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1933
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.

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.

1935

Holocaust
January 30

Adolf Hitler appointed
German chancellor

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.

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.”

1938

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

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.

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.

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.

September 1

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

1941
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
November 25

The Eleventh Decree officially
ended the possibility of
emigration for German Jews
and legalized the confiscation
of Jewish property.

1942

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.

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.

1943-44

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

1944
June 6: D-Day

Allied forces invade
Normandy on the coast of
northern France.

1945
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
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.

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.

1948
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.”

Rwanda
Before 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.

1959

A group of Hutu intellectuals
issue a manifesto calling for an
end to both Tutsi exploitation
and Belgian rule.

1961

January 28

The Tutsi monarchy is abolished and
replaced with a republic led by an allHutu provisional national government.

1973

July 5

Major General Juvénal Habyarimana
assumes the office of the president
after overthrowing Gregoire
Kayibanda. Habyarimana remains in
power after winning subsequent reelections in unopposed contests.

1990

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.

1933

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.

1962

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.

1962

New national identity cards
introduced but still include ethnicity.

1993

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
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.

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.

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.

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.

1996

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

1998

July 17

2001

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.

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

2003

June 27

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

2008

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.

Myanmar
1948

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.

1978

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.

1990

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.

1962

March 2

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

Mid-1970s

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

1982

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 pureblooded nationals will be called citizens.”

1991

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.

1995

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.

2011

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.

2014

March–April

Myanmar conducts a national
census that deliberately excludes
Rohingya Muslims and others.

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.

2016
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.

2012

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.”

2015

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

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).

2017
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.

2018

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.

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.

2021

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.

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.”

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.

2019

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.

2020

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.

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.

2022
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.

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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บางส่่วนหรืือทั้้�งหมด
ตั้้�งแต่่สมััยอดีีต ผู้้�กระทำำ�การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�มัักใช้้ประโยชน์์จากเอกสารประจำำ�ตัว
ั เพื่่�อเลืือกปฏิิบัติ
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ั งานสหประชาชาติิเพื่่�อป้้องกัันการฆ่า่ ล้้างเผ่่าพัันธุ์์�พบว่่า “กระบวนการสร้้างความ
แตกแยกด้้านอััตลัก
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ั การคุ้้�มครอง
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ี นวโน้้มนำ�ำ ไปสู่่ก
� ารก่่ออาชญากรรมของการทารุุณกรรม”
รััฐที่่�ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�มัักใช้้เครื่่�องมืือทางกฎหมายและมาตรการของรััฐเพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�ลายประชากรที่่�เป็็น
กลุ่่�มเป้้าหมาย อย่่างเช่่นที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงเหตุุการณ์์ฮอโลคอสต์์ ซึ่่�งเป็็นการสัังหารประชากรชาวยิิว รวมถึึงการ
ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ประชากรชาวตุุดซีีในรวัันดา และนี่่�คือ
ื สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อย่่างเนื่่�องของประชากร
ชาวโรฮีีนจาในเมีียนมา
รายงานนี้้�เสนอกรณีีศึก
ึ ษาเพื่่�อเปรีียบเทีียบการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ทั้้�งสามกรณีี และการใช้้ประโยชน์์จากเอกสารประจำำ�ตัว
ั
� งั เปิิดเผยข้้อมููลใหม่่ ๆ
เป็็นเครื่่�องมืือในการก่่ออาชญากรรมระหว่่างประเทศด้้านการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� รายงานฉบัับนี้้ยั
เกี่่�ยวกัับการที่่�รัฐ
ั บาลทหารเมีียนมาพุ่่�งเป้้าโจมตีีประชากรชาวโรฮีีนจาในรััฐยะไข่่
เนื้้�อหาในบทที่่�หนึ่่�งพิิจารณาว่่าเอกสารประจำำ�ตััวมีีบทบาทอย่่างไรในเหตุุการณ์์ฮอโลคอสต์์ การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ใน
� สามสะท้้อนให้้เห็็นว่่า เอกสารประจำำ�ตััวเอื้้�อให้้เกิิด
รวัันดา และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวโรฮีีนจาในเมีียนมา กรณีีทั้้ง
ความสะดวกในการจำำ�แนก ประหััตประหาร และสัังหารประชากรกลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างกว้้างขวาง โดยทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�น
ได้้อย่่างเป็็นระบบในวงกว้้าง การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อัันยืืดเยื้้�อ หมายถึึงการทำำ�ลายอย่่างช้้า ๆ ต่่อกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับ
ั การ
คุ้้�มครอง โดยการบั่่�นทอนกำำ�ลัง
ั ของพวกเขาอย่่างต่่อเนื่่�องในทางอ้้อม สิ่่�งนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�เราจะต้้องพิิจารณาอย่่าง
จริิงจัังในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจถึึงการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในอดีีต และหาทางป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นอีีก
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บััตรพิิสูจ
ู น์์สัญ
ั ชาติิ
(NVC) เป็็นเอกสารที่่�ไม่่
ได้้ให้้สิิทธิิกับ
ั ชาว
โรฮีีนจา โดยระบุุสถานะ
ว่่าเป็็น “พลเมืืองต่่าง
ชาติิ” ในเมีียนมา เป็็น
บััตรสีีฟ้้าที่่�ระบุุทั้้�งใน
ภาษาอัังกฤษและพม่่า
ว่่า “การครอบครอง
บััตรประจำำ�ตัวั นี้้ไ� ม่่ได้้
หมายความว่่า ผู้้ค
� รอบ
ครองบััตรเป็็นพลเมืือง
ชาวเมีียนมา” ©Greg
Constantine

17

บััตรประจำำ�ตัวั เคนคาร์์เต (Kennkarte) ที่่�ออกให้้โดยนาซีี มีีการประทัับตราตััวอัักษร “J” เพื่่�อจำำ�แนกว่่าผู้้ค
� รอบครองบััตรเป็็นชาวยิิว ระบอบนาซีีใช้้
� ชาติิ และความมั่่�นคง ซึ่่�งเอื้้อ
� ให้้การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�เกิิดขึ้้น
� ได้้ ©United States
บััตรประจำำ�ตัวั เคนคาร์์เตเป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อการควบคุุมทางทหาร ทางเชื้้อ
Holocaust Memorial Museum, ด้้วยความอนุุเคราะห์์จาก Ellen Zweig, 24 มกราคม 2482

บััตรประจำำ�ตัวั ประชาชนชาวรวัันดา ที่่�ระบุุชาติิพัน
ั ธุ์์�ของแต่่ละบุุคคลในรวัันดา ©Howard Davies CORBIS via Getty

บทสรุุป

ยกตััวอย่่างเช่่น ฮอโลคอสต์์ไม่่อาจเกิิดขึ้้�นในลัักษณะที่่�เป็็นการสัังหารอย่่างรวดเร็็วและในวงกว้้างได้้เลย หากไม่่มีี
การจำำ�แนกและขึ้้�นทะเบีียนชาวยิิวตั้้�งแต่่แรก พวกนาซีีใช้้กระบวนการจำำ�แนกและออกเอกสารประจำำ�ตััวอย่่างเป็็น
ทางการ เพื่่�อให้้สามารถลิิดรอนสััญชาติิชาวยิิวอย่่างต่่อเนื่่�อง และเพื่่�อให้้สามารถยึึดทรััพย์์สิน
ิ ของพวกเขา ด้้วยการ
จำำ�กัด
ั ให้้อยู่่แ
� ต่่ในนิิคมและค่่าย จนถึึงขั้้�นสุุดท้้ายก็็ดำ�ำ เนิินการสัังหารหมู่่พ
� วกเขา ในช่่วงสิ้้�นสุุดของสงครามโลกครั้้�ง
ที่่�สอง ระบอบนาซีีของฮิิตเลอร์์ประสบความสำำ�เร็็จในการสัังหารชาวยิิวประมาณหกล้้านคน คิิดเป็็นสองในสามของ
ชาวยิิวทั้้�งหมดในดิินแดนของยุุโรป ภายใต้้การควบคุุมของนาซีีและพัันธมิิตร การสัังหารเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นผ่่านกระบวนการ
เพิิกถอน (privation) เป็็นกระบวนการปฏิิเสธอย่่างเป็็นระบบไม่่ให้้เข้้าถึึงอาหาร น้ำำ�� ที่่�อยู่่อ
� าศััย ตลอดจนการรัักษา
พยาบาลที่่�เพีียงพอ นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีการยิิงสัังหารหมู่่ใ� นที่่�โล่่ง และการรมด้้วยแก๊๊สในค่่ายสัังหาร รวมทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้�นใน
เมืือง Belzec, Sobibor, Chelmo, Treblinka และ Auschwitz-Birkenau
ในทำำ�นองเดีียวกััน การพิิสููจน์์สัญ
ั ชาติิเป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อสนัับสนุุนการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในรวัันดา ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นไม่่นาน
หลัังจากที่่�มีก
ี ารยิิงเครื่่�องบิินของ Juvénal Habyarimana ประธานาธิิบดีรี วัันดา และ Cyprien Ntaryamira
ประธานาธิิบดีบุ
ี รุุ ุนดีี จนตกและเป็็นเหตุุให้้ผู้้�นำำ�เผ่่าฮููตููทั้้�งสองคนเสีียชีีวิต
ิ รายงานในเบื้้�องต้้นกล่่าวหาว่่า กลุ่่�มขบถ
� โมงหลัังเครื่่�องบิินตก ผู้้�จััดรายการ
ที่่�มีแ
ี กนนำำ�เป็็นชาวตุุดซีีมีีส่่วนรัับผิด
ิ ชอบต่่อการสัังหารครั้้�งนี้้� และภายในไม่่กี่่�ชั่่ว
วิิทยุุของรััฐได้้ประกาศให้้ชาวฮููตูู “ผู้้�รัักชาติิ” ออกไปสัังหารสมาชิิกชนกลุ่่�มน้อ
้ ยชาวตุุดซีี ซึ่่�งมีีสัด
ั ส่่วนคิิดเป็็นประมาณ
14% ของประชากรในประเทศ 7.9 ล้้านคน ในบางกรณีี ผู้้�ละเมิิดชาวฮููตููก็็ใช้้บัต
ั รประจำำ�ตััวประชาชนของรวัันดาซึ่่�ง
� ด่่าน
มีีการระบุุข้อ
้ มููลของชาติิพัน
ั ธุ์์� เพื่่�อจำำ�แนกบุุคคลในการสัังหาร ยกตััวอย่่างเช่่น กลุ่่�มทหารบ้้านชาวฮููตููได้้ตั้้ง
สกััดในเมืือง และกดดัันให้้ผู้เ้� ดิินทางต้้องแสดงบััตรประจำำ�ตััว มีีการสัังหารหมู่่ผู้
� ถื
้� อ
ื บััตรประจำำ�ตััวชาวตุุดซีีและผู้้�ที่่�
ไม่่มีีเอกสาร ท้้ายที่่�สุด
ุ แล้้ว ในช่่วงประมาณ 100 วััน ประชากรชาวฮููตููสัังหารประชากรชาวตุุดซีีไปประมาณ 75%
หรืือคิิดเป็็นผู้้�หญิิง ผู้้�ชาย และเด็็กประมาณ 800,000 คน ส่่วนใหญ่่เป็็นการสัังหารด้้วยมืือ โดยการใช้้มีด
ี ดาบและ
ไม้้กระบอง และยัังมีีการประทุุษร้า้ ยรููปแบบอื่่�น อย่่างการข่่มขืืนกระทำำ�ชำ�ำ เรา
� ๆ ในยุุโรปช่่วงทศวรรษ 1930 และ 1940 และเช่่นเดีียวกัับชาวตุุดซีีใน
เช่่นเดีียวกัับชาวยิิวในเยอรมนีีและที่่�อื่่น
รวัันดาช่่วงทศวรรษ 1990 กองทััพเมีียนมาและหน่่วยงานของรััฐอื่่�น ๆ ที่่�ผ่่านมา ยัังคงใช้้บัต
ั รประจำำ�ตััวเป็็น
เครื่่�องมืือในการก่่ออาชญากรรมระหว่่างประเทศต่่อชาวโรฮีีนจา ซึ่่�งเป็็นชนกลุ่่�มน้อ
้ ยด้้านชาติิพัน
ั ธุ์์�และชนพื้้�นเมืือง
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ทหารอเมริิกัน
ั กำำ�ลังั
ยืืนมอง ขณะที่่�พลเรืือน
ชาวเยอรมัันช่่วยกัันขน
ย้้ายซากศพที่่�กองอยู่่�
ด้้านหลัังฌาปนสถาน
ณ ค่่ายกัักกัันดาเชาใน
เยอรมนีี ©United
States Holocaust
Memorial Museum,
2488
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ตราสััญลัักษณ์์ดาวดาวิิดสีีเหลืือง เขีียนคำำ�ว่า่ “Jude” ที่่�เป็็นคำำ�
ในภาษาเยอรมััน หมายถึึง “ยิิว” ในช่่วงที่่�เกิิดฮอโลคอสต์์
ชาวยิิวถููกสั่่�งให้้ติิดเครื่่�องหมายนี้้ใ� ห้้เห็็นอย่่างชััดเจน
เพื่่�อแสดงถึึงอััตลัักษณ์์ความเป็็นชาวยิิว ©United States
Holocaust Memorial Museum, ช่่วงปีี 2484-2488
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ในด้้านตะวัันตกของเมีียนมา โดยอาชญากรรมเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นอย่่างจริิงจัังตั้้�งแต่่ปีี 2559 และ 2560 ขณะที่่�กองทััพ
เมีียนมาโจมตีีอย่่างกว้้างขวางต่่อประชากรพลเรืือนชาวโรฮีีนจา ทหารได้้สัง
ั หารหมู่่แ
� ละเข่่นฆ่่าผู้้�หญิิง ผู้้�ชาย และ
เด็็ก ทำำ�การข่่มขืืนหมู่่� ทำำ�ลายหมู่่บ้
� า้ นหลายร้้อยแห่่งจนราบเป็็นหน้้ากลอง และบัังคัับให้้ชาวโรฮีีนจากว่่า 700,000
� ย
คนต้้องหลบหนีีไปบัังคลาเทศ สมทบกัับผู้้�ลี้้ภั
ั ชาวโรฮีีนจาอีีกกว่่า 250,000 คน ซึ่่�งอพยพไปก่่อนแล้้ว โดยต้้องใช้้
ชีีวิต
ิ ในสภาพที่่�เลวร้้าย รััฐบาลทหารเมีียนมายัังคงกัักบริิเวณชาวโรฮีีนจาอีีก 125,000 คนในค่่ายกัักกัันกว่่า 20
แห่่ง นัับเป็็นค่่ายกัักกัันในยุุคสมััยใหม่่ในรััฐยะไข่่ ซึ่่�งทางการเมีียนมาก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2555
ในช่่วงกึ่่�งศตวรรษที่่�ผ่่านมา กฎหมาย นโยบาย และการปฏิิบัติ
ั ใิ นเมีียนมา ตั้้�งแต่่ระดัับสหภาพและระดัับรัฐ
ั
� ศั
มีีลัก
ั ษณะที่่�เลืือกปฏิิบัติ
ั ิ ผลัักให้้ชาวโรฮีีนจากลายเป็็นชายขอบ และย่ำำ�ยี
ี ก
ั ดิ์์�ศรีค
ี วามเป็็นมนุุษย์ข
์ องพวกเขา
� ะมีี
ยกตััวอย่่างเช่่น ในปีี 2525 เมีียนมาประกาศใช้้กฎหมายสััญชาติิ ซึ่่�งปฏิิเสธไม่่ให้้ชาวโรฮีีนจาเข้้าถึึงสิิทธิิที่่จ
� เป็็นกระบวนการที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดประชากรไร้้รัฐ
สััญชาติิอย่่างเท่่าเทีียมกัับประชากรกลุ่่�มอื่่น
ั จำำ�นวนมากสุุดในโลกอย่่าง
ช้้า ๆ โดยเกิิดขึ้้�นในพรมแดนของประเทศเดีียว จากนั้้�นก็็เกิิดการละเมิิดสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนรุุนแรงหลายครั้้�งก่่อนจะเกิิด
การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� ในที่่�นี้้ร� วมถึึงการปฏิิเสธเสรีีภาพในการเดิินทางอย่่างเข้้มงวด ปฏิิเสธสิิทธิิด้า้ นการศึึกษา
การเข้้าถึึงการรัักษาพยาบาลและอาชีีพ กฎหมาย นโยบาย การปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ เ� ลืือกปฏิิบัติ
ั เิ ช่่นนี้้�ส่่งผลให้้ชาวโรฮีีนจา
ส่่วนใหญ่่ตกอยู่่�ภายใต้้ความเสี่่�ยงที่่�จะต้้องเผชิิญกัับการปฏิิบัติ
ั มิ
ิ ช
ิ อบและการทารุุณกรรมหมู่่อ
� ย่่างมาก
� ายไรต์์ คณะศึึกษา
ภายหลัังการโจมตีีของกองทััพเมีียนมาต่่อพลเรืือนชาวโรฮีีนจาในปีี 2559 และ 2560 ฟอร์์ตี้้ฟ
ข้้อเท็็จจริิงจากสหประชาชาติิ ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิชุด
ุ ต่่าง ๆ และรััฐบาลหลายประเทศ โดยเฉพาะ
รััฐบาลสหรััฐฯ เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้� รวมทั้้�งหน่่วยงานอื่่�น ๆ ต่่างระบุุว่่าการโจมตีีที่่เ� กิิดขึ้้�นเหล่่านี้้�รุุนแรงถึึงขั้้�นเป็็นอาชญากรรม
การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� และเช่่นเดีียวกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในอดีีต ได้้มีก
ี ารใช้้ประโยชน์์จากการออกเอกสารประจํําตััว
เพื่่�อสนัับสนุุนการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� นี่่�เป็็นสิ่่�งที่่�ต้อ
้ งได้้รับ
ั การแก้้ไขเพื่่�อป้้องกัันอาชญากรรมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
บทที่่�สองของรายงานนี้้�เผยให้้เห็็นว่่า นัับตั้้ง� แต่่มีีความพยายามทำำ�รัฐั ประหารในเมีียนมาเมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564
รััฐบาลทหารเมีียนมายัังคงปฏิิเสธการมีีอยู่่ข
� องชาวโรฮีีนจา และยัังคงบัังคัับหรืือขืืนใจให้้ชาวโรฮีีนจาให้้ยอมรัับบัต
ั ร
พิิสููจน์์สัญ
ั ชาติิ ซึ่่�งเป็็นเอกสารที่่�ไม่่ได้้ให้้สิท
ิ ธิิใด ๆ กัับชาวโรฮีีนจา และระบุุว่่าพวกเขาเป็็น “พลเมืืองต่่างชาติิ” ในเมีียนมา
� แต่่เหตุุรัฐ
นัับตั้้ง
ั ประหาร ทหารภายใต้้การนำำ�ของพลเอกอาวุุโส มิินอ่่องหล่่ายได้้สัง
ั หาร และจัับกุมคุ
ุ มขั
ุ ง
ั ประชาชน
หลายพัันคนทั่่�วประเทศ ทั้้�งยัังได้้เร่่งโจมตีีหน่่วยงานติิดอาวุุธกลุ่่�มชาติิพัน
ั ธุ์์�และกองกำำ�ลัง
ั ปกป้้องประชาชน (PDF)
กลุ่่�มทหารบ้้านภายใต้้การนำำ�ของพลเรืือนที่่�จัด
ั ตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อปกป้้องตนเองจากการโจมตีีของกองทััพ
ท่่ามกลางการโจมตีีเหล่่านี้้� ชาวโรฮีีนจาในรััฐยะไข่่ของเมีียนมา ซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่ข
� องชาวโรฮีีนจาส่่วนใหญ่่กว่่า 600,000
� ายไรต์์ว่่า รััฐบาลทหารได้้ใช้้บัต
คนที่่�ยัง
ั เหลืืออยู่่ใ� นประเทศ ได้้ให้้ข้อ
้ มููลกัับฟอร์์ตี้้ฟ
ั รพิิสููจน์์สัญ
ั ชาติิเพื่่�อขััดขวางไม่่ให้้
พวกเขาได้้รับ
ั สถานะ “ชาวโรฮีีนจา” ในทางตรงกัันข้้าม รััฐบาลทหารระบุุว่่า ชาวโรฮีีนจาคืือ “ชาวเบงกาลีี” หรืือคืือ
มีีสถานะพลเมืืองต่่างชาติิ ซึ่่�งยิ่่�งกระพืือข้้อมููลเท็็จที่่�ว่่าชาวโรฮีีนจาเป็็นผู้้�ลัักลอบเข้้าเมืืองจากบัังคลาเทศ
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รััฐบาลทหารยัังคงโจมตีีเพื่่�อกวาดล้้างและทำำ�ลายประชากรชาวโรฮีีนจาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยใช้้มาตรการที่่�กดขี่่�
� พื้้�นฐานของตนได้้ ยกตััวอย่่างเช่่น
มากขึ้้�นต่่อประชากรเหล่่านี้้� เพื่่�อขััดขวางไม่่ให้้ชาวโรฮีีนจาสามารถใช้้สิท
ิ ธิิขั้้น
� ายไรต์์ ซึ่่�งเป็็นเอกสารที่่�จัด
เอกสารคำำ�สั่่ง� ที่่�หลุุดรอดมาถึึงมืือของฟอร์์ตี้้ฟ
ั ทำำ�โดยหน่่วยการปกครองพื้้�นฐานของ
� าตรการจำำ�กัด
เมืืองพุุทธิิดองในรััฐยะไข่่ เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2564 มีีเนื้้�อหาตอกย้ำำ�ม
ั ที่่�มีม
ี าอย่่างยาวนาน
เพื่่�อปฏิิเสธไม่่ให้้ชาวโรฮีีนจามีีเสรีีภาพในการเดิินทาง เอกสารนี้้�ระบุุว่่า “ชาวเบงกาลีี [ชาวโรฮีีนจา] จะสามารถ
เดิินทางได้้ ก็็ต่่อเมื่่�อได้้รับ
ั หนัังสืืออนุุญาตตามกฎหมาย” และการละเมิิดคำำ�สั่่ง� นี้้�อาจส่่งผลให้้มีี “การใช้้มาตรการ
ที่่�เข้้มข้น
้ ที่่�กระทำำ�ได้้ตามอำำ�นาจของกฎหมายนี้้�”
� ๆ กองทััพเมีียนมาอ้้างความมั่่�นคงของรััฐเป็็นเหตุุผลสนัับสนุุนมาตรการ
เช่่นเดีียวกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อื่่น
� ข้้างต้้นระบุุว่่า การจำำ�กัด
จำำ�กัด
ั สิิทธิิเหล่่านี้้� ยกตััวอย่่างเช่่น เอกสารคำำ�สั่่ง
ั สิิทธิิต่่อ “ชาวเบงกาลีี” เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
เพื่่�อคุ้้�มครอง “ความมั่่�นคงและหลัักนิิติธ
ิ รรมในเมืืองแห่่งนี้้�”
ในช่่วงหลายปีี ที่่� ผ่่ านมามีี ก ารยอมรัั บ อย่่างกว้้ า งขวางถึึ ง ความเชื่่� อ มโยงระหว่่างเอกสารประจำำ�ตัั ว และ
อาชญากรรมระหว่่างประเทศ แต่่ท่่ามกลางการโจมตีีเพื่่�อฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวโรฮีีนจา เจ้้าหน้้าที่่�สหประชาชาติิ
สถานทููต และบุุคคลอื่่�นบางคนในเมีียนมา ไม่่เพีียงเลืือกที่่�จะไม่่ประณามการใช้้บัต
ั รพิิสููจน์์สัญ
ั ชาติิเพื่่�อพุ่่�งเป้้า
โจมตีีชาวโรฮีีนจาเท่่านั้้�น แต่่ในบางกรณีี พวกเขายัังแสดงความเห็็นชอบอย่่างเปิิดเผยต่่อบััตรพิิสููจน์์สัญ
ั ชาติิ
โดยมองว่่าเป็็นทางออกที่่�เป็็นไปได้้สำ�ำ หรัับการแก้้ปัญ
ั หา “ความไร้้รัฐ
ั ” ของชาวโรฮีีนจา

ผู้้ลี้
� ภั
้� ย
ั ชาวโรฮีีนจาใน
คอกซ์์บาซาร์์
บัังคลาเทศ ฝัังศพเด็็ก
และผู้้ใ� หญ่่ชาวโรฮีีนจา
ซึ่่�งเสีียชีีวิิตจากเรืือที่่�
จมลงในแม่่น้ำ�ำ� นาฟ
ระหว่่างพยายาม
หลบหนีีมาจากเมีียนมา
©Panos/UNICEF
2561

อย่่างไรก็็ดีี หลัังจากต้้องเผชิิญกัับความทารุุณโหดร้้ายของกองทััพด้้วยตนเอง ภายหลัังการทำำ�รัฐ
ั ประหารเมื่่�อ
วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564 คนเมีียนมาโดยทั่่�วไปเริ่่�มแสดงท่่าทีีเปิิดรัับและยอมรัับประชากรชาวโรฮีีนจามากขึ้้�น
และได้้รับข้
ั อ
้ มููลข่่าวสารมากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับการทารุุณกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นกัับพวกเขาในรััฐยะไข่่ การยอมให้้มีก
ี ฎหมาย
นโยบาย และการปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ เ� ลืือกปฏิิบัติ
ั แ
ิ ละส่่งผลกระทบต่่อชาวโรฮีีนจา รวมทั้้�งกระบวนการพิิสููจน์์สัญ
ั ชาติิ
ถืือเป็็นสััญญาณเตืือนอย่่างหนึ่่�ง โดยเฉพาะเมื่่�อวัันที่่� 3 มิิถุน
ุ ายน 2564 รััฐบาลเอกภาพแห่่งชาติิ (NUG) ของ
เมีียนมา ซึ่่�งเป็็นรััฐบาลที่่�จัด
ั ตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อเดืือนเมษายน 2564 โดยสมาชิิกรััฐสภาที่่�มาจากการเลืือกตั้้�ง และ
สามารถหลบรอดการจัับกุม
ุ หลัังรััฐประหารไปได้้ พวกเขาได้้ประกาศพัันธกิิจที่่�จะ “ยกเลิิก” กระบวนการพิิสููจน์์

� ย
ลี้้ภั
ั ชาวโรฮีีนจาเข้้าคิิวเพื่่�อรัับสิ่่�งของจากศููนย์์ช่ว่ ยเหลืือในค่่ายบููลููฆาลีี เขตคอกซ์์บาซาร์์ บัังคลาเทศ ©Panos/UNICEF 2561

ศพที่่�เน่่าเปื่่� อยจากการสัังหารหมู่่�ชาวตุุดซีี ด้้านนอกโบสถ์์คาทอลิิกที่่�กรุุงราการา รวัันดา ปีี 2537 ©Jack Picone, 2537

บทสรุุป

23
� ๆ ใน
สััญชาติิ โดยมองว่่ากระบวนการนี้้�เป็็น “กระบวนการซึ่่�งกองทััพใช้้โจมตีีชาวโรฮีีนจาและกลุ่่�มชาติิพัน
ั ธุ์์�อื่่น
� ะประกัันให้้มีี
ลัักษณะเป็็นการบัังคัับและมีีการละเมิิดสิิทธิิมนุษ
ุ ยชน” รััฐบาล NUG ยัังแสดงพัันธกิิจเพิ่่�มเติิมที่่จ
� ใดหากเป็็นบุุตรหลานของพลเมืืองชาวเมีียนมา”
การมอบสััญชาติิตามหลัักฐาน “การเกิิดในเมีียนมา หรืือในที่่�อื่่น
�
ซึ่่�งจะช่่วยฟื้้� นฟููให้้ประชากรชาวโรฮีีนจาทั้้�งหมดมีีสิท
ิ ธิิเข้้าถึึงสััญชาติิอย่่างเต็็มขั้้น
� ย
ในเดืือนกัันยายน 2564 Mohib Ullah นัักปกป้้องสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนและแกนนำำ�ผู้้�ลี้้ภั
ั ชาวโรฮีีนจา ถููกลอบสัังหารใน
บัังคลาเทศ จากการทำำ�งานปกป้้องสิิทธิิของชาวโรฮีีนจา เมื่่�อเดืือนมีีนาคม 2562 Mohib Ullah เคยได้้มีโี อกาส
� รุุงเจนีีวา โดยเขาบอกกัับรัฐั ภาคีีสหประชาชาติิดังั นี้้�
แถลงต่่อคณะมนตรีีสิท
ิ ธิิมนุษ
ุ ยชนแห่่งสหประชาชาติิที่่ก
ในช่่วงหลายทศวรรษที่่�ผ่่านมา
เราต้้องเผชิิญกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อย่่างเป็็นระบบในเมีียนมา....
พวกเขาเผาทำำ�ลายบ้้าน แย่่งชิิงที่่�ดิน
ิ รุุมโทรมผู้้�หญิิงและเด็็กผู้้�หญิิง และสัังหารพวกเราไปหลายพัันคน
ทุุกวัันนี้้� พวกเขาตราหน้้าว่่าเราเป็็น “กะหล่่า” [เป็็นถ้้อยคำำ�ดููถููกในภาษาพม่่า] พวกเขาเรีียกเราว่่า “ผู้้�เข้้า
เมืืองผิิดกฎหมาย” “ชาวเบงกาลีี” [และ] “ชาวมุุสลิิมก่่อการร้้าย” แต่่พวกเราไม่่ใช่่คนแบบนี้้� พวกเราเป็็น
พลเมืืองของเมีียนมา พวกเราเป็็นชาวโรฮีีนจา

ข้้อเสนอแนะหลััก
รััฐบาลทหารเมีียนมาได้้ก่่ออาชญากรรมระหว่่างประเทศ รวมทั้้�งการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อย่่างต่่อเนื่่�องในเมีียนมา
รายงานนี้้� มีีข้อ
้ เสนอแนะ 19 ข้้อ ซึ่่�งรวมถึึงข้้อเสนอแนะบางประการดัังต่่อไปนี้้�
•

รััฐภาคีีสหประชาชาติิควรดำำ�เนิินการเพื่่�อไม่่ให้้กองทััพเมีียนมาเข้้าถึึงอาวุุธ เงิินทุุน และรายได้้ ตลอดจน
ปฏิิเสธความชอบธรรมทางการเมืืองของกองทััพ หน่่วยงานธุุรกิิจระหว่่างประเทศควรหลีีกเลี่่�ยงการคบค้้า
สมาคมกัับกองทััพเมีียนมา และพัันธมิิตรของพวกเขาในทุุกรููปแบบ หน่่วยงานธุุรกิิจใด ๆ ที่่�เชื่่�อว่่ามีีส่่วนร่่วม
มืือกัับรัฐ
ั บาลทหารในการก่่ออาชญากรรมนี้้� จะต้้องถููกตรวจสอบและรัับผิด
ิ ในเขตอำำ�นาจศาลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• รััฐภาคีีสหประชาชาติิ โดยเฉพาะสมาคมประชาชาติิเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ควรร่่วมมืือกัับรัฐ
ั บาล NUG
ที่่�มีแ
ี กนนำำ�เป็็นพลเรืือนในการหาทางออก ควรให้้ความสนัับสนุุนอย่่างจริิงจัังกัับพวกเขา และสนัับสนุุน
กลไกความรัับผิด
ิ ระหว่่างประเทศ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อยุุติแ
ิ ละเยีียวยาอาชญากรรมการทารุุณกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องในเมีียนมา
•

ในภาพรวมแล้้ว รััฐภาคีีสหประชาชาติิควรประกาศยอมรัับ และควรมีีกระบวนการจำำ�แนกอย่่างเป็็นทางการ
เพื่่�อพิิสููจน์์ว่่ามีีการฆ่า่ ล้้างเผ่่าพัันธุ์ช
์� าวโรฮีีนจา และอาชญากรรมการทารุุณกรรมอย่่างอื่่�นที่่�เกิิดขึ้้�นในเมีียนมา
รวมทั้้�งอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่่อมนุุษยชาติิ

• รััฐภาคีีสหประชาชาติิแต่่ละแห่่งควรจััดตั้้�งหน่่วยงานที่่�เน้้นการป้้องกัันและยุุติอ
ิ าชญากรรมการทารุุณกรรม
หมู่่� ผ่่านกลไกในประเทศและการประสานงานพหุุภาคีี ในทำำ�นองเดีียวกััน หน่่วยงานสหประชาชาติิและ
หน่่วยงานด้้านมนุุษยธรรมระหว่่างประเทศ ควรจััดให้้มีผู้
ี เ้� ชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมายเพื่่�อจำำ�แนกอาชญากรรม
การทารุุณกรรมหมู่่�
ให้้ข้อ
้ เสนอแนะกัับมาตรการรัับมือ
ื ฉุุกเฉิิน
และให้้ความรู้้�กัับชุม
ุ ชนที่่�ทำ�ำ งานด้้าน
มนุุษยธรรมให้้ทราบถึึงแนวทางป้้องกััน

� แจ็็คเก็็ตที่่�ติดด้้
ผู้้ช
� ายสองคนสวมเสื้้อ
ิ วยตราสััญลัักษณ์์ดาวดาวิิด
ในค่่ายกัักกััน Łódź ในโปแลนด์์ ในช่่วงที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ฮอโลคอสต์์
ชาวยิิวจะถููกสั่่�งให้้ต้้องสวมเครื่่�องหมายนี้้ใ� ห้้เห็็นอย่่างชััดเจน
เพื่่�อแสดงถึึงอััตลัักษณ์์ความเป็็นชาวยิิว ©United States
Holocaust Memorial Museum, ด้้วยความอนุุเคราะห์์จาก
Dan Lenchner, 2485

การฆ่่าล้้างเผ่่าพัั นธุ์์�อัันยืืดเยื้้�อ

วิิธีีวิิทยา

รายงานนี้้�ใช้้ประโยชน์์จากการวิิจัย
ั เชิิงประวััติศ
ิ าสตร์์ ที่่�ครอบคลุุมการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในอดีีต การให้้
ปากคำำ�ของผู้้�รอดชีีวิต
ิ จากการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวโรฮีีนจา เอกสารของรััฐบาลทหารเมีียนมา และการ
วิิเคราะห์์ข่่าวจากสำำ�นัก
ั ข่่าวของรััฐบาลทหาร
การวิิจัย
ั เชิิงประวััติศ
ิ าสตร์์ในรายงานนี้้� เป็็นข้้อมููลในการวิิเคราะห์์กรณีีศึก
ึ ษา ทั้้�งในเหตุุการณ์์ฮอโลคอสต์์
การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในรวัันดา และการทารุุณกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องที่่�ส่่งผลกระทบต่่อชาวโรฮีีนจาในเมีียนมา
� ายไรต์์ยังั ได้้สัม
ฟอร์์ตี้้ฟ
ั ภาษณ์์ชาวโรฮีีนจา 23 คนในเมีียนมา บัังคลาเทศ และชาวโรฮีีนจาพลััดถิ่่�นใน
ต่่างประเทศ ระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 ถึึงเมษายน 2565 รวมทั้้�งสััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่�บรรเทาทุุกข์์
� ายไรต์์ใช้้ภาษาของชาวโรฮีีนจา
ระหว่่างประเทศ และนัักวิิจัย
ั อีีกห้้าคน การสััมภาษณ์์ส่่วนใหญ่่ฟอร์์ตี้้ฟ
และในบางกรณีีมีก
ี ารใช้้ล่่ามแปลเป็็นอัังกฤษ ผู้้�ให้้ข้อ
้ มููลในรายงานนี้้�ไม่่ได้้รับค่่
ั าตอบแทน และได้้รับ
ั แจ้้ง
ถึึงเป้้าประสงค์์ของการสััมภาษณ์์ทุก
ุ คน การสััมภาษณ์์เป็็นกระบวนการที่่�เกิิดขึ้้�นโดยสมััครใจ และมีีการ
แจ้้งว่่าจะนำำ�ข้อ
้ มููลไปใช้้ประโยชน์์แบบใด ผู้้�ให้้ข้อ
้ มููลได้้ให้้ความยิินยอมที่่�เกิิดจากความเข้้าใจก่่อนการให้้
� สถานที่่� และข้้อมููลเชิิงอััตลัก
สััมภาษณ์์ มีีการเก็็บข้อ
้ มููลเกี่่�ยวกัับชื่่อ
ั ษณ์์อย่่างอื่่�นของผู้้�ให้้สัม
ั ภาษณ์์เป็็น
ความลัับ ไม่่ก็็มีก
ี ารดััดแปลงข้้อมููลส่่วนตััวเหล่่านี้้�ในรายงานด้้วยเหตุุผลด้้านความปลอดภััย
� ายไรต์์ได้้รับ
ฟอร์์ตี้้ฟ
ั และวิิเคราะห์์เอกสารภายในจากกระทรวงสวััสดิิการสัังคม

การสงเคราะห์์

และ

การสนัับสนุุนผู้้�อพยพ กระทรวงคนเข้้าเมืืองและประชากรในโปนน่่าจู้้�นในรััฐยะไข่่ ที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุน
จากรััฐบาลทหาร หน่่วยงานวางผัังเมืืองแห่่งเมืืองดอ รััฐยะไข่่ และหน่่วยงานบริิหารทั่่�วไปที่่�เมืืองซิิตเว
และพุุทธิิดอง รััฐยะไข่่ เอกสารเหล่่านี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการพิิสููจน์์สัญ
ั ชาติิ และมีีวัน
ั ที่่�ระบุุว่่าจััดทำำ�
ขึ้้�นหลัังจากเหตุุรัฐ
ั ประหาร เมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564

� ายไรต์์ยังั ได้้ทบทวนและวิิเคราะห์์รายงานข่่าวจากสื่่�อของรััฐบาลทหาร ทั้้�งที่่�เป็็นภาษาอัังกฤษ
ฟอร์์ตี้้ฟ
และเมีียนมา ที่่�เผยแพร่่ระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2564 ถึึงมีีนาคม 2565

ตัง
� แต่สมัยอดีต ผูก
้ ระทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
มักใช้ประโยชน์จากเอกสารประจําตัว
เพื�อเลือกปฏิบต
ั ิ ลดทอนความเป�นมนุษย์
และก่อความรุนแรงในวงกว้างต่อกลุม
่ ทีไ� ด้รบ
ั
� ใน
การคุม
้ ครอง รวมทัง
� กรณีทเี� กิดขึน
� เป�นการสังหาร
เหตุการณ์ฮอโลคอสต์ ซึง
ประชากรชาวยิว การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ประชากรชาวตุดซีในรวันดา และ
� งของประชากร
การฆ่าล้างเผ่าพันธุอ
์ ย่างเนือ
ชาวโรฮีนจาในเมียนมา

รายงาน “การฆ่าล้างเผ่าพั นธุ์อันยืดเยื�อ:
บทบาทของเอกสารประจําตัวในเหตุการณ์
ฮอโลคอสต์ และการฆ่าล้างเผ่าพั นธุ์ใน
รวันดาและเมียนมา” เสนอกรณีศึกษาเพื� อ
เปรียบเทียบจากการฆ่าล้างเผ่าพั นธุ์ทง
ั�
สามกรณี และการใช้ประโยชน์จากเอกสาร
ประจําตัวเป�นเครื�องมือในการ
ก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศด้านการ
ฆ่าล้างเผ่าพั นธุ์ และยังให้ข้อมูลใหม่
เกี�ยวกับการที�รัฐบาลทหารเมียนมา
พุ ่ งเป�าโจมตีประชากรชาวโรฮิงญาใน
รัฐยะไข่ และให้ข้อเสนอแนะอย่าง
ละเอียดเพื� อแก้ป�ญหาการลอยนวล
พ้ นผิดของรัฐบาลทหารเมียนมา
เพื� อให้ผู้กระทําผิดต้องรับผิดชอบ
และยุติการฆ่าล้างเผ่าพั นธุ์
อย่างต่อเนื�องกับประชาชน
ชาวโรฮีนจา

