นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
นับแต่ปี 2552 แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลมีส่วนเกี่ยวข้ องอย่างจากัด กับประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในปี 2558 ทีมคณะกรรมการระหว่างประเทศเห็นชอบว่า แอมเนสตี ้จาเป็ นต้ องมีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างลึกซึ ้งมาก
ขึ ้นในประเด็นนี ้ ทังในระยะกลางและระยะยาว
้
เชื่อว่าเป็ นประเด็นที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับบทบาทของแอมเนสตี ้ และ
โอกาสในการเติบโตและการจัดตัง้ ปั จจุบนั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงไม่ได้ ถกู จัดให้ เป็ นประเด็นเร่งด่วนตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของแอมเนสตีร้ ะหว่างปี 2559-2562 อย่างไรก็ดี ได้ มีการนาประเด็นนี ้เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงและเป็ นส่วนหนึง่ ของสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีการระบุวา่ แอมเนสตี ้ควร
“ดาเนิ นงานอย่างจากัด เพือ่ ให้เกิ ดความเข้าใจภายในองค์กรเกี ่ยวกับประเด็นการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดทายุทธศาสตร์ และความร่ วมมื อกับองค์กรภาคีอืน่ ๆ”
เอกสารชิ ้นนี ้จึงมีเป้าหมายให้ ข้อสรุ ปโดยย่อเกี่ยวกับร่ างนโยบายว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภาพรวมของความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างการทางานของแอมเนสตี ้
ในเรื่ องการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศจนถึงปั จจุบนั และสิง่ ที่แอมเนสตี ้สามารถทาได้ ในอนาคต
สรุ ป ร่ างนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แอมเนสตี ้เรี ยกร้ องรัฐบาลต่าง ๆ ในสามด้ าน
1. ลดการปล่อยคาร์ บอน ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รัฐมีพนั ธกรณีต้องคุ้มครองการเข้ าถึง
สิทธิมนุษยชน ให้ ปลอดพ้ นจากอันตรายอันเนื่องมาจากการดาเนินงาน หรื อการละเว้ นการดาเนินงานภายในดินแดน
หรื อเขตอานาจศาลของตน ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาของรัฐหรื อหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่รัฐ รวมทังภาคธุ
้
รกิจ ผลกระทบที่เป็ น
อันตรายและคาดหมายได้ จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิมนุษยชน หมายถึงรัฐจาเป็ นต้ องลดการปล่อย
คาร์ บอนภายในกรอบเวลาสันสุ
้ ดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ทังในระดั
้
บประเทศและโดยผ่านความร่ วมมือและความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศ
2. ในการปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐยังต้ องใช้ มาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อช่วยเหลือ
บุคคลและหน่วยงานในเขตอานาจศาลของตน ให้ สามารถปรั บตัวเข้ ากับผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ของ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิมนุษยชนของตนให้ เหลือ
น้ อ ยสุด ทัง้ นี โ้ ดยไม่คานึงว่ารั ฐ ต้ องมีส่วนรั บ ผิ ดชอบต่อผลกระทบเหล่านี ้ เนื่ อ งจากมีพันธกรณี ที่จะต้ องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนจากอันตรายอันเนื่องมาจากบุคคลที่สามหรื อไม่ก็ตาม

3. นโยบาย สิทธิมนุษยชนต้ องเป็ นหัวใจของการออกแบบและการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการทัง้
ปวง ที่มงุ่ แก้ ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะรัฐต้ องประกันว่ามาตรการที่มีเป้าประสงค์เพื่อคุ้มครอง
บุคคลจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะไม่เป็ นเหตุโดยไม่ตงใจให้
ั้
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้ านอื่น ๆ เช่น รัฐไม่อาจอ้ างว่าต้ องคุ้มครองบุคคลจากภัยพิบตั ิทางสิง่ แวดล้ อม เพื่อเป็ นเหตุในการบังคับขับไล่บคุ คล
ภาพรวม: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่ งผลกระทบต่ อสิทธิมนุษยชนอย่ างไร?
กลไกพิเศษของคณะมนตรี สิทธิ มนุษยชนระบุว่า ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นหนึ่งในปั ญหาท้ าทาย
ด้ า นสิท ธิ ม นุษยชนที่ ยิ่ งใหญ่ สุด อย่างหนึ่งในยุค ปั จ จุบัน ’ แต่แ ล้ ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศส่งผลกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนของเราอย่างเป็ นรูปธรรมอย่างไรบ้ าง? จาเป็ นต้ องสังเกตว่า ปั ญหานี ้มีระดับความรุนแรงกว้ างขวาง อันที่จริ ง
แล้ ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนโดยรวมทังหมด
้
อย่างไรก็ดี จากงานศึกษาที่ผา่ นมา
พบว่า ปั ญหานี ้ส่งผลกระทบมากสุดต่อสิทธิดงั ต่อไปนี ้
• สิทธิที่จะมีชีวิต
• สิทธิด้านสุขภาพ
• สิทธิด้านที่อยูอ่ าศัย
• สิทธิที่จะมีมาตรฐานด้ านการครองชีพอย่างเพียงพอ
• สิทธิด้านอาหาร
• สิทธิด้านน ้าและอนามัย
• สิทธิในการกาหนดชะตากรรมของตนเอง
ตัวเลขบางประการ... ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ อสิทธิมนุษยชน
‘ประชาชนหนึ่งพันล้ านคนอาศัยอยูใ่ นชุมชนแออัดในเขตเมือง ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณเชิงเขาที่เสีย่ งต่อดินถล่มหรือ
น ้าท่วมจากแม่น ้า และเสี่ยงภัยอย่างมากหากเกิดภาวะวิกฤตด้ านสภาพภูมิอากาศ หากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ ้น 3-4 องศา
เซลเซียส อาจส่งผลให้ ป ระชาชน 330 ล้ า นคนต้ อ งพลัดถิ่ นฐานอย่างถาวรหรื อ ชั่วคราวเนื่อ งจากอุท กภัย ส่ว น
ประชาชนอีก 600 ล้ านคนต้ องมีสภาพอดอยากหิวโหยภายในปี 2623 หากเราไม่สามารถขัดขวางการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดับที่เป็ นอันตรายได้ ...’
คัดจากจดหมายเวียนฉบับที่ 10: แง่มุมด้านสิ ทธิ มนุษยชนของการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Circular
10: Human Rights Aspects of Climate Change) ทีเ่ ผยแพร่ ระหว่างการประชุมคณะมนตรี สากลครัง้ ที ่ 33

ตัวอย่ างการทางานของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในบทนี ้เราจะเน้ นกิจกรรมที่แอมเนสตีส้ านักเลขาธิ การใหญ่และแอมเนสตี ้ประเทศต่างๆได้ ดาเนินการนับแต่ปี
2558
1. การจัดตัง้ คณะทางานภายใน
ในปี 2558 มีการจัดตังคณะท
้
างานประกอบด้ วยตัวแทนจากแอมเนสตีเ้ ก้ าประเทศ และเจ้ าหน้ าที่จากสานัก
เลขาธิการใหญ่ ซึ่งล้ วนแสดงความสนใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทาหน้ าที่เป็ นเวทีแลกเปลี่ยน
ข้ อมูล พิจารณาและให้ ความเห็นต่อการจัดทานโยบาย
2. เรี ยนรู้และให้ความเห็นต่อภาคประชาสังคมอืน่ ๆ ซึ่ งทางานในประเด็นนี ้
แอมเนสตี ้ได้ จดั การพูดคุยในการทางานด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับฮิวแมนไรท์วอทช์ สานักงาน
ข้ าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และกลไกพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและสิง่ แวดล้ อม
ในปี 2558 แอมเนสตีเ้ ข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของคณะทางานว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึง่ ประกอบด้ วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบตั ิและองค์กรภาคประชาสังคม ซึง่ สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศด้ านสภาพภูมิอากาศ
จากคาร้ องขอของกรี นพีซ สานักเลขาธิ การใหญ่ จึงให้ คาแนะนาอย่างละเอียดเกี่ ยวกับการยื่นจดหมายต่อ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนในฟิ ลิปปิ นส์ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทที่มีการปล่อยคาร์ บอนอย่างเข้ มข้ น ความ
ร่วมมือเช่นนี ้มีสว่ นช่วยปรับปรุงศักยภาพของแอมเนสตี ้เองและขององค์กรภาคี
3. การจัดทานโยบาย
ในปี 2558 สานักเลขาธิ การใหญ่ ได้ จัดทาข้ อมูลแบบถาม-ตอบฉบับปรั บปรุ งใหม่ เพื่ออธิ บายจุดยืนของเรา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเป็ นไปตามคาร้ องขอของเอไอฝรั่งเศส ก่อนการประชุมสุดยอดที่กรุ งปารี ส
ว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากนัน้ สานักเลขาธิการสากลและคณะทางานภายในยังได้ จดั ทานโยบาย
อย่างละเอียดยิ่งขึ ้น และมีการเผยแพร่ให้ กบั แอมเนสตี ้ประเทศต่างๆในเดือนมิถนุ ายน 2560 และต่อมามีการจัดทาเอกสาร
ที่ระบุถึงนโยบายฉบับสมบูรณ์
ครัง้ แรกที่แอมเนสตีก้ ล่าวถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายงานวิจัยของตน คือในรายงาน
‘Where Are We Going to Live? – Migration and Statelessness in Haiti and the Dominican Republic’ (เราจะไปอยู่
ที่ไหน? – การอพยพและภาวะไร้ รัฐในเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกัน) โดยเป็ นการอภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างปั ญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแห้ งแล้ ง และความไม่มนั่ คงด้ านอาหาร ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ ที่
https://www.amnesty.org/en/documents/amr36/4105/2016/en/

4. การรณรงค์กดดันร่ วมกับหน่วยงานอืน่
แอมเนสตี ้ได้ ออกแถลงการณ์ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่น ๆ เพื่อเรี ยกร้ องให้ รวมประเด็นสิทธิมนุษยชนเข้ า
ไปในปั ญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศด้ วย อย่างเช่น
- แถลงการณ์ร่วมกับฮิวแมนไรท์วอทช์ – “สิทธิมนุษยชนในความตกลงสภาพภูมิอากาศที่กาลังตกอยูใ่ นอันตราย –
นอร์ เวย์ ซาอุฯ และสหรัฐฯ ขัดขวางจุดยืนที่เข้ มแข็ง ” (‘Human Rights in Climate Pact Under Fire – Norway,
Saudis, US Blocking Strong Position’) สามารถดู ไ ด้ ที่ https://www.hrw.org/news/2015/12/07/humanrights-climate-pact-under-fire
- แถลงการณ์ ร่วมกับกรี นพีซ – “การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาเป็ นต้ อง
อาศัยการเปลีย่ นผ่านอย่างเร่ งด่วนไปสูก่ ารใช้ พลังงานหมุนเวียน 100% สาหรับทุกคน” (‘Protection of Human
Rights from Climate Change Requires Urgent Shift to 100% Renewable Energy for All’) สามารถดูได้ ที่
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/3033/2015/en/
5. ปฏิ บตั ิ การของแอมเนสตีป้ ระเทศต่างๆ
แอมเนสตี ้บางประเทศได้ เริ่ มทางานด้ านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ โดยมีตวั อย่างดังนี ้
- แอมเนสตี ้สหรัฐฯ วิจารณ์การถอนตัวของรัฐบาลทรัมป์ จากการปกป้องสภาพภูมิอากาศในเดือนเมษายน 2560
- ในปี 2560 แอมเนสตี แ้ คนาดาเขียนจดหมายถึงรั ฐมนตรี สิ่งแวดล้ อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิมนุษยชน และเน้ นถึงพันธกรณีของรัฐบาลใน
การเคารพ คุ้มครอง และปฏิบตั ิให้ เกิดผลซึง่ สิทธิมนุษยชนในบริ บทของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แอมเนสตีน้ ิวซีแลนด์ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของเครื อข่ายปฏิบตั ิการด้ านสภาพภูมิอากาศนิวซีแลนด์ ร่ วมกับกรี นพีซ
นิวซีแลนด์ และได้ เข้ าร่ วมในการเดินขบวนเพื่อสภาพภูมิอากาศของประชาชนเมื่อปี 2558 และได้ เขียนข้ อมูลใน
ประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศในบล็อก
- แอมเนสตี ้ยังพิจารณาหาทางลดรอยเท้ าคาร์ บอนของตนเอง และผลกระทบด้ านลบอื่น ๆ ที่มีตอ่ สิง่ แวดล้ อมด้ วย

มองไปข้ างหน้ า: แอมเนสตีจ้ ะทาอะไรได้ บ้าง?
แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเชื่อว่าจะสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าของงานขององค์กรอื่นในประเด็น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ ทังนี
้ ้โดยการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์กร แอมเนสตี ้อาจมีบทบาทดังต่อไปนี ้
1. พูดมากขึ้นเกี ่ยวกับประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ แอมเนสตี ้อาจช่วยสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศให้ กบั กลุม่ เป้าหมายใหม่ๆผ่านการใช้ งานสือ่ การรณรงค์สาธารณะ และสิทธิมนุษยชนศึกษา

นอกจากนัน้ องค์กรด้ านสิทธิมนุษยชนยังสามารถร่ วมมือกับสาธารณะในลักษณะที่แตกต่างจากองค์กรด้ านสิ่งแวดล้ อม
หรื อด้ านการพัฒนา
กลุม่ สิง่ แวดล้ อมและการพัฒนาอย่างเช่น กรี นพีซ แอคชัน่ เอด และแคร์ ต่างสนับสนุนอย่างยิ่งให้ แอมเนสตี ้มีสว่ น
ร่วมมากขึ ้นในประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ให้ความสนับสนุน/ความรู้ ต่อหน่วยงานอื ่น ๆ กรี นพีซได้ ขอความเห็นด้ านกฎหมายจากแอมเนสตี ้หลายครัง้
เกี่ยวกับการใช้ ข้อโต้ แย้ งบนพื ้นฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนในการทางานของตน ทังยั
้ งมีประสบการณ์ร่วมมือกับกลไกตาม
สนธิ สญ
ั ญาของสหประชาชาติ อย่างไรก็ ดี องค์ กรภาคประชาสังคมหลายแห่งที่ทางานด้ านการเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี ้ ส่วนแอมเนสตี ้มีทงเครื
ั ้ ่ องมือและกลไกเพื่อกดดันให้ รัฐบาลต้ องรับผิดชอบ หากไม่
ดาเนินการอย่างเป็ นผลเพื่อแก้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็ นผลมาจาก
นโยบาย การปรับตัว และการบรรเทาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ เราสามารถแบ่งปั นความช่วยเหลือ
เฉพาะด้ านเหล่านี ้ให้ กบั หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทางานของพวกเขา
3. การร่ วมมื อมากขึ้นกับองค์ กรภาคี เราจาเป็ นต้ องพูดคุยมากขึ ้นกับองค์กรภาคีเกี่ยวกับขอบเขตการมีสว่ นร่วม
ของแอมเนสตี ้ในระยะเวลาตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ขนต่
ั ้ อไปและหลังจากนัน้ โดยมีทางเลือกต่าง ๆ ดังนี ้
- ความร่วมมือที่ใช้ ทรัพยากรน้ อย โดยแอมเนสตี ้สามารถให้ ความเห็นด้ านกฎหมายและนโยบายสิทธิมนุษยชนกับ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่นและส่งเสียงเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
- แอมเนสตี ้สามารถทางานวิจยั การรณรงค์กดดัน และการรณรงค์เพื่อชี ้ให้ เห็นความล้ มเหลวอย่างเป็ นรูปธรรมของ
รั ฐ ในการปฏิ บัติ ต ามพัน ธกรณี ข องตนที่ มี ต่อ กฎหมายสิท ธิ ม นุษ ยชนในประเทศและระหว่า งประเทศ เพื่ อ
สนับสนุนการฟ้องคดีและการรณรงค์สาธารณะระหว่างแอมเนสตี ้กับองค์กรภาคี

