ร้กัชาตำ”ิ ออกไปสงัหารสมีาชกิชนกลุ�มีนอ้ยชาวตำดุซ์ ีซ์ึ�งมีสีดัส�วนคดิเป็นประมีาณ์ 
14% ของประชากรในประเทศั 7.9 ลา้นคน ในบีางกรณ์ ีผู้่้ละเมีดิชาวฮีต่ำก่ใ็ช้บีตัำรประจำาตำัวประชาชนของรวนัดาซ์ึ�ง
มีกีารระบีขุอ้มี่ลของชาตำพิินัธุ์ุ ์ เพิื�อจำาแนกบีคุคลในการสงัหาร ยกตำัวอย�างเช�น กลุ�มีทหารบีา้นชาวฮีต่ำไ่ดต้ำั�งด�าน
สกดัในเมีอืง และกดดนัใหผู้้่เ้ดนิทางตำอ้งแสดงบีตัำรประจำาตำัว มีกีารสงัหารหมี่�ผู้่ถ้ือืบีตัำรประจำาตำัวชาวตำดุซ์แีละผู้่ท้ี�
ไมี�มีเีอกสาร ทา้ยที�สดุแล้ว ในช�วงประมีาณ์ 100 วนั ประชากรชาวฮีต่ำ่สงัหารประชากรชาวตำดุซ์ไีปประมีาณ์ 75% 
หรอืคดิเป็นผู้่ห้ญงิ ผู้่ช้าย และเดก็ประมีาณ์ 800,000 คน ส�วนใหญ�เป็นการสงัหารด้วยมีอื โดยการใชม้ีดีดาบีและ
ไมีก้ระบีอง และยงัมีกีารประทษุ์รา้ยร่ปแบีบีอื�น อย�างการข�มีขนืกระทำาชำาเรา  

เช�นเดยีวกบัีชาวยิวในเยอรมีนแีละที�อื�น ๆ ในยโุรปช�วงทศัวรรษ์ 1930 และ 1940 และเช�นเดยีวกบัีชาวตำดุซ์ใีน
รวนัดาช�วงทศัวรรษ์ 1990 กองทพัิเมียีนมีาและหน�วยงานของรฐัอื�น ๆ ที�ผู้�านมีา ยงัคงใช้บีตัำรประจำาตำัวเป็น 
เครื�องมีอืในการก�ออาชญากรรมีระหว�างประเทศัตำ�อชาวโรฮีนีจา ซ์ึ�งเป็นชนกลุ�มีนอ้ยดา้นชาตำพิินัธุ์ุแ์ละชนพิื�นเมีอืง

ทุ่หารอเมีรกินักำาลัี้ง 
ยน้มีอง ขณะทุ่้�พื้ลี้เร้อน
ชาวเยอรมัีนชว่ยกนัขน
ย�ายซ์ากศพื้ทุ่้�กองอย้่
ดิ�านหลี้งัฌาปนสูถึาน  
ณ คา่ยกกักันดิาเชาใน
เยอรมีน ้©United 
States Holocaust 
Memorial Museum, 
2488



บทสรุุป 19

ตราสูญัลี้กัษณด์ิาวดิาวดิิสูเ้หลี้อ้ง เขย้นคำาว่า “Jude” ทุ้่�เป็นคำา
ในภัาษาเยอรมีนั หมีายถึงึ “ยวิ” ในชว่งทุ่้�เกดิิฮีอโลี้คอสูต์  
ชาวยวิถึก้สูั�งให�ติดิเคร้�องหมีายน้�ให�เห็นอยา่งชดัิเจน  
เพ้ื้�อแสูดิงถึงึอตัลี้กัษณค์วามีเป็นชาวยวิ ©United States 
Holocaust Memorial Museum, ชว่งปี 2484-2488 
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ในดา้นตำะวนัตำกของเมียีนมีา โดยอาชญากรรมีเหล�านี�เกดิขึ�นอย�างจรงิจงัตำั�งแตำ�ป ี2559 และ 2560 ขณ์ะที�กองทพัิ
เมียีนมีาโจมีตำอีย�างกวา้งขวางตำ�อประชากรพิลเรอืนชาวโรฮีนีจา ทหารไดส้งัหารหมี่�และเข�นฆ่�าผู้่ห้ญงิ ผู้่ช้าย และ
เดก็ ทำาการข�มีขนืหมี่� ทำาลายหมี่�บีา้นหลายรอ้ยแห�งจนราบีเป็นหนา้กลอง และบีงัคบัีให้ชาวโรฮีนีจากว�า 700,000 
คนตำอ้งหลบีหนไีปบีงัคลาเทศั สมีทบีกบัีผู้่้ลี�ภยัชาวโรฮีนีจาอกีกว�า 250,000 คน ซ์ึ�งอพิยพิไปก�อนแล้ว โดยตำอ้งใช้
ชวีติำในสภาพิที�เลวรา้ย รฐับีาลทหารเมียีนมีายงัคงกกับีรเิวณ์ชาวโรฮีนีจาอกี 125,000 คนในค�ายกกักนักว�า 20 
แห�ง นบัีเป็นค�ายกกักนัในยคุสมียัใหมี�ในรฐัยะไข� ซ์ึ�งทางการเมียีนมีาก�อตำั�งขึ�นเมีื�อป ี2555  

ในช�วงกึ�งศัตำวรรษ์ที�ผู้�านมีา กฎหมีาย นโยบีาย และการปฏิบิีตัำใินเมียีนมีา ตำั�งแตำ�ระดบัีสหภาพิและระดบัีรฐั  
มีีลกัษ์ณ์ะที�เลอืกปฏิบิีตัำ ิ ผู้ลกัให้ชาวโรฮีนีจากลายเป็นชายขอบี และยำ�ายศีักัดิ�ศัรคีวามีเป็นมีนษุ์ยข์องพิวกเขา  
ยกตำัวอย�างเช�น ในป ี 2525 เมียีนมีาประกาศัใชก้ฎหมีายสญัชาตำ ิ ซ์ึ�งปฏิเิสธุ์ไมี�ให้ชาวโรฮีนีจาเขา้ถืงึสทิธุ์ิที�จะมีี
สญัชาตำอิย�างเท�าเทยีมีกบัีประชากรกลุ�มีอื�น เป็นกระบีวนการที�ทำาใหเ้กดิประชากรไรร้ฐัจำานวนมีากสดุในโลกอย�าง
ชา้ ๆ โดยเกดิขึ�นในพิรมีแดนของประเทศัเดยีว จากนั�นกเ็กดิการละเมีดิสทิธุ์มิีนษุ์ยชนรุนแรงหลายครั�งก�อนจะเกดิ
การฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุ ์ ในที�นี�รวมีถืงึการปฏิเิสธุ์เสรภีาพิในการเดนิทางอย�างเขม้ีงวด ปฏิเิสธุ์สทิธุ์ดิา้นการศักึษ์า  
การเขา้ถืงึการรกัษ์าพิยาบีาลและอาชีพิ กฎหมีาย นโยบีาย การปฏิบิีตัำทิี�เลอืกปฏิบิีตัำเิช�นนี�ส�งผู้ลให้ชาวโรฮีนีจา 
ส�วนใหญ�ตำกอย่�ภายใตำค้วามีเสี�ยงที�จะตำอ้งเผู้ชญิกบัีการปฏิบิีตัำมิีชิอบีและการทารุณ์กรรมีหมี่�อย�างมีาก  

ภายหลงัการโจมีตำขีองกองทพัิเมียีนมีาตำ�อพิลเรอืนชาวโรฮีนีจาในป ี 2559 และ 2560 ฟอรต์ำี�ฟายไรตำ ์ คณ์ะศักึษ์า 
ขอ้เทจ็จรงิจากสหประชาชาตำ ิ ผู้่ร้ายงานพิเิศัษ์แห�งสหประชาชาตำชิดุตำ�าง ๆ และรฐับีาลหลายประเทศั โดยเฉพิาะ
รฐับีาลสหรฐัฯ เมีื�อเรว็ ๆ  นี� รวมีทั�งหน�วยงานอื�น ๆ  ตำ�างระบีวุ�าการโจมีตำทีี�เกดิขึ�นเหล�านี�รุนแรงถืงึขั�นเป็นอาชญากรรมี
การฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุ ์ และเช�นเดยีวกบัีการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุใ์นอดตีำ ไดม้ีกีารใชป้ระโยชนจ์ากการออกเอกสารประจำาตำวั
เพิื�อสนบัีสนนุการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุ ์นี�เป็นสิ�งที�ตำอ้งไดร้บัีการแกไ้ขเพิื�อป้องกนัอาชญากรรมีที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตำ 

บีทที�สองของรายงานนี�เผู้ยใหเ้หน็ว�า นบัีตำั�งแตำ�มีคีวามีพิยายามีทำารฐัประหารในเมียีนมีาเมีื�อวนัที� 1 กมุีภาพินัธุ์ ์2564 
รฐับีาลทหารเมียีนมีายงัคงปฏิเิสธุ์การมีอีย่�ของชาวโรฮีนีจา และยงัคงบีงัคบัีหรอืขนืใจใหช้าวโรฮีนีจาใหย้อมีรบัีบีตัำร
พิสิจ่นส์ญัชาตำ ิซ์ึ�งเป็นเอกสารที�ไมี�ไดใ้หส้ทิธุ์ใิด ๆ  กบัีชาวโรฮีนีจา และระบีวุ�าพิวกเขาเป็น “พิลเมีอืงตำ�างชาตำ”ิ ในเมียีนมีา

นบัีตำั�งแตำ�เหตำรุฐัประหาร ทหารภายใตำก้ารนำาของพิลเอกอาวโุส มีนิอ�องหล�ายไดส้งัหาร และจบัีกมุีคมุีขงัประชาชน
หลายพินัคนทั�วประเทศั ทั�งยงัไดเ้ร�งโจมีตำหีน�วยงานตำดิอาวธุุ์กลุ�มีชาตำพิินัธุ์ุแ์ละกองกำาลงัปกป้องประชาชน (PDF) 
กลุ�มีทหารบีา้นภายใตำก้ารนำาของพิลเรอืนที�จดัตำั�งขึ�นเพิื�อปกป้องตำนเองจากการโจมีตำขีองกองทพัิ 

ท�ามีกลางการโจมีตำเีหล�านี� ชาวโรฮีนีจาในรฐัยะไข�ของเมียีนมีา ซ์ึ�งเป็นที�อย่�ของชาวโรฮีนีจาส�วนใหญ�กว�า 600,000 
คนที�ยงัเหลอือย่�ในประเทศั ไดใ้ห้ขอ้มี่ลกบัีฟอรต์ำี�ฟายไรตำ์ว�า รฐับีาลทหารไดใ้ช้บีตัำรพิิสจ่น์สญัชาตำเิพิื�อขดัขวางไมี�ให้
พิวกเขาไดร้บัีสถืานะ “ชาวโรฮีนีจา” ในทางตำรงกนัขา้มี รฐับีาลทหารระบีุว�า ชาวโรฮีีนจาคอื “ชาวเบีงกาล”ี หรอืคอื 
มีีสถืานะพิลเมีอืงตำ�างชาตำ ิซ์ึ�งยิ�งกระพิอืขอ้มี่ลเทจ็ที�ว�าชาวโรฮีนีจาเป็นผู้่้ลกัลอบีเขา้เมีอืงจากบีงัคลาเทศั

ซ์ากศพื้จากการสัูงหารหมี้่
ชาวตด่ิซ์ภ้ัายในห�องของ
โบสูถึค์าทุ่อลี้กิในกร่ง 
ร้การา ในรวนัดิา  
ปี 2537 ©Jack 
Picone, 2537



บทสรุุป 21

รฐับีาลทหารยงัคงโจมีตำเีพิื�อกวาดลา้งและทำาลายประชากรชาวโรฮีนีจาอย�างตำ�อเนื�อง โดยใชม้ีาตำรการที�กดขี�
มีากขึ�นตำ�อประชากรเหล�านี� เพิื�อขดัขวางไมี�ใหช้าวโรฮีนีจาสามีารถืใชส้ทิธุ์ขิั�นพิื�นฐานของตำนได ้ ยกตำวัอย�างเช�น 
เอกสารคำาสั�งที�หลดุรอดมีาถืงึมีอืของฟอรต์ำี�ฟายไรตำ ์ ซ์ึ�งเป็นเอกสารที�จดัทำาโดยหน�วยการปกครองพิื�นฐานของ
เมีอืงพิทุธุ์ดิองในรฐัยะไข� เมีื�อวนัที� 25 พิฤศัจกิายน 2564 มีเีนื�อหาตำอกยำ�ามีาตำรการจำากดัที�มีมีีาอย�างยาวนาน 
เพิื�อปฏิเิสธุ์ไมี�ใหช้าวโรฮีนีจามีเีสรภีาพิในการเดนิทาง เอกสารนี�ระบีวุ�า “ชาวเบีงกาล ี [ชาวโรฮีนีจา] จะสามีารถื
เดนิทางได ้กต็ำ�อเมีื�อไดร้บัีหนงัสอือนญุาตำตำามีกฎหมีาย” และการละเมีดิคำาสั�งนี�อาจส�งผู้ลใหม้ี ี“การใชม้ีาตำรการ
ที�เขม้ีขน้ที�กระทำาไดต้ำามีอำานาจของกฎหมีายนี�”

เช�นเดยีวกบัีการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุอ์ื�น ๆ กองทพัิเมียีนมีาอา้งความีมีั�นคงของรฐัเป็นเหตำผุู้ลสนบัีสนนุมีาตำรการ
จำากดัสทิธุ์เิหล�านี� ยกตำัวอย�างเช�น เอกสารคำาสั�งขา้งตำน้ระบีุว�า การจำากดัสทิธุ์ติำ�อ “ชาวเบีงกาล”ี เป็นสิ�งจำาเป็น
เพิื�อคุม้ีครอง “ความีมีั�นคงและหลกันติำธิุ์รรมีในเมีอืงแห�งนี�”  

ในช�วงหลายปีที�ผู้�านมีามีีการยอมีรับีอย�างกว้างขวางถืึงความีเชื�อมีโยงระหว�างเอกสารประจำาตำัวและ
อาชญากรรมีระหว�างประเทศั แตำ�ท�ามีกลางการโจมีตำเีพิื�อฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุช์าวโรฮีนีจา เจา้หนา้ที�สหประชาชาตำิ 
สถืานทต่ำ และบีคุคลอื�นบีางคนในเมียีนมีา ไมี�เพิยีงเลอืกที�จะไมี�ประณ์ามีการใช้บีตัำรพิิสจ่น์สญัชาตำเิพิื�อพิุ�งเป้า
โจมีตำชีาวโรฮีนีจาเท�านั�น แตำ�ในบีางกรณ์ ี พิวกเขายงัแสดงความีเห็นชอบีอย�างเปิดเผู้ยตำ�อบีตัำรพิิสจ่น์สญัชาตำิ 
โดยมีองว�าเป็นทางออกที�เป็นไปไดส้ำาหรบัีการแกปั้ญหา “ความีไรร้ฐั” ของชาวโรฮีนีจา 

อย�างไรกด็ ีหลงัจากตำอ้งเผู้ชญิกบัีความีทารุณ์โหดรา้ยของกองทพัิด้วยตำนเอง ภายหลงัการทำารฐัประหารเมีื�อ
วนัที� 1 กมุีภาพินัธุ์ ์2564 คนเมียีนมีาโดยทั�วไปเริ�มีแสดงท�าทเีปิดรบัีและยอมีรบัีประชากรชาวโรฮีนีจามีากขึ�น 
และไดร้บัีขอ้มี่ลข�าวสารมีากขึ�นเกี�ยวกบัีการทารุณ์กรรมีที�เกดิขึ�นกบัีพิวกเขาในรฐัยะไข� การยอมีใหม้ีกีฎหมีาย 
นโยบีาย และการปฏิบิีตัำทิี�เลอืกปฏิบิีตัำแิละส�งผู้ลกระทบีตำ�อชาวโรฮีนีจา รวมีทั�งกระบีวนการพิิสจ่น์สญัชาตำิ  
ถือืเป็นสญัญาณ์เตำอืนอย�างหนึ�ง โดยเฉพิาะเมีื�อวนัที� 3 มีถิืนุายน 2564 รฐับีาลเอกภาพิแห�งชาตำ ิ(NUG) ของ
เมียีนมีา ซ์ึ�งเป็นรฐับีาลที�จดัตำั�งขึ�นเมีื�อเดอืนเมีษ์ายน 2564 โดยสมีาชกิรฐัสภาที�มีาจากการเลอืกตำั�ง และ
สามีารถืหลบีรอดการจบัีกมุีหลงัรฐัประหารไปได ้พิวกเขาไดป้ระกาศัพินัธุ์กจิที�จะ “ยกเลกิ” กระบีวนการพิิสจ่น์

ผู้้�ล้ี้�ภัยัชาวโรฮีน้จาใน
คอกซ์์บาซ์าร์  
บงัคลี้าเทุ่ศ ฝัังศพื้เดิก็
แลี้ะผู้้�ใหญ่ชาวโรฮีน้จา
ซึ์�งเสู้ยชว้ติจากเร้อทุ่้� 
จมีลี้งในแมีน่ำ�านาฟ้ 
ระหว่างพื้ยายามี 
หลี้บหนม้ีาจากเมีย้นมีา 
©Panos/UNICEF 
2561



ล้ี้�ภัยัชาวโรฮีน้จาเข�าควิเพื้้�อรบัสูิ�งของจากศน้ย์ชว่ยเหลี้อ้ในคา่ยบล้ี้ฆ้่าล้ี้ เขตคอกซ์บ์าซ์าร์ บงัคลี้าเทุ่ศ ©Panos/UNICEF 2561
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สญัชาตำ ิ โดยมีองว�ากระบีวนการนี�เป็น “กระบีวนการซ์ึ�งกองทพัิใชโ้จมีตำชีาวโรฮีนีจาและกลุ�มีชาตำพิินัธุ์ุอ์ื�น ๆ ใน
ลกัษ์ณ์ะเป็นการบีงัคบัีและมีกีารละเมีดิสทิธุ์มิีนษุ์ยชน” รฐับีาล NUG ยงัแสดงพินัธุ์กจิเพิิ�มีเตำมิีที�จะประกนัใหม้ีี
การมีอบีสญัชาตำติำามีหลกัฐาน “การเกดิในเมียีนมีา หรอืในที�อื�นใดหากเป็นบีตุำรหลานของพิลเมีอืงชาวเมียีนมีา” 
ซ์ึ�งจะช�วยฟ้� นฟ่ใหป้ระชากรชาวโรฮีนีจาทั�งหมีดมีสีทิธุ์เิขา้ถืงึสญัชาตำอิย�างเตำม็ีขั�น

ในเดอืนกนัยายน 2564 Mohib Ullah นกัปกป้องสทิธุ์มิีนษุ์ยชนและแกนนำาผู้่ล้ี�ภยัชาวโรฮีนีจา ถืก่ลอบีสงัหารใน
บีงัคลาเทศั จากการทำางานปกป้องสทิธุ์ขิองชาวโรฮีนีจา เมีื�อเดอืนมีนีาคมี 2562 Mohib Ullah เคยไดม้ีโีอกาส
แถืลงตำ�อคณ์ะมีนตำรสีทิธุ์มิีนษุ์ยชนแห�งสหประชาชาตำทิี�กรุงเจนวีา โดยเขาบีอกกบัีรฐัภาคสีหประชาชาตำดิงันี� 

ในช�วงหลายทศัวรรษ์ที�ผู้�านมีา เราตำอ้งเผู้ชญิกบัีการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุอ์ย�างเป็นระบีบีในเมียีนมีา....  
พิวกเขาเผู้าทำาลายบีา้น แย�งชงิที�ดนิ รุมีโทรมีผู้่ห้ญงิและเดก็ผู้่ห้ญงิ และสงัหารพิวกเราไปหลายพินัคน 
ทกุวนันี� พิวกเขาตำราหนา้ว�าเราเป็น “กะหล�า” [เป็นถือ้ยคำาดถ่ืก่ในภาษ์าพิมี�า] พิวกเขาเรยีกเราว�า “ผู้่เ้ขา้
เมีอืงผู้ดิกฎหมีาย” “ชาวเบีงกาล”ี [และ] “ชาวมีุสลมิีก�อการรา้ย” แตำ�พิวกเราไมี�ใช�คนแบีบีนี� พิวกเราเป็น
พิลเมีอืงของเมียีนมีา พิวกเราเป็นชาวโรฮีนีจา

ข้อ้เสนอแนะหลััก 
รฐับีาลทหารเมียีนมีาไดก้�ออาชญากรรมีระหว�างประเทศั รวมีทั�งการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุอ์ย�างตำ�อเนื�องในเมียีนมีา 
รายงานนี� มีขีอ้เสนอแนะ 19 ขอ้ ซ์ึ�งรวมีถืงึขอ้เสนอแนะบีางประการดงัตำ�อไปนี�  

• รฐัภาคสีหประชาชาตำคิวรดำาเนนิการเพิื�อไมี�ให้กองทัพิเมียีนมีาเข้าถืงึอาวุธุ์ เงนิทนุ และรายได ้ ตำลอดจน
ปฏิเิสธุ์ความีชอบีธุ์รรมีทางการเมีอืงของกองทพัิ หน�วยงานธุุ์รกจิระหว�างประเทศัควรหลีกเลี�ยงการคบีค้า
สมีาคมีกบัีกองทพัิเมียีนมีา และพัินธุ์มีติำรของพิวกเขาในทุกร่ปแบีบี หน�วยงานธุุ์รกจิใด ๆ ที�เชื�อว�ามีสี�วนร�วมี
มีอืกบัีรฐับีาลทหารในการก�ออาชญากรรมีนี� จะตำอ้งถืก่ตำรวจสอบีและรบัีผู้ดิในเขตำอำานาจศัาลที�เกี�ยวขอ้ง  

• รฐัภาคสีหประชาชาตำ ิโดยเฉพิาะสมีาคมีประชาชาติำเอเชยีตำะวันออกเฉยีงใต้ำ ควรร�วมีมืีอกบัีรฐับีาล NUG 
ที�มีแีกนนำาเป็นพิลเรอืนในการหาทางออก ควรให้ความีสนบัีสนนุอย�างจรงิจังกับีพิวกเขา และสนับีสนนุ
กลไกความีรบัีผู้ดิระหว�างประเทศั ทั�งนี�เพิื�อยตุำแิละเยยีวยาอาชญากรรมีการทารุณ์กรรมีที�เกดิขึ�นอย�าง 
ตำ�อเนื�องในเมียีนมีา

• ในภาพิรวมีแลว้ รฐัภาคสีหประชาชาตำคิวรประกาศัยอมีรบัี และควรมีกีระบีวนการจำาแนกอย�างเป็นทางการ 
เพิื�อพิสิจ่นว์�ามีกีารฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุช์าวโรฮีีนจา และอาชญากรรมีการทารุณ์กรรมีอย�างอื�นที�เกดิขึ�นในเมียีนมีา 
รวมีทั�งอาชญากรรมีสงครามีและอาชญากรรมีตำ�อมีนษุ์ยชาตำิ 

• รฐัภาคีสหประชาชาตำแิตำ�ละแห�งควรจดัตำั�งหน�วยงานที�เนน้การป้องกันและยตุำอิาชญากรรมีการทารุณ์กรรมี
หมี่� ผู้�านกลไกในประเทศัและการประสานงานพิหภุาค ี ในทำานองเดยีวกนั หน�วยงานสหประชาชาตำแิละ
หน�วยงานดา้นมีนษุ์ยธุ์รรมีระหว�างประเทศั ควรจัดใหม้ีผีู้่เ้ชี�ยวชาญดา้นกฎหมีายเพิื�อจำาแนกอาชญากรรมี
การทารุณ์กรรมีหมี่� ใหข้อ้เสนอแนะกบัีมีาตำรการรบัีมีอืฉกุเฉนิ และใหค้วามีร่ก้บัีชมุีชนที�ทำางานดา้น
มีนษุ์ยธุ์รรมีใหท้ราบีถืงึแนวทางป้องกนั  



ผู้้�ชายสูองคนสูวมีเสู้�อแจค็เกต็ทุ่้�ตดิิดิ�วยตราสูญัลี้กัษณด์ิาวดิาวดิิ
ในค่ายกักกนั Łódź ในโปแลี้นดิ ์ในชว่งทุ่้�เกดิิเหตก่ารณฮ์ีอโลี้คอสูต์ 
ชาวยวิจะถึก้สูั�งให�ต�องสูวมีเคร้�องหมีายน้�ให�เหน็อยา่งชดัิเจน  
เพ้ื้�อแสูดิงถึงึอตัลี้กัษณค์วามีเป็นชาวยวิ ©United States 
Holocaust Memorial Museum, ดิ�วยความีอนเ่คราะหจ์าก 
Dan Lenchner, 2485



การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อัันยืืดเยืื�อั

รายงานนี�ใชป้ระโยชนจ์ากการวจิยัเชงิประวตัำศิัาสตำร ์ ที�ครอบีคลมุีการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุใ์นอดตีำ การให้
ปากคำาของผู้่ร้อดชวีติำจากการฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุช์าวโรฮีนีจา เอกสารของรฐับีาลทหารเมียีนมีา และการ
วเิคราะหข์�าวจากสำานกัข�าวของรฐับีาลทหาร 

การวจิยัเชงิประวตัำศิัาสตำรใ์นรายงานนี� เป็นขอ้มีล่ในการวเิคราะหก์รณ์ศีักึษ์า ทั�งในเหตำกุารณ์ฮ์ีอโลคอสตำ์ 
การฆ่�าลา้งเผู้�าพินัธุ์ุใ์นรวนัดา และการทารุณ์กรรมีอย�างตำ�อเนื�องที�ส�งผู้ลกระทบีตำ�อชาวโรฮีนีจาในเมียีนมีา

ฟอรต์ำี�ฟายไรตำย์งัไดส้มัีภาษ์ณ์ช์าวโรฮีนีจา 23 คนในเมียีนมีา บีงัคลาเทศั และชาวโรฮีนีจาพิลดัถืิ�นใน 
ตำ�างประเทศั ระหว�างเดอืนกมุีภาพินัธุ์ ์2564 ถืงึเมีษ์ายน 2565 รวมีทั�งสมัีภาษ์ณ์เ์จา้หนา้ที�บีรรเทาทกุข์
ระหว�างประเทศั และนกัวจิยัอกีหา้คน การสมัีภาษ์ณ์ส์�วนใหญ�ฟอรต์ำี�ฟายไรตำใ์ชภ้าษ์าของชาวโรฮีนีจา 
และในบีางกรณ์มีีกีารใชล้�ามีแปลเป็นองักฤษ์ ผู้่ใ้หข้อ้มีล่ในรายงานนี�ไมี�ไดร้บัีค�าตำอบีแทน และไดร้บัีแจง้
ถืงึเป้าประสงคข์องการสัมีภาษ์ณ์ท์กุคน การสัมีภาษ์ณ์เ์ป็นกระบีวนการที�เกดิขึ�นโดยสมัีครใจ และมีกีาร
แจง้ว�าจะนำาขอ้มีล่ไปใชป้ระโยชนแ์บีบีใด ผู้่ใ้หข้อ้มีล่ไดใ้หค้วามียนิยอมีที�เกดิจากความีเขา้ใจก�อนการให้
สมัีภาษ์ณ์ ์ มีกีารเกบ็ีขอ้มีล่เกี�ยวกบัีชื�อ สถืานที� และขอ้มีล่เชงิอตัำลกัษ์ณ์อ์ย�างอื�นของผู้่ใ้หส้มัีภาษ์ณ์เ์ป็น
ความีลบัี ไมี�กม็ีกีารดดัแปลงขอ้มีล่ส�วนตำวัเหล�านี�ในรายงานดว้ยเหตำผุู้ลดา้นความีปลอดภยั  

ฟอรต์ำี�ฟายไรตำไ์ดร้บัีและวเิคราะหเ์อกสารภายในจากกระทรวงสวสัดิการสังคมี การสงเคราะห ์ และ 
การสนบัีสนนุผู้่อ้พิยพิ กระทรวงคนเขา้เมีอืงและประชากรในโปนน�าจ่น้ในรฐัยะไข� ที�ไดร้บัีการสนบัีสนนุ
จากรฐับีาลทหาร หน�วยงานวางผู้งัเมีอืงแห�งเมีอืงดอ รฐัยะไข� และหน�วยงานบีรหิารทั�วไปที�เมีอืงซ์ติำเว
และพิทุธุ์ดิอง รฐัยะไข� เอกสารเหล�านี�เกี�ยวขอ้งกบัีกระบีวนการพิสิจ่นส์ญัชาตำ ิ และมีวีนัที�ระบีวุ�าจดัทำา
ขึ�นหลงัจากเหตำรุฐัประหาร เมีื�อวนัที� 1 กมุีภาพินัธุ์ ์2564  

ฟอรต์ำี�ฟายไรตำย์งัไดท้บีทวนและวเิคราะหร์ายงานข�าวจากสื�อของรฐับีาลทหาร ทั�งที�เป็นภาษ์าองักฤษ์
และเมียีนมีา ที�เผู้ยแพิร�ระหว�างเดอืนกมุีภาพินัธุ์ ์2564 ถืงึมีนีาคมี 2565  

วีธิีว่ีทิี่ยุา 







รายงาน “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันยืดเยื�อ: 
บทบาทของเอกสารประจําตัวในเหตุการณ์
ฮอโลคอสต์ และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
รวันดาและเมียนมา” เสนอกรณีศึกษาเพื�อ
เปรียบเทียบจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั�ง
สามกรณี และการใช้ประโยชน์จากเอกสาร
ประจําตัวเป�นเครื�องมือในการ
ก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศด้านการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์   และยังให้ข้อมูลใหม่
เกี�ยวกับการที�รัฐบาลทหารเมียนมา 
พุ่งเป�าโจมตีประชากรชาวโรฮิงญาใน
รัฐยะไข่ และให้ข้อเสนอแนะอย่าง
ละเอียดเพื�อแก้ป�ญหาการลอยนวล
พ้นผิดของรัฐบาลทหารเมียนมา 
เพื�อให้ผู้กระทําผิดต้องรับผิดชอบ 
และยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
อย่างต่อเนื�องกับประชาชน
ชาวโรฮีนจา 

ตั�งแตส่มัยอดีต ผูก้ระทาํการฆา่ลา้งเผ่าพันธุ์
มกัใชป้ระโยชนจ์ากเอกสารประจาํตวั 
เพื�อเลือกปฏบิตั ิลดทอนความเป�นมนุษย์ 
และก่อความรนุแรงในวงกวา้งตอ่กลุม่ที�ไดร้บั
การคุม้ครอง รวมทั�งกรณทีี�เกดิขึ�นใน
เหตกุารณฮ์อโลคอสต์ ซึ�งเป�นการสังหาร
ประชากรชาวยิว  การฆ่าลา้งเผา่พันธุ์
ประชากรชาวตุดซใีนรวนัดา และ
การฆา่ลา้งเผา่พันธุอ์ยา่งเนื�องของประชากร
ชาวโรฮนีจาในเมียนมา 
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