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คำ นำ 

เรามีชีวิตอยู่ในยุคแห่งความหวาดกลัว การแบ่งแยก และการสร้างภาพที่ชั่วร้ายทั่วโลก การใช้ถ้อยคำา 

ให้ร้ายที่ “แบ่งเขาแบ่งเรา” เพื่อประณามว่ากลุ่มคนบางกลุ่มเป็นสาเหตุทำาให้เกิดปัญหาทางสังคม

และการเมือง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักถูกโจมตีและถูกทำาร้ายมากขึ้นหลายพื้นที่ ในระดับที่น่าตกใจ พวกเขา

ต้องเผชิญกับการคุกคาม การข่มขู่ การใส่ร้ายป้ายสีการปฏิบัติที่โหดร้าย และการควบคุมตัวโดย

พลการ บางส่วนก็ถูกสังหารเพียงเพราะยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าถูกต้อง 

สิ่งที่เราประสบพบเห็นทุกวันนี้คือการคุกคามอย่างหนักจากรัฐบาล กลุ่มติดอาวุธ บรรษัท และบุคคล

อื่นๆ ที่กระทำาต่อสิทธิในการปกป้องสิทธิมนุษยชนในปี 2559 อย่างน้อยใน 22 ประเทศมีบุคคล

ถูกสังหารเนื่องจากการยืนหยัดอย่างสงบเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ใน 63 ประเทศ พวกเขาต้อง

เผชิญกับการใส่ร้ายป้ายสีใน 68 ประเทศ พวกเขาถูกจับกุมหรือควบคุมตัวเพียงเพราะการทำางาน

อย่างสงบ ใน 94 ประเทศ พวกเขาถูกข่มขู่หรือทำาร้าย 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีพื้นเพความเป็นมาที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นนักศึกษา แกนนำาชุมชน  

ผู้สื่อข่าว นักกฎหมาย เหยื่อของการปฏิบัติมิชอบและครอบครัวของพวกเขา ผู้ปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุข ครู นักสหภาพแรงงาน ผู้เปิดโปงเมื่อมีการกระทำาความผิด เกษตรกร นักสิ่งแวดล้อม 

และอื่นๆ 

กลุ่มคนเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการใช้อำานาจอย่างมิชอบของรัฐบาลและบรรษัท เพื่อ

ปกป้องสิ่งแวดล้อม คุ้มครองชนกลุ่มน้อย ต่อต้านจารีตประเพณีที่ขัดขวางการใช้สิทธิของผู้หญิง

และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยืนหยัดต่อสู้กับการปฏิบัติที่มิชอบ พวกเขาเอาตัวเข้าไปขวาง 

ท่ามกลางความอยุติธรรมและการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติมิชอบ และการสร้างภาพร้ายให้กัน และ 

ทุกวันนี้พวกเขาได้รับผลกระทบจากการโจมตีที่เกิดขึ้นในทั่วโลก ซึ่งกระทบต่อสิทธิในการแสดง 

ความเห็นของพวกเขา



นักปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้การคุกคาม
- เมื่อพื้นที่ภาคประชาสังคมถูกบีบให้เล็กลง 2
Amnesty International

ลักษณะการคุกคามที่เกิดขึ้นอาจมองไม่เห็นได้ชัดเจน วิถีของการประท้วงกำาลังถูกทำาลาย ทั้งนี้โดย

การพรากสิทธิที่บุคคลสามารถประท้วงไป โดยการสอดแนมข้อมูลพวกเขา และโดยการโจมตีทำาร้าย 

พวกเขาโดยตรง หรือไม่ยอมปกป้องพวกเขาจากการคุกคาม การข่มขู่ และการทำาร้ายร่างกาย รัฐบาล

กำาลังตัดแหล่งจ่ายออกซิเจนสำาหรับนักปกป้องสิทธิสิทธิมนุษยชน

เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษมาแล้วที่ประชาคมระหว่างประเทศรวมตัวกันที่องค์การสหประชาชาติ 

และรับรองเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เกิดปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ

ภาคประชาสังคม เมื่อปี 2541 โดยยอมรับว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่ช่วยทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในสังคม มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รัฐบาลซึ่งแสดงความสนับสนุน 

ต่อปฏิญญานี้สัญญาที่จะสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถ 

ดำาเนนิงานไดโ้ดยปราศจากอปุสรรคขดัขวาง และไมต่อ้งกลวัจะถกูตอบโตเ้อาคนื แตท่กุวนันีด้เูหมอืน 

จะมีการเพิกเฉยอย่างชัดเจนต่อเจตนารมณ์และเนื้อหาตามที่ปรากฏในปฏิญญา 

รัฐบาลในหลายประเทศกำาลังออกกฎหมายและนโยบายซึ่งทำาให้การดำาเนินงานของนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยุ่งยากมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายซึ่งให้อำานาจ 

ทางการในการใช้กำาลังเพื่อปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสงบหรือกฎหมายที่อนุญาตให้มีการสอดแนม

ข้อมูลในวงกว้าง ไปจนถึงกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ขอทุนสนับสนุนจากต่างชาติ หรือการกำาหนดเงื่อนไข

ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเหล่านี้ทำาให้พื้นที่การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนคับแคบลง 

ในเวลาเดียวกัน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกตราหน้าอย่างโจ่งแจ้งว่าเป็นอาชญากร เป็นพวก 

ไม่พึงประสงค์ เป็น “ผู้ปกป้องคนชั่ว” มีการเรียกพวกเขาว่า “ตัวแทนของต่างชาติ” “พวกไม่รักชาติ” 

“ผู้ก่อการร้าย” มีการสร้างภาพว่าพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง การพัฒนา และคุณค่าที่

สืบต่อกันมา

ทั้งนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มาคู่กันทั้งการเข้าถึงข้อมูล เครือข่ายและเครื่องมือที่จำาเป็น

ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้น้อยลง ในขณะที่การคุ้มครองพวกเขาจากการโจมตีที่เกิดขึ้นมีอยู ่

ไม่เพียงพอ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลอบทำาร้ายเหล่านี้มักไม่ถูกนำาตัวมาลงโทษ เนื่องจากรัฐ 

ขาดเจตจำานงทางการเมืองที่จะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญสำาหรับ

โลกที่ปลอดภัยและเป็นธรรมมากขึ้น

อย่างไรก็ดีแม้จะเกิดการโจมตีโดยทั่วไปต่อการชุมนุมประท้วงอย่างสงบ แต่ประชาชนยังคงไม่งอมือ 

งอเท้ายอมรับความอยุติธรรมเช่นนี้ เรามีจิตวิญญาณที่เรียกหาความยุติธรรมอันเข้มแข็งและ 

ไมอ่าจถกูทำาลายได ้จากสภาพการณท์ีเ่ปน็อยู ่แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนลจงึไดเ้ริม่โครงการรณรงค ์
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ระดับโลกเพื่อเรียกร้องให้มีการยอมรับบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนให้พวกเขาได้รับการ

คุ้มครองและช่วยเหลือให้สามารถทำางานในสภาพที่ปลอดภัยได้ 

โครงการรณรงค์นี้มีชื่อว่า “กล้า” (Brave)

โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ เราต้องการคนที่กล้าหาญที่จะลุกขึ้นต่อต้านความอยุติธรรมและผู้ที่ลดทอน 

สิทธิมนุษยชนด้วยคำาสัญญาที่ว่างเปล่าว่ากระทำาไปเพราะหวังว่าจะเกิดความก้าวหน้าและ 

ความมั่นคง

เราทุกคนต่างมีพลังในการท้าทายแนวคิดที่ส่งผลร้ายแบบนี้ และต่อต้านความอยุติธรรม โดยถ้าเรา 

ร่วมมือกัน เราจะสามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ มาช่วยกันสนับสนุนการทำางานที่กล้าหาญ 

การร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆ มาร่วมสนับสนุนความกล้านี้ในการคุ้มครองผู้กล้า ซึ่งทำางานปกป้อง

ความกล้าและลุกขึ้นมาเป็นคนกล้ากัน

 

ซาลิล เช็ตตี้ (Salil Shetty) 

เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
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1. บทนำ 

“...ผมตระหนักดีว่าผมกำ ลังเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
ครั้งยิ่งใหญ่ในการออกเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบต่อคุณค่าสำ คัญสูงสุด
ของมนุษย์....ซึ่งเป็นการสถาปนาสิทธิที่ไม่อาจพรากไปได้ของบุคคลที่จะมีชีวิตอยู่
อย่างเป็นอิสระจากความต้องการและการกดขี่ และการพัฒนาบุคลิกภาพของตน 
อย่างเต็มที่ ในห้องประชุมใหญ่นั้น...มีบรรยากาศแห่งความเป็นเอกภาพและ
ภราดรภาพอย่างจริงจังของทั้งชายและหญิงจากภูมิภาคต่างๆ ....” 
เอรนัน ซานตา ครูซ (Hernán Santa Cruz) 

หนึ่งในคณะอนุกรรมาธิการยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

องค์การสหประชาชาติ กันยายน พ.ศ.  2491

ในขณะที่มีการจัดทำาร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลังความโหดร้ายของสงครามโลก 

ครั้งที่สองเมื่อ 70 ปีที่แล้ว บรรยากาศขณะนั้นแตกต่างจากทุกวันนี้มาก ในตอนนั้น มีแต่ความรู้สึก

เป็นเอกภาพและความสนับสนุนต่อหลักการว่าด้วยเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพสำาหรับ 

สมาชิกบุคคลที่เป็นครอบครัวของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน1 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่ทุกวันนี้ หลักการเหล่านี้เริ่มอ่อนแอลง ในปี 2541 50 ปีหลังมีการรับรอง

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยืนยันอีกครั้งถึง 

หลักการว่าด้วยเสรีภาพและความยุติธรรม ด้วยการออกเสียงรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อปฏิญญา

ว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากลแห่งสหประชาชาติ 

(UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society  

to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) 

1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รับการยกร่างโดยตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคของโลก และมีการประกาศใช้ในที่

ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกรุงปารีส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 (มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ที่ 217 A), จาก 

www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
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(นับแต่นี้เรียกว่า ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)2 เป็นการรับรองความสำาคัญของคน

ทำางานภาคประชาสังคมในการดำาเนินงานเพื่อคุ้มครองหลักการที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ที่สำาคัญ 

เป็นการประกาศให้รัฐมีความรับผิดชอบที่จะดำาเนินการและเคารพตามข้อบททั้งปวง โดยเฉพาะการ

ทำาหน้าที่คุ้มครองนักปกป้องให้ปลอดพ้นจากผลกระทบใดๆ จากการดำาเนินงานของตน 

อย่างไรก็ดี ในทุกวันนี้ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและพื้นที่ของภาคประชาชนกำาลังตกเป็นเป้า

และถูกโจมตี แทนที่จะได้รับการสนับสนุนและคุ้มครองตามข้อบทของปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน รัฐบาล กลุ่มติดอาวุธ บรรษัท และชนชั้นนำาและชุมชนที่มีอำานาจซึ่งเชื่อว่า 

ผลประโยชน์ของพวกเขาถูกคุกคามจากสิทธิมนุษยชน ได้ใช้ยุทธวิธีและเครื่องมือนานัปการเพื่อ

ปิดปากและปราบปรามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

รายงานนี้จัดทำาเพื่อสำารวจมาตรการต่างๆ ที่ใช้เพื่อปิดปากพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทำาร้าย

ส่วนบุคคล ทั้งการข่มขู่ การทุบตี และแม้กระทั่งการสังหาร ไปจนถึงการใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดทาง

อาญากับการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน การใช้วิธีสอดแนมข้อมูล และการบั่นทอนศักยภาพของ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการสื่อสาร รวมทั้งการโจมตีสิทธิในการชุมนุมและสมาคมอย่างสงบ

ตลอดจนการจำากัดเสรีภาพในการเดินทางของพวกเขา องค์ประกอบสำาคัญของวิธีการเหล่านี้คือ

การใส่ร้ายป้ายสีและการสร้างตราบาปเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

และการดำาเนินงานของพวกเขา

รายงานนี้ยังเน้นให้เห็นความรุนแรงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง ซึ่งนอกจาก

ต้องเผชิญกับการโจมตีเช่นเดียวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วไปแล้ว พวกเธอยังต้องเผชิญกับการ 

ใช้ความรุนแรงทางเพศ การข่มขู่และการคุกคาม รวมทั้งการปั้นเรื่องโกหก เพื่อกล่าวว่าร้ายโดยใช้

ประเด็นทางเพศสภาพของพวกเธอ

ตอนท้ายของรายงานเป็นข้อเสนอแนะสำาหรับทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง 

หน่วยงานระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขัดขวาง

ความพยายามที่เป็นอยู่ในการบั่นทอนพื้นที่การทำางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและภาค 

ประชาสังคม

2 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล พ.ศ.2541 จากwww.ohchr.org/EN/Issues/

SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชน: คือใคร?
สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2541 และมาตรฐานระหว่าง 

ประเทศอื่นๆ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเห็นว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือบุคคลทั้ง 

ที่กระทำาการโดยส่วนตัวหรือโดยการรวมกลุ่มกับบุคคลอื่น เพื่อปกป้องและ/หรือส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือนานาประเทศ ทั้งนี้โดยมิได้มีการ

ใช้หรือสนับสนุนการใช้ความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติหรือความรุนแรง

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีพื้นเพความเป็นมาที่หลากหลาย บางคนเป็นผู้สื่อข่าว นักกฎหมาย 

ผู้ทำางานด้านสาธารณสุข ครู นักสหภาพแรงงาน ผู้เปิดโปงเมื่อมีการกระทำาความผิด เกษตรกร 

และผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายจากการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน 

การทำางานปกป้องสิทธิมนุษยชนของพวกเขาอาจเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามวิชาชีพ หรือ

อาจเป็นงานที่ทำาโดยสมัครใจ หรือทำาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ส่วนคำาว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงหมายถึงทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง (ซึ่ง

อาจทำางานในประเด็นสิทธิมนุษยชนใดก็ตาม) และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ซึ่งอาจไม่จำาเป็น

ต้องเป็นผู้หญิง) ซึ่งทำางานเกี่ยวกับสิทธิสตรีและประเด็นด้านเพศสภาพอื่นๆ 
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2. การโจมตีส่วนบุคคล

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักตกเป็นเป้าโจมตีส่วนตัวหรือเพียงลำาพังโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่

ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อขู่ให้พวกเขายุติการดำาเนินงาน การโจมตีเหล่านี้มีทั้งการข่มขู่ การทุบตีทำาร้าย และ

กระทั่งการบังคับบุคคลให้สูญหายและการสังหาร ไปจนถึงการใส่ร้ายป้ายสีและการเกรียนออนไลน ์

หรือการเขียนข้อความเพื่อยั่วยุทางอินเทอร์เน็ต (trolling) การสร้างตราบาปให้พวกเขาและงาน

ของพวกเขา หรือการฟ้องร้องดำาเนินคดีด้วยข้อหาที่กุขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาโดยหน่วยงาน 

ของรัฐหรืออื่นๆ การกระทำาเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อยุติการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และ

เป็นการส่งสัญญาณให้บุคคลอื่นเห็นว่าพวกเขาควรเลิกทำางานปกป้องสิทธิมนุษยชน

2.1 การสังหารและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
แทบทุกวันเรามักได้ฟังรายงานข่าวการโจมตีทำาร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จากข้อมูลของ Front 

Line Defenders องค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่มี 

ความเสี่ยง ในปี 2558 มีนักปกป้องถูกสังหารไป 156 คน และในปี 2559 อีก 281 คน กว่าครึ่งหนึ่ง

ของการสังหารที่เกิดขึ้นในปี 2558 และกว่าสามในสี่ที่เกิดขึ้นในปี 2559 เกิดขึ้นที่ทวีปอเมริกา 49% 

ของผู้ถูกสังหารในปี 2559 ทำางานด้านที่ดิน อาณาบริเวณและด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนที่เป็นชนพื้นเมืองหลายคน3

3 Front Line Defenders, รายงานประจำาปี 2559, จาก www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/an-

nual-report-human-rights-defenders-risk-2016; แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, Indigenous Peoples, จาก www.

amnesty.org/en/what-we-do/indigenous-peoples/
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HRD Memorial - อนุสรณ์ออนไลน์เพื่อรำ ลึกถึง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน: การยกย่องบุคคลซึ่งถูกสังหาร 
ในระหว่างการทำ งานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 
(www.hrdmemorial.org)
ประมาณการว่ามีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมากกว่า 3,500 คนทั่วโลกที่ถูกสังหารเนื่องจาก

การทำางานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างสันติ นับแต่มีการรับรองปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนเมื่อปี 2541 ในเดือนพฤศจิกายน2559 พันธมิตรของหน่วยงานสิทธิมนุษยชน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดทำาเว็บไซต์เพื่อ

รำาลึกถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนที่

ถูกสังหารตั้งแต่ปี 2541 โดยเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของตน และเป็นการสังหารที่กระทำา

โดยหน่วยงานทั้งของรัฐหรืออื่นๆ ในกรณีส่วนใหญ่ แทบไม่มีบุคคลใดถูกนำาตัวมาลงโทษหรือ

ถูกตั้งข้อหาต่อความผิดเหล่านี้เลย

เมื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกโจมตีทำาร้ายหรือถูกสังหารเหตุการณ์มักเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ  

มีการข่มขู่และโดนเตือนหลายครั้ง ในหลายประเทศ หน่วยงานของรัฐไม่ดำาเนินการสอบสวนหรือ

ดำาเนินคดีเมื่อมีการข่มขู่เช่นนั้น และมักไม่ดำาเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อบุคคลถูกสังหารหรือ 

ถูกทำาร้ายร่างกายจนสาหัส การไม่ทำาหน้าที่ติดตามผลเช่นนี้ส่งผลให้ผู้กระทำาความผิดลอยนวล 

พ้นผิด และเป็นเหมือนใบอนุญาตให้พวกเขาดำาเนินการข่มขู่และโจมตีทำาร้ายต่อไป 

ในเดือนมีนาคม 2559 คนร้ายไม่ทราบชื่อได้สังหารอับดุล บาสิต อาบู-ดาฮับ (Abdul Basit 

Abu-Dahab) นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยการใช้รถยนต์ที่บรรจุระเบิดเพื่อสังหารที่กรุงเดมา 

ประเทศลิเบีย4 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กลอเรีย กาปิตัน (Gloria Capitan) นักสิ่งแวดล้อม 

คนสำาคัญที่ทำางานต่อต้านการขยายเหมืองถ่านหินถูกยิงจนเสียชีวิตที่บ้านเกิดที่เมืองมารีเวเลส 

ประเทศฟิลิปปินส์ เธอทำางานต่อต้านการใช้ที่กักเก็บถ่านหิน และการขยายโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำารงชีพของชุมชนในท้องถิ่น จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่สามารถ

นำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษได้เลย5

4 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำาปี 2559/2560 (Index: POL 

10/4800/2017)

5 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำาปี 2559/2560 (Index: POL 

10/4800/2017)
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มาร์เซล เทนเกเนซา (Marcel Tengeneza)6 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโกถูกยิงสังหารในเดือนธันวาคม 2559 โดยชายไม่ทราบชื่อสองคนที่สวม 

ชุดทหาร เขาทำางานให้กับสภาขององค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการพัฒนาแห่งภูมิภาค เพื่อนร่วมงาน

ของเขาเชื่อว่าเขาตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากเข้าร่วมในการประชุมอบรมที่จัดขึ้นโดยสภาผู้สูงวัย  

ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงานสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพแห่งสหประชาชาติ (UN  

Organization Stabilization Mission) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (MONUSCO) ครอบครัว 

ของเขายังคงพยายามกดดันเพื่อให้มีการสอบสวนอย่างเต็มที่ต่อการสังหารที่เกิดขึ้น ในเดือน

มกราคม 2560 ภรรยาและลูกที่ยังเล็กของเขาถูกควบคุมตัวในห้องขังเป็นเวลาสองชั่วโมงร่วมกับ 

นักโทษอีกสองคน หลังจากที่เธอพยายามขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ในสำานักงานอัยการทหารที่กรุง 

คันยาบายองกาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับคดีของสามีของเธอ

ในโคลอมเบียนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 10 คนถูกสังหารเฉพาะในเดือนมกราคม 2560 เท่านั้น 

ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับจำานวนเฉลี่ยต่อเดือนในปี 2559 ในวันที่ 17 มกราคม 2560  

มีผู้พบศพของเอมิลเซ็น มานโยมา (Emilsen Manyoma) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน7 และโฮ  

ฮาเวียร์ โรดัลเยกา (Joe Javier Rodallega) แฟนของเขาที่กรุงบัวนาเวนตูรา เขตบาลเย เดล  

เกากาเอมิลเซ็น มานโยมาเป็นแกนนำาเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างสันติภาพในเขตแดน (Communities 

Building Peace in the Territories - CONPAZ) ที่กรุงบาโฮ คาลิมา ซึ่งเป็นตัวแทนเรียกร้องสิทธิของ

ชนพื้นเมืองและเกษตรกร โดยเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานต่างๆ และครอบครัวของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักต้องต่อสู้เป็นเวลาหลายปี กว่าจะ

นำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษและทำาให้เกิดความยุติธรรมขึ้นได้ หรือแม้กระทั่งการแสวงหาความจริง

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสังหาร ซึ่งการดำาเนินการเหล่านี้ทำาให้พวกเขาและบุคคลอื่นตกอยู่ในอันตราย 

และอาจส่งผลให้ถูกข่มขู่และถูกสังหารเองด้วย

6 HRD Memorial, มาร์เซล เทนเกเนซา, จาก www.hrdmemorial.org/hrdrecord/marcel-tengeneza/

7 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, โคลอมเบีย: การสังหารบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยนักกิจกรรมตกเป็นเป้าหมาย

ท่ามกลางกระบวนการสันติภาพ (รายงานข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2560)
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เบรตา คาเซเรซ
(BERTA CÁCERES)
ฮอนดูรัส

ภาพ Berta Cáceres © Goldman Environmental Prize

เบรตา คาเซเรซเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมคนสำาคัญ เธอถูกยิงสังหารในบ้าน

ของตัวเอง โดยมีกลุ่มชายติดอาวุธบุกเข้ามายิงสังหารเธอเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ซึ่งชัดเจน

ว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนของเธอ กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหา 

ใหญ่หลวงที่นักปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมหรือสิทธิเกี่ยวกับที่ดินและการเข้าถึงที่ดินในฮอนดูรัส

ต้องเผชิญ เบรตา คาเซเรซเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสภาองค์กรประชาชนและชนพื้นเมืองแห่งฮอนดูรัส 

(Council of Popular and Indigenous Organizations of Hondurus- COPINH) เมื่อปี 2536 

และทำางานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อสิทธิของชนพื้นเมืองเผ่าเลนกา

ระหว่างปี 2556-2558 สมาชิกกลุ่ม COPINH ได้จัดการประท้วงต่อต้านการก่อสร้างเขื่อน 

ผลิตไฟฟ้าอากัวซารกา (Agua Zarca) ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทเดซารอโยส เอเนรเฮติกอส 

(Desarrollos Energéticos S.A. -DESA) เบรตา คาเซเรซและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ของ COPINH 

ถูกโจมตีทำาร้ายและข่มขู่หลายครั้งโดยทางการ และกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐอื่นๆ ซึ่งมองว่าการทำางาน

ของพวกเธอเป็นภัยคุกคามต่อประโยชน์ทางธุรกิจของพวกเขา 

ในปี 2552 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (Inter-American Commission 

on Human Rights - IACHR) กำาหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อปกป้องชีวิตให้กับเบรตา คาเซเรซ  

แต่ทางการฮอนดูรัสกลับไม่ได้ดำาเนินการตามมาตรการนั้นอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เธอถูกลอบยิง

อย่างน้อยสามครั้งระหว่างอยู่ในรถยนต์ของสำานักงาน COPINH ในเดือนพฤศจิกายน 2558  

เธอตกเป็นเป้าหมายการสอดแนมข้อมูล ถูกขู่ว่าจะถูกลักพาตัวหรือทำาให้สูญหาย และมีการขู่

จะทำาร้ายลูกของเธอ ถูกโจมตีมีการบุกรุกเข้าไปในบ้านของเธอ และการเอาผิดทางอาญากับ 

การทำางานของเธอ ทั้งนี้เพื่อปิดปากและขู่ไม่ให้เธอและคนอื่นๆ ดำาเนินงานต่อไป
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แม้หลังการเสียชีวิตของเธอ ยังมีการข่มขู่ชุมชนของเธอ ระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2559  

ครอบครัวของเธอและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม COPINH ได้ถูกคุกคามและข่มขู่ ในวันที่ 15 เมษายน 

ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสมาชิกขององค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศอื่นๆ  

ถูกกลุ่มชายติดอาวุธทำาร้ายในระหว่างการประชุมประจำาปีของชนพื้นเมือง ตำารวจซึ่งอยู่ใน 

ที่เกิดเหตุไม่ได้ดำาเนินการใดๆ เพื่อขัดขวางการทำาร้ายดังกล่าว จนกระทั่งผู้เข้าร่วมประชุม

ที่มาจากต่างประเทศพูดคุยเพื่อให้ตำารวจดำาเนินการ เป็นเหตุให้ตำารวจยอมที่จะพาตัวสมาชิก 

COPINH และหน่วยงานอื่นๆ ออกจากที่เกิดเหตุไป  

การสอบสวนคดีฆาตกรรมเบรตา คาเซเรซยังดำาเนินต่อไป แต่เป็นการสอบสวนโดยไม่คำานึง

ถึงเหตุผลว่าการเสียชีวิตของเธออาจเป็นผลมาจากการทำางานด้านสิทธิมนุษยชน เหตุที่การ

สอบสวนไม่ครอบคลุมประเด็นนี้ เป็นเหตุให้ครอบครัวของเธอแทบไม่มีสิทธิเข้าร่วมเพื่อให้การ

สอบสวนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน อย่างไรก็ดี หนึ่งเดือนหลังการเสียชีวิตของเธอ  

ทางการระบุว่า กำาลังมีการพิจารณาแนวทางการสอบสวนทุกประการ รวมทั้งแนวทางที่เกี่ยวข้อง

กับการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนของเธอ  

เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารเบรตา คาเซเรซไว้ 8 คน รวมทั้ง 

ผู้จัดการของบริษัท DESA ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร และเป็นอดีตนายทหารที่เคยทำางานรักษา

ความปลอดภัยให้กับโครงการเขื่อนอากัวซารกา อย่างไรก็ดี ครอบครัวของเบรตา คาเซเรซ 

บอกว่า พวกเขาแทบไม่สามารถเข้าถึงสำานวนการสอบสวนที่จัดทำาขึ้น เพื่อดูแลให้มีการสอบสวน

อย่างเหมาะสมเลย 

การโจมตีทำาร้ายหลายครั้งต่อเบรตา คาเซเรซและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่นๆ ส่งผลให้

พวกเขา หน่วยงาน ชุมชน และหน่วยงานภาคประชาสังคมทั่วไป ต้องยุติการทำางานเพื่อปกป้อง

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนลง

ในบางประเทศ มีการโจมตีทำาร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยการลักพาตัวและการบังคับบุคคลให้

สูญหายการบังคับบุคคลผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลให้สูญหายเกิดขึ้นทั่วไปในซิมบับเว อิไต ซามารา  

(Itai Dzamara) ผู้สื่อข่าวและนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยถูกลักพาตัวในเดือนมีนาคม 2558 โดย

ชายไม่ทราบชื่อห้าคน ที่ชานกรุงฮาราเร สองวันก่อนจะถูกลักพาตัว เขาได้กล่าวปราศรัยในที่ชุมนุม

เรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในซิมบับเว ในช่วงที่เขียน 
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รายงานนี้ เรายังคงไม่ทราบชะตากรรมและที่อยู่ของเขา โดยทางการเองก็ไม่ได้ดำาเนินการสอบสวน

อย่างมีประสิทธิภาพต่อการบังคับบุคคลให้สูญหายกรณีนี้8

ฌอง บีกีรีมานา (Jean Bigirimana) ผู้สื่อข่าวชาวบุรุนดีหายตัวไปในเดือนกรกฎาคม 2559  

โดยเชื่อว่าผู้จับกุมตัวเขาเป็นผู้ทำางานในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของบุรุนดี ผู้สื่อข่าวอิสระต่างๆ ได้ 

ตกเป็นเป้าโจมตีนับแต่การทำารัฐประหารที่ล้มเหลวในเดือนพฤษภาคม 2558 ภายหลังจาก

ประธานาธิบดีปิแอร์ นูรุนซีซา (Pierre Nkurunziza) ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี

สมัยที่สาม ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญบุรุนดี และข้อตกลงอารูชา (Arusha 

Accords) ซึ่งเป็นการตกลงที่นำาไปสู่การยุติของสงครามกลางเมืองที่ดำาเนินมานับทศวรรษ9

เออร์วิน อิบรากีมอฟ (Ervin Ibragimov) นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองชาวตาตาร ์

รัฐไครเมีย ซึ่งมาจากเมืองแบคไชซาราย (Bakhchysarai) ตอนกลางของไครเมีย หายตัวไปเมื่อวันที ่ 

24 พฤษภาคม 2559 ซึ่งไม่กี่วันก่อนหน้านั้น เขาบ่นกับเพื่อนว่ามีคนติดตามตัวเขา จากภาพในกล้อง 

วงจรปิดบริเวณที่มีการลักพาตัวเขา ซึ่งเก็บภาพตอนที่เขาหายตัวไปได้ แสดงให้เห็นกลุ่มชายฉกรรจ์

กำาลังบังคับให้ชายคนหนึ่งเข้าไปในรถตู้ เออร์วิน อิบรากีมอฟเป็นสมาชิกของสภาชาวตาตาร์ไครเมีย

ของโลก (World Congress of Crimean Tatars) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนสิทธิชาว

ตาตาร์ไครเมียและมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขา และก่อตั้งขึ้นมาหลังจากที่รัสเซียได้ยึดครอง

คาบสมุทรไครเมียและผนวกดินแดนนี้เป็นของตนอย่างผิดกฎหมายเมื่อปี 2557 หลังจากนั้นมาได้

เกิดกรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายต่อชาวพื้นเมืองตาตาร์ไครเมียหลายกรณีตั้งแต่ปี 255710

ในปากีสถานนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสี่คนหายตัวไปในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 โดยมีผู้สงสัยว่า

เป็นการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยกองกำาลังความมั่นคงของรัฐบาล มีรายงานว่า ซัลมาน เฮเดอร ์ 

(Salman Haider) นักวิชาการและกวี และอาซิม ซาอีด (Asim Saeed), อาห์เม็ด ราซา นาเซียร์ 

(Ahmed Raza Naseer) และวากาส กัวรายา (Waqas Goraya) ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ หายตัวไป

สามสัปดาห์ก่อนจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัว ครอบครัวของพวกเขาได้รับคำาขู่ฆ่าจากกลุ่มติดอาวุธ 

ผิดกฎหมายที่ชื่อ Laskar-e-Jhangvi ส่วนนักกิจกรรมคนที่ห้าคือ ซามาร์ อับบาส (Samar Abbas)

ทำางานที่กรุงการาจีและเป็นผู้อำานวยการกลุ่ม Civil Progressive Alliance Pakistan หายตัวไปจาก

ที่ทำางานของเขาในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันที่ 7 มกราคม และยังไม่มีใครทราบชะตากรรมและที่อยู ่

ของเขา บุคคลทั้งห้าใช้สื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก เพื่อเผยแพร่ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ 

8 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำาปี 2558/2559 (Index: POL 

10/2552/2016)

9 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ผู้สื่อข่าวบุรุนดียังคงหายตัวไป (Index: AFR 16/4832/2016)

10 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, นักกิจกรรมชาติพันธุ์ตาตาร์ไครเมียถูกบังคับให้สูญหาย (Index EUR 50/4121/2016)
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สิทธิมนุษยชนในปากีสถาน และได้วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะแนวทางที่สุดโต่งด้านศาสนาและ 

การพัฒนากองกำาลังทหาร นับแต่หายตัวไป สื่อมวลชนปากีสถานบางส่วนกล่าวหาว่าการดำาเนินงาน 

ของพวกเขาเป็น “การต่อต้านรัฐ” และยังเชื่อมโยงพวกเขาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊กที่หมิ่นศาสนา 

ที่ชื่อ ‘Bhensa’ และบางครั้งยังกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง11

2.2 การกลั่นแกล้งด้วยการดำ เนินคดี
รัฐบาลทั่วโลกใช้กฎหมายอาญา แพ่งและปกครองอย่างมิชอบมากขึ้น โดยพุ่งเป้าโจมตีและคุกคาม

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อทำาลายความชอบธรรมและอุดมการณ์ของพวกเขา และเพื่อข่มขู่ จำากัด 

หรือแม้กระทั่งขัดขวางการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนของพวกเขา 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักตกเป็นเป้าในการดำาเนินคดีอาญาด้วยข้อหาที่ไม่มีมูลความจริง  

การควบคุมตัวพวกเขาโดยพลการและการละเมิดสิทธิของพวกเขาในการที่จะได้รับการพิจารณาคดี 

อย่างเป็นธรรมที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง เป็นแนวทางที่ถูกนำามาใช้เพื่อแทรกแซงการทำางานของ

พวกเขาเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การฟ้องคดีอาญาอาจสร้างตราบาปให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าสุดท้ายศาลจะตัดสิน

ว่าพวกเขามีความผิดหรือไม่ก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการทางศาลเช่นนี้ยังทำาให้นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนต้องสูญเสียพละกำาลังและทรัพยากรไปมากมาย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ฟาริด อัล-อตราช (Farid al-Atrash) ทนายความชาวปาเลสไตน์ และ 

อิซซา อัมโร (Issa Amro) นักกิจกรรมเยาวชน12 ถูกทหารอิสราเอลจับกุมหลังเข้าร่วมการประท้วง

อย่างสงบในโอกาสครบรอบ 22 ปีของกรณีที่ทางการอิสราเอลปิดล้อมพื้นที่บางส่วนในย่านเมืองเก่า 

ของเขตเวสต์แบงก์ในกรุงเฮบรอน นอกจากนี้ยังออกมาตรการจำากัดการเดินทางของชาวปาเลสไตน ์

ที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติ ต่อมาทั้งสองคนได้รับการปล่อยตัวและถูกดำาเนินคดีในข้อหาเข้าร่วม 

การประท้วงที่ผิดกฎหมาย และการทำาร้ายร่างกายทหาร ในปัจจุบัน พวกเขาต้องเข้ารับการไต่สวนใน

ศาลทหาร และอาจได้รับโทษจำาคุกหากศาลตัดสินว่ามีความผิด ภาพถ่ายวิดีโอขณะจับกุมสอดคล้อง

11 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, นักกิจกรรมได้กลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัว แต่ยังหายไปอีกหนึ่งคน (Index: ASA 

33/5603/2017)

12 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อิสราเอล/พื้นที่ปกครองปาเลสไตน์: นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวปาเลสไตน์สองคน

ต้องเข้ารับการไต่สวน: ฟาริดอัล-อตราชและอิซซา อัมโร (Index: MDE 15/5294/2016)
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กับคำาให้การของฟาริด อัล-อตราช กล่าวคือเขากำาลังยืนอยู่และชูโปสเตอร์เพื่อประท้วงอย่างสงบ 

ต่อหน้าทหารอิสราเอล ก่อนจะถูกจับกุม 

ในเดือนมีนาคม 2557 ทางการศรีลังกาจับกุมพาเลนทราน เจยากุมารี (Balendran Jeyakumari) 

ซึ่งเป็นคุณแม่ชาวทมิฬที่จัดการประท้วงเรียกร้องความจริงและความยุติธรรม หลังจากเธอได้เห็น

ภาพถ่ายของเด็กผู้ชายซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นภาพของบุตรชายที่หายตัวไปในโครงการสถาน “บำาบัดฟื้นฟู” 

ของรัฐบาล เธอถูกควบคุมตัวโดยไม่มีข้อหาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีก่อนจะได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มี

เงื่อนไข ในเดือนมีนาคม 2558 ระหว่างรอการสอบสวนของตำารวจ ตามข้อกล่าวหาว่าเธอให้ที่พักพิง 

แก่คนร้ายหนีคดี เธอถูกจับกุมอีกครั้งในเดือนกันยายน 2558 และถูกควบคุมตัวไว้หนึ่งสัปดาห์ ด้วย 

ข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ของนักสำารวจเหมืองแร่ นับแต่นั้นมา พาเลนทราน 

เจยากุมารีต้องเข้ารับการสอบปากคำาจากตำารวจหลายครั้ง13

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนบางคนถูกดำาเนินคดีโดยใช้อำานาจตามกฎหมายที่มีเนื้อหากำากวมและกว้าง

เกินไป โดยเฉพาะกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและกฎหมายต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด 

 รวมทั้งกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและ/หรือกฎหมายต่อต้านความคิดสุดโต่ง บางคนถูกทางการ

สั่งอายัดบัญชีการเงิน และถูกยึดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีในระหว่างที่กระบวนการยุติธรรมกำาลัง 

เดินหน้าไป ในหลายกรณี เพียงการเข้าร่วมกับขบวนการทางสังคมหรือการเป็นสมาชิกองค์กร 

สิทธิมนุษยชนองค์กรหนึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ถูกนำามาใช้เพื่อดำาเนินคดีกับบุคคลได้ 

13 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “ความยุติธรรมเท่านั้นที่เยียวยาบาดแผลเราได้” รับฟังความต้องการของครอบครัว

ของผู้สูญหายในศรีลังกา (Index: ASA 37/5853/2017)
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เอ็ดเวิร์ด สโนวเดน
(EDWARD SNOWDEN)
สหรัฐอเมริกา

ภาพ เอ็ดเวิร์ด สโนวเดน อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและผู้เปิดโปงข้อมูลการกระทำ ผิด
ที่กรุงมอสโคว รัสเซีย 16 ตุลาคม2559
© แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้เปิดโปงข้อมูลการกระทำาผิดอย่างเอ็ดเวิร์ด สโนวเดนอาจได้รับโทษจำาคุกถึง 30 ปีใน

สหรัฐอเมริกาเนื่องจากเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อประโยชน์สาธารณะ เขาเป็น 

อดีตเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่รับเหมาช่วงงานจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ  

(National Security Agency - NSA) และได้นำาเอกสารที่เป็นข่าวกรองของสหรัฐฯ ไปเผยแพร่

ให้กับผู้สื่อข่าวในเดือนมิถุนายน 2556 เผยให้เห็นการสอดแนมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดขึ้น 

อยา่งกวา้งขวางในระดบัโลกจนนา่ตกใจ ทัง้ทีเ่ปน็ผลงานของรฐับาลสหรฐัฯ และสหราชอาณาจกัร  

รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ 

ข้อมูลที่เขาเปิดเผยชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลได้รวบรวมข้อมูลการสื่อสารส่วนบุคคลจำานวนมากอย่าง

ลับๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการส่งอีเมลส่วนบุคคล ข้อมูลสถานที่ที่มีการใช้โทรศัพท์ ประวัต ิ

การใช้งาน เว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย การกระทำาของเขาทำาให้เกิดการถกเถียงอย่าง 

กว้างขวางในระดับโลก และทำาให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองมากขึ้นต่อสิทธิความ

เปน็สว่นตวั เอด็เวริด์ สโนวเดนกลา่ววา่ สิง่ทีเ่ขาทำา “คอืการชว่ยใหส้าธารณะทราบวา่มกีารกระทำา 

ใดที่ถูกอ้างว่าทำาเพื่อประชาชน และการกระทำาใดที่ขัดต่อผลประโยชน์ของประชาชน” รัฐบาล

สหรัฐฯ ตอบโต้การกระทำาของเขาด้วยการกล่าวหาว่าเขาเป็น “ผู้ทรยศต่อชาติ” ทั้งยังหาทางให ้

ส่งตัวเขาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนจากรัสเซียตามข้อหาในพระราชบัญญัติจารกรรม พ.ศ. 2460 เขาได้

หลบหนีไปรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 และเป็นที่ลี้ภัยของเขาจนถึงปัจจุบัน
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เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐฯ ได้ประณามเขาทั้งที่เขายังไม่ได้เข้ารับการพิจารณาคดี และยังละเมิด

สิทธิของเขาที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ กรณีที่เกิดขึ้นกับสโนวเดนก่อให้เกิดคำาถาม

ที่จริงจังว่าเขาจะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมในสหรัฐฯ หรือไม่ เนื่องจากเขาอาจไม่สามารถ

อ้างเหตุผลว่าเป็นการกระทำาเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นข้อต่อสู้ในคดีได้ ทั้งยังมีข้อกังวลว่า 

เขาอาจเสี่ยงจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นหากเดินทางกลับไปสหรัฐฯ

ทางการสหรัฐฯ ได้สั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของเขา แทรกแซงสิทธิของเขาที่จะมีเสรีภาพใน

การเดินทางและการแสวงหาที่พักพิง ปัจจุบันเขาไม่สามารถเดินทางไปประเทศอื่นที่เสนอจะ

ให้ที่พักพิงแก่เขาได้  

คดีของเขาสะท้อนให้เห็นการใช้กฎหมายอย่างมิชอบของรัฐบาลเพื่อเอาผิดทางอาญาและดำาเนิน

คดีกับบุคคลที่เปิดโปงการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน และข้อมูลที่รัฐบาลต้องการปกปิด 

ทำาให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัวซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นๆ ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการใช้กฎหมายใหม่ๆ เพื่อจำากัดและปราบปรามสิทธิ ทั้งยังใช้เพื่อเอาผิด

ทางอาญากับการดำาเนินงานของนักปกป้อง และเป็นการปิดปากพวกเขาด้วย กฎหมายเหล่านี้เกิดขึ้น 

พร้อมกับการที่รัฐไม่ยอมแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย 

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นักปกป้องมักถูกดำาเนินคดีในข้อหาต่างๆ อย่างเช่น ยุยงให้เกิด 

ความรุนแรง เพียงเพราะจัดตั้งหรือเข้าร่วมชุมนุมอย่างสงบ 

ในสวาซิแลนด์ยังคงมีการใช้กฎหมายขบถล้มล้างการปกครอง พ.ศ. 2481 (1938 Sedition and  

Subversive Activities Act - SSA) และพระราชบัญญัติปราบปรามการก่อการร้าย พ.ศ. 2551 (2008 

Suppression of Terrorism Act - STA) เพื่อปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงที่มี

การรณรงค์และการลุกฮือในวงกว้าง ในเดือนกันยายน 2559 ศาลสูงมีคำาสั่งว่าเนื้อหาบางส่วนของ

กฎหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลได้ยื่นอุทธรณ์คำาตัดสิน14

ในเดือนสิงหาคม 2559 ดิลิป รอย (Dilip Roy) นักศึกษาอายุ 22 ปีถูกจับกุมที่บังคลาเทศ  

หลังวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีผ่านเฟซบุ๊ก เนื่องจากพรรคการเมืองของนายกฯ สนับสนุนการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ซุนดาร์บานส์ (Sundarbans) ซึ่งเป็นเขตป่าไม้

โกงกางขนาดใหญ่สุดของโลก ดิลิป รอยถูกจับกุมภายใต้พระราชบัญญัติเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและ

14 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำาปี 2559/2560 (Index: POL 

10/4800/2017)
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การสื่อสาร (Information and Communications Technology Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำานาจอย่าง

กว้างขวาง และตั้งแต่ปี 2556 มีการนำากฎหมายดังกล่าวมาใช้ในการปราบปรามผู้วิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาล นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในประเทศหลายร้อยคน เขาได้รับ 

การประกันตัวออกมาสามเดือนหลังจากนั้น แต่ไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ การสอบสวนคดี

ของเขายังมีขึ้นต่อไป และเขาอาจได้รับโทษจำาคุก 14 ปี หากศาลเห็นว่ามีความผิด 

ในมาเลเซีย มีการใช้กฎหมายจำากัดสิทธิมากมายเพื่อทำาการสอบสวนและดำาเนินคดีอาญากับ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหลายสิบคน ในเดือนพฤศจิกายน 2559  

มาเรีย ชิน อับดุลเลาะห์ (Maria Chin Abdullah) นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกควบคุมตัวโดย

ไม่มีหมายศาล และถูกขังเดี่ยวเป็นเวลา 11 วันโดยใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ 

ความมั่นคง (มาตรการพิเศษ) (Security Offenses (Special Measures) Act) เนื่องจากเป็นแกนนำา 

การประท้วงอย่างสงบของประชาชนหลายพันคนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งและ 

ธรรมาภิบาล15 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มาเรีย ชิน อับดุลเลาะห์และนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน 

คนอื่นๆ ต้องถูกสอบสวนและดำาเนินคดีซ้ำาแล้วซ้ำาอีกโดยใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติการชุมนุม

อย่างสงบ (Peaceful Assembly Act) และกฎหมายอื่นๆ โดยเป็นผลมาจากการจัดตั้งและการ 

เข้าร่วมการชุมนุมในลักษณะที่คล้ายกัน 

ในคาซัคสถาน ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2559 ยังคงกำาหนดฐานความผิดซึ่งมีถ้อยคำากำากวม 

รวมถึงการยั่วยุให้เกิด “ความแตกแยก” ทางสังคมและอื่นๆ16

ในจีนมีการจัดทำาและออกกฎหมายใหม่หลายฉบับตั้งแต่ปี 2558 ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับความ

มั่นคงแห่งชาติ และมีแนวโน้มบ่อนทำาลายอย่างมากต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก  

การชุมนุมอย่างสงบ และการสมาคม ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้ถูกจำากัดอย่างเข้มงวดอยู่แล้วตามกฎหมาย

และนโยบายที่เป็นอยู่17 ในทำานองเดียวกัน เกาหลีใต้ได้ตีความการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคง 

15 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, มาเลเซีย: ยกเลิกคำาสั่งห้ามเดินทางสำาหรับซูนาร์ และผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคน

อื่นๆ  (Index: ASA 28/5013/2016)

16 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำาปี 2559/2560 (Index: POL 

10/4800/2017)

17 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำาปี 2559/2560  (Index: POL 

10/4800/2017)
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แห่งชาติให้กว้างขวางขึ้นเมื่อปี 2558 โดยให้ครอบคลุมถึงกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนักการเมือง ซึ่งจะ

เป็นการจำากัดเพิ่มขึ้นต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก18

ในเอธิโอเปีย มีกฎหมายห้ามองค์กร “ต่างชาติ” ทำางานด้านสิทธิมนุษยชน (รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ )  

ในเวลาเดียวกัน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกควบคุมตัวและถูกดำาเนินคดีในข้อหาก่อการร้าย19 

ในปี 2558 กัมพูชาได้ออกกฎหมายว่าด้วยสมาคมและองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ

คุกคามสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม20

ในแอลจีเรีย21และโมร็อกโก22ทางการได้ใช้กฎหมายที่มีเนื้อหาอย่างกว้างขวางเพื่อเอาผิดทางอาญา

กับการสื่อสารที่รัฐมองว่ามีลักษณะ “ดูหมิ่น” และ/หรือหมิ่นประมาท ซึ่งเป็นเหตุให้มีการคุมขัง 

ผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

ในจอร์แดนเฉพาะในปี 2559 ผู้สื่อข่าวและนักกิจกรรมหลายสิบคนถูกดำาเนินคดีตามประมวล

กฎหมายอาญา ซึ่งห้ามการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกฎหมายต่อต้าน

การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2557 เพื่อเอาผิดทางอาญากับการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำา

หรือรัฐในต่างประเทศ23 ในปี 2557 วาลีด อาบู อัล แคร์ (Waleed Abu al-Khair) นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนและทนายความถูกตัดสินจำาคุกเป็นเวลา 15 ปีในซาอุดิอาระเบีย โดยหลังจากนั้น 

จะถูกสั่งห้ามเดินทางอีก 15 ปี เนื่องจากศาลตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายต่อต้านการ 

ก่อการร้าย พ.ศ. 2557 โดยมีฐานความผิดต่างๆ รวมทั้ง “การไม่เชื่อฟังผู้ปกครองประเทศ” และ  

“การจัดตั้งองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต” [หน่วยงานจับตาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในซาอุดิอาระเบีย 

Monitor of Human Rights in Saudi Arabia] เขาทำาหน้าที่ปกป้องนักกิจกรรมอย่างสงบหลายคน 

18 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เกาหลีใต้: กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติยังคงจำากัดเสรีภาพในการแสดงออก (Index: 

ASA 25/001/2015)

19 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ขัดขวางการทำางานด้านสิทธิมนุษยชน: ผลกระทบของกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานภาค

ประชาสังคมในเอธิโอเปีย (Index: AFR 25/002/2012)

20 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, กัมพูชา: ให้ถอนการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการสมาคมและองค์กรพัฒนา

เอกชน (Index: ASA 23/1909/2015)

21 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, แอลจีเรีย – การลอยนวลพ้นผิดในอดีตและปัจจุบัน: รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนลที่เสนอต่อที่ประชุมสมัยที่ 27 ของคณะกรรมการทบทวนตามวาระแห่งสหประชาชาติ (UN Universal Periodic 

Review) (Index: MDE 28/5468/2016)

22 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, โมร็อกโก: รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมสมัยที่ 118 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ, 17 ตุลาคม-14 พฤศจิกายน 2559 (Index: MDE 29/4858/2016)

23 แถลงการณ์ของศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Center for Human Rights) กรกฎาคม 2559, จาก www.

nchr.org.jo/english/DataCenter/News/tabid/96/newsid445/74
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รวมทั้งราอีฟ บาดาวี (Raif Badawi) บล็อกเกอร์ที่ถูกคุมขัง และยังเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์สถิติด้าน

สิทธิมนุษยชนของซาอุดิอาระเบีย24

ในมอริเตเนียนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทำางานต่อต้านระบอบทาส ถูกดำาเนินคดีโดยอาจได้รับ

โทษจำาคุกหลายปี พิราม ดาห์ อาบิด (Biram Dah Abeid) แกนนำาขบวนการต่อต้านระบอบทาส  

ถูกตั้งข้อหาเท็จและถูกคุมขังสามครั้งในช่วงปี 2553 และ 2559 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ทำางาน

ต่อต้านระบอบทาสหลายคนถูกจับกุมและดำาเนินคดีในข้อหาขบถ ข้อหาใช้ความรุนแรง ข้อหา

ทำาร้ายตำารวจ และข้อหาการเป็นสมาชิกของหน่วยงานที่ไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย หลังเกิด 

เหตุการณ์ประท้วงต่อต้านการไล่รื้อที่สลัมในเขตบูอามาทู (Bouamatou) ที่กรุงนูแอกชอต ซึ่งเป็น

เมืองหลวง ในปี 2559 ทั้งๆ ที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

ดังกล่าวเลย ในจำานวนนี้มีอยู่สองคนคือ อับดัลลาฮีแมตาลา เซค (AbdallahiMaatallaSeck) และ

มุสซา อูลด์พิลัล พิราม (MoussaOuld Bilal Biram) ที่ยังคงถูกควบคุมตัวโดยพลการตามข้อมูล

เดือนมีนาคม 256025

ในไนจีเรียทางการทั้งระดับรัฐและระดับประเทศ ได้ใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามสิทธิที่จะมีเสรีภาพ

ในการแสดงออกและการสมาคมที่กรุงเลกอส ยกตัวอย่างเช่น เรมอนด ์โกลด์ (Raymond Gold) 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดำาเนินคดีอาญาเนื่องจากการเรียกร้องให้บริษัท Integrated Oil and Gas  

จำากัดซึ่งเป็นบริษัทน้ำามันต้องจัดทำาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact  

Assessment- EIA) สำาหรับพื้นที่ที่ได้ขุดไว้เพื่อเตรียมทำาเป็นโรงกลั่นน้ำามัน เขายังได้รับคำาขู่จาก 

หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัท ที่บอกผ่านหน่วยงานของรัฐบาลในกรุงเลกอสเช่นกัน

2.3 การสร้างตราบาปและการใส่ร้ายป้ายสี
การสร้างตราบาปและการใส่ร้ายป้ายสีเป็นวิธีการที่มักนำามาใช้เพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและขัดขวางการทำางานของพวกเขา โดยทั่วไปแล้ว ทางการและผู้มีอำานาจ

มักกล่าวข้อความเพื่อทำาลายชื่อเสียงของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยอาจกล่าวหาอย่างเปิดเผย  

(ทั้งที่เป็นข้อมูลเท็จ) ว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ก่อการร้าย (โดยมักเกิดขึ้นพร้อมกับ 

การใช้กฎหมายที่ให้อำานาจอย่างกว้างขวาง) กล่าวหาว่าเป็นผู้ปกป้องอาชญากร พวกไม่รักชาติ  

24 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ถูกใช้เพื่อคุมขังนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน 

ซาอุดีอาระเบีย  (แถลงการณ์, 7 กรกฎาคม 2557)

25 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำาปี 2559/2560 (Index: POL 

10/4800/2017)
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พวกทุจริต “หนอนบ่อนไส้จากต่างชาติ” เป็นสายลับ เป็น “ศัตรูของรัฐ” หรือ “พวกชอบทะเลาะ 

และหาเรื่อง” รวมทั้งการกล่าวหาว่าเป็นพวกต่อต้านชาติหรือศีลธรรมอันดี” 

ในสังคมที่มีการแบ่งขั้วสูง การสร้างตราบาปนำาไปสู่การยุยงผู้สนับสนุนรัฐบาลให้ออกมาต่อต้าน 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทำาให้พวกเขาเกิดความเสี่ยงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำาร้ายร่างกายและ 

การสังหาร ที่เป็นผลงานของกลุ่มติดอาวุธ ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐอื่นๆ 

เป็นต้น ในเวเนซุเอลานักปกป้องมักถูกทางการกล่าวโจมตีอย่างสม่ำาเสมอ เจ้าหน้าที่ระดับสูง 

มักออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อทำาลายความชอบธรรม 

ของพวกเขา และเพื่อปล่อยข่าวเท็จเกี่ยวกับบุคคลและหน่วยงานภาคประชาสังคม เพื่อสร้าง 

ภาพลักษณ์ไม่ดีให้กับพวกเขา 

ในปากีสถานคนที่มักออกมาวิพากษ์วิจารณ์จะตกเป็นเป้าการใส่ร้ายป้ายสีของสื่อมวลชน  

ยกตัวอย่างเช่น รายการ Aisay Nahi Chalay Gaข องสถานีโทรทัศน์ Bol Television ได้ถูกใช้เป็น 

เวทีเพื่อข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งผู้สื่อข่าว นักกิจกรรมภาคประชาสังคมและบล็อกเกอร ์

โดยพยายามสร้างเรื่องราวผ่านรายการทีวีว่าพวกเขาหมิ่นศาสนา “ต่อต้านปากีสถาน” หรือต่อต้าน

การทำางานของหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพปากีสถาน ส่งผลให้บุคคลจำานวนมากที่มาออกรายการทีวี 

ถูกขู่ฆ่า การกล่าวหาว่าหมิ่นศาสนาและการใส่ร้ายป้ายสีอื่นๆ ไม่เพียงส่งผลให้เกิดการข่มขู่และการ

ทำาร้าย แต่ยังเป็นเหตุให้มีการสังหารผู้สื่อข่าวและนักกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา26

เลนิด ซูดาเลนกา
(LEANID SUDALENKA)
เบลารุส

เลนิด ซูดาเลนกา(LeanidSudalenka)นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากเมืองโฮเมล(Homel)ทางตะวัน

ออกเฉียงใต้ของเบลารุสถูกตั้งข้อหาด้วยข้อมูลเท็จว่าเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร หลังมีการแฮ

กอีเมลของเขา เขาอาจได้รับโทษจำาคุก 2-4 ปี หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าภาพเหล่านั้นไม่ได้ถูก

ส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของเขา

ในเดือนเมษายน 2558 ระหว่างที่เข้าร่วมการประชุมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สวีเดน 

ตำารวจได้บุกเข้าไปตรวจค้นสำานักงานและบ้านของเลนิด ซูดาเลนกา และได้ยึดคอมพิวเตอร์

26 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ปากีสถาน: จดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้มีการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มากขึ้น (Index: ASA 33/5792/2017)
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แปดเครื่องเพื่อการสอบสวนทางอาญา โดยใช้อำานาจตามกฎหมายปราบปรามการเผยแพร่ภาพ

ลามกอนาจาร

เขามองว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความพยายามที่ชัดเจนของรัฐที่จะทำาลายชื่อเสียงของเขา และ

ขัดขวางการทำางานสิทธิมนุษยชน พนักงานสอบสวนแจ้งต่อเขาว่า มีการส่งภาพลามกอนาจาร

จากอีเมลของเขาไปยังสำานักงานสรรพากรและสำานักงานตำารวจระดับพื้นที่ สุดท้ายเขาสามารถ 

พิสูจน์ได้ว่าอีเมลของเขาถูกแฮก และภาพเหล่านั้นไม่ได้ถูกส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของเขา  

ต่อมามีการถอนฟ้องคดีต่อเลนิด ซูดาเลนกา แต่เขาเชื่อว่าหากไม่มีการสนับสนุนมากมายจาก

นักปกป้องที่เป็นที่รู้จักทั้งในเบลารุส สวีเดน และหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

เขาก็อาจจะถูกดำาเนินคดีไปแล้วก็ได ้

กรณีนี้ไม่เพียงเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเลนิด ซูดาเลนกา ข้อกล่าวหาต่อเขา 

ยังเป็นการสร้างตราบาปให้กับเขา เพราะเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นเหมือนอาชญากรและเป็นบุคคล

ที่ไม่พึงประสงค์

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงซึ่งทำางานในสังคมที่มีจารีตเคร่งครัดเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ บทบาท

ทางเพศสภาพ และสถานภาพของผู้หญิงในชุมชน ครอบครัว และในบ้าน มักตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่าย 

กรณีที่เป็นการทำาร้ายร่างกาย พวกเธอมักตกเป็นเป้าการคุกคามทางเพศหรือการข่มขืนกระทำาชำาเรา 

ซึ่งมักเป็นแนวทางที่มุ่งบังคับให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงเหล่านี้กลับไปทำาหน้าที่ตามเพศสภาพ

แบบเดิมของตน27

ในป ี2560 ผูร้ายงานพเิศษแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยสถานการณข์องนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนกลา่ววา่  

มีการใส่ร้ายป้ายสีและการทำาให้ชื่อเสียงมัวหมองที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างในกรณี

ของเม็กซิโกมีการใส่ร้ายโดยใช้ประเด็นเพศสภาพมาเป็นเป้าโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงด้วย

การดูหมิ่นว่าผู้หญิงเป็นโสเภณีหรือเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรม ทั้งยังอาจพุ่งเป้าการคุกคามไปที่สมาชิกใน

ครอบครัวและชุมชน เพื่อส่งผลคุกคามในทางอ้อมต่อนักปกป้อง เป็นการบีบให้พวกเธอต้องเลือก

ระหว่างการปกป้องญาติของตนเองกับการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป”28

27 พันธมิตรสากลเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง, รายงานระดับโลกเกี่ยวกับสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

หญิง 2555, น. 20, จาก www.defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/WHRD_IC_

Global-report_2012.pdf

28 สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, แถลงการณ์หลังจบภารกิจของผู้รายงานพิเศษว่าด้วย

สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, Michel Forst, เกี่ยวกับการเดินทางไปเยือนเม็กซิโกระหว่างวันที่ 16-24 

มกราคม 2560, จาก www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&LangID=E
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ยกตัวอย่างเช่น ในเอลซัลวาดอร์ องค์กรซึ่งทำางานเพื่อลดการเอาผิดทางอาญากับการทำาแท้ง หรือ

ทำางานส่งเสริมสุขภาพและสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ตกเป็นเป้าโจมตีจากถ้อยแถลงที ่

เผยแพร่โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่พยายามสร้างภาพว่าพวกเขาเป็นอาชญากร เป็น

คนที่ “ไม่มีศีลธรรม” หรือเป็นคนที่ “สนับสนุนความตาย” และ “หากินกับผู้หญิงที่ยากไร้”29

2.4 การเกรียนออนไลน์ (trolling)

“ถ้าพวกเขาไม่ฆ่าคุณ พวกเขาก็จะทำ ลายชีวิตของคุณ พวกนักเกรียนเหล่านี้จะ
ทำ ให้เกิดบรรยากาศความหวาดกลัวอยู่เสมอ ทำ ให้คนไม่กล้าเขียนข้อความเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ”
อัลเบรโต เอสกอรเชีย (Alberto Escorcia) 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวเม็กซิโก30

30

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกสร้างตราบาปและถูกข่มขู่จากฝ่ายตรงข้ามโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

หรือที่เรียกว่าพวก “เกรียน” สำาหรับนักกิจกรรม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้สื่อข่าวจำานวนมาก  

พวกเกรียนไม่ได้แค่สร้างความรำาคาญเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่คนเหล่านี้ทำางานเป็น 

เครือข่ายที่มีการจัดตั้งเป็นอย่างดี และในบางกรณีได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน

เพื่อเขียนโจมตีนักกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต ทำาลายชื่อเสียงของพวกเขา และข่มขู่พวกเขารวมทั้ง

การส่งข้อความเพื่อขู่ฆ่า 

เครอืขา่ยของพวกเกรยีนไดเ้พิม่ยทุธวธิขีึน้มาอกีมาก รวมทัง้การเผยแพรข่อ้มลูทีผ่ดิๆ อยา่งกวา้งขวาง  

ในบางกรณีมีการจ้างคนให้มาตั้งกระทู้มากมายเพื่อทำาลายชื่อเสียงและสร้างตราบาปให้กับ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้สื่อข่าว การรายงานต่อบริษัทเจ้าของโซเชียลมีเดียว่าถูกโจมตีโดย

พวกเกรียน อาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้ได้มากนัก

29 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกโจมตี! ส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ใน

ทวีปอเมริกา (Index: AMR 01/2775/2015)

30 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, สงครามข้อมูลที่บิดเบือนในเม็กซิโก: เครือข่ายนักเกรียนโจมตีและคุกคามผู้สื่อข่าวและ

นักกิจกรรมในเม็กซิโก ปี 2560 จาก www.medium.com/amnesty-insights/mexico-s-misinformation-wars-cb748ec-

b32e9#.n5zpb7oah
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ “สงครามปราบปรามยาเสพติด” ของรัฐบาล

ฟิลิปปินส์ มักจะถูกคุกคาม ข่มขู่ และก่อกวนทางอินเทอร์เน็ตเสมอ31

ทวิตเตอร์ประสบปัญหานี้โดยเฉพาะในประเทศต่างๆ อย่างเม็กซิโก เพราะทางบริษัทก็ไม่สามารถ

รับมือกับการเขียนข้อความเสียๆ หายๆ หรือการร้องเรียนว่ามีการใช้บัญชีผู้ใช้ปลอมได้ ทีมนโยบาย

ของบริษัทอธิบายว่ามันเป็นเหมือนเกม “ในการแสดงทักษะในการเอาเปรียบคนอื่น” ที่ไม่จบสิ้น 

เพราะทางทีมที่จัดการกับสแปมของทวิตเตอร์ก็ได้พัฒนาวิธีการมากมายเพื่อรับมือกับการโจมตีของ

พวกเกรียนเหล่านี้อยู่เสมอ อัลเบรโต เอสกอรเชีย นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวเม็กซิโกกล่าวกับ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า “ถ้านับเป็นค่าเฉลี่ยต่อวัน” เขา “มีโอกาสเห็นการตั้งกระทู้สอง 

หรือสามครั้งของพวกเกรียนเหล่านี้ และมีการทวิตข้อความแบบนี้ประมาณ 1,000-3,000 ครั้งต่อวัน  

หลายคนทำางานเป็นขบวนการแบบ “แก๊งเกรียน” ซึ่งได้รับค่าจ้างในการทำาให้เรื่องที่ตนโพสต์กลาย

เป็นไวรัลหรือได้รับการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตไปอย่างรวดเร็วได้ หรือสามารถรณรงค์เพื่อทำาลาย

ชื่อเสียงและโจมตีผู้สื่อข่าวได้”32

คาร์เมน อาริสเตกุย
(CARMEN ARISTEGUI)
เม็กซิโก

คาร์เมน อาริสเตกุย (Carmen Aristegui) เป็นผู้สื่อข่าวแนวข่าวเจาะลึกที่มีชื่อเสียงและมัก 

ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ เธอได้เปิดโปงการทุจริตต่างๆ ของบรรดาคนรวยและมีอิทธิพลในเม็กซิโก 

และได้ออกมาท้าทายรัฐบาลอย่างเปิดเผยหลายครั้ง เธอเคยถูกไล่ออกจากสถานีวิทยุแห่งชาติ

สองครั้ง ทั้งถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาททางแพ่งเนื่องจากการทำาข่าวสอบสวนเมื่อปี 2557 เกี่ยวกับ

ที่มาของบ้านพักของประธานาธิบดีเปนยา เนียโต (Peña Nieto)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รายงานข่าวของคาร์เมน อาริสเตกุยเป็นเหตุให้เธอถูกโจมตีโดย 

พวกเกรียนจำานวนมากที่ประสานงานกันเป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายเพื่อข่มขู่และทำาลาย 

ชื่อเสียงของเธอและทีมงาน ในปี 2558 มีการโพสต์วิดีโอในเฟซบุ๊กกล่าวหาว่าเธอรับสินบน

31 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ฟิลิปปินส์: “ถ้าคุณเป็นคนจน คุณต้องถูกสังหาร”: การสังหารนอกกระบวนการ

ยุติธรรมใน “สงครามปราบปรามยาเสพติด” ของฟิลิปปินส ์(Index: ASA 35/5517/2017)

32 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, สงครามข้อมูลที่บิดเบือนในเม็กซิโก: เครือข่ายนักเกรียนโจมตีและคุกคามผู้สื่อข่าวและ

นักกิจกรรมในเม็กซิโก ปี 2560, จาก www.medium.com/amnesty-insights/mexico-s-misinformation-wars-cb748ec-

b32e9#.n5zpb7oah
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จากคาร์ลอส สลิม (Carlos Slim) มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการโทรคมนาคมในเม็กซิโก ตามมาด้วย

การทวิตข้อความที่ดูหมิ่นเธอจำานวนมาก และมีการติดแฮชแท็ก (hashtag) จนกลายเป็นประเด็น

ฮิตขึ้นมาคือ #LosSecretosdeAristegui (ความลับของอาริสเตกุย) 

ในปัจจุบัน คาร์เมน อาริสเตกุยทำาหน้าที่พิธีกรข่าวออนไลน์อิสระ ซึ่งมีการประมาณว่าการโจมตี

ของพวกเกรียนแต่ละครั้งทำาลายศักยภาพในการทำางานของทีมงานถึง 20-50% เพราะต้องไป 

เสียเวลารับมือกับการโจมตีเหล่านี้33 การรณรงค์ทำาลายชื่อเสียงเช่นนี้สร้างผลกระทบอย่างมาก

ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้สื่อข่าว ทำาให้พวกเขาต้องเสียเวลาแก้ปัญหากับข่าวอื้อฉาว

มากมายซึ่งทำาลายชื่อเสียงของตนเอง และเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากงานเปิดโปงข้อมูลที่

ทำาอยู่
3 3 

2.5 การตอบโต้เอาคืน

ความสามารถในการสื่อสารและติดต่อกับหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างองค์การสหประชาชาติและ

กลไกระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรป (European Union – EU) เป็นเรื่องจำาเป็นสำาหรับการทำางาน

ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การติดต่อสื่อสารกับและการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานเหล่านี้ 

ช่วยให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญไปสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งยังทำาให้เกิดพื้นที่สำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่จะสร้างเครือข่ายกับ

หน่วยงานภาคประชาสังคมอื่นๆ สิทธิในการสื่อสารกับหน่วยงานระหว่างประเทศปรากฏอยู่ใน 

ข้อ 5(c) และ 9(4) ของปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกฎบัตรระหว่างประเทศอื่นๆ 

อีกมากมาย รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกและการเดินทาง34

33 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, สงครามข้อมูลที่บิดเบือนในเม็กซิโก: เครือข่ายนักเกรียนโจมตีและคุกคามผู้สื่อข่าว 

และนักกิจกรรมในเม็กซิโก ปี 2560, จาก www.medium.com/amnesty-insights/mexico-s-misinformation-wars- 

cb748ecb32e9#.n5zpb7oah

34 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) ข้อ 11; พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน

และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and 

other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) (OPCAT), ข้อ 15; พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights - CESC) ข้อ 13
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คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The UN Human Rights Council - HRC) ในมติที่ 

12/2 (2552)35 และ 24/24 (2556)36 นิยามคำาว่า การตอบโต้เอาคืน ดังนี้:

“การกระทำาใดๆ ทั้งปวงที่มุ่งข่มขู่หรือตอบโต้กับบุคคลซึ่ง 

(ก) พยายามประสานงานหรือได้ประสานงานกับองค์การสหประชาชาติ ตัวแทน และ

กลไกด้านสิทธิมนุษยชน หรือผู้ซึ่งให้คำาให้การหรือข้อมูลกับพวกเขา 

(ข) ทำางานหรือได้ทำางานกับกลไกที่จัดตั้งขึ้นในนามขององค์การสหประชาชาติเพื่อ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานทั้งปวงซึ่งให้ความช่วย

เหลือด้านกฎหมายและอื่นๆ กับพวกเขาเพื่อเป้าประสงค์ดังกล่าว 

(ค) ส่งมอบหรือได้ส่งมอบข้อมูลต่อกลไกที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรสิทธิมนุษยชน และ 

หน่วยงานทั้งปวงซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและอื่นๆ กับพวกเขาเพื่อ

เป้าประสงค์ดังกล่าว

(ง) เป็นเครือญาติของผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือบุคคลซึ่งให้ความช่วย

เหลือด้านกฎหมายหรืออื่นๆ กับผู้เสียหาย”37

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับการคุกคามและการข่มขู่เพิ่มมากขึ้น และในบางกรณี มีการ

เอาผิดทางอาญาและการโจมตีพวกเขา เนื่องจากการเปิดโปงการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้าน

สิทธิมนุษยชนและให้ข้อมูลเหล่านั้นกับกลไกสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคหรือนานาประเทศ ทั้งนี้

รวมถึงการจำากัดการเดินทางหรือการกำาหนดเงื่อนไขการขอวีซ่าที่ไม่อาจปฏิบัติตามได้ เพื่อขัดขวาง

ไม่ให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเดินทางไปต่างประเทศและเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมด้านสิทธิ

มนุษยชน

35 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานประจำาปีของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติและรายงานของสำานักงานข้าหลวงใหญ่และเลขาธิการ, UN Doc. A/HRC/RES/12/2 (2552)

36 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ตัวแทน และกลไกด้านสิทธิมนุษยชน  

มติที่รับรองโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, UN Doc. A/HRC/RES/24/24 (2556)

37 สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, การกระทำาที่เป็นการข่มขู่และตอบโต้เนื่องจากความ

ร่วมมือกับกลไกพิเศษ Acts of intimidation and reprisals for cooperation with the special procedures, จาก www.

ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Actsofintimidationandreprisal.aspx
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ในเวลาเดียวกัน หน่วยงานภาคประชาสังคมหลายแห่งประสบปัญหามากขึ้นในการขอสถานะ 

ผู้สังเกตการณ์จากสถาบันระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค38

การห้ามไม่ให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมมือกับกลไกเหล่านั้น เท่ากับรัฐบาลกำาลังขัดขวาง 

ความพยายามของพวกเขาที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนไปสู่เวทีระดับสากล 

และการสื่อสารข้อมูลไปยังชุมชนสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ เป็นการปิดปากพวกเขาและปิดกั้น

ข้อมูล ซึ่งย่อมเปิดโอกาสให้การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรค และ

ไม่มีการรายงานข้อมูลด้วยซ้ำา หากไม่มีข้อมูลที่สำาคัญจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กลไกระหว่าง

ประเทศและระดับภูมิภาคก็จะประสบกับข้อจำากัดร้ายแรงในการปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ของตน  

ในปี 2558 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนถูกติดตามตัวและถูกข่มขู่ในเวเนซุเอลา หลังเดินทาง

กลับจากการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนมีนาคม  

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากเวเนซุเอลลายังเผชิญกับการตอบโต้เอาคืนหลังเดินทางกลับจาก 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา เมื่อมีการเปิดเผยชื่อของ

พวกเขาผ่านรายการโทรทัศน์ภายใต้การกำากับดูแลของประธานรัฐสภาในขณะนั้น39

ในบางกรณี นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญการตอบโต้เอาคืนตั้งแต่ยังไม่เดินทางออกนอก

ประเทศ ภายหลังการประชุมกับตัวแทนองค์การสหประชาชาติหรือหน่วยงานระดับภูมิภาคที่

เข้าเยี่ยมประเทศ ในถ้อยแถลงหลังเดินทางอย่างเป็นทางการไปเยือนเม็กซิโกในช่วงต้นปี 2560  

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีข้อสังเกต 

เกี่ยวกับข้อกังวลต่อจำานวนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกข่มขู่ผ่านโซเชียลมีเดีย เพียงเพราะคน 

เหล่านั้นตั้งใจมาพบกับเขา40

38 ยกตัวอย่างเช่น ได้เกิดกระบวนการที่ยืดเยื้อและยากลำาบากในการตัดสินใจในเบื้องต้นที่ปฏิเสธไม่ให้สถานะที่ปรึกษา

ในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) กับ Committee to Protect Journalists (CPJ) และการกลับมติในภายหลัง

ในอีกไม่กี่เดือนต่อมา CPJ ถูกปฏิเสธสถานภาพ ECOSOC หลังการออกเสียงในคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนของ

สหประชาชาติ พฤษภาคม 2559, จาก https://cpj.org/2016/05/cpj-denied-ecosoc-consultative-status-after-vote-i.

php; CPJ, คณะกรรมการสหประชาชาติรับรองสถานะของ CPJ  กรกฎาคม 2559, จาก https://cpj.org/2016/07/

un-committee-grants-cpj-accreditation.php

39 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำาปี 2558/2559 (Index: POL 

10/2552/2016)

40 สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, แถลงการณ์หลังจบภารกิจของผู้รายงานพิเศษว่าด้วย

สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, ไมเคิล ฟอร์สต์ (Michel Forst), เกี่ยวกับการเดินทางไปเยือนเม็กซิโกระหว่าง

วันที่ 16-24 มกราคม 2560, จาก www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21111&Lan-

gID=E
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นาร์เจส โมฮัมมาดี
(NARGES MOHAMMADI)
อิหร่าน

ภาพ นาร์เจส โมฮัมมาดีในไอร์แลนด์เมื่อเดือนมิถุนายน 2550
ปัจจุบันเธออยู่ระหว่างใช้โทษจำ คุก 22 ปีในอิหร่าน
ในข้อหาที่เป็นผลมาจากการทำ งานสิทธิมนุษยชนของเธอ
© แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

นาร์เจส โมฮัมมาดีเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงชาวอิหร่าน เธอเป็นรองประธานศูนย ์

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งอิหร่าน (Centre for Human Rights Defenders) ก่อนจะถูกยุบ

ไปโดยทางการ 

ศาลอิหร่านตัดสินลงโทษจำาคุกเธอ 22 ปีจากการทำางานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการรณรงค์

ต่อต้านโทษประหาร และการประชุมกับแคทเธอรีนแอชตัน (Catherine Ashton) อดีตตัวแทน

ระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านกิจการต่างประเทศ หลังถูกจับกุมครั้งล่าสุด ลูกแฝดอายุ 10 ขวบ

ของเธอถูกบีบให้ต้องออกไปจากอิหร่านเพื่อไปอยู่กับพ่อในต่างประเทศ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางการอิหร่านได้คุกคามและข่มขู่นาร์เจส โมฮัมมาดี เนื่องจากการทำา

กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสงบของเธอ เธอได้ถูกห้ามเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่ปี 2552 

เป็นเหตุให้เธอไม่สามารถเดินทางไปกัวเตมาลาเมื่อปี 2553 เพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่าง

ประเทศที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสนับสนุนผู้หญิงให้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Women’s Initiative) 

หรือการเดินทางไปสวีเดนเมื่อปี 2554 เพื่อรับรางวัล Per Anger Prize สำาหรับการทำางานด้าน 

สิทธิมนุษยชน

การกำาหนดโทษที่รุนแรงต่อนาร์เจส โมฮัมมาดี เผยให้เห็นเจตนาของทางการอิหร่านที่ใช้ทุก 

วิถีทางเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในเดือนตุลาคม 2559 ผลจากการตอบโต้ที่เพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นของรัฐบาลที่เข้ามาแทรกแซง

และ/หรือลงโทษพลเมืองของตนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การสหประชาชาติและกลไก 

สิทธิมนุษยชนอื่นๆ เป็นเหตุให้ทางเลขาธิการสหประชาชาติมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขาธิการ
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“รับคำาร้องเรียน พิจารณา และหาแนวทางแก้ไขกรณีที่มีการข่มขู่และตอบโต้นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนและหน่วยงานภาคประชาสังคมอื่นๆ ที่ร่วมมือทำางานกับองค์การสหประชาชาติ”41 

ยังไม่ปรากฏว่ามาตรการเช่นนี้จะส่งผลอย่างไรในแง่การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ร่วมมือกับ

กลไกระหว่างประเทศ 

หน่วยงานตามสนธิสัญญาหลายแห่งได้ตระหนักถึงความจำาเป็นที่จะต้องรับมือกับการตอบโต ้

ที่ส่งผลกระทบต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ร่วมมือกับกลไกเหล่านั้น และได้มีการแต่งตั้ง

ผู้รายงานพิเศษเป็นการเฉพาะโดยเป็นจุดประสานงานในประเด็นดังกล่าว42

41

42

41 องค์การสหประชาชาติการแถลงข่าวของเลขาธิการ เจนีวา 2559 จาก un.org.au/2016/10/04/the-united-na-

tions-secretary-general-press-conference-geneva-3-october-2016/2/

42 รวมทั้ง องค์การสหประชาชาติ แนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการข่มขู่หรือการตอบโต้(Guidelines against Intimidation 

or Reprisals) (“San José Guidelines”), HRI/MC/2015/6 และหน่วยงานตามสนธิสัญญาได้รับรองกระบวนการดัง

กล่าว คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน แถลงการณ์ของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานซึ่งรับรองในสมัยที่ประชุม

ที่ 51 (28 ตุลาคม- 22 พฤศจิกายน 2556), UN Doc. CAT/C/51/3 (2556); คณะกรรมการว่าด้วยการบังคับบุคคลให้

สูญหาย, UN Doc. CED/C/1 (2555); คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิผู้พิการ แนวปฏิบัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กร

เพื่อผู้พิการ  Guidelines on the Participation of Disabled Persons Organizations (DPOs) และบทบาทของหน่วย

งานภาคประชาสังคมในการทำางานของคณะกรรมการ, UN Doc. CRPD/C/11/2 (2557) สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

ดูเว็บไซต์ของ International Service for Human Rights (ISHR):  www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_re-

prisals_handbook_web.pdf
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3. การโจมตีด้านการสื่อสาร

3.1 การสอดแนม

“...มันเหมือนกับนั่งอยู่ในความมืด คุณรู้ว่ามีคนอื่นอยู่ในห้อง 
คุณได้ยินเสียงหายใจของพวกเขา คุณได้ยินตอนที่พวกเขาขยับตัวและพูดคุย 
แต่คุณไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครกันบ้าง ทันใดนั้นเองใครบางคนจุดไม้ขีดไฟ 
และเพียงชั่วขณะ ระหว่างที่ก้านไม้ขีดไฟยังติดอยู่ คุณก็มีโอกาสได้เห็นใบหน้า
ของทุกคนในห้อง”
ฮิสชาม อัลมีแรต (HishamAlmiraat) 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวโมร็อกโก 
ธันวาคม 2559

การสอดแนมในวงกว้างและการสอดแนมที่เจาะจงเฉพาะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งในโลกออนไลน์

และออฟไลน์ยังคงเกิดมากขึ้นทั่วโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้เป็นผลมาจากอำานาจมากมาย 

ที่เพิ่มขึ้นจากการออกกฎหมายใหม่และจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาและ 

แพร่หลายของเทคโนโลยีใหม่ๆ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและคนอื่นๆ มักประสบปัญหาในการพิสูจน์

ว่าตัวเองถูกสอดแนม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัญหาในเชิงเทคนิคหรืออาจเป็นการสอดแนมแบบลับๆ 

อย่างไรก็ดี แม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตกเป็นเป้าการสอดแนม แต่การที่บุคคลต้องดำารงชีวิตด้วย

ความหวาดกลัวอยู่เสมอว่าตกเป็นเป้าการสอดแนม ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง 

กฎหมายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอดแนมส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนและสังคม เป็นเหตุให้

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะความหวาดกลัวหรืองดเว้นจากการใช้สิทธิที่จะ 

มีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ ที่เลวร้ายกว่านั้นคือความเสี่ยงที่จะ

ถูกดำาเนินคดีโดยเป็นผลมาจากการใช้สิทธิเหล่านั้น ซึ่งจะยิ่งเป็นการบั่นทอนพละกำาลังและทรัพยากร

ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ต้องมาต่อสู้คดีเหล่านี้
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ในโลกที่ผู้มีอิทธิพลใช้วาทกรรมที่มุ่งร้ายซึ่งลดทอนสิทธิมนุษยชนสิทธิในความเป็นส่วนตัว ในการ

สมาคมและในการแสดงออกจึงมีความสำาคัญยิ่งกว่าในยุคใด การสอดแนมเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำาให้

คนไม่อยากใช้สิทธิของตนหรือขัดขวางการใช้สิทธิเหล่านั้น

แม้ว่าการสอดแนมในวงกว้างเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ อย่าง สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 

แต่การสอดแนมโดยมีเป้าหมายที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอื่นๆ เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก ในสหราชอาณาจักร ตำารวจทำาการสอดแนมผู้สื่อข่าวเพื่อหาทางจำาแนกตัวผู้เป็น 

แหล่งข่าว ส่วนในบาห์เรน นักกิจกรรมที่ลี้ภัยตกเป็นเป้าการสอดแนมโดยการใช้สปายแวร์ (spyware) 

หรือ โปรแกรมที่ออกแบบให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช ้

แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ตของรัฐบาล ผู้สื่อข่าวที่ทำารายการวิทยุของโคลอมเบียตกเป็นเป้าการ

สอดแนมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ส่วนรัฐบาลเอธิโอเปียได้ใช้การสอดแนม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฝ้าติดตามนักกิจกรรมฝ่ายค้านทั้งระหว่างอยู่ที่บ้านและระหว่างอยู่ในต่าง 

ประเทศ43

หลายประเทศได้ออกกฎหมายเพื่อขัดขวางไม่ให้บุคคลสามารถเข้าถึงและใช้เครื่องมือและบริการ 

เขา้รหสัขอ้มลูเพือ่ปกปอ้งความเปน็สว่นตวัในการสือ่สารของตน ประเทศตา่งๆ อยา่งเชน่ ปากสีถาน

และอินเดีย มีกฎหมายห้ามใช้การเข้ารหัส โดยจำากัดการเข้ารหัสที่ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของ

รัฐบาลเท่านั้น ทั้งยังกำาหนดให้บุคคลต้องขออนุญาตจากหน่วยงานหากต้องการใช้เครื่องมือเข้ารหัส  

ตุรกีกำาหนดให้บริษัทที่ให้บริการเข้ารหัสข้อมูลต้องให้สำาเนากุญแจเข้ารหัส (encryption keys) ไว้กับ 

รัฐบาลก่อนจะขายเครื่องมือเข้ารหัสนั้นให้กับผู้ใช้งาน ส่วนในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส

รัฐบาลสามารถสั่งการให้บริษัทเปิดเผยกุญแจเข้ารหัสและข้อมูลที่ถูกถอดรหัสได้ กฎหมายต่อต้าน

การก่อการร้าย พ.ศ.2558 ของจีนกำาหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้อง “ให้ความสนับสนุนและ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคกับพนักงานสอบสวนของรัฐบาล รวมทั้งการยินยอมให้หน่วยงานบังคับใช้ 

กฎหมายและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติเข้าถึงอินเตอร์เฟซ การใช้งาน และกุญแจถอดรหัสข้อมูล  

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการก่อการร้ายและเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน” (มาตรา 18) และ “ให้ดำาเนินการ 

เครือข่ายความปลอดภัย ระบบการสอดส่องข้อมูลเนื้อหาและมาตรการตรวจสอบเนื้อหา ที่ออกแบบ 

มาเพื่อป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและลัทธิความคิดสุดโต่ง เพื่อลบ

ข้อมูลดังกล่าว และเพื่อรายงานต่อตำารวจจีนโดยทันที”44

43 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, การเข้ารหัส: ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (Encryption: A Matter of Human Rights) 

(Index: POL 40/3682/2016)

44 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, การเข้ารหัส: ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน (Encryption: A Matter of Human Rights) 

(Index: POL 40/3682/2016)
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การสอดแนมในเบลารุส

ความกลัวที่จะถูกสอดแนมเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในบรรดานักกิจกรรมภาคประชาสังคมใน 

เบลารุส เนื่องจากไม่มีกรอบกำากับดูแลและควบคุมอย่างเพียงพอ และไม่มีโอกาสจะตรวจสอบ

มาตรการการสอดแนม เป็นเหตุให้นักกิจกรรมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีทางเลือกไม่มากนัก 

และต้องยอมรับว่าพวกตนอาจตกเป็นเป้าการสอดแนมได้ทุกเวลา ความกลัวเช่นนี้เพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ปราบปรามที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเมื่อปี 2553 เมื่อมีการนำาข้อมูล

การสื่อสารส่วนบุคคลและตำาแหน่งที่ตั้งของบุคคลที่มีบทบาทในทางสังคมมาใช้ เพื่อตั้งข้อหา

ทางการเมืองและเอาผิดกับนักการเมืองฝ่ายค้านและนักกิจกรรมอื่นๆ 

ในระหว่างปี 2558 และ 2559 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลบันทึกข้อมูลว่าทางการเบลารุสได้

ทำาการสอดแนมพลเมืองของตนอย่างต่อเนื่องและปราศจากการกำากับดูแล และส่งผลกระทบ 

อย่างยิ่งต่อนักกิจกรรม ทำาให้แม้แต่การโทรศัพท์เพื่อเรียกประชุมก็กลายเป็นความเสี่ยงไป  

นักกิจกรรมภาคประชาสังคมในเบลารุสหลายสิบคนบอกว่า พวกเขาเชื่อว่าถูกสอดแนมทางใด

ทางหนึ่งด้วยเหตุจากการออกมาเคลื่อนไหวอย่างสันติของพวกเขา ที่เลวร้ายมากกว่าความกลัว

เช่นนั้นคือ มีการใช้กฎหมายที่จำากัดสิทธิในการลงโทษสมาชิกหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ใช้

สิทธิต่างๆ ของตน

มิคาไล สตัตเควิช (Mikalai Statkevich) นักการเมืองฝ่ายค้านและผู้ที่เคยลงสมัครในตำาแหน่ง

ประธานาธิบดี ถูกจำาคุกเนื่องจากบทบาทในการประท้วงอย่างสงบในการเลือกตั้งเมื่อปี 2553 

และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเห็นว่าเขาเป็นนักโทษด้านความคิด จนกระทั่งเขาได้รับการ

ปล่อยตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เขาบอกกับเราว่า ระหว่างถูกสอบปากคำาโดยเจ้าหน้าที่  

เจ้าหน้าที่ได้เอาข้อความที่แกะออกมาจากการพูดคุยทางโทรศัพท์และสไกป์ทั้งที่เป็นการคุยกับ

เพื่อนและเพื่อนร่วมงาน มาแสดงให้เขาดู เขาเชื่อว่าข้อความที่แกะออกมาจากแถบบันทึกเสียง

เช่นนี้ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อาเลส เบียเลียตสกี (Ales Bialiatski) ประธานศูนย์สิทธิมนุษยชนเวียสนา (Human Rights 

Centre Viasna) ถูกจับกุมในปี 2554 ในข้อหาเลี่ยงการจ่ายภาษี ที่ผ่านมาเวียสนาให้ความ 

ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการปราบปรามช่วงหลังการเลือกตั้ง และดูเหมือนว่าการตั้งข้อหาต่อ

อาเลส เบียเลียตสกีมีแรงจูงใจมาจากการเมือง เขาบอกกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า  

“มีการเอาข้อความการสนทนาผ่านสไกป์บางส่วนที่ผมคุยกับองค์กรพัฒนาเอกชนโปแลนด์ที่เป็น
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พันธมิตรกับเราไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของรัฐชัดเจนว่าพวกเขาพยายามหาทางเล่นงานผม โดย

ทำาเหมือนกับว่าผมพยายามระดมทุนเพื่อโค่นล้มรัฐบาล หรือทำางานอย่างอื่น ทั้งๆ ที่ความจริง

ผมเพียงแต่พูดคุยเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหายจากการปราบปรามทางการเมือง

เท่านั้น” มีการนำาข้อความการสนทนาไปตีพิมพ์เผยแพร่ทันทีหลังการจับกุมเขา 

เราอาจประเมินผลกระทบจากการสอดแนมในวงกว้างต่อการเคลื่อนไหวในเบลารุสต่ำาเกินไป 

นักกิจกรรมหลายคนย้ำากับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ความไม่มั่นใจว่าตัวเองตกเป็นเป้า

การสอดแนมหรือไม่ ส่งผลกระทบด้านจิตใจและการใช้ชีวิตของพวกเขาอย่างมาก นักกิจกรรม

หลายคนบอกว่า พวกเขาต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากไปกับการหาทางเก็บข้อมูลที่อ่อนไหวเป็น

ความลับ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับทุนและการดำาเนินงานสาธารณะอื่นๆ หลายคนกลัวว่า ข้อมูล

ส่วนตัวที่หน่วยงานสอดแนมลับได้ไป อาจไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อการฟ้องคดีอาญา แต่จะถูก 

นำาไปใช้เพื่อสร้างความเสียหายต่อชีวิตส่วนตัวของพวกเขา 

กฎหมายในเบลารุสอนุญาตให้ทางการสอดแนมได้ในวงกว้างด้วยเหตุผลแทบจะทุกประการ  

และไม่มีการกำากับดูแลอย่างเป็นอิสระ ทำาให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหน่วยงานภาค 

ประชาสังคมซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ใต้การคุกคามอย่างมากอยู่แล้วจากโอกาสที่จะถูกลงโทษทาง

อาญาหรือการลงโทษจากมาตรการของฝ่ายบริหาร เพียงเพราะการใช้สิทธิมนุษยชนของตน 

อย่างการเข้าร่วมการประท้วงอย่างสงบ45

 4 5 

 

3.2 การเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ต

สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งครอบคลุมสิทธิในการแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูล ได้รับ

การรับรองตามข้อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Inter-

national Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR)46 ในเดือนมิถุนายน 2559 คณะมนตร ี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรับรองมติว่าด้วย “การส่งเสริม การคุ้มครอง และการเข้าถึงสิทธิ

มนุษยชนในระบบอินเทอร์เน็ต”47 ซึ่งยืนยันว่าบุคคลมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกเสมอ

45 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เบลารุส: “ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่”: ภาคประชาสังคม 

ความลับและการสอดแนมในเบลารุส (Index: EUR 49/4306/2016)

46 สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐในการปกป้องสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกตามกติกา ICCPR, โปรด

ดูความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ 34

47 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, การส่งเสริม การคุ้มครองและการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนทางอินเตอร์เน็ต, UN Doc. A/

HRC/32/L20 (2559)
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เหมือนกัน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และประณาม “มาตรการของรัฐที่จงใจป้องกันหรือขัดขวาง 

การเข้าถึงหรือการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” 

ในรายงานทีต่พีมิพเ์ผยแพรเ่มือ่ป ี2554 ผูร้ายงานพเิศษแหง่สหประชาชาตวิา่ดว้ยการสง่เสรมิและการ 

คุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก ระบุว่า “กรอบกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข้อบทที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก ยังคงเกี่ยวข้อง

และมีผลบังคับใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตด้วย”48

ตามข้อ 19.3 ของกติกา ICCPRสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกอาจถูกจำากัดได้ เฉพาะเท่าที่ 

มีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น และเฉพาะที่จำาเป็นและได้สัดส่วนกับเป้าประสงค์ของการคุ้มครอง 

เป้าหมายที่ชอบธรรม โดยรวมถึงการเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และการปกป้องความ

มั่นคงแห่งชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมอันดี  

ข้อจำากัดใดๆ ต่อเสรีภาพในการแสดงออกทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เหล่านี้

ด้วย49

การเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตอาจเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในบางกรณี รัฐอาจใช้ระบบ

ยุติธรรมทางอาญา หรือมาตรการทางปกครอง เพื่อดำาเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นทาง

อินเทอร์เน็ต อย่างในกรณีของคาซัคสถาน บุคคลจำานวนมากถูกจับกุมและควบคุมตัวตามกฎหมาย

ของฝ่ายบริหาร เพียงเพราะแสดงเจตจำานงผ่านโซเชียลมีเดียที่จะเข้าร่วมการชุมนุมประท้วง50 ใน

กรณีอื่นๆ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้รัฐมีศักยภาพในการเซ็นเซอร์มากขึ้น และได้ถูก 

นำามาใช้เพื่อจำากัดความสามารถของบุคคลที่จะแสวงหา รับ และเผยแพร่ข้อมูล  

กรณีของเว็บไซต์ Mamfakinch (“เราไม่ยอมแพ้”) เว็บข่าวอิสระของโมร็อกโก สะท้อนให้เห็นปัญหานี ้ 

ในปี 2554 ทางเว็บไซต์หาทางหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์สื่อที่รายงานข่าวการประท้วงในโมร็อกโก และ

เป็นเวทีให้ฝ่ายที่เห็นต่างได้แสดงความเห็น เนื่องจากสื่อของรัฐไม่ให้ความสำาคัญกับเสียงเหล่านี้  

ในระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์ “Arab Spring” ในปี 2555 Mamfakinchตกเป็นเป้าโจมตีด้วยการใช ้

48 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานผู้รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพ

ด้านความเห็นและการแสดงออก UN Doc. A/66/290 (2554)

49 การจำากัดต้องกระทำาด้วยเหตุผลตามกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่กำาหนดไว้ในข้อ 19 ของกติกา ICCPR กล่าวคือ  

i. การเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือ ii. การปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ 

การสาธารณสุข หรือศีลธรรมอันดี โปรดดู ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้รายงานพิเศษ, UN 

Doc. A/66/290 (2554), น. 6-7

50 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, คิดก่อนจะโพสต์: การปิดล้อมพื้นที่โซเชียลมีเดียในคาซัคสถาน. 13 (Index: EUR 

57/5644/2017)
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ซอฟต์แวร์สอดแนมข้อมูลที่รุนแรงมากที่ชื่อ “Remote Control System” ที่เป็นการพัฒนาขึ้นมา

โดยบริษัท Hacking Team ของอิตาลี และมีเป้าหมายเพื่อก่อกวนการสื่อสาร นับเป็นกรณีแรกของ 

การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีจากยุโรปและมีการบันทึกข้อมูลได้ ทั้งนี้เพื่อปราบปราม

และพุ่งเป้าโจมตีนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและผู้สื่อข่าว

ในปีดังกล่าว Mamfakinch ได้รายงานข้อมูลการใช้กำาลังเกินกว่าเหตุของตำารวจที่กระทำาต่อผู้ประท้วง  

และเปิดโปงการทุจริตในระดับสูง และกรณีการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติของรัฐมนตรีคนหนึ่ง  

ภายหลังการโจมตีครั้งนั้น ผู้ที่สนับสนุนเว็บไซต์ลดจำานวนลงมากจากที่เคยมีผู้เขียนประจำาและ

บรรณาธิการร่วมประมาณ 30 คน เหลือเพียงสามคนที่พยายามช่วยให้เว็บไซต์อยู่รอดต่อไป  

ฮิสชาม อัลมีแรตซึ่งทำางานกับเว็บไซต์ Mamfakinch และเพื่อนร่วมงานบางคนจึงได้ก่อตั้ง  

Association des DroitsNumériques (ADN)ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำางานเกี่ยวกับสิทธิทางดิจิทัล และ 

ในปี 2558 ได้ตีพิมพ์เผยแพร่รายงานร่วมกับหน่วยงานPrivacy International แห่งสหราชอาณาจักร 

รวบรวมกรณีที่เกิดการสอดแนมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นกับนักวิชาการ  

ผู้สื่อข่าวและนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในโมร็อกโก สามวันต่อมา รัฐบาลได้ทำาการสอบสวน

คดีอาญาต่อเขาและต่อรองประธานของ ADN ในข้อหา “ทำาลายชื่อเสียงและดูหมิ่น” ต่อหน่วยงาน

ของรัฐ และ “รายงานข้อมูลเท็จ” และ “ดูหมิ่น” เจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษจำาคุก 

ห้าปี51การสอบสวนคดีนี้ยังดำาเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน 

ในไทยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหากำากวม ได้ถูกใช้

อย่างกว้างขวางเพื่อลงโทษบุคคลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลที่เห็นต่างจากรัฐ รวมทั้งข้อมูลการละเมิด

สิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ต และส่งผลให้มีการดำาเนินคดีอาญาต่อนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งขณะที่เขียนรายงาน เขายังถูกควบคุมตัว

ในข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์์และมาตรา 112 ของ 

ประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ) จากการแชร์ข่าวของบีบีซีในเฟซบุ๊กเมื่อเดือน

ธันวาคม 2559 ทางการได้เพิกถอนประกันของเขาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ด้วยเหตุที่ว่าเขา 

ไม่ได้ลบโพสต์ที่เป็นต้นเหตุของคดี และยังคงแสดงความเห็นทางเฟซบุ๊ก ซึ่งทางการเห็นว่าเป็นการ

เย้ยหยันอำานาจของรัฐ52

51 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, การแฮกข้อมูลส่งผลให้เว็บข่าวที่ได้รับรางวัลต้องปิดตัวลงได้อย่างไร ปี 2559 จาก 

www.amnesty.org/en/latest/research/2016/12/how-a-hacking-campaign-helped-shut-down-an-award-winning-

news-site/

52 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ประเทศไทย: นักกิจกรรมถูกถอนประกันเนื่องจากการแสดงความเห็นในเฟซบุ๊ก

(Index: ASA 39/5412/2016)
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ข้อมูลที่เก็บไว้โดยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือจากการสื่อสารของของพวกเขาและที่ถูกมองว่า 

มีความอ่อนไหวหรืออาจส่งผลกระทบทางการเมือง จะถูกปิดกั้นโดยรัฐบางแห่ง ซึ่งเป็นการละเมิด

พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนหลายประการ การออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อจำากัดการไหลเวียนและ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลออนไลน์อย่างเสรี ยังจำากัดศักยภาพของภาคประชาสังคมในการสื่อสาร 

ยกตัวอย่างเช่น การจำากัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเป็นระยะ ซึ่งเกิดเพิ่มขึ้นใน

แอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง เป็นรูปแบบการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออก 

อย่างหนึ่ง ในปี 2559 มีการตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างสิ้นเชิงเป็นช่วงๆ ครั้งละสองถึงห้าวัน

ในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีในกาบอง แกมเบีย และคองโก ทั้งในแกมเบีย

และชาดซึ่งมีการจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายน 2559 เช่นกัน การเข้าถึงโซเชียลมีเดีย 

และแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรมอิเลกทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการสื่อสารอย่าง เฟซบุ๊กว็อทส์แอพและ 

ทวิตเตอร์ สามารถทำาได้โดยผ่านการใช้ VPNs (virtual private networksหรือ เครือข่ายเสมือน

ส่วนตัว)) เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้นเท่านั้น ส่วนในชาด ทางการยังคงปิดกั้นการเข้าถึงเว็บบล็อก

และเว็บข่าวต่างๆ ไปจนถึงปี 2560 กรณีที่เป็นการจำากัดสิทธิรุนแรงและต่อเนื่องมากสุดคือ 

การตัดอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคที่พูดภาษาอังกฤษของแคเมอรูนในเดือนมกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 

ภายหลังการประท้วงเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในศาลและโรงเรียน และการเรียกร้องอำานาจ 

การปกครองตนเองมากขึ้น

การเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตในเอธิโอเปีย

ทางการเอธิโอเปียเฝ้าติดตามอย่างเข้มงวดและถึงขั้นปิดกั้นการสื่อสารออนไลน์ มีการใช้

กฎหมายเพื่อเอาผิดทางอาญากับกิจกรรมออนไลน์ เป็นการจำากัดความสามารถที่จะประท้วง

อย่างสงบ53

นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนชาวเอธิโอเปียให้ข้อมูลกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า  

ในเดือนมีนาคม 2559 ไม่สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียและแอพพลิเคชันส่งข้อความอย่าง  

เฟซบุ๊ก, ว็อทส์แอพ และทวิตเตอร์ได้เลยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่โอโรเมียซึ่งมีการประท้วงต่อต้าน 

แผนการควบคุมจากเมืองหลวงคือแอดดิสอาบาบา และต่อมาเป็นการประท้วงการจับกุม 

โดยพลการและการกีดกันประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการตัดระบบ
53

53 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เอธิโอเปีย: รัฐบาลปิดกั้นเว็บไซต์ในระหว่างที่เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวาง เป็นการ

ปิดกั้นอย่างกว้างขวางและผิดกฎหมาย (Index: AFR 25/5312/2016)
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อินเทอร์เน็ตโดยสิ้นเชิงในเขตแอมฮารา แอดดิสอาบาบาและโอโรเมีย หลังนักกิจกรรมทาง 

การเมืองเรียกร้องให้มีการประท้วงระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 กองกำาลัง

ของรัฐบาลได้ใช้กำาลังปราบปรามต่อผู้ประท้วงจนเกินกว่าเหตุ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 

100 คน 

นักกิจกรรมทางการเมืองและอื่นๆ ต้องถูกจับกุมและตั้งข้อหาตามพระราชบัญญัติประกาศ

ต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ.2552 (2009 Anti-Terrorism Proclamation - ATP) เนื่องจากการ

ทำากิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียรวมทั้งผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โยนาทาน 

เทสเฟย์ (Yonatan Tesfaye) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อก่อนหน้านี้ว่า Blue Party เขาถูกจับกุมโดย

ไม่มีข้อหาเมื่อเดือนธันวาคม2558และห้าเดือนต่อมา เขาถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายเนื่องจากเขา

วิพากษ์วิจารณ์นโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลผ่านเฟซบุ๊ก54 บล็อกเกอร์จาก เพจ Zone 955  

ซึ่งถูกควบคุมตัวเป็นเวลา 500 วันระหว่างปี 2557-2558 ถูกตั้งข้อหาก่อการร้าย เนื่องจาก

ใช้ซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารของตน และเซลาเล็ม  

วอร์กาเลมาฮู (Zelalem Workalemahu) เพิ่งถูกศาลตัดสินจำาคุกกว่าห้าปีในเดือนพฤษภาคม 

2559 เนื่องจากจัดอบรมการเข้ารหัสข้อมูลออนไลน์56

ในเดือนมิถุนายน 2559 มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

ให้อำานาจกระทรวงยุติธรรมในการออกหมายเพื่อดักจับหรือเพื่อสอดแนมข้อมูล และสามารถ

ควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีข้อหาเป็นเวลาไม่เกินสี่เดือนสำาหรับผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการ 

กระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์

การแทรกแซงอย่างกว้างขวางของทางการและการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตเป็นการข่มขู่ต่อนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน ทำาให้พวกเขาไม่สามารถประท้วงและแสดงความเห็นและทัศนะของตนได้อย่าง

สันติ ทั้งยังเป็นเหตุให้ทางการใช้อำานาจปราบปรามการประท้วงอย่างทารุณ

54 55 56

54 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เอธิโอเปีย: ปล่อยตัวนักการเมืองฝ่ายค้านที่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากการโพสต์เฟซบุ๊ก

(แถลงการณ์ 6 พฤษภาคม 2559)

55 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำาปี 2558/2559 (Index: POL 

10/2552/2016)

56 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลและ OONI, เอธิโอเปียถูกปิดกั้น: มีหลักฐานว่ามีการปิดกั้นโซเชียลมีเดียและการ

เซ็นเซอร์ทางอินเตอร์เน็ตในเอธิโอเปีย (Index: AFR 25/5312/2016)
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4. พื้นที่ภาคประชาสังคมที่ถูกบีบให้เล็กลง

4.1 การโจมตีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ

“...[ในปี 2558] ได้เกิดปรากฏการณ์ของขบวนการประท้วงในวงกว้าง 
และระดับโลก นักกิจกรรมในหลายสิบประเทศสามารถจัดตั้งประชาชน 
ที่แสดงความไม่พอใจ รวบรวมจำ นวนคนให้มาชุมนุมได้มากอย่างที่ไม่เคยเป็น 
มาก่อน และทำ ให้เกิดกระแสความสนใจอย่างมากจากทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ”
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม 
กล่าวไว้ในรายงานปี 255857

57

สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบเป็นเงื่อนไขที่จำาเป็นในการทำางานสิทธิมนุษยชนให้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎบัตรระหว่างประเทศและภูมิภาคหลาย

ฉบับ58ซึ่งกำาหนดให้รัฐต้องเคารพ คุ้มครอง และปฏิบัติตามสิทธินั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติ การจำากัด

57 ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม 2558: ปีของสิทธิด้านการชุมนุม

และการสมาคม 2559, จาก http://freeassembly.net/reports/2015-year-in-review/

58 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ข้อ 20(1)); กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(ข้อ 21); อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ข้อ 5 (d) (ix)); อนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก(ข้อ 15); อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (ข้อ 11); ธรรมนูญ

แอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน (ข้อ 11); ธรรมนูญแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของเด็ก (ข้อ 8); 

ธรรมนูญอาหรับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ข้อ 28); อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (ข้อ 15); ปฏิญญา

ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ข้อ 5 และ 12)
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การชุมนุมอย่างสงบใดๆ ต้องกระทำาเท่าที่มีกฎหมายบัญญัติเท่านั้น และให้ทำาเฉพาะเท่าที่จำาเป็น

และได้สัดส่วนกับเป้าหมายที่ชอบธรรม

การชุมนุมสาธารณะเป็นเครื่องมือที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนใช้มาเป็นเวลานาน เพื่อผลักดันให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม แม้ที่ผ่านมาจะมีการเคลื่อนไหวผ่านเครือข่ายออนไลน์มากขึ้นก็ตาม 

แต่การประท้วงและการชุมนุมอย่างสงบไม่ได้มีบทบาทลดลงเลยในฐานะเป็นช่องทางสื่อสารการ

ต่อต้านหรือความไม่พึงพอใจต่อทางการ อาหรับสปริงเป็นหนึ่งในตัวอย่างของพลังประชาชนที่ 

มีพลวัตมากสุดเท่าที่เคยปรากฏปรากฏการณ์นี้แสดงให้โลกเห็นว่า การชุมนุมประท้วงเป็นการบอก

กับผู้มีอำานาจว่า คนธรรมดาสามัญไม่อาจอดทนยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ได้อีกต่อไป และการชุมนุม

ดังกล่าวยังสามารถนำามาซึ่ง การเปลี่ยนแปลงได้

ในเวลาเดียวกัน หลายประเทศตอบโต้กับปรากฏการณ์อาหรับสปริงด้วยวิธีการปราบปรามต่างๆ ที่

โหดร้ายและซับซ้อน รัฐบาลประเทศต่างๆ มีแนวโน้มจะมองว่าการรวมตัวจัดตั้งเป็นภัยคุกคามต่อ

อำานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจของระบบที่เป็นอยู่ เพราะเป็นพลังที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เกิดขึ้น 

อยา่งไมเ่ปน็ทางการ และมคีวามเลือ่นไหล ทัง้ยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเปดิโปงใหค้นทัง้โลกเหน็ถงึการปฏบิตัิ 

มิชอบได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการใช้กำาลังโดยไม่จำาเป็นและเกินขอบเขตของกองกำาลังความมั่นคง 

เพื่อปราบปรามการชุมนุมและทำาการสอดแนม เพื่อการควบคุมตัวโดยพลการ การทรมาน และการ

ปฏิบัติที่โหดร้าย การบังคับใช้โทษประหาร และการใช้กฎหมายเผด็จการอื่นๆ รวมทั้งการกำาหนด

ระเบียบหรือขั้นตอนปฏิบัติที่ยุ่งยากเพื่อขัดขวางไม่ให้ประชาชนจัดการชุมนุมประท้วงอย่างสงบได้

ง่ายๆ59

การชุมนุมอย่างสงบ ทั้งการประชุม การนัดหยุดงาน การเดินขบวน การเดินรณรงค์ และการปิดล้อม 

สถานที่ มักจะถูกปราบปรามโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าการกระทำาของพวกเขาไม่มีท่าทีจะส่ง

ผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือความมั่นคงแห่งชาติแต่อย่างใด ทางการใน

หลายประเทศ ได้สลายการชุมนุมประท้วงอย่างสงบ เพียงเพราะเป็นกิจกรรมที่รบกวนกับภาคธุรกิจ

หรือกีดขวางการจราจร รัฐบาลในหลายประเทศได้ตัดหรือปิดกั้นการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและ 

โซเชียลมีเดีย โดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการชุมนุมประท้วงอย่างสงบ

ประเทศอื่นๆ ได้บังคับใช้กฎหมายเพื่อจำากัดศักยภาพของบุคคลที่จะรวมตัวชุมนุมเพื่อแสดงออก 

หรือเพื่อแสดงความสนับสนุนประโยชน์ร่วมกันและความเห็นหรือทัศนะทางการเมือง ตัวอย่างเช่น 

ในเกาหลีใต้ แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุม แต่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติใน

59 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ห้าปี หลังอาหรับสปริง 2559 จาก www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/

arab-spring-five-years-on/
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ประเทศอื่นๆ ที่กำากับดูแลการชุมนุม ได้กำาหนดขั้นตอนการแจ้งที่ยุ่งยาก เพื่อทำาให้การนัดชุมนุม

สาธารณะเป็นไปได้ยาก หรือเป็นการขัดขวางการชุมนุมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึ้นเป็นการ

เร่งด่วน หรือเป็นการให้อำานาจทางการในการสั่งห้ามการชุมนุมบางประเภทอย่างสิ้นเชิง60

ในคาซัคสถานทางการได้ใช้อำานาจฝ่ายบริหารควบคุมตัวบุคคลอย่างน้อย 32 คนเป็นเวลา 10-15 

วันในเดือนพฤษภาคม2559 ส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาโพสต์ความเห็นในโซเชียลมีเดียระบุว่าจะ

ไปร่วมการชุมนุมประท้วง ในเดือนมกราคม2560 ศาลภาคในเขตคาซัคสถานตะวันตกพิพากษายืน

ให้จำาคุกห้าปีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสองคน

โดยมีการตั้งข้อหาต่อพวกเขารวมทั้งการใช้โซเชียลมีเดียและบริการส่งข้อความเพื่อจัดการชุมนุม 

“ที่ผิดกฎหมาย” และเรียกร้องให้มีคนมาร่วมชุมนุม และการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของทางการ 

ศาลสั่งจำาคุกพวกเขาโดยให้ต้องไปใช้โทษจำาคุกในเรือนจำาทางตอนเหนือของคาซัคสถาน ซึ่งอยู่

ห่างจากบ้านของพวกเขากว่า 1,500 กิโลเมตร ซึ่งดูเหมือนเป็นการเตือนบุคคลอื่นไม่ให้จัดตั้งหรือ 

เข้าร่วมการประท้วง “ที่ผิดกฎหมาย”61

ผู้พิทักษ์แหล่งน้ำ  
ในเขตสแตนดิงร็อค
สหรัฐอเมริกา
ภาพ นักกิจกรรมรวมตัวกันอยู่หน้าสำ นักงาน Army Corps of 
Engineers Office เพื่อประท้วงต่อต้านท่อส่งน้ำ มันดาโกตาแอคเซส
(Dakota Access Pipeline),
10 มีนาคม 2560 วอชิงตันดีซี
© Alex Wong/Getty Images

ขบวนการปกป้องแหล่งน้ำาในเขตสแตนดิงร็อคก่อตั้งขึ้นโดยชนพื้นเมืองและพันธมิตร ก่อตั้งขึ้น

เมื่อเดือนเมษายน 2559 หลังจากมีแผนการก่อสร้างท่อส่งน้ำามันดาโกตาแอคเซสลอดผ่านแม่น้ำา 

มิสซูรี ซึ่งเป็นแม่น้ำาสายหลักที่สะอาดสำาหรับใช้ในเขตชนพื้นเมืองเผ่าสแตนดิงร็อคซู และ 

เผ่าอื่นๆ รวมทั้งชุมชนทั่วไปที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองที่อยู่ด้านท้ายน้ำา โครงการก่อสร้างนี้อาจ 

ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นที่ฝังศพบรรพชนอาจส่งผลร้ายแรงต่อประชาชนในพื้นที่

ในการเข้าถึงน้ำาสะอาด

60 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบในเกาหลีใต้และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ (Index: ASA 25/5099/2016)

61 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, คาซัคสถาน: ศาลพิพากษายืนต่อนักโทษด้านความคิด Maks Bokaev และ Talgat 

Ayan (Index: EUR 57/5599/2017)
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สมาชิกของขบวนการสแตนดิงร็อคได้ประกาศอย่างสม่ำาเสมอและเปิดเผยว่า พวกเขาเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน แต่ที่ผ่านมา 

กองกำาลังของรัฐบาลก็มักใช้กำาลังกับพวกเขาโดยไม่จำาเป็นและเกินกว่าเหต ุ

ยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ดูเหมือนว่าทางการจะใช้สารเคมีที่ก่ออาการ 

ระคายเคืองฉีดเข้าใส่โดยไม่เลือกเป้าหมาย และโดยทางฝ่ายผู้ชุมนุมไม่ได้เป็นฝ่ายยั่วยุมาก่อน 

ทั้งยังเข้าจับกุมและตรวจค้นร่างกายโดยให้ถอดเสื้อผ้าต่อประชาชนอย่างน้อย 140 คน ในเดือน

พฤศจิกายน หน่วยงานความมั่นคงที่มีอาวุธครบมือได้ฉีดพ่นน้ำาใส่ผู้ชุมนุมประท้วงอย่างสงบ

เป็นเวลาหลายชั่วโมง ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นจนเป็นน้ำาแข็ง ทำาให้พวกเขาเสี่ยงที่จะได้รับ 

บาดเจ็บ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ส่งผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนไปที่สแตนดิงร็อค 

สี่ครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้กระตุ้นทางการให้ปฏิบัติตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศ ที่จะสนับสนุนการใช้สิทธิในการชุมนุมประท้วงอย่างสงบ

เสียงเรียกร้องของหน่วยงานให้รัฐบาลกลางสอบสวนกรณีการปราบปรามการชุมนุมที่สแตนดิง

ร็อคกลับถูกเพิกเฉย 

ในปี 2560 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ได้มีบันทึกข้อความเรียกร้อง 

หน่วยงานต่างๆ ให้เร่งดำาเนินการตามโครงการท่อส่งน้ำามันดาโกตาแอคเซสจนแล้วเสร็จโดยเร็ว  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ยุติการก่อสร้างท่อน้ำามัน และให้ 

ดำาเนินการตรวจสอบผลกระทบของโครงการนี้ต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิของชนเผ่าโดยทันที และ

ให้ขอความยินยอมโดยสมัครใจ เป็นการขอล่วงหน้าและมีการให้ข้อมูล จากกลุ่มชนพื้นเมือง  

ก่อนจะให้ความเห็นชอบต่อโครงการลักษณะเช่นนี้ในอนาคต

4.2 การปิดกั้นสิทธิในการสมาคม
สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมเปิดโอกาสให้บุคคลจัดตั้งหรือเข้าร่วมกลุ่มอย่างเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ เพื่อปฏิบัติการร่วมกัน นับเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการทำางานของนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎบัตรระหว่างประเทศและภูมิภาคหลายฉบับ62  
62 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ข้อ 17); กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

(ข้อ 22); อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ข้อ 5 (d) (ix); อนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก (ข้อ 15); อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (ข้อ 11); ธรรมนูญ

แอฟริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชน (ข้อ 10); ธรรมนูญอาหรับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ข้อ 28); อนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (ข้อ 16); ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (ข้อ 5 และ 13) 
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ซึ่งกำาหนดให้รัฐต้องสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นผล และให้งดเว้นจาก 

การกำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนซึ่งอาจเป็นการสร้างข้อจำากัดที่ไม่เหมาะสม

ประเทศต่างๆ มีพันธกรณีต้องกำาหนดกรอบกฎหมายเพื่อการจัดตั้งองค์กร ต้องงดเว้นจากการ 

ขัดขวางอย่างไม่เหมาะสมต่อการใช้สิทธิดังกล่าว และต้องคุ้มครององค์กรเหล่านี้ให้ปลอดพ้นจาก

การแทรกแซงของบุคคลที่สาม ประเทศต่างๆ มีพันธกรณีต้องใช้มาตรการเพื่อสนับสนุนและดูแล

ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ดำาเนินงานได้ และให้เคารพ

ความเป็นส่วนตัวขององค์กรและของสมาชิก สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมยังครอบคลุมถึงสิทธ ิ

ของกลุ่มต่างๆ ในการเข้าถึงเงินทุนและการครอบครองทรัพยากร

4.2.1 การจำ กัดการรับทุนจากต่างชาติ

สิทธิที่จะ “แสวงหา รับ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร” เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ได้รับการรับรองในข้อ 13 ของปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามความเห็นของผู้รายงาน

พิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม

“ความสามารถในการแสวงหา รับ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นเงื่อนไขที่จำาเป็น

ต่อการดำารงอยู่และการดำาเนินงานอย่างเป็นผลขององค์กร ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงใด 

ก็ตาม สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมไม่เพียงครอบคลุมความสามารถของบุคคลหรือ

นิติบุคคลที่จะจัดตั้งและเข้าร่วมองค์กรเท่านั้น หากยังรวมถึงการแสวงหา รับ และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากร ทั้งทรัพยากรมนุษย์และการเงิน ทั้งจากแหล่งทุนในประเทศ 

ต่างประเทศ และนานาประเทศ”63

แต่ในหลายประเทศทั่วทุกภูมิภาค สิทธิดังกล่าวกำาลังถูกโจมตี เพราะมีการออกและบังคับใช้กฎหมาย

ที่จำากัดสิทธิมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อควบคุมการเข้าถึงแหล่งทุนของหน่วยงานภาคประชาสังคม ทั้งแหล่งทุน 

จากต่างชาติและนานาประเทศ มีการเสนอและบัญญัติกฎหมายที่ควบคุมจำากัดการดำาเนินงานของ

หน่วยงานภาคประชาสังคมและการหาทุนในช่วงที่ผ่านมาในกว่า 90 ประเทศ64

63 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่าง

สงบ และการสมาคม, MainaKiai, UN Doc. A/HRC/23/39 (2556)

64 CIVICUS, อ้างถึงโดยผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, 2559, รายงานของผู้รายงาน

พิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, UN Doc. A/HRC/31/55 (2559), ย่อหน้า 28
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ในบางประเทศอย่างเช่นบาห์เรนและเบลารุสมีการห้ามรับทุนจากต่างชาติอย่างสิ้นเชิง65ในหลาย

ประเทศ66เช่น แอลจีเรีย มีการห้ามรับทุนจากต่างชาติเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเสียก่อน และต้อง 

มีการขออนุญาตเป็นการเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีข้อกำาหนดให้ต้องส่งเงินทุนผ่านช่องทาง 

การเงินที่รัฐบาลควบคุมเท่านั้น หรือจำากัดให้ขอทุนเฉพาะกิจกรรมบางประเภทหรือหน่วยงาน 

บางแห่ง องค์กรใดที่ทางการถือว่าเป็น “ของต่างชาติ” ก็จะต้องถูกบังคับให้ต้องทำาตามมาตรการ

ดังกล่าว67

ในเดือนมิถุนายน2559 มีการสั่งพักใบอนุญาตการรับทุนจากต่างชาติเป็นเวลา 180 วันสำาหรับ

สมาคมนักกฎหมาย (Lawyers Collective) ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญในอินเดีย ซึ่งชัดเจน

ว่าเป็นการพุ่งเป้าโจมตี กระทรวงมหาดไทยระบุว่าองค์กรพัฒนาเอกชนดังกล่าวได้ละเมิดข้อบท

หลายประการของพระราชบัญญัติ (การจดทะเบียน) การรับทุนจากต่างชาติ หน่วยงานดังกล่าว

มีชื่อเสียงในการเป็นผู้ริเริ่มการทำางานเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

และสิทธิด้านสุขภาพ68

ในเดือนกรกฎาคม 2559 รัฐสภาอิสราเอลได้ออกกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายความโปร่งใส  

(Transparency Law) กำาหนดเงื่อนไขการรายงานข้อมูลสำาหรับหน่วยงานที่รับทุนเกิน 50% จาก

รัฐบาลต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่วิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาลอิสราเอล69

ในอียิปต์ยังคงมีการสอบสวนทางอาญาต่อการรับทุนจากต่างชาติและการดำาเนินงานขององค์กร 

สิทธิมนุษยชน ซึ่งส่งผลให้มีการออกคำาสั่งห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน 17 ครั้งต่อ 7 องค์กร  

65 โปรดด ูWorld Organisation Against Torture (OMCT), การละเมดิสทิธขิององคก์รพฒันาเอกชนในการรบัทนุสนบัสนนุ: 

จากการคุกคามไปจนถึงการเอาผิดทางอาญารายงานประจำาปี 2556, จาก www.omct.org/files/2013/02/22162/

obs_annual_report_2013_uk_web.pdf, น. 42

66 ยกตัวอย่างเช่นบังคลาเทศ อียิปต์ อินเดีย โปรดดู World Organisation Against Torture (OMCT), การละเมิดสิทธิ

ขององค์กรพัฒนาเอกชนในการรับทุนสนับสนุน: จากการคุกคามไปจนถึงการเอาผิดทางอาญา รายงานประจำาปี2556, 

จาก www.omct.org/files/2013/02/22162/obs_annual_report_2013_uk_web.pdf, น. 42

67 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, แอลจีเรีย กฎหมายว่าด้วยการสมาคมฉบับใหม่ได้ถูกใช้เพื่อปิดปากหน่วยงานภาค

ประชาสังคม (แถลงการณ์, 7 พฤษภาคม 2556)

68 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อินเดีย: ต้องยกเลิกคำาสั่งพักใบอนุญาตองค์กรพัฒนาเอกชนสิทธิมนุษยชนที่รับ

ทุนจากต่างชาติ India: Suspension of human rights NGO’s foreign funding license must be revoked (ข่าว 3 

มิถุนายน 2559)

69 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำาปี 2559/2560 (Index: POL 

10/4800/2017)
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ทำาให้เกิดอุปสรรคในการดำาเนินงานของพวกเขา รัฐสภาได้ออกกฎหมายใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2559 ซึ่งจะปิดกั้นอย่างรุนแรงต่อการดำาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ปิดกั้นสิทธิที่จะ 

จดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมาย และปิดกั้นการเข้าถึงแหล่งทุนจากต่างชาติ ทั้งยังกำาหนด

ค่าปรับที่แพงมากหากมีการละเมิดข้อบทเหล่านี้ กฎหมายเหล่านี้อยู่ระหว่างรอการลงนามโดย

ประธานาธิบดี และยังไม่มีผลบังคับใช้70

บางประเทศได้ใช้ขั้นตอนปฏิบัติของฝ่ายบริหาร อย่างเช่น กระบวนการจดทะเบียนที่ซับซ้อนหรือ

ขั้นตอนปฏิบัติด้านการเงินอย่างมิชอบ รวมทั้งการตรวจสอบด้านภาษี เพื่อบีบบังคับให้นักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนและหน่วยงานภาคประชาสังคมต้องยุติหรือจำากัดการดำาเนินงานของตน

ในสหราชอาณาจักร องค์กรมุสลิมและหน่วยงานเพื่อสังคมอื่นๆ ที่ดำาเนินงานในประเทศ และ

ทางการเห็นว่าทำางานในประเด็นที่ “อ่อนไหว” ต้องเผชิญความยุ่งยากอย่างมากในการส่งมอบ

และการใช้เงินทุน นอกจากนั้น พระราชบัญญัติความโปร่งใสและการล็อบบี้ (Transparency and 

Lobbying Act) และพระราชบัญญัติการรณรงค์ของหน่วยงานที่ไม่ใช่พรรคการเมืองและการบริหาร

สหภาพแรงงาน (Non-Party Campaigning and Trade Union Administration Act) ส่งผลกระทบ 

อย่างรุนแรงต่อการดำาเนินงานของหน่วยงานเพื่อสังคมในช่วงที่มีการเลือกตั้ง เป็นเหตุให้หลาย 

หน่วยงานเลือกที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของตน เพราะกลัวว่าอาจทำาให ้

เกิดความเข้าใจผิด และอาจถูกตีความเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าหน่วยงานของตนได้เข้าร่วมในกิจกรรม 

ทางการเมือง ทั้งๆ ที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมาย71แม้ในกรณีที่หน่วยงานภาคประชาสังคมสามารถ 

รับทุนจากต่างชาติได้ตามกฎหมาย ก็อาจถูกตราหน้าว่าเป็น “หน่วยงานที่เป็นตัวแทนต่างชาติ”  

ทำาให้เกิดตราบาปกับพวกเขา และทำาให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น

กฎหมายว่าด้วย “หน่วยงานที่เป็นตัวแทนต่างชาติ” 
รัสเซีย

ในเดือนกรกฎาคม2555 ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน (Vladimir Putin)แห่งรัสเซียได้เห็นชอบ

ให้ออกกฎหมายซึ่งจัดสถานะองค์กรพัฒนาเอกชนว่าเป็น “หน่วยงานที่เป็นตัวแทนต่างชาติ”  

กรณีที่รับทุนจากต่างชาติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกนิยามอย่างหลวมๆ ว่าเป็น “พฤติกรรม

70 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อียิปต์: การลงนามร่างพระราชบัญญัติองค์กรพัฒนาเอกชนฉบับใหม่จะถือเป็น  

“ใบสั่งฆ่า” กลุ่มสิทธิในอียิปต ์ (Index: MDE 12/5171/2016)

71 ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม, เมษายน 2559, จาก http:// 

freeassembly.net/news/statement-united-kingdom-follow-up/
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ทางการเมอืง” องคก์รพฒันาเอกชนเหลา่นัน้จะถกูขึน้บญัชเีปน็ “หนว่ยงานทีเ่ปน็ตวัแทนตา่งชาต”ิ  

และต้องจดทะเบียนและอยู่ใต้การกำากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม

ในเดือนมิถุนายน 2559 ประธานาธิบดีปูตินได้เห็นชอบให้ออกกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม

ของคำาว่า “กิจกรรมทางการเมือง” การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ “ว่าด้วยหน่วยงานที่ไม่ใช่

เชิงพาณิชย์” ได้ครอบคลุมเหตุผลประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะและการเข้าร่วมในเกือบ

ทุกรูปแบบ 

แม้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนั้น ไม่ครอบคลุมการดำาเนินงานในสาขาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 

ศิลปะ การดูแลสุขภาพ สังคมสงเคราะห์ และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า 

หน่วยงานซึ่งทำางานในเรื่องดังกล่าวต้องจดทะเบียนเป็น “หน่วยงานที่เป็นตัวแทนต่างชาติ”  

เป็นเหตุให้องค์กรพัฒนาเอกชนแทบทั้งหมดที่รับทุนจากต่างชาติต้องถูกขึ้นทะเบียนเป็น  

“หน่วยงานที่เป็นตัวแทนต่างชาติ” ไม่ว่าจะมีการดำาเนินงานในลักษณะใดๆ ก็ตาม

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ถูกขึ้นทะเบียนในลักษณะนี้ ต้องประสบปัญหาการตัดสินใจที่ยากลำาบาก 

โดยอาจเลือกรับทุนสนับสนุนจากต่างชาติต่อไปและถูกจัดประเภทว่าเป็น ”หน่วยงานที่เป็น

ตวัแทนตา่งชาต”ิ หรอืปฏเิสธทีจ่ะรบัทนุจากตา่งชาต ิและตอ้งพึง่พาเงนิทนุภายในประเทศเทา่นัน้  

รวมทั้งการรับทุนจากประธานาธิบดีหรือหน่วยงานในท้องถิ่น ทางการรัสเซียส่งสัญญาณบอก

องค์กรพัฒนาเอกชนว่า แม้ว่าพวกเขาจะสามารถใช้ทุนต่างชาติต่อไปได้ แต่การทำาเช่นนั้นจะ

ส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างมากเมื่อพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายและชื่อเสียง จนถึงเดือน

พฤศจิกายน 2559 มีหน่วยงานอย่างน้อย 27 แห่งที่ต้องปิดตัวลงไป หลังถูกจัดประเภทว่าเป็น  

“หน่วยงานที่เป็นตัวแทนต่างชาติ”72 มีการใช้อำานาจตามกฎหมายนี้เพื่อขัดขวางและทำาลาย 

ชื่อเสียงขององค์กรพัฒนาเอกชนจำานวนมาก ส่งผลให้เกิดบรรยากาศของความหวาดระแวงและ 

ความไม่อดทนอดกลั้น
7 2 7 2 

4.2.2 การจำ กัดการจดทะเบียน 

ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำาหนดให้บุคคลมีสิทธิในการจัดตั้ง เป็นสมาชิก และร่วม

กจิกรรมกบัองคก์รพฒันาเอกชน สมาคม หรอืกลุม่ตา่งๆ ทีท่ำางานสง่เสรมิและปกปอ้งสทิธมินษุยชน73 

ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำาคัญของสิทธิในการสมาคม
72 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รัสเซีย: หน่วยงานเพื่อประชาชน สี่ปีของกฎหมาย “หน่วยงานต่างชาติ” ในรัสเซีย 

ผลกระทบต่อสังคม(Index: EUR 46/5147/2016)

73 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล พ.ศ. 2541, ข้อ 5
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การห้ามไม่ให้จดทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียนองค์กร เป็นวิธีการง่ายๆ ที่รัฐใช้เพื่อขัดขวาง 

ไม่ให้บุคคลสามารถรวมตัวเป็นองค์กรได้ ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้กำาหนด

ขั้นตอนการจดทะเบียนหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ยุ่งยากมาก เป็นวิธีการที่นำามาใช้กับหน่วยงาน

ที่รัฐมองว่าเป็น “พวกสร้างปัญหา”  

ในบาห์เรนองค์กรพัฒนาเอกชนไม่สามารถดำาเนินงานอย่างเสรีและปลอดจากการแทรกแซงของ

รัฐบาลได้ องค์กรหลายแห่งเลือกจะไม่จดทะเบียนเนื่องจากมีกฎหมายควบคุมองค์กรพัฒนาเอกชน

อย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำานาจทางการในการแทรกแซงโดยตรงต่อกิจการภายในและ

การดำาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางานที่สำาคัญด้านสิทธิมนุษยชน 

ของบาห์เรนคือ ศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชน (Centre for Human Rights) ก็ถูกคำาสั่งห้ามไม่ให้ดำาเนินงาน 

ต่อไปเมื่อปี 2547 

ในปี 2558 แองโกลาได้ออกกฎหมายที่มีข้อจำากัดอย่างเข้มงวดต่อองค์กรที่พยายามจดทะเบียน  

โดยกำาหนดให้ต้องแสดงรายงานการเงินด้วย74ในปี 2558 สมัชชาประชาชนแห่งชาติ (National 

People’s Congress) ของจีนได้ออกกฎหมายควบคุมองค์กรพัฒนาเอกชนต่างชาติและเครือข่าย

ในประเทศ โดยให้อำานาจกระทรวงความมั่นคงสาธารณะในการกำากับดูแลการจดทะเบียนองค์กร

พัฒนาเอกชน และการดูแลการดำาเนินงานขององค์กรเหล่านั้น ทำาให้เกิดความกลัวว่าจะมีการใช้

กฎหมายนี้เพื่อข่มขู่และดำาเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนของซูดานใต้ พ.ศ. 2559 กำาหนดให้องค์กรพัฒนา

เอกชนที่จดทะเบียน หรือต่ออายุการจดทะเบียน ต้องแสดงรายงานการดำาเนินงาน รายงานการเงิน

ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชี บัญชีทรัพย์สิน แผนการดำาเนินงานและงบประมาณสำาหรับปีงบประมาณ

ต่อไป และรายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งที่เป็นคนในประเทศและต่างประเทศและตำาแหน่งของพวกเขา75

พระราชบัญญัติว่าด้วยองค์กรพัฒนาเอกชนของยูกันดาผ่านเป็นกฎหมายเมื่อปี 2559 ปิดกั้นไม่ให้

หน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ทางการมองว่า “ขัดกับ” กฎหมายของยูกันดาสามารถจดทะเบียนได้ 

ข้อบทดังกล่าวมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อหน่วยงานบางแห่งที่ทำางานในประเด็นสิทธิของผู้มีความ

หลากหลายทางเพศ พนักงานบริการ และผู้ใช้ยา รวมทั้งหน่วยงานที่รณรงค์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์

74 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำาปี 2558/2559 (Index: POL 

10/2552/2016)

75 Radio Tamazuj, ส.ส.ซูดานใต้ผ่านกฎหมายจำากัดการทำาหน้าที่ของกลุ่มช่วยเหลือจาก https://radiotamazuj.org/

en/article/s-sudan-mps-pass-law-restricting-aid-groups, 2559
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และสิทธิทางเพศของผู้หญิง รวมทั้งงานรณรงค์การเข้าถึงการทำาแท้งที่ปลอดภัย76 พระราชบัญญัต ิ

(แก้ไขเพิ่มเติม) การจดทะเบียนองค์กรพัฒนาเอกชน พ.ศ. 2549 ทำาให้องค์กรพัฒนาเอกชนที ่

ดำาเนินงานโดยไม่จดทะเบียนกลายเป็นองค์กรเถื่อนไป77

ในตุรกี สมาคมและองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียน 375 แห่งถูกปิดอย่างถาวรและมีการยึด

ทรัพย์สิน เป็นมาตรการที่ให้อำานาจอย่างกว้างขวางตามพระราชกฤษฎีกาหมายเลข 667 ที่ออกมา

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หน่วยงานเหล่านี้ถูกสั่งปิด

เนื่องจากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้าย หรือเป็น “โครงสร้าง การรวมตัวหรือ

กลุ่มที่ดำาเนินการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ” องค์กรพัฒนาเอกชนที่สั่งปิดรวมถึงหน่วยงาน

สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นหลายสิบแห่ง องค์กรสิทธิสตรี สมาคมวัฒนธรรมใน

ท้องถิ่น สมาคมที่ทำางานสงเคราะห์คนยากจน สมาคมนักศึกษาและนักธุรกิจ และแม้กระทั่งสมาคม

กีฬา78

4.3 การจำ กัดเสรีภาพในการเดินทาง
หลายประเทศกำาหนดมาตรการจำากัดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเดินทาง ทั้งภายในประเทศของตน 

และต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อจำากัดหรือขัดขวางการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 

การร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและภูมิภาค และโอกาสที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

จะเข้าถึงความสนับสนุนจากนานาประเทศ 

การจำากัดการเดินทางมีได้ในหลายรูปแบบ รวมทั้งคำาสั่งห้ามเดินทาง โดยเป็นผลมาจากกระบวนการ

ยุติธรรมที่ไม่ได้อยู่บนฐานข้อเท็จจริงที่พุ่งเป้าโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การจำากัดเช่นนี้อาจ

เกิดขึ้นตามคำาสั่งของประเทศที่เป็นเป้าหมายการเดินทาง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ให้วีซ่า หรืออาจทำาให้

ขั้นตอนการขอวีซ่ายุ่งยากเกินกว่าความเป็นจริง มาตรการบางอย่างขัดขวางไม่ให้นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน สามารถรับรองการมาเยือนจากหน่วยงานสนับสนุนต่างประเทศได้ ทำาให้ไม่มีโอกาส 

76 เอกสารแสดงจุดยืนต่อพระราชบัญญัติองค์กรพัฒนาเอกชน 2559 20 มีนาคม 2559, Human Rights Awareness 

and Promotion Forum, จาก http://hrapf.org/publications/legal-analyses/, น. 4

77 เอกสารแสดงจุดยืนต่อพระราชบัญญัติองค์กรพัฒนาเอกชน 2559 20 มีนาคม 2559, Human Rights Awareness 

and Promotion Forum จาก http://hrapf.org/publications/legal-analyses/, น. 2

78 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ตุรกี: ข้อมูลเพิ่มเติม – ตุรกีสั่งปิดองค์กรพัฒนาเอกชนหลายร้อยแห่งโดยถาวร (Index: 

EUR 44/5208/2016)
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ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพจากวิทยากรต่างประเทศ ในหลายโอกาสที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่าย

วิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมักถูกสั่งห้ามเข้าประเทศ หรือถูกส่งกลับระหว่างทำางานวิจัย 

ในปี 2558 อาห์เหม็ด มันซูร์ (Ahmed Mansoor) ได้รับรางวัลนักปกป้องสิทธิมนุษยชน Martin  

Ennals Human Rights Defender Award แต่ทางรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ห้ามไม่ให้เขา 

เดินทางไปร่วมพิธีรับรางวัลที่สวิตเซอร์แลนด์79ทางการได้ยึดหนังสือเดินทางของเขาเอาไว้เมื่อ 

ปี 2554 ช่วงที่จับตัวเขาไว้โดยพลการรวมทั้งบุคคลอื่นอีกสี่คน เช่นเดียวกับยุทธวิธีอื่นๆ ที่กล่าวถึง 

ในรายงานนี้ การจำากัดการเดินทางมักเป็นสัญญาณว่าจะมีการละเมิดและการโจมตีที่ร้ายแรงขึ้น

กว่านี้อีก ในเดือนมีนาคม 2560 อาห์เหม็ดมันซูร์ถูกจับกุมที่บ้านตัวเอง ขณะที่เขียนรายงานนี้  

ยังไม่มีใครทราบชะตากรรมของเขา80

ในปี 2559 ซีริล อัลเมดา (Cyril Almeida) ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Dawn ถูกขึ้นบัญชี

ห้ามเดินทางออกนอกประเทศของปากีสถาน หลังจากสำานักนายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย

ต่อรายงานข่าวหน้าหนึ่งที่เขาเขียนเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ81 อีกไม่กี่วัน 

ต่อมามีการลบชื่อซีริล อัลเมดาออกจากบัญชีห้ามออกจากประเทศ82 ยุทธวิธีข่มขู่เช่นนี้มีเป้าหมาย

เพื่อปิดปากผู้สื่อข่าวและหยุดยั้งไม่ให้พวกเขาทำาหน้าที่ของตน 

อับดลุ ฟาตมูา (Abdul Fatouma) นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนถกูขดัขวางไมใ่หเ้ดนิทางเมือ่ไมน่านมานี ้ 

ภายหลังถูกจับกุมที่เมืองฟรีทาวน์ เมืองหลวงของเซียราลีโอนช่วงปลายเดือนมกราคม 2560 อับดุล  

ฟาตูมาถูกจับกุมหลังจากเขาแสดงความเห็นท้าทายรัฐบาลและคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต

ว่าขาดความโปร่งใส เขาได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีข้อหา แต่ต้องยอมมอบหนังสือเดินทางให้กับ

ทางการเป็นเวลา 45 วัน83

ในมาเลเซยี ทางการไดอ้อกคำาสัง่หา้มเดนิทางโดยพลการตอ่นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน รวมทัง้ซลุกฟิล ี 

อันวา อัลฮัค (Zulkiflee Anwar Ulhaque) (ซูนาร์) นักเขียนการ์ตูน นักกิจกรรมทางการเมือง และ

79 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกคำาสั่งห้ามไม่ให้เดินทาง(Index: MDE 25/2464/2015)

80 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ยังไม่มีใครทราบว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนอยู่ที่ไหน(Index: MDE 25/5923/2017)

81 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ปากีสถาน: ยกเลิกคำาสั่งห้ามเดินทางที่บังคับต่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ Dawn, 2559 

(แถลงการณ์, 11 ตุลาคม 2559)

82 The Guardian, ปากีสถานยกเลิกคำาสั่งห้ามเดินทางสำาหรับผู้สื่อข่าวซึ่งเขียนบทความที่ทำาให้กองทัพโกรธ จาก www.

theguardian.com/world/2016/oct/14/pakistan-journalist-cyril-almeida-travel-ban-lifted

83 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, การควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตในเซียราลีโอน เป็นความพยายาม

จำากัดเสรีภาพในการแสดงออก (แถลงการณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2560)
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นักวิจารณ์รัฐบาล ในเดือนตุลาคม2559 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแจ้งเขาว่ามีคำาสั่งห้ามเดินทาง

ขณะที่เขาอยู่ที่สนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างที่จะเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วม

ประชุมงานส่วนตัว เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้เหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลที่สมควรใดๆ ว่าเหตุใดจึงมี

คำาสั่งห้ามเดินทางดังกล่าว84

คำ สั่งห้ามเดินทางการอายัดทรัพย์สินและการบุกตรวจค้น
สำ นักงานองค์กรพัฒนาเอกชนในอียิปต์

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทางการอียิปต์ได้เร่งปราบปรามหน่วยงานภาคประชาสังคมอย่าง

เข้มงวดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยอ้างว่าเป็นการสอบสวนความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับ 

การทำางานของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนและการขอรับทุนของพวกเขา เป็นเหตุให้ทางการสั่งห้าม 

นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน 17 คนไมใ่หเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ และยงัอายดัทรพัยส์นิของหนว่ยงาน  

10 แห่งและบุคคล 10 คน นอกจากนี้ศาลยังออกหมายเรียกเพื่อสอบปากคำาเจ้าหน้าที่ของ 

หน่วยงานเหล่านั้นด้วย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตำารวจได้บุกตรวจค้นและสั่งปิดศูนย์บำาบัดฟื้นฟูเหยื่อจากความรุนแรง 

อัล-นาดิม (al-Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence) ซึ่งทำางานเกี่ยวกับ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความช่วยเหลือเหยื่อของการทรมาน85 นพ.ไอดา ซาอีฟ 

อัล-ดอลา (Aida Seif al-Dawla) ผู้อำานวยการบริหารศูนย์อัล-นาดิมได้ถูกสั่งห้ามเดินทาง 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 แล้ว ในเดือนเดียวกัน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกสี่คนก็ถูกสั่ง

ห้ามเดินทาง รวมทั้งอาห์เหม็ด ราเกบ (Ahmed Ragheb) แห่งหน่วยงาน National Community  

for Human Rights and Law และมาเล็ค อัดลี (Malek Adly) แห่งศูนย์สิทธิทางเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งอียิปต์

ในเดอืนธนัวาคม 2559 เจา้หนา้ทีค่วามมัน่คงไดจ้บักมุอสัซา โซลมีนั (Azza Soliman) ผูอ้ำานวยการ 

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สตรี โดยจับกุมที่บ้านของเธอและพาไปสอบสวนโดยศาล 

ในข้อหาเกี่ยวกับการรับทุนจากต่างชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล เธอได้รับการปล่อยตัว 

85

84 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, มาเลเซีย: ยกเลิกคำาสั่งห้ามเดินทางสำาหรับซูนาร์ และผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล 

คนอื่นๆ (Index: ASA 28/5013/2016)  

85 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, การสั่งปิดศูนย์บำาบัดฟื้นฟูการทรมานที่มีชื่ออื้อฉาวในอียิปต์ (แถลงการณ์,  

9 กุมภาพันธ์ 2560)
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ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา86 การจับกุมตัวเธอมีขึ้นสามสัปดาห์หลังจากทางการสั่งห้ามไม่ให้เธอ 

เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเดินทางไปพบกับแหล่งทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ใน 

เดือนมิถุนายน 2559 มอซน์ ฮัสซัน (Mozn Hassan) สมาชิกกลุ่มสตรีศึกษานัสรา (Nazra for  

Feminist Studies) ก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินทางจากกรุงเบรุตเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริหารของพันธมิตรภูมิภาคเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงในภูมิภาคตะวันออกกลางและ

แอฟริกาเหนือ ในกรณีต่างๆ เหล่านี้ ทางการไม่ให้เหตุผลเลยว่าทำาไมต้องห้ามไม่ให้บุคคล 

เหล่านี้ขึ้นเครื่องบิน และปฏิเสธที่จะแสดงเอกสารอย่างเป็นทางการที่รับรองคำาสั่งห้าม 

เดินทางนั้น ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ของสำานักงานความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยได้

สอบปากคำานักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ค้นกระเป๋าเดินทางและโทรศัพท์ของพวกเขา รวมทั้ง

ยังยึดหนังสือเดินทางเอาไว้โดยไม่ให้เหตุผล ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขามักไม่ได้รับแจ้งว่า จะมี

การยกเลิกคำาสั่งห้ามเดินทางหรือไม่ และอย่างไร  

คำาสั่งห้ามเดินทางเช่นนี้ขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญของอียิปต์

เอง คำาสั่งห้ามเหล่านี้ยังละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเดินทาง เป็นการส่งสัญญาณอย่าง

ชัดเจนว่าทางการไม่ยินดีกับการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ 

86

86 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อียิปต์: นักสิทธิสตรีคนสำาคัญถูกจับกุมทำาให้ความกังวลเพิ่มขึ้นมาก (แถลงการณ์, 

7 ธันวาคม 2559)
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5. การปฏิบัติมิชอบโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

5.1 ภาคธุรกิจ
บริษัทมีความรับผิดชอบต้องเคารพสิทธิมนุษยชน ขอบเขตและนัยของความรับผิดชอบดังกล่าว 

ปรากฏตามรายละเอียดในหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights - หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติ)87  

ความรับผิดชอบที่จะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนกำาหนดให้บริษัท

“ต้องหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลกระทบร้ายแรงด้าน 

สิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของตน และให้แก้ไขผลกระทบดังกล่าว

หากเกิดขึ้นมา”

นอกจากนี้ยังกำาหนดให้บริษัท 

“ต้องหาทางป้องกันหรือควบคุมผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชน ที่เป็นผลลัพธ์

โดยตรงมาจากการดำาเนินงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจของตน 

แม้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะไม่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดผลกระทบดังกล่าวก็ตาม”

หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติรับรองบทบาทที่สำาคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในการ

ประเมินผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชนทั้งยังเตือนให้รัฐต่างๆ คำานึงถึงหน้าที่ที่จะต้องประกัน

ว่าจะไม่มีการขัดขวางการดำาเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมายและการดำาเนินงานโดยสันติของนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน

87 หลักการชี้นำาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: การปฏิบัติตามกรอบ “คุ้มครอง เคารพ และเยียวยา” 

ขององค์การสหประชาชาติ, UN Doc. HR/PUB/11/04 (2554)
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อย่างไรก็ดี นักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามและการโจมตีที่ร้ายแรง ทั้งที่เป็น

ผลงานของภาคธุรกิจหรือเป็นผลจากการดำาเนินงานของภาคธุรกิจ ข้อมูลจากรายงานช่วงที่ผ่านมา 

ระบุถึงรูปแบบการโจมตีและการจำากัดสิทธิที่เลวร้ายลง โดยเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของรัฐบาล

และหน่วยงานเอกชน เพื่อตอบโต้กับการทำางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน88

ในปี 2557คณะทำางานสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและ

ภาคธุรกิจอื่นๆ รายงานว่าได้รับข้อมูลที่ร้องเรียนเข้ามามากมายเกี่ยวกับการข่มขู่และการโจมต ี

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

“ข้อมูลเหล่านี้มีทั้งข้อกล่าวหาว่ามีการสังหาร การโจมตีทำาร้าย และการข่มขู่นักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนซึ่งรณรงค์ต่อต้านผลกระทบร้ายแรงจากบริษัทขุดเจาะเหมืองแร่ และ

ข้อกล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อชนพื้นเมืองจากการทำาเหมืองและโครงการไฟฟ้าพลังน้ำา  

คณะทำางานกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการโจมตีทำาร้ายและ 

การข่มขู่โดยรัฐและหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากรัฐที่มีต่อผู้ประท้วงต่อต้านผลกระ

ทบร้ายแรงจากการทำาธุรกิจและโครงการพัฒนาที่สำาคัญ ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและอาจจะ 

เกิดขึ้น”89

คณะทำางานเรียกร้องให้รัฐภาคีสหประชาชาติ 

“ประกันว่าจะมีการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งทำางานเพื่อสร้างจิตสำานึก

เกี่ยวกับผลกระทบของการทำาธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปการขนาดใหญ่และ

โครงการพัฒนาต่างๆ และสื่อสารให้ภาคธุรกิจทราบว่าจำาเป็นต้องมีการเคารพสิทธิของ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน”90

88 Global Witness, ฮอนดูรัส: ประเทศที่เสี่ยงตายมากสุดในโลกสำาหรับนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 2560 จาก 

www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-deadliest-country-world-environmental- 

activism/; รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม, Maina Kiai, 

UN Doc. A/HRC/29/25 (2015); รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน, Michel Forst, UN Doc. A/71/281 (2559)   

89 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานคณะทำางานว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ และ

วิสาหกิจอื่นๆ , UN Doc. A/HRC/26/25 (2014), น. 18

90 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานคณะทำางานว่าด้วยประเด็นสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติ และ

วิสาหกิจอื่นๆ , UN Doc. A/HRC/26/25 (2014), น. 22
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สถานการณ์ที่เลวร้ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งทำางานในประเด็นเกี่ยวกับที่ดิน อาณาบริเวณ 

และสิ่งแวดล้อม มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับ “ความไม่สมดุลทางอำานาจที่เป็นผลมาจากการทำาให้ 

สิ่งแวดล้อมกลายเป็นเพียงสินค้า”91 โดยรัฐและภาคธุรกิจงานวิจัยของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ยืนยันว่าเกิดความรุนแรงระดับสูงต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งทำางานในประเด็นเหล่านี้ กรณี

ส่วนใหญ่ที่บันทึกข้อมูลได้มักเกิดขึ้นในบริบทของโครงการของบริษัทที่มุ่งใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ92

ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคม 2559 สิโคสิพี ลาเดเบ หรือ “บาซูกา”  (Sikhosiphi “Bazooka” 

Rhadebe) นักปกป้องสิทธิในที่ดิน93 ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านในเมือง Lurholweni จังหวัดอีสเทิร์นเคป

แอฟริกาใต้ โดยชายสองคนซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เขาได้

รณรงค์ต่อต้านการทำาเหมืองไททาเนียมแบบเหมืองหาบ (opencast mining) และเหมืองโลหะหนัก

อื่นๆ ในที่ดินชุมชนในเขต Xolobeni โดยบริษัทลูกของบริษัท Mineral Commodities Limited จาก 

ออสเตรเลีย สมาชิกชุมชนบางคนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่กลัวว่าการให้สัมปทานทำาเหมือง จะส่งผล

ให้พวกเขาสูญเสียบ้านเรือนและที่ดิน และต้องได้รับผลกระทบด้านสุขภาพเนื่องจากมลพิษในน้ำา  

ส่วนคนอื่นๆ ในชุมชนเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างงาน ที่ผ่านมาทางการไม่สามารถจับตัวผู้สังหาร 

สิกีโฮสิพี ลาเดเบ หรือ “บาซูกา” ได้  

ในเดือนมิถุนายน 2559 ดอว์ มาร์ โช (Daw Mar Cho) และ ดอว์ มา แซนดา (Daw Ma Sanda)  

จากหมู่บ้านโทน (Thone) ภาคสะกาอิง ตอนกลางของเมียนมาได้รับจดหมายจากศาลแขวงเมือง 

Salingyi ว่า ถูกตั้งข้อหาต่างๆ รวมทั้งกรณีหมิ่นประมาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พวกเธอและ 

ชาวบ้านคนอื่นๆ ได้เข้าร่วมเดินขบวนต่อต้านการทำาเหมืองทองแดงที่เหมืองเลตปะด่องเมื่อ 

หนึง่เดอืนกอ่นหนา้นี ้พวกเธออาจไดร้บัโทษจำาคกุไมเ่กนิสีป่หีากศาลตดัสนิวา่มคีวามผดิ แมว้า่ในขณะ 

ที่เขียนรายงาน ทั้งสองคนยังไม่ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากศาล แต่ชาวบ้านที่บ้านโทนยังคง 

เดินหน้าประท้วง เนื่องจากเห็นว่าค่าชดเชยต่อการสูญเสียที่ดินเนื่องจากการทำาเหมืองน้อยเกินไป94

91 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเขากล้าพูดความจริงกับผู้มีอำานาจและถูก

สังหารอย่างเลือดเย็น: การวิเคราะห์สถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะอย่างเป็น

รูปธรรมเพื่อการคุ้มครองที่ดีขึ้น ปรับปรุงจาก UN Doc. A/71/281 (2559)

92 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เราปกป้องผืนดินด้วยเลือดของเรา: นักปกป้องที่ดิน อาณาบริเวณและสิ่งแวดล้อม

ในฮอนดูรัสและกัวเตมาลา, (Index: AMR 01/4562/2016)

93 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, แอฟริกาใต้: นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำาลังถูกโจมต ี (Index: AFR 53/4058/2016)

94 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ภูเขาแห่งหายนะ – การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนยังคงเกิดขึ้นที่เหมืองเลตปะ

ด่องในเมียนมา (Index: ASA 16/5564/2017)
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ในเดือนมกราคม ศาลสูงสุดแห่งอินเดียยกคำาร้องของปรียา พิลไล (Priya Pillai) นักรณรงค์กลุ่ม

กรีนพีซอินเดีย ที่ขอให้ศาลไม่รับฟ้องในคดีหมิ่นประมาท ซึ่งเธอถูกฟ้องโดยบริษัท Mahan Coal 

Ltd. ทางบริษัทกล่าวหาว่าเธอให้ข้อมูลในด้านลบเกี่ยวกับบริษัทต่อสาธารณะ และทำาการประท้วง

ต่อกรณีความผิดปรกติที่เกิดขึ้นอย่างจงใจในการทำาเหมือง คำาสั่งของศาลส่งผลให้เธอจะต้องเข้ารับ 

การพิจารณาคดีนี้ นับเป็นมาตรการทั้งทางกฎหมายและทางราชการที่เธอและกลุ่มกรีนพีซต้องเผชิญ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา95

ในรายงานฉบับล่าสุดของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน มีการระบุว่า 

“ระบบที่อ่อนแอเกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องเคารพสิทธิของนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำาให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้าน

สิ่งแวดล้อมได้รับความเสี่ยงภัย มีรายงานชี้ให้เห็นว่าภาคธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมทั้งการควบคุมจำากัดการจัดกิจกรรมที่ชอบด้วย

กฎหมาย การจำากัดการใช้สิทธิ และการพุ่งเป้าโจมตีโดยบริษัทรักษาความปลอดภัย

เอกชนในนามของบริษัทเจ้าของโครงการ แผนปฏิบัติการระดับชาติที่มีการจัดทำาขึ้นมา

นั้น มักไม่ให้ข้อชี้แนะต่อรัฐว่าควรลงโทษบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมิชอบ

เหล่านี้อย่างไร”96

อย่างไรก็ดี รัฐบาลหลายแห่งให้เหตุผลสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มบุคคลที่ประท้วงการแสวงหา

ประโยชน์จากที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ (ซึ่งมักรวมถึงที่ดินที่สืบทอดมาจากบรรพชนของ 

ชนพื้นเมือง) โดยบริษัทที่ทำาธุรกิจต่างๆ โดยรัฐมักอ้างว่ากลุ่มต่างๆ เหล่านี้ขัดขวางการพัฒนาและ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

95 Frontline Defenders, นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมต้องเผชิญกับการฟ้องคดีหมิ่นประมาททางอาญาจาก www. 

frontlinedefenders.org/en/case/environmental-campaigner-faces-criminal-defamation-case

96 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, พวกเขากล้าพูดความจริงกับผู้มีอำานาจและ 

ถูกสังหารอย่างเลือดเย็น: การวิเคราะห์สถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะอย่าง

เป็นรูปธรรมเพื่อการคุ้มครองที่ดีขึ้น ปรับปรุงจาก UN Doc. A/71/281 (2559)
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แม็กซิมา อากูยา
(MÁXIMA ACUÑA)
เปรู

ภาพ แม็กซิมา อากูยา ณ เมืองกาฮามารกา (Cajamarca)
เปรู 20 พฤษภาคม 2559 
© Raúl García Pereira/แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

แม็กซิมา อากูยาเป็นผู้ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมโกลด์แมน (Goldman Environmental Prize)  

ประจำาปี 2559 จากการทำางานปกป้องสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยในชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก

เหมืองทองคำา เธอเป็นเกษตรกรรายย่อยแบบพึ่งตนเองที่มาจากเมืองโซโรชูโก (Sorochuco) 

เขตกาฮามารกา (Cajamarca) ตอนเหนือของเปรู ตั้งแต่ปี 2554 เธอและครอบครัวมีปัญหา

ข้อพิพาททางกฎหมายกับบริษัททำาเหมืองยานาโกชา (Yanacocha) เกี่ยวกับทรัพย์สินและการ

ครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ทางบริษัทเหมืองแร่เรียกร้องให้แม็กซิมา อากูยาและ

ครอบครัวต้องย้ายออกจากที่ดิน และได้ฟ้องคดีทั้งอาญาและแพ่งเพื่อให้มีคำาสั่งทำาลายพืชผล

ของครอบครัวและเข้าครอบครองที่ดิน 

กว่า 6 ปีตั้งแต่ 2554 ถึง 2560 ที่แม็กซิมา อากูยาจึงต้องถูกดำาเนินคดีอาญาในคดีที่ไม่มีมูล  

เธอและครอบครัวถูกกล่าวหาในคดี “ยึด (ที่ดิน)” (Usurpación) ซึ่งเป็นอาชญากรรมโดยการ 

ยดึครองทีด่นิอยา่งผดิกฎหมายและโดยใชค้วามรนุแรง ในป ี2555 ศาลตดัสนิวา่เธอและครอบครวั 

มีความผิด และกำาหนดโทษจำาคุกแบบรอลงอาญาสามปี ในเดือนธันวาคม2557 ศาลเขตกาฮา-

มารกามีคำาสั่งว่าคำาสั่งศาลชั้นต้นเป็นโมฆะ และตัดสินว่าครอบครัวของเธอไม่มีความผิดฐาน 

ครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายตามที่บริษัทกล่าวหา ทางบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำาสั่งต่อ 

ศาลสูงสุดโดยศาลสูงสุดได้มีคำาพิพากษาในเดือนพฤษภา 2560 ว่าการฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีมูล

แต่อย่างใด

แม้ว่าคดีอาญาที่เกิดขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่การดำาเนินคดีดังกล่าวกับแม็กซิมา อากูยาได้ทำาให้

เกิดตราบาปแก่เธอและการทำางานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของเธอ สร้างภาพให้เธอเป็น 

อาชญากร สร้างความยุ่งยากให้กับครอบครัวของเธอ ที่เลวร้ายกว่านั้นคือการปล่อยข่าวลือ
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ที่เป็นเท็จในหมู่บ้าน โดยกล่าวหาว่าเธอหากินจากการทำางานด้านสิทธิมนุษยชน ตัวแทนจาก  

เหมืองยานาโกชามักกล่าวหาว่าเธอเป็นเพียง “ผู้บุกรุก” แม้ว่าที่ผ่านมาศาลยังไม่ได้พิพากษา

ว่าที่ดินเหล่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร 

แม็กซิมาและครอบครัวตกเป็นเป้าโจมตีของความรุนแรงและการคุกคามโดยตำารวจ โดยเป็น

ผลมาจากการปฏิเสธไม่ยอมย้ายออกจากที่ดิน ในเดือนพฤษภาคม 2557 คณะกรรมาธิการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (Inter-American Commission on Human Rights - IACHR) 

ได้ออกคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับแม็กซิมา อากูยาและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีก 45 คน 

ในชุมชนเกษตรกรรมของภูมิภาคกาฮามารกาเนื่องจากพวกเขาถูกข่มขู่ คุกคาม และตกเป็น

เป้าของการใช้ความรุนแรง คำาสั่งของศาลเป็นเหตุให้รัฐบาลเปรูต้องดำาเนินมาตรการที่จำาเป็น 

ในการประกันความปลอดภัยในชีวิตและสวัสดิภาพส่วนบุคคลของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

เหล่านี้97

97 
5.2 กลุ่มติดอาวุธ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งทำางานในพื้นที่ที่มีการขัดกันด้วยอาวุธ ต้องเผชิญกับการข่มขู่และปัญหา

ท้าทายอีกแบบหนึ่ง ผู้ที่ทำางานในพื้นที่ความขัดแย้งและรายงานข้อมูลการละเมิดและการปฏิบัติ 

มิชอบด้านสิทธิมนุษยชนมักต้องเผชิญกับการโจมตีทำาร้ายจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง  

ซึ่งมองว่าพวกเขาอาจเป็นศัตรูการโจมตีต่างๆ อาจมาจากโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐกลุ่ม

ติดอาวุธและกองกำาลังอื่นๆ98

การปฏิบัติมิชอบต่างๆที่มักเกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งทำางานในพื้นที่ความขัดแย้ง 

ประกอบดว้ยการสงัหารอยา่งมชิอบดว้ยกฎหมาย การลกัพาตวัและการจบัเปน็ตวัประกนั การทรมาน  

และการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่นๆ (รวมทั้งการข่มขืนกระทำาชำาเราและการใช้ความรุนแรงทางเพศ) และ

การบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐาน 

นับแต่พวกชาติพันธุ์ฮูตี (Huthi) และพันธมิตรได้เข้ามายึดเมืองซานาในเดือนกันยายน 2557 และ 

ยึดครองเมืองหลวงและบางส่วนทางตอนเหนือของเยเมนตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558 พวกเขาปิดกั้นสิทธิ

ที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสันติในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การยึดครอง

97 เปรู: แม็กซิมา อากูยา นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกดำาเนินคดีอาญาด้วยข้อหาที่ไม่มีมูล กรณีการบุกรุกที่ดิน (Index: 

AMR 46/5879/2017)

98 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน, สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, UN Doc. A/70/217 (2558)
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ของตนอย่างเข้มงวด พวกเขาจับกุมผู้วิพากษ์วิจารณ์และฝ่ายตรงข้ามโดยพลการ รวมทั้งผู้สื่อข่าว

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสมาชิกชุมชนบาไฮ(Baha’i) และยังบังคับให้บุคคลสูญหายหลายราย  

นอกจากนี้ยังสั่งปิดองค์กรพัฒนาเอกชนด้วย ทั้งนี้พวกเขาได้สั่งปิดองค์กรพัฒนาเอกชนไปอย่างน้อย  

278 แห่งในกรุงซานาภายในสิ้นปี 2558 ในเดือนมิถุนายน 2558 ผู้สื่อข่าวเก้าคนถูกจับกุมในการ

ตรวจค้นครั้งเดียวที่กรุงซานา โดยพวกเขายังคงถูกควบคุมตัวอยู่ขณะที่มีการเขียนรายงานนี้ ผู้สื่อข่าว 

บางส่วนทำางานกับสำานักข่าวออนไลน์ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มชาติพันธุ์อัล-อิสเลาะห์ (al-Islah) ซึ่ง

ต่อต้านการปกครองของฝ่ายฮูตี99

ในโคลอมเบีย แม้จะมีข้อตกลงด้านสันติภาพในปี 2559 การสังหารนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังคง 

เพิ่มขึ้น กลุ่มทหารบ้านยังคงปฏิบัติการต่อไป แม้ในความเป็นจริงจะต้องสลายกำาลังตั้งแต่ช่วง 10 ป ี

ที่ผ่านมาแล้ว และเชื่อว่ากลุ่มทหารบ้านเหล่านี้มีส่วนรับผิดชอบทั้งเพียงลำาพังหรือโดยร่วมมือ

กับหน่วยงานของรัฐ ในการโจมตีทำาร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลอื่นๆ อีกจำานวนมาก 

ตลอดทั้งปี 2559 จนถึงต้นปี 2560 องค์กรพัฒนาเอกชนรายงานข้อมูลว่า กลุ่มทหารบ้านจาก  

Gaitanista Self-Defence Forces of Colombia (AGC) ได้รุกล้ำาเข้ามาในพื้นที่ที่ได้รับความ 

ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม และพื้นที่ชุมชนในเมืองกาการิกา (Cacarica) เขตโชโก (Chocó) และ

ชุมชนสันติภาพ (Peace Community) ในเมืองซาน โฮเซ่ เด อะปาระตาโด (San José de Apartadó) 

เขตอันติโอเกีย (Antioquia)100

5.3 กลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร
กลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กรเป็นภัยและมีการคุกคามเป็นพิเศษต่อนักปกป้องสิทธิ

มนุษยชน โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีโครงสร้างอ่อนแอ ส่งผลให้มีการสร้างอิทธิพล

ยึดครองพื้นที่ มีการก่ออาชญากรรมและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากการ

ตรวจสอบ101หลายประเทศทั่วโลกต้องพึ่งพากลุ่มติดอาวุธเพื่อปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของ

99 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, “พ่อของฉันอยู่ที่ไหน?”: การควบคุมตัวและการสูญหายของบุคคลในเยเมนซึ่งเป็น

เขตยึดครองของเผ่าฮูตี 2559 (Index: MDE 31/4006/2016)

100 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก ประจำาปี 2559-2560, (Index POL 

10/4800/2017); แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, โคลอมเบีย: การสังหารบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยนักกิจกรรมตกเป็น 

เป้าหมายท่ามกลางกระบวนการสันติภาพ (แถลงการณ์ 7 กุมภาพันธ์ 2560)

101 Insight Crime: การสอบสวนและการวิเคราะห์อาชญากรรมที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร พัฒนาการและความรุนแรงของ

กลุ่มอาชญากรในละตินอเมริกาและแคริปเบียน 2557 จาก www.insightcrime.org/news-analysis/evolution-crime- 

violence-latin-america-caribbean
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สาธารณะ หรือได้ใช้ยุทธวิธีทางทหาร การอบรม และยุทโธปกรณ์โดยตำารวจและหน่วยงานบังคับใช ้

กฎหมายอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาท้าทายที่เกิดจากกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ 

ในหลายกรณี กลุ่มอาชญากรที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กรร่วมมือหรือปฏิบัติการโดยได้รับความยินยอม

จากรัฐ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งทำางานเปิดโปงการปฏิบัติมิชอบของพวกเขา และพยายาม 

เรียกร้องให้พวกเขาต้องรับผิดชอบ มักต้องเผชิญความรุนแรงและการข่มขู่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

มักประสบความยากลำาบากในการระบุตัวผู้ที่มุ่งปองร้ายกับตน หรือประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ 

เกิดขึ้น เป็นเหตุให้แทบไม่สามารถหาวิธีป้องกันตัวเองได้ ในบริบทที่กลไกการคุ้มครองของรัฐมีความ

อ่อนแอ 

ในฮอนดูรัส ทางการแสดงให้เห็นว่าไม่มีศักยภาพในการยุติความรุนแรงของกลุ่มอาชญากร ประกอบ

กับการทุจริตและการปฏิบัติมิชอบที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในบรรดาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ

กองกำาลังความมั่นคง เป็นเหตุให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ได้รับการคุ้มครอง ญาติของผู้เสียหาย

และพยานผู้รู้เห็นการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนมักตกอยู่ใต้ความเสี่ยง อเล็กซา (Alexa ไม่ใช่

ชื่อจริง) เป็นพยานที่ได้รับการคุ้มครองระหว่างการไต่สวนคดีต่อชายอย่างน้อยห้าคนซึ่งถูกจับกุม 

ฐานสังหารลูกเล็กของเธอสองคน ซึ่งคาดว่าเป็นผลงานของกลุ่มอาชญากรในพื้นที่ซึ่งพยายาม 

เอาตัวลูกของเธอไปเป็นสมาชิกกลุ่มด้วย มอริซิโอ (Mauricio) ลูกชายอีกคนหนึ่งของอเล็กซา 

ได้รับข้อความจากบุคคลไม่เปิดเผยชื่อขู่ฆ่าพวกเขาทั้งครอบครัว หากไม่ยอมย้ายออกไปจากพื้นที่ 

อเล็กซาและลูกชายที่เหลืออีกสองคนจึงต้องหนีไปยังเม็กซิโก102

การไม่ยอมรับบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยิ่งเลวร้ายมากขึ้น ในสถานการณ์ที่เกิดการ

ขัดกันด้วยอาวุธ หรือกรณีที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะมักเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงต้องเผชิญกับการกีดกันที่อยู่ชายขอบและการทำาลาย 

ชื่อเสียงในบริบทเช่นนั้น 

ในเม็กซิโก นับแต่ปี 2549 ประชาชนกว่า 30,000 คนหายตัวไป ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าในจำานวนนี้มี 

กี่คนตกเป็นเหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และกี่คนที่ถูกทำาให้สูญหายโดย 

หน่วยงานอื่นนอกเหนือจากรัฐ ที่เมือง Cuauhtémoc ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเม็กซิโก คนที่

พยายามตามหาญาติของตนที่หายตัวไป ถูกโจมตีโดยตรงเป็นการตอบโต้กับข้อเรียกร้องเพื่อให้ได้

ความจริงและความยุติธรรมของพวกเขา พวกเขาถูกข่มขู่และถูกคุกคาม บรรดาญาติและเพื่อนของ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงเกิดความหวาดกลัวที่จะแจ้งความต่อทางการ ในกรณีที่ญาติหรือเพื่อน

102 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, บ้านแสนรัก? บทบาทของฮอนดูรัส กัวเตมาลา และเอลซัลวาดอร์ที่ทำาให้วิกฤต 

ผู้ลี้ภัยเลวร้ายลงไปอีก (Index: AMR 01/4865/2016)
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ของตนสูญหายตัวไป เนื่องจากมีหลักฐานว่าเจ้าพนักงานของรัฐร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรรม และ

เนื่องจากผู้กระทำาผิดในกรณีเหล่านี้มักจะลอยนวลพ้นผิดเสมอ103

103 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ปฏิกิริยาที่เฉื่อยชา: การรับมือของรัฐต่อปัญหาการสูญหายของบุคคลในเม็กซิโก 

(Index: AMR 41/3150/2016)
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6. ผลกระทบของการเลือกปฏิบัติที่ทับซ้อนกัน  

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งมาจากและ/หรือทำางานกับบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ชายขอบ รวมทั้งผู้ที่มัก

ต้องเผชิญการเลือกปฏิบัติมาตลอดด้วยเหตุผลด้านเพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา วรรณะ ชนชั้น รสนิยม

ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ สัญชาติ ความเป็นชนพื้นเมืองหรือความเป็นผู้พิการ ล้วนแต่ต้อง

ประสบกับปัญหาท้าทายที่สำาคัญระหว่างการทำางาน การปฏิบัติมิชอบที่พวกเขาต้องเผชิญมีลักษณะ

ที่ทับซ้อนกันหลายส่วน  โดยพวกเขาต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบและทับซ้อนกัน 

ซึ่งมักเป็นผลมาจากการที่พวกเขาหรือบุคคลที่พวกเขาให้การช่วยเหลือ ต้องเผชิญกับการละเมิด

เฉพาะด้านและ/หรือการเลือกปฏิบัติอันเป็นผลมาจากอัตลักษณ์ส่วนบุคคล 

6.1 นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง
ในทุกภูมิภาคทั่วโลก นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงต้องเผชิญกับความรุนแรงเนื่องจากเพศสภาพใน

รูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการโจมตีทำาร้ายในรูปแบบอื่นที่ต้องเผชิญอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้

ความรุนแรงทางเพศและการข่มขู่ การคุกคาม และการสร้างข่าวลือเพื่อใส่ร้ายโดยมักโยงกับการที ่

พวกเธอเป็นผู้หญิง นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงมักตกเป็นเป้าโจมตีไม่เพียงเพราะการทำางาน

ของเธอ หากยังเป็นเพราะเพศสภาพของตนเอง และการดำาเนินงานของพวกเธอมักถูกใส่ร้ายและ

ถูกเหยียดหยามอยู่เสมอ หลายคนต้องทำางานในสภาพที่เป็นปรปักษ์อย่างชัดเจนกับเป้าหมาย 

ที่ต้องการส่งเสริม ผู้ซึ่งทำางานท้าทายอคติทางเพศสภาพ และผู้ซึ่งทำางานในประเด็นอนามัย 

เจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศ หรือการปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง มักมีความเสี่ยง 

เป็นพิเศษที่จะถูกโจมตีและข่มขู่ด้วยเหตุผลด้านเพศสภาพ 

จากข้อมูลของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่า ในขณะที ่

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงต้องเผชิญกับความเสี่ยงในลักษณะเดียวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

คนอื่น พวกเธอมักเสี่ยงจะ “ตกเป็นเป้าหรือถูกคุกคามเนื่องจากเพศสภาพและความรุนแรงเนื่องจาก
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เพศสภาพ เหตุผลที่พุ่งเป้าโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงมักมีความหลากหลายและซับซ้อน 

และขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงแต่ละคนทำางานอยู่ บ่อยครั้งที ่

การทำางานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงถูกมองว่าเป็นการท้าทายบทบาทตามจารีตใน

ครอบครัวและในฐานะที่เป็นผู้หญิงในสังคม ส่งผลให้คนทั่วไปและทางการมองพวกเธอด้วยความ

ชิงชังรังเกียจ ด้วยเหตุดังกล่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงจึงตกเป็นเป้าการสร้างตราบาปและ

การกีดกันโดยแกนนำาชุมชน กลุ่มศาสนา ครอบครัว และชุมชนซึ่งมองว่าการทำางานของพวกเธอ

เป็นภัยคุกคามต่อศาสนา เกียรติยศชื่อเสียงหรือวัฒนธรรม”104

พันธมิตรสากลเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง (Women HRDs International Coalition)105  

ตั้งข้อสังเกตว่า “ในบริบทระดับประเทศซึ่งมี ‘ศาสนาที่เป็นทางการ’ หรือมีกฎหมายศาสนาที่บังคับใช ้

แยกต่างหาก ประเทศเหล่านี้มักมีกรอบกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ด้วยการปฏิเสธสิทธิ 

บางประการหรือลงโทษผู้หญิงอย่างไม่ได้สัดส่วนเนื่องจากความผิดบางประการ อาจส่งผลให้มี

การเอาผิดทางอาญากับการดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

การทำางานด้านสิทธิมนุษยชนของพวกเธอ ยกตัวอย่างเช่น การเอาผิดทางอาญากับการทำาแท้งซึ่ง

ส่งผลให้ผู้ทำาแท้งไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และมักไม่มีการแจ้งความกรณีที่ถูกโจมตีทำาร้าย

เพื่อตอบโต้ และย่อมไม่มีการสอบสวนและนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ”106

นอกจากนั้น นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงยังอาจตกเป็นเหยื่อการใส่ร้ายป้ายสีด้วยการปล่อย 

ข่าวลือว่าพวกเธอเป็นพวกสำาส่อนทางเพศ ทั้งนี้เพื่อให้ตกเป็นที่รังเกียจเดียดฉันท์ของชุมชน  

การโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่บุคคลผู้ใกล้ชิดกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างเช่นลูกของพวกเขา ก็มัก

ถูกนำามาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อคุกคามผู้หญิงให้ยุติการทำางานเพื่อความปลอดภัยของลูกของ

พวกเธอ

อิสเบล (Isabel ไม่ใช่ชื่อจริง) พนักงานบริการที่เมืองนิเตรอย (Niterói) ในกรุงรีโอเดจาเนโร 

บราซิล ได้ประณามการใช้ความรุนแรงอย่างเปิดเผย ทั้งการข่มขืนกระทำาชำาเรา การรีดไถของตำารวจ  

การคุกคามและการบังคับไล่รื้อที่กระทำาต่อพนักงานบริการในเดือนมิถุนายน 2557 อีกประมาณ 

104 สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง, จาก www.ohchr.

org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HRDefenders.aspx

105 พันธมิตรสากลเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

หญิงทั่วโลกที่ทำางานปกป้องสิทธิมนุษยชน, www.defendingwomen-defendingrights.org

106 พันธมิตรสากลเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง, รายงานว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง

ทั่วโลก, 2555, น. 21, จาก www.defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/uploads/2014/03/WHRD_

IC_Global-Report_2012.pdf
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สองสัปดาห์ต่อมมา อิสเบลถูกชายสี่คนจับตัวเข้าไปในรถ และในช่วง 30 นาทีต่อมา พวกเขาได้ 

ใช้ใบมีดโกนกรีดแขนของเธอ เอารูปลูกชายของเธอขณะที่ไปโรงเรียนมาให้ดู และสั่งให้เธอยุติการ 

กล่าวหาต่อตำารวจและให้หยุดให้ข่าวกับผู้สื่อข่าว หลังการลักพาตัวครั้งนั้น อิสเบลเกิดความกลัว

มากจนไม่กล้าไปแจ้งความ ต้องอยู่อาศัยกับครอบครัวด้วยความหวาดกลัว เธอกลัวจนกระทั่ง 

ไม่กล้ากลับบ้านตัวเอง107

โซนี โซรี (Soni Sori) นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงซึ่งได้เปิดโปงการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน  

ทั้งของกองกำาลังของรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธลัทธิเหมาที่รัฐฉัตตีสครห์ (Chhattisgarh) อินเดีย  

ถูกรุมทำาร้ายเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โดยชายไม่ทราบชื่อสามคนได้ปาสารเคมีใส่หน้าของ 

โซนี โซรี ทำาให้เธอมองไม่เห็นไปชั่วขณะ ก่อนหน้านั้นโซนี โซรีได้พยายามร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจระดับสูงเกี่ยวกับกรณีที่มีการวิสามัญฆาตกรรม ระหว่างปี 2554-2557 โซนี โซรีถูกคุมขังด้วย

ข้อหาที่ปราศจากมูลความจริงและมีแรงจูงใจทางการเมือง108

ในฟิลิปปินส์เดือนกุมภาพันธ์ 2560 วุฒิสมาชิกเลลา เดอ ลิมา (Leila de Lima) นักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน อดีตรัฐมนตรียุติธรรม และอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งฟิลิปปินส ์

ถูกจับกุมด้วยข้อหาที่มีแรงจูงใจทางการเมือง ในขณะที่เขียนรายงานนี้ เธอถูกควบคุมตัวที่สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่กรุงมะนิลา และอาจได้รับโทษจำาคุกถึง 12 ปีหากศาลตัดสินว่ามีความผิด  

นับตั้งแต่เธอทำาหน้าที่ประธานการสอบสวนของวุฒิสภากรณี “สงครามปราบปรามยาเสพติด”  

ที่รุนแรงของประธานาธิบดีดูเตอร์เต ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,000 คน นับแต่เดือนกรกฎาคม 

2559 เลลา เดอ ลิมาได้ตกเป็นเป้าโจมตีในลักษณะที่เหยียดเพศ และถูกทำาลายชื่อเสียงโดย

ประธานาธิบดีและพันธมิตรของเขา109

คัดจา อิสมายีโลวา (Khadija Ismayilova) นักข่าวมือรางวัลแนวข่าวเจาะลึกชาวอาเซอร์ไบจาน 

ซึ่งมักวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตกเป็นเป้าการใส่ร้ายป้ายสีเป็นเวลานาน รวมทั้งยังเคยถูกควบคุมตัว

โดยพลการกว่า 17 เดือนระหว่างปี 2558 และ 2559 ตามข้อหาที่กุขึ้นมา ในปี 2555 มีคนส่งภาพ

ที่แคปจากหน้าจอเปิดเผยชีวิตส่วนตัวระหว่างอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธอ ซึ่งมีการติดตั้งกล้องแบบ 

ซ่อนไว้ นอกจากภาพที่แคปหน้าจอกล้องวิดีโอแล้ว ยังมีข้อความข่มขู่จะทำาให้เธอ “อับอาย” หาก

107 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, บราซิล: พนักงานบริการถูกตำารวจขับไล่และปฏิบัติมิชอบ (Index: AMR 19/006/2014)

108 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, การเซ็นเซอร์ที่ Bastar นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกำาลังถูกคุกคาม 2559, จาก www.

amnesty.org.in/images/uploads/articles/Chhattisgarh_Campaign_Digest.pdf

109 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ฟิลิปปินส์: การจับกุมที่กำาลังเกิดขึ้นกับวุฒิสมาชิกมีแรงจูงใจทางการเมือง (Index: 

ASA 35/5772/2017)
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เธอไม่ยอมยุติการทำางาน สื่อมวลชนได้เอาเรื่องราวของเธอมาตีพิมพ์ และประณามว่าเธอเป็น  

“แม่ของลูกสาวซึ่งใช้ชีวิตอย่างไร้ยางอาย” และอ้างว่าเธอและน้องสาวเคยเล่นหนังโป๊ด้วย110

อาทีนา ฟากาดานี (AtenaFarghadani) นักเขียนการ์ตูนชาวอิหร่านและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ถกูจบักมุในเดอืนธนัวาคม 2557 และตอนนัน้ถกูศาลจำาคกุเกอืบ 13 ป ีเนือ่งจากเขยีนการต์นูลอ้เลยีน 

เพื่อประท้วงกฎหมายที่เอาผิดกับการทำาหมันโดยสมัครใจ และการจำากัดการเข้าถึงยาคุมกำาเนิดและ

บริการวางแผนครอบครัว เธอได้รับการปล่อยตัวในเดือนพฤษภาคม2559หลังจากศาลได้ลดโทษ

เหลือ 18 เดือน ในปี 2558หลังจากอาทีนา ฟากาดานีจับมือกับทนายความที่เป็นผู้ชาย เธอถูก

ดำาเนินคดีในข้อหา “มีสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่เกือบจะเป็นการมีชู้” 

และถูกบังคับให้ต้องเข้ารับ “การตรวจพิสูจน์พรหมจรรย์และการตั้งครรภ์”111

ในเอลซัลวาดอร์นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนหญิงที่รณรงค์เรื่องสิทธิทางเพศและอนามัย 

เจริญพันธุ์ ถูกสื่อมวลชนประณามอย่างเปิดเผยว่าเป็นพวก “ไร้ศีลธรรม” “สนับสนุนความตาย” 

“พวกที่จะทำาให้แม่น้ำาในประเทศมีเลือดนองมากขึ้น” “ผู้ทรยศที่ไม่รักชาติที่สร้างความเสื่อมเสีย 

ให้กับเอลซัลวาดอร์” และ “พวกที่หากินกับผู้หญิงที่เปราะบาง”112

ทางการได้พยายามหาทางทำาลายสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง และใช้

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างตราบาปให้กับพวกเธอ ในบางกรณี มีการแฮ็กอีเมลส่วนบุคคลเพื่อ

พยายามค้นข้อมูลและเปิดโปงกิจกรรมส่วนตัว ภาพถ่าย หรือภาพวิดีโอ ในกรณีอื่นๆ มีการตัดต่อ 

ข้อความในเอกสาร ภาพถ่าย และวิดีโอ เพื่อใส่ร้ายผู้หญิงว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเชิง

วัฒนธรรม ไม่ว่าใครจะเป็นต้นตอของสื่อที่ทำาลายชื่อเสียงเช่นนี้ แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อทำาลาย

เกียรติยศและชื่อเสียงของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง113

110 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากปกป้องสิทธิ: นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรม

ของอาเซอร์ไบจานที่ถูกคุมขัง (Index: EUR 55/1077/2015)

111 อิหร่าน: นักเขียนการ์ตูนที่ถูกคุมขังถูกบังคับให้เข้ารับ “การตรวจพรหมจรรย์” (ข่าว 9 ตุลาคม 2558)

112 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, นักปกป้องถูกโจมตี! ส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในทวีปอเมริกา 

(Index: AMR 01/2775/2015

113 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, นักปกป้องถูกโจมตี! ส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในทวีปอเมริกา 

(Index: AMR 01/2775/2015)
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มาลาไล (MALALAI) 
อัฟกานิสถาน

“ดิฉันกำ ลังเดินทางกลับบ้านจากที่ทำ งานด้วยรถยนต์ตอนที่พวกเขากดระเบิด 
ทำ ให้สามีดิฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าและมือ ลูกๆ และตัวดิฉันโชคดีจึง
รอดมาได้ และได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่รถของเราพังไปทั้งคัน”
มาลาไล (ไม่ใช่ชื่อจริง) อดีตครูใหญ่โรงเรียนสตรีของอัฟกานิสถาน 

กล่าวถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2555

มาลาไลและครอบครัวตกเป็นเป้าหมายหลายครั้ง เนื่องจากเธอทำางานด้านการศึกษา มาลาไล

ซึ่งเป็นชนเผ่าปาชทูน (Pashtun) และเป็นครูใหญ่โรงเรียนสตรีในอัฟกานิสถานซึ่งเธอทำางาน 

มาจนถึงปี 2557 หลังจากนั้นเธอต้องหนีไปหาที่พักพิงอยู่ในยุโรป เนื่องจากการโจมตีที่พุ่ง 

เป้าหมายมาที่ตัวเธอและครอบครัว 

การข่มขู่และการคุกคามต่อมาลาไลเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ตอนที่เธอเริ่มรณรงค์ให้มีการจัดตั้ง

โรงเรียนมัธยมสตรีขึ้นในพื้นที่ ในเวลาเดียวกัน เธอเรียกร้องให้ผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกสาว 

ได้เข้าเรียน เมื่อมีการรณรงค์ต่อสาธารณะมากขึ้น เธอก็เริ่มตกเป็นเป้าหมายมากขึ้นเช่นกัน 

“ผู้รู้ทางศาสนา (Mullah) เริ่มกล่าวหาว่าดิฉันเป็นพวกนอกรีตและเป็นพวกตามก้น

ฝรั่ง โดยบอกว่าดิฉันเลิกนับถือศาสนาตัวเองไปแล้ว การพูดแค่นั้นก็ทำาให้สังคม

จารีตสุดโต่งเริ่มมีอาการต่อต้านดิฉันทันที...” 

อีกไม่กี่ปีต่อมา มาลาไลและครอบครัวก็ตกเป็นเป้าหมายอีกครั้งหนึ่ง 

“เวลาที่บ้านดิฉันมีแขก บ้านดิฉันก็จะถูกโจมตี ประมาณเที่ยงคืน เราได้ยินเสียง

ระเบิดดังมาก....เราวิ่งออกมาและเห็นแต่ฝุ่นและซากปรักหักพังของบ้านเราเอง เรา 

รู้ได้ทันทีว่าเราตกเป็นเป้าหมายของระเบิด เป็นการยิงจรวดซึ่งทำาลายห้องน้ำาที่บ้าน

และทำาลายหอ้งอกีหอ้งหนึง่ดว้ย หนา้ตา่งและประตพูงักระจายไปหมด [ทางการไมไ่ด้ 

เข้ามาช่วยเหลือในกรณีนี้เลย] พวกเขาเอาแต่บอกว่า ‘ครับ ครับ ครับ เรากำาลัง

สอบสวนเรื่องนี้’ แต่ความจริงพวกเขาไม่ได้ดำาเนินการอะไรอย่างจริงจังเลย”

มาลาไลยังคงต่อสู้เพื่อสิทธิด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถาน เธอบอกว่า “ดิฉันจะ

ยังคงเป็นแนวหน้าสนับสนุนการศึกษาเหมือนทหารที่แบกธงเพื่อสู้รบจนกว่าตัวจะตาย”114
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6.2 นักปกป้องสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ
เช่นเดียวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงนักปกป้องสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศต้อง

เผชิญกับยุทธศาสตร์หลายรูปแบบของทางการและหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากรัฐที่พยายาม 

ขัดขวางการทำางานของพวกเขา ทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ ทำาให้เกิดกรณีการเลือกปฏิบัติและ

การกีดกันให้อยู่ชายขอบที่มีรากเหง้าอย่างลึกซึ้ง นักปกป้องสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทับซ้อนกันหลายส่วน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการทำางานในฐานะนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน และการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนข้ามเพศหรือคนรักเพศเดียวกัน ทั้งนี้เพราะพวกเขา

เป็นหรือถูกมองว่าเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดทำาข้อมูลกรณีการละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่าง

สงบหลายกรณี กล่าวคือทางการได้สั่งห้ามหรือไม่จัดกำาลังดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

ระหว่างที่มีการเดินรณรงค์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Pride marches) ทั่วโลก ทั้งยังเกิด

กรณีการโจมตีทำาร้ายและการสังหารผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งหลายคนที่เป็นนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน

ในตุรกี แฮนเด คาเดอร์ (Hande Kader)นักปกป้องสิทธิคนข้ามเพศที่มีชื่อเสียงถูกสังหารในเดือน

สิงหาคม 2559 มีผู้พบศพของเธออยู่ข้างถนนในกรุงอิสตันบูล เธอถูกข่มขืน ถูกทำาลายซากศพและ

ถูกเผาทิ้ง114 บาร์บาโรส ชานซัล (Barbaros Şansal) นักออกแบบแฟชั่นและนักกิจกรรมผู้มีความ

หลากหลายทางเพศ115ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560 ในข้อหา 

“ยุยงให้สาธารณชนเกิดความเกลียดชังหรือความเป็นปรปักษ์” เนื่องจากการแสดงความเห็นในวิดีโอ

ช่วงก่อนวันปีใหม่และในทวิตสองชิ้น เขาได้รับการปล่อยตัวอย่างมีเงื่อนไขเมื่อวันที่ 2 มีนาคม แต่

ยังคงถูกดำาเนินคดีต่อไป 

การเดินรณรงค์ Pride ในตุรกีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศและพันธมิตรสามารถ

เฉลิมฉลองร่วมกันและสามารถแสดงให้สังคมเห็นบทบาทของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมี

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ถูกปราบปรามอย่างไม่ชอบธรรมและอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในปี 2558 

ทางการสั่งห้ามจัดเดินรณรงค์เพียงหนึ่งวันก่อนจะถึงวันงาน ตำารวจได้เข้ามาโจมตีทำาร้ายผู้เข้าร่วม

114 ข้อมูลชีวประวัติจาก Frontline Defenders, โปรดดูhttps://www.frontlinedefenders.org/en/profile/hande-kader

115 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ตุรกี: นักกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางเพศถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณา 

กรณี Barbaros Şansal (Index: EU 44/5431/2017)
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ขบวนด้วยการฉีดน้ำาใส่ พ่นก๊าซน้ำาตาและลูกสเปรย์พริกไทย ในปี 2559 ทางการสั่งยกเลิกการเดิน

รณรงค์ Pride marches เช่นกัน116

ในอินโดนีเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ตำารวจที่เขตเมนเตง จาการ์ตา (Menteng Jakarta) ได้

บุกเข้ามาขัดขวางการจัดอบรมของกลุ่ม Arus Pelangi ซึ่งเป็นหน่วยงานของผู้มีความหลากหลาย

ทางเพศหลังจากตำารวจได้รับคำาร้องเรียนจากกลุ่ม Islamic Defender Front (FPI) ในเดือนเดียวกัน  

ตำารวจได้เข้ามาขัดขวางการเดินขบวนอย่างสงบเพื่อสนับสนุนผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ 

กรุงยอกยาการ์ตา โดยกล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ได้แจ้งให้ทางการทราบล่วงหน้ามากเพียงพอว่า

จะมีการจัดงาน แต่ถึงอย่างนั้นก็มีบางส่วนได้มาร่วมเดิน ทำาให้เกิดการปะทะกันกับผู้เดินขบวนที่

ต่อต้านผู้มีความหลากหลายทางเพศ117

การเดินรณรงค์ Pride ปี 2558 ที่กรุงเคียฟ ยูเครน จบลงด้วยความรุนแรงที่กระทำาต่อคนรักเพศ

เดียวกัน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน รวมทั้งผู้ประท้วง 10 คนและตำารวจอย่างน้อยห้าราย  

เนื่องจากรัฐขาดการประสานงานกับผู้จัดงาน และเนื่องจากทางการไม่ได้วางแผนอพยพช่วยเหลือ

คนไว้ดีพอ เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำาให้เกิดการบาดเจ็บครั้งนี้118

หน่วยงานผู้มีความหลากหลายทางเพศตกเป็นเป้าการแทรกแซงทางออนไลน์อย่างไม่ชอบด้วย

กฎหมายเช่นกัน โดยเว็บไซต์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างน้อยสามแห่งของสหรัฐฯ และ

แคนาดาถูกปิดกั้นการเข้าถึงโดยทางการเอธิโอเปียเป็นเวลาหลายสัปดาห์เมื่อเดือนกันยายน 2559 

ทาง Foundation for Gender Education (IFGE) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้การศึกษาของสหรัฐฯ เพื่อ 

ส่งเสริมการยอมรับคนข้ามเพศ  เว็บไซต์ samesexmarriage.ca จากแคนาดาที่สนับสนุนการ

แต่งงานของเพศเดียวกัน และ QueerNet ซึ่งเป็นโครงการของ Online Policy Group หน่วยงาน 

ไม่แสวงหากำาไรที่ทำางานวิจัยเชิงนโยบายทางออนไลน์เกี่ยวกับสิทธิทางดิจิทัล และให้บริการอีเมล 

การให้พื้นที่ฝากเว็บไซต์ และการจัดทำาระบบจดหมายสำาหรับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

116 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ตุรกี: ยกเลิกคำาสั่งห้ามและให้คุ้มครองการเดินขบวนของกลุ่มอิสตันบูลไพรด ์(Index: 

EUR 44/4283/2016)

117 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อินโดนีเซีย: ยุติการแสดงข้อความที่ยั่วยุและเลือกปฏิบัติ ซึ่งทำาให้ชุมชนผู้มีความ

หลากหลายทางเพศต้องเสี่ยงภัย (Index: ASA 21/3648/2016)

118 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, ยูเครน ความรุนแรงที่เกิดจากการเกลียดชังเพื่อนมนุษย์ครอบงำาระหว่างการเดิน

รณรงค์ของชาวเกย์ที่กรุงเคียฟ (ข่าว 6 มิถุนายน 2558)
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พบว่าเว็บไซต์ของตนไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเป็นผลมาจากการเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตที่กว้างขวาง 

และไม่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศนั้น119

6.3 นักปกป้องสิทธิที่เป็นเยาวชน
นักปกป้องสิทธิที่เป็นเยาวชนต้องเผชิญความเสี่ยงและอันตรายที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น โดยพวกเขา

เป็นกลุ่มที่อยู่ล่างสุดในโครงสร้างอำานาจ และต้องเผชิญการเลือกปฏิบัติเนื่องจากอายุผสมรวมกับ

การกดขี่ในรูปแบบอื่นๆ ส่งผลให้นักปกป้องที่เป็นเยาวชน ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบ

สร้างปัญหา อุดมคติเกินไป และ/หรือไร้เดียงสา จึงมักถูกทำาลายชื่อเสียงและถูกปิดปาก หน่วยงาน 

ภาคประชาสังคมที่มีแกนนำาเป็นเยาวชนและกลุ่มคนหนุ่มสาว มักเป็นตัวกลางสำาคัญที่นำาไปสู่ 

การเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสำาคัญด้านสิทธิมนุษยชน แต่ก็ยังต้องตกอยู่ใต้ข้อจำากัดที่ไม่เหมาะสม 

และการคุกคาม 

กียาส อิบราฮิมโมฟ (Giyas Ibrahimov) และ บายราม แมมมาดอฟ (Bayram Mammadov)120 

เป็นนักศึกษาและเยาวชนนักกิจกรรมจากเมืองบากู อาเซอร์ไบจาน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559  

พวกเขาถูกควบคุมตัวในข้อหายาเสพติดที่ถูกกุขึ้นมา หลังจากที่พวกเขาไปพ่นสีเขียนข้อความทาง 

การเมืองที่อนุสาวรีย์ของอดีตประธานาธิบดีเฮดาร์ อลีเยฟ (Heydar Aliyev) แห่งอาเซอร์ไบจาน  

และถูกศาลสั่งจำาคุก 10 ปี ในระหว่างการสอบปากคำาของตำารวจ เจ้าหน้าที่ขู่จะข่มขืน ทำาร้ายร่างกาย 

และบังคับให้พวกเขาทำาความสะอาดห้องน้ำาในโรงพักพร้อมกับมีการบันทึกวิดีโอไว้ด้วย 

Lutte pour le Changement (LUCHA) ขบวนการสิทธิพลเรือนที่มีแกนนำาเป็นเยาวชนจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พวกเขาทำางานประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตย ความโปร่งใส 

และการส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน ในเดือนธันวาคม 2559 นักกิจกรรมกลุ่ม LUCHA 20 คน 

ถูกจับที่เมืองโกมา และได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมา เนื่องจากการนั่งประท้วงอย่างสงบด้านหน้า 

สำานักงานผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมกับถือป้ายที่บอกว่า “ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย” “บ๊ายบาย 

Kabila” และ “การปกป้องรัฐธรรมนูญไม่เป็นอาชญากรรม” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มูซาซา  

119 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, เอธิโอเปีย: รัฐบาลปิดกั้นเว็บไซต์อย่างเป็นระบบและผิดกฎหมาย ระหว่างที่มีการ

ประท้วงอย่างกว้างขวาง (Index: AFR 25/5312/2016)

120 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, อาเซอร์ไบจาน: นักกิจกรรมเยาวชนถูกควบคุมตัว และได้เล่าถึงการปฏิบัติที่ 

โหดร้าย (Index EUR 55/4039/2016)
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ชิบันดา (Musasa Tshibanda) หนึ่งในนักกิจกรรมกลุ่มเดียวกันได้รับการปล่อยตัว หลังถูก 

ควบคุมตัวโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559121

เพียวเพียวอ่อง
(Phyoe Phyoe Aung) 
เมียนมา

เพียวเพียวอ่องเป็นนักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมและเป็นอดีตเลขาธิการสหพันธ์สหภาพนักศึกษา

แห่งพม่า (All Burma Federation Student Union - ABFSU) ในปี 2558 เธอเป็นแกนนำาประท้วง

ของนักศึกษาเพื่อต่อต้านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ผ่านการรับรองเมื่อเดือน

กันยายน 2557 เนื่องจากมีลักษณะที่ปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการ ในเดือนมีนาคม 2558 เธอ

ถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจทุบตีและถูกคุมขังเป็นเวลากว่าปีเนื่องจากการประท้วงอย่างสงบ เธอและ

ผู้ประท้วงอย่างสงบหลายคนถูกดำาเนินคดีข้อหาอาญาเนื่องจากการประท้วง หลายคนได้รับ

โทษจำาคุกกว่าเก้าปี  

ในเดือนกุมภาพันธ์2558เพียวเพียวอ่องและแกนนำานักศึกษาคนอื่นๆ จัดการเดินขบวนพร้อมกัน

สี่เส้นทางทั่วประเทศ โดยนัดพบกันที่กรุงย่างกุ้ง เมืองหลักของประเทศ ทางการสั่งให้นักศึกษา

ยุติการประท้วง ในเวลาเดียวกัน แกนนำานักศึกษาและตัวแทนของรัฐบาลและรัฐสภายังคงเจรจา

กับนักศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ต่อไป ส่งผลให้มีการชะลอการประท้วง

ออกไป

แต่เมื่อการเจรจาล้มเหลวช่วงต้นเดือนมีนาคม นักศึกษาที่เป็นผู้ประท้วงจากเมืองเลตปะด่อง   

ภาคพะโค ประกาศว่าจะเริ่มเดินไปที่ย่างกุ้งอีกครั้ง ตำารวจได้เข้ามาขวาง ทำาให้เกิดการเผชิญหน้า 

กันแปดวัน จนถึงวันที่ 10 มีนาคม ตำารวจได้ใช้กำาลังสลายการชุมนุมอย่างสงบขนาดใหญ่ของ 

นักศึกษา พยานที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลว่า ผู้ประท้วงบางคน 

พยายามฝา่แนวกัน้ของตำารวจ ตำารวจจงึใชไ้มก้ระบองทบุตพีวกเขา เพยีวเพยีวออ่งซึง่เคยพยายาม 

เจรจาหาทางออกอย่างสงบให้กับการเผชิญหน้า ได้หลบหนีจากการปราบปรามพร้อมเพื่อน 

นักศึกษาคนอื่นไปอยู่ในวัดแถวนั้น และตำารวจได้นำากำาลังมาล้อม เมื่อเพียวเพียวอ่องและเพื่อน 

เสนอที่จะมอบตัวโดยขอให้ตำารวจสัญญาว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรง ตำารวจเข้ามาใส่กุญแจมือ

121 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก: ข้อมูลเพิ่มเติม: นักกิจกรรมกลุ่ม LUCHA ได้รับ

การปล่อยตัวโดยไม่มีข้อหา: มูซาซา ชิบันดา (Index: AFR 62/5660/2017)
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กลุ่มนักศึกษา บังคับให้นั่งลง และทุบตีพวกเขาด้วยกระบอง ทั้งยังขู่จะปฏิบัติมิชอบทางเพศ

กับนักศึกษาหญิง  

เพียวเพียวอ่องได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนเมษายน 2559 ไม่กี่วันหลังจากรัฐบาลใหม่ของ 

เมียนมาเข้าดำารงตำาแหน่ง และศาลได้ยกคำาฟ้องต่อเธอและนักศึกษาและผู้ประท้วงคนอื่นๆ123

122 

122 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล, กลับไปสู่วิถีแบบเก่า นักโทษด้านความคิดรุ่นใหม่ในเมียนมา(Index: ASA 

16/2457/2016), 8 ตุลาคม 2559; แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล,เมียนมา: แกนนำานักศึกษาได้รับการปล่อยตัว  

(Index: ASA 16/3836/2016)
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7. สิทธิในการปกป้องสิทธิมนุษยชน

“ทุกคนมีสิทธิ ทั้งในส่วนบุคคลและในการสมาคมกับผู้อื่น
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและเพื่อคุ้มครองและทำ ให้สามารถบรรลุสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระดับประเทศและระหว่างประเทศ”
ข้อ 1 ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

กฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกำาหนดให้มีและคุ้มครองสิทธิในการ 

ปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็นสิทธิที่มีโดยอัตโนมัติและเป็นอิสระปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนรับรองสิทธินี้ และมีข้อบัญญัติซึ่งเป็นเนื้อหาที่ถูกรวมไว้ในกฎบัตรระหว่างประเทศ 

เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) และ

กติกา ICCPR

ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ได้กำาหนดสิทธิและพันธกรณีใหม่ขึ้นมา แต่เป็น 

การต่อยอดจากสิทธิเดิมที่มีอยู่ และนำามาปรับใช้กับบทบาทและสถานการณ์ของนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน เป็นการยอมรับบทบาทที่สำาคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการปกป้องและ 

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งมักเป็นเหตุให้พวกเขาเผชิญความเสี่ยงเฉพาะด้านมากขึ้น จำาเป็นต้อง 

มีการกำาหนดมาตรการเพื่อให้ความคุ้มครองกับพวกเขาอย่างชัดเจน 

ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังกำาหนดให้รัฐมีความรับผิดชอบในขั้นสุดท้ายที่จะ

ต้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หาทางป้องกันและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธภาพเมื่อเกิด 

ข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนที่กระทำาต่อพวกเขา และที่เป็น 

ผลสืบเนื่องจากการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนของพวกเขา และเพื่อประกันว่าบุคคลเหล่านี้จะ

สามารถทำางานต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอิ้อต่อการทำางาน123

123 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2541 ข้อ 2



นักปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้การคุกคาม
- เมื่อพื้นที่ภาคประชาสังคมถูกบีบให้เล็กลง 70
Amnesty International

ความรับผิดชอบหลักในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
1. รัฐแต่ละรัฐมีความรับผิดชอบและหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะคุ้มครองส่งเสริมและนำา 

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ อาทิ โดยการดำาเนินขั้นตอนต่างๆ ที่อาจ 

จำาเป็นต่อการสร้างสภาพที่เหมาะสมในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ รวมถึง 

การประกันทางกฎหมายที่จำาเป็นเพื่อประกันว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้อำานาจรัฐโดยลำาพัง

และโดยร่วมกับผู้อื่น จะได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางปฏิบัติจริง

2. รัฐแต่ละรัฐต้องดำาเนินขั้นตอนด้านนิติบัญญัติ การบริหาร และอื่นๆที่จำาเป็นเพื่อให้

มั่นใจว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายแห่งปฏิญญานี้ได้รับการรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผล

(ข้อ 2 ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)

นอกจากนั้น ในปี 2557ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองมติที่ 68/181 เป็นการ

เฉพาะในเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง โดยยอมรับว่า 

“… ผู้หญิงในทุกช่วงอายุซึ่งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง และบุคคลทุกคนซึ่งมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิของผู้หญิง

และความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งที่กระทำาโดยลำาพังและจากการสมาคมกับผู้อื่น เป็น

ผู้มีบทบาทสำาคัญทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ในแง่

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความ 

รับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสากล124

มติดังกล่าวเรียกร้องทุกหน่วยงานและกลไกคุ้มครองในระดับระหว่างประเทศ ภูมิภาค และระดับ 

ประเทศ ให้ยอมรับบทบาทที่สำาคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงและความรับผิดชอบของ 

พวกเธอ รวมทั้งพันธกรณีที่จะต้องปกป้องพวกเธอ

ในระดับภูมิภาค มีหน่วยงานและกลไกหลายประการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือให้แก่ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในการแสวงหาความคุ้มครอง การเยียวยา และการตรวจสอบได้ ต่อ 

124 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, การสนับสนุนปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล 

กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ

อย่างสากล: การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง, UN Doc. A/RES/68/181



71
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้การคุกคาม
- เมื่อพื้นที่ภาคประชาสังคมถูกบีบให้เล็กลง

Amnesty International

ความเสี่ยงและการปฏิบัติมิชอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตน แม้ว่ารายงานนี้จะไม่ครอบคลุมการ

วิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับกลไกเหล่านั้น แต่ก็มีกลไกคุ้มครองบางประการสำาหรับนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชนทั่วโลกที่เราเห็นควรจะนำาเสนอ 

สหภาพยุโรปและรัฐภาคีได้แสดงพันธกิจหลักหลายครั้ง และได้รับรองกฎบัตรหลายข้อว่าด้วย 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแนวทางให้กับการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ 

ในประเทศที่สาม (หรือประเทศนอกสหภาพยุโรป)125 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้าง 

ความเข้มแข็งให้สหภาพยุโรปและรัฐภาคี ในการคุ้มครองและส่งเสริมการดำาเนินงานของนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมกับพวกเขา และการให้ความสนับสนุนทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับประเด็นปัญหาที่พวกเขาเรียกร้อง แนวปฏิบัติอื่นๆ ของสหภาพยุโรป 

รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาด้านสิทธิมนุษยชนกับประเทศนอกสหภาพยุโรป เป็นพื้นที่สำาคัญ 

ที่ช่วยให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมมือกับสหภาพยุโรปและรัฐภาคีได้126 ในที่ประชุมคณะมนตรี

ยุโรป คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน (Commissioner for Human Rights) ได้รับมอบหมาย

อำานาจหน้าที่ในการสนับสนุนการทำางานและการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเช่นกัน รวมทั้ง

การช่วยเหลือรัฐภาคีในการปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องดังกล่าว127 ในปี 2550 องค์การว่าด้วย

ความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe 

- OSCE) ได้จัดตั้งหน่วยงานประสานงานเพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพื่อทำาหน้าที่ติดตาม

ดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค และดำาเนินการส่งเสริมศักยภาพ 

ของพวกเขา ในปี 2557 ยังมีการกำาหนดแนวปฏิบัติเป็นการเฉพาะเพื่อคุ้มครองนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน128

ระบบสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (Inter-American Human Rights System) ประกอบด้วย 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา (IACHR) และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกา 

(Inter-American Court of Human Rights) ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมและประกันการคุ้มครอง

125 สหภาพยุโรป แนวปฏิบัติสหภาพยุโรปว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน, จาก http://eur-lex.europa.eu/legal-content/

EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601

126 สหภาพยุโรป แนวปฏิบัติสหภาพยุโรปว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การเจรจากับประเทศนอกสหภาพยุโรป จาก 

eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ar10115

127 คณะมนตรียุโรป นักปกป้องสิทธิมนุษยชน จาก www.coe.int/en/web/commissioner/human-rights-defenders

128 องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ของภูมิภาค OSCE: 

สามัญสำานึกร่วมกันของเรา 2550 จาก www.osce.org/odihr/29714; องค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือ

ในยุโรป, แนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 2557, จาก www.osce.org/odihr/guidelines-on-

the-protection-of-human-rights-defenders
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ใต้ความเสี่ยงในทวีปอเมริกา หน่วยงานทั้งสองแห่ง สามารถกำาหนด

มาตรการคุ้มครองกรณีที่เกิดสถานการณ์ร้ายแรงและฉุกเฉิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายที่ 

ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มาตรการเหล่านี้กระตุ้นให้รัฐต่างๆ ดำาเนิน

ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองชีวิตและความสมบูรณ์ทางกายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ

ให้ดำาเนินการสอบสวนอย่างรอบด้านเมื่อเกิดเหตุโจมตีและเหตุด้านความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้ 

มีการตัดสินใจกำาหนดมาตรการดังกล่าวขึ้นมา คณะกรรมาธิการแห่งทวีปอเมริกายังกำาหนดให้มี

ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งทำาหน้าที่ติดตามดูแลสถานการณ์ของบุคคล 

ซึ่งทำางานปกป้องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด 

นอกจากมติหลายประการเพื่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้ว129คณะกรรมาธิการว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา (African Commission on Human and Peoples’ 

Rights - ACHPR) ยังไม่ได้จัดทำาชุดของแนวปฏิบัติที่รอบด้าน ในปี 2547 ACHPR ได้รับรองมติ

เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแอฟริกา โดยกำาหนดให้มีผู้รายงานพิเศษว่าด้วยนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ในการจัดทำาและเสนอแนะยุทธศาสตร์ที่เป็นผลเพื่อช่วยให้เกิด

การคุ้มครองที่ดีขึ้นกับบุคคลเหล่านี้130มติล่าสุดที่ผ่านการรับรองของ ACHPRในปี 2559 เรียกร้อง

ให้รัฐภาคีกำาหนดกฎหมายและมาตรการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการดำาเนินงานของนักปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน ตอบสนองความจำาเป็นพิเศษเพื่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง ประกัน

ว่ามีการจัดทำามาตรการเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้หญิง ทั้งนี้โดยมีการปรึกษา

หารือร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง และการจัดอบรมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง

เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นพิเศษและความต้องการด้านความคุ้มครอง131

หลายประเทศได้ดำาเนินการในระดับประเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองและส่งเสริมการดำาเนินงาน

ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในละตินอเมริกา หลายประเทศได้จัดทำากลไกคุ้มครองระดับชาติเพื่อ

129 คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา มติที่ 336 ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองและ 

ส่งเสริมการดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง, ACHPR/Res. 336 (EXT.OS/XIX) 2559, จาก www.achpr.

org/sessions/19th-eo/resolutions/336/; คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา มติ

ที่ 119 ว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแอฟริกา จาก www.achpr.org/sessions/42nd/resolu-

tions/119/; คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา, มติที่ 69 ว่าด้วยสถานการณ์ของ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแอฟริกา จาก www.achpr.org/sessions/35th/resolutions/69/

130 คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา, มติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รายงานพิเศษว่าด้วย

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 2553, จาก http://www.achpr.org/sessions/48th/resolutions/171/

131 คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิประชาชนแห่งแอฟริกา, มติว่าด้วยมาตรการเพื่อคุ้มครองและ 

ส่งเสริมการดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง, ACHPR/Res. 336 (EXT.OS/XIX) 2559, จาก www.achpr.

org/sessions/19th-eo/resolutions/336/
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กำาหนดมาตรการคุ้มครองและป้องกันสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกลุ่มอื่นที่เสี่ยงภัย รวมทั้ง 

ในโคลอมเบีย132 ฮอนดูรัส133 กัวเตมาลา134 เม็กซิโก135 และบราซิล136 อย่างไรก็ดี หน่วยงาน 

ภาคประชาสังคมในประเทศเหล่านี้ได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรและการ 

ดำาเนินงานที่ไม่เป็นผลของกลไกเหล่านี้137 ประเทศอื่นๆ ได้ออกหรืออภิปรายถึงกฎหมายที่มุ่ง

คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง รวมทั้งโกตดิวัวร์138 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก139 

และมองโกเลีย บางประเทศอย่างเช่น นอร์เวย์140 สวิตเซอร์แลนด์141 และแคนาดา142 ได้กำาหนด

แนวปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการทูต

ของตนในแง่การให้ความคุ้มครองและการยอมรับบทบาทของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ที่สาม  

ในช่วง 20 ปี นับแต่มีการรับรองปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้มีการกำาหนดระบบ

กฎหมายระหว่างประเทศอย่างหลวมๆ เพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ประกอบด้วย

หลักการสำาคัญหลายประการ รวมทั้ง “...การยอมรับว่าหน่วยงานในท้องถิ่นเป็นตัวกลางสำาคัญที่นำา 

ไปสู่การเปลี่ยนแปลง การยอมรับความสำาคัญของการส่งเสริมและคุ้มครอง ‘พื้นที่ของภาคประชา

132  The National Protection Unit (UnidadNacional de Protección – UNP)

133 พระราชบัญญัติคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้สื่อข่าว นักวิจารณ์สังคม และเจ้าพนักงานยุติธรรม (พระราช-

บัญญัติคุ้มครอง)

134  Internal Agreement 11-2004 ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีในกัวเตมาลา  

(COPREDEH)

135 พระราชบัญญัติคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและผู้สื่อข่าว

136 โครงการระดับชาติเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

137  Protection International, Focus 2557, จาก http://protectioninternational.org/publication/focus-2014/

138  Law 2014-388 ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

139 ภายหลังการปรึกษาหารือกับองค์กรพัฒนาเอกชน มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับที่ 13/011 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2556 เพื่อก่อตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (CNDH)CNDH ยังคงไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน และตัว

กรรมการยังไม่ได้เข้ามาทำางาน จาก www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/drc_-_ishr_briefing_on_hrds.pdf

140 รัฐบาลนอร์เวย์ ความพยายามของนอร์เวย์ในการสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน: แนวปฏิบัติสำาหรับหน่วยงาน

ว่าด้วยกิจการต่างประเทศ 2553 จาก www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/

veiledningmrforkjengelskfin.pdf

141 รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ แนวปฏิบัติของสวิตเซอร์แลนด์ว่าด้วยการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  2556, จาก 

www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/

Leitlinien-zum-Schutz-von-HRD_en

142 รัฐบาลแคนาดา นักปกป้องสิทธิมนุษยชน จาก international.gc.ca/world-monde/world_issues-enjeux-mondiaux/

rights_defenders-defenseurs_droits.aspx?lang=eng
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สังคม’ ความจำาเป็นที่จะต้องกำาหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อตอบสนองความต้องการเป็นพิเศษและ

เฉพาะด้านของบุคคล กลุ่มบุคคล และชุมชน และความจำาเป็นที่จะต้องหนุนเสริมมาตรการเชิงรับ

ด้วยการสร้าง ‘สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำางานสำาหรับการปกป้องสิทธิมนุษยชน’”143

อย่างไรก็ดี ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำาเพื่อประกันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อ 

การทำางานสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้มีการดำาเนินงานอย่างเป็นผลเพื่อ

รับรองสถานภาพและคุ้มครองให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แม่แบบของกฎหมายเพื่อรับรองและคุ้มครองนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน: แนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามปฏิญญา 
ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
มีการเปิดตัว “แม่แบบของกฎหมายเพื่อรับรองและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 โดย International Service for Human Rights (ISHR) ซึ่งเป็น 

แนวปฏิบัติสำาหรับรัฐต่างๆ ในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในระดับ

ประเทศ ทั้งนี้โดยให้การชี้แนะในเชิงเทคนิคในการจัดทำากฎหมาย นโยบาย และหน่วยงาน 

ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองพวกเขา 

จากการตอบโต้และโจมตี แม่แบบของกฎหมายนี้จัดทำาขึ้นโดยผ่านการปรึกษาหารือกับ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกว่า 500 คนจากทุกภูมิภาค และจากความเห็นและการรับรอง

ของนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ รวมทั้งผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

สถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน145

 
144 

143 Bennet, K และคณะ มุมมองเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อความปลอดภัยและการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน,  

International Journal of Human Rights, ปีที่ 18 ฉบับที่ 7 2558  

144 International Service for Human Rights, แมแ่บบของกฎหมายเพือ่รบัรองสถานะและคุม้ครองนกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน,  

จาก www.ishr.ch/sites/default/files/documents/model_law_full_digital_updated_15june2016.pdf
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8. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในการเคารพและคุ้มครองสิทธิในการปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามกลไกคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ที่ตกอยู่ใต้ความเสี่ยง หรือไม่ได้ลงโทษผู้มีส่วนรับผิดชอบกับการโจมตีพวกเขา แอมเนสตี้  

อินเตอร์เนชั่นแนลกำาลังรณรงค์ให้รัฐยอมรับอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะถึงความชอบธรรมของ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและการดำาเนินงานของพวกเขา และให้บัญญัติและบังคับใช้กฎหมายเพื่อ 

ให้เกิดการคุ้มครองที่เป็นผล ทั้งนี้รวมถึงการยอมรับบทบาทของบุคคลเหล่านี้ในการส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่สามารถดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้

โลกปลอดภัยและยุติธรรมมากขึ้นได้ หากรัฐไม่ดำาเนินการเพื่อประกันว่าพวกเขามีทักษะที่จำาเป็น

อย่างเพียงพอ มีเครื่องมือ และได้รับการอบรมให้สามารถดำาเนินงานของตน นอกจากนั้น รัฐยัง

ต้องประกันว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจะได้รับอนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกัน รวมทั้งการติดต่อกับ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศอื่น และการที่พวกเขาสามารถเข้าถึงผู้มีอำานาจในการตัดสินใจ 

ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวจะถูกตอบโต้เอาคืน

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องให้ความใส่ใจต่อบทบาทที่สำาคัญของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง และ

ผู้ซึ่งทำางานด้านสิทธิของผู้หญิงและสิทธิด้านเพศสภาพ โดยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ต้อง

เผชิญกับความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะในการทำางาน อันเป็นผลมาจากอัตลักษณ์ของตน จึงเป็นเรื่อง

สำาคัญที่พวกเธอต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ ให้ปลอดพ้นจากความรุนแรง ทั้งความรุนแรง

ทางเพศ และการเลือกปฏิบัติ 

การโจมตีทำาร้ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นจนถึงจุดวิกฤติ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึง

มีข้อเสนอแนะต่อประเทศต่างๆ บริษัท และหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและระหว่าง

ประเทศ โดยถือเป็นจุดเริ่มต้นในการประกันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุนสำาหรับ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคม โดยต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้อย่าง 
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ไม่ล่าช้า ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลที่ทำางานแก้ไขความอยุติธรรม สามารถดำาเนินงานได้โดยไม่ถูกโจมตี  

ไม่ถูกข่มขู่ ไม่ถูกคุกคามและกดดันแต่อย่างใด

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องรัฐต่างๆ ให้ 

ยอมรับอย่างชัดเจนถึงความชอบธรรมของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
สนับสนุนการดำ เนินงานของพวกเขาอย่างเปิดเผย ยอมรับบทบาทของพวก
เขาในการสนับสนุนงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ 

• จัดทำาและดำาเนินการตามโครงการรณรงค์ต่อสาธารณะเพื่อให้ตระหนักถึงงานของ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและประกันให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวาง

• ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

อย่างกว้างขวาง และบัญญัติกฎหมายระดับประเทศเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างเป็นผล

• ยอมรับอย่างเปิดเผยถึงบทบาทที่สำาคัญและพิเศษของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง และ

ผู้ซึ่งทำางานด้านสิทธิของผู้หญิงหรือสิทธิที่เกี่ยวกับเพศสภาพ และประกันว่าพวกเธอจะ

สามารถทำางานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติในรูปแบบ

ใดๆ 

• บัญญัติและปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งรับรองและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ 

ให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำาเนินงานที่ชอบด้วย

กฎหมาย เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพ

ในการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม

• ประณามอย่างเปิดเผยซึ่งการโจมตี การคุกคามและการข่มขู่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

• งดเว้นจากการใช้ภาษาที่สร้างตราบาป เป็นการกล่าวร้าย ดูหมิ่น หรือเลือกปฏิบัติต่อ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งการตราหน้าว่าพวกเขาเป็นอาชญากร “หน่วยงานที่เป็น

ตัวแทนต่างชาติ” ผู้ก่อการร้าย บุคคลไม่พึงประสงค์ หรือเป็นพวกที่ทุจริตด้านศีลธรรม 

เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง การพัฒนา หรือค่านิยมของสังคม 
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ประกันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุนซึ่งช่วยให้นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้พวกเขา
สามารถทำ หน้าที่ปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้ โดยไม่ต้องกลัว 
การลงโทษ การตอบโต้เอาคืน หรือการคุกคามใดๆ 

• แก้ปัญหาการกดดัน การโจมตี การคุกคาม และการข่มขู่ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งหากเหมาะสมให้มีการสอบสวนอย่างรอบด้าน โดยทันทีและอย่างเป็นอิสระต่อ

กรณีที่เกิดการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชนต่อพวกเขา และให้นำาตัว 

ผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นธรรมโดยไม่ใช้โทษประหาร และกำาหนด

มาตรการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ และการชดเชยอย่างเหมาะสมให้กับผู้เสียหาย  

• ให้ปรึกษาหารือกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานภาคประชาสังคม เพื่อจัดทำา

กลไกคุ้มครองระดับชาติสำาหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ตกอยู่ใต้ความเสี่ยง โดยเน้น

แนวทางการป้องกัน การร่วมมือทำางาน และการให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านเพศสภาพ  

• ประกันว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ตอบสนองกับ 

แรงกดดันและความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของ

ตน ยอมรับว่าพวกเธอต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายและความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะรวม

ทั้งความรุนแรงในรูปแบบที่แตกต่างไป 

• ดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อยอมรับและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็น

เยาวชน และหน่วยงานที่มีแกนนำาเป็นเยาวชน ซึ่งมีส่วนร่วมในการปกป้องและส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการกำาจัดแบบแผนการปฏิบัติที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติตามอายุ 

และกีดกันไม่ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ รวมทั้งการ

สนับสนุนทรัพยากรให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นเยาวชน และหน่วยงานที่ม ี

แกนนำาเป็นเยาวชน

• ประกันว่า จะไม่มีการใช้ระบบยุติธรรมอย่างมิชอบเพื่อพุ่งเป้าโจมตีหรือคุกคามนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน และงดเว้นจากการดำาเนินคดีอาญาหรือการใช้กระบวนการหรือมาตรการ

ฝ่ายปกครองเพื่อปราบปรามพวกเขา ด้วยเหตุเพียงเพราะการใช้สิทธิของตนอย่างสงบ 
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อำ นวยความสะดวกและสนับสนุนโครงการเพื่อประกันว่านักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน สามารถพัฒนาทักษะที่จำ เป็น เข้าถึงเครื่องมือและได้รับการอบรม
ที่ต้องการ เพื่อให้มีศักยภาพและมีทักษะในการทำ งานสิทธิมนุษยชนของตน 
โดยเฉพาะ 

• จัดทำาแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพของนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งวิธีการคุ้มครองสิทธิของพวกเขา และการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยของพวกเขา

• สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดให้มีทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากร

การเงินที่จำาเป็น เพื่อให้สามารถดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยอมให ้

มีอำานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะเพื่อทำางานคุ้มครองและส่งเสริมนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ประกันให้มีแนวทางอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถ
เชื่อมโยงกันระหว่างพวกเขาเองและภายในชุมชนที่ปฏิบัติงาน และสามารถ
เข้าถึงผู้มีอำ นาจตัดสินใจในระดับชาติ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ใน
ลักษณะที่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะ 

• สนับสนุนให้มีการก่อตั้งเครือข่ายระดับชาติและภูมิภาค เพื่อสนับสนุนและคุ้มครอง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

• กำาหนดให้มีกระบวนการอย่างมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานภาคประชาสังคม รวมทั้ง 

นกัปกปอ้งสทิธมินษุยชนซึง่ทำางานในภาคชนบท หรอืทำางานระดบัชมุชน เมือ่มกีระบวนการ 

บัญญัติกฎหมายและกลไกเพื่อการคุ้มครองพวกเขา

• ประกันว่า กฎหมายในประเทศที่กำากับดูแลการสอดแนมการสื่อสาร มีเนื้อหาสอดคล้อง

กับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสอดแนมในวงกว้างและไม่เลือกเป้าหมาย และประกันว่า

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จำาเป็นเพื่อช่วยให้การสื่อสารของตน

มีความปลอดภัย รวมทั้งการเข้ารหัสข้อมูล

• ร่วมมืออย่างเต็มที่กับกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในระดับต่างๆ และโดยเฉพาะ

ให้มีหนังสือเชิญไปถึงผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ให้มาเข้าเยี่ยมประเทศโดยไม่มีการปิดกั้นในแง่ระยะเวลาและขอบเขตการเดินทาง และ

ประกันว่าผู้รายงานพิเศษจะสามารถเข้าพบนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้โดยไม่มีการ 

ขัดขวาง
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• ประกันให้มีการจัดทำานโยบายสาธารณะและดำาเนินการอย่างมีส่วนร่วม โดยนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถมีบทบาทในกระบวนการนั้นได้อย่าง

เข้มแข็ง เสรี และจริงจัง 

• ดำาเนินมาตรการทั้งปวงที่จำาเป็นเพื่อป้องกันและขัดขวางไม่ให้มีการคุกคามและตอบโต้ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในแง่การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศ

และระดับภูมิภาค  

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกระตุ้นให้บริษัท 

• ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ตามที่กำาหนด

ไว้ในหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกันว่ามีการ

เคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลและชุมชน รวมทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับ 

ผลกระทบจากการดำาเนินงานของบริษัทหรือของบริษัทลูก บริษัทรับเหมาช่วง หรือบริษัท

ที่จัดส่งปัจจัยการผลิต

• งดเว้นจากการออกแถลงการณ์หรือแสดงความเห็นที่ทำาลายชื่อเสียง ดูหมิ่นหรือสร้าง

ตราบาปให้กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

• ดำาเนินการปรึกษาหารือและประชุมอย่างจริงจังกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เมื่อถึง 

ขั้นตอนสำาคัญของการวางแผนและการดำาเนินงานตามโครงการ และให้เปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับโครงการธุรกิจต่างๆ ในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ

ด้านสิทธิมนุษยชน

• กำาหนดนโยบายที่ไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้มีการกระทำาด้วยความรุนแรง การข่มขู่ หรือการ

คุกคามต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งต่อต้านหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงการของ

บริษัท

• ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการสอบสวนเมื่อเกิดการโจมตี การคุกคามหรือการข่มขู่

ใดๆ ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้โดยเป็นผลมาจากการทำางานต่อต้านหรือแสดง

ความเห็นเกี่ยวกับโครงการของบริษัท

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลกระตุ้นหน่วยงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และระดับภูมิภาคให้ 

• ย้ำาจุดยืนถึงสิทธิของบุคคลทุกคน ทั้งเพียงลำาพังหรือในการสมาคมกับผู้อื่น ที่จะปกป้อง

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างสอดคล้องตามปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน



• ให้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบทบาทที่สำาคัญและความ 

ชอบธรรมของการดำาเนินงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

• กำากับดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐที่จะต้องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

รวมทั้งให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง

• จัดทำานโยบายและพัฒนากลไกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการคุกคามหรือการตอบโต้ 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้สื่อสารข้อมูลและร่วมมือกับกลไกระหว่างประเทศและ

ระดับภูมิภาค และประกันว่าการได้รับข้อมูลที่สำาคัญจะไม่ทำาให้พวกเขาตกอยู่ในความ

เสี่ยง



แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เป็นขบวนการเพื่อสิทธิมนุษยชน 
ระดับโลก เมื่อเกิดความอยุติธรรม 
ต่อบุคคลหนึ่ง ย่อมกระทบต่อเรา
ทุกคน

ติดต่อเราได้ที่

 info@amnesty.org

 +44 (0)20 7413 5500

ร่วมพูดคุยกับเราได้ที่

 www.facebook.com/AmnestyGlobal

 @AmnestyOnline





ในขณะที่ผู้มีอิทธิพลของโลกใช้แนวทางการอธิบายที่สร้างความหวาดกลัวและความแตกแยก โดย 

มุ่งประณามแบบเหมารวมว่าชนกลุ่มน้อยเป็นสาเหตุของปัญหาในสังคม ผู้ซึ่งกล้าแสดงจุดยืน 

ต่อต้านความอยุติธรรมและปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงตกอยู่ใต้ความเสี่ยง

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกต้องเผชิญกับการคุกคาม การข่มขู่ การใส่ร้ายป้ายสีการปฏิบัติที่ 

โหดร้ายและการควบคุมตัวโดยพลการ หรือแม้แต่การสังหารเพิ่มมากขึ้น ในปี 2559 มีนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนอย่างน้อย281 คนถูกสังหารใน 22 ประเทศ รวมทั้งนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งกล้า

ท้าทายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ทับซ้อน ผู้ซึ่งทำางานปกป้องสิ่งแวดล้อม ปกป้องชนกลุ่มน้อย 

หรือต่อต้านจารีตประเพณีที่ปิดกั้นสิทธิของผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศ

รัฐบาล กลุ่มติดอาวุธภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่มีอิทธิพลอื่นๆ ได้พยายามอย่างรุนแรงมากขึ้น

ในการปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์ในหลายพื้นที่ใหญ่ๆ ของโลก ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ

ตนเองมากกว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้เกิดการแสดงความเห็นในลักษณะที่ประณามว่า

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นอาชญากร บุคคลไม่พึงประสงค์ ผู้ก่อการร้าย หรือต่อต้านการพัฒนา 

ในท่ามกลางปรากฏการณ์เหล่านี้ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับโลกเพื่อ “ผู้กล้า” 

(Brave) ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลที่ต่อสู้กับมาตรการต่างๆ ที่ผู้มีอิทธิพลนำามาใช้เพื่อคุกคาม

และโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบีบพื้นที่การทำางานของหน่วยงานภาคประชาสังคมให้เล็กลง

รายงานนี้ให้ภาพรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้ผู้มีอำานาจ 

ใชม้าตรการโดยทนัทเีพือ่ประกนัวา่ จะมกีารยอมรบั คุม้ครอง และสนบัสนนุใหน้กัปกปอ้งสทิธมินษุยชน 

สามารถดำาเนินงานของตนได้โดยไม่ต้องกลัวการโจมตี และให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
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