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วิกฤตผู้ลี้ภัยกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทั่วโลกกำ�ลังจับตามองและพยายามหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน ดังนั้นเพื่อระลึกถึงความเข้มแข็ง
ความอดทนและชะตากรรมของผู้ลี้ภัยที่ถูกบังคับให้ต้องหลบหนีจากประเทศตนเอง องค์การสหประชาชาติจึงกำ�หนดให้วันที่ 20 มิถุนายน
ของทุกปีเป็น วันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day) ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับการคุ้มครอง และผู้นำ�โลกควรหาทางแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน แล้วกลุ่มผู้ลี้ภัยเป็นใคร? ทำ�ไมต้องได้รับการคุ้มครอง ร่วมกันหาคำ�ตอบได้ที่นี่

ผู้ลี้ภัย (Refugees)
คือใครกันแน่?

ผู้ลี้ภัยหลบหนีออกมาอย่างไร?

ผู้ลี้ภัยในไทยเป็นใครบ้าง?

พวกเขาคือ กลุ่มคนที่ถูกกดขี่ ตามล่า หรือ
ไล่สังหารในประเทศบ้านเกิดของตนไม่ว่า
จะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
หรือความคิดเห็นทางการเมือง จนต้องลี้ภัย
ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นหรื อ ประเทศใกล้
เคี ย งโดยในบางครั้ ง พวกเขาถู ก เรี ย กว่ า
ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย (Asylum Seekers) จนกว่า
คนคนนั้นจะได้รับสถานะเป็น “ผู้ลี้ภัย” จาก
UNHCR

มีทั้งคนที่เดินทางโดยเครื่องบิน รถยนต์ เรือ
ไปจนถึงการเดินเท้า และมีทั้งที่เข้าเมืองแบบ
ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย หรือตกเป็นเหยื่อ
ขบวนการค้ามนุษย์ พวกเขาอาจพักพิงใน
ประเทศทางผ่านชั่วคราวเพื่อขอสถานะผู้ลี้ภัย
แต่ที่ผ่านมาการรับรองสถานะและส่งผู้ลี้ภัย
ไปประเทศที่สามล่าช้า ทำ�ให้มีผู้ลี้ภัยตกค้าง
ในประเทศทางผ่านจำ�นวนมาก

ประเทศไทยมีผู้ลี้ภัยราว 130,000 คน 90%
มาจากชนกลุ่ ม น้ อ ยของประเทศเมี ย นมา
โดยอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงตามแนวชายแดน
มากว่า 30 ปี อีกราว 10% มาจากปากีสถาน
เวียดนาม โซมาเลีย อิรักปาเลสไตน์ ซีเรีย
ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ
และปริ ม ณฑล โดยเราเรี ย กคนกลุ่ ม นี้ ว่ า
ผู้ลี้ภัยในเมือง (Urban Refugees)

ผู้ลี้ภัยในเมือง (Urban Refugees)
อยู่อาศัยกันอย่างไร?

ผู้ลี้ภัยต่างจากแรงงานข้ามชาติอย่างไร?

ประเทศไทยไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นภาคี ห รื อ อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งผู้ ลี้ ภั ย
ทั้งยังไม่มีกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ดังนั้นสถานะของพวกเขาจึง
เป็น “คนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย” ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว
ต่อการโดนจับกุม กักกัน หรือผลักดันกลับไปสู่ประเทศที่ตัวเองเลือก
ที่จะจากมา อีกทั้งยังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์จากผู้ลี้ภัย

ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่สูญเสียทุกอย่างในชีวิต รวมไปถึงความเป็นอยู่
บ้านเรือน และแม้แต่ครอบครัว ผู้ลี้ภัยแตกต่างจากแรงงานข้ามชาติ
เพราะแรงงานข้ามชาติเดินทางออกนอกประเทศของตนโดยสมัครใจ
เพื่อหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ผู้ลี้ภัยไม่อาจพึ่งพาความ
คุ้มครองจากรัฐบาลของตนเอง พวกเขาถูกบังคับให้หนีจากประเทศ
ประชาคมโลกจึงควรให้ความช่วยเหลือ และให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย
เหล่านั้น

HUMAN RIGHTS CHANGE
บ้านใหม่เปลี่ยนชีวิตผู้ลี้ภัย

HUMAN RIGHTS

MOVIE

THE GOOD LIE
เรื่องราวของ 4 ผู้ลี้ภัยชาวซูดาน
กับการเอาชีวิตรอดในสหรัฐฯ

ภาพประกอบ: The Good Lie

ภาพประกอบ: © Yasin Akgul/AFP/Getty

ปี 2558 มีผู้ลี้ภัยมากกว่าล้านคนต้องเสี่ยงชีวิตเดินทางไปยุโรปเพื่อ
แสวงหาที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยกว่า ในครึ่งปีแรกมีผู้ลี้ภัย 33,400 คน
ได้อาศัยใน 30 ประเทศที่อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยสามารถพำ�นักภายใน
ประเทศได้ ซึ่งเป็นจำ�นวนน้อยเกินกว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงเรียกร้องให้
รัฐบาลเพิ่มทางเลือกที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยมากขึ้น เช่น ภายใน
สิ้นปี 2559 ให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อย 10% หรือ
ราว 480,000 คน ได้พำ�นักในต่างประเทศ เช่น ประเทศตุรกี เลบานอน
และจอร์แดน ซึ่งขณะนี้มีสถานที่พักพิงเพียง 178,195 แห่งทั่วโลก แต่
มีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังสามารถรองรับผู้ลี้ภัยได้ จากจำ�นวนผู้ลี้ภัย 19.5
ล้านคนทั่วโลกและยังคงเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น มีผู้ลี้ภัย
1.38 ล้านคนที่ต้องหาที่พักพิงในต่างประเทศให้ได้ภายในสิ้นปี 2560

บางครั้งการช่วยใครด้วยหัวใจ
อาจเปลี่ยนโลกทั้งใบของพวกเขาไปตลอดกาล

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงสุดสะเทือนใจของประเทศ
ซูดานที่เด็กๆ นับหมื่นคนต้องพลัดพรากจากบ้านเกิด และอีกนับ
ล้านคนที่ต้องสังเวยชีวิตในสงครามกลางเมือง หนังว่าด้วยเรื่องราว
ของหญิงสาวนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องช่วยเหลือชาวซูดาน 4 คนที่
ลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทว่าการปรับตัวให้เข้ากับ
บ้านหลังใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำ�หรับพวกเขา การลืมอดีตที่เลวร้าย
และขมขื่นก็เป็นเรื่องที่ยากไม่แพ้กัน แม้ตอนแรกเธอจะทำ�ทุกอย่าง
เพราะหน้าที่บังคับ อย่างไรก็ตาม การได้ร่วมแชร์เรื่องราว และ
ความรู้สึก ทั้งชาวซูดานและเธอ ต่างได้รับอิทธิพลจากกันและกัน
ก่อเกิดเป็นมิตรภาพ และทำ�ให้รู้ว่าในบางครั้งการช่วยใครด้วยหัวใจ
ที่แท้จริง มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกไปตลอดกาล
The Good Lie เป็นภาพยนตร์แนวดราม่า กำ�กับโดยฟิลิปป์
ฟาลาร์ดู สร้างจากเรื่องจริงของชาวซูดานนับหมื่นที่ต้องลี้ภัย
สงครามไปใช้ชีวิตในต่างแดน นำ�แสดงโดยรีส วิทเธอร์สปูน และ
ยังได้ 3 นักแสดง ทั้ง อาร์โนลด์ โอแซง คูโอธ วีล และ เอมมานูเอล
จาล ซึ่งพวกเขาทั้งหมดคือลูกหลานของผู้อพยพชาวซูดานตัวจริง

WORD OF THE DAY
ผู้ลี้ภัย (refugee)
หมายถึง บุคคลที่อยู่นอกประเทศบ้านเกิดเพราะถูกตามล่า
กดขี่ข่มเหงด้วยเหตุทาง เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ ความคิด
เห็นทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมที่ถูกตามล่า
ในบางครั้งอาจเรียกผู้ลี้ภัยเหล่านี้ว่า ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย (asylum
seeker) จนกว่าจะได้รับการยอมรับสถานภาพของผู้ลี้ภัย ซึ่ง
สำ�หรับประเทศไทยนั้นสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) จะเป็นผู้พิจารณาและให้การรับรอง
สถานะผู้ลี้ภัย

วิกฤตผู้ล้ภั
ี ยในซีเรีย

HUMAN RIGHTS MOVEMENT
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือใคร?
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรวมตัว
ของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพ
ที่ไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรม การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า ในที่ ใ ด
ของโลก และลุกขึ้นมาปฏิบัติการในแนวทาง
ที่แต่ละคนถนัดในการณรงค์ เพื่อส่งเสริมการ
เคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2520 ปัจจุบันมี
สมาชิกและผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคน ใน 150
ประเทศทั่วโลกและดินแดน

หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แอมเนสตี้
เป็นที่รู้จักในเมืองไทย จากการรณรงค์ “ปลดปล่อยนักโทษทางความคิด” มีจดหมายนับแสน
ฉบั บ จากคนทั่ ว โลกส่ ง มาถึ ง รั ฐ บาลไทย
และสำ�นักราชเลขาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัว
นั ก ศึ ก ษาและประชาชนที่ ถู ก จั บ กุ ม ในเหตุ การณ์ดงั กล่าว ปัจจุบนั ในประเทศไทยมีสมาชิก
กว่า 1,000 คน โดยได้ดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริม
ความรูค้ วามเข้าใจ และการรณรงค์เพือ่ ปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง

HUMAN RIGHTS GEEK
มาร่วมฟินกับโปรโมชั่น “HUMAN RIGHTS GEEK”
สำ�หรับผู้สนใจในสิทธิมนุษยชนทุกท่าน
“สมาชิกแอมเนสตี้” หมายถึง “คุณ” คือ

ผู้สนับสนุนสังคมแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน
“คุณ” คือผู้สนับสนุนสังคมที่เป็นธรรมสำ�หรับ
ทุกคน “คุณ” คือผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนอย่าง
แท้จริง

สมัครสมาชิกแอมเนสตี้ หรือ
ต่ออายุสมาชิกแอมเนสตี้ของคุณ!

• สมาชิกรายบุคคล 5 ปี 1,000 บาท รับเลย!
เซ็ตสมุดโน้ต Human Rights Supporter
* จนกว่าของแถมจะหมด
* สมาชิกที่ยังไม่หมดอายุสามารถใช้โปรโมชั่น
นีเ้ พือ่ ต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าได้
ขอรับแบบฟอร์มสมาชิกได้ที่อีเมล
membership@amnesty.or.th
หรือสมัครออนไลน์ที่
www.amnesty.or.th

รู้จักการทำ�งานของแอมเนสตี้ได้ที่
www.amnesty.or.th
AmnestyThailand
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-513-8745, 02-513-8754
โทรสาร: 02-939-2534
อีเมล: media@amnesty.or.th

