สหรัฐอเมริกา: ต้ องให้ ความสํ าคัญกับสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ประธานาธิ บดีโดนัลด์ ทรั มป์ ของสหรั ฐฯ ควรกระตุ้นนายกรั ฐมนตรี ประยุทธ์
จันทร์ โอชาของไทยให้ ปฏิ ติตามพันธกรณี ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
(กรุ งเทพฯ และนิวยอร์ก 2 ตุลาคม 2560)— นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชาของไทย และประธานาธิบดีโดนัลด์
ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ควรแสดงพันธกิจทีIจะปกป้องสิ ทธิทีIจะมีเสรี ภาพในการแสดงออก สิ ทธิของผูล้ O ีภยั
และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ภายหลังการพบกันทีIทาํ เนียบขาวในวันนีO ฟอร์ตO ีฟายไรต์กล่าวในวันนีO
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์และประธานาธิบดีทรัมป์ มีกาํ หนดพบกันในวันนีOทีIทาํ เนียบขาวในกรุ งวอชิงตัน ดีซี
เพืIอเจรจาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและความมันI คงในภูมิภาค
“นโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์ ไม่คงเส้นคงวา” เอมี สมิธ (Amy Smith)
ผูอ้ าํ นวยการบริ หารฟอร์ตO ีฟายไรต์กล่าว “มีความเสีI ยงอย่างแท้จริ งทีIประเทศไทย จะตกอยูใ่ ต้ระบอบปกครองของทหาร
และการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างต่อเนืIองเป็ นเวลานาน ซึIงไม่เป็ นปั ญหาเฉพาะกับคนในประเทศไทยเท่านัOน
หากยังรวมถึงประเทศพันธมิตรในภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วย นโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ
ควรให้นO าํ หนักกับประเด็นสิ ทธิมนุษยชนในประเทศไทย”
พลเอกประยุทธ์เข้าสู่ อาํ นาจด้วยการทํารัฐประหารเมืIอปี 2557
หลังจากนัOนมาทางการไทยได้ควบคุมตัวพลเมืองหลายร้อยคนทีIใช้เสรี ภาพขัOนพืOนฐานของตน
ทางการไทยได้สงัI ห้ามการจัดกิจกรรมสาธารณะในประเด็นสิ ทธิมนุษยชน และได้จบั กุมผูส้ ืI อข่าวบุคคลอืIน ๆ
ทีIแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดีย ในช่วงหลายปี ทีIผา่ นได้เกิดคดีหมิIนประมาทเพิIมขึOนอย่างมากในประเทศไทย
ส่ งผลให้นกั ปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
ผูส้ ืI อข่าวและผูว้ จิ ารณ์รัฐบาลเสีI ยงจะได้รับโทษจําคุกเป็ นเวลานานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมทีIชอบธรรมเหล่านีO
ประเทศไทยยังไม่สามารถคุม้ ครองคนงานข้ามชาติและนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
ซึIงควรเป็ นข้อกังวลสําหรับรัฐบาลสหรัฐฯ และนักลงทุนของสหรัฐฯ ฟอร์ตO ีฟายไรต์กล่าว
ฟอร์ตO ีฟายไรต์และหน่วยงานภาคประชาสังคม 87 แห่งได้เขียนจดหมายเปิ ดผนึกเมืIอเร็ ว ๆ นีOถึงนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์
เพืIอแสดงข้อกังวลเกีIยวกับคนงานข้ามชาติชาวเมียนมา 14 คน ซึIงถูกดําเนินคดีอาญา
เพราะได้ร้องเรี ยนถึงการละเมิดสิ ทธิแรงงานต่อคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
หากถูกสังI ฟ้องพวกเขาอาจได้รับโทษจําคุกไม่เกินหนึIงปี หกเดือน และ/หรื อปรับไม่เกิน 30,000 บาท
ภาคธุรกิจของไทยได้พงุ่ เป้าโจมตีนกั ปกป้องสิ ทธิมนุษยชนโดยใช้กระบวนการศาล ระหว่างปี 2550 ถึง 2559
บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ซึIงมีกิจการเหมืองทองคํา ได้ฟ้องคดีอาญาและแพ่งอย่างน้อย 20 คดีต่อผูท้ าํ งานด้านสืI อสารมวลชน
และชาวบ้าน 33 คน ฐานทีIเปิ ดโปงข้อกล่าวหาว่ามีปัญหาด้านสิI งแวดล้อม

ซึIงอาจเป็ นผลมาจากาการทําเหมืองทองคําของบริ ษทั ในจังหวัดเลย สมาชิกกลุ่มฅนรักษ์บา้ นเกิด
ซึIงเป็ นการรรวมตัวของคนในชุมชนเพืIอรณรงค์ให้เกิดการฟืO นฟูดา้ นสิI งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของไทย
กําลังตกเป็ นเป้าโจมตีเนืIองจากการเคลืIอนไหวของกลุ่ม โดยทางบริ ษทั ได้ฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย 320 ล้านบาทจากชาวบ้าน
ทีIถูกกล่าวหาว่าทําให้ชืIอเสี ยงของบริ ษทั เสี ยหาย
ทางการไทยควรยกเลิกการดําเนินคดีอาญาใด ๆ ต่อคนงานข้ามชาติจากเมียนมา
และส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศทีIเกืOอหนุนต่อนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน
เพืIอให้พวกเขาสามารถปฏิบตั ิทีIจาํ เป็ นของตนต่อไปได้โดยปราศจากความกลัวทีIจะถูกตอบโต้เอาคืน ฟอร์ตO ีฟายไรต์กล่าว
“ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีทีIเข้มแข็งระหว่างสหรัฐฯ และไทย
ควรตัOงอยูบ่ นพืOนฐานการปกป้องสิ ทธิมนุษยชนขัOนพืOนฐานของคนทุกกลุ่ม รวมทัOงผูว้ พิ ากษ์วจิ ารณ์รัฐบาล
และชุมชนทีIต่อต้านโครงการธุรกิจทีIสร้างปั ญหา” เอมี สมิธกล่าว “รัฐบาลและนักลงทุนจากสหรัฐฯ
ควรคาดหวังให้ประเทศไทยคุม้ ครองคนงาน ผูส้ ืI อข่าว และนักปกป้องสิ ทธิมนุษยชน รวมทัOงสิI งแวดล้อม”
การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ควรอยูใ่ นวาระการเจรจาทีIทาํ เนียบขาวด้วย ฟอร์ตO ีฟายไรต์กล่าว
อุตสาหกรรมส่ งออกอาหารทะเลจากไทยมูลค่า 6.5 พันล้านเหรี ยญ
ปนเปืO อนด้วยปั ญหาการใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์มาเป็ นเวลาหลายปี ในช่วงหลายปี ทีIผา่ นมา
กลุ่มอาชญากรรมและเจ้าหน้าทีIไทยทีIให้ความร่ วมมือ ยังได้ซOือขายผูล้ O ีภยั ชาวโรฮีนจาหลายหมืIนคน จากเมียนมาและบังคลาเทศ
จีOดว้ ยปื นและนําตัวมากักขังไว้ในกรงในป่ าร้างทีIห่างไกลในประเทศไทย และตามค่ายกักกันทีIผดิ กฎหมาย
ก่อนจะขายให้กบั ผูเ้ สนอราคาสู งสุ ด มีผถู ้ ูกสังหารไปโดยไม่ทราบจํานวน
ในวันทีI 19 กรกฎาคม ศาลไทยพิพากษาว่าผูค้ า้ มนุษย์ 62 รายมีความผิด รวมทัOงเจ้าหน้าทีIเก้านาย
ถือเป็ นการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ครัOงใหญ่สุดของประเทศ ศาลทีIกรุ งเทพฯ ได้กาํ หนดโทษจําคุกตัOงแต่สีIปีถึง 94
ปี ให้กบั จําเลยเหล่านีO
การใช้ช่องทางทางการทูตของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทยในช่วงหลายปี ทีIผา่ นมา ช่วยแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ทําให้ทางการไทยได้ดาํ เนินการอย่างทีIไม่เคยเป็ นมาก่อน เพืIอปราบปรามการค้าแบบนีO ฟอร์ตO ีฟายไรต์กล่าว
และเสริ มว่าจะถือเป็ นความผิดพลาดทางยุธศาสตร์หากสหรัฐฯ ลดความสําคัญของการปราบปรามการค้ามนุษย์
ในนโยบายด้านต่างประเทศของตนทีIมีต่อประเทศไทย
ฟอร์ตO ีฟายไรต์ได้ติดตามการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ทีIจบลงไปเมืIอเดือนกรกฎาคมทีIกรุ งเทพฯ
แม้วา่ ศาลจะรับฟ้องคดีต่อจําเลยในคดีคา้ มนุษย์มากมายอย่างไม่เคยเป็ นมาก่อนในคดีนO ี รวมทัOงเจ้าหน้าทีIของรัฐ
แต่ฟอร์ตO ีฟายไรต์ยงั เก็บข้อมูลว่ามีการข่มขู่พยาน ล่าม และเจ้าพนักงานสอบสวนโดยไม่มีการตรวจสอบ
และผูค้ า้ มนุษย์จาํ นวนมากยังลอยนวลพ้นผิดในประเทศไทย

“อาชญากรรมย่อมเฟืI องฟู หากผูค้ า้ มนุษย์ไม่ถูกลงโทษ และผูต้ กเป็ นเหยือI ไม่ได้รับการคุม้ ครอง
ซึIงส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อความมันI คงในภูมิภาค” เอมี สมิธกล่าว
“ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ต่อไป รวมทัOงคุม้ ครองผูท้ ีIตกเป็ นเหยือI รัฐบาลสหรัฐฯ
ต้องไม่ปล่อยให้ประเด็นการเมือง
มีอิทธิพลเหนือการประเมินความสามารถในการปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศพันธมิตร”

