แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
แถลงการณ์
เมียนมา: รัฐบาลใหม่ต้องทาลายวงจรชั่วร้ายของการปราบปรามและการจับกุมทางการเมือง
รัฐบาลใหม่ของเมียนมากาลังจะเข้ าดารงตาแหน่งและมีโอกาสครัง้ ประวัติศาสตร์ ในการเปลีย่ นแนวทางสิทธิ
มนุษยชน โดยจะต้ องละทิ ้งแนวทางการใช้ กรอบกฎหมายปราบปรามอย่างรุนแรงแบบหลายปี ที่ผา่ นมาที่ล้วนแต่สง่ เสริ ม
การจับกุมและปราบปรามโดยพลการ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกล่าวในรายงานฉบับใหม่วนั นี ้
รายงาน “New expression meets old repression” ควรกระตุ้นให้ อองซานซูจีและรัฐบาลพรรคเอ็นแอลดี
(National League for Democracy--NLD) ปล่อยตัวนักโทษทางความคิดโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อเริ่ มดารง
ตาแหน่งช่วงต้ นเดือนเมษายน
“กรอบกฎหมายของเมียนมามีลกั ษณะเหมือนตาราการปราบปราม และทางการได้ ใช้ ตารานี ้ในช่วงหลายปี ที่ผา่ น
มาเพื่อปราบปรามผู้เห็นต่างมากขึ ้น” แชมพา พาเทล (Champa Patel) รักษาการผู้อานวยการประจาสานักงานภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลกล่าว
“เพื่อทาลายวงจรชัว่ ร้ ายของการปราบปรามและการจับกุมทางการเมือง รัฐบาลใหม่ต้องให้ ความสาคัญเร่งด่วนกับ
การปฏิรูปประมวลกฎหมาย เพื่อประกันว่าการแสดงความเห็นจะไม่เป็ นความผิดอาญาอีกต่อไป และต้ องปล่อยตัวผู้ที่ถกู
คุมขังเพียงเพราะการกระทาดังกล่าว
“อาจถือเป็ นรุ่งอรุณใหม่ของสิทธิมนุษยชนในเมียนมา แต่ภารกิจของอองซานซูจีและพรรคเอ็นแอลดียิ่งใหญ่มาก
พวกเขาต้ องประกันว่าการดาเนินงานของรัฐจะไม่ถกู ควบคุมจากกฎหมายเผด็จการที่ตกทอดมา แม้ จะได้ รับชัยชนะอย่าง
ถล่มทลายจากการเลือกตัง้ รัฐธรรมนูญซึง่ เต็มไปด้ วยข้ อบกพร่องของเมียนมายังคงให้ อานาจกองทัพในการควบคุมอย่าง
กว้ างขวาง”
สองปี ของการปราบปรามที่เพิ่มขึน้
รายงานซึง่ จัดทาจากการสัมภาษณ์นกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกิจกรรม นักกฎหมาย และนักโทษทางความคิด
รวมทังครอบครั
้
วของพวกเขา เผยให้ เห็นว่าทางการเมียนมามีสว่ นร่วมในการปราบปรามอย่างกว้ างขวางต่อฝ่ ายต่อต้ าน
รัฐบาลอย่างไรบ้ างในช่วงสองปี ที่ผา่ นมา พวกเขาใช้ ยทุ ธวิธีและกฎหมายที่ให้ อานาจมหาศาลหลายอย่างเพื่อปิ ดปากผู้
แสดงความเห็นต่าง กฎหมายบางฉบับเพิ่งออกมาใหม่และบางฉบับก็เป็ นมรดกที่ตกทอดมาจากระบอบทหารตังแต่
้ ก่อนปี
2554
ที่ผา่ นมามีการข่มขู่ คุกคาม และคุมขังบุคคลหลายกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นนักข่าว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักศึกษา
ตลอดจนนักกิจกรรมด้ านแรงงานและที่ดิน ทังๆ
้ ที่พวกเขาเพียงแค่แสดงความคิดเห็นอย่างสงบ การปราบปรามและจับกุม
นักกิจกรรมยังคงดาเนินต่อไป แม้ กระทัง่ ภายหลังการเลือกตังเมื
้ ่อเดือนพฤศจิกายน 2558
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลทราบว่ามีนกั โทษทางความคิดเกือบ 100 คนที่ถกู คุมขังในเมียนมาทุกวันนี ้ และอีก
หลายร้ อยคนซึง่ เป็ นนักเคลือ่ นไหวอย่างสงบถูกควบคุมตัวหรื ออยูร่ ะหว่างรอการไต่สวนของศาล
“นักโทษทางความคิดจานวนมากเหล่านี ้เพิ่มรอยด่างของสถิติในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง และสะท้ อนให้ เห็นว่า
ข้ ออ้ างของทางการที่บอกว่ามีการปรับปรุงด้ านสิทธิมนุษยชนไม่เป็ นความจริ ง การเพิ่มการปราบปรามและการจับกุม
บุคคลซึง่ เพียงแต่แสดงความเห็นของตนอย่างสงบเป็ นปั ญหาที่นา่ หนักใจอย่างยิ่ง ” แชมพา พาเทลกล่าว

การใช้ กฎหมายปิ ดปากผู้เห็นต่ าง
มีการใช้ ช่องว่างด้ านกฎหมายเพื่อสัง่ คุมขังนักกิจกรรมเป็ นเวลานาน เพื่อเป็ นการรับรองว่าพวกเขาจะไม่สามารถ
ประท้ วงตามท้ องถนนได้ ปั จจุบนั ถิ่นจอ (Htin Kyaw) กาลังใช้ โทษจาคุก 13 ปี และ 10 เดือน โดย “ความผิด” ของเขาคือ
การแจกใบปลิววิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาล โดยทางการตังข้
้ อหากับถิ่นจอในความผิดฐานเดียวกันแต่แยกฟ้ องเป็ น 11 กระทง
โดยนับตามจานวนของเขตพื ้นที่ที่เขาเดินทางไปแจกใบปลิว ส่งผลให้ มีการลงโทษจาคุกเขาเป็ นเวลานาน
ทางการเมียนมายังใช้ กฎหมายเพื่อตังข้
้ อหากับกลุม่ บุคคลที่เข้ าร่วมในการประท้ วง โดยเป็ นลักษณะการลงโทษ
แบบเหมารวมหรื อ collective punishment (แทนที่จะลงโทษเฉพาะบุคคล ยังมีการสัง่ ลงโทษญาติพี่น้อง คนในชุมชน
เดียวกัน ฯลฯ ทังๆ
้ ที่คนเหล่านันไม่
้ มีสว่ นต่อการกระทาผิดโดยตรง เป็ นวิธีการเดียวกับที่มกั ทากันในช่วงสงคราม–ผู้แปล)
ทังยั
้ งใช้ เหตุผลทางการเมืองเพื่อสัง่ ควบคุมตัวและคุมขังบุคคล เพื่อทาให้ ขบวนการต่อต้ านรัฐบาลอ่อนแอลง โดยพุง่ เป้าไป
ที่แกนนาของขบวนการ
ภายหลังการประท้ วงของนักศึกษาทัว่ ประเทศเริ่ มตังแต่
้ ปี 2557 จนกระทัง่ ถูกตารวจปราบปรามอย่างทารุณที่เมือง
เล็ตปาด่องในเดือนมีนาคม 2558 เป็ นเหตุให้ นกั ศึกษาและผู้สนับสนุนหลายสิบคนถูกจับกุมและควบคุมตัวทัว่ ประเทศ
โดยมีอย่างน้ อย 45 คนที่ยงั คงถูกควบคุมตัวไว้ ระหว่างรอการไต่สวน ทังยั
้ งมีการจับกุมเพิ่มเติมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2559 ที่ผา่ นมาด้ วย
โอกาสสาหรับการเปลี่ยนแปลง?
สมาชิกพรรคเอ็นแอลดีให้ คามัน่ สัญญาที่มีความหวังและน่ายินดี โดยระบุวา่ เมื่อขึ ้นสูต่ าแหน่ง พวกเขาจะให้
ความสาคัญเร่งด่วนกับปั ญหาสิทธิมนุษยชนและทางพรรคมีโอกาสครัง้ ประวัติศาสตร์ ที่จะทาเช่นนันได้
้ แต่ภารกิจดังกล่าว
ถือว่าเป็ นภารกิจที่ใหญ่มาก
มีการตังค
้ าถามอย่างจริ งจังถึงความสามารถของพรรคเอ็นแอลดีที่จะเปลีย่ นแนวทางสิทธิมนุษยชนจากที่เป็ นอยู่
ในตอนนี ้ เมื่อคานึงว่ารัฐธรรมนูญเมียนมายังคงให้ อานาจกองทัพควบคุมสถาบันหลักหลายแห่งในประเทศ รวมทัง้
กระทรวงมหาดไทยซึง่ มีหน้ าที่กากับดูแลหน่วยงานตารวจและการบริ หารงานพื ้นฐานทัว่ ประเทศ
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเรี ยกร้ องรัฐบาลใหม่ให้ ปล่อยตัวนักโทษทางความคิดโดยทันที ให้ จดั ตังคณะกรรมการ
้
นักโทษทางความคิดที่มีอานาจพิจารณาคดีตา่ ง ๆ และประกันว่าจะไม่มีการคุมขังนักเคลือ่ นไหวอย่างสงบ และให้ แก้ ไข
หรื อยกเลิกกฎหมายที่ใช้ ในการคุกคามสิทธิมนุษยชน
“รัฐบาลของพรรคเอ็นแอลดีมีโอกาสทองในการทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงด้ านสิทธิมนุษยชน พวกเขาต้ องคว้ า
โอกาสนี ้ไว้ อย่างเต็มที่ และการที่จะทาเช่นนันได้
้ พวกเขาจาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ”
แชมพา พาเทลกล่าว
หมายเหตุสาหรับบรรณาธิการ
รายงาน “New expression meets old repression” จะเปิ ดตัวที่กรุงย่างกุ้งพร้ อมการแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีที่
24 มีนาคม เวลา 11.00 น. ตามเวลาในท้ องถิ่นที่โรงแรม Park Royal
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