30 กรกฎาคม 2562
The Honorable Mike Pompeo
Secretary of State
U.S. Department of State
2201 C St. N.W.
Washington D.C., 20520
เรียน ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการต่ างประเทศ
เรื่อง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและการแสดงความกังวลต่ อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจากแอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชันแนล
สาหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่าน แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลขอให้ ทา่ นแจ้ งให้ ทางการไทย
ทราบถึงข้ อกังวลของท่านต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรงที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศ เนื่องจากการเลือกตังที
้ ่
ผ่านมามีการควบคุมจากัดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก รวมทังการจ
้
ากัดเสรี ภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง
มีการฟ้องคดีตอ่ ผู้วิจารณ์อย่างสงบ มีการใช้ อานาจอย่างต่อเนื่องเพื่อกักขังบุคคลโดยพลการ และมีการใช้ ความรุนแรงต่อ
นักกิจกรรมโดยไม่มีการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น สหรัฐอเมริ กาจึงควรกดดันรัฐบาลไทยให้ ดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อ
ส่งเสริ มการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป เป็ นเรื่ องสาคัญมากที่เจ้ าหน้ าที่จากสหรัฐ ฯ ต้ องแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า ตราบใด
ที่ยงั มีการคุกคามด้ วยกระบวนการกฎหมาย และการควบคุมตัวโดยพลการต่อผู้เห็นต่างอย่างสงบ สหรัฐ ฯ ไม่ควรเปลีย่ น
นโยบายที่มีตอ่ ประเทศไทย
เมื่อปี ที่แล้ ว เกิดเหตุปราบปรามการใช้ สทิ ธิเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมครัง้ ใหม่ทมี่ าก
ยิ่งขึ ้น โดยมีการใช้ มาตรการต่าง ๆ รวมทังการยุ
้
บพรรคการเมืองก่อนการเลือกตัง้ การฟ้องคดีอาญาหลายข้ อหาต่อพรรค
อนาคตใหม่ ทังก่
้ อนและหลังการเลือกตัง้
หน่วยงานทหารยังคงมีอานาจแทบไม่จากัด เป็ นอานาจที่ได้ มาจากการใช้ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ชัว่ คราวโดยหัวหน้ าคสช. แม้ ที่ผา่ นมาทางการจะยกเลิกคาสัง่ ปราบปรามที่ไม่จาเป็ น ซึง่ ห้ ามจัดกิจกรรมทางการเมืองและ
การใช้ สทิ ธิเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุม แต่ทางการก็ยงั คงฟ้องคดีอาญาครัง้ ใหม่อย่างต่อเนื่องต่อ
ผู้วิจารณ์อย่างสงบ และยังคงมีอานาจในการควบคุมตัวบุคคลโดยพลการและการเซ็นเซอร์ ข้อมูล
เมื่อพิจารณาถึงปฏิบตั ิการเหล่านี ้ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญยิ่งที่สหรัฐอเมริ กาต้ องยืนยันว่า ทางการไทยต้ องดาเนินการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ มากขึ ้น หากรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ การยอมรับรัฐบาลไทยโดยไม่กล่าวถึงการปฏิบตั ิมิชอบเหล่านี ้
ย่อมเท่ากับเป็ นการส่งเสริ มให้ มีปฏิบตั ิการที่กดขี่เช่นนี ้โดยปริ ยายต่อไป ซึง่ ถือเป็ นการคุกคามอนาคตด้ านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศและภูมิภาค ข้ อกังวลนอกจากการจากัดเสรี ภาพในการแสดงออก การสมาคม การชุมนุมอย่างสงบ และความ
เป็ นส่วนตัว แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลยังมีข้อกังวลมาตลอดเกี่ยวกับการที่ไทยไม่สามารถป้องกันหรื อสอบสวนการ

ละเมิดอย่างร้ ายแรง รวมทังการทรมาน
้
การบังคับบุคคลให้ สญ
ู หาย และการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย รวมทังการ
้
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ลี ้ภัยและผู้โยกย้ ายถิ่นฐาน
การทรมานและการปฏิบตั ิที่โหดร้ ายอย่างเป็ นระบบของกองทัพไทย ยังดาเนินต่อไปโดยอาศัยอานาจจาก
กฎหมายและคาสัง่ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน เป็ นเหตุให้ บคุ คลอาจถูกควบคุมตัวโดยไม่มีข้อหา หรื อไม่มีการพิจารณาของศาล
และเป็ นการควบคุมตัวในสถานที่ควบคุมตัวอย่างไม่เป็ นทางการ ความล่าช้ าในการออกร่างพระราชบัญญัติปอ้ งกันและ
ปราบปรามการทรมานและการกระทาให้ บคุ คลสูญหาย พ.ศ. .... ซึง่ กาหนดฐานความผิดให้ กบั การทรมานและการบังคับ
บุคคลให้ สญ
ู หาย กลายเป็ นอุปสรรคทาให้ ครอบครัวของผู้สญ
ู หายไม่สามารถอ้ างสิทธิของตนและแสวงหาการเยียวยาได้
นอกจากนัน้ รัฐบาลไทยยังไม่สามารถดาเนินการคุ้มครองนักกิจกรรมและนักปกป้องสิทธิชมุ ชนจากการถูกทา
ร้ ายด้ วยความรุนแรงและการสังหารอย่างมิชอบด้ วยกฎหมายโดยบุคคลที่ไม่ได้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และไม่สามารถ
สอบสวนการสังหารเหล่านี ้ได้ อย่างเป็ นผล
ประการสุดท้ าย ประเทศไทยยังกักตัวผู้ลี ้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี ้ภัย ให้ อยูใ่ นห้ องกักที่มีสภาพเลวร้ ายโดยไม่มีเวลา
กาหนด แม้ จะให้ พนั ธสัญญาว่าจะไม่บงั คับส่งกลับ กรณีที่มีความเสีย่ งอย่างแท้ จริ งว่าอาจต้ องเผชิญกับการทรมานหรื อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ ายแรงอื่น ๆ แต่ที่ผา่ นมาทางการไทยยังคงบังคับส่งกลับบุคคลอย่างต่อเนื่อง รวมทังผู
้ ้ ลี ้ภัยที่
ได้ รับสถานะแล้ ว นอกจากนัน้ นโยบายผลักดันและส่งกลับของประเทศไทยที่กระทาต่อผู้โยกย้ ายถิ่นฐานชาวโรฮิงญาและ
ชาวบังคลาเทศ รวมทังผู
้ ้ แสวงหาที่ลี ้ภัยอื่น ๆ ทาให้ ชีวิตของพวกเขาตกอยูใ่ นความเสีย่ ง และปฏิเสธไม่ให้ บคุ คลใช้ สทิ ธิ
ขอรับความคุ้มครองระหว่างประเทศ จึงควรกระตุ้นให้ ทางการไทยปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาเหล่านี ้ และให้ มีการตรวจสอบ
เพื่อให้ รับผิดชอบ หากไม่ปฏิบตั ิตาม
ด้ วยข้ อกังวลเหล่านี ้ เราจึงหวังว่าท่านจะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อสถิติด้านสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ ายอย่าง
ต่อเนื่องของรัฐบาลไทย และยังคงแสดงข้ อกังวลต่อทางการไทยเมื่อมาเยือนประเทศไทย รวมทังในการแสดงความเห็
้
นใด
ๆ เกี่ยวกับการเลือกตังที
้ ่ผา่ นมา
ขอแสดงความนับถือ
ฟรานซิสโก เบนคอสมี
ผู้อานวยการฝ่ ายการรณรงค์และนโยบาย ของเอเชียแปซิฟิก
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล สหรัฐอเมริ กา

