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คำ�นำ�
รายงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประจ�ำปี 2560/61 รวบรวม
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดปี 2560 โดยให้ภาพรวมห้าภูมิภาคและ
ข้อมูลของแต่ละประเทศทั้งหมด 159 ประเทศและดินแดน
จากการส�ำรวจและวิจัยพบว่า ผู้คนมากมายที่พยายามเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
ของตัวเองยังต้องประสบกับความยากล�ำบากอย่างยิ่ง ขณะที่รัฐบาลประเทศ
ต่างๆ ยังล้มเหลวในการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
บนเส้นทางสิทธิมนุษยชนที่เต็มไปด้วยอุปสรรค เราพบว่ายังมีความก้าวหน้า
เชิงบวกอยู่บ้าง รายงานฉบับนี้ขอยกย่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนที่
ยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญเสมอมา แม้ว่าหลายครั้งจะต้องเสี่ยงชีวิตของ
พวกเขาก็ตาม
มาตรการรัดเข็มขัดและภัยธรรมชาติที่ผ่านมายังส่งผลให้คนกลุ่มใหญ่ต้อง
ตกอยู่ในภาวะยากจนและไร้ความมั่นคงยิ่งกว่าเดิม รายงานปีนี้จึงให้ความ
ส�ำคัญกับประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนทั่วโลกด้วย
เราพยายามอย่างสุดความสามารถในตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้รายงานถูกต้อง
และแม่นย�ำที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
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สารจากเลขาธิการ
“เนื่ อ งในโอกาสที่ ป ฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชนจะครบรอบ 70 ปีในปี 2561
มั น เป็ น สั ญ ญาณที่ ชั ด เจนว่ า จะไม่ มี ใ คร
สามารถเพิ ก เฉยต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ อี ก
ต่อไป”

ตลอดทั้งปี 2560 ประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก
ได้รับผลกระทบที่ขมขื่นจากการเมืองที่มุ่งสร้าง
ภาพอันชั่วร้ายให้กับประชากรบางกลุ่มผลลัพธ์ที่
รุนแรงสุดปรากฏให้เห็นจากปฏิบัติการทางทหาร
อันโหดร้ายเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาใน
เมียนมา ส่งผลให้ประชาชนประมาณ 620,000
คนต้องอพยพหลบหนีไปยังบังคลาเทศซึ่งเป็น
ประเทศเพื่อนบ้านในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ นับ
เป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดของ
ปี 2560 และจนถึงช่วงสิ้นปี อนาคตของพวกเขา
ก็ ยั ง ไม่ ชั ด เจน ในขณะที่ บ รรดาผู ้ น�ำโลกต่ า ง
ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในการหาทางออกที่แท้จริง
ให้กับผู้ลี้ภัย ซึ่งยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทาง
ได้เลย
ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์นี้ ได้กลายเป็นอีกหนึ่ง
หลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความล้ ม เหลวของ
ประชาคมโลกในการรับมือกับปัจจัยที่น�ำไปสู่
อาชญากรรมที่โหดร้ายต่อประชาชนจ�ำนวนมาก
สัญญาณเตือนในเมียนมาปรากฏชัดเจนมานาน
แล้ว ทั้งการเลือกปฏิบัติและการกีดกันเป็นวง
กว้างโดยท�ำให้เป็นเรื่องปรกติภายใต้ระบอบ
ปกครองที่ถือได้ว่าเป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติ เป็น
เวลานานมาแล้วที่ประชาชนชาวโรฮิงญาถูกสร้าง

เป็นภาพที่ชั่วร้าย และถูกกีดกันไม่ให้มีโอกาส
ด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี การแปรเปลี่ยนการเลือก
ปฏิบัติและการสร้างภาพอันชั่วร้ายให้เป็นความ
รุนแรงในวงกว้าง เป็นโศกนาฏกรรมที่เราคุ้นชิน
และส่งผลกระทบร้ายแรงซึ่งไม่อาจแก้ไขได้โดย
ง่ายดาย
แม้ว่าความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นต่อชาวโรฮิงญา
จะเห็นได้ชัดเจนในปี 2560 แต่แนวโน้มของผู้น�ำ
ประเทศและนักการเมืองที่พยายามสร้างภาพ
อันชั่วร้ายให้กับประชากรบางกลุ่ม เพียงเพราะ
อัตลักษณ์ของคนเหล่านั้น เป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นทั่วโลก ในช่วงปีท่ีผ่านมาแสดงให้เราเห็น
อีกครั้งถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเมืองที่สร้างภาพอัน
ชั่วร้าย ซึ่งได้กลายเป็นความคิดกระแสหลัก และ
สร้างผลกระทบเป็นความน่าหวั่นใจในประเด็น
สิทธิมนุษยชน
ในขณะที่เราเข้าสู่ปี 2561 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ
70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ยังไม่มีใครสามารถ
อ้างถึงสิทธิมนุษยชนของตนได้อย่างสนิทใจเป็นที่
แน่นอนว่า เราไม่อาจคิดเอาเองว่าเรามีเสรีภาพ
ที่จะรวมตัวประท้วงหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ได้อย่างเสรี เราไม่อาจคิดเอาเองว่าเมื่อเราสูงวัย
หรื อ กลายเป็ น ผู ้ ไร้ ส มรรถภาพ เราจะได้ รั บ
หลักประกันทางสังคม เราไม่อาจคิดเอาเองว่าลูก
ของเราจะเติบโตขึ้นในเมืองที่สะอาด ได้สูดหายใจ
อากาศอันบริสุทธิ์ หรือคนหนุ่มสาวที่เรียนจบ
จะหางานท�ำที่มีรายได้ที่สามารถซื้อบ้านได้
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การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังไม่สามารถเอาชนะ
ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ไม่ ว ่ า ในที่ ใ ดหรื อ ในเวลาใด
เนื่องจากพรมแดนเคลื่อนตัวตลอดเวลา เราจึง
ยังไม่อาจวางใจได้ ในประวัติศาสตร์ของสิทธิ
มนุษยชน สภาพการณ์ที่ชัดเจนเช่นนี้ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน แต่แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาท้าทาย
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั่วโลก ประชาชนได้พิสูจน์
ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความกระหายต่อความ
ยุติธรรม ศักดิ์ศรี และความเท่าเทียม ซึ่งไม่มีทาง
เหือดแห้งไป แม้จะต้องได้รับผลกระทบที่รุนแรง
แต่พวกเขายังคงค้นหาแนวทางใหม่ๆ ที่กล้าหาญ
เพื่อแสดงความรู้สึกเช่นนี้ออกไปในปี 2560 การ
ต่อสู้ทางคุณค่าระดับโลกเหล่านี้ได้เข้มข้นขึ้นจน
ถึงอีกระดับหนึ่ง
การโจมตีคุณค่าพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเคารพศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมของมนุษย์
ทุกคนได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สงครามความ
ขัดแย้งที่ได้รับการสนับสนุนจากการค้าอาวุธ
ระหว่างประเทศ บ่อยครั้งที่พุ่งเป้าไปที่พลเรือน
อย่างจงใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นหายนะด้านมนุษยธรรมในเยเมน
ซึ่ ง รุ น แรงขึ้ น เนื่ อ งจากการปิ ด กั้ น ของซาอุ ดิ อาระเบีย หรือกรณีที่กองก�ำลังของรัฐบาลและ
กองก�ำลังระหว่างประเทศเข่นฆ่าสังหารพลเรือน
อย่างไม่เลือกเป้าหมาย การใช้พลเรือนเป็น
โล่ ม นุ ษ ย์ ข องกลุ ่ ม ติ ด อาวุ ธ ที่ เรี ย กตนเองว่ า
รัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย หรืออาชญากรรมต่อ
กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดผู้ลี้ภัย
จ�ำนวนมากในซูดานใต้ ในหลายกรณี บรรดา
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามความขัดแย้งเหล่านี้
กลั บ บอกปั ด ความรั บ ผิ ด ชอบของตนในการ
คุ้มครองพลเรือน
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ท่าทีของผู้น�ำประเทศร�่ำรวยต่อวิกฤตผู้ลี้ภัยโลก
ซึ่งมีทั้งบ่ายเบี่ยงปัญหาและแสดงความไม่สนใจ
ใยดีอย่างสิ้นเชิง ผู้น�ำเหล่านี้ไม่ถือว่าผู้ลี้ภัยเป็น
มนุษย์ที่มีสิทธิ แต่มองว่าเป็นปัญหาที่ต้องผลักไป
ให้คนกลุ่มอื่น ความพยายามของประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ที่จะห้ามพลเรือน
จากประเทศมุสลิมหลายประเทศเข้าสหรัฐฯ โดย
อ้างเหตุผลเกี่ยวกับสัญซาติของพวกเขา เป็นการ
ปฏิบัติด้วยความเกลียดชังอย่างชัดเจน ผู้น�ำยุโรป
ส่วนใหญ่ไม่แสดงเจตจ�ำนงที่จะแก้ปัญหาท้าทาย
ที่ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลให้มีการเข้าเมืองอย่าง
ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับมี
ความเห็นร่วมกันว่าจะต้องท�ำอย่างไรก็ได้เพื่อ
ผลักผู้ลี้ภัยให้ออกห่างจากชายฝั่งประเทศของตน
ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการ
ปฏิบัติมิชอบที่น่าตกใจต่อผู้ลี้ภัยในลิเบีย ซึ่งเป็น
ที่ประจักษ์อย่างชัดเจนต่อผู้น�ำยุโรป
ตลอดทั่วทุกภูมิภาคในยุโรปและแอฟริกา ความ
เกลียดชังและความกลัวเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในการเลือกตั้ง
ที่ส�ำคัญ ในออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี และ
เนเธอร์แลนด์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางคนได้
เปลี่ ย นความกั ง วลต่ อ ปั ญ หาทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ ให้กลายเป็นความหวาดกลัวและการ
ประณามผู้อื่น โดยเฉพาะผู้เข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และ
ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา ในเคนยา บรรยากาศ
การเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนสิงหาคมและ
ตุลาคมเต็มไปด้วยการข่มขู่และความรุนแรง ด้วย
เหตุผลด้านอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และอื่นๆ
อย่างไรก็ดีปี 2560 สะท้อนให้เห็นเจตจ�ำนงที่
เข้มแข็งของประชาชน ซึง่ พร้อมจะยืนหยัดปกป้อง
สิ ท ธิ ข องตนเองและปกป้ อ งคุ ณ ค่ า ที่ พ วกเขา
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ต้องการเห็นในโลก ภัยคุกคามใหม่ๆ ที่รุนแรง
ท�ำให้เกิดบรรยากาศหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณใน
การประท้วง ภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความเป็น
อิสระของสถาบันตุลาการในโปแลนด์ กระตุ้น
ให้ประชาชนจ�ำนวนมากออกมาประท้วง ใน
ซิมบับเว ประชาชนหลายหมื่นคนเดินขบวน
อย่างไม่หวั่นไหวในเดือนพฤศจิกายน เป็นจุด
สูงสุดของการต่อสู้เป็นเวลานานนับทศวรรษเพื่อ
ต่อต้านการเมืองแบบเผด็จการ และเรียกร้องให้
มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมในปี 2561 กล่าว
คือการเลือกตั้งที่ประชาชนสามารถแสดงออกได้
อย่างเสรี ในอินเดีย ความเกลียดกลัวต่ออิสลาม
ที่เพิ่มขึ้นและการโจมตีอย่างรุนแรงต่อชาวมุสลิม
และดาลิต ส่งผลให้เกิดความโกรธเคืองและการ
ประท้วงของประชาชนที่บอกว่า “อย่ามาอ้างชื่อ
พวกเรา” การเดินขบวนของประชาชนจ�ำนวนมาก
เพื่อสิทธิสตรีซึ่งมีจุดศูนย์กลางในสหรัฐฯ แต่ได้
แพร่กระจายไปทั่วโลก ได้กลายเป็นการประท้วง
ครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และใน
ระดับโลก ปรากฏการณ์ #MeToo ก่อให้เกิดความ
สนใจอย่างกว้างขวางต่อปัญหาการปฏิบัติมิชอบ
และการคุกคามทางเพศที่น่าตกใจ
แต่ต้นทุนที่ต้องจ่ายให้กับการพูดต่อต้านความ
อยุติธรรมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในตุรกี การโจมตี
อย่ า งรุ น แรงและโดยพลการต่ อ ภาคประชา
สังคมภายหลังการท�ำรัฐประหารที่ล้มเหลวใน
ปี 2559 ยังคงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรง ส่งผล
กระทบไปถึงประธานและผู้อ�ำนวยการแอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนลตุรกี และประชาชนอีกหลาย
พันคน จีนได้เริ่มการปราบปรามอย่างไม่เคยเป็น
มาก่อนต่อบุคคลและองค์กรที่ถูกมองว่าวิพากษ์
วิจารณ์รัฐบาล โดยอ้างว่าเป็นการกระท�ำเพื่อ
“ความมั่นคงแห่งชาติ” ภายหลังการประท้วงของ

คนจ�ำนวนมากอย่างกว้างขวางในรัสเซีย ทางการ
ได้จับกุมผู้ประท้วงอย่างสงบ ผู้มุงดูและนักข่าว
หลายร้อยคน หลายคนต้องเผชิญกับการปฏิบัติ
ที่โหดร้ายการควบคุมตัวโดยพลการและถูกปรับ
เป็นเงินจ�ำนวนมาก ภายหลังการพิจารณาคดี
ที่ไม่เป็นธรรม ตลอดทั่วภูมิภาคแอฟริกา การ
ไม่ยอมรับต่อการประท้วงของประชาชนปรากฏ
ให้เห็นอย่างชัดเจนจนน่าตกใจ ในแองโกลา
และชาด ทางการได้สั่งห้ามการประท้วงโดย
พลการ ไปจนถึงการปราบปรามด้วยความรุนแรง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เซียราลีโอน โตโกและยูกนั ดา ในเวเนซูเอลา ประชาชน
หลายร้อยคนถูกควบคุมตัวโดยพลการ และอาจ
ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงจนเกินกว่าเหตุและ
เป็นการปฏิบัติมิชอบโดยกองก�ำลังความมั่นคง
ซึ่ ง ตอบโต้ กั บ ผู ้ ป ระท้ ว งที่ ไ ม่ พ อใจกั บ ปั ญ หา
เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น และการขาดแคลนอาหารและ
เวชภัณฑ์ ในอียิปต์ ทางการปราบปรามเสรีภาพ
ในการวิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรง ทั้งการออก
ค�ำสั่ ง ปิ ด หรื อ ยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก รเอกชน
(NGOs) การออกกฎหมายที่ให้อ�ำนาจอย่าง
เบ็ดเสร็จในการคุมขังบุคคลนานถึงห้าปี เนื่องจาก
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากรัฐบาล และการที่ศาลก�ำหนดโทษจ�ำคุกต่อ
นักข่าวและฝ่ายค้านทางการเมืองหลายร้อยคน
ในช่วงใกล้สิ้นปี ได้เกิดการประท้วงต่อต้านฝ่าย
ชนชั้นน�ำในอิหร่านอย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนนับแต่ปี 2552 มีรายงานระบุว่า
เจ้าหน้าที่ได้สังหารและท�ำให้ผู้ประท้วงที่ไม่มี
อาวุธได้รับบาดเจ็บ มีการใช้อาวุธปืนยิงใส่ และ
การใช้ก�ำลังเกินกว่าเหตุ ประชาชนหลายร้อยคน
ถูกจับกุมและควบคุมตัวในเรือนจ�ำ ซึ่งมีชื่อเสียง
ในด้านการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย
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ปี 2561 เป็นวาระครบรอบ 20 ปี นับแต่องค์การ
สหประชาชาติ ล งมติ รั บ รองปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งให้ความคุ้มครอง
และสนับสนุน และกระตุ้นให้ทุกคนยืนหยัดต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชน แต่ทว่า ตลอดสองทศวรรษที่
ผ่านมา ผู้ซึ่งท�ำหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชน มัก
ต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรง ในปี 2560 การ
เสียชีวิตอย่างน่าโศกเศร้าของหลิวเสี่ยวโป ผู้ได้รับ
รางวัลโนเบลในจีน สะท้อนให้เห็นความดูแคลน
ของรัฐบาลในหลายๆ ประเทศที่มีต่อนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในตับ
ระหว่ า งถู ก ควบคุ ม ตั ว จากเจ้ า หน้ า ที่ เ มื่ อ วั น ที่
13 กรกฎาคม เนื่องจากทางการจีนปฏิเสธ
ไม่ยอมให้เขาได้รับการรักษาพยาบาล
ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลหลายประเทศยังคงอ้าง
ความมั่นคงแห่งชาติและการต่อต้านการก่อการ
ร้ายเป็นเหตุผลเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับ
การถ่วงดุลระหว่างอ�ำนาจรัฐและเสรีภาพของ
บุคคล รัฐมีหน้าที่อย่างชัดเจนในการคุ้มครอง
คนในรัฐจากการกระท�ำที่รุนแรง ที่มุ่งสร้างความ
ตื่นตระหนกตกใจ แต่ในความเป็นจริง รัฐท�ำ
เช่นนั้นในลักษณะที่ควบคุมสิทธิมากขึ้น แทนที่จะ
ปกป้องสิทธิ ยุโรปยังคงพัฒนาไปในทางที่เน้น
ความมั่นคงของรัฐอย่างถาวร ยกตัวอย่างเช่น
ฝรั่งเศส หลังยุติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลฝรั่งเศสได้รับรอง
กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ ซึ่งได้
น�ำเนื้อหาของกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินมา
แทรกไว้ในหลายมาตราของกฎหมายทั่วไป
อย่างไรก็ดีแม้จะเกิดการโจมตีที่รุนแรงต่อสิทธิ
มนุษยชน แต่ด้วยความเข้าใจต่อการต่อสู้ระดับ
โลกเพื่อคุณค่าของศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน
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ของมนุษย์ เราจ�ำเป็นต้องต่อต้านแนวคิดที่ท�ำให้
ความเป็นเผด็จการของรัฐบาลมีคุณค่าเท่าเทียม
กับพลังของประชาชนที่มีหลักการ ในปัจจุบัน
พื้นที่สาธารณะกลายเป็นสนามแข่งขันระหว่าง
ขั้ ว ความคิ ด ที่ ต รงกั น ข้ า ม ในขณะที่ เ กิ ด การ
ประท้วงของประชาชนจ�ำนวนมากเพื่อเรียกร้อง
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในโปแลนด์และ
สหรัฐฯ ก็ได้เกิดการเดินขบวนสนับสนุนแนวคิด
เผด็จการของคนจ�ำนวนมากในวอร์ซอ และการ
เดินขบวนของกลุ่มขาวจัดในชาร์ลอตวิลล์ซึ่งต่าง
เรียกร้องให้มีนโยบายที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับ
หลักสิทธิมนุษยชน นโยบายและการปฏิบัติมิชอบ
ทีป่ ฏิเสธสิทธิมนุษยชน ยังคงได้รบั ความสนับสนุน
อย่างกว้างขวางจากประชาชนบางกลุ่มในหลาย
ประเทศ
ในทุกวันนี้ พื้นที่สาธารณะที่ส�ำคัญมักปรากฏ
อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต ท�ำให้เรามีเครื่องมือเพื่อ
จัดการกับปัญหาท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และใน
หลายกรณีเราพบว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่สามารถ
รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาได้ เ พี ย งพอ การโจมตี อ ย่ า ง
รุนแรงทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะต่อสตรี และ
การยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อชนกลุ่มน้อย
แทบไม่ได้รับความใส่ใจและแก้ไขจากบริษัทสังคม
ออนไลน์ (Social Media) และแทบไม่ได้รับความ
ใส่ใจจากรัฐบาล ผลกระทบของ “ข่าวปลอม”
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ปลุ ก ปั ่ น ความเห็ น ของ
สาธารณะ เป็ น ปั ญ หาที่ มี ก ารพู ด ถึ ง อย่ า ง
กว้ า งขวางตลอดทั้ ง ปี 2560 ศั ก ยภาพทาง
เทคโนโลยีซึ่งท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับ
เรื่องแต่งชัดเจนน้อยลง เป็นสิ่งที่น่าจะเติบโตขึ้น
ต่อไปในอนาคต ท�ำให้เกิดค�ำถามส�ำคัญต่อการ
เข้าถึงข้อมูลของประชาชน ข้อกังวลเหล่านี้ยิ่ง
เลวร้ายลง เมื่อค�ำนึงถึงว่ามีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่
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เป็นผู้ครอบครองข้อมูลมหาศาลทางอินเทอร์เน็ต
และเมื่อค�ำนึงถึงความไม่สมมาตรของอ�ำนาจ
อย่างรุนแรงระหว่างบุคคลกับบริษัทและรัฐบาล
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล ท�ำให้
พวกเขามีศักยภาพอย่างมากในการก�ำหนดความ
เห็นของสาธารณะ รวมทั้งมีศักยภาพที่แทบจะ
ปราศจากการตรวจสอบการยุยงให้เกิดความ
เกลียดชังและความรุนแรง
ในโอกาสที่ จ ะถึ ง วาระครบรอบ 70 ปี ข อง
ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในเดื อ น
ธันวาคม 2561 ปัญหาท้าทายข้างหน้ามีความ
ชัดเจน เป็นช่วงเวลาที่เราต้องฟื้นฟูแนวคิดส�ำคัญ
ของความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน
เป็นช่วงเวลาที่ต้องแสดงความเคารพต่อคุณค่า
เหล่านี้ และเรียกร้องให้ใช้คุณค่าเหล่านี้เป็น
พื้นฐานการก�ำหนดนโยบายและการปฏิบัติ การ
สร้างพรมแดนแบบเทียมๆ ของการเมืองที่โจมตี
ว่าร้ายประชากรอีกกลุ่มหนึ่ง มีแต่จะน�ำเราไปสู่
สงครามความขัดแย้งและความทารุณโหดร้าย
เป็นภาพฝันร้ายของมนุษยชาติที่ตกอยู่ใต้การ
ควบคุมของผลประโยชน์ส่วนตนล้วนๆ และไม่
ใส่ใจต่อชะตากรรมของบุคคลอื่น ผู้น�ำจ�ำนวน
มากในโลกได้ปล่อยให้แนวคิดการสร้างภาพร้าย
ให้กับบุคคลอื่น เป็นเหตุผลในการก�ำหนดวาระ
การท�ำงาน โดยที่ไม่พยายามเสนอภาพฝันที่เป็น
ทางเลือกอื่นเลย

สังคมของพวกเขา และเราต้องมุง่ แสวงหาทางออก
ที่สร้างสรรค์ ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนสิทธิมนุษยชน
เพื่อท้าทายความขุ่นเคือง ความโกรธเกรี้ยว
และความรู้สึกแบ่งแยก ซึ่งเป็นบริบทน�ำไปสู่
อุดมการณ์การเมืองที่เป็นพิษและมุ่งประณาม
ผู้อื่น
ปี ที่ จ ะมาถึ ง นั บ เป็ น โอกาสของการประกาศ
พันธกิจอีกครั้งที่มีต่อหลักการสิทธิมนุษยชนที่มุ่ง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่เราตั้งค�ำถามถึง
สังคมในอุดมคติที่เราอยากให้เกิดขึ้น เราจะต้อง
ไม่ท�ำลายโอกาสนี้ไปอย่างง่ายดาย
ซาลิล เช็ตตี้ (Salil Shetty)
เลขาธิการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ เราต้อง
ไม่ยอมรับบทบาทการมุ่งสร้างภาพอันชั่วร้ายแต่
มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมของความเป็นเอกภาพ
ซึ่งกันและกัน เราต้องฝึกฝนศักยภาพในการแสดง
มิตรไมตรีต่อบุคคลอื่น เราต้องยืนยันสิทธิของ
ประชาชนทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
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ภาพรวมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ภาพรวมด้านสิทธิมนุษยชนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาล
อย่างไรก็ดีในทางตรงข้ามเราก็ได้เห็นการเติบโต
ขึ้นอย่างน่าประทับใจของขบวนการนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรม
พื้ น ที่ ข องภาคประชาสั ง คมในหลายประเทศ
ถู ก จ�ำกั ด มากขึ้ น นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ทนายความ ผู้สื่อข่าว และบุคคลอื่นๆ ได้ตกเป็น
เป้าการปราบปรามของรัฐ ทั้งการปราบปราม
อย่ า งไม่ เ คยเป็ น มาก่ อ นต่ อ เสรี ภ าพในการ
แสดงออกในจี น ไปจนถึ ง การปราบปรามผู ้ ที่
เห็นต่างอย่างกว้างขวางในกัมพูชาและไทย และ
การบังคับบุคคลให้สูญหายในบังกลาเทศและ
ปากีสถาน
การลอยนวลพ้นผิดเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผล
และสนับสนุนให้เกิดการละเมิดต่างๆ ทั้งการ
สังหารนอกกระบวนการกฎหมายและการทรมาน
การขัดขวางการเข้าถึงความยุติธรรมและการ
เยียวยาของประชาชนหลายล้านคน เป็นสิ่ง
ส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือ
อาชญากรรมสงครามในประเทศต่างๆ อย่างเช่น
เมียนมาและอัฟกานิสถาน
วิกฤตผู้ลี้ภัยระดับโลกเลวร้ายลง ประชาชนหลาย
แสนคนในภูมิภาคต่างๆ ถูกบังคับให้ต้องอพยพ
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หลบหนีจากบ้านเรือนของตนเอง เผชิญกับชะตา
กรรมที่ไร้อนาคต และมักเต็มไปด้วยความรุนแรง
จ�ำนวนผู ้ ลี้ ภั ย เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว อั น เป็ น ผล
มาจากอาชญากรรมต่อมนุษยชาติของกองทัพ
เมียนมาในภาคเหนือของรัฐยะไข่โดยทหารได้
เผาหมู่บ้านชาวโรฮิงญาทั้งหมู่บ้าน สังหารผู้ใหญ่
และเด็ก และข่มขืนผู้หญิงและเด็กผู้หญิง การ
ละเมิดอย่างกว้างขวางบีบบังคับให้ชาวโรฮิงญา
กว่า 655,000 คนต้องหลบหนีการคุกคามไป
บังกลาเทศ คนที่เหลืออยู่ต้องด�ำรงชีวิตภายใต้
โครงสร้างที่เลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ถึงขั้น
เป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติ มีการจ�ำกัดสิทธิในแทบ
ทุกแง่มุมของชีวิต และกีดกันพวกเขาออกจาก
สังคมโดยรวม
อาเซียนซึ่งมีฟิลิปปินส์เป็นประธานในระหว่าง
ปี 2560 มีอายุครบรอบ 50 ปี แต่รัฐบาลและ
หน่วยงานต่างๆ ของอาเซียนยังคงเพิกเฉยต่อ
การละเมิดที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในฟิลิปปินส์
เมียนมา และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ มีเสียงเรียกร้องมากขึ้น
ให้เคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเอเชีย
แปซิฟิก โดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่ที่มุ่งแสวงหา
ความก้าวหน้าและความหวัง มีความก้าวหน้า
ด้านการท�ำหน้าที่ของต�ำรวจและค�ำพิพากษา
ในการรับผิดของบรรษัทในสาธารณรัฐเกาหลี
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(เกาหลีใต้) กรณีความเท่าเทียมด้านการสมรสใน
ไต้หวัน และสิทธิความเป็นส่วนตัวในอินเดีย

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ทางการญี่ปุ่น มองโกเลียและเกาหลีใต้ต่าง
ล้มเหลวในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ซึ่งได้ตกเป็นเป้าโจมตีอย่างชัดเจน นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในจีนเองก็ตกเป็นเป้าโจมตีเป็น
พิเศษ พื้นที่ของภาคประชาสังคมถูกจ�ำกัดมากขึ้น
อย่างชัดเจนในจีน และกลายเป็นข้อกังวลมากขึ้น
ในฮ่องกงและญี่ปุ่น
การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในญี่ ปุ ่ น อ่ อ นแอ
ลง เมื่อรัฐสภาออกกฎหมายที่ให้อ�ำนาจอย่าง
กว้างขวางในการปราบปราม “การก่อการร้าย”
และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ แม้จะมีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากภาคประชาสังคม
และนักวิชาการ กฎหมายนี้ให้อ�ำนาจรัฐบาล
อย่างกว้างขวางในการสอดแนมข้อมูล ซึ่งอาจถูก
ใช้ในทางมิชอบเพื่อควบคุมสิทธิมนุษยชน
ภายหลั ง การเปลี่ ย นรั ฐ บาลในเกาหลี ใ ต้
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ยอมรับข้อเสนอใน
การเปลี่ยนแปลงการท�ำหน้าที่ของต�ำรวจ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ในการชุมนุมอย่างสงบได้อย่างเต็มที่และเสรี
ในขณะเดียวกันเกาหลีใต้ยังคงมีการคุมขังผู้ที่
คัดค้านไม่เข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่ง
มโนธรรมหลายร้อยคน ศาลชั้นต้นในหลายคดีได้
พิพากษารับรองสิทธิในการคัดค้านไม่เข้ารับการ
เกณฑ์ทหารมากขึ้น และศาลยังมีค�ำพิพากษา
ระบุถึงความรับผิดชอบของบรรษัทเมื่อเกิดการ
เสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยของลูกจ้างในระหว่าง
การท�ำงาน

การยกย่องสถานะอันศักดิ์สิทธิ์ของประธานาธิบดี
สีจิ้นผิงในฐานะผู้น�ำที่มีอ�ำนาจสูงสุดในจีนในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นในขณะที่มีการจ�ำกัด
เสรี ภ าพในการแสดงออกและข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ทางการได้อ้างเหตุผล “ความมั่นคงแห่งชาติ”
มากขึ้นเพื่อจ�ำกัดสิทธิมนุษยชนและการควบคุม
ตัวนักกิจกรรม มีการใช้แนวปฏิบัติเช่นนี้เพิ่มขึ้น
อย่างมากในเขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์
(XUAR) ซึง่ อยูใ่ ต้การน�ำของเฉินชานกัว เลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสต์ระดับภูมิภาคคนใหม่ ทางการ
ได้เน้นยย้ำอีกครั้งถึงความจ�ำเป็นของ “เสถียรภาพ
ทางสังคม” และความส�ำคัญของการเพิ่มการ
สอดแนมทางเทคโนโลยี การใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่
ออกตรวจตราตามท้องถนน การตั้งด่านตรวจ
และการใช้มาตรการเชิงรุกจ�ำนวนมากที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน ทางการได้จัดท�ำสถานที่ควบคุมตัว
ภายในเขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์ โดยมัก
ใช้ชื่อแตกต่างกันว่า “ศูนย์ปราบปรามแนวคิด
สุดโต่ง” หรือ “ศูนย์ศึกษาการเมือง” หรือ “ศูนย์
ให้ ค วามรู ้ แ ละปรั บ ทั ศ นคติ ” ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น
สถานที่ควบคุมตัวบุคคลโดยพลการ โดยไม่มี
เวลาก�ำหนด มีการบังคับให้ศึกษากฎหมายและ
นโยบายของจีน
พลเมืองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี (เกาหลีเหนือ) ยังคงต้องเผชิญกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงในรูปแบบต่างๆ
ต่อไป ในบางกรณีถึงขั้นเป็นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ มีการจ�ำกัดอย่างรุนแรงต่อสิทธิที่จะ
มีเสรีภาพในการแสดงออกและการเดินทาง และ
ยังคงมีการควบคุมตัวประชาชนมากถึง 120,000
คนในเรือนจ�ำการเมือง ซึ่งพวกเขาต้องถูกบังคับ
ใช้แรงงาน และได้รับการทรมานและการปฏิบัติที่
โหดร้าย
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นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ทางการจีนยังคงปราบปรามแบบที่ไม่เคยเป็น
มาก่อนต่อผู้เห็นต่างจากรัฐบาล โดยมีปฏิบัติการ
ที่รุนแรง ทั้งการจับกุมโดยพลการการควบคุม
ตัวการคุมขังและการทรมานและการปฏิบัติที่
โหดร้ า ยต่ อ ทนายความสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
นักกิจกรรม ทางการยังคงใช้วิธีการ “สอดแนม
บุคคลในที่พักอาศัยตามเป้าหมาย” มีการควบคุม
ตั ว แบบลั บ และไม่ ใ ห้ ติ ด ต่ อ กั บ โลกภายนอก
กล่าวคือเป็นการควบคุมตัวที่ต�ำรวจสามารถขัง
บุคคลไว้ได้นานถึงหกเดือน โดยไม่ใช่การควบคุม
ตัวอย่างเป็นทางการ และสามารถปิดกั้นไม่ให้
ผู ้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว เข้ า ถึ ง ทนายความที่ ต นเลื อ ก
ไม่สามารถติดต่อญาติหรือบุคคลอื่นได้ ท�ำให้มี
ความเสี่ยงที่จะได้รับการทรมานและการปฏิบัติที่
โหดร้าย มีการใช้การควบคุมตัวในรูปแบบนี้เพื่อ
ควบคุมการท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งทนายความ นักกิจกรรม และสมาชิกกลุ่ม
ศาสนา
รัฐบาลยังคงคุมขังบุคคลที่พยายามจัดกิจกรรม
อย่างสงบเพื่อร�ำลึกเหตุการณ์ปราบปรามที่จัตุรัส
เทียนอันเหมิน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2532
ในกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ที่ผู้ประท้วงหลายร้อยคนหรือหลายพันคนถูก
สังหารหรือได้รับบาดเจ็บ จากการยิงอาวุธปืน
ของกองทัพปลดแอกประชาชนใส่พลเรือนที่ไม่มี
อาวุธ หลิวเสี่ยวโป ผู้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ใน
เดือนกรกฎาคม
ในฮ่องกง การใช้ข้อหาที่คลุมเครือซซ้ำแล้วซซ้ำอีก
เพื่ อ ด�ำเนิ น คดี กั บ แกนน�ำเคลื่ อ นไหวเพื่ อ
ประชาธิปไตย ดูเหมือนเป็นปฏิบัติการตอบโต้
Amnesty International

ของทางการที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ลงโทษและข่มขู่ผู้ซึ่งเรียกร้องประชาธิปไตยหรือ
ท้าทายอ�ำนาจของทางการ

ผู้พลัดถิ่น
ในญี่ปุ่น ในขณะที่การยื่นค�ำร้องขอที่ลี้ภัยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลรายงานในเดือนกุมภาพันธ์
ว่า ได้อนุมัติตามค�ำร้อง 28 จาก 10,901 ฉบับ
ในปี 2559 ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้านี้ ในเวลาเดียวกันเพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในประเทศ ญี่ปุ่นยอมให้
พลเมืองสัญชาติเวียดนามกลุ่มแรก 10,000 คน
เข้าประเทศได้เป็นเวลาสามปีในโครงการแรงงาน
ข้ า มชาติ ซึ่ ง กลายเป็ น โครงการที่ ถู ก วิ พ ากษ์
วิ จ ารณ์ อ ย่ า งรุ น แรงโดยนั ก เคลื่ อ นไหวเพื่ อ
สิทธิมนุษยชนที่มองว่าน�ำไปสู่การปฏิบัติมิชอบ
อย่างกว้างขวาง
ในเกาหลีใต้ การเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ข้ อ กั ง วลต่ อ ความปลอดภั ย ในที่
ท�ำงาน ทางการเกาหลีเหนือยังคงส่งคนงานไป
ประเทศอื่น ทั้งจีนและรัสเซีย แม้ว่าบางประเทศ
ได้ยุติการต่ออายุหรือการออกวีซ่าท�ำงานฉบับ
ใหม่ให้กับพลเมืองเกาหลีเหนือ เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ มาตรการแทรกแซงครั้ ง ใหม่ ข ององค์ ก าร
สหประชาชาติ ที่มุ่งควบคุมการด�ำเนินงานด้าน
เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือในต่างประเทศ หลัง
จากเกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธ

การเลือกปฏิบัติ
ในจีน การปราบปรามด้านศาสนายังคงรุนแรง
โดยเฉพาะในเขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์
และเขตที่มีประชากรเชื้อสายทิเบต การเลือก
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ปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศในการ
ใช้ชีวิตสาธารณะยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน
เกาหลีใต้ ผู้ชายที่เป็นเกย์เผชิญกับความรุนแรง
การรังแก และการด่าทอในระหว่างการเข้ารับการ
เกณฑ์ทหาร ทหารประจ�ำการนายหนึ่งถูกศาล
ตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์
กับเพศเดียวกัน
แม้ จ ะมี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ อ ย่ า งกว้ า งขวางด้ ว ย
เหตุผลของรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทาง
เพศสภาพ ทั้งที่เป็นจริงหรือที่คิดเอาเอง ซึ่งเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในญี่ปุ่น แต่ได้
เกิดพัฒนาการอยู่บ้างในบางพื้นที่ โดยนับเป็น
ครั้ งแรกที่ เทศบาลนครโอซากาอนุ ญาตอย่ าง
เป็นทางการให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถเป็น
พ่อแม่บุญธรรมเด็กได้ และเทศบาลอีกสองแห่ง
ได้ด�ำเนินการในเชิงบวกที่มุ่งสู่การรับรองความ
สัมพันธ์ของเพศเดียวกันต่อไป
ศาลสู ง สุ ด ของไต้ ห วั น มี ค�ำพิ พ ากษาส�ำคั ญ
ท�ำให้ไต้หวันก�ำลังเป็นประเทศแรกในเอเชียที่
มี ก ฎหมายรั บ รองการสมรสของเพศเดี ย วกั น
นั บ เป็ น ก้ า วย่ า งส�ำคั ญ ของสิ ท ธิ ข องผู ้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศ โดยผู้พิพากษาวินิจฉัยว่า
กฎหมายการสมรสของประเทศขัดต่อรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากเลือกปฏิบัติต่อคู่รักเพศเดียวกัน และ
ก�ำหนดให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีเวลาสองปีในการ
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ออกกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยรัฐสภาไต้หวันอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการสมรสของเพศเดียวกัน

โทษประหารชีวิต
จี น ยั ง คงเป็ น ผู ้ น�ำโลกในการประหารชี วิ ต
ประชาชน แม้ว่าข้อมูลการประหารชีวิตของ

ประเทศยังคงเป็นความลับทางราชการต่อไป
ศาลสูงสุดของไต้หวันได้ยกค�ำร้องอุทธรณ์ของ
อั ย การสู ง สุ ด ขอให้ มี ก ารไต่ ส วนคดี ใ หม่ ต ่ อ
ชิวเหอซุ่น ซึ่งเป็นนักโทษประหารที่ติดคุกนานสุด
ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของไต้หวัน โดยติดคุก
มาตั้งแต่ปี 2532 โดยเขาได้ร้องต่อศาลว่าได้ถูก
ทรมานและถูกบังคับให้ “สารภาพ” ระหว่างการ
สอบสวนของต�ำรวจ
ในเดือนกรกฎาคม มองโกเลียกลายเป็นประเทศ
ที่ 105 ของโลกที่ยกเลิกโทษประหารส�ำหรับ
ความผิดอาญาทุกประเภท แต่ในเดือนพฤศจิกายน ประธานาธิบดีเสนอต่อกระทรวงยุติธรรม
ให้น�ำโทษประหารมาใช้ใหม่กับคดีการข่มขืนและ
สังหารที่รุนแรงสองคดี

ภูมิภาคเอเชียใต้
ตลอดทั่วเอเชียใต้ รัฐบาลได้อ้างกฎหมายและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมั่นคงแห่ง
ชาติและศาสนา เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการโจมตี
ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา การเอาผิดทางอาญา
ต่อเสรีภาพในการแสดงออกการบังคับบุคคลให้
สูญหาย การใช้โทษประหารชีวิตอย่างกว้างขวาง
และการโจมตีสิทธิของผู้ลี้ภัย การลอยนวลพ้นผิด
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
เสรีภาพในการแสดงออกทั่วเอเชียใต้ก�ำลังถูก
โจมตี มีการอ้างแนวคิดที่ก�ำกวม อย่างเช่น
“ผลประโยชน์ของชาติ” เป็นข้อแก้ตัวให้กับการ
ปราบปรามการแสดงออกของประชาชน การที่
รัฐพุ่งเป้าโจมตีผู้สื่อข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และบุคคลอื่นๆ ที่แสดงความเชื่อของตนอย่าง
สงบ
Amnesty International
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แนวโน้ ม ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ทั้ ง การเอาผิ ด ทาง
อาญาต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงออกทาง
อินเทอร์เน็ต ในบังกลาเทศ บล็อกเกอร์ตกเป็น
เหยื่อการบังคับบุคคลให้สูญหาย หรือถูกจับกุม
เนื่องจากแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กองทัพ
หรื อ ถู ก กล่ า วหาว่ า แสดงความเห็ น ที่ ถื อ ว่ า
“ต่อต้านศาสนาอิสลาม” การวิพากษ์วิจารณ์
รั ฐ บาลบั ง กลาเทศหรื อ เครื อ ญาติ ข องนายก
รัฐมนตรี อาจส่งผลให้บุคคลผู้นั้นต้องคดีอาญา
รัฐบาลเสนอให้มีพระราชบัญญัติความมั่นคงทาง
ดิจิทัลฉบับใหม่ ซึ่งจะยิ่งควบคุมจ�ำกัดมากขึ้นต่อ
สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและก�ำหนด
บทลงโทษที่รุนแรงขึ้น นอกจากนั้น บล็อกเกอร์
สี่คนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ตกเป็นเหยื่อการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย ในอัฟกานิสถาน ซึ่งการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตตต่ำสุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
มีการออกกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์ฉบับ
ใหม่ เพื่อเอาผิดทางอาญากับเสรีภาพในการ
แสดงออก
ความล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
เนื่องจากปากีสถานไม่สามารถแก้ไขกฎหมายของ
ตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศได้
ท�ำให้ประชาชนถูกเลือกปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
มีการจ�ำกัดสิทธิคนงาน และมีหลักประกันทาง
สั ง คมที่ อ ่ อ นแอ อิ น เดี ย ให้ สั ต ยาบั น รั บ รอง
อนุสัญญาหลักว่าด้วยแรงงานเด็กสองฉบับของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ แต่นักกิจกรรม
ยังคงวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
แรงงานเด็กในประเทศ ซึ่งอนุญาตให้ใช้แรงงาน
เด็กในธุรกิจครอบครัวได้ สองปีหลังเหตุการณ์
แผ่นดินไหวที่รุนแรงในเนปาล รัฐบาลยังคงไม่
สามารถช่วยเหลือเหยื่อแผ่นดินไหวที่อยู่ชายขอบ
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อีกหลายพันคน โดยพวกเขายังคงใช้ชีวิตอย่าง
ยากล�ำบากในที่พักพิงชั่วคราว
ในเดือนตุลาคม ปากีสถานได้รับเลือกเข้าเป็น
สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และได้แสดงพันธกิจที่มีต่อสิทธิมนุษยชนว่า
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง
ในประเทศได้โดยตรง รวมทั้งปัญหาการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย โทษประหารชีวิต กฎหมาย
หมิ่นศาสนา การใช้ศาลทหารไต่สวนพลเรือน
สิทธิสตรี และการคุกคามการท�ำงานของนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน
การสังหาร การลักพาตัว และการปฏิบัติมิชอบ
อื่นๆ เป็นผลงานของกลุ่มติดอาวุธในอัฟกานิสถาน บังกลาเทศอินเดีย และปากีสถาน
และอื่นๆ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายของ
พลเรือนมากขึ้น โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยทาง
ศาสนาในอัฟกานิสถาน ในปากีสถาน กลุ่มติด
อาวุธพุ่งเป้าโจมตีมุสลิมนิกายชีอะห์ ทั้งการวาง
ระเบิดที่มัสยิดชีอะห์ในกรุงเกตตา เป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 18 คน
การละเมิดยังเกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่น
ครั้งประวัติศาสตร์ของเนปาล ทั้งการจับกุมและ
การควบคุมตัวโดยพลการและกรณีเจ้าหน้าที่
ความมั่ น คงยิ ง ปื น ใส่ ผู ้ ป ระท้ ว งในวั น หาเสี ย ง
เลือกตั้ง
ในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ของอินเดีย เจ้าหน้าที่ได้
ยิงสังหารประชาชนแปดคนที่มาประท้วงระหว่าง
การเลือกตั้งซ่อม และผู้มีสิทธิออกเสียงคนหนึ่ง
ถูกเจ้าหน้าที่ทหารรุมซ้อม เขาถูกน�ำตัวไปผูกติด
ไว้ด้านหน้าของรถจี๊ปทหาร และมีการขับเพื่อ
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แห่ประจานเป็นเวลาห้าชั่วโมง เป็นการเชือดไก่
ให้ลิงดู เจ้าหน้าที่ยังใช้ปืนยาวแบบลูกปลายที่
ขาดความแม่นย�ำเพื่อยิงใส่กลุ่มผู้ประท้วงอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นเหตุให้หลายคนสูญเสียการมองเห็น
และได้รับบาดเจ็บ

และการด�ำเนินคดีจากกฎหมายที่รุนแรงเกินเหตุ
รัฐบาลไม่สามารถน�ำตัวกลุ่มติดอาวุธที่สังหาร
บล็อกเกอร์ซึ่งมีชื่อเสียงแต่ไม่ฝักใฝ่ศาสนามา
ลงโทษได้ นักกิจกรรมต้องถูกขู่ฆ่าอย่างสมม่ำเสมอ
หลายคนจ�ำเป็นต้องลี้ภัยไปต่างประเทศ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในมั ล ดี ฟ ส์ รั ฐ บาลเข้ ม งวดมากขึ้ น ต่ อ การ
อภิปรายในที่สาธารณะ มีการคุกคามนักข่าว
นักกิจกรรม และส�ำนักข่าวต่างๆ ทั้งยังมีความ
ชัดเจนว่ารัฐบาลอยู่เบื้องหลังการละเมิดหลัก
นิติธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบั่นทอนความเป็น
อิสระของสถาบันตุลาการ

ในอินเดีย ทางการมีท่าทีเข้มงวดอย่างเปิดเผย
ต่ อ นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
บรรยากาศความเป็นปรปักษ์และการใช้ความ
รุนแรงกับบุคคลเหล่านี้ มีการใช้อ�ำนาจตาม
กฎหมายเผด็ จ การเพื่ อ จ�ำกั ด เสรี ภ าพในการ
แสดงออก ในขณะที่เสรีภาพของผู้สื่อข่าวและ
สื่อมวลชนถูกการโจมตีมากขึ้น
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในอัฟกานิสถานเผชิญ
กับการคุกคามต่อชีวิตและความมั่นคงของตน
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปฏิบัติการของกลุ่มติด
อาวุธ โดยนักข่าวต้องเผชิญกับความรุนแรงและ
การเซ็นเซอร์
ทางการปากีสถานไม่สามารถคุ้มครองผู้สื่อข่าว
บล็อกเกอร์ และภาคประชาสังคม รวมทั้งนัก
กิจกรรมที่ต้องเผชิญการรังควาน การคุกคาม
การข่มขู่ การใส่ร้ายและการโจมตีจากหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่รัฐอย่างต่อเนื่อง แทนที่รัฐจะคุ้มครอง
บุคคลดังกล่าว รัฐกลับเพิ่มการจ�ำกัดการท�ำงาน
ขององค์กรเอกชน (NGOs) และมุ่งโจมตีท�ำร้าย
นักกิจกรรมจ�ำนวนมาก โดยใช้ทั้งการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย
ในบังกลาเทศรัฐบาลเพิ่มการปราบปรามการ
อภิปรายโต้เถียงและการวิพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่
สาธารณะ คนท�ำงานด้านสื่อเผชิญกับการคุกคาม

การลอยนวลพ้นผิด
การลอยนวลพ้นผิดเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและ
หยั่งรากลึกตลอดทั่วเอเชียใต้ อย่างไรก็ดี ใน
เนปาล ศาลแขวงได้ตัดสินจ�ำคุกทหารสามนาย
ในข้อหาฆาตกรรมมาลีนา ซูนูวาร์ เด็กผู้หญิง
อายุ 15 ปี ซึ่งเกิดเหตุเมื่อปี 2547 เธอเสียชีวิต
เนื่องจากการทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวโดย
ทหาร ในช่วงที่มีการขัดกันด้วยอาวุธเป็นเวลานับ
ทศวรรษระหว่างกองก�ำลังลัทธิเหมากับกองก�ำลัง
ของรัฐบาล ซึ่งความขัดแย้งนั้นยุติลงในปี 2549
ค�ำพิพากษาของศาลนับเป็นพัฒนาการส�ำคัญ
แสดงให้เห็นศักยภาพของกระบวนการยุติธรรมใน
การแก้ปัญหาการปฏิบัติมิชอบอย่างรุนแรงที่เกิด
ขึ้นในยุคสงคราม นับเป็นสัญญาณความยุติธรรม
ครั้งแรกส�ำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อ
ในอินเดีย ศาลสูงสุดสั่งการให้หน่วยสอบสวน
กลางสอบสวนข้อกล่าวหาว่ามีการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมายกว่า 80 กรณี โดยเกิดจาก
การกระท�ำของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่
ความมั่นคงในรัฐมณีปุระ ระหว่างปี 2522-2555
Amnesty International
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โดยศาลมีความเห็นว่า ไม่ควรยุติการสอบสวนคดี
เหล่านี้เพียงเพราะเวลาผ่านไป

การบังคับบุคคลให้สูญหาย
การบั ง คั บ บุ ค คลให้ สู ญ หายยั ง คงเกิ ด ขึ้ น ใน
ปากีสถาน ผู้เป็นเหยื่อมักเสี่ยงที่จะถูกทรมาน
และปฏิบัติอย่างโหดร้าย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม คณะกรรมการ
ไต่สวนการบังคับบุคคลให้สูญหายได้รับข้อร้อง
เรียนเกือบ 300 กรณี ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดถูก
น�ำตัวเข้าสู่การไต่สวน แม้จะมีรายงานการบังคับ
บุคคลให้สูญหายเกิดขึ้นหลายร้อยหรือหลายพัน
ครั้งทั่วประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แม้รัฐบาลศรีลังกาจะสัญญาเมื่อปี 2558 ที่จะ
บอกเล่าความจริง ให้ความยุติธรรมและการ
เยี ย วยากั บ ผู ้ ต กเป็ น เหยื่ อ จากการขั ด กั น ด้ ว ย
อาวุธในประเทศ และการปฏิรูปเพื่อป้องกันการ
ละเมิด แต่ความก้าวหน้าด�ำเนินไปอย่างเชื่องช้า
การลอยนวลพ้นผิดในกรณีการบังคับบุคคลให้
สูญหายยังเกิดขึ้นต่อไป รัฐบาลเลื่อนการปฏิบัติ
ตามค�ำสัญญาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ป้องกันการก่อการร้ายที่ให้อ�ำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ
เป็ น กฎหมายที่ ใ ห้ อ�ำนาจการควบคุ ม ตั ว แบบ
ลับและไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอก อย่างไรก็ดี
รัฐสภาได้ผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
ส�ำนักงานคุ้มครองบุคคลผู้สูญหาย ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูญหายในการ
ติดตามหาญาติของตน
ในบังกลาเทศ ได้เกิดการบังคับบุคคลให้สูญหาย
หลายกรณี โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่มักเป็นสมาชิก
พรรคฝ่ายค้าน

Amnesty International

ผู้พลัดถิ่น
ในหลายภูมิภาคของเอเชียใต้ผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมือง
ยังคงไม่ได้รับสิทธิของตน
บั ง กลาเทศได้ เ ปิ ด พรมแดนรั บ ชาวโรฮิ ง ญา
กว่า 655,000 คนที่หลบหนีจากปฏิบัติการล้าง
เผ่าพันธุ์ในเมียนมาอย่างไรก็ดีหากมีการผลักดัน
ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเหล่านี้กลับไปเมียนมา ชะตา
กรรมของพวกเขาย่อมตกอยู่ในมือของกองทัพ
เมียนมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้ก�ำลังผลักดันพวก
เขาออกมา และจะยังคงต้องเผชิญกับการเลือก
ปฏิบัติและการกีดกันทางสังคมอย่างเป็นระบบ
ต่อไป ซึ่งรุนแรงถึงขั้นเป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติ
ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท�ำให้พวกเขาเกิดความเสี่ยงและ
ต้องหลบหนีออกมาแต่แรก
จ�ำนวนผู้พลัดถิ่นในประเทศในอัฟกานิสถาน
เพิ่มขึ้นเป็นกว่าสองล้านคน โดยผู้ลี้ภัยชาวอัฟกัน
ประมาณ 2.6 ล้านคนอาศัยอยู่นอกประเทศ

การเลือกปฏิบัติ
ตลอดทั่วเอเชียใต้ ผู้แสดงความเห็นต่างจากรัฐ
และชนกลุ่มน้อยทางศาสนา เสี่ยงที่จะต้องเผชิญ
กับการโจมตีท�ำร้ายมากขึ้นจากฝูงชน ในอินเดีย
มีรายงานการลงประชาทัณฑ์มุสลิมหลายกรณี
ก่อให้เกิดกระแสความเกลียดชังอิสลามที่เพิ่มขึ้น
ภายใต้การปกครองของรัฐบาลชาตินิยมฮินดู
มีการจัดประท้วงต่อต้านการท�ำร้ายชาวมุสลิม
ในหลายเมือง แต่รัฐบาลแทบไม่ท�ำอะไรเลย
เพื่อแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรง ชุมชน
พื้ น เมื อ งชาวอทิ เวสี ใ นอิ น เดี ย ต้ อ งกลายเป็ น
ผู้พลัดถิ่นต่อไป เนื่องจากการพัฒนาโครงการ
อุตสาหกรรม
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ในบั ง กลาเทศ รั ฐ บาลเพิ ก เฉยต่ อ การโจมตี
ท�ำร้ายชนกลุ่มน้อยทางศาสนา เจ้าหน้าที่มักไม่
รับแจ้งความ เมื่อมีคนไปร้องเรียนว่าถูกข่มขู่
ในศรี ลั ง กาแนวคิ ด ชาติ นิ ย มสุ ด โต่ ง แบบพุ ท ธ
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้มีการโจมตีชาว
คริสต์และมุสลิม
รัฐบาลมัลดีฟส์ได้อ้างศาสนาเป็นเหตุผลเพื่อ
ปราบปรามประชาชน โดยมีการโจมตีสมาชิก
พรรคฝ่ายค้าน และมีแผนจะน�ำโทษประหารชีวิต
กลับมาใช้ใหม่
ชุมชนชายขอบในปากีสถาน เผชิญกับการเลือก
ปฏิบัติ ทั้งในกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติ
อันเนื่องมาจากเพศสภาพ ศาสนา สัญชาติ
รสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศของตน
กฎหมายหมิ่นศาสนาของปากีสถานซึ่งก�ำหนด
ให้โทษประหารชีวิตเป็นโทษเชิงบังคับส�ำหรับ
“การดู ห มิ่ น พระศาสดามู ฮั ม หมั ด ” มี เ นื้ อ หา
ไม่สอดคล้องกับสิทธิหลายประการ มีการน�ำ
กฎหมายเหล่านี้มาใช้อย่างมิชอบและเกินกว่า
เหตุ โดยเฉพาะกับชนกลุ่มน้อยทางศาสนา และ
คนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักถูกกล่าวหา
อย่างปราศจากมูลความจริง ถือเป็นการละเมิด
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ชาย
คนหนึ่งถูกศาลตัดสินประหารชีวิต ตามข้อหา
ว่าโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ซึ่งถือว่ามีลักษณะ
“หมิ่นศาสนา” นับเป็นบทลงโทษรุนแรงสุดส�ำหรับ
ความผิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ของปากีสถาน

การเลือกปฏิบัติเนื่องจาก
เพศสภาพ
แม้ว่าศาลสูงสุดของอินเดียมีค�ำสั่งห้ามการพูด
“ตาลัก” สามครั้งเพื่อหย่าภรรยาตามหลักศาสนา
อิสลาม แต่ค�ำพิพากษาของศาลอื่นๆ ยังคง
ปิดกั้นสิทธิในการก�ำหนดชะตากรรมตนเองของ
สตรี ศาลสูงสุดมีค�ำพิพากษาซึ่งท�ำให้กฎหมาย
ที่บัญญัติเพื่อคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงของ
คู่สมรสอ่อนแอลง เหยื่อการข่มขืนหลายคนรวม
ทั้งเด็กผู้หญิง ได้ร้องต่อศาลเพื่อขอยุติการตั้ง
ครรภ์ที่มีอายุครรภ์กว่า 20 สัปดาห์ ตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายอินเดีย แม้ว่าศาลจะเห็นชอบให้
ท�ำแท้งได้ในบางกรณี แต่ก็มีการยกค�ำร้องใน
หลายกรณีเช่นกัน รัฐบาลกลางสั่งการให้รัฐต่างๆ
แต่งตั้งคณะกรรมการทางการแพทย์ถาวร เพื่อ
ท�ำการวินิจฉัยกรณีเหล่านี้อย่างรวดเร็ว
ในปากีสถาน การข่มขืนวัยรุ่นหญิงตามค�ำสั่ง
ของสภาหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่าการข่มขืนเพื่อ
“ล้างแค้น” ซึ่งเป็นผลจากการที่พี่ชายของเธอไป
ก่อเหตุข่มขืนผู้อื่น เป็นหนึ่งในกรณีที่น่าสะพรึง
กลัวและเกิดขึ้นมาหลายครั้ง แม้ว่าจะมีการจับกุม
กรรมการหมู่บ้านที่สั่งให้มีการข่มขืนเช่นนี้ แต่
ทางการยังไม่สามารถยุติการลอยนวลพ้นผิดของ
ผู้ที่ก่อความรุนแรงทางเพศ และยังไม่สามารถยุติ
บทบาทของกรรมการหมู่บ้านที่สั่งการให้แก้แค้น
ด้วยการใช้ความรุนแรงทางเพศได้ นอกจากนี้
ปากีสถานยังคงมีกฎหมายเอาผิดกับความสัมพันธ์
ระหว่ า งเพศเดี ย วกั น แม้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยความ
ยินยอมก็ตาม
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงยังเกิดขึ้น
ต่อไปในอัฟกานิสถาน โดยมีรายงานจ�ำนวน
ผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นซึ่งถูกลงโทษต่อหน้าธารก�ำนัล
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โดยผู้ลงโทษเป็นกลุ่มติดอาวุธและอ้างว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามกฎหมายศาสนา

โทษประหารชีวิต
ในท่ า มกลางวิ ก ฤตทางการเมื อ งที่ เ ลวร้ า ยลง
ทางการมั ล ดี ฟ ส์ ป ระกาศจะเริ่ ม ประหารชี วิ ต
ประชาชนอีกครั้งหลังผ่านมากว่า 60 ปี แต่จนถึง
สิ้นปียังไม่มีการประหารชีวิตใคร
ปากีสถานได้ประหารชีวิตบุคคลหลายร้อยคน
นับแต่ยกเลิกข้อตกลงการพักใช้โทษประหารชีวิต
อย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2557 ซึ่งก่อให้เกิดข้อ
กังวลเพิ่มขึ้นในหลายครั้ง เนื่องจากบุคคลที่ถูก
ประหารมักไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาอย่างเป็น
ธรรม ขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ รวม
ทั้งศาลยังลงโทษประหารชีวิตบุคคลที่มีปัญหา
ด้านจิตใจ บุคคลที่มีอายุตต่ำกว่า 18 ปีขณะที่
กระท�ำความผิด และบุคคลที่ถูกตัดสินว่าผิดจาก
“ค�ำรับสารภาพ” ที่ได้มาจากการทรมานหรือการ
ปฏิบัติที่โหดร้าย

การขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
สถานการณ์ในอัฟกานิสถานเลวร้ายลงอย่างต่อ
เนื่อง โดยจ�ำนวนผู้บาดเจ็บล้มตายที่เป็นพลเรือน
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้วิกฤตการพลัดถิ่นในประเทศ
รุนแรงขึ้น และฏอลีบันได้ครอบครองพื้นที่มากขึ้น
กว่าสมัยใดนับแต่ปี 2544 ตั้งแต่ปี 2557 ผู้ลี้ภัย
ชาวอัฟกันหลายหมื่นคน ถูกผลักดันให้เดินทาง
กลับประเทศโดยไม่สมัครใจ จากทั้งในปากีสถาน
อิหร่าน และประเทศในสหภาพยุโรป
รั ฐ บาลอั ฟ กานิ ส ถานและประชาคมระหว่ า ง
ประเทศ แทบไม่ได้แสดงข้อกังวลต่อชะตากรรม
Amnesty International

ของพลเรือนเหล่านี้ เมือ่ ประชาชนรวมตัวประท้วง
ความรุนแรงและการขาดความมั่นคง หลังการ
โจมตีท�ำร้ายที่รุนแรงสุด อย่างการระเบิดในกรุง
คาบูลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งเป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต 80 คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคน
เจ้าหน้าที่กลับยิงปืนใส่ผู้ประท้วง ท�ำให้เสียชีวิต
ไปหลายคน
นับเป็นพัฒนาการที่น่ายินดีเมื่ออัยการศาลอาญา
ระหว่างประเทศร้องขอให้มีการไต่สวนเบื้องต้น
กรณีข้อกล่าวหาว่าได้เกิดอาชญากรรมจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันด้วยอาวุธที่ต่อเนื่อง
ในอัฟกานิสถาน การตัดสินใจครัง้ นีน้ บั เป็นก้าวย่าง
ส�ำคัญที่ช่วยประกันความรับผิดของอาชญากรรม
ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนับแต่
ปี 2546 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงความจริง
ความยุติธรรม และการเยียวยา

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และแปซิฟิก
มีการสร้างภาพร้ายและการเอาผิดทางอาญา
กับคนจ�ำนวนมากที่ออกมาเรียกร้องให้เคารพ
สิทธิมนุษยชนและให้มีการตรวจสอบการละเมิด
ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ภาคประชาชนหดตัวลง
เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจและความมัน่ คงคุกคามนักปกป้อง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การสั ง หารนอกกระบวนการ
กฎหมาย การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย ยังคงเกิดขึ้นโดย
ผู้กระท�ำความผิดไม่ต้องถูกลงโทษ
กองก�ำลังความมั่นคงของเมียนมาได้เริ่มปฏิบัติ
การความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญาในภาคเหนือ
ของรัฐยะไข่ ซึ่งรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ ส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชน
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และมนุษยธรรมในประเทศ และในประเทศเพื่อน
บ้านอย่างบังกลาเทศ

เอกชนในสิงคโปร์วิจารณ์ว่าสภาพที่อยู่อาศัยของ
คนงานข้ามชาติมีลักษณะเลวร้าย

สภาพที่ไร้ขื่อแปและความรุนแรงยังคงเลวร้ายลง
ในฟิลิปปินส์ “สงครามปราบปรามยาเสพติด”
ของประธานาธิ บ ดี แ ละการดู แ คลนต่ อ สิ ท ธิ
มนุษยชนของเขา สะท้อนให้เห็นจากการสังหาร
หมู่ประชาชน โดยผู้เสียชีวิตหลายคนเป็นคน
ยากจนและอยู่ชายขอบ รวมทั้งเด็ก ความรุนแรง
ของการสังหารและการลอยนวลพ้นผิดเกิดขึ้น
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้มีเสียงเรียกร้องมาก
ขึ้นจากนานาชาติให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ การ
ขยายการประกาศใช้กฎอัยการศึกในมินดาเนา
ทางตอนใต้เมื่อเดือนธันวาคม ท�ำให้เกิดข้อกังวล
ว่า มีการน�ำระบอบปกครองแบบทหารมาใช้ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน
ต่อไป รัฐบาลยังแสดงท่าทีจะน�ำโทษประหาร
กลับมาใช้ใหม่

มี ก ารเลื อ กตั้ ง ระดั บ ประเทศในปาปั ว นิ ว กิ นี
ท่ า มกลางข้ อ กล่ า วหาว่ า มี ก ารทุ จ ริ ต และการ
ปราบปรามอย่างเข้มงวดของทางการ รวมทั้งการ
ใช้ความรุนแรงและการจับกุมโดยพลการ

ในอินโดนีเซีย กรณีที่ต�ำรวจสังหารผู้ต้องสงสัยว่า
ค้ายาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในกัมพูชา การปราบปรามอย่างต่อเนื่องของ
รั ฐ บาลต่ อ นั ก กิ จ กรรมภาคประชาสั ง คมและ
การเมือง เข้มข้นยิ่งขึ้นก่อนจะถึงก�ำหนดการ
เลือกตั้งทั่วไปในปี 2561 มีการสอดแนม จับกุม
และคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีการสั่งปิด
ส�ำนักข่าว มีการตามรังควานภาคประชาสังคม
โดยใช้ระบบยุติธรรมทางอาญาอย่างมิชอบเพิ่ม
มากขึ้น และมีการออกกฎหมายใหม่ที่ให้อ�ำนาจ
กับรัฐเพิ่มเติมในการควบคุมพรรคการเมือง มีการ
ใช้สถาบันตุลาการเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อ
ปิดปากฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐบาล และถือเป็นการ
ปราบปรามทางการเมืองอย่างเปิดเผย เมื่อ
ศาลสูงสุดวินิจฉัยให้ยุบพรรคฝ่ายค้านที่ส�ำคัญ
ก่อนจะมีการเลือกตั้ง

ออสเตรเลี ย ยั ง คงแสดงวาทศิ ล ป์ เรื่ อ งสิ ท ธิ
มนุษยชนต่อไป แต่ปล่อยให้ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและ
ผู้ลี้ภัยถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและ
ดูหมิ่นศักดิ์ศรี
รัฐบาลประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ แ ละแปซิ ฟ ิ ก ไม่ ส ามารถคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ ชาวบ้านใน
ลาวถูกบังคับให้โยกย้ายถิ่นฐานจากการขยาย
ตัวของโครงการพัฒนา มีการปิดกั้นสิทธิที่จะมีที่
อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมในกัมพูชา โดยเป็นผล
มาจากการกว้านซื้อเวนคืนที่ดิน และองค์กร

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นั ก กิ จ กรรมทาง
การเมืองอย่างสงบ และสมาชิกกลุ่มศาสนา ต่าง
ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งการควบคุมตัวโดยพลการ
พวกเขาถูกด�ำเนินคดีด้วยข้อหาที่ก�ำกวม ต้องเข้า
รับการไต่สวนที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
พิจารณาที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ ยังคงมีการ
ทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายต่อนักโทษทาง
ความคิด
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รั ฐ บาลทหารไทยยั ง คงปราบปรามอย่ า งเป็ น
ระบบต่ อ ผู ้ ที่ เ ห็ น ต่ า งจากรั ฐ ขั ด ขวางไม่ ใ ห้
ประชาชนแสดงความเห็น หรือชุมนุมอย่างสงบ
และเอาผิดทางอาญาและพุ่งเป้าโจมตีภาคประชา
สังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักรณรงค์เพื่อ
ประชาธิปไตยและบุคคลอื่นๆ อีกหลายสิบคน
ถูกสอบสวนและด�ำเนินคดีโดยใช้กฎหมายและ
ค�ำสั่งที่ให้อ�ำนาจเบ็ดเสร็จ หลายคนต้องเข้ารับ
การไต่สวนอย่างไม่เป็นธรรมเป็นเวลานานในศาล
ทหาร
การปราบปรามของรัฐบาลมาเลเซียต่อสิทธิทาง
พลเรือนและทางการเมืองอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบ
ด้วยการคุกคาม การควบคุมตัว และการด�ำเนิน
คดีผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล โดยใช้กฎหมายที่
เข้มงวด มีการออกค�ำสั่งเพิ่มขึ้นโดยพลการห้าม
การเดินทางและเป็นการห้ามโดยไม่มเี วลาก�ำหนด
ซึ่งเป็นการละเมิดเสรีภาพในการเดินทางของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมีการจับกุมและ
ด�ำเนินคดีกับนักกิจกรรมเพื่อสิทธิชนพื้นเมืองและ
ผู้สื่อข่าวที่รายงานการปฏิบัติมิชอบ
รั ฐ บาลฟิ จิ ใช้ ก ฎหมายที่ เข้ ม งวดเพื่ อ ปิ ด ปาก
สื่อมวลชน และควบคุมเสรีภาพในการแสดงออก
และการชุมนุมอย่างสงบ มีการด�ำเนินคดีต่อ
เจ้าหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ Fiji Times ในข้อหา
ยุยงปลุกปั่น โดยเป็นข้อหาทางการเมืองที่มุ่ง
ปิดปากส�ำนักข่าวอิสระที่มีเหลืออยู่ไม่มากนักใน
ประเทศ
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ค วามเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของสิงคโปร์ ให้อ�ำนาจรัฐมาก
ขึ้นในการจ�ำกัด หรือห้ามการชุมนุมสาธารณะ
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องถูกเจ้าหน้าที่
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สอบสวนหากเข้าร่วมในการประท้วงอย่างสงบ
มีการด�ำเนินคดีกับนักกฎหมายและนักวิชาการ
ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์สถาบันตุลาการ และจ�ำกัด
เสรีภาพของสื่อ
ในลาว ยังคงมีการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อสิทธิ
ที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม
และการชุมนุมอย่างสงบ และมีการใช้ประมวล
กฎหมายอาญาเพื่อคุมขังนักกิจกรรมอย่างสงบ
การปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐในเวียดนาม
เข้มข้นยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักกิจกรรมจ�ำนวนมากต้อง
ลี้ภัยไปต่างประเทศ
พื้นที่ของสื่อเสรีในเมียนมาลดน้อยลงอย่างมาก
เนื่องจากผู้สื่อข่าวและผู้ท�ำงานด้านสื่อเผชิญ
กับการข่มขู่ การด�ำเนินคดี และอาจถูกจับกุม
ในหลายกรณี พวกเขาอาจถูกควบคุมตัวและถูก
ด�ำเนินคดีเนื่องจากการท�ำงานของตน

การลอยนวลพ้นผิด
การลอยนวลพ้นผิดหลังมีผู้เสียชีวิตในการควบคุม
ตัวของเจ้าหน้าที่ และมีการใช้ก�ำลังและอาวุธปืน
อย่างไม่จ�ำเป็นหรือเกินกว่าเหตุ ยังเกิดขึ้นต่อไป
ในมาเลเซีย ที่ผ่านมาได้เกิดการเสียชีวิตระหว่าง
การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่หลายกรณี รวมทั้ง
กรณี ส.บาลามูรากัน (S. Balamurugan) ซึ่งมี
รายงานว่าเขาถูกต�ำรวจรุมซ้อมระหว่างการสอบ
ปากค�ำ
ในจังหวัดปาปัวของอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ยัง
ไม่ต้องรับผิดต่อการใช้ก�ำลังโดยไม่จ�ำเป็นหรือ
เกินกว่าเหตุ ระหว่างการประท้วงของประชาชน
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หรือระหว่างการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงอื่นๆ
รั ฐ บาลฟิ จิ ยั ง คงไม่ ส ามารถประกั น ให้ มี ค วาม
รั บ ผิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เมื่ อ เกิ ด กรณี ที่ ผู ้ ถู ก
ควบคุมตัวถูกทรมานและปฏิบัติอย่างโหดร้าย

สิทธิประการต่างๆ อย่างรุนแรง รวมทั้งสิทธิที่จะ
ได้รับความเท่าเทียมตามกฎหมายและเสรีภาพใน
การเดินทาง รวมทั้งการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
การศึกษา และการท�ำงาน

ในติมอร์-เลสเต เหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ร้ า ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการยึ ด ครองของ
อินโดนีเซีย (2518-2542) ยังคงเรียกร้องความ
ยุติธรรมและการชดเชยเยียวยาต่อไป

กองก�ำลั ง ความมั่ น คงของเมี ย นมามี ส ่ ว น
รับผิดชอบอย่างมากต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
ชาวโรฮิงญาอย่างไรก็ดี รัฐบาลพลเรือนภายใต้
การน�ำของอองซานซูจีกลับไม่พูดต่อต้านหรือ
ไม่เข้ามาแทรกแซง ในทางตรงข้าม รัฐบาลกลับ
ใส่ร้ายผู้ท�ำงานด้านมนุษยธรรม กล่าวหาว่า
พวกเขาให้ความช่วยเหลือ “ผู้ก่อการร้าย” และยัง
ปฏิเสธว่าไม่มีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น

ปฏิบัติการที่รุนแรงต่อชาวโรฮิงญา
ในเมียนมา
กองก�ำลังความมั่นคงเริ่มปฏิบัติการล้างเผ่าพันธุ์
อย่างมีเป้าหมาย โดยมีทั้งการสังหารโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย การข่มขืนและการเผาท�ำลาย
หมู่บ้าน ซึ่งรุนแรงถึงขั้นเป็นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติต่อชาวโรฮิงญาในภาคเหนือของรัฐ
ยะไข่ถือเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีป้อมต�ำรวจ
ของกองก�ำลังชาวโรฮิงญาเมื่อเดือนสิงหาคมที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้สัดส่วน ส่งผลให้
เกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยร้ายแรงสุดในรอบหลายทศวรรษ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลเมียนมา
ได้ออกระเบียบควบคุมอย่างเข้มงวดต่อกลุ่มที่
ท�ำงานด้านการบรรเทาทุกข์ในรัฐยะไข่ ซึ่งท�ำให้
สถานการณ์ความทุกข์ยากเลวร้ายลง
ชาวโรฮิ ง ญากว่ า 655,000 คนหลบหนี ไ ป
บังกลาเทศ จนถึงสิ้นปี มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเกือบ
หนึ่งล้านคนกระจายอยู่ทั่วเขตค็อกซ์บาซาร์ของ
บังกลาเทศ รวมทั้งผู้ที่หลบหนีความรุนแรงเข้ามา
ก่อนหน้านี้แล้ว ชาวโรฮิงญาที่ยังเหลืออยู่ใน
เมียนมาต้องอยู่ใต้ระบบการปกครอง ที่มีลักษณะ
เทียบเท่ากับการแบ่งแยกเชื้อชาติ โดยถูกจ�ำกัด

แม้ จ ะมี พ ยานหลั ก ฐานมากขึ้ น เกี่ ย วกั บ ความ
ทารุณโหดร้ายในเมียนมา ประชาคมระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ ง คณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง
สหประชาชาติ กลับไม่ด�ำเนินการอย่างเป็นผล
หรือไม่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะมีการตรวจ
สอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกิดขึ้นจาก
กองทัพ

ผู้พลัดถิ่น
ออสเตรเลียยังคงใช้นโยบายที่เข้มงวด โดย
ควบคุมตัวผู้แสวงหาที่ลี้ภัยหลายร้อยคนไว้ที่ศูนย์
พักพิงนอกชายฝั่งในหมู่เกาะปาปัวนิวกินีและ
นาอูรู และมีการผลักดันผู้ที่พยายามเข้าสู่ประเทศ
โดยทางเรือออกนอกชายฝั่ง โดยไม่ปฏิบัติตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศที่จะต้องคุ้มครองบุคคล
เหล่านี้
ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยยังคงติดอยู่ที่เกาะ
นาอูรู โดยถูกรัฐบาลออสเตรเลียบังคับส่งกลับ
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มา ส่วนใหญ่ถูกส่งกลับมากว่าสี่ปีที่แล้ว แม้จะมี
รายงานว่าเกิดการปฏิบัติมิชอบทางกาย ใจ และ
ทางเพศอย่างกว้างขวาง บุคคลหลายร้อยคนที่
อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงนอกชายฝั่งเหล่านี้ รวมทั้ง
เด็กหลายสิบคน ต้องเผชิญกับการดูหมิ่นศักดิ์ศรี
การปฏิบัติมิชอบ การทอดทิ้ง และการดูแลด้าน
สุขภาพกายและใจที่เลวร้าย อีกกว่า 800 คนที่
อาศัยอยู่ในชุมชน ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่าง
ร้ายแรงด้านความมั่นคง ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพ การศึกษา และการมีงานท�ำอย่าง
เพียงพอ

การเลือกปฏิบัติ

รัฐบาลออสเตรเลียได้ยตุ บิ ริการทีใ่ ห้กบั เกาะแมนัส
ในปาปัวนิวกินีช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้เพื่อบังคับให้ผู้ลี้ภัยต้องไปอาศัยอยู่ในพื้นที่
ใกล้กับเมือง ซึ่งบรรดาผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่
ลี้ภัยมีความหวาดกลัวด้านความปลอดภัยเป็น
อย่างมาก หากต้องย้ายไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้น
รัฐบาลพยายามบังคับให้ผู้ลี้ภัยต้องเข้าไปอยู่ใน
สถานที่พักพิงแห่งใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน เป็นเหตุให้พวกเขายังต้อง
เผชิญปัญหาการเข้าถึงไม่บริการด้านสุขภาพ
ความรุนแรงในชุมชน และการไม่สามารถวางแผน
ส�ำหรับอนาคตตนเองได้อย่างชัดเจน

ผู้มีความหลากหลายทางเพศเผชิญกับการเลือก
ปฏิบัติในมาเลเซีย ปาปัวนิวกินี และสิงคโปร์
มี ร ายงานการแสดงความเห็ น ที่ รั ง เกี ย จกลุ ่ ม
ชาวเลสเบียน เกย์ ไบเช็กชวล ข้ามเพศ อินเตอร์
เซ็กชวลในออสเตรเลีย และมีการสอบสวนชุมชน
ผู้มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มขึ้น แม้จะมีการ
น�ำบทลงโทษกลับมาใช้ใหม่ ในจังหวัดอาเจะห์
ของอินโดนีเซีย ชายสองคนถูกเฆี่ยน 83 ครั้ง
ต่อหน้าธารก�ำนัล ทั้งนี้เป็นผลมาจากการมีเพศ
สัมพันธ์ของเพศเดียวกันด้วยความยินยอม

ฟิจิได้บังคับส่งกลับบุคคลไปยังประเทศที่มีความ
เสี่ยงจะถูกละเมิดอย่างรุนแรง
กัมพูชาปฏิเสธค�ำขอสถานะผู้ลี้ภัยของผู้แสวงหา
ที่ลี้ภัยซึ่งเป็นชนพื้นเมืองบนพื้นที่สูง มีการบังคับ
ส่งกลับพวกเขาไปยังเวียดนามซึ่งอาจท�ำให้ต้อง
เผชิญกับการปราบปราม
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ระบบยุติธรรมของออสเตรเลียยังคงล้มเหลวใน
การคุ้มครองชนพื้นเมืองต่อไป โดยเฉพาะเด็ก
โดยมีรายงานว่าชนพื้นเมืองถูกคุมขังจ�ำนวนมาก
และมีรายงานการปฏิบัติมิชอบและการเสียชีวิต
ระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ
ที่โหดร้ายต่อเด็กชนพื้นเมืองในเขตตอนเหนือ
(Northern Territory) รวมทั้งการใช้ก๊าซนน้ำตา การ
ล็อกคอ การควบคุมตัวและขังเดี่ยว ทั้งนี้จากการ
เปิดโปงของคลิปวีดิโอที่รั่วไหลออกมา

สตรีนักสิทธิมนุษยชนหลายคนถูกคุกคาม ข่มขู่
คุมขัง และถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ปาปัวนิวกินียังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่อันตราย
มากสุดต่อสตรี โดยมีรายงานมากขึ้นถึงความ
รุนแรงที่กระท�ำต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง บางครั้ง
เป็นผลมาจากถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด
ศาลอินโดนีเซียตัดสินว่าบุคคลที่เป็นชนกลุ่มน้อย
ทางศาสนา มีความผิดตามกฎหมายหมิ่นศาสนา
เพียงเพราะพวกเขาปฏิบัติตามหลักศาสนาของ
ตนอย่างสงบ
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รั ฐ สภาออสเตรเลี ย ผ่ า นร่ า งกฎหมายรั บ รอง
ความเท่าเทียมในการสมรสเมื่อเดือนธันวาคม
2560 การส�ำรวจความเห็นทางไปรษณีย์ของ
รัฐบาล ไม่แสดงการยอมรับว่าความเท่าเทียมใน
การสมรสเป็นสิทธิมนุษยชน และยังก่อให้เกิดการ
แสดงความเห็นในที่สาธารณะที่มีความแบ่งแยก
และเป็นผลร้ายต่อสังคม

โทษประหารชีวิต
มีการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อยสี่ครั้งใน
มาเลเซีย ในสิงคโปร์ยังคงมีการประหารชีวิต
ด้วยการแขวนคอต่อไป ส�ำหรับผู้กระท�ำความผิด
ในข้ อหาฆาตกรรมและค้ ายาเสพติ ด โดยใน
บรรดาผู้ถูกประหารชีวิตประกอบด้วยประภาการัน ศรีวิชวรรณ (Prabagaran Srivijayan)
พลเมืองชาวมาเลเซีย โดยเขาถูกประหารแม้
อยู่ระหว่างการพิจารณาค�ำอุทธรณ์ของเขาใน
มาเลเซีย

การขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
แม้จะได้รับความสนใจจากนานาชาติน้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ แต่
ได้เกิดแบบแผนการละเมิดที่คล้ายคลึงกันโดย
กองทัพเมียนมาในตอนเหนือของเมียนมา โดย
กองทัพเมียนมาได้ก่ออาชญากรรมสงครามและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพลเรือนในรัฐกะฉิ่น
และตอนเหนือของรัฐฉาน รวมทั้งการสังหาร
นอกกระบวนการกฎหมาย การบังคับบุคคลให้
สูญหาย การทรมาน การยิงระเบิดใส่อย่างไม่
เลือกเป้าหมาย แรงงานบังคับ และการจ�ำกัดการ
เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกองก�ำลัง
กลุ่มชาติพันธุ์ได้ปฏิบัติมิชอบ โดยมีทั้งการลักพา
ตัวและการเกณฑ์ประชาชนเข้ามาเป็นทหาร ทั้ง

กองก�ำลังของรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธได้ใช้กับ
ระเบิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อพลเรือน
ในฟิลิปปินส์ การสู้รบของกองทัพเป็นเวลา
ห้าเดือนในจังหวัดมาราวี กับกลุ่มมาอูเต ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ประกาศความภักดีกับกลุ่มติดอาวุธที่เรียก
ตนเองว่ารัฐอิสลาม (IS) ส่งผลให้พลเรือนหลาย
แสนคนต้องพลัดจากถิ่นที่อยู่ อีกหลายสิบคน
เสียชีวิต และมีการท�ำลายบ้านเรือนและอาคาร
จ�ำนวนมาก กลุม่ หัวรุนแรงมีเป้าหมายเป็นพลเรือน
ชาวคริสต์ พวกเขาตกเป็นเหยื่อการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมายและการลักพาตัวอย่าง
กว้างขวาง ส่วนกลุ่มติดอาวุธได้ควบคุมตัวและ
ปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อพลเรือนที่หลบหนี

ความรับผิดชอบของบรรษัท
ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองทองแดงขนาด
ใหญ่ ที่ เ ล็ ต ปะด่ อ งในเมี ย นมายั ง คงเรี ย กร้ อ ง
ให้หยุดการท�ำเหมืองต่อไป ชาวบ้านหลายพัน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้เหมือง เสี่ยงที่จะถูกบังคั
บโยกย้ายอกจากบ้านเรือนหรือที่ท�ำกิน โดย
รัฐบาลได้ใช้กฎหมายเผด็จการเพื่อคุกคามนัก
กิจกรรมและชาวบ้าน
ในอินโดนีเซียบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบและบริษัท
ลูกของวิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Wilmar
International) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้านน้ำมันปาล์มราย
ใหญ่สุดของโลก ได้แสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
ในสวนปาล์ม มีการปฏิบัติมิชอบด้านต่างๆ รวม
ทั้งการบังคับให้ผู้หญิงท�ำงานต่อเนื่องเป็นเวลา
นาน โดยถ้าไม่ท�ำก็ขู่ว่าจะมีการตัดค่าแรงซึ่งมีอยู่
น้อยอยู่แล้ว เด็กที่มีอายุน้อยขณะแปดขวบถูก
บังคับให้ท�ำงานที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตนเอง
และคนงานได้รับอันตรายจากสารเคมีที่เป็นพิษ
Amnesty International
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บริษัทวิลมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รณรงค์เพื่อ
ปกปิดข้อมูลการปฏิบัติมิชอบเหล่านี้ โดยมีทั้งการ
ขู่เจ้าหน้าที่ของตนให้ปฏิเสธข้อกล่าวหา และได้
รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งไม่ได้
ใส่ใจตรวจสอบข้อกล่าวหาที่มีต่อบริษัท
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ประเทศเมียนมา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประมุขของประเทศและรัฐบาล:
ถิ่นจอ (Htin Kyaw)

6 ตุลาคม เมียนมาให้สตั ยาบันรับรองกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights-ICESCR) ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในประเทศในวันที่ 6 มกราคม 2561

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนเลวร้ายลงอย่าง
มาก ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนในรัฐยะไข่ต้อง
หลบหนีจากอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเข้าไปยัง
บังกลาเทศ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนคนที่
ยังเหลืออยู่ก็ต้องใช้ชีวิตภายใต้ระบอบที่รุนแรง
ถึงขั้นเป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติ กองทัพได้ละเมิด
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรง
ทางการยังคงจำ�กัดการเข้าถึงความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมทั่วประเทศ การจำ�กัดเสรีภาพในการ
แสดงออกยังเกิดขึ้นต่อไป มีการแสดงความไม่
ยอมรั บ ความแตกต่ า งทางศาสนาและการต่ อ
ต้านชาวมุสลิมเพิ่มขึ้น การลอยนวลพ้นผิดจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงเกิดขึ้นทั้งในอดีต
และปัจจุบัน

อาชญากรรมตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ – อาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

เกิดวิกฤตอย่างรุนแรงในรัฐยะไข่ เมื่อกองก�ำลัง
ของรัฐเริ่มปฏิบัติการรุนแรงโดยพุ่งเป้าโจมตีชาว
โรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางตอนเหนือของรัฐ
หลังจากที่มีการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธกองทัพ
ปลดแอกชาวโรฮิงญาแห่งรัฐอาระกัน (ARSA) ต่อ
ฐานที่มั่นของกองทัพประมาณ 30 แห่งช่วงปลาย
เดือนสิงหาคม การปฏิบัติการรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้น
ไม่กี่ชั่วโมงหลังคณะกรรมการไต่สวนที่มีนายโคฟี
อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติเป็นประธาน
ได้ส่งมอบข้อเสนอแนะเพื่อ “ป้องกันความรุนแรง
รักษาสันติภาพ และส่งเสริมความปรองดอง” ใน
รัฐแห่งนี้

รัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำ�โดยพฤตินัยของ
อองซานซูจี มุขมนตรีแห่งรัฐ ทำ�หน้าที่ครบหนึ่งปี
ในเดือนมีนาคม การปฏิรปู เศรษฐกิจยังคงชะงักงัน
ในขณะที่กระบวนการสันติภาพที่มุ่งยุติการขัดแย้ง
กันด้วยอาวุธภายในประเทศที่เกิดขึ้นมาหลาย
ทศวรรษ ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ เช่นกัน กองทัพ
ยังคงมีอำ�นาจทางการเมืองอย่างมาก และเป็น
อิสระจากการตรวจสอบของพลเรือน ในวันที่

กองทั พ มั ก ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ ต�ำรวจพิ ทั ก ษ์
ชายแดนและกลุ่มพลเรือนหัวรุนแรงในพื้นที่ ใน
การสังหารชาวโรฮิงญาทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก
โดยไม่ทราบจ�ำนวน มีการทรมานและปฏิบตั อิ ย่าง
โหดร้ายต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงชาวโรฮิงญา
รวมทั้งการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศรูป
แบบอื่น การวางกับระเบิด และการเผาท�ำลาย
หมู่บ้านชาวโรฮิงญาหลายร้อยแห่ง ซึ่งข้าหลวง
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ใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้นิยามว่า
เป็น “ตัวอย่างการล้างเผ่าพันธุ์ตามต�ำรา” การ
ปฏิบัติการโหดร้ายของกองก�ำลังของรัฐรุนแรงถึง
ขั้นเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ1
ชาวโรฮิงญากว่า 655,000 คนต้องหลบหนีไป
บังกลาเทศ โดยเป็นผลมาจากความรุนแรงครั้งนี้
ชุมชนของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์อื่นๆ ต่าง
ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยคาดว่ามีประชาชน
ที่พลัดถิ่นฐานชั่วคราวประมาณ 30,000 คนใน
พื้นที่ส่วนอื่นๆ ของรัฐยะไข่ มีรายงานการปฏิบัติ
มิชอบ รวมทั้งการสังหารสายลับและการบังคับ
บุ ค คลให้ สู ญ หายต่ อ ชาวยะไข่ แ ละชาวโมรซึ่ ง
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเป็นผลงานของกองก�ำลัง
ARSA
ชาวโรฮิงญาที่ยังเหลืออยู่ในรัฐยะไข่ ต้องใช้ชีวิต
ภายใต้ระบอบที่รุนแรงถึงขั้นเป็นการแบ่งแยก
เชื้อชาติมีการจ�ำกัดสิทธิในแทบทุกแง่มุมของชีวิต
และกีดกันพวกเขาออกจากสังคมโดยรวม2สิทธิ
ดังต่อไปนี้ของชาวโรฮิงญา เช่น สิทธิที่จะได้รับ
สัญชาติ เสรีภาพในการเดินทาง การเข้าถึง
มาตรฐานสูงสุดที่เป็นไปได้ด้านสุขภาพ การศึกษา
การท�ำงาน อาหาร เสรีภาพด้านศาสนาและ
ความเชื่อ และการมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ
ถูกละเมิดอย่างสม�่ำเสมอและอย่างเป็นระบบ
โดยมีเหตุผลมาจากการเลือกปฏิบัติ
รัฐบาลปัดข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องให้สอบสวนและหา
ผู้รับผิด มีการลงนามในความตกลงกับบังกลาเทศ
ที่จะส่งกลับผู้ลี้ภัย ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์
สัญชาติ และรัฐบาลเมียนมาประกาศจะด�ำเนิน
การตามข้อเสนอแนะของนายโคฟี อันนัน และ
ด�ำเนินการให้เกิดการพัฒนาในรัฐยะไข่
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การขัดแย้งกันด้วยอาวุธในประเทศ
การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองก�ำลัง
กลุ่มชาติพันธุ์ในตอนเหนือของเมียนมารุนแรงขึ้น
กองทัพได้กระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
หลายประการต่อพลเรือนที่เป็นชนกลุ่มน้อยทาง
ชาติพันธุ์ รวมทั้งการสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมายและการสังหารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
การบังคับบุคคลให้สูญหาย การควบคุมตัวโดย
พลการ การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายและ
การบังคับแรงงาน กองทัพยังระดมยิงปืนใหญ่
และปืนครกใส่พื้นที่ของพลเรือน ระหว่างการสู้รบ
กับกองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์ ในเดือนพฤษภาคม
ผู้หญิงวัย 81 ปี เสียชีวิตเนื่องจากระเบิดจากปืน
ใหญ่ได้ตกลงใกล้กับบ้านของตนเองที่เขตน�้ำคาน
ตอนเหนือของรัฐฉาน3การละเมิดเหล่านี้ในหลาย
กรณีมีลักษณะเป็นอาชญากรรมสงคราม
กองก�ำลั ง กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไ ด้ ล ะเมิ ด กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศอันได้แก่ การบังคับ
บุคคลให้สูญหาย การเกณฑ์บุคคลให้เข้าร่วมสู้รบ
และการรีดไถ ทั้งกองทัพเมียนมาและกองก�ำลัง
กลุ่มชาติพันธุ์ได้วางกับระเบิดส่วนบุคคลหรือ
อาวุธที่มีลักษณะเหมือนกับระเบิด ซึ่งเป็นเหตุให้
คนที่พลัดถิ่นฐานจ�ำนวนมากไม่กล้ากลับไปบ้าน
ตนเอง

การเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม
ทั้งรัฐบาลพลเรือนและกองทัพยังคงมีการควบคุม
อย่างรุนแรงและโดยพลการต่อการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส่งผลให้ชวี ติ ประชาชน
หลายแสนคนต้องเสี่ยงภัย
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ในรัฐยะไข่ทางการจ�ำกัดการเข้าถึงความช่วยเหลือ
ภายหลังการโจมตีของกลุ่ม ARSA เมื่อเดือน
สิงหาคม โดยห้ามการเข้าถึงอย่างสิ้นเชิงในภาค
เหนือของรัฐยะไข่ ต่อมาทางการอนุญาตให้สภา
กาชาดสากลและโครงการอาหารโลก (WFP)
เข้าไปด�ำเนินการในพื้นที่ได้ อย่างไรก็ดี การเข้าถึง
เป็ น ไปอย่ า งจ�ำกั ด และไม่ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างเพียงพอ ในพื้นที่ส่วนอื่นๆ
ของรัฐยะไข่ การเข้าถึงความช่วยเหลือถูกขัดขวาง
จากความตึงเครียดในพื้นที่และความรู้สึกชิงชัง
รังเกียจต่อกลุ่มช่วยเหลือระหว่างประเทศ4
ทางการยังควบคุมการเข้าถึงความช่วยเหลือของ
ประชากรผู้พลัดถิ่นในตอนเหนือของเมียนมา
โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกเหนือการ
ควบคุมของรัฐบาล ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทัพ
เมียนมาขัดขวางไม่ให้มีการส่งมอบ ‘ชุดอุปกรณ์
แห่งศักดิ์ศรี’ จ�ำนวน 200 ชุด ที่ติดตราองค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งมีผ้าอนามัยในห่อ ส�ำหรับ
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่พลัดถิ่นในพื้นที่ภายใต้
การควบคุ ม ขององค์ ก รกะฉิ่ น อิ ส ระ (Kachin
Independence Organization)

ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ
พลเรือนยังคงพลัดถิ่นเนื่องจากสงครามความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประชาชนกว่า 98,000 คนยังคงพลัดถิ่นฐานใน
ประเทศ เนื่องจากสงครามในตอนเหนือของ
เมียนมา ประชาชนประมาณ 120,000 คน
ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญาต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิง
ชั่วคราวที่มีสภาพเลวร้ายในรัฐยะไข่ โดยถูกจ�ำกัด
ให้อยู่ในค่ายมาเป็นเวลาห้าปีแล้วนับแต่เกิดความ
รุนแรงเมื่อปี 2555

จนถึงสิ้นปีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า 655,000 คน
หลบหนีไปบังกลาเทศ ภายหลังปฏิบัติการทาง
ทหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเกินกว่าเหตุ
ในภาคเหนือของรัฐยะไข่ ในเดือนพฤศจิกายน
รั ฐ บาลเมี ย นมาและบั ง กลาเทศลงนามความ
ตกลงส่งกลับผู้ลี้ภัยไปเมียนมา แม้จะยังคงมีคนที่
หลบหนีข้ามพรมแดนอยู่ตลอด การเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของระบอบที่ถือว่าเป็นการแบ่งแยก
เชื้อชาติในรัฐยะไข่ แสดงให้เห็นว่าการเดินทาง
กลับของผู้ลี้ภัยไม่ปลอดภัยหรือมีศักดิ์ศรี
ผู้ลี้ภัยประมาณ 100,000 คนจากเมียนมายังคง
อยู่ในที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย พวกเขา
ก�ำลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
มนุษยธรรมที่ลดน้อยลง หลายคนแสดงความ
กั ง วลเกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางกลั บ ไปเมี ย นมา
เนื่องจากยังขาดเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง มีการ
ตรึงก�ำลังทหารในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ และการไม่
สามารถเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็นต่อชีวิตได้

นักโทษทางความคิด
แม้ จ ะมี ก ารอภั ย โทษเมื่ อ เดื อ นเมษายนและ
พฤษภาคม ยังคงมีนักโทษทางความคิดที่ถูก
ควบคุมตัว ทางการยังคงใช้กฎหมายที่มีเนื้อหา
ก�ำกวมเพื่ อ จ�ำกั ด สิ ท ธิ ที่ จ ะมี เ สรี ภ าพในการ
แสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่างสงบ
เพื่อจับกุมและคุมขังบุคคลที่เพียงแต่ใช้สิทธิของ
ตนอย่างสงบ
ลาห์ไพ กาม นักโทษทางความคิดซึง่ เป็นเกษตรกร
ชาวกะฉิ่นยังคงถูกคุมขัง และมีปัญหาสุขภาพ
ร้ายแรง เขาถูกทรมานช่วงที่ถูกจับกุมตัวเมื่อปี
2555
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รัฐบาลไม่ได้ให้การชดเชยกับอดีตนักโทษทาง
ความคิดและครอบครัวของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น
ค่าสินไหมทดแทน ความช่วยเหลือเพื่อให้เข้าถึง
การศึกษาและการมีงานท�ำ และการชดเชยใน
รูปแบบอื่นๆ

เสรีภาพในการแสดงออก
การสมาคมและการชุมนุม
อย่างสงบ
สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม
และการชุ ม นุ ม อย่ า งสงบยั ง คงถู ก จ�ำกั ด อย่ า ง
เข้มงวด มีบุคคลที่ถูกด�ำเนินคดีในข้อหา “หมิ่น
ประมาททางอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นความผิดตาม
มาตรา 66(d) ของพระราชบัญญัติการสื่อสาร
โทรคมนาคม พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก5
ภายหลังแรงกดดันจากในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รัฐสภาได้ผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหา
กฎหมายเพียงบางส่วน อย่างไรก็ดี “การหมิ่น
ประมาททางอินเทอร์เน็ต” ยังคงเป็นความผิด
ทางอาญาต่อไป
นั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน นั ก กฎหมายและ
ผู้สื่อข่าว โดยเฉพาะผู้ที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของชาวโรฮิงญา การไม่ยอมรับความ
แตกต่ า งทางศาสนาและการละเมิ ด สิ ท ธิ ข อง
กองทัพ ต้องเผชิญกับการสอดแนม การข่มขู่และ
การโจมตีท�ำร้าย ในวันที่ 29 มกราคม โกนาย
(Ko Ni) ทนายความได้ถูกยิงจนเสียชีวิตที่ท่า
อากาศยานกรุงย่างกุ้ง หลังกลับจากการประชุม
ระหว่างศาสนาที่อินโดนีเซีย จนถึงสิ้นปี การ
พิจารณาคดีต่อจ�ำเลยสี่คนยังคงด�ำเนินต่อไป
โดยยังไม่สามารถจับจ�ำเลยที่ห้าได้ ในเดือน
พฤศจิกายน ดุมดอ หน่อง แลต (Dumdaw
Nawng Lat) ศิษยาภิบาลชาวกะฉิ่นและลังจอ
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กาม (Langjaw Gam) ผู้ช่วยของเขา ถูกศาล
ตัดสินจ�ำคุก เนื่องจากให้ความช่วยเหลือผู้สื่อข่าว
ในการรายงานข่ า วการโจมตี ท างอากาศของ
กองทัพใกล้กับเมืองโมเนโก ช่วงปลายปี 2559
ศาลสั่งจ�ำคุกชายทั้งสองคนเป็นเวลาสองปีฐาน
ละเมิดพระราชบัญญัติการสมาคมที่มิชอบด้วย
กฎหมาย ดุมดอ หน่อง แลตยังถูกตัดสินให้จ�ำคุก
เพิ่มเติมอีกสองปีในข้อหา “หมิ่นประมาท”
มีการควบคุมจ�ำกัดมากขึ้นต่อการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักข่าวอิสระ และในบางกรณี ผู้สื่อข่าวถูก
ด�ำเนินคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน ในเดือนมิถุนายน ผู้ท�ำงานด้านสื่อสามคน
ถูกจับและตั้งข้อหาเนื่องจากติดต่อกับ “สมาคม
ที่ผิดกฎหมาย” หลังจากพวกเขาได้เข้าไปในพื้นที่
ภายใต้การควบคุมของกองก�ำลังกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ตอนเหนือของเมียนมา พวกเขาได้รับการปล่อย
ตัวและมีการถอนฟ้องคดีเมื่อเดือนสิงหาคม6ใน
เดือนธันวาคม ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สองคนถูก
ควบคุ ม ตั ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามลั บ ทาง
ราชการ โดยเป็ น ผลมาจากการรายงานข่ า ว
สถานการณ์ ใ นรั ฐ ยะไข่ ในตอนแรกทั้ ง คู ่ ถู ก
ควบคุมตัวโดยไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกเป็น
เวลาสองสั ป ดาห์ และจนถึ ง สิ้ น ปี ก็ ยั ง คงถู ก
ควบคุมตัวต่อไป

เสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนาและ
ความเชื่อ
การไม่ ย อมรั บ ความแตกต่ า งทางศาสนาและ
ความรู ้ สึ ก ต่ อ ต้ า นมุ ส ลิ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก
ภายหลังการโจมตีในรัฐยะไข่เมื่อเดือนสิงหาคม
รัฐบาลท�ำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ด้วย
การปล่อยให้มีการแสดงความเห็นที่ยุยงให้เกิด
การเลือกปฏิบัติและความรุนแรง หรือมีการ
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เผยแพร่ความเห็นเหล่านั้นเสียเอง ทั้งในสื่อ
สิ่งพิมพ์และออนไลน์ สื่อของรัฐได้ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความทีด่ ถู กู และต่อต้านชาวโรฮิงญา เจ้าหน้าที่
ของรัฐได้โพสต์ความเห็นในเชิงยั่วยุในโซเชียล
มีเดีย
ตลอดทั้งปี ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาโดยเฉพาะ
ชาวมุสลิม ยังคงถูกเลือกปฏิบัติต่อไป ในเดือน
เมษายน เทศบาลและต�ำรวจได้สั่งปิดโรงเรียน
สอนศาสนาสองแห่งในกรุงย่างกุ้งที่เป็นเมือง
หลวง เนื่ อ งจากถู ก กดดั น จากม็ อ บชาวพุ ท ธ
ชาตินิยมสุดโต่ง ในเดือนกันยายน ทางการรัฐ
กะยีนได้ออกระเบียบก�ำหนดให้ชาวมุสลิมใน
รัฐต้องไปรายงานตัวต่อหน่วยงานในพื้นที่ก่อน
การเดินทาง แม้ว่าในเวลาต่อมามุขมนตรีแห่งรัฐ
กะยีนบอกว่า ค�ำสั่งดังกล่าวเป็น “ความผิดพลาด
เชิงการบริหาร” ถึงอย่างนั้นมีรายงานว่า ค�ำสั่ง
ควบคุมการเดินทางยังมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึง
สิ้นปี

ในเดือนสิงหาคม กระทรวงกลาโหมบอกปัด
ข้อเสนอให้ย้ายโรงงานผลิตก๊าซซัลฟูริก ที่ผลิต
วัตถุดิบให้เหมือง แม้จะมีอันตรายอย่างมากต่อ
สุขภาพของชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ข้อกังวล
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเนื่ อ งจาก
โครงการนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม้จนสิ้นปี

โทษประหารชีวิต
ศาลยังคงใช้โทษประหารชีวิตต่อไปตามกฎหมาย
ที่อนุญาตให้มีการลงโทษประหารชีวิต แต่ที่
ผ่านมายังไม่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้น

การปราศจากการรับผิดรับชอบ

ความรับผิดชอบของบรรษัท

วัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดยังเกิดขึ้นต่อไป
โดยเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนไม่ต้องรับผิด ผู้กระท�ำผิดในการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวม
ทั้งความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ ยังคง
ไม่ถูกน�ำตัวมาไต่สวนเพื่อรับโทษ

ชาวบ้านหลายพันครัวเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้กับ
เหมื อ งทองแดงเล็ ต ปะด่ อ งในภู มิ ภ าคสกาอิ ง
ยั ง คงเสี่ ย งที่ จ ะสู ญ เสี ย บ้ า นเรื อ นและที่ ท�ำกิ น
เนื่องจากมีแผนขยายพื้นที่โครงการ7 ชาวบ้าน
ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับเหมืองยังคงประท้วงต่อต้าน
โครงการนี้ต่อไป ในเดือนมีนาคม ชาวบ้านอย่าง
น้อย 10 คนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากต�ำรวจยิง
กระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของรถบรรทุ ก ที่ ข นส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เข้าไปในเหมือง จากข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหกนายได้รับบาดเจ็บเนื่องจาก
การยิงด้วยหนังสติ๊กของชาวบ้าน8

รัฐบาลไม่ด�ำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อสอบสวน
และเอาผิดกับผู้กระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงในรัฐยะไข่ รวมทั้งอาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติ ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการ
ไต่สวนที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีได้สอบสวน
เหตุโจมตีเมื่อปี 2559 และได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ข้อสรุปของรายงานการค้นพบ โดยยอมรับว่ามี
การบาดเจ็บล้มตาย การท�ำลายอาคารบ้านเรือน
การสูญเสียของทรัพย์สินและการโยกย้ายถิ่นฐาน
เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี คณะกรรมการไม่ได้แจกแจง
ความรับผิดชอบต่อการกระท�ำที่เกิดขึ้น ทั้งไม่
ระบุว่ามีการด�ำเนินงานใดๆ เพื่อด�ำเนินคดีกับ
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ผู้กระท�ำความผิด การสอบสวนเกิดขึ้นโดยขาด
ความเป็นอิสระ9ในเดือนพฤศจิกายน ผลการ
สอบสวนของทหารสรุปว่า ไม่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเกิดขึ้นในรัฐยะไข่ ภายหลังการโจมตี
ของกลุ่ม ARSA เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม และ
ปฏิบัติการทางทหารหลังจากนั้น

การตรวจสอบจากประชาคม
ระหว่างประเทศ
ในเดือนมีนาคม คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ระหว่ า งประเทศที่ เ ป็ น อิ ส ระเพื่ อ
“พิสูจน์ข้อเท็จจริงและข้อมูล” เกี่ยวกับการละเมิด
และการปฏิ บั ติ มิ ช อบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดย
เฉพาะในรัฐยะไข่ คณะมนตรีก�ำหนดให้คณะ
สอบสวนต้องน�ำเสนอข้อค้นพบในเดือนกันยายน
2561 แต่รัฐบาลเมียนมาต่อต้านอย่างมากกับ
ข้อเสนอนี้ โดยปฏิเสธไม่ยอมรับบทบาทในการ
สอบสวน และปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ที ม สอบสวนเข้ า
ประเทศ
ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสนใจเพิ่มขึ้น
อย่ า งมากต่ อ เมี ย นมา และวิ ก ฤตในรั ฐ ยะไข่
ภายหลั ง การโจมตี ใ นเดื อ นสิ ง หาคม ในวั น ที่
6 พฤศจิ ก ายน คณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง
สหประชาชาติได้เผยแพร่แถลงการณ์ของประธาน
เรียกร้องให้ยุติความรุนแรง และยุติการจ�ำกัด
การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ
ในเดือนพฤศจิกายน ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ ออกเสี ย งรั บ รองมติ เ กี่ ย วกั บ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเมียนมา ใน
เดือนธันวาคม คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนจัดประชุม
สมัยวิสามัญเกี่ยวกับสถานการณ์ของชาวโรฮิงญา
และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ
Amnesty International

ได้ระงับการเชิญเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เข้า
ประเทศ
ผู ้ ร ายงานพิ เ ศษแห่ ง สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ย
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาถูกปิดกั้น
การเข้าถึงมากขึ้น โดยจนถึงสิ้นปี เธอได้ถูกห้าม
เข้าเมียนมาตลอดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่เหลือ
ก่ อ นหน้ า นี้ เ ธอได้ แ สดงความกั ง วลเกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ที่เลวร้ายลงในประเทศ
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1 “My world is finished”:ชาวโรฮิ ง ญาตกเป็ น

เป้าหมายของอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในเมียนมา
(ASA 16/7288/2017)
2 “Caged without a roof”: การแบ่งแยกสีผิวในรัฐยะไข่

เมียนมา (ASA 16/7484/2017)

3 “All the civilians suffer”: สงคราม การพลัดถิ่นฐาน

และการปฏิบัติมิชอบในภาคเหนือของเมียนมา (ASA
16/6429/2017)

4 เมี ย นมา: การจ�ำกั ด การเข้ า ถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ

ระหว่างประเทศท�ำให้ประชาชนหลายพันคนได้รับ
ความเสี่ยง (รายงานข่าว 4 กันยายน)

5 เมียนมา: ยกเลิกมาตรา 66(d) ของพระราชบัญญัติ

การสื่อสารโทรคมนาคม พ.ศ.2556 (ASA 16/6617/
2017)
6 เมียนมา: ปล่อยตัวนักข่าวโดยทันที (รายงานข่าว

26 มิถุนายน)

7 ภูเขาของปัญหา: การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิมนุษยชน

ยังคงเกิดขึ้นที่เหมืองเลตปะด่อง เมียนมา (ASA 16/
5564/2017)
8 เมียนมา: สอบสวนการใช้ก�ำลังของต�ำรวจต่อผู้

ประท้วงในโครงการเหมืองที่มีปัญหา (ASA 16/5983/
2017)

9 เมียนมา: ความพยายามระดับชาติเพื่อสอบสวน

ความรุนแรงในรัฐยะไข่ยังไม่เพียงพอ (ASA 16/5758/
2017)

Amnesty International
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ประเทศไทย
ราชอาณาจักรไทย
ประมุขของประเทศ:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ประมุขของฝ่ายบริหาร:

นักกิจกรรม ผู้สื่อข่าว นักการเมือง และนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนถูกจับกุม ควบคุมตัว และดำ�เนินคดี
เนื่องจากการแสดงความเห็นอย่างสงบเกี่ยวกับ
รัฐบาลและสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลยังคง
ควบคุ ม ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งจำ � กั ด ทั้ ง เป็ น
ระบบและโดยพลการ รวมทั้งสิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมอย่าง
สงบ และไม่ได้ปฏิบัติตามคำ�สัญญาที่จะออก
กฎหมายห้ามการทรมานและการบังคับบุคคล
ให้สูญหาย ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยยังคงถูก
ปฏิเสธไม่ให้ได้รับสถานะตามกฎหมายอย่างเป็น
ทางการ ทำ�ให้เสี่ยงที่จะถูกจับกุม ควบคุมตัว และ
ส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร

ข้อมูลพื้นฐาน
ประเทศไทยยังอยู่ใต้การปกครองของกองทัพ
ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รัฐธรรมนูญใหม่ที่จัดทำ�ขึ้นโดยคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งโดยกองทัพ และได้รับความ
เห็นชอบจากการออกเสียงประชามติเมื่อเดือน
สิงหาคม 2559 มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน
ทางการได้ดำ�เนินคดีกับอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
Amnesty International

ชุดก่อน เกี่ยวกับโครงการรับจำ�นำ�ข้าว โดยอดีต
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้หนีออกจาก
ประเทศอย่างลับๆ ในเดือนสิงหาคม ต่อมามี
การไต่สวนคดีลับหลังต่อเธอและศาลพิพากษา
ให้จำ�คุกห้าปีในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เจ้ า อ ยู่ หั ว ม ห า ว ชิ ร า ล ง ก ร ณ
บดินทรเทพยวรางกูรทรงขึ้นครองราชย์เมื่อเดือน
ธันวาคม

ระบบยุติธรรม
หัวหน้า คสช. ยังคงใช้อำ�นาจพิเศษตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เพื่อควบคุมโดย
พลการต่ อ การจั ด กิ จ กรรมทางการเมื อ งอย่ า ง
สงบ และการใช้สิทธิมนุษยชนอื่นๆ เจ้าหน้าที่
ทหารใช้อำ�นาจตามกฎหมายอย่างกว้างขวาง ทั้ง
การควบคุมตัวบุคคลในสถานที่ควบคุมตัวอย่าง
ไม่เป็นทางการ โดยไม่มีข้อหาจากการดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ หลายคนถูกควบคุมตัวโดยไม่ให้
ติดต่อกับโลกภายนอก พลเรือนหลายร้อยคนยัง
คงต้องเข้ารับการพิจารณาเป็นเวลานานและอย่าง
ไม่เป็นธรรมในศาลทหาร เนื่องจากละเมิดคำ�สั่ง
คสช. กระทำ�ความผิดต่อ “ความมั่นคงแห่งชาติ”
และข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เสรีภาพในการแสดงออก
การสมาคมและการชุมนุม
อย่างสงบ
รั ฐ บาลยั ง คงควบคุ ม อย่ า งเป็ น ระบบและโดย
พลการต่อสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก
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การชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม นักศึกษา
ที่เป็นนักกิจกรรม ทนายความสิทธิมนุษยชน
นักการเมืองและบุคคลอื่นๆ ถูกดำ�เนินคดีเนื่อง
จากใช้สิทธิเหล่านี้อย่างสงบ และต้องเข้ารับการ
ไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมในศาลทหาร
ทางการได้ดำ�เนินคดีอาญากับผู้เข้าร่วมการชุมนุม
ประท้วงอย่างสงบ การสัมมนาทางวิชาการ และ
กิจกรรมของภาคประชาสังคม ซึ่งตามคำ�สั่ง คสช.
พ.ศ. 2558 กำ�หนดโทษทางอาญาสำ�หรับ “การ
ชุมนุมทางการเมือง” ของบุคคลห้าคนหรือกว่านั้น
ทางการได้ ดำ � เนิ น คดี อ าญากั บ ผู้ ป ระท้ ว งที่
พยายามยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในจังหวัดสงขลาทางภาคใต้ของไทย
นักการเมืองสามคนที่ออกมาคัดค้าน คสช. และ
ผู้สื่อข่าวหนึ่งคน เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่ถูก
ดำ�เนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่น หรือความผิด
ตามมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญา
เนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล หรือแสดง
ความเห็นสนับสนุนนักการเมืองพรรคฝ่ายค้าน
รวมทั้งการแสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย
นักกิจกรรม ผู้สื่อข่าว และคนงานถูกฟ้องหมิ่น
ประมาทโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและบริษัทเอกชน
กรณีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิ ข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และการประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ ในเดือนตุลาคม มีการยุติ
การดำ�เนินคดีอย่างเป็นทางการต่อนักปกป้อง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสามคน ได้ แ ก่ น.ส.พรเพ็ ญ
คงขจรเกียรติ นายสมชาย หอมลออ และ น.ส.
อัญชนา หีมมิหน๊ะ จากการรายงานว่าเจ้าหน้าที่
ทหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมาน ซึ่งทั้ง
สามคนถูกแจ้งความดำ�เนินคดีเมื่อปี 2559 ศาล
ฎีกาได้พิพากษากลับคำ�พิพากษาของศาลชั้นต้น

และลงโทษจำ�คุกอดีตนักการเมืองฝ่ายค้านอีก
สองคนเป็นเวลาหนึ่งปี ในข้อหาหมิ่นประมาท
อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในสองคดี
เมื่อเดือนเมษายนและกรกฎาคม
ทางการยังคงดำ�เนินคดีอย่างเข้มงวดตามมาตรา
112 ของประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิด
ฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งมีบทลงโทษต่อ
การวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ มี
บุคคลถูกแจ้งข้อหาหรือฟ้องคดีตามมาตรา 112
ในช่วงปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีผู้ถูกกล่าวหาว่าหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพต่ออดีตกษัตริย์ การพิจารณา
คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมักเป็นการพิจารณา
คดีแบบลับ ในเดือนมิถุนายน ศาลทหารกรุงเทพ
พิพากษาลงโทษจำ�คุกชายคนหนึ่ง 35 ปี โดยลด
จากโทษจำ�คุก 70 ปีเนื่องจากการรับสารภาพ
นับเป็นโทษที่หนักเป็นประวัติการณ์ เนื่องจาก
การโพสต์ข้อความหลายครั้งเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์1 ในเดือนสิงหาคม จตุภัทร์
บุญภัทรรักษา หรือไผ่ นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรม
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกศาลพิพากษา
ลงโทษจำ�คุกเป็นเวลาสองปีครึ่ง เนื่องจากศาล
เห็นว่ามีความผิดจากการแชร์บทความพระราชประวัติของบีบีซีบนเฟซบุ๊ก ทางการยังแจ้งความ
ดำ�เนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับนักวิชาการ
คนสำ�คัญ เนื่องจากความเห็นของเขาเกี่ยวกับ
สงครามยุทธหัตถีของกษัตริย์ไทยที่เกิดขึ้นเมื่อ
ศตวรรษที่ 16
ทางการกดดันเฟซบุก๊ กูเกิล้ และยูทบู ให้ลบเนือ้ หา
ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเนื้อหาที่วิพากษ์วิจารณ์
สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังขู่จะดำ�เนินคดีกับ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ลบเนื้อหา รวมทั้ง
บุ ค คลที่ สื่ อ สารหรื อ แชร์ ข้ อ ความที่ โ พสต์ โ ดย
ผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่อยู่ระหว่างการลี้ภัย โดย
Amnesty International
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ต่อมามีการจับกุมบุคคลหกคน เนื่องจากการแชร์
โพสต์ในเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการย้ายหมุดคณะราษฎร์
จนถึงสิ้นปี บุคคลเหล่านี้ยังคงถูกคุมขังอยู่ โดย
ถูกดำ�เนินคดีในหลายกรรมเนื่องจากการละเมิด
มาตรา 112

จะแจ้งเตือนก่อนแล้วว่า มีความเสี่ยงที่เขาจะถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหากถูกส่งกลับไปตุรกี จนถึง
สิ้นปี ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยหลายร้อยคนยัง
คงตกค้างอยู่ในศูนย์กักตัวคนต่างด้าว ซึ่งหลายคน
อาศัยอยู่ในนั้นมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

ทางการได้เสนอร่างกฎหมายความมั่นคงทาง
ไซเบอร์และมาตรการอื่นๆ ซึ่งเพิ่มอำ�นาจในการ
สอดแนมทางอินเทอร์เน็ตและการเซ็นเซอร์ โดย
ไม่จำ�เป็นต้องขอหมายศาล

ในเดือนมกราคม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดทำ�
ระบบคัดกรองผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ
ซึ่งหากมีการดำ�เนินงานตามนี้ โดยมีการคัดกรอง
ที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จะถือว่าเป็นก้าว
ย่างสำ�คัญของการสนับสนุนสิทธิผู้ลี้ภัย

การลอยนวลพ้นผิด
ในเดือนสิงหาคม ศาลฎีกายกฟ้องข้อหาฆาตกรรม
ต่ออดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและรอง
นายกรัฐมนตรีสุเทพ เทือกสุบรรณ โดยเป็นการ
ดำ�เนินคดีเนื่องจากการเสียชีวิตของประชาชน
อย่างน้อย 90 คนในระหว่างการปะทะกันของ
ผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่เมื่อปี 2553

ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย
ประเทศไทยยังคงรองรับผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหา
ที่ลี้ภัยกว่า 100,000 คน รวมทั้งคนที่มาจาก
เมียนมาโดยให้อยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวแนว
พรมแดนไทย-เมียนมา และมีผู้ลี้ภัยกระจายอยู่ใน
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ผู้ลี้ภัย
และผู้แสวงหาที่ลี้ภัยไม่มีสถานะทางกฎหมาย
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ทำ�ให้เสี่ยงจะ
ถูกจับกุม ควบคุมตัว และส่งตัวออกนอกราชอาณาจักร2ในเดือนพฤษภาคม ทางการไทย
ช่วยเหลือในการส่งตัวมูฮัมเหม็ด ฟุรกาน เซิกเม็น
(Muhammet Furkan Sökmen) พลเมืองสัญชาติ
ตุรกีกลับไปตุรกี ระหว่างการเดินทางจากเมียนมา
ผ่านกรุงเทพฯ แม้ทางหน่วยงานสหประชาชาติ
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การสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมายและการบังคับบุคคลให้
สูญหาย
ในเดือนมีนาคม ชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมเยาวชน
ชาวลาหู่ อายุ 17 ปี ถูกยิงสังหารที่ด่านตรวจของ
ทหารและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ซึ่ง
เจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัว จนถึง
สิ้นปี การสอบสวนการเสียชีวิตของเขามีความ
คืบหน้าไม่มากนัก ทางการยังไม่มีการส่งมอบภาพ
จากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ
ให้3
ยังไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนของรัฐบาล
เพือ่ คลีค่ ลายคดีการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย ผูแ้ ทน
รัฐบาลไทยแจ้งต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติเมือ่ เดือนมีนาคมว่า อยูร่ ะหว่าง
การพิ จ ารณาเสนอเรื่ อ งการบั ง คั บ บุ ค คลให้
สูญหายกรณีทนายสมชาย นีละไพจิตและพอละจี
รักจงเจริญ” หรือ “บิลลี่” ให้กรมสอบสวนคดี
พิเศษดำ�เนินการ แต่จนถึงสิ้นปียังไม่มีการดำ�เนิน
การใดๆ4
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ในเดือนมีนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบ
ที่จะให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศ
เพื่อคุ้มครองบุคคลผู้ถูกบังคับให้สูญหายทุกคน
ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามเมื่อปี 2555 อย่างไรก็ดี
จนถึงสิน้ ปี ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สตั ยาบันรับรอง
อนุสัญญาดังกล่าว อีกทั้งยังไม่ได้กำ�หนดกรอบ
เวลาในการดำ�เนินงานด้วย

การทรมานและการกระทำ�ให้บุคคลสูญหายให้กับ
คณะรัฐมนตรีเพื่อ “การปรึกษาหารือเพิ่มเติม”5
โดยในร่างสุดท้ายมีการแก้ปัญหาช่องว่างของ
กรอบกฎหมายในปัจจุบันเกี่ยวกับการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย จำ�เป็นต้องมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างนี้เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
พันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ6

การขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

การค้ามนุษย์

มีความคืบหน้าน้อยมากในการเจรจาของรัฐบาล
เพื่ อ ยุ ติ ก ารการขั ด แย้ ง กั น ด้ ว ยอาวุ ธ กั บ กลุ่ ม
แบ่งแยกดินแดนเชื้อสายมลายูในภาคใต้ ผู้ก่อ
ความไม่สงบยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายครั้งต่อ
เป้าหมายที่เป็นทหารและพลเรือน รวมทั้งการ
โจมตีในลักษณะเพื่อสังหาร และการใช้ระเบิด
แสวงเครื่อง

ในเดือนกรกฎาคม ศาลอาญาตัดสินว่าจำ�เลย 62
คนมีความผิด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ เนื่อง
จากเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยพวกเขาได้รับ
โทษจำ�คุกตั้งแต่ 4 ถึง 94 ปี กลุ่มสิทธิมนุษยชน
แสดงข้อกังวลว่าพยานในคดี ล่าม และเจ้าพนักงาน
สอบสวน ถูกคุกคามระหว่างการสอบสวนและการ
พิจารณาคดี เป็นเหตุให้การสอบสวนยุติลงก่อน
เวลาอันควร

ยังคงมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและพระราชกำ�หนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ใน
จังหวัดชายแดนใต้ โดยบุคคลอาจถูกจับกุมและ
ควบคุ ม ตั ว ในสถานที่ ค วบคุ ม ตั ว อย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการ โดยไม่ต้องขอหมายจากศาล

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย
หน่วยงานและสมาชิกชุมชนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า
กองทัพได้จับกุมโดยพลการ ทรมานและปฏิบัติ
อย่างโหดร้ายต่อชายชาวมุสลิม ภายหลังการ
โจมตีของกลุ่มหัวรุนแรงในภาคใต้ นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนที่ทำ�งานกับเหยื่อการทรมาน ถูก
ทหารตามคุกคาม และถูกข่มขู่ในโซเชียลมีเดีย
ในเดือนกุมภาพันธ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่ง
กลับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
Amnesty International
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1 ไทย:การปราบปรามการแสดงความเห็นอย่างเสรี

ทางอินเทอร์เน็ตยังเกิดขึ้นต่อไป (ASA 39/6480/
2017)

2 คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล: ประเทศไทยกับนโยบายทาง

ด้านผู้ลี้ภัยและการละเมิดหลักการไม่ส่งกลับ (ASA
39/7031/2017)

3 ไทย:ประกันการรับผิดต่อการสังหารนักกิจกรรมชาว

ลาหู่วัย 17 ปี (ASA 39/5915/2017)

4 ไทย:แถลงการณ์ร่วมเนื่องในวันผู้สูญหายสากล การ

บังคับบุคคลให้สูญหาย (ASA 39/7015/2017)

5 ไทย:ควรให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขเพิ่มเติมและ

การผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย (ASA 39/5846/2017)
6 ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธกิจที่จะป้องกัน

การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย (ASA 39/6589/
2017)
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ข้อเรียกร้องแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ต่อรัฐบาลไทย

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้ประกาศวาระ
แห่งชาติสิทธิมนุษยชนขับเคลื่อน Thailand 4.0
เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
มีความยินดีอย่างยิ่งที่สิทธิมนุษยชนได้รับความ
สำ�คัญจากรัฐบาลไทย ทั้งนี้ เพื่อให้วาระแห่งชาติ
สิทธิมนุษยชนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
สูงสุด ทางองค์กรมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

การขัดแย้งกันด้วยอาวุธในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของไทย
• ด�ำเนินการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่ล�ำเอียงต่อการสังหารนอกกระบวนการ
กฎหมายในทุ ก กรณี โดยเฉพาะในส่ ว นที่
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยความมั่ น คงมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งให้น�ำตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้ารับการไต่สวน
ตามกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐานสากล
และไม่มีการใช้โทษประหารชีวิต
• รับรองว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวตามสถานที่ต่างๆ
และค่ายทหารสามารถเข้าถึงทนายความ ญาติ
พี่น้อง และได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนอนุญาตให้หน่วยงานด้าน
สิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระเข้าเยี่ยมสถานที่
ควบคุมตัวทุกแห่งได้

การทรมาน การปฏิบัติที่โหดร้าย
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย
• ผ่ า นร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบ
ปรามการทรมานและการกระท�ำให้ บุ ค คล
สูญหาย พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาสอดคล้อง
กับพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
• ด�ำเนิ น การสอบสวนอย่ า งเป็ น อิ ส ระและ
รอบด้านต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทรมาน
และการปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย ซึง่ กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่
รัฐเพื่อน�ำตัวผู้กระท�ำผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม
• ให้ สั ต ยาบั น ต่ อ อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญโดยถูกบังคับ และ พิธีสารเลือกรับ
ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
และการกระท�ำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี
• ด�ำเนินการสืบหาและเปิดเผยที่อยู่ของทนาย
สมชาย นีละไพจิตร และ นายพอละจี “บิลลี่”
รักจงเจริญ ตลอดจนบุคคลอื่นที่ถูกบังคับให้
สูญหาย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และ
เป็นอิสระ จนกว่าจะทราบชะตากรรมหรือ
สถานที่อยู่ของเขารวมถึงรับประกันว่าจะน�ำ
ตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อการบังคับให้สูญหายมา
ลงโทษ
Amnesty International
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การปราบปรามผู้เห็นต่างจากรัฐ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

• ยกเลิกค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ที่ 3/2558 ซึ่งก�ำหนดบทลงโทษ
เกี่ยวกับการมั่วสุมหรือชุมนุม ‘ทางการเมือง’
ที่มีจ�ำนวนห้าคนหรือมากกว่า
• ปฏิรูปหรือยกเลิกกฎหมายและประกาศ ค�ำสั่ง
ว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สอดคล้องต่อ
พันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎหมาย
ที่น�ำไปสู่การควบคุมตัวโดยพลการ กฎหมายที่
ลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความเห็น การ
สมาคม และการชุมนุมโดยสงบ ตลอดจน
เสรีภาพในการเดินทาง
• ยุติการจับกุมหรือการควบคุมตัวโดยพลการ
พร้อมทั้งรับรองว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวทุกคนจะ
เข้าสู่กระบวนการไต่สวนจากคณะตุลาการที่
เป็นอิสระโดยทันที ทั้งนี้ ต้องเป็นองค์คณะ
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายด้ า นการ
พิจารณาคดีและควบคุมตัวบุคคล
• ยุติการใช้ศาลทหารเพื่อไต่สวนคดีของพลเรือน
ไม่ ว ่ า ในกรณี ใ ดทั้ ง สิ้ น เพราะการกระท�ำ
ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดพันธกิจของไทย
ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะได้รับ
การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
• อนุ ญ าตให้ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการ
แสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ และไม่
ลงโทษผู ้ ที่ ใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วอย่ า งชอบธรรม
ซึ่งรวมถึงการกด ‘ไลก์’ และการแชร์ข้อมูล
ออนไลน์ด้วย
• ตระหนักถึงพันธกรณีของทางการไทยที่จะไม่
ควบคุมตัว คุกคาม หรือลงโทษบุคคลเพียง
เพราะการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือ
การชุมนุมอย่างสงบ

• ด�ำเนินการใดๆ เพื่อยุติการโจมตีจากฝ่าย
ต่ า งๆ ต่ อ การท�ำงานของนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ
มนุ ษ ยชน เพราะถื อ เป็ น การคุ ก คามสิ ท ธิ
เสรีภาพในการแสดงออก
• สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหยุดใช้กระบวนการ
ทางอาญาเพื่ อ ปราบปรามบุ ค คลที่ ใช้ สิ ท ธิ
มนุษยชนของตนอย่างสงบ รวมถึงสิทธิที่จะมี
เสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการ
ชุมนุมอย่างสงบโดยทันที
• ยุติกระบวนการทางอาญาที่มีต่อบุคคลเพียง
เพราะพวกเขาใช้สิทธิมนุษยชนของตนอย่าง
สงบ
• สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่ปลอดภัยและ
หนุนเสริมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคล
อื่นๆ ในภาคประชาสังคม เพื่อให้พวกเขา
สามารถใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก
การสมาคม และการชุมนุมอย่างสงบ โดยไม่มี
การข่มขู่ คุกคามและการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
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ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย
• เคารพต่อหลักการไม่ส่งกลับ (non-refoulement) และรับรองว่าจะไม่มีการขับไล่ ส่งกลับ
หรือบังคับให้เดินทางกลับไปยังประเทศหรือ
ดินแดนต้นทาง ซึ่งผู้ลี้ภัยหรือผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง
หากเดินทางกลับ โดยเฉพาะในเมียนมาและ
ลาว
• เคารพต่อพันธกรณีระหว่างประเทศที่อนุญาต
ให้ผู้แสวงหาที่ลี้ภัยสามารถเข้าถึงกระบวนการ
แสวงหาที่ลี้ภัยและสามารถติดต่อ UNHCR
ได้ และรับรองว่าผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจะได้รับการ
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•

•

•

•
•

คุ้มครองตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพ
ผู้ลี้ภัยปี1951 (1951 Convention Relating to
the Status of Refugees) และพิธีสารปี 1967
ของอนุสัญญาดังกล่าว
ปฏิบัติตามพันธกิจของรัฐบาลไทย ตามเนื้อหา
ที่ปรากฏในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มกราคม
2560 ที่จะจัดท�ำกลไกคัดกรองผู้ลี้ภัยและคน
ต่างชาติที่ไม่มีเอกสาร
ร่วมมือกับองค์กรด้านสิทธิผู้ลี้ภัยและองค์กร
ภาคประชาสังคม ในการจัดท�ำนโยบายและ
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการคัดกรองผู้ลี้ภัย รวมทั้ง
การเปิดช่องอย่างเป็นทางการให้กลุ่มดังกล่าว
สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และ
ให้ ค วามเห็ น ต่ อ ร่ า งกฎหมายหรื อ ระเบี ย บ
ต่างๆ
ประกันว่า จะไม่มีการเอาผิดทางอาญา จะ
ไม่ควบคุมตัว หรือจะไม่ลงโทษบุคคล โดย
พิจารณาเพียงเพราะวิธีเข้าเมืองของพวกเขา
ประกันว่า การกักขังผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจะกระท�ำ
ได้ ต ่ อ เมื่ อ เป็ น วิ ธี ก ารสุ ด ท้ า ย และจ�ำเป็ น
อย่างยิ่งเท่านั้น โดยก่อนหน้านั้นให้มีการ
ประเมินเป็นรายบุคคลต่อความต้องการด้าน
มนุษยธรรม และความเสี่ยงหากพวกเขายังไม่
ถูกควบคุมตัว และให้ควบคุมตัวสั้นที่สุดเท่าที่
จ�ำเป็นเท่านั้น

• เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อลดจ�ำนวนความผิดทาง
อาญาที่มีบทลงโทษถึงขั้นประหารชีวิต
• ลงนามและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ
ฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Second
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) ที่มุ่งยกเลิก
โทษประหารชีวิต

กฎหมายจำ�กัดเสรีภาพในการแสดง
ความเห็น
• ฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการ
ชุมนุมอย่างสงบโดยทันที
• แก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ โดยให้ยกเลิกข้อบัญญัติที่อนุญาตให้
บุคคลใดๆ สามารถฟ้องร้องบุคคลอื่นในข้อหา
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ ตลอดจนก�ำหนด
อัตราโทษให้ได้สัดส่วนต่อฐานความผิด โดยใน
ระหว่างที่รอการแก้ไข ให้ชะลอการใช้กฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
• ถอนข้อกล่าวหาบุคคลใดๆ ที่ถูกด�ำเนินคดี
เพียงเพราะใช้เสรีภาพในการแสดงออก รวม
ทั้งปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังภายใต้ข้อกล่าวหา
ดังกล่าวโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข

โทษประหารชีวิต
• พักใช้การประหารชีวิตในเชิงปฏิบัติอย่างเป็น
ทางการโดยทันที เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ซึ่งแสดง
เจตจ�ำนงในการออกกฎหมายยกเลิ ก โทษ
ประหารชีวิตในอนาคต
Amnesty International

รายงานประจำ�ปี 2560/61
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก
รายงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำ�ปี 2560/61 เปิดเผยให้เห็นภาพรวมของ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา รายงานประจำ�ปียังสะท้อนความ
กังวลและข้อเรียกร้องของเรา ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย
และนโยบายของรัฐ นักกิจกรรม หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในปี 2560 ความขัดแย้ง มาตรการรัดเข็มขัด และภัยธรรมชาติต่างส่งผลให้คนกลุ่มใหญ่ต้อง
ตกอยู่ในภาวะยากจนและไร้ความมั่นคงยิ่งกว่าเดิม ผู้คนหลายล้านคนต้องยอมทิ้งบ้านเกิด
ของตัวเองเพื่อแสวงหาที่ลี้ภัยทั้งในและต่างประเทศ การกีดกันและการเลือกปฏิบัติทั่วทุก
มุมโลกยังคงส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง ขณะที่รัฐบาลไม่ว่าจะระบอบใดต่างก็
พยายามคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมุนมอย่างสงบของประชาชน เห็นได้
จากการโจมตีสื่อมวลชน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม ความกล้าหาญและแน่วแน่พวกเขาคือแสงสว่างที่ฉาบอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ
โลก ประชาชนหลายล้านคนได้ออกมาแสดงพลังต่อต้านความอุยติธรรม และเรียกร้องให้
มีการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนมากขึ้น ผู้คนเหล่านี้
นอกจากจะเป็นผู้เรียกร้องความยุติธรรมในสังคมแล้ว ยังเป็นกระบอกเสียงเตือนสติด้วย
ว่ารัฐบาลต่างๆ ต้องทำ�หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ แม้ว่าจะมีงานที่ต้องทำ�อีกมาก แต่
การพัฒนาเชิงบวกของสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า
ความก้าวหน้าของสังคมเกิดขึ้นได้จริง ถ้าทุกคนยืนหยัดเพื่อสิทธิมนุษยชน
ร่วมมือกับเรา
www.amnesty.or.th

