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รายงานประจำาปี 2553
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวระดับโลก ซึ่งมีผู้สนับสนุน สมาชิก และ
นักกิจกรรม 2.8 ล้านคน ร่วมรณรงค์ให้เพื่อให้เกิด
การเคารพและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการ
ยอมรับในสากล โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้บุคคลทุกคน
ได้รับสิทธิมนุษยชนทั้งหมดตามที่บัญญัติไว้ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนสากลอื่นๆ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มีภารกิจที่จะท�าการ
ค้นคว้าวิจัยและปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและยุติ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงทั้งปวง ไม่ว่าจะ
เป็นสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สังคมวัฒนธรรม 
หรือเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงออก 
เสรีภาพในการสมาคม ไปจนกระทั่งถึงความสมบูรณ์
ในร่างกายและจิตใจ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจาก
การเลือกปฏิบัติ ไปจนกระทั่งถึงสิทธิในที่อยู่อาศัย 
สิทธิทั้งหลายย่อมไม่สามารถแบ่งแยกจากกัน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับทุนสนับสนุน
ส่วนใหญ่จากสมาชิกและการบริจาคของสาธารณชน
ทั่วไป ไม่มีการหาทุนหรือรับทุนจากรัฐบาลใดๆ 
ในการท�างานตรวจสอบและรณรงค์ต่อต้าน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนลมีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาล 
อุดมการณ์ทางการเมือง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
หรือความเชื่อทางศาสนาใดๆ

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นขบวนการที่เป็น
ประชาธิปไตย ผู้แทนจากส�านักงานประจ�าประเทศ
ทุกแห่งจะเข้าร่วมการประชุมสภานานาชาติ 
(InternatIOnaL COunCIL) ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี 
เพื่อร่วมตัดสินใจนโยบายส�าคัญขององค์กร สมาชิก
ของคณะกรรมาธิการบริหารสากล 
(InternatIOnaL exeCutIve COmmIttee) 
ซึ่งสภานานาชาติได้เลือกตั้งขึ้นมา เพื่อด�าเนินการตาม
นโยบายที่สภานานาชาติลงมติรับรอง ประกอบด้วย 
เบอร์นาร์ด ซินโทบิน (เบลเยี่ยม เฟลมิส – เหรัญญิก
สากล), พิเอโตร อันโตนิโอลิ (อิตาลี), กัวดาลูเป 
ริวาส (เม็กซิโก), ทจาลลิง เจ. เอส. เทียมสตรา 
(เนเธอแลนด์- สมาชิกที่แต่งตั้งโดยได้รับความเห็น
ชอบ), วานูสชิ ราชานายากัม วอลเตอร์ (นิวซีแลนด์), 
จูลิโอ โทราเลส (ปารากวัย), หลุยส์ เมนดี้ (เซเนกัล), 
อุนเตีย โกะ (เกาหลีใต้), คริสติน แพมพ์ (สวีเดน – 
รองประธาน), และปีเตอร์ แพคก์ (อังกฤษ – ประธาน) 
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ข้อมูลประเทศ

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่บนสุดของรายงานแต่ละประเทศมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้:

ตัวเลขอายุขัยเฉลี่ยและอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่มาจากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human 
Development Index) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (un Development Programme:
unDP) ดูรายละเอียดได้จาก http://hdr.undp.org/en/media/HDr_2009_en_Complete.pdf

ตัวเลขล่าสุดที่มี คืออายุขัยเฉลี่ยเมื่อเกิด (2550) และอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ (คิดเป็นร้อยละ
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - 2550)

ข้อมูลหมายถึงตัวเลขประมาณการอัตราการรู้หนังสือทั่วประเทศจากการส�ามะโนประชากร
หรือการส�ารวจต่างๆ ที่จัดท�าขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2550 หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของยูเอ็นดีพี หรือ www.uis.unesco.org

ประเทศที่เข้าข่ายประเทศที่มี ‘ระดับการพัฒนามนุษย์สูง’ ตามการจัดอันดับของยูเอ็นดีพีนั้น ยูเอ็นดีพี
ประเมินว่ามีอัตราการรู้หนังสือถึงร้อยละ 99 ในการคิดค�านวณดัชนีการพัฒนามนุษย์ เราจะยกเว้น
ไม่ระบุตัวเลขในกรณีดังกล่าว

จ�านวนประชากรและอัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี เป็นตัวเลขของปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมาจาก
การประเมินระหว่างปี 2548-2553 ได้จากตัวชี้วัดด้านประชาธิปไตย สังคม และเศรษฐกิจของกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (un Fund for Population activities’ Democratic, Social and 
economic Indicators) ดูข้อมูลได้จากhttp://unfpa.org/swp/2009/en/pdf/en_SOWP09.pdf

ตัวเลขประชากรระบุไว้เพียงเพื่อบ่งชี้จ�านวนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากประเด็นที่เราก�าลังอธิบาย
เท่านั้น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลตระหนักว่าตัวเลขดังกล่าวมีข้อจ�ากัด และไม่ได้แสดงจุดยืนใดๆ
ต่อประเด็นค�าถาม เช่น ดินแดนที่ยังเป็นความพิพาทกัน หรือการรวมหรือไม่รวมประชากร
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ข้อมูลบางอย่างของประเทศที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้อ้างจากแหล่งข้อมูลข้างต้น 
การละเว้นข้อมูลดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ รวมทั้งการที่ไม่มีข้อมูลนั้น 
ในฐานบัญชีข้อมูลของสหประชาชาติที่ระบุไว้ด้วย

ตัวเลขเป็นตัวเลขล่าสุดเท่าที่มีในขณะพิมพ์รายงานและน�ามาลงไว้เพื่อให้บริบทเท่านั้น 
เนื่องจากวิธีการและเวลาที่จัดเก็บข้อมูลมีความแตกต่างกันอยู่ 
การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศจึงควรกระท�าด้วยความรอบคอบ
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สารบัญ

เดินหน้าสู่ความยุติธรรม: 9 
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คลาวดิโอ คอร์ดอน รักษาการเลขาธิการของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลพูดคุยกับแม่ที่คลอดบุตร ณ ศูนย์
อนามัย Cma แห่งเซคเตอร์ที่ 30 อัวกาดูกู เบอร์กินา 
ฟาโซ ระหว่างการเยือน ประธานาธิบดีเบลย์ คอมเปา
เร ซึ่งให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะขจัดอุปสรรคทางการเงิน
ทั้งหลายที่ขัดขวางการเข้าถึงของสตรีในการเข้ารับการ
ดูแลสุขภาพที่มีมาตรฐานเมื่อตั้งครรภ์
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เดินหน้าสู่ความยุติธรรม:
 
เพื่อทุกสิทธิ เพื่อทุกคน
คลาวดิโอ คอร์ดอน

รายงานประจำาปี 2553
แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล

ระหว่างเดอืนมกราคมถงึเดอืนพฤษภาคม 2552 ชาวศรลีงัการาว 300,000 คน
ติดอยู่ตามแนวตะเข็บแคบๆ ที่เป็นพื้นที่สู้รบระหว่างกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม  
(Liberation tigers of tamil eelam-Ltte) ซึ่งก�าลังล่าถอยและกองก�าลัง 
ทหารศรีลังกาซึ่งรุกคืบเข้ามา ในขณะที่รายงานหลายฉบับน�าเสนอ
สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงมากขึ้นจากทั้งสองฝ่าย
อีกทั้งสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ไม่ได้เข้าแทรกแซงแต่อย่างใด  
จึงมีประชาชนอย่างน้อย 7,000 คนถูกเข่นฆ่า ในขณะที่บางแห่งระบุตัวเลข
ผู้เสียชีวิตสูงถึง 20,000 คน รัฐบาลศรีลังกาเพิกเฉยต่อรายงานทุกฉบับเกี่ยว
กับอาชญกรรมสงครามที่เกิดจากกองก�าลังของตนเองและปฏิเสธ 
ข้อเรียกร้องให้มีการสอบสวนระดับสากล ในขณะเดียวกัน รัฐเองก็ไม่ได้จัด
ให้มีการสอบสวนที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติได้จัดให้มีวาระพิเศษ แต่ปฏิบัติการทางอ�านาจส่งผลให้รัฐ
สมาชิกอนุมัติแผนการแก้ปัญหาซึ่งร่างโดยรัฐบาลศรีลังกา ซึ่งเยินยอตัวเอง
ในความส�าเร็จเหนือกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม กระทั่งสิ้นปี แม้จะมีหลักฐาน
อาชญากรรมสงครามและการละเมิดต่างๆ หากแต่ไม่มีการน�าตัวผู้ใดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม

ไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถที่จะจินตนาการได้ถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
ในการท�าให้ผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแสดงความรับผิดชอบในการกระท�า
ของตน 
 
เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ ข้าพเจ้าระลึกถึงค�าน�าในรายงานประจ�าปีของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลปี 2535 ที่ชื่อว่า “อภิสิทธิ์ของฆาตรกร” ซึ่งได้ให้ข้อมูล 
ชัดแจ้งถึงประเทศต่างๆ ที่ผู้น�าทางการเมืองและผู้น�าทหารไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อการสั่งการหรือการสังหารใดๆ การบังคับให้สูญหาย การข่มขืนอย่างเป็น
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ระบบและการปฏิบัติอย่างเลวร้าย ศรีลังกาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน เมื่อรัฐบาล
ไม่ได้น�าบรรดาผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการสังหารและการบังคับให้สูญหาย
ของผู้คนนับหมื่นระหว่างการใช้ก�าลังปราบปราบการจลาจลอย่างรุนแรงใน
ปี 2541-2543 เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ดังนั้น ค�าถามที่เห็นชัดก็คือ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา และเมื่อมองไปที่ศรีลังกาในปี 2552 หรือสถานการณ ์
ในโคลัมเบียและฉนวนกาซ่า ก็น่าจะสรุปได้ว่า ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีขึ้น และหากไม่มีความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วท�าไมต้องเรียกร้อง
ความรับผิดชอบด้วย แต่การสรุปเช่นนี้ ก็จะเป็นการมองข้ามความก้าวหน้า
ส�าคัญๆที่ได้ด�าเนินการในช่วงเกือบ 20 ปีมานี้ แม้ว่าทั้งความท้าทายเก่า
และใหม่จะท�าให้มัน่ใจว่า ณ ขณะนีน้ัน้ เป็นเรือ่งยากยิง่ขึน้ทีผู่ก้ระท�าความผดิ
ในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่สุดจะได้รับความคุ้มกันให้ไม่ต้องรับโทษ

แน่นอนว่า การบรรลุผลทางกฎหมายยังห่างไกลความส�าเร็จ และ
สถานการณ์บางอย่างรอดพ้นไปจากการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด อีกทั้ง
กระบวนการยุติธรรมก็ใช้เวลานาน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความก้าวหน้า 
การเรียกร้องหาความรับผิดชอบมิได้จ�ากัดอยู่แค่การแก้ไขชดใช้ต่อการ
สังหารหรือการทรมานซึ่งเป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดี แต่ขยายออกไปถึงการ
ปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ต่ออาหาร การศึกษา ที่อยู่อาศัยและ
สุขภาพที่ดีซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาสิ่งเหล่านี้เพื่อด�ารงชีวิตอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรี

ความรับผิดชอบ – ความสำาเร็จ
ในการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบที่พร้อมให้ตรวจสอบได้นั้น บุคคลต้องมี
ความรับผิดชอบต่อการกระท�าของตน หรือหากไม่รับผิดชอบต่อการกระท�า
ดังกล่าวก็จะส่งผลต่อเนื่องไปยังบุคคลอื่น นี่เป็นแนวคิดกว้างๆ ซึ่งอาจจะ
กล่าวถงึความรบัผดิชอบทางการเมอืง เช่น การเลอืกตัง้ หรอืความรบัผดิชอบ 
ทางศีลธรรม ซึ่งอาจวัดได้จากคุณค่าของสังคม 

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนมุ่งเน้นให้ความส�าคัญเบื้องต้นกับความรับผิดชอบ
ทางกฎหมาย สิทธิของประชาชนจะต้องได้รับการคุ้มครองและระบุไว้ใน
กฎหมาย ซึ่งผู้ที่อยู่ในอ�านาจมีหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายเช่นกันถึงการ
ให้การเคารพ และท�าให้สิทธิของบุคคลสัมฤทธิผล 

การท�าให้เกิดความรับผิดชอบนี้มีความส�าคัญยิ่ง เพราะเหนือสิ่งอื่นใด 
บุคคลที่ได้รับภัยอันตรายมีสิทธิที่จะได้รับทราบความจริงและได้รับความ
ยุติธรรม ผู้เคราะห์ร้ายและญาติๆ ของพวกเขาต้องได้รับรู้และเห็นว่า ผู้ที่
กระท�าผิดต่อพวกเขาได้แสดงความรับผิดชอบ การที่ผู้เคราะห์ร้ายได้รับการ
เยียวยาแก้ไข และหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นมีความส�าคัญพอๆ กับการน�า
กระบวนการยุติธรรมมาสู่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิเหล่านั้น
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ความรับผิดชอบยังท�าให้เราได้มองไปข้างหน้า ท�าให้เกิดมาตรการป้องกัน
ผู้ที่อาจก่ออาชญากรรม และเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปต่างๆ ของสถาบัน
รัฐและสถาบันระหว่างประเทศ กลไกที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้นั้นช่วยรัฐทั้งหลาย
ในการก�าหนดนโยบาย กฎหมาย และตรวจสอบผลกระทบต่อชีวิตของ
ประชาชน

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การรณรงค์ระดับนานาชาติประสบความส�าเร็จ
ในการก่อให้เกิดบทบาทเพื่อความยุติธรรมสากล ความส�าเร็จดังกล่าวได้แก่ 
การจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court, ICC) 
ในปี 2541 โดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาคดีเกี่ยวกับการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรสงครามในอดีต
ยูโกสลาเวียและรวันดา 

ปี 2552 ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญยิ่ง เมื่อผู้น�ารัฐประธานาธิบดีโอมาร์  
อัล-เบชีร์แห่งซูดานถูกระบุในหมายจับโดยศาลอาญาระหว่างประเทศว่าได้
ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 5 ประการ (ฆาตรกรรม การท�าลายล้าง  
การบังคับเคลื่อนย้ายประชากร การทรมานและการข่มขืน) และข้อกล่าวหา
ว่าก่ออาชญากรรมสงคราม (ที่มุ่งเป้าไปยังพลเรือน) อีก 2 ข้อหา 

สิ้นปี 2552 อัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศเปิดการสอบสวน
สถานการณ์ 3 สถานการณ์ซึ่งอ้างโดยรัฐที่อาชญากรรมได้ถูกก่อขึ้น ได้แก่ 
ยูกันดา สาธารณรัฐคองโก และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และอีกหนึ่ง
พื้นที่ที่คณะมนตรีความมั่นคงระบุเหตุอาชญากรรม(ดาฟูร์ ประเทศซูดาน) 
อัยการยังได้ขออ�านาจจากคณะพิจารณาคดีชั้นต้นเพื่อเปิดการสอบสวน
เพิ่มเติม (เคนย่า) ศาลอาญาระหว่างประเทศได้ออกหมายเรียกผู้น�ากลุ่ม
ติดอาวุธในดาฟูร์ และออกหมายจับผู้น�าทางทหาร ข้าราชการอาวุโสและ
ประธานาธิบดีในซูดาน รวมทั้งออกหมายจับผู้น�ากลุ่มติดอาวุธในยูกันดา 
คองโกและสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สิ่งเหล่านี้เป็นขั้นตอนคส�าคัญในการ
ปฏิบัติตามหลักการที่ว่า บุคคลที่ก่ออาชญกรรมสงครามและอาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติต้องรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่
ในคณะรัฐบาลหรือแม้แต่กองก�าลังอื่นๆ 

ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ อัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศได้ขยายพื้นที่
ภูมิศาสตร์ในการท�างานออกไป โดยเริ่มจากการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สถานการณ์นอกแอฟริกา – อัฟกานิสถาน โคลัมเบีย จอร์เจียและความ 
ขัดแย้งในฉนวนกาซ่าและอิสราเอลตอนใต้ระหว่างปี 2551-2552 

กระบวนการซึ่งรัฐ (จ�านวน 110 รัฐ เมื่อสิ้นปี 2552) ได้ให้ภาคยานุวัต ิ
ในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศกระตุ้นให้เกิดการ 
ปฏิรูปกฏหมายภายในประเทศซึ่งท�าให้ศาลแห่งชาติสามารถพิจารณาคดี
ความเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามภายใต้กฏหมายระหว่างประเทศได้ 
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ท�าให้มีการลงบันทึกผู้ต้องสงสัยทั้งหลายไว้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่ต้องรับโทษในประเทศของตน หากไม่นับความล้าหลัง 
ของการพัฒนาเขตอ�านาจรัฐแบบสากลในปี 2552 เช่น การตัดสินคดีใน
สเปนจะด�าเนินการก็ต่อเมื่อมีผู้เสียหายชาวสเปนเท่านั้น ซึ่งทนายความเป็น
ผู้ริเริ่มคดีและมีความก้าวหน้าไปไกลกว่าศาลแห่งชาติทั่วทวีปอเมริกา ยุโรป
และแอฟริกา ที่แอฟริกาใต้ ในเดือนธันวาคม องค์กรพัฒนาเอกชน 2 แห่งได้
ตั้งค�าถามต่อศาลถึงการตัดสินของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เปิดให้มีการสืบสวนภาย
ใต้กฎหมายการพิจารณาคดีสากลของแอฟริกาใต้ในข้อหาอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติที่เกิดขึ้นในซิมบับเวโดยคณะบุคคลที่ทราบกันดีว่า ได้เดินทางไป
แอฟริกาใต้

กระทั่งสิ้นปี มีรัฐกว่า 40 รัฐได้ประกาศใช้การพิจารณาคดีสากลซึ่งมีมา
ตั้งแต่ปี 2541 เป็นกฎหมาย ซึ่งช่วยด�ารงและท�าให้การพิจารณาคดีสากล 
ต่ออาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น และ
ช่วยเติมเต็มช่องว่างของกระบวนการยุติธรรมสากล 

การสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดีดังกล่าวก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนะของรัฐบาลและสาธารณะชนต่ออาชญากรรมภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ นอกเหนือจากนั้น คดีเหล่านี้ถูกพิจารณาอย่างที่ควรจะเป็น 
อาชญากรรมรุนแรงจะได้รับการสืบสวนและพิจารณาคดี ต่างจากประเด็น
ทางการเมืองที่จะได้รับการแก้ไขโดยช่องทางทางการทูต ข้าพเจ้าและเพื่อน
ร่วมงานได้ท�าการรณรงค์อย่างหนักเพื่อให้อดีตประธานาธิบดีออกุสโต  
ปิโนเชต์ของชิลีเข้าสู่การพิจารณาคดีหลังจากที่เขาถูกจับกุมที่ลอนดอนในปี 
2541 การปรับเปลี่ยนมุมมองดังกล่าวนี้ท�าให้ข้าพเจ้ามีก�าลังใจมากขึ้น 

ทั่วทั้งละตินอเมริกา ศาลแห่งชาติและรัฐบาลก�าลังเปิดให้มีการสืบสวน
คดีอีกครั้งเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ได้รับการปกป้องมาอย่างยาวนานโดย
กฎหมายนิรโทษกรรม การพัฒนาดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า แม้เหตุการณ์
ต่างๆ จะผ่านมานานนับศตวรรษ พร้อมด้วยการนิรโทษกรรมมากมาย และ
มาตรการการคุ้มกันต่างๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะกัดกั้นการพิจารณาคดี
ก็ตาม แต่ภาคประชาสังคมจะยังคงต่อสู้เพื่อท�าลายอุปสรรคต่างๆ และน�า
มาซึ่งความจริง ความยุติธรรมและการชดใช้

หนึ่งในการตัดสินคดีที่เป็นหมุดหมายส�าคัญ คือการค�าวินิจฉัยคดีของอดีต
ประธานาธิบดีอัลเบอร์โต ฟูจิโมริแห่งเปรู ในเดือนเมษายน ปี 2552 เกี่ยว
กับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ซึ่งเป็นการเยียวยาญาติและครอบครัวของ
บรรดาผู้ที่ถูกลักพาตัว ถูกทรมานและผู้ที่ถูกวิสามัญฆาตรกรรม 3 รายโดย
หน่วยสังหารของกองทัพ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 1990 

ศาลฎีกาแห่งอุรุกวัยพบว่า กฎหมายนิรโทษกรรมที่ประกาศใช้เพื่อให้ความ
คุ้มกันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปลายทศวรรษที่ 1980 นั้นถือเป็น
โมฆะและไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากขัดกับข้อผูกพันของอุรุกวัยภายใต้
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กฎหมายระหว่างประเทศ และเมื่อใกล้สิ้นปี 2552 คณะอัยการของอาร์เจน
ติน่าได้น�าเสนอหลักฐานในการพิจารณาคดีที่ส�าคัญที่สุดคดีหนึ่งนับแต่การ
หมดวาระของรัฐบาลทหาร (ปี 2519-2526) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่กอง
ก�าลังติดอาวุธและต�ารวจจ�านวน 17 นายที่ถูกจับกุมข้อหาท�าการทรมาน 
บังคับให้บุคคลสูญหายและฆาตรกรรมที่โรงเรียนช่างทหารเรือเอสคูเอล่า ซู
พีเรียร์ เมคานิกา ลา อาร์มาดา (escuela Superior de mecánica de la 
armada)

การแสวงหาความยุติธรรมถูกขยายออกไปไกลกว่าละตินอเมริกา ตัวอย่าง
เช่น ในปี 2552 เซียร์ร่าลีโอนได้เข้าใกล้กระบวนการสมานฉันท์กับอดีตของ
ตน เมื่อการพิจารณาคดีทุกคดีในศาลพิเศษเพื่อเซียร์ร่าลีโอนมีข้อสันนิษฐาน
เด็ดขาดทางกฎหมายยกเว้นการไต่สวนคดีของอดีตประธานาธิบดีชาร์ลส์ 
เทย์เลอร์ของไลบีเรียที่ยังคงด�าเนินอยู่ และในเอเชีย หนึ่งในผู้บัญชาการ
ของเขมรแดงผู้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนั้น สุดท้ายก็ถูกน�าเข้าสู่การ
พิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งกระท�า
เมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว นายเค็ง เก็ก เอียบหรือที่รู้จักกันว่า สหายดุจ เป็นผู้
บัญชาการส�านักความมั่นคง S-21 ซึ่งเชื่อกันว่า มีคนกว่า 14,000 คนถูก
ทรมานและสังหารในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ปี 2518 และมกราคม 
ปี 2522 ซึ่งนับเป็นการพิจารณาคดีครั้งแรกโดย “ศาลพิเศษแห่งกัมพูชา” 
(extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia) การไต่สวนแบบ
ชั่วคราวนี้ต้องเปิดทางให้กับระบบยุติธรรมแห่งชาติท�าหน้าที่ของตัวเองต่อ
ไปทันทีที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แต่อย่างน้อยที่สุด สิ่งนี้ก็ท�าให้ความทุกข์
ทรมานของผู้รอดชีวิตเป็นที่รับรู้ 

ในปี 2552 แม้แต่รัฐที่มีอ�านาจยังพบว่า พวกเขาไม่อาจหลีกหนีจาก
กฎหมายได้เสมอไป ในขณะที่บางรัฐในยุโรปเมินเฉยต่อการละเมิดสิทธิ
ต่างๆ ภายใต้บริบทของ “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” ซึ่งน�าโดย
สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน ศาลอิตาลีพิพากษาลงโทษสายลับหน่วย
ข่าวกรองสหรัฐ (CIa) 22 คน เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ 1 คน และเจ้าหน้าที่
หน่วยสืบราชการลับทางทหารของอิตาลี 2 คนโทษฐานมีส่วนร่วมกับการ
ลักพาตัวนักการศาสนา ฮัสซัน มุสตาฟา โอสามา นัสเซอร์ (อาบู โอมาร์) 
จากถนนในกรุงมิลาน นายอาบู โอมาร์ถูกส่งตัวไปอียิปต์ ที่นั่นเขาถูกควบคุม
ตัวอย่างลับๆ นานถึง 14 เดือน และสงสัยว่า จะถูกทรมาน การพิจารณา
คดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการที่ส�านักอัยการมิลานตัดสินใจที่จะบังคับใช้
กฎหมาย แม้ว่าได้รับความกดดันจากรัฐบาลให้ยุติการพิจารณาคดีนี้ และ
ถึงแม้ว่าไม่มีสายลับสหรัฐถูกจับกุมหรือแสดงตัวในศาลเลยแม้แต่คนเดียว
ก็ตาม

การด�ารงอยู่ของศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับความ
รับผิดชอบในรัฐที่ผู้กระท�าความผิดคิดว่า ตัวเองไม่ต้องรับโทษเพราะรัฐไม่ได้
ยอมรับอ�านาจของศาล

รายงานประจำาปี 2553
แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล



14 Amnesty International Report 2010

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะท�างานอิสระ
ค้นหาข้อเท็จจริง น�าโดยผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้ ริชาร์ด โกลด์สโตน อดีต
อัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศส�าหรับรวันดาและอดีตยูโกสลาเวีย
เพื่อสืบสวนข้อสงสัยการละเมิดสิทธิในช่วง 22 วันแห่งความขัดแย้งในกาซ่า
และทางตอนใต้ของอิสราเอลซึ่งยุติลงในเดือนมกราคม 2552 รายงานของ 
โกลด์สโตนพบว่า ทั้งกองก�าลังอิสราเอลและฮามาส (และกลุ่มปาเลสไตน์
อื่นๆ) ล้วนก่ออาชญากรรมสงคราม และอาจจะเป็นไปได้ว่า เป็น
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ รายงานนี้ยืนยันผลการค้นพบของคณะท�างาน
ภาคสนามของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลในกาซ่าและอิสราเอลตอนใต้
ระหว่างความขัดแย้งและผลที่เกิดตามมาอย่างฉับพลัน 

รายงานของโกลด์สโตนระบุว่า “สถานการณ์อันยืดเยื้อของการคุ้มกันไม่ต้อง 
รับโทษท�าให้กระบวนการยุติธรรมอยู่ในภาวะวิกฤติ” รายงานเสนอว่า  
หากทั้งสองฝ่ายไม่จัดให้มีการสอบสวนและสร้างความเชื่อมั่นต่อความ
รับผิดชอบ คณะมนตรีความมั่นคงควรใช้อ�านาจของตนและส่งเรื่องต่อไป
ยังศาลอาญาระหว่างประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2552 สมัชชาแห่ง
สหประชาชาติให้เวลาทั้งฝ่ายอิสราเอลและปาเลสไตน์ 3 เดือนเพื่อแสดง
ให้เห็นว่า ทั้งสองฝ่ายเต็มใจและสามารถจัดให้มีการสอบสวนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

กรณีตัวอย่างของการการตอบรับอย่างทันท่วงทีโดยประชาคมนานาชาติคือ 
องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการสอบสวนสากล  
(International Commission of Inquiry) เพื่อสืบสวนกรณี 28 กันยายนที ่
คอนากรี้ (Conakry) กิเนีย ซึ่งมีคนกว่า 150 คนถูกฆ่าและผู้หญิงถูก
ข่มขืนในที่สาธารณะ เมื่อกองก�าลังความมั่นคงเข้าปราบปรามการ
ประท้วงที่ด�าเนินไปอย่างสันติบริเวณสนามกีฬาแห่งหนึ่งอย่างรุนแรง 
คณะกรรมาธิการสอบสวนสากลค้นพบในเดิอนธันวาคมว่า ได้มีการก่อ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และได้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ ซึ่งได้ด�าเนินการตรวจสอบเบื้องต้น

ท้ายที่สุด เราได้เห็นการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลไก  
“ความยุติธรรมช่วงเปลี่ยนผ่าน” ตลอดระยะเวลาสองทศวรรษมานี้ ซึ่ง
ประเทศต่างๆ ฟื้นตัวขึ้นจากการสู้รบหรือการปราบปรามทางการเมืองที่ยืด
เยื้อยาวนานเพื่อเผชิญหน้ากับอดีตของตนในรูปแบบของความรับผิดชอบที่
แตกต่างกันออกไป ระหว่างปี 2552 กระบวนการต่างๆ เพื่อเสาะหาข้อเท็จ
จริงและสร้างความสมานฉันท์ รวมทั้งการติดตามผลมีความก้าวหน้าใน
ไลเบอเรีย หมู่เกาะโซโลมอนและโมรอคโค/ซาฮาร่าตะวันตก ซึ่งเป็นเพียง
ประเทศเดียวในตะวันออกกลางและภูมิภาคแอฟริกาเหนือที่เผชิญกับการ
ละเมิดในอดีตเช่นนี้ ถึงแม้ว่า จะไม่มีองค์ประกอบความยุติธรรมทางอาญา
รวมอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องจากพวกเราได้รวบรวมรายงานต่างๆ ของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งเอกสาร
เหล่านี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยแต่ละกรณีนานนับทศวรรษ จึงชัดเจน
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ส�าหรับพวกเราทุกคนว่า ความความรับผิดชอบต้องมาพร้อมกับการบอกเล่า
ความจริง หากต้องการให้เกิดความสมานฉันท์บนพื้นฐานของความยุติธรรม 
แม้จะมีความพยายามที่จะ “ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้ว” แต่อดีตที่ผ่านมาก็แสดง
ให้เห็นว่า การยอมให้ผู้กระท�าผิดได้รับ “อภิสิทธิ์” นั้นน�ามาซึ่งสันติภาพที่
คลอนแคลนและเปราะบาง 

อำานาจและการทำาให้เป็นการเมือง – อุปสรรคต่อความ
ยุติธรรม
ในขณะที่ปัจจุบัน ความรับผิดชอบทางกฎหมายต่ออาชญากรรมภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศมีความเป็นไปได้มากกว่าที่เคยเป็นมา เหตุการณ์
ต่างๆ ในปี 2552 ยืนยันว่า มีอุปสรรคสองประการกางกั้นอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ควรได้รับการด�าเนินการ หากพวกเราหวังให้ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
มีความหมายแท้จริงและขยายผลได้ ประการแรกคือความจริงที่ว่า รัฐ
มหาอ�านาจทั้งหลายยังคงยืนอยู่เหนือกฎหมายและอยู่นอกขอบเขตการ
ตรวจสอบสากลที่มีประสิทธิภาพ
 
ประการที่สองคือ รัฐมหาอ�านาจควบคุมกฎหมายเพื่อปกป้องพันธมิตรของ
ตนจากการตรวจสอบ และจะสร้างแรงกดดันก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์ทางการ
เมืองเท่านั้น ในการกระท�าดังกล่าวนี้ รัฐมหาอ�านาจกลายเป็นตัวอย่าง
ส�าหรับรัฐอื่นหรือกลุ่มประเทศอื่นในการใช้ระบบยุติธรรมเพื่อประโยชน์
ทางการเมือง

ถึงแม้ว่า ในปลายปี 2552 มีรัฐ110 รัฐได้ให้ภาคยานุวัติในธรรมนูญกรุงโรม
ว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ แต่มีเพียง 12 ประเทศจากกลุ่ม จี 20 
เท่านั้นที่น�าไปปฏิบัติจริง บรรดาประเทศอื่นๆ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย รัสเซีย 
ตุรกีและสหรัฐอเมริกาต่างก็ถอยห่างไปจากกระบวนการสร้างความยุติธรรม
ระหว่างประเทศหรือไม่ก็บั่นทอนความพยายามนี้อย่างจงใจ

เมื่อเอาตัวเองออกห่างจากขอบเขตอ�านาจของศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ สหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันภายนอกมากนักต่อการ
ละเมิดต่างๆ ที่กระท�าในบริบทยุทธศาสตร์รับมือกับการก่อการร้าย เมื่อ
ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่าเข้าบริหารประเทศและสั่งปิดสถานกักกันอ่าว
กวนตานาโมภายใน 1 ปี รวมทั้งยุติโครงการกักกันลับและการใช้สิ่งที่เรียก
ว่า “เทคนิคการสอบปากค�าเพิ่มเติม” สัญญาณเหล่านี้น�ามาซึ่งความหวัง 
อย่างไรก็ตาม สิ้นปี 2552 สถานกักกันกวนตานาโมยังคงด�าเนินการอยู่และ
มีความก้าวหน้าเพียงน้อยนิดในการหาผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดต่างๆ ที่
เกิดขึ้นที่นั่นรวมทั้งในกรณีของ “สงครามต่อต้านการก่อการร้าย” ซึ่งน�าโดย
สหรัฐอเมริกา 

จีนก็ปกปิดการกระท�าของตนจากการตรวจสอบของนานาชาติเช่นเดียวกัน 
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2552 ความโกลาหลรุนแรงเกิดขึ้นจากการปราบ
จลาจลของต�ารวจในการประท้วงอย่างสันติโดยชาวอุยกูร์ในอุรุมชี (urumqi) 
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ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ รัฐบาลจีนจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูล จับกุม
ผู้ประท้วงอย่างสันติ และจัดให้มีการไต่สวนคดีอย่างรวบรัด และไม่เป็น
ธรรม คนจ�านวนมากถูกตัดสินประหารชีวิต และมีผู้ถูกประหารชีวิต 9 คนใน
ช่วงหลายเดือนของความรุนแรง ในเดือนธันวาคม มีผู้ถูกตัดสินประหารชีวิต
อีก 13 คน และถูกจับ 94 คน การที่นักข่าวได้รับการอนุญาตให้เข้าไปท�า
ข่าวภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรงเพียงชั่วเวลาสั้นๆ และถูกควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูล ท�าให้ข่าวหรือข้อมูลที่ได้ไม่สามารถใช้ในการไต่สวนระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสมได้ จีนไม่ได้ตอบรับในการร้องขอจากผู้เสนอรายงาน
พิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการทรมานเข้าเยี่ยมพื้นที่ ค�ากล่าวอ้าง
ต่างๆ ของรัฐบาลที่จะสร้างความเชื่อมั่นถึงความรับผิดชอบนั้นมิอาจเชื่อถือ
ได้เมื่อความรับผิดชอบดังกล่าวถูกซ่อนเป็นความลับและความเร่งรีบในการ
ประหารชีวิต
 
ถึงแม้ว่าข้อเรียกร้องอิสระของคณะกรรมาธิการยุโรปสรุปว่า ให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในกรณีความขัดแย้งระหว่างจอร์เจียกับรัสเซียใน ปี 2551 รับผิด
ชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิทธิมนุษยชน แต่ทั้งรัสเซีย
และจอร์เจียก็ไม่ระบุตัวผู้รับผิดชอบจนกระทั่งสิ้นปี และผู้คนอีก 26,000 
ชีวิตก็ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ เป็นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า รัสเซียจะใช้
อ�านาจของตนคุ้มครองทั้งทหารและแคว้นเซ้าท์ออสเซเทีย (และอับคาเซีย)  
ของจอร์เจียที่พยายามแยกตัวเป็นเอกราชจากการสอบสวนระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัสเซียต่อต้านการขยายเวลาท�าหน้าที่ของชุด
สังเกตการณ์ระหว่างประเทศซึ่งมีความส�าคัญยิ่ง 2 คณะในจอร์เจีย ซึ่งสังกัด
องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for  
Security and Co-operation in europe) และองค์การสหประชาชาติ ท�าให้
คณะสังเกตการณ์แห่งสหภาพยุโรปเป็นหน่วยงานสังเกตการณ์ระหว่าง
ประเทศเพียงหน่วยงานเดียวที่ยังคงปฎิบัติหน้าที่อยู่ในจอร์เจียและไม่
สามารถเข้าไปยังพื้นที่ควบคุมโดยรัสเซียหรือโดยพฤตินัยคือหน่วยงาน
ราชการของแคว้นเซ้าท์ออสเซเทียและอับคาเซียในพื้นที่หลังความขัดแย้งได้

อินโดนีเซีย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีอิทธิพลในฐานะสมาชิกของกลุ่มจี 20 
ล้มเหลวมานานกว่า 10 ปีในการสร้างความรับผิดชอบต่อผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชของ
ติมอร์-เลสเต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ ในปี 2542 
รวมทั้งตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่ติมอร์-เลสเตอยู่ภายใต้การปกครองของ
อินโดนีเซีย แม้ว่าจะมีการพัฒนากระบวนการยุติธรรมซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศมายาวนานกว่าทศวรรษ แต่ผู้ที่
ถูกสงสัยว่า ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในปี 2542 ยังคงลอยนวล ส่วนผู้
ที่ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีในอินโดนีเซีย ก็ถูกตัดสินให้พ้นโทษแล้วทั้งสิ้น 

อุปสรรคประการที่สองคือ การท�าให้ความยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นเรื่อง
ทางการเมือง ท�าให้กระบวนการติดตามเพื่อน�ามาซึ่งความรับผิดชอบนั้น
ต้องยอมจ�านนต่อวาระทางการเมืองของการสนับสนุนพันธมิตรและบั่นทอน
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ฝ่ายตรงข้าม เช่น สหรัฐอเมริกาและรัฐต่างๆ ในสหภาพยุโรปใช้ต�าแหน่งของ
ตนในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อปกป้องอิสราเอลจาก
มาตรการอันเข้มงวดในการแสดงความรับผิดชอบต่อปฎิบัติการในกาซ่า ใน
การแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับความล�าเอียงทางการเมืองที่คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติมีมติให้สืบสวนเพียงข้อกล่าวหาของการละเมิด
สิทธิชาวอิสราเอลเท่านั้น จากผลงานของผู้พิพากษาริชาร์ด โกลด์สโตน ซึ่ง
ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมการสืบสวนยืนยันว่า คณะเจ้าหน้าที่ตรวจ
สอบข้อเท็จจริงแห่งสหประชาชาติ (un Fact-Finding mission) ควรตรวจ
สอบการละเมิดสิทธิที่กระท�าโดยทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาส เช่นเดียวกัน 
ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไม่มีประเทศในเอเชียหรือ
แอฟริกาประเทศใดออกเสียงคัดค้านการลงมติที่สนับสนุนให้รัฐบาลศรีลังกา
ด�าเนินสงครามกับกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Ltte) 

การที่ผู้ทรงอ�านาจไม่ยอมใช้มาตรฐานแบบเดียวกันกับตนเองและพันธมิตร
ทางการเมืองน�าไปสู่การสร้างความชอบธรรมให้กับระบบสองมาตรฐานของ
ตนเอง ซึ่งบางครั้งบิดเบือนไปว่า เป็น “ความร่วมมือแห่งภูมิภาค” โดยมอง
ข้ามความร่วมมือกับผู้เคราะห์ร้าย ไม่มีที่ไหนจะเห็นได้ชัดเจนไปกว่าการ
ด�าเนินการในขั้นต้นของรัฐแอฟริกาต่างๆ ต่อหมายจับประธานาธิบดีอัล  
บาเซอร์จากศาลอาญาระหว่างประเทศ แม้ว่า จะมีข้อกล่าวหาถึง
อาชญากรรมร้ายแรง แต่ในเดือนกรกฎาคม สมัชชาแห่งสหภาพแอฟริกา 
(assembly of the african union ) ซึ่งมีประเทศลิเบียเป็นประธานกล่าวย�้า
ค�าเรียกร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ยุติการด�าเนิน
การใดๆ ต่อประธานาธิบดีแห่งซูดาน และสมัชชาตัดสินใจว่า รัฐสมาชิกของ
สมัชชาแห่งสหภาพแอฟริกาจะไม่ให้ความร่วมมือกับศาลอาญาระหว่าง
ประเทศในการจับกุมและการมอบตัวของประธานาธิบดีซูดาน และยังได้
เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการแอฟริกัน (african Commission) เรียกประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการหารือเพื่อแก้ไขบทบัญญัติธรรมนูญกรุงโรมฯ 
(rome Statute) ที่จะต้องน�าเสนอในการประชุมเพื่อการทบทวนปี 2553 
(2010 review Conference)

หลังจากการเดินทางอย่างเสรีในหลายประเทศที่มิได้เป็นรัฐภาคีของ
ธรรมนูญกรุงโรมฯ ประธานาธิบดีอัล บาชีร์ได้รับเชิญให้ไปเยือนตุรกี ไนจีเรีย 
ยูกันดาและเวเนซูเอล่า อย่างไรก็ตาม หลังจากการคัดค้านอย่างรุนแรงจาก
ภาคประชาสังคม กระแสก็เริ่มเปลี่ยน ประเทศแอฟริกาใต้กล่าวว่า ประเทศ
ตนจะบรรลุภาระหน้าที่ในฐานะรัฐภาคีต่อธรรมนูญกรุงโรมฯ เช่นเดียวกับ
บราซิล เซเนกัลและบอตสวาน่าซึ่งต่างแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า พร้อมจะ
จับกุมประธานาธิบดีอัล บาชีร์หากเดินทางมายังประเทศของตน แต่ถึงอย่าง
นั้น ถึงสิ้นปี 2552 ประธานาธิบดีอัล บาชีร์ก็ยังคงลอยนวลและปรักปร�าว่า 
ความพยายามที่จะด�าเนินคดีกับตนนั้นเป็นเพียงแรงจูงใจทางการเมืองและ
อคติต่อแอฟริกา ส�าหรับคนพลัดถิ่นนับแสนในดาร์ฟูร์แล้ว ฝันร้ายต่อความ
รุนแรงและการละเมิดสิทธิยังคงด�าเนินต่อไป ขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นไป
ได้ว่า สงครามในทางตอนใต้ของซูดานตอนใต้จะปะทุขึ้นอีกครั้งและความ

รายงานประจำาปี 2553
แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
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ทนทุกข์ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 
 
ความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้า – ความรับผิดชอบสำาหรับทุกๆ 
สิทธิ
อุปสรรคต่างๆ ในการด�าเนินการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความโหดร้าย
ใดๆ ระหว่างความขัดแย้งหรือการปราบปรามทางการเมืองต่อผู้คนจ�านวน
มากนั้นมีอยู่จริง แต่อย่างน้อยไม่มีใครปฏิเสธหลักการที่ว่าอาชญากรรม
สงครามหรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการถูกบังคับให้สูญหายจะต้อง
ได้รับการลงโทษ กระนั้น ในกรณีการละเมิดสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมต่อผู้คนจ�านวนมาก กลับไม่มีความพยายามใดๆ ที่เปรียบเทียบ
กันได้ในการน�ากฎหมายและความรับผิดชอบใดๆ ออกมา หลายคนอาจพูด
ว่า นี่เป็นกรณีต่างกัน ซึ่งก็จริง การสังหารหมู่พลเรือนนั้นแตกต่างจากการ
ปฏิเสธสิทธิทางการศึกษาของประชากร แต่การปฏิเสธสิทธิเหล่านี้เป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและส่งผลด้านลบต่อชีวิตของประชาชน  
ดังนั้น การละเมิดสิทธิใดๆ จะต้องถูกด�าเนินการผ่านความรับผิดชอบ
ระหว่างประเทศ

สิ่งที่ต้องท�าคือ การสร้างความตระหนักให้แก่ผู้น�าโลกว่า วิกฤติทางสิทธิ
มนุษยชนมีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่าปัญหาความขัดแย้งในดาร์ฟูร์เลย

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิในสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่
เกิดจากการตายของมารดา ทุกๆ ปี ผู้หญิงมากกว่าครึ่งล้านเสียชีวิตจาก
ภาวะการตั้งครรภ์ หากจะยกตัวอย่างประเทศสองสามแห่งที่แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนลจับตามองในปี 2552 พบว่า อัตราการตายของมารดาใน
เซียร์ราลีโอน เปรู เบอร์กิน่า ฟาโซและนิคารากัวล้วนได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ด้วยตัวเองในเซียร์ร่าลีโอน
และเบอร์กิน่า ฟาโซว่า รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ต่างก็รับรู้ถึงปัญหาและ
ก�าลังด�าเนินการเพื่อแก้ไขดังกล่าว แต่รัฐบาลและภาคประชาสังคมจะต้อง
พยายามมากขึ้นอย่างยิ่งในการด�าเนินการกับประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตที่ป้องกันซึ่งเพิ่มสูงขึ้น เช่น การเลือกปฏิบัติ
ทางเพศ การแต่งงานในเด็ก การปฎิเสธสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
ของผู้หญิงรวมทั้งอุปสรรคในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่พึงได้รับ ซึ่งสิทธิ
เหล่านี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนตระหนักว่า ทรัพยากรที่เพียงพอนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แท้จริง ดังนั้น  
“การท�างานแบบก้าวหน้า ” จึงมีความจ�าเป็นยิ่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า 
จะ “มีการเข้าถึงสิทธิมากที่สุดบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่” แต่รัฐบาล
ไม่สามารถใช้ข้อจ�ากัดทางทรัพยากรมาเป็นข้อแก้ตัว อัตราการเสียชีวิตของ
มารดาซึ่งป้องกันได้ภายในประเทศมิได้เป็นเพียงการสะท้อนอย่างผิวเผินว่า 
ประเทศนั้นจนหรือรวยเพียงใด ตัวอย่างเช่น แองโกล่ามีอัตราการตายของ
มารดาสูงกว่าโมซัมบิก ซึ่งความจริงก็คือโมซัมบิกนั้นจนกว่าแองโกล่ามาก 
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หรือหากจะพิจารณาที่กัวเตมาลา ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
ประชากรสูงเกือบสองเท่าหากเปรียบเทียบกับนิคารากัว แต่กัวเตมาลา 
มีสัดส่วนการตายของมารดาสูงกว่า 

เมื่อพิจารณาถึงสิทธิในที่อยู่อาศัย ปี 2552 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้หยิบยกสถานการณ์ความทุกข์ยากของผู้คนนับแสนที่ถูกทิ้งให้ไร้บ้านใน
กรุงเอ็นจาเมนา สาธารณรัฐชาด หลังจากถูกบังคับไล่รื้อ เช่นเดียวกับชาว
สลัมในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากแผ่นดิน
ถล่มหรืออันตรายอื่นๆ เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถจัดหาที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมให้ได้ ในกรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เดินขบวนรณรงค์ร่วมกับชาวบ้านจากคิเบอร่าซึ่งเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดใน
แอฟริกา และผู้คนจากสลัมอื่นๆ เพื่อเรียกร้องสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมและการเข้าถึงบริการ ที่กาซ่า หนึ่งในผลกระทบที่ตามมาจาก
ความขัดแย้งระหว่างปี 2551-2552 ซึ่งแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ให้
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งคือ การท�าลายบ้านเรือนอย่างมหาศาลพร้อมทั้ง
การถูกปิดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้วัสดุก่อสร้างใดๆ ถูกน�าเข้ามาในกาซ่า 
การปิดล้อมซึ่งอิสราเอลกระท�าต่อชุมชนที่นั่นส่งผลกระทบร้ายแรงกับกลุ่ม
คนที่อ่อนแอที่สุด และถือเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

สิ่งที่ผู้คนในสถานการณ์ข้างต้นมีร่วมกันมากกว่าสิ่งไหนๆ ก็คือความ
ยากจน สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือ คนจนถูกเลือกปฏิบัติและเป็นผู้ที่ต้องได้รับการ
คุ้มครองสิทธิทุกประการตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน การเลือก
ปฏิบัติเป็นสาเหตุหลักของความยากจน และมักจะสะท้อนออกมาในการ
จัดสรรงบประมาณและนโยบายของรัฐ และคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในความ
ยากจนของโลกใบนี้ ต้องทนทุกข์กับการเลือกปฏิบัติทั้งในทางกฎหมายและ
ชีวิตประจ�าวันคือผู้หญิง การตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย บ้านอันมั่นคง การเดิน
ทางที่ปราศจากอันตรายเพื่อไปโรงเรียนหรือท�างาน ทั้งหลายเหล่านี้ไม่ควร
ถูกจัดสรรไว้ให้เฉพาะผู้ชายหรือคนร�่ารวยเท่านั้น 

มีความก้าวหน้าด้านบวกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในการปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ศาลแห่งชาติก�าลังแทรกแซงเพื่อคุ้มครองสิทธิเหล่านี้มากขึ้นและเพื่อเรียก
ร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เพื่อที่ว่า อย่างน้อยที่สุด สิทธิ
พื้นฐานด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษาและอาหารจะได้รับการตอบสนอง 
ยิ่งไปกว่านั้น สิทธิเหล่านี้ก็ยังได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นผ่านกลไกระหว่าง
ประเทศ 

การตัดสินใจที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก้าวใหม่เกิดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายนปี 2552 เช่น ศาลยุติธรรมชุมชนของประชาคมเศรษฐกิจแห่ง
รัฐแอฟริกันตะวันตก (economic Community of West african States - 
eCOWaS) ในอาบูจา ประกาศว่า การศึกษาคือสิทธิมนุษยชนซึ่งชาวไนจีเรีย
ทุกคนจะต้องได้รับ ศาลยังกล่าวอีกว่า สิทธิทางการศึกษาสามารถบังคับ
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ใช้ได้ในทางกฎหมายและยกเลิกค�าคัดค้านทั้งหมดของรัฐบาลที่ว่า การ
ศึกษาคือ “นโยบายสั่งการของรัฐเท่านั้นและมิได้เป็นสิทธิตามกฎหมายของ
พลเมือง”

ตัวอย่างที่สอง เกิดขึ้นในเมือง miercurea Ciuc ของประเทศโรมาเนีย ชุมชน
ชาวโรมาที่อาศัยอยู่ในกระท่อมและเพิงที่ท�าจากเศษโลหะซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับ
โรงงานบ�าบัดน�้าเสียตั้งแต่ปี 2547 หลังจากที่ถูกบังคับไล่รื้อที่มาจากอาคาร
เก่าแก่ผุพังใจกลางเมือง พวกเขายื่นอุธรณ์ต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
ในเดือนธันวาคมปี 2551 เมื่อชุมชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนา
เอกชนท้องถิ่นพากันหมดหวังกับการชดเชยของรัฐ เนื่องจากค�าตัดสินของ
ศาลแทบจะไม่มีความหมายอะไรในทางปฏิบัติเลย

ความรับผิดชอบในระดับนานาชาติต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมพัฒนาไปเร็วมากในเดือนกันยายนปี 2552 ด้วยการเปิดให้ลงนาม
ในพิธีสารเลือกรับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นับเป็นครั้งแรกที่พิธีสารได้ก่อให้เกิดกลไกระหว่างประเทศ
เพื่อการร้องทุกข์รายบุคคล ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามภายใน
ประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ 
ผู้เสียหาย 

ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นในการปฏิเสธสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมมีความส�าคัญยิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อมีการผนวกผลกระทบจากวิกฤติ
ด้านอาหาร พลังงานและการเงิน ซึ่งได้คาดการณ์ว่า วิกฤติจะผลักดันให้
ผู้คนนับล้านเข้าสู่ความยากจน การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งมวล รวมทั้งสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจะต้องเป็นองค์ประกอบที่ขาดเสียมิได้
ในการแก้ปัญหาระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อวิกฤติทั้งหลาย 

แต่รัฐบาลก็มิได้มีบทบาทแต่ผู้เดียวต่อวิกฤติดังกล่าว ธุรกิจโลกก�าลังเติบโต
ขึ้นทั้งในทางอ�านาจและอิทธิพล การตัดสินใจและการใช้อิทธิพลของบริษัท
ต่างๆ ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิทธิมนุษยชน บริษัทหลายต่อ
หลายแห่งแสวงหาผลประโยชน์จากการขาดกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ หรือสมคบคิดกับรัฐบาลที่บริหารงานในทางที่ผิดและทุจริต 
อันน�ามาซึ่งความสูญเสียจนเกินเยียวยา

ในช่วง15 ปีที่ผ่านมา พวกเราเห็นกฎหมายปกป้องกลุ่มผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการลงทุนระหว่างประเทศและข้อตกลง
ทางการค้าซึ่งได้รับการหนุนเสริมจากกลไกด้านกฎหมายต่างๆ ขณะที่กลุ่ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสามารถท�าให้กฎหมายเป็นประโยชน์แก่พวกเขา 
แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท�าเหล่านี้กลับเห็นว่า เป็นความเสื่อม
ถอยของกฎหมายในนามของอ�านาจของบริษัท
 
เดือนธันวาคม ปี 2552 เป็นวันครบรอบ 25 ปีของเหตุการณ์ที่สารเคมี
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อันตรายถึงแก่ชีวิตจากโรงงานผลิตยาฆ่าแมลงของบริษัทยูเนี่ยน คาร์ไบด์ 
(union Carbide) ในเมืองโภปาล (Bhopal) ประเทศอินเดียรั่วไหลออกมา
อย่างรุนแรง มีผู้เสียชีวิตนับพันและจนถึงทุกวันนี้ ผู้คนอีกราว 100,000 คน
ยังคงได้รับความทุกข์ทรมานจากผลสืบเนื่องต่อสุขภาพอันเกิดจากการรับ
เอาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย แม้ว่าจะมีความพยายามของผู้รอดชีวิตจากหาย
นะในโภปาลด�าเนินการเรียกร้องความยุติธรรมผ่านกระบวนการศาลทั้งใน
อินเดียและสหรัฐอเมริกา แต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านมา 25 ปี การฟื้นฟูที่
จ�าเป็นยังคงมีเพียงน้อยนิดและไม่มีผู้ใดถูกด�าเนินการให้แสดงความรับผิด
ชอบต่อการรั่วไหลและผลกระทบที่ตามมาของสารเคมีในครั้งนั้น 

ความรับผิดชอบที่มีความหมายอย่างแท้จริงส�าหรับองค์กรธุรกิจนั้นหาได้
ยากเหลือเกิน ความพยายามที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมถูกขวางกั้นด้วย
ระบบกฎหมายที่ไร้ประสิทธิภาพ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร การที่บริษัทเข้า
มาก้าวก่ายระบบกฎหมายและข้อบังคับทางกฎหมาย การทุจริต และการ
สร้างพันธมิตรระหว่างรัฐและภาคธุรกิจอันทรงอ�านาจ ถึงแม้ว่า ธุรกิจข้าม
ชาตินั้น โดยนิยามแล้ว ด�าเนินกิจการข้ามพรมแดน แต่อุปสรรคการด�าเนิน
งานของการพิจารณาคดีและกฎหมายเพื่อจะท�าให้ศาลเอาผิดต่อบริษัทที่อยู่
ต่างประเทศนั้นมีอยู่อย่างเห็นได้ชัด ธุรกิจระดับโลกด�าเนินงานในเศรษฐกิจ
ระดับโลก แต่ปราศจากกฎหมายระดับโลกใดๆ รองรับ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายอันใหญ่หลวงก็ตาม แต่ปัจเจก 
บุคคลและชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากบรรษัทข้ามชาติต่างด�าเนิน
การฟ้องคดีทางแพ่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบ
และชดเชยค่าเสียหาย ในประเทศไนจีเรีย บริษัทน�้ามันด�าเนินการมาเป็น
เวลา 50 ปี โดยปราศจากการควบคุมทางกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ผล
พวงที่ตามมาคือ ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนที่กระจาย
ตัวออกไปในวงกว้าง ความยุติธรรมในไนจีเรียพิสูจน์ให้เห็นภาพลวงตาต่อ
ชุมชนส่วนใหญ่ซึ่งชีวิตและวิถีการด�าเนินชีวิตของพวกเขาถูกท�าลาย ใน
เดือนธันวาคม ปี 2552 ศาลเนเธอร์แลนด์เห็นพ้องให้มีการด�าเนินคดีแพ่งต่อ
บริษัทเชลล์ซึ่งชาวไนจีเรีย 4 คนเรียกร้องค่าชดเชยจากการที่น�้ามันรั่วไหล
และได้ท�าลายวิถีชีวิตของพวกเขา

การฟ้องร้องทางแพ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในอังกฤษ ปี 2552 คือการ
ที่บริษัทค้าน�้ามันทราฟิกูรา (trafigura) ยอมตกลงตามที่ศาลสั่งให้จ่ายเงิน
จ�านวน 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจ�านวน 30,000 คน
จากการทิ้งกากสารพิษลงในเมืองอาบิดจัน (abidjan) ประเทศโกตดิ วัวร์ 
(Côte d’Ivoire) ของเสียดังกล่าวถูกน�ามาทิ้งที่อาบิดจันตั้งแต่ปี 2549 โดย
เรือโพรโบ โคอาล่า (Probo Koala) ซึ่งบริษัททราฟิกูร่าเป็นผู้เช่าเหมาล�า
และน�ากากของเสียมาทิ้งในหลายบริเวณรอบๆ เมือง ซึ่งท�าให้มีคนมากกว่า 
100,000 คนต้องไปรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพ และมีรายงานว่า มีผู้เสีย
ชีวิตจ�านวน 15 คน 

รายงานประจำาปี 2553
แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล



22 Amnesty International Report 2010

การจ่ายค่าชดเชยตามศาลสั่งดังกล่าวอาจท�าให้เกิดมาตรการเล็กๆ ของ
ความยุติธรรมส�าหรับผู้เสียหาย แต่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับข้อจ�ากัดที่หนักหนา
และการไม่จ่ายค่าชดเชยเต็มจ�านวนหรือไม่มีการแสดงความรับผิดชอบ 
ในกรณีของโกตดิ วัวร์ หลักเกณฑ์ส�าคัญๆ ของผลกระทบต่อสิทธิมนุษย
ชนกรณีการทิ้งกากของเสียยังไม่เคยมีการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึง มีความ
จ�าเป็นหลายประการที่ต้องด�าเนินการเพื่อปิดช่องว่างทางกฎหมายและ
กระบวนการศาลยุติธรรมซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงเอื้อให้บริษัทรอดพ้นจากการ
ถูกลงโทษ มีบริษัทจ�านวนมากขึ้นยอมรับความผูกพันด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งก็
ควรส่งเสริมความพยายามดังกล่าวอย่างจริงจัง 

แผนโลกฉบับต่อไป - ความรับผิดชอบสำาหรับทุกๆ สิทธิ
ผู้น�าโลกจะมารวมตัวกัน ณ องค์การสหประชาชาติในเดือนกันยายน  
ปี 2553 เพื่อทบทวนความก้าวหน้าของค�ามั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ว่า จะ
ปรับปรุงชีวิตคนยากจนของโลก ซึ่งระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (millennium Development Goals -mDGs) จากหลักฐานที่มีอยู่ 
เรายังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่า จะไปให้ถึงในปี 2558 ความล้ม
เหลวนี้ริดรอนสิทธิการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของคนนับร้อยล้านคน- นั่นคือ 
นอกเหนือจากการมีเสรีภาพทางการเมืองแล้ว ยังสามารถเข้าถึงอาหาร ที่อยู่
อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษาและความปลอดภัยตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ควรมีความพยายามดุจเดียวกันกับความอุตสาหะในการก่อตั้งศาลอาญา
ระหว่างประเทศ และกลไกระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความยุติธรรม
และเพื่อน�ามาซึ่งความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นในระเบียบเศรษฐกิจและ
สังคมโลกไม่ได้น�าการละเมิดสิทธิมุษยชนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ความ
คิดริเริ่มใหม่ๆ เป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษไม่สามารถเป็นได้เพียงแค่ค�าสัญญา สิ่งเหล่านี้ต้องตั้งอยู่บน
พันธะสัญญาทางกฎหมายที่รัฐบาลให้ไว้เพื่อที่จะบรรลุสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน และด้วยเหตุนี้ จึงจ�าเป็นต้องมีกลไกต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลต้องรับผิด
ชอบในการท�าให้ค�ามั่นสัญญานั้นสัมฤทธิผล และควรมีแนวทางแก้ไขที่มี
ประสิทธิภาพหากรัฐไม่ได้ด�าเนินการดังกล่าว 

ความรับผิดชอบจะถูกยกระดับให้ดีขึ้นหากความพยายามที่จะบรรลุเป้า
หมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ นั้นได้ผนวกเอาทัศนะของผู้ที่อยู่ในความ
ยากจนเข้าไปด้วย ปัจเจกบุคคลทั้งหลายมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมและเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเสรีเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
พวกเขา การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้ทรงสิทธิในเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษเกิดขึ้นเพียงน้อยนิดเท่านั้น และกระบวนการการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษนั้นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนต่อรัฐบาลต่างๆ ซึ่งเป็นผู้
ก�าหนดนโยบายแห่งชาติ รวมทั้งประเทศที่สร้างผลกระทบระหว่างประเทศ- 
ซึ่งเป็นผู้บั่นทอนการด�าเนินการเพื่อให้สิทธิขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษสัมฤทธิผล ทุกรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลใน
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กลุ่มจี 20 ซึ่งอ้างถึงบทบาทในการเป็นผู้น�าโลกควรรับผิดชอบต่อนโยบาย
ของตนที่ว่า จะปรับปรุงชีวิตคนยากไร้ของโลกใบนี้ให้ดีขึ้น 

ในความพยายามที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส�าหรับทุกคนนั้น ภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นๆควรได้รับการกระตุ้นเตือนอย่างต่อเนื่องถึงหน้าที่และความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายที่พวกเขามี นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชน องค์กรชุมชน 
ทนายความ และกลุ่มอื่นๆ ต่างร่วมมือกันมากกว่าที่ผ่านมา ทั้งท�างานร่วม
กับกลุ่มผู้มีอ�านาจเมื่อมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือไม่เช่นนั้น ก็จะท้าทายกลุ่ม
อ�านาจเหล่านั้นโดยแสวงหาหามาตรการความรับผิดชอบทั้งในระดับสถาบัน
และระดับบุคคล ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาไปสู่การ
เคลื่อนไหวระดับโลกและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น มีการติดต่อข้าม
พรมแดนและเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันมากขึ้น เพื่อด�าเนินโครงการ
ด้านสิทธิมนุษยชน

ในฐานะที่เราก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สองของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ แอมเน
สตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลก�าลังด�าเนินงานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ในการ
เคลื่อนไหวระดับโลก และแสวงหาแนวทางในการยืนหยัดเพื่อคุณค่าสิทธิ
มนุษยชนสากล เพื่อแสดงให้เห็นว่า สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแบ่งแยก
หรือปันส่วนได้ และเพื่อให้เห็นว่า สิทธิมนุษยชนเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
ประสบการณ์ชีวิตทั้งชีวิตของผู้คนอย่างไรบ้าง ในการนี้ พวกเราให้ค�ามั่น
สัญญาแก่ตัวเราเองอีกครั้งว่า วิสัยทัศน์สิทธิมนุษยชนของเราคือ นอกเหนือ
จากรัฐ กลุ่มติดอาวุธและบริษัทแล้ว -ปัจเจกบุคคลทุกคนคือผู้ที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้วยสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบ พวกเราทุกคนมีสิทธิที่จะ
เรียกร้องความเคารพนับถือ การปกป้อง และการเติมเต็มจากรัฐและสังคม 
รวมทั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่นและให้ความร่วมมือ
กับบุคคลและภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุพันธะสัญญาที่ให้ไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

รายงานประจำาปี 2553
แอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
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ส่วนที่ 1: ภาพรวมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก



โรงงานสกัดออกไซด์จากอะลูมิเนี่ยมของเวดานตา  
( vedanta) ที่ลันจิการห์ (Lanjigarh) เมื่อมองจาก 
หมู่บ้านเค็นดูกูดา (Kenduguda) รัฐโอริสสา (Orissa) 
ประเทศอินเดีย ในเดือนมีนาคม ปี 2552 ชุมชนชายขอบ
รวมทั้งชาวนาไร้ที่ดินและชาวอดิวาสี (adivasis)  
ในหลายรัฐถูกคุกคามโดยการบังคับไล่รื้อที่เพื่อน�าพื้นที่
มาใช้รองรับโครงการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ 
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เอเชีย-แปซิฟิก

“พวกเราทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง ตอนนี้เราไม่เหลืออะไรเลย...พวกตาลีบัน
ใจร้ายกับเรามากเหลือเกิน แล้วตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มทิ้งระเบิด พวกเราก็เลย
ต้องหนีมาพร้อมกับข้าวของที่พอจะเอาติดตัวมาได้ แล้วเราจะพึ่งใครได้เล่า” 

คุณครูพูดกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลขณะที่เธอก�าลังหลบหนีจากการ
สู้รบที่ทวีความดุเดือดและบังคับให้ผู้คนกว่า 2 ล้านคนอพยพออกจากบ้าน
เรือนของตนในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (north West Frontier 
Province) และในพื้นที่ชนพื้นเมืองที่ส่วนกลางบริหาร (the Federally 
administered tribal areas, Fata) ในปากีสถานซึ่งอยู่ติดกับชายแดน
อัฟกานิสถาน 

ความสะเทือนใจของเธอไม่ต่างกับผู้คนอีกนับล้านทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ซึ่งถูกบังคับ ไม่ว่าจะเพราะความไม่มั่นคงหรือความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจให้
ต้องจากบ้านเรือน และในอีกหลายๆ กรณี ต้องออกจากประเทศของตน

ตอนต้นปี ชาวปากีสถานเกือบครึ่งล้านต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่น ถึงแม้ว่า
ชุมชนต่างๆ ที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้พูดคุยด้วยนั้นเคยเป็นเหยื่อ
การปฏิบัติอันโหดร้ายจากกลุ่มตาลีบัน เช่น การประหารชีวิตในที่สาธารณะ 
การทรมาน และข้อจ�ากัดที่รุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิงในการเข้าถึงการ
ดูแลสุขภาพและเข้าโรงเรียน เกือบทั้งหมดนี้สามารถอธิบายได้ว่า พวกเขา
หลบหนีจากปฏิบัติการอันโหดร้ายต่อผู้ก่อความไม่สงบของรัฐบาล ในเดือน
เมษายน เมื่อกลุ่มตาลีบันได้ขยายการควบคุมของตนอย่างแข็งกร้าวมายัง
พื้นที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึงทางรถยนต์ของกรุงอิสลามาบัด รัฐบาลท�าการจู่โจม
ครั้งใหญ่อีกครั้ง ส่งผลให้คนอีก 2 ล้านคนต้องหลบหนีในทันที 

รัฐบาลปากีสถานรับมือกับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานบริเวณชายแดน
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับอัฟกานิสถานตั้งอยู่ระหว่างนโยบายผ่อนปรนและ

ภาพรวมภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก
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การใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ระบุว่า รัฐบาลยึดมั่นที่จะ 
พิทักษ์สิทธิของชาวปากีสถาน ในความเป็นจริง มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจน
ระหว่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ กับการที่รัฐบาลปากีสถานซึ่งครอง
ต�าแหน่งมานานนับทศวรรษเพิกเฉยต่อสิทธิของคนนับล้านที่อาศัยอยู่ใน 
ดินแดนทุรกันดารทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน รัฐบาลเลี่ยง 
ความรับผิดชอบต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอดีต แม้กระทั่งตอนนี้  
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนชนเผ่าติดกับชายแดนอัฟกานิสถานก็ไม่มี
สิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองอื่นๆ ของปากีสถาน ข้อก�าหนดอาชญากรรม
ชายแดน (Frontier Crimes regulation) ปี 2444 ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยุค 
ล่าอาณานิคมยังคงควบคุมการปกครองและกระบวนการยุติธรรมต่างๆ ของ
ผู้คนในแถบนั้น พวกเขาอยู่นอกกรอบบทบัญญัติและกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐสภาปากีสถาน ชาวปากีสถานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาค 
ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายของการลงโทษ 
ร่วมกัน นั่นคือ รัฐบาลสามารถลงโทษใครก็ได้หรือแม้แต่ทุกคนที่เป็นสมาชิก
ของเผ่าหากเกิดอาชญากรรมในดินแดนของพวกเขา หรือ ส�าหรับ “การแสดง
กิริยาที่เป็นปรปักษ์หรือไม่เป็นมิตร” หรือในกรณีต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนผู้
กระท�าผิดหรือกรณีไม่ส่งมอบหลักฐานการก่ออาชญากรรม ขณะเดียวกัน ผู้ที่
อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้ก็ทนทุกข์กับอัตราการเสียชีวิตของมารดาที่เพิ่มขึ้น
ถึงจุดสูงสุด การเสียชีวิตในทารก และการไม่รู้หนังสือ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เด็กผู้หญิงและผู้หญิง) ทั่วทั้งภูมิภาค

สิ้นปี 2552 ผู้คนนับล้านทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงรอคอยให้รัฐบาล
ปกป้องสิทธิของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือในที่พักพิงชั่วคราว  
การแสดงความรับผิดชอบต่อความอยุติธรรมที่พวกเขาเผชิญอยู่ยังคงเป็น
อุดมคติที่ถูกกล่าวขวัญถึงบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับคนชายขอบ
และผู้ไร้อ�านาจ แต่ส�าหรับผู้อพยพย้ายถิ่น ไม่ว่าจะข้ามพรมแดนระหว่าง
ประเทศในฐานะผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย และแรงงานอพยพ หรือการเดินทางภายใน
พรมแดนประเทศของตัวเองอันเนื่องมาจากการพลัดถิ่นหรือการหางานท�า  
ไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบต่อพวกเขา พวกเขาขาดโอกาสที่จะเรียกร้อง
สิทธิมนุษยชน และต้องเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิในทุกรูปแบบ ทั้งการ
ละเมิดสิทธิพลเรือน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ความขัดแย้ง
ผู้พลัดถิ่นจากการพิพาทกันด้วยอาวุธส่วนใหญ่แสวงหาแหล่งพักพิงตามแนว
ชายแดนประเทศของตน ส่วนมากโชคดีพอที่จะได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมเพื่อขจัดภาวะขาดอาหารอย่างเฉียบพลันหรือโรคที่น�าไปสู่ความ
ตาย แต่ก็มีผู้พลัดถิ่นอีกจ�านวนมหาศาลที่ต้องทนทุกข์กับการขาดแคลนสุข
อนามัย การดูแลสุขภาพและการศึกษา พวกเขาไม่มีช่องทางเพื่อจะพูดถึง
สถานการณ์ของตนหรือได้รับการชดเชยส�าหรับความผิดพลาดที่ท�าให้ต้อง
กลายเป็นผู้พลัดถิ่น

ชาวศรีลังการาว 300,000 คนติดอยู่ในบริเวณชายฝั่งแคบๆ ทางภาค 
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ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ระหว่างกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม (Liberation tigers of tamil 
eelam-Ltte) ซึ่งก�าลังล่าถอยและกองก�าลังทหารศรีลังกาซึ่งรุกคืบเข้ามา 
กลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลมขัดขวางไม่ให้ชาวบ้านหนีในหลายๆ กรณี ขณะที่
รัฐบาลก็ระดมยิงกระสุนเหนือพื้นที่นั้น ส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิตหลายพันคน

มีสัญญาณเล็กๆ ที่บ่งบอกว่า ทางการศรีลังกาจะรับผิดชอบต่อการกระท�า
อันโหดร้ายจากทั้งสองฝ่ายระหว่างการสู้รบ โดยเฉพาะการนองเลือดในช่วง
สุดท้าย นอกเหนือจากค�าสัญญาที่ให้ไว้กับนายบัน คี มุน เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ

รัฐบาลศรีลังกายังให้ค�ามั่นสัญญาด้วยว่า จะยอมให้ชาวทมิฬศรีลังกาหลาย
แสนคนที่รอดชีวิตจากสงครามได้กลับบ้าน แต่ในความเป็นจริง กระทั่งสิ้นปี  
ชาวทมิฬกว่า 10,000 คนยังคงติดอยู่ในค่ายพักพิงที่ดูแลโดยทหารและ
ถูกปฏิเสธเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย ชาวทมิฬจ�านวนมากตกอยู่ในสภาวะ
ล�าบากแสนเข็ญนานนับเดือนก่อนหน้านี้เมื่อพวกเขาถูกบังคับให้เดินทางไป
กับกองก�าลังกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม ซึ่งขู่เข็ญให้พลเรือน รวมทั้งเด็กๆ เข้าร่วม
กองก�าลัง และในบางครั้งก็ใช้ผู้คนเหล่านี้เป็นโล่ห์มนุษย์ รัฐบาลศรีลังกา 
อ้างถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงหลายข้อ ซึ่งขัดขวางการตรวจสอบอิสระ
ต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่ถูกกักกัน ข้อจ�ากัดนี้ขัดขวางความพยายามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมในช่วงความ
ขัดแย้งที่ยาวนาน และตามมาด้วยการปิดกั้นการแสดงความรับผิดชอบ

ชาวอัฟกานิสถานนับแสนกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นโดย
กลุ่มตาลีบันรวมทั้งความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลกลางและพันธมิตร
ระหว่างประเทศที่จะปรับปรุงสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศ สมาชิกตาลีบันเชื้อสายอัฟกันรับผิดชอบต่อ 2 ใน 3 ของการเสียชีวิต
ของพลเรือนกว่า 2,400 คนในช่วงที่มีการปะทะรุนแรงที่สุดเมื่อกลุ่มตาลีบัน
พยายามสร้างสถานการณ์รบกวนการเลือกตั้งประธานาธิบดี

แม้ว่าจะมีการโจมตีจากกลุ่มตาลีบัน แต่ชาวอัฟกันนับล้านกลับออกมา
ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งเป็นเพียงความล้มเหลวของรัฐบาล
อัฟกานิสถานและผู้สนับสนุนนานาชาติที่ช่วยสร้างกลไกการปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ผู้สนับสนุนของผู้สมัครหลักรวมทั้งประธานาธิบดีฮามิด การ์ไซข่มขู่
และคุกคามนักกิจกรรมทางการเมืองและผู้สื่อข่าวทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
การเลือกตั้ง ผู้สังเกตการณ์อิสระวิจารณ์ว่า การลงคะแนนเต็มไปด้วยความ
ฉ้อฉล และกระบวนการตรวจสอบผลการเลือกตั้งก็ถูกลากยาวออกไปหลาย
เดือน ซึ่งยิ่งเป็นการท�าลายความชอบธรรมของการเลือกตั้งและท�าลายสิทธิ
ของประชาชนชาวอัฟกันในการมีส่วนร่วมเพื่อด�าเนินการต่อปัญหาสาธารณะ

ผูห้ญงิอฟักนัต้องสญูเสยีครัง้ใหญ่อกีครัง้ในช่วงความขดัแย้ง เมือ่กลุม่ตาลบีนั 
พุ่งเป้ามายังผู้หญิงที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมสิทธิ

ผู้หญิงอัฟกันต้องสูญเสีย

ครั้งใหญ่อีกครั้งในช่วง

ความขัดแย้ง เมื่อกลุ่ม 

ตาลีบันพุ่งเป้ามายังผู้หญิง

ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิ

มนุษยชนและนักกิจกรรม

สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

โรงเรียนและคลีนิคสุขภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่

ส�าหรับเด็กผู้หญิงและสตรี
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มนุษยชน รวมทั้งโรงเรียนและคลีนิคสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่
ส�าหรับเด็กผู้หญิงและสตรี ในขณะที่ความรุนแรงที่ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
กัดกร่อนชัยชนะอันน้อยนิดที่ผู้หญิงชาวอัฟกันได้รับนับตั้งแต่การล่มสลาย
ของรัฐบาลตาลีบัน 

ที่หมู่เกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ ประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานกับความ
ขัดแย้ง พลเมืองกว่า 200,000 คนยังคงอาศัยอยู่ในค่ายหรือที่พักพิงชั่วคราว 
บางครั้งก็ถูกล้อมรอบไปด้วยกองก�าลังทหารจ�านวนมาก ถึงแม้ว่าจะมีการ
หยุดยิงในเดือนกรกฎาคมระหว่างกองทัพของฟิลิปปินส์และกลุ่ม 
แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (moro Islamic Liberation Front) ก็ตาม 
องค์ประกอบส�าคัญของการสู้รบคือการเพิกเฉยต่อกฎหมายของกลุ่มแนวร่วม
และกองก�าลังพลเรือนซึ่งถูกควบคุมและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
นักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มคนเหล่านี้ท�าการสู้รบโดยปราศจากความรับผิดชอบ
ใดๆ ทางกฎหมาย 
 
ประวัติศาสตร์ของการได้รับความคุ้มกันและไม่ต้องรับโทษของบรรดากอง
ก�าลังเหล่านี้ก่อให้เกิดสถานการณ์การสังหารที่น่าสะพรึงกลัวต่อผู้เคราะห์
ร้ายอย่างน้อย 57 คน รวมทั้งนักข่าว 37 คน ในเดือนพฤศจิกายนก่อนวันลง
ทะเบียนเลือกตั้งผู้ว่าการท้องถิ่น อาชญากรรมอันโหดร้ายท�าให้รัฐบาลบังคับ
ใช้กฎอัยการศึกชั่วคราวเพื่อให้มีการออกหมายศาลและยื่นข้อหาแก่สมาชิก
ของครอบครัวอัมพาตวน (ampatuan) อันทรงอิทธิพลและมีอ�านาจเหนือ
การเมืองของจังหวัดมานานนับทศวรรษ

การปราบปรามผู้มีความเห็นต่าง
ในพื้นที่อื่นๆ ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
ไม่ได้ผลักดันให้ผู้คนต้องย้ายถิ่นฐานและเผชิญกับการถูกปฎิเสธสิทธิ  
หากแต่เป็นเพราะการปราบปรามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่างหากเล่า

ผู้คนนับแสนหลบหนีออกจากประเทศเกาหลีเหนือและพม่าเพื่อไปให้พ้นจาก
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยรัฐบาล 
ชาวเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เสาะหาหนทางหลบหนีไปจากการปราบปราม
ทางการเมืองและวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยการข้ามพรมแดนจีนอย่าง
ผิดกฎหมาย หากถูกทางการจีนจับได้ พวกเขาจะถูกส่งตัวกลับ และถูกกักกัน 
ถูกบังคับใช้แรงงานรวมทั้งถูกทรมาน บางรายเสียชีวิตในระหว่างการถูก
ควบคุมตัว 
 
จีนเห็นว่า ชาวเกาหลีเหนือทุกรายที่ไม่มีเอกสารล้วนแล้วแต่เป็นผู้อพยพทาง
เศรษฐกิจ มิใช่ผู้ลี้ภัย และยังคงขัดขวางอย่างต่อเนื่องไม่ให้หน่วยงานด้าน 
ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ หรือส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (unHCr) เข้าถึงชาวเกาหลีเหนือเหล่านั้น ในปี 2552 ผู้เสนอ
รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ (un Special rapporteur) ต่อสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกล่าวว่า  
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ชาวเกาหลีเหนือส่วนใหญ่ที่ข้ามพรมแดนไปยังประเทศจีนนั้นมีสิทธิที่จะได้
รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เนื่องจากการคุกคามและการ
ลงโทษปราบปรามผู้มีความเห็นต่าง

หน่วยงานราชการของเกาหลีเหนือยังคงขัดขวางไม่ให้พลเมืองของตน 
เดินทางอย่างเสรีภายในประเทศ ประชาชนต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็น
ทางการถึงจะเดินทางได้ ถึงแม้จะมีรายงานว่า หน่วยงานราชการเหล่านี้ไม่
ค่อยเข้มงวดกับกฎดังกล่าวนักในภาวะที่ผู้คนจ�านวนมากต้องละทิ้งบ้านเรือน
เพื่อไปหาอาหารหรือหาโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ประชาชนก็ยังอยู่ในสภาวะ
อ่อนแอภายใต้กฎหมายปัจจุบันและมักจะถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบจากเจ้า
หน้าที่รัฐ

คนนับแสนในพม่ากลายเป็นผู้พลัดถิ่นเมื่อกองก�าลังติดอาวุธของรัฐบาล
ละเมิดกฎหมายสงครามที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอในการรณรงค์ต่อต้านกลุ่ม
ติดอาวุธฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยต่างๆ รัฐบาลปราบปรามผู้มีความ
เห็นต่างทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง มีนักโทษการเมืองจ�านวน 2,100 คนถูก
คุมขัง ผู้ถูกคุมขังที่โดดเด่นที่สุดคือ ออง ซาน ซู จี ซึ่งถูกคุมขังถึง 13 ครั้งใน
ช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้ โดยส่วนใหญ่เป็นการถูกกักขังในบ้านพัก ในวันที่ 11 
สิงหาคม ออง ซาน ซู จีถูกตัดสินให้ถูกกักขังในบ้านพักเพิ่มขึ้นอีก 18 เดือน
จากการพิจารณาไต่สวนคดีอันไม่เป็นธรรมโดยศาลเรือนจ�าอินเส่งในกรุง
ย่างกุ้ง ข้อกล่าวหานี้สืบเนื่องมาจากการที่ชายอเมริกันที่ไม่ได้รับเชิญคนหนึ่ง
ว่ายน�้าข้ามไปยังบ้านของเธอและพักค้างคืน 2 คืนตอนต้นเดือนพฤษภาคม 
 
ปีนี้ยังเป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์อันน่าเจ็บปวดที่เกิดกับชาวพม่าเชื้อ
สายโรฮิงญา ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมที่ถูกกดขี่ข่มเหงในภาคตะวันตก
ของพม่า ชาวโรฮิงญาจ�านวนมากหลบหนีเข้าประเทศไทยและมาเลเซีย 
ทางเรือ ด้วยความตั้งใจที่จะป้องกันการทะลักเข้ามาของผู้อพยพ กองก�าลัง
รักษาความมั่นคงของไทยจึงผลักดันชาวโรฮิงญานับร้อยกลับสู่ทะเล  
ปล่อยให้พวกเขาลอยเคว้งอยู่ในเรือซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอส�าหรับการ
ล่องทะเล กับอาหารและน�้าจ�านวนน้อยนิดหรือไม่มีเลย

ตอนสิ้นปี ทางการไทยผลักดันชาวลาวเชื้อสายม้งประมาณ 4,500 คน  
รวมทั้งผู้ลี้ภัยที่ได้รับการรับรองอีกจ�านวน 158 คนและคนอื่นๆ ที่หลบหน ี
การด�าเนินคดีกลับสู่ประเทศลาว รัฐบาลลาวปฏิเสธข้อเรียกร้องของ
สหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ ในการเข้าไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่
ของชาวลาวเชื้อสายม้งเหล่านี้ภายหลังถูกส่งตัวกลับประเทศ

ในเดือนธันวาคม รัฐบาลจีนประสบความส�าเร็จในการกดดันให้ทางการ
กัมพูชาส่งกลับผู้ขอลี้ภัยชาวอุยกูร์จ�านวน 20 คน ซึ่งหลบหนีจากการปราบ
ปรามอย่างรุนแรงหลังเหตุการณ์ไม่สงบในเดือนกรกฎาคมในเขตปกครอง 
ตนเองซินเจียง อุยกูร์(xinjiang uighur autonomous region, xuar) 
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การกดดันมิให้ประเทศอื่นๆ 

การเลือกปฏิบัติซึ่ง 

แรงงานอพยพเผชิญอยู่

ทั่วทั้งภูมิภาค แม้แต่ใน

ประเทศของตนนั้น ก่อให้

เกิดสถานการณ์การจราจล 

ที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งใน

เขตปกครองตนเองซินเจียง

อุยกูร์ของจีน



32 Amnesty International Report 2010

สนับสนุนเสียงที่แตกต่างภายในประเทศของจีนเอง รัฐบาลจีนเพิ่มแรงกดดัน
ไปทั่วทุกความท้าทายภายในประเทศ มีการกักกันและคุกคามทนายความ
และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางการจีน 
พุ่งเป้าไปที่ผู้ลงนามในแถลงการณ์กฎบัตร 51 (Charter’ 08) ซึ่งมีเนื้อหา 
เรียกร้องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จีนยังคงรักษาต�าแหน่งของตนในฐานะผู้ส�าเร็จโทษแนวหน้าของโลก แม้ว่า
ขอบเขตที่แน่ชัดของปัญหายังคงมีความคลุมเครือเนื่องด้วยกฎหมายว่าด้วย
ความลับแห่งชาติของจีน

ความกังวลทางเศรษฐกิจ
คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ต้องจากบ้านเรือนของตนนั้นก็เพราะ
ถูกผลักไสด้วยความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ คนนับล้านในจีนที่ย้ายไปยัง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจต่างถูกบีบบังคับให้ย้ายกลับบ้านของตนในชนบท 
เป็นที่รับรู้กันมากขึ้นว่า ไม่มีความเสมอภาพระหว่างเศรษฐีใหม่กับชาวจีนอีก
นับล้านที่มีชีวิตอยู่กับบริการด้านสุขภาพและการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ 

ปี 2552 ก็เฉกเช่นเดียวกับปีอื่นๆ ที่ผ่านมา ผู้คนนับล้านละทิ้งบ้านเรือนของ
ตนในบ้านเกิดเมืองนอน เช่นที่ฟิลิปปินส์ เนปาล อินโดนีเซียและบังคลาเทศ 
เพื่อหาเลี้ยงชีพในประเทศอื่น เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและมาเลเซียหรือแม้
กระทั่งไปยังประเทศที่ไกลออกไป แม้ว่ามีการปรับปรุงกรอบกฎหมายภายใน
ประเทศและกฎหมายทวิภาคีเกี่ยวกับการว่าจ้าง การเดินทางและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอพยพ แต่ผู้ที่อยู่ในกระแสไหลบ่าอันมหาศาลระดับโลกของ
แรงงานอพยพมิอาจยินดีกับสิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ ในหลายๆ กรณี  
เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของรัฐบาล แต่บ่อยครั้งที่แรงงานอพยพเองพบ
ว่า พวกเขาเป็นเป้าหมายของการเหยียดผิวอย่างรุนแรงและความเกลียดกลัว
ชาวต่างชาติในห้วงเวลาของความยากล�าบากทางเศรษฐกิจ 

การเลือกปฏิบัติซึ่งแรงงานอพยพเผชิญอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคแม้แต่ในประเทศของ
ตนนั้น ก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจลที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของในเขตปกครอง
ตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน การประท้วงเริ่มขึ้นด้วยการชุมนุมอย่างสันติเพื่อ
ต่อต้านรัฐบาลที่ไม่ด�าเนินการใดๆ หลังเหตุการณ์รุนแรงที่โรงงานใน 
เส้ากวน (Shaoguan) จังหวัดกวางตุ้ง (Guangdong province) ซึ่งส่งผลให้
มีผู้เสียชีวิต 2 ราย 

ในวันที่ 26 มิถุนายน คนงานชาวอุยกูร์นับร้อยปะทะกับคนงานชาวจีนฮั่น
หลายพันคนในโรงงานที่ชาวอุยกูร์ถูกจ้างมาจากเขตปกครองตนเองซินเจียง
อุยกูร์ ในต้นเดือนกรกฎาคม การประท้วงในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
กลายเป็นการจลาจลเต็มรูปแบบ พร้อมรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตกว่า 190 คน 
อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจนักหากพิจารณาถึงการเลือกปฏิบัติและ
การลดความส�าคัญต่อชุมชนชาวอุยกูร์อย่างเป็นทางการมานานนับทศวรรษ 
ทางการจีนกล่าวโทษนักเคลื่อนไหวชาวอุยกูร์ถึงความรุนแรง โดยไม่อนุญาต
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ภาพรวมภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก

ให้มีการตรวจสอบอิสระหรือการไต่สวนคดีที่เหมาะสม รัฐบาลประหารชีวิต
ชาวอุยกูร์อย่างน้อย 9 คนภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือน และทางการยืนยันที่จะ
ใช้ไม้แข็งเพื่อตอบโต้ความเคลื่อนไหวในครั้งต่อๆ ไป 

กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของการละเมิดสิทธิแรงงาน
อพยพเกิดขึ้นที่มาเลเซีย ประเทศที่มีแรงงานต่างชาติมากถึง 5 เท่าของ
แรงงานทั้งหมด รายงานของทางการที่เปิดเผยออกมาในปีนี้แสดงให้เห็นว่า 
ระหว่างปี 2545-2551 ทางการมาเลเซียเฆี่ยนผู้อพยพถึงเกือบ 35,000 คน 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย นับเป็นการลงโทษที่
โหดร้ายและท�าให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีอย่างใหญ่หลวง นอกจากนั้น ทั้งคนงาน
ที่ปราศจากเอกสารรองรับ คนงานที่มีเอกสารแต่นายจ้างเก็บหนังสือเดินทาง
เอาไว้ ผู้ขอลี้ภัยและผู้ลี้ภัยต่างก็เสี่ยงกับการถูกเฆี่ยนทั้งสิ้น แรงงานอพยพ
นับพันถูกปล่อยทิ้งอยู่ในสถานกักกันซึ่งขาดมาตรฐานสากล และบ่อยครั้งที่
แทบไม่มีการด�าเนินการหรือการคุ้มครองทางกฎหมายใดๆ 
 
แม้แต่ในที่ที่แรงงานอพยพได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่ดีกว่า สถานภาพ
คนชายขอบก็ยังท�าให้พวกเขามีความเปราะบางต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ 
เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศแรกๆของเอเชียที่รับรองสิทธิของแรงงานอพยพ
ในทางกฎหมาย แต่รัฐก็ยังไม่ได้ให้การคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพจาก
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง การถูกขายเพื่อประโยชน์ในทางเพศ
และการถูกปฏิเสธไม่จ่ายค่าจ้างเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน

ที่อยู่อาศัย – การบังคับไล่รื้อที่
ในอีกหลายๆ กรณี แรงจูงใจทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้ทางการบังคับไล่รื้อที่
ชาวบ้านออกไปจากบ้านเรือนของพวกเขาในทันที ทางการกัมพูชาด�าเนิน
การบังคับไล่รื้อที่ครอบครัวผู้มีรายได้ต�่าให้ออกไปจากพื้นที่ที่จะพัฒนาใหม่
ใจกลางกรุงพนมเปญหลังจากคุกคามและขมขู่ครอบครัวเหล่านั้นนานถึง 3 ปี  
อีกตัวอย่างคือ ทางการกัมพูชาไล่รื้อครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
จ�านวน 31 ครัวเรือนในกรุงพนมเปญ แล้วส่งครอบครัวเหล่านี้ไปยังที่อยู่ใหม่
ที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จ�าเป็นได้
 
ในอินเดีย การพัฒนาเหมืองแร่อะลูมิเนียมและอุปกรณ์การถลุงแร่ในรัฐโอริ
สสา ทางภาคตะวันออกของอินเดียคุกคามคนพื้นเมืองที่นับถือว่า พื้นที่นั้น
เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิให้ต้องย้ายออกไป ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการด�าเนิน
กิจการโรงงานถลุงแร่อะลูมิเนียมของเวดันตา (vedanta) ในลันจิกาห์  
(Lanjigarh) ชุมชนท้องถิ่นต้องต่อสู้กับสภาพที่น�้ามีสารปนเปื้อน มลภาวะ
ทางอากาศ ฝุ่นและเสียงดังที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ และแผนการที่จะเปิด
เหมืองแร่ในหุบเขาเขานิยัมกิรี (niyamgiri Hills) ได้คุกคามชีวิตและ 
การด�ารงชีพของชาวบ้านในดอนเกรีย คอนธ์ (Dongria Kondh) ซึ่งเป็นชุมชน
ชาวพื้นเมืองชาวอดิวาสี ( adivasi)

ในเดือนเมษายนปี 2552 ทางการอินเดียอนุญาตให้บริษัทสเตอร์ไลต์  
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อินดัสตรี อินเดีย จ�ากัด (Sterlite Industries India Ltd) และโอริสสา ไมนิ่ง 
คอร์ปอเรชั่น (Orissa mining Corporation) ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของท�าการขุดแร่
บอกไซต์ในพื้นที่เก่าแก่ของดอนเกรีย คอนธ์ต่ออีกเป็นเวลา 25 ปี 

ในปาปัวนิวกีนี ต�ารวจด�าเนินการบังคับไล่รื้อที่ชาวบ้านประมาณ 100  
หลังคาเรือนที่อยู่ใกล้กับเหมืองแร่โพเกอรา (Porgera) ซึ่งด�าเนินการโดย
บริษัทสาขาของบริษัทแบร์ริค โกลด์ (Barrick Gold) บรรษัทข้ามชาติ
แคนาดา 

ในเวียดนาม กลุ่มฝูงชนซึ่งดูเหมือนว่าจะได้รับการหนุนหลังจากทางการ
ท�าการบังคับไล่รื้อที่ให้พระสงฆ์และแม่ชีกว่า 200 รูปออกจากวัดในเวียดนาม
ตอนกลาง กลุ่มพระสงฆ์และแม่ชีพ�านักอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่ถูกขับไล่รื้อที่จากวัด
อีกแห่งหนึ่งในเดือนกันยายนโดยกลุ่มฝูงชนแบบเดียวกันนี้ ทางการปฏิเสธ
ความเกี่ยวข้องใดๆ แต่ก็ไม่ได้ด�าเนินการคุ้มครองพระสงฆ์และแม่ชี หรือ
กระท�าการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พระสงฆ์และแม่ชีเหล่านี้ว่า จะจัดหา
ที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้

ในแต่ละกรณี การท�าลายถิ่นฐานบ้านเรือนได้บั่นทอนความสามารถของ
ผู้ทรงสิทธิที่จะใช้สิทธิของพวกเขาและด�าเนินการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิด
สิทธิของตัวเองและครอบครัว

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ในปีที่การประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุง
โคเปนเฮเกนไม่ได้พบกับความส�าเร็จในข้อตกลงร่วมกันทั่วโลกในการด�าเนิน
การกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นผลกระทบ
ขนาดใหญ่ในสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ รัฐบาลมัลดีฟส์ได้จัดประชุมคณะ
รัฐมนตรีใต้น�้าก่อนการประชุมที่โคเปนเฮเกนเพียงไม่กี่วัน การประชุมใต้น�้านี้
ฉายภาพชัดเจนถึงความเป็นไปได้จริงๆ ที่ว่า ประเทศหมู่เกาะเล็กๆ จะจมอยู่
ใต้มหาสมุทรอินเดียในไม่ช้า ประเทศหลายประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกต่าง
ประกาศว่า พวกเขาหวาดกลัวที่จะต้องจมอยู่ใต้น�้า

ในทิเบตและเนปาลซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของแม่น�้าบางสายที่ส�าคัญมากที่สุด
ของโลก และในบังคลาเทศ โอกาสการเกิดหายนะภัยแล้งหรือน�้าท่วมรุนแรง
ท�าให้ผู้คนต้องย้ายถิ่นฐานในทันทีและเผชิญความไม่มั่นคงทางการเมือง 
ดังนั้น ข้อกังวลทางสิ่งแวดล้อมจึงน�าไปสู่ความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชน 
เนื่องจากในหลายกรณี ชุมชนชายขอบและชุมชนที่ยากจนที่สุดเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลมากกว่าใครจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสภาพแวดล้อมและมี
โอกาสน้อยมากที่พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ในหลายๆ กรณี แรงจูงใจ

ทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้

ทางการบังคับไล่รื้อที่ชาว

บ้านให้ออกไปจากบ้าน

เรือนของพวกเขาในทันที
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ภาพรวมภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก

สรุป
ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมิได้ด�าเนินการอย่างที่ควรเป็น 
ต่อข้อเรียกร้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้คนที่ต้องทิ้งบ้านเรือนไว้ข้างหลัง 
ประเทศส่วนใหญ่ไม่แม้แต่จะให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย  
ค.ศ. 1951 หรือพิธีสารของอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1967 ที่บัญญัติสิทธิ
ของบุคคลซึ่งหลบหนีออกจากประเทศของตนอันเนื่องมาจากการ 
ประหัตประหารหรือภัยอันตรายที่ชัดแจ้ง

กรอบการท�างานเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้พลัดถิ่นภายในประเทศยังไม่ได้รับ
การพัฒนามากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบทางกฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย แต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการ
คุ้มครองผู้ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานในเอเชีย-แปซิฟิกยังคงเป็นเรื่องการแสดง
ความรับผิดชอบของรัฐบาลต่างๆ ในภูมิภาคนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนัก

ไม่มีกรณีไหนที่จะเห็นได้ชัดไปกว่ากรณีของศรีลังกา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (un Human rights Council) 
ได้ผ่านมติเห็นชอบที่บกพร่องอย่างที่สุดต่อรัฐบาลศรีลังกา ซึ่งมตินี้ไม่เพียง
แต่เพิกเฉยการเรียกร้องให้มีการสืบสวนระหว่างประเทศเกี่ยวกับความ 
โหดร้ายระหว่างความขัดแย้ง แต่ยังสรรเสริญรัฐบาลศรีลังกาอีกด้วย 
การเมืองระดับโลกมีหลายประเด็นที่ส�าคัญกว่าความสงบสุขของชาวศรีลังกา
นับแสนประชาคมนานาชาติยังคงละเลยต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้ง
รุนแรงซึ่งผลักดันให้พลเมืองของประเทศต้องละทิ้งบ้านเรือนของตนต่อไป

ดูเหมือนว่า จีนและอินเดียก�าลังแข่งขันกันเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรของพม่า 
และไม่ได้ใช้อิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนในการระงับการกระ
ท�าของรัฐบาลพม่าซึ่งกีดกันผู้วิพากษ์วิจารณ์ที่อยู่ภายในประเทศ เช่น  
ออง ซาน ซู จี หรือยุติการปราบปรามชนกลุ่มน้อยต่างๆ แม้กระทั่งภาพชาว 
โรฮิงญาที่ลอยอยู่กลางทะเลถูกรายงานออกไปอย่างกว้างขวางต่อ 
สาธารณะชน แต่ไม่มีการด�าเนินการที่เหมาะสมจากประเทศเพื่อนบ้านของ
พม่าในกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (association of 
South east asian nations, aSean) แต่อย่างใด 

ในที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศก็ได้ให้สัตยาบันต่อกฎบัตร
อาเซียน (aSean Charter) ซึ่งมีบทบัญญัติหลายประการที่กล่าวถึงสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งข้อเรียกร้องให้จัดตั้งหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน แต่
กระนั้น ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ก็ยังมิได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนสากลหลักๆ หลายฉบับ ทั้งนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเชื่อ
ว่า อาเซียนเลี่ยงความรับผิดชอบที่จะสร้างกรอบปฏิบัติการระดับภูมิภาคที่
ชัดเจนต่อปัญหาการไหลบ่าของผู้คนข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เป็นตัวการให้เกิดการเคลื่อนย้ายดังกล่าว 
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มีตัวชี้วัดชัดเจนว่า อัตราการเคลื่อนย้ายของผู้คนทั่วโลกทั้งภายในประเทศ
และข้ามพรมแดนก�าลังเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุความขัดแย้ง 
ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่กระนั้น
ก็ยังไม่มีสัญญาณว่า ประชาคมโลกก�าลังแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนกรอบ
โครงสร้างทางกฎหมายที่มีในปัจจุบันเพื่อด�าเนินการกับปัญหาดังกล่าว  
สิ่งที่จ�าเป็นคือ การรับรู้ว่า ผู้คนละทิ้งบ้านด้วยเหตุผลหลายประการ  
แต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตาม มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเต็มที่ที่จะเข้าถึง 
สิทธิมนุษยชนในทุกๆ ด้านของพวกเขา

รัฐเพียงรัฐเดียวมิอาจแก้ปัญหาการอพยพของประชนของตนได้ เพราะว่า
ขนาดการเคลื่อนย้ายภายในประเทศนั้นใหญ่มหาศาล และเพราะการอพยพ
นั้นก้าวข้ามพรมแดนระดับภูมิภาคและระดับโลก ความเข้าใจดังกล่าวนี้
เติบโตขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็ต้องเร่งสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของการเคลื่อนย้ายของประชากรโลก 

ประชาชนของภูมิเอเชีย-แปซิฟิกเป็นองค์ประกอบหลักของสัดส่วนประชากร
โลกที่เป็นแรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ  
พวกเขาก�าลังรอคอยให้รัฐบาลของภูมิภาคและกลุ่มระดับภูมิภาคต่างๆ 
ติดตามและสนับสนุนแนวโน้มเหล่านี้ 

มีตัวชี้วัดชัดเจนว่า อัตรา

การเคลื่อนย้ายของผู้คน 

ทั่วโลกทั้งภายในประเทศ

และข้ามพรมแดนก�าลัง

เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะมาจาก

สาเหตุความขัดแย้ง  

ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ 

หรือผลกระทบของปัญหา

สิ่งแวดล้อม
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กัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
สมเด็จฮุนเซน

ยกเลิกแล้วสำาหรับความผิดทุกประเภท
14.8 ล้านคน

60.6 ปี
92/85 ต่อ 1,000

ร้อยละ 76.3

การบังคับไล่รื้อที่ยังคงส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวหลายพันครอบครัวทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในความยากจน 
จะได้รับผลกระทบหนักมากกว่าใคร  
นักเคลื่อนไหวจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการไล่รื้อและจากชุมชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน 
ระดมกำาลังเพื่อประท้วงและอุทธรณ์ต่อ
รัฐบาล การดำาเนินการทางกฎหมายต่างๆ 
เพื่อต่อต้านนักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัย 
นักข่าวและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ปิดกั้น 
เสรีภาพในการแสดงออก มีการพิจารณา
ไต่สวนคดีครั้งแรกต่อการกระทำาอันโหดร้าย
ของเขมรแดง จำาเลยหรือสหายดุจถูกตัดสิน
ว่า มีความผิดตามข้อกล่าวหา แต่ต่อมาเขา
ยื่นอุธรณ์เพื่อให้พ้นโทษ

ภูมิหลัง
มีคนงานโรงงานทอผ้าอย่างน้อย 45,000 คนตกงาน
เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและบริษัทจ�านวนหนึ่งลดเงิน
เดือนพนักงานลง การส�ารวจชี้ว่า อัตราการว่างงานของ
คนหนุ่มสาวมีเพิ่มมากขึ้น คนหนุ่มสาวราว 300,000 คน 
เผชิญกับปัญหาการว่างงานภายหลังที่จบชั้นมัธยม
ปลายและปริญญาตรี เป็นครั้งแรกที่กรรมการสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้
พิจารณารายงานของรัฐบาลกัมพูชาซึ่งทางการกัมพูชา
จัดส่งล่าช้านานถึง 14 ปี คณะกรรมการระบุปัญหาการ
ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ต่ออนุสัญญาหลายฉบับ รวม
ทั้งภาระหน้าที่ที่เกี่ยวกับระบบยุติธรรม ที่อยู่อาศัยและ
ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ รายงานสิทธิมนุษยชน 
ของกัมพูชาได้รับการพิจารณาภายใต้กระบวนการ
ทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ 

(un universal Periodic review) ในเดือนธันวาคม

การบังคับไล่รื้อที่
การบังคับไล่รื้อที่ยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชน
ชาวกัมพูชานับแสนคน อย่างน้อย การไล่รื้อจ�านวน 
26 ครั้งท�าให้ผู้คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากชุมชนยากจน
ประมาณ 27,000 คนต้องย้ายถิ่นฐาน ในเดือน
กรกฎาคม บรรดาประเทศผู้บริจาคจ�านวนหนึ่งเรียกร้อง
ให้ยุติการบังคับไล่รื้อที่ “จนกว่าจะมีกลไกการแก้ปัญหา
ข้อพิพาทที่ดินที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งนโยบาย
การตั้งถิ่นฐานใหม่ที่รอบคอบรัดกุม” 
 
•  ในที่วันที่ 16 และ17 กรกฎาคม กองก�าลังความ

มั่นคงท�าการไล่รื้อที่กลุ่ม 78 (Group 78) ซึ่ง
เป็นชุมชนในกรุงพนมเปญหลังจากกระบวนการ
ทางกฎหมายที่เต็มไปด้วยช่องโหว่มากมาย 
ครอบครัว 60 ครอบครัวสุดท้ายไม่มีทางเลือก
อื่นใด นอกจากต้องรื้อถอนบ้านเรือนตนเอง
และยอมรับค่าชดเชยที่ป้องกันไม่ให้พวกเขา
กลับเข้ามาอยู่ใกล้บริเวณบ้านและที่ท�างานเดิม 
ครอบครัวส่วนใหญ่ถูกย้ายออกไปนอกเมือง
พร้อมกับโอกาสการท�างานอันน้อยนิด

หลังจากการวิพากษ์วิจารณ์ของภาคประชาสังคม 
ธนาคารโลกพยายามที่จะท�าให้มาตรการป้องกันใน
โครงการบริหารและจัดการที่ดินซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริจาคหลายรายมีความเข้มแข็งขึ้นเพื่อคุ้มครอง
สิทธิถือครองที่ดินส�าหรับคนที่อาศัยอยู่ในเขตสลัมเมือง
และพื้นที่เปราะบางอื่นๆ ให้มีความมั่นคงขึ้น ต้นเดือน
กันยายน รัฐบาลโต้ตอบโดยการยกเลิกสัญญาที่มีไว้กับ
ธนาคารโลก 
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นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
คนรวยและคนที่มีอ�านาจยังคงละเมิดกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อปิดปากผู้ที่ประท้วงต่อต้าน 
การบังคับไล่รื้อที่และการฉกฉวยที่ดินมาครอบครอง 
ต�ารวจจับนักเคลื่อนไหวอย่างน้อย 149 คนที่ด�าเนินการ
เรียกร้องอย่างสงบเพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัย 
 
•  วันที่ 22 มีนาคม กองก�าลังรักษาความมั่นคง 

ยิงชาวบ้านที่ปราศจากอาวุธในจังหวัดเสียมเรียบ 
บาดเจ็บอย่างน้อย 4 คน ชาวบ้านเหล่านี้มาจาก
อ�าเภอชีเกรง (Chikreng district) และก�าลัง
ประท้วงต่อการสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรซึ่ง
กลายเป็นกรณพีพิาท กระทัง้สิน้ปียงัไม่มเีจ้าหน้าที่ 
คนใดสืบสวนหาสาเหตุการยิง แต่ต�ารวจจับกุม
ชาวบ้านอย่างน้อย 12 คน และชาวบ้าน 2 คนถูก
ตั้งข้อหาว่าลักทรัพย์จากการที่พยายามเก็บเกี่ยว
ข้าวของพวกเขาเองที่ปลูกไว้ในพื้นที่กรณีพิพาท 
ส่วนชาวบ้านอีก 7 คนพ้นผิดแต่ก็ยังถูกกักขังโดย
พลการระหว่างที่อัยการเตรียมอุทธรณ์เพื่อ 
ด�าเนินคดีต่อ

ตัวแทนอย่างไม่เป็นทางการจากชุมชนในจังหวัดเกือบ
ทุกแห่งได้รวมตัวกันเพิ่มมากขึ้นเป็นเครือข่ายรากหญ้า 
พวกเขาได้ร่วมกันส่งเสียงความกังวลต่อการถูกบังคับ 
ไล่รื้อที่และการข่มขู่คุกคาม

ความยุติธรรมระหว่างประเทศ 
ในเดือนมีนาคม การพิจารณาคดีครั้งประวัติศาสตร์ครั้ง
แรกของศาลพิเศษแห่งกัมพูชา (extraordinary
Chambers in the Courts of Cambodia, eCCC หรือ
ศาลพิจารณาคดีเขมรแดง) เริ่มขึ้นด้วยการพิจารณา
ไต่สวนคดขีองนายเคง็ เกก็ เอยีบ (ทีรู่จ้กักนัว่า สหายดจุ)  
สหายดุจเคยเป็นผู้บัญชาการเรือนจ�า S-21 อันลือเลื่อง 
ตลอดทั้ง 72 วันของการพิจารณาไต่สวนคดี ผู้รอดชีวิต
และเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากความเหี้ยมโหดของเขมรแดง
ได้ประจักษ์หลักฐานเป็นครั้งแรกจาก “ผู้ที่ต้องรับผิด
ชอบมากที่สุด” สหายดุจยอมรับในความรับผิดชอบต่อ
การก่ออาชญากรรมที่เรือนจ�า S-21 รวมทั้งการสังหาร
คนอีกราว 15,000 ศพ

การพจิารณาไต่สวนคดขีองผูน้�าเขมรแดงอาวโุสทัง้ 4 คน 
อยู่ในระหว่างการเตรียมการ และอัยการร่วมระหว่าง

ประเทศ (International Co-Prosecutor) ได้ยื่นค�าร้อง
ขอให้เปิดการพิจารณาไต่สวนผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 5 ราย 
รัฐบาลกัมพูชากล่าวค้านการไต่สวนเพิ่มเติมดังกล่าว
ด้วยเหตุผลว่า จะก่อให้เกิดความไม่สงบตามมา ซึ่งเห็น
ได้ชัดถึงความพยายามที่จะใช้อิทธิพลแทรกแซงศาล
ยุติธรรม

ในเดือนกรกฎาคม ตุลาการสืบสวนร่วมตกลงใจที่จะ
ยอมให้ “ค�าสารภาพ” ที่ได้มาจากการทรมานใช้เป็นหลัก
ฐานได้ในกรณีของเลง ธิริธ (Leng thirith) นี่เป็นการ
ฝ่าฝืน “กฎที่ห้ามน�าเสนอพยานหลักฐานประเภทใด
ประเภทหนึ่ง” ตามมาตรา 15 ของอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานแห่งสหประชาชาติซึ่งผูกพันกับศาลพิเศษแห่ง
กัมพูชา

เสรีภาพในการแสดงออก
การลงโทษผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐอย่างต่อ
เนื่องส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออก

•  ศาลตัดสินจ�าคุกนายฮ็อง จักรา (Hang Chakra) 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ กับผู้อ�านวยการองค์กร
พัฒนาเอกชนแห่งหนึ่ง จากการแสดงทัศนะอย่าง
สันติ ทั้งคู่มีสายสัมพันธ์กับพรรคการเมืองฝ่าย
ค้านสมรังสี (Sam rainsy Party, SrP) 

•  ศาลกรุงพนมเปญตัดสินลงโทษนางมู ซกฮัว  
(mu Sochua) เลขาธิการพรรคสมรังสีข้อหา
หมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรี เธอไม่มีที่ปรึกษา
ทางกฎหมายเพราะทนายความถอนตัวออกจาก
คดีนี้หลังจากที่ถูกข่มขู่ว่า จะถูกด�าเนินการทาง
กฎหมายหากพูดถึงเรื่องนี้ในการแถลงข่าวต่อ
สื่อมวลชน นางมู ซกฮัวได้รับโทษสถานเบา

วันที่ 10 กรกฎาคมหนังสือพิมพ์ moneaksekar Khmer 
(ส�านึกเขมร) ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันที่เหลือ
อยู่ไม่กี่ฉบับที่มีสายสัมพันธ์กับพรรคฝ่ายค้านได้ยุติการ
พิมพ์ ด�า สิธ (Dam Sith) บรรณาธิการออกแถลงการณ์
ขอโทษต่อบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 
รัฐบาลให้มีการไต่สวนทางอาญาเนื่องจากเห็นว่าเป็น 
“การยั่วยุ” 

•  กระทั่งสิ้นปี 2552 ต�ารวจก็ยังไม่มีความก้าวหน้า
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ในการสืบสวนคดีการตายของนายขิม ซัมบอร์ 
(Khim Sambor)ผู้สื่อข่าวของ moneaksekar 
Khmer ซึ่งถูกสังหารโดยไม่ทราบตัวผู้ร้ายในช่วง
ของการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม

พัฒนาการทางกฎหมาย, รัฐธรรมนูญและ
สถาบัน
วันที่ 12 ตุลาคม รัฐสภาเห็นชอบผ่านการรับรอง
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ ซึ่งยังคงเห็นว่า การ
หมิ่นประมาทเป็นโทษทางอาญา

สมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านและกลุ่มภาคประชาสังคม
วิจารณ์กฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับการเดินขบวน
ประท้วงโดยสงบซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาใน
เดือนตุลาคม ทางการไม่อนุญาตให้มีการเดินขบวน 
และหากมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จะยิ่งสร้าง
ความชอบธรรมให้รัฐบาลในการจ�ากัดสิทธิ

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง
การด�าเนินคดีกับผู้กระท�าช�าเรายังคงยากยิ่ง ซึ่งเป็น
ผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไร้ประสิทธิภาพ การ
ทุจริตในศาลต่างๆ และการจ่ายเงินเพื่อยอมความนอก

ศาลซึ่งกระท�ากันอย่างแพร่หลาย การยอมความโดย
ทั่วไปซึ่งด�าเนินการดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้เสียหายถอนฟ้องค�าร้องทุกข์คดี
อาญาต่างๆ รายงานระบุว่า การข่มขืนสตรี เด็กผู้หญิง
และผู้มีอาชีพบริการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อายุของ
ผู้เสียหายต�่าลง 

การเยี่ยม/รายงานของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
b คณะผู้แทนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเดิน
ทางไปกัมพูชาในเดือนมีนาคม/พฤษภาคม, กันยายน
และตุลาคม/ธันวาคม
n_ Cambodia: urban development or relocating 
slums? (aSa 23/002/2009)
n_ Cambodia: after 30 years Khmer rouge 
crimes on trial (aSa 23/003/2009)
n_ Cambodia: Briefing for the un Committee on 
economic, Social and Cultural rights: 42nd ses-
sion, may 2009 (aSa 23/004/2009)
n_ Cambodia: Borei Keila – Lives at risk (aSa 
23/008/2009)

รัฐบาลยังคงมีความเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุมและ
การสมาคม ซึ่งเห็นได้จากการดำาเนินการต่อ
วันครบรอบเหตุการณ์สำาคัญทางการเมืองที่
เป็นประเด็นอ่อนไหว รวมทั้งการฉลองครบ
รอบ 60 ปีของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
วันที่ 1 ตุลาคม นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนถูก

จีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

หู จิ่นเทา
เวิน เจียเป่า

ยังใช้อยู่
1,345.8 ล้านคน

72.9 ปี
25/35 ต่อ 1,000

ร้อยละ 93.3

กักกัน ลงโทษ กักบริเวณในบ้านพักและมีแนว
โน้มว่า จะถูกบังคับให้สูญหาย การควบคุม
อินเตอร์เน็ตและสื่อยังคงพบเห็นได้ทั่วไป  
การรณรงค์ “ปราบปรามอย่างหนัก” ส่งผลให้
มีการกวาดต้อนจับกุมในเขตปกครองตนเอง
ซินเจียงอุยกูร์ โดยเฉพาะความรุนแรงและ
การจลาจลที่ตามมาในเดือนกรกฎาคม มีการ
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ป้องกันมิให้เกิดการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
โดยอิสระในภูมิภาคที่มีชาวทิเบตอาศัยอยู่ 
ทางการยังคงควบคุมข้อกำาหนดวัตรปฏิบัติ
ทางศาสนาอย่างเข้มงวด กลุ่มชาวคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกและโปแตสแตนท์ที่ปฏิบัติออก
จากกรอบที่ถูกกำาหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการ
จะถูกคุกคาม กักกันและบางครั้งถูกกักขัง การ
รณรงค์ 10 ปีเพื่อต่อต้านลัทธิฝ่าหลุนกงยังคง
ดำาเนินไปอย่างรุนแรงและเป็นระบบ

ภูมิหลัง
จีนถูกมองมากขึ้นว่าเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในกิจการ
โลก รวมทั้งมีบทบาทต่อประเด็นต่างๆ อาทิ พม่า 
เกาหลีเหนือ อิหร่าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลกและการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโลก ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนขดัแย้ง 
กับความไม่มั่นคงของบทบาทรัฐบาลในประเทศซึ่ง
เป็นผลมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง 
การว่างงานที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดทางสังคมที่
เชื่อมโยงอยู่กับการทุจริตในวงกว้าง การขาดการเข้า
ถึงบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม ความมั่นคงในที่อยู่
อาศัยและสังคม และการปราบปรามกลุ่มประชาสังคม
ต่างๆ ขณะที่เศรษฐกิจของจีนยังคงมีความเติบโต  
ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนก็ขยายกว้างขึ้นด้วย

เสรีภาพในการแสดงออก – ผู้สื่อข่าว/
อินเตอร์เน็ต
เนื่องจากมีการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายเพื่อ
กระจายข้อมูลข่าวสารและอภิปราย ทางการจึง
พยายามควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตโดยจ�ากัดการ
รายงานข่าวและปิดสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ รวมทั้ง 
พวกที่ “ใส่ร้ายป้ายสีระบบการเมืองของประเทศ” 
“บิดเบือนประวัติศาสตร์ของพรรค” “ประชาสัมพันธ์
ลัทธิฝ่าหลุนกงและลัทธิชั่วร้ายอื่นๆ” และ “ยุยง 
ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งแยกทางชาติพันธ์” รัฐบาล 
ปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาและบันทึกกิจกรรมของบุคคล
โดยโปรแกรมคัดกรองชนิดใหม่ เช่น Blue Shield

ตามมาด้วยแถลงการณ์กฎบัตร 51 (Charter’08) ใน
เดือนธันวาคม ปี 2551 ซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องการปฏิรูป
ทางการเมืองและการเคารพสิทธิมนุษยชน ต�ารวจตั้ง
ข้อสงสัยกับผู้ลงนามในแถลงการณ์และเฝ้าจับตามอง
พวกเขาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายเดือน

•  นายหลิว เสี่ยวปอ (Liu xiaobo) ปัญญาชนผู้
มีชื่อเสียงซึ่งได้ลงนามในกฎบัตรถูกควบคุมตัวใน
เดือนธันวาคมปี 2551 และถูกตัดสินจ�าคุก 11 ปี 
ในข้อหา “ยุยงให้เกิดการล้มล้างอ�านาจรัฐ” ในวัน
ที่ 25 ธันวาคม ทนายความของเขามีเวลาเพียง 
20 นาทีส�าหรับการว่าความในการพิจารณา
ไต่สวนคดีซึ่งใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึง 3 ชั่วโมง 

นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนได้แก่ ทนายความ ผู้สื่อข่าว 
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนับสนุนให้มี
การปฏิรูปประชาธิปไตยต่างถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวโดย
พลการ ถูกข่มขู่คุกคามและเป็นเป้าหมายที่จะถูกกัก
บริเวณ ถูกกักกันไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกและถูก
คุมขัง ทางการท�าการทรมานและปฎิบัติอย่างเลวร้าย
ต่อบรรดานักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหลายต่อหลาย
คนในระหว่างการควบคุมตัว สมาชิกในครอบครัวของ
นักต่อสู้ รวมทั้งลูกๆ ของพวกเขาต่างก็ถูกเพ่งเล็งและ
มีแนวโน้มว่า จะถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในบริเวณบ้าน
พักระยะยาว รวมทั้งมีการหน่วงเหนี่ยวและคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ 

ต�ารวจและกองก�าลังความมั่นคงควบคุมตัว ข่มขู่  
และละเมิดสิทธิทนายความที่เป็นตัวแทนของเหล่า 
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่เปราะบางทางการเมือง  
ผู้นับถือลัทธิฝ่าหลุนกง ชาวนาที่กล่าวหาข้าราชการ
ท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ดินและการทุจริต รวมทั้งผู้ที่
สนับสนุนการปฏิรูปสมาคมทนายความ ซึ่งทนายความ
เองก็มีความเสี่ยงที่จะเสียใบอนุญาตในการว่าความ
เช่นกัน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ส�านักความมั่นคงของรัฐ  
10 นายและชายไม่ระบุตัวตนจ�านวนหนึ่งลักพานาย
เกา ซือฉิง (Gao Zhisheng) ทนายความด้านสิทธิ
มนุษยชนที่มีชื่อเสียงออกไปจากบ้านพักของเขาใน
จังหวัดฉานซี (Shanxi province) ล่วงเลยมาจนสิ้นป ี
ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ซือฉิงเขาอยู่ที่ไหน  
นางเกง เหอ (Geng He) ภรรยาของนายเกา ซือฉิงและ
ลูกๆ เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคม เพื่อ
หลบหนีการถูกข่มขู่อย่างไม่หยุดหย่อนจากเจ้าหน้าที่
รวมทั้งการที่ลูกสาวของพวกเขาถูกกีดกันไม่ให้เข้า
โรงเรียน 
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ทางการยังคงน�ากฎหมายที่ไร้ประสิทธิภาพมาใช้กับ 
“ความลับของทางราชการ” และ “การยุยงให้เกิดการ
ล้มล้างอ�านาจรัฐ” 

•  ในเดือนสิงหาคม นายตัน ซู่เหริน (tan Zuoren) 
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนถูกกล่าวหาว่า ท�าการ 
“การยุยงให้เกิดการล้มล้างอ�านาจรัฐ” เขาจัด
ให้มีการสืบสวนอิสระต่อกรณีการพังทลายของ
อาคารเรียนช่วงแผ่นดินในมณฑลเสฉวน เดือน
พฤษภาคมปี 2551 ก่อนถูกควบคุมตัว เขามีแผน
จะตีพิมพ์รายงาน กระทั่งสิ้นปี ผลการตัดสินคดี
ของศาลก็ยังไม่ถูกประกาศออกมา

•  วันที่ 23 พฤศจิกายน นายฮวง คี (Huang Qi) 
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนถูกตัดสินจ�าคุก 3 ปี 
ด้วยข้อหา “ครอบครองความลับของรัฐอย่างผิด
กฎหมาย” คีประกาศความต้องการของพ่อแม่ที่
บุตรหลานเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในมณฑล
เสฉวนบนเว็บไซต์ของเขา

ระบบความยุติธรรม
การพิจารณาไต่สวนคดีอย่างไม่เป็นธรรมยังคงพบเห็น
ได้ทั่วไปในจีน ค�าพิพากษาของศาลยังคงเปิดโอกาส
ให้มีการแทรกแซงทางการเมือง บ่อยครั้งที่จ�าเลยไม่
สามารถเลือกจ้างทนายความของตนเองได้ อีกทั้งยัง
ถูกปฏิเสธไม่ให้ติดต่อทนายความและครอบครัว  
ทางครอบครัวเองก็ไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับ
วันเวลาพิจารณาไต่สวนคดีและบ่อยครั้งถูกปฏิเสธไม่
ให้เข้ารับฟังการไต่สวนคดี ค�าสารภาพที่มาจากการ
ทรมานยังคงได้รับการยอมรับว่า ใช้เป็นหลักฐานใน
ศาลได้

พลเมืองนับล้านพยายามยื่นฏีการ้องทุกข์โดยตรงกับ
ทางการผ่านระบบ “จดหมายและการเข้าเยี่ยม” หรือ
เป็นที่รู้จักกันในนาม “ระบบร้องทุกข์” แม้ว่าจะเป็นการ
กระท�าที่ถูกกฎหมาย แต่บ่อยครั้งต�ารวจกลับข่มขู่ผู้มา
ร้องทุกข์ และบังคับให้พวกเขากลับบ้านไปหรือกักขัง
พวกเขาอย่างผิดกฎหมายใน “คุกมืด” หรือโรงพยาบาล
ประสาทซึ่งพวกเขามีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิด

เจ้าหน้าที่ยังคงขู่กรรโชกผู้ปกครองของนักเรียนที่เสีย
ชีวิตในเหตุตึกถล่มเมื่อครั้งแผ่นดินไหวในมณฑล

เสฉวน ในเดือนพฤษภคม ปี 2551 และขัดขวางไม่ให้
พวกเขาพูดคุยกับสื่อมวลชนหรือจัดให้มีการสืบสวน
สอบสวนอิสระ 

การควบคุมตัวโดยไม่มีการพิจารณาคดี
ทางการน�าการลงโทษด้วยวิธีปกครองมาใช้เสมอ  
เช่น การให้การศึกษาใหม่ผ่านการใช้แรงงาน  
(re-education through Labour, rtL) เพื่อควบคุม
ตัวประชาชนโดยไม่มีการพิจารณาคดี จากข้อมูลของ
รัฐบาลพบว่า มีผู้ได้รับโทษด้วยวิธีปกครอง 190,000 
คน ลดลงจากจ�านวนครึ่งล้านคนในหลายปีที่ผ่านมา 
ถึงแม้ว่า ตัวเลขจริงจะสูงมากกว่านี้ก็ตาม อดีตนักโทษ
ด้วยวิธีปกครองรายงานว่า เป้าหมายการลงโทษ
ลักษณะนี้โดยทั่วไปจะมุ่งไปที่พวกนิยมลัทธิฝ่าหลุนกง
ซึ่งถือว่าเป็นนักโทษกลุ่มใหญ่ที่สุด ตามมาด้วยนัก
กิจกรรมทางการเมือง กลุ่มผู้ร้องเรียนและกลุ่มนิยม
ลัทธิศาสนาอื่นๆ นอกเหนือจากที่รัฐก�าหนดไว้ ทางการ
มีวิธีการที่ผิดกฎหมายหลายรูปแบบ อาทิ “คุกมืด”  
“ชั้นการศึกษากฎหมาย” “ชั้นเรียนต่างๆ” และสถาบัน
ทางสุขภาพจิต ในการควบคุมประชาชนนับพันคน

การทรมานและการปฏิบัติอย่างเลวร้ายอื่นๆ
การทรมานยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสถานกักกัน
ต่างๆ บางครั้งถึงกับท�าให้เสียชีวิต วิธีการทรมานที่ใช้
กับผู้ถูกควบคุมตัว อาทิ การเฆี่ยนซึ่งมักจะใช้ไม้เรียว
ไฟฟ้า การแขวนแขนขา การบังคับให้กิน การฉีดยาที่
ไม่ระบุประเภทและการไม่ปล่อยให้หลับ

ในเดือนมีนาคม การเสียชีวิตในสถานกักกันของผู้ถูก
คุมขังวัย 24 ปีในมณฑลยูนนานจุดชนวนให้เกิดการ
ถกเถียงอย่างดุเดือดในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับต�ารวจและ 
“การกลั่นแกล้งในคุก” ซึ่งทรมานหรือไม่ก็ปฏิบัติต่อ 
ผู้ถูกกักขังอย่างเลวร้าย การถกเถียงทางอินเตอร์เน็ต 
น�าไปสู่การตรวจสอบอย่างทันท่วงทีโดยส�านักงาน
อัยการประชาชนสูงสุด (Supreme People’s  
Procuratorate, SPP) ในวันที่ 12 กรกฎาคม ส�านักงาน
อัยการประชาชนสูงสุดตีพิมพ์รายงานการสอบสวน
กรณีผู้เสียชีวิต 12 ราย จาก 15 รายในสถานกักกันช่วง
ระหว่าง 4 เดือนแรกของปี จากทั้งหมดนี้ พบว่า 7 ราย
ถูกทุบตีจนเสียชีวิต ฆ่าตัวตาย 3 รายและอีก 2 ราย 
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 
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โทษประหารชีวิต
ประเทศจีนยังใช้โทษประหารชีวิตอย่างกว้างขวาง  
รวมทั้งกับอาชญากรรมที่ปราศจากความรุนแรง  
การประหารชีวิตมักจะเกิดขึ้นหลังการพิจารณาไต่สวน
คดีที่ไม่เป็นธรรม สถิติการลงโทษประหารชีวิตและการ
ประหารชีวิตถูกจัดให้เป็นความลับทางราชการ และ
แม้ว่าจะมีการประหารชีวิตเกิดขึ้นนับพันครั้ง  
แต่รัฐบาลก็ไม่เคยเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริง

เสรีภาพทางศาสนา
ผู้ประกอบศาสนกิจที่อยู่นอกเหนือจากที่รัฐอนุญาต
จะต้องเผชิญกับการถูกข่มขู่คุกคาม การกักกันตัวโดย
พลการ การจับขังคุกและประสบกับข้อบังคับร้ายแรง
ต่างๆ เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาของพวกเขา นักบวช
ชาวคาทอลิกและบาทหลวงทั้งหลายที่ปฎิเสธเข้าร่วม
สมาคมคาทอลิกรักชาติแห่งประเทศจีน (Chinese 
Patriotic Catholic association) ที่ได้รับการรับรอง
จากทางการจะถูกควบคุมตัวและไม่สามารถติดต่อกับ
โลกภายนอกได้เป็นเวลานาน หรือเป็นเป้าหมายถูก
บังคับให้สูญหาย 
 
•  ยังไม่รู้ที่อยู่ของพระราชาคณะเจมส์ ซู ซือหมิน 

(monsignor James Su Zhimin) วัย 75 ปีซึ่งเป็น
บาทหลวงธรรมดา คนหนึ่งจากเมืองเปาติ้ง  
(Baoding city) จงัหวดัเหอเป่ย (Hebei province) 
นับตั้งแต่ที่ท่านถูกต�ารวจควบคุมในปี 2539

ต�ารวจทุบตีและควบคุมตัวตัวสมาชิกโบถส์บ้าน 
ชาวคริสต์ที่ประกอบกิจการทางศาสนานอกเหนือจาก
ที่ทางการรับรอง บ่อยครั้งที่ต�ารวจท�าลายโบถส์และ
ส่งสมาชิกเหล่านั้นไปรับการศึกษาใหม่โดยผ่านการใช้
แรงงาน (rtL) หรือไม่ก็ส่งไปยังห้องขัง รัฐบาลรณรงค์
ต่อต้านลัทธิฝ่าหลุนกงเข้มข้นมากขึ้น โดยกวาดต้อน
จับกุมตัว การพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมน�าไปสู่การได้
รับโทษอันยาวนาน ถูกบังคับให้สูญหายและเสียชีวิตใน
ที่คุมขังหลังจากถูกทรมานและถูกละเมิดต่างๆ

•  เฉิน ซ่งปิ่ง (Chen Zhenping) ผู้นับถือลัทธ ิ
ฝ่าหลุนกงถูกตัดสินจ�าคุก 8 ปีระหว่างการ
พิจารณาไต่สวนคดีอย่างลับๆ ในเดือนสิงหาคม 
ปี 2551 เธอถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า “ใช้องค์กร
นอกรีตเพื่อล้มล้างกฎหมาย” ช่วงก่อน ระหว่าง

และหลังการไต่สวนคดี เธอไม่ได้รับอนุญาตให้
ติดต่อกับทนายความ ในเดือนกันยายน ผู้คุม 
เรือนจ�าแจ้งแก่ครอบครัวของเธอว่า เธอถูกส่งตัว 
ไปที่อื่นแล้ว แต่ปฏิเสธที่จะบอกว่าที่ไหน 
ทนายความของเฉิน ซ่งปิ่งก็ไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอได้

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์
ทางการมีข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมที่
เคร่งครัดอยู่แล้วในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร ์
ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งตามมา
ด้วยการปะทุของความรุนแรงเป็นประวัติการณ์ในเมอืง
อรุมุช ี(urumqi) เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคม รฐับาลรายงานว่า  
ผู้เสียชีวิต 197 คนนั้นส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น และเสีย
ชวีติจากน�า้มอืชาวอยุกร์ู และมผีูบ้าดเจบ็กว่า 1,600 คน  
ชาวอุยกูร์ขึ้นข้อเรียกร้องทางอินเตอร์เน็ตประท้วงที่
รัฐบาลไม่ด�าเนินการใดๆ ต่อกรณีที่แรงงานอพยพชาว
อุยกูร์ถูกท�าร้ายและถูกฆ่าโดยคนงานชาวจีนฮั่นใน
โรงงานของเล่นที่จังหวัดกวางตุ้งในเดือนมิถุนายน 

ผู้เห็นเหตุการณ์การจราจลในวันที่ 5 กรกฎาคมบอกว่า  
ต�ารวจและกองก�าลังความมั่นคงเข้าปราบปรามผู้
ประท้วงอย่างสงบชาวอุยกูร์เพื่อป้องกันไม่ให้คนนับ
พันเดินขบวนผ่านเข้าไปในตัวเมืองได้ ตามรายงาน
หลายฉบับดังกล่าว ต�ารวจทุบตีผู้ที่ประท้วงอย่างสันติ
ด้วยกระบอง ใช้แก๊สน�้าตาในการสลายฝูงชน และยิง
กระสุนจริงตรงเข้าไปในกลุ่มฝูงชนที่ประท้วงอย่างสันติ 
ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มจ�านวนมากขึ้น 
 
สิ่งที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์คือ ทางการบุกเข้าไป
ควบคุมตัวคนนับร้อยที่ต้องสงสัยว่า มีส่วนร่วมในการ
ประท้วงถึงประตูบ้านโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว รวมทั้งเด็ก
ชายและคนชรา ซึ่งครอบครัวและเพื่อนๆ ของพวกเขา
ต่างปฏิเสธว่า บุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความรุนแรงหรือการประท้วง ผู้ถูกคุมขังหลายรายยัง
ไม่ได้รับการด�าเนินการใดๆ จนถึงสิ้นปี

ในเดือนสิงหาคม ทางการประกาศว่า สามารถจับกุม
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุจลาจลได้ 718 คน ซึ่ง 83 
คนจากทั้งหมดนี้ถูกตั้งข้อหาว่า มีความผิดทางอาญา
รวมทั้งฆาตรกรรมวางเพลิงและลักทรัพย์ วันที่ 9 
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พฤศจิกายน ทางการประกาศประหารชีวิตนักโทษ 9 
คนหลังจากการพิจารณาไต่สวนคดีที่ไม่เป็นธรรม จาก
ชื่อของพวกเขา สามารถระบุได้ว่าเป็นชาวอุยกูร์ 8 คน
และอีก 1 คนเป็นชาวจีนฮั่น ในเดือนธันวาคม มีการ
ตัดสินประหารชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 13 คน และทางการ
ประกาศว่า มีผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 94 คน ในข้อหา 
มีส่วนร่วมกับเหตุจลาจลในเดือนกรกฎาคม

ในเดือนพฤศจิกายน รัฐประกาศโครงการ “ปราบปราม
และลงโทษอย่างหนัก”อย่างเป็นทางการในภูมิภาคนี้
ซึ่งจะมีการด�าเนินการไปจนถึงสิ้นปีเพื่อ “ขุดรากถอน
โคน...เหล่าอาชญากร”

ทางการจีนกล่าวโทษว่า เหตุการณ์จลาจลครั้งนี้เกิด
จากน�้ามือของ “พวกแบ่งแยกดินแดน” ชาวอุยกูร์ใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางราบียา คะเดียร์ 
(rebiya Kadeer) ประธานสภาอุยกูร์โลก (World 
uyghur Congress) ทางการยังไม่ยอมรับด้วยว่า 
นโยบายของรัฐสุมไฟแห่งความคับข้องใจของชาวอุ
ยกูร์ ซึ่งนโยบายเหล่านี้ ได้แก่ การจ�ากัดเสรีภาพในการ
แสดงออก การสมาคมและการชุมนุม ข้อก�าหนดอัน
เคร่งครัดทางศาสนาและการฎิบัติทางวัฒนธรรมอื่นๆ 
และนโยบายทางเศรษฐกิจที่กีดกันชาวอุยกูร์ รวมทั้ง 
การกระตุ้นให้ชาวจีนฮั่นอพยพเข้ามาในภูมิภาคนี้  
กฎเกณฑ์ใหม่ที่ออกมายิ่งท�าให้ข้อบังคับเดิมเกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ตในภูมิภาคนี้ซึ่งเคร่งครัดอยู่แล้วทวีความ
เข้มงวดขึ้นอีก ท�าให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นไปอย่าง
ผิดกฎหมายด้วยการนิยามอย่างคลุมเครือว่า เป็น
อาชญากรรม “แบ่งแยกทางชาติพันธ์” ข้อก�าหนด 
อันเคร่งครัดในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต การโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ การส่งข้อความถูกประกาศใช้ทันที
หลังเหตุการณ์จลาจลวันที่ 5 กรกฎาคม และยังคง 
มีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปี 

วันที่ 19 ธันวาคม รัฐบาลกัมพูชาส่งผู้ขอลี้ภัยชาวอุยกูร์  
20 กลับไปยังประเทศจีน นับเป็นการฝ่าฝืนเสียง
คัดค้านของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ (unHCr) ทางการจีนอ้างว่า  
กลุ่มคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจลาจลที่เกิดขึ้นใน
เดือนกรกฎาคมและวันต่อมาก็ปฏิเสธว่า การส่งกลับ
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือจ�านวน 1.2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ที่ให้กับกัมพูชา

เขตปกครองตนเองทิเบต
การประท้วงซึ่งปะทุขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2551 ยังคง
ด�าเนินต่อไปตลอดทั้งปีหากแต่มีขนาดเล็กลง พร้อมๆ 
กับการควบคุมตัวและจับกุมอย่างยืดเยื้อ ชาวทิเบต  
2 คนถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาก่ออาชญากรรม
ระหว่างการจลาจลในเดือนมีนาคม ปี 2551

องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ 
รายงานว่า การเรียกร้องของนักโทษทางการเมืองชาว
ทิเบตจ�านวนหนึ่งก่อนวันครบรอบเหตุการณ์ส�าคัญที่
เป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมือง ก่อนวันครบรอบ 
50 ปีของการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ล้มเหลวของชาว
ทิเบตและส่งผลให้องค์ดาไล ลามะถูกเนรเทศออกออก
ประเทศ ทางการปิดกั้นการสื่อสารทั้งที่เข้ามาและออก
ไปจากภูมิภาค ทั้งยังขัดขวางการตรวจสอบด้านสิทธิ
มนุษยชนอิสระอีกด้วย สิทธิของชาวทิเบตต่อเสรีภาพ
ในการแสดงออก เสรีภาพทางศาสนา การชุมนุม
และการสมาคมยังคงถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป 
รัฐบาลจีนยังคงดึงดันใช้นโยบายต่างประเทศของตน
ในกรณีทิเบตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งออกแถลงการณ์
สาธารณะโดยเจ้าหน้าที่ทางการจีนถึงความต้องการ
ของจีนที่จะคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจและการทูตกับ
ประเทศต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนองค์ดาไล ลามะและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิเบต 

•  ในเดือนตุลาคม ชายชาวทิเบต 2 คน คือ โลซัง  
กยาทเซ (Losang Gyaltse) และ โลยาร์ (Loyar) 
ถูกประหารชีวิต พวกเขาถูกกล่าวหาว่า มีความ
ผิดฐานวางเพลิงและถูกตัดสินประหารชีวิตในวัน
ที่ 8 เมษายน ปี 2551 โดยศาลประชาชนกลาง
เทศบาลลาซา( Lhasa municipal Intermediate  
People’s Court) พวกเขาถูกจับกุมในเดือน
มีนาคมระหว่างการจลาจลในเขตปกครองตนเอง
ทิเบต และพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีชาว
ทิเบตอาศัยอยู่

•  วันที่ 28 ธันวาคม โดนดุพ วังเช็น (Dhondup 
Wangchen) ผู้สร้างภาพยนต์อิสระชาวทิเบตถูก
ตัดสินจ�าคุก 6 ปี ด้วยข้อหา “ล้มล้างอ�านาจรัฐ” 
หลังการพิจารณาไต่สวนคดีอย่างลับๆ โดยศาล
จังหวัดในซิหนิง (xining) จังหวัดกิงไห่ (Qinghai 
province) ทนายความซึ่งเดิมถูกว่าจ้างโดย
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ครอบครัวของเขาถูกห้ามมิให้ท�าการว่าความ 
และก็ไม่แน่ชัดว่าเขามีตัวแทนทางกฎหมายหรือ
สามารถแก้ต่างให้ตัวเองระหว่างการพิจารณาคดี
ได้หรือไม่ 

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
วนัที ่4 มถินุายน ผูจ้ดังานระบวุ่า มคีนกว่า 150,000 คน 
เข้าร่วมไว้อาลัยวันครบรอบ 20 ปีของการปราบปราม
ทางทหารอย่างรุนแรงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน แต่
นักกิจกรรมชาวจีนและชาวต่างชาติจ�านวนหนึ่งก็
ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนให้เข้าร่วมงาน ใน
เดือนกรกฎาคม ผู้คนนับหมื่นเดินขบวนเพื่อเรียก
ร้องในประเด็นต่างๆ อาทิ วิถีชีวิตของประชาชน 
ประชาธิปไตยและเสรีภาพในการพูด

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
กฎการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (race Discrimination  
Ordinance, rDO) มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 
คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
แห่งสหประชาชาติ (un Committee on the  
elimination of racial Discrimination, CerD) บันทึก
ไว้ว่า ค�าจ�ากัดความของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในกฎการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินั้นไม่สมบูรณ์
สอดคล้องกับข้อที่ 1 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบของ
สหประชาชาติ คณะกรรมการฯ เสนอแนะว่า การเลือก
ปฏิบัติทางอ้อมด้านภาษา สถานภาพของผู้อพยพเข้า
เมืองและสัญชาติควรถูกเพิ่มเข้าไปในนิยามด้วย ทั้ง
ยังแนะเพิ่มเติมว่า หน้าที่และอ�านาจของรัฐบาลควร
ให้เป็นไปภายใต้กรอบกฎการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ด้วยเช่นกัน

ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย
ในขณะที่ยังไม่มีการบังคับใช้แผนปฏิรูประเบียบวิธีการ
เรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับการทรมาน คณะกรรมการ
การขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตแิห่งสหประชาชาติ
เสนอแนะว่า รัฐบาลควรประกันสิทธิส�าหรับผู้ลี้ภัย
ในการเข้าถึงข้อมูล การมีล่าม ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการน�ากฎหมายผู้ลี้ภัยพร้อมกับ
ระเบียบวิธีการคัดสรรที่ครอบคลุมมาใช้ในการเรียกร้อง
สิทธิเพื่อลี้ภัยทุกครั้ง คณะกรรมการการฯ ยังย�้า 

ข้อเสนอของตนให้ทางการให้สัตยาบันกับอนุสัญญา 
ค.ศ. 1951 (1951 Convention) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สถานภาพของผู้ลี้ภัยและพิธีสาร ค.ศ. 1967 (1967 
Protocol)

สิทธิของเลสเบี้ยน เกย์ คนรักร่วมเพศ 
และผู้แปลงเพศ
วันที่ 31 ธันวาคม รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
(Hong Kong Special administrative region, HKSar)  
ประกาศว่า การแปรญัตติกฎการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติจะขยายความคุ้มครองกับกลุ่มคนเพศเดียวกันที่
อยู่กินด้วยกัน และจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม ปี 2553 
กฎหมายของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่ได้ห้าม
การเลือกปฎิบัติบนเหตุผลของรสนิยมทางเพศ

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
ในเดือนมิถุนายน นายเฟอร์นันโด ชุย แซ่อัน  
(Fernando Chui Sai-on) ซึ่งเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียว
ได้รับเลือกจากคณะกรรมการเลือกตั้งจ�านวน 300 
เสียงให้เป็นผู้บริหารสูงสุดของมาเก๊าจนถึงปี 2557  
ในเดือนกันยายน ผู้สมัครจ�านวน 12 คนได้รับการเลือก
ตั้งโดยตรงให้ด�ารงต�าแหน่งในสภานิติบัญญัติซึ่งมี  
29 ที่นั่ง ส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติที่เหลือจะถูก 
แต่งตั้งหรือเลือกโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

ในเดือนกุมภาพันธ์ สภานิติบัญญัติผ่านกฎหมายความ
มั่นคงแห่งชาติซึ่งครอบคลุมการกระท�าอันเป็น  
“การปลุกปั่นเพื่อก่อการกบฎ” “การโฆษณาเพื่อ
ล้มระบอบการปกครอง” “การกบฏ” และ “การจาร
กรรมความลับแห่งรัฐ” นิยามอันคลุมเครือ เกี่ยวกับ
อาชญากรรมสามารถถูกน�ามาใช้เพื่อละเมิดสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม พลเมือง 
ชาวฮ่องกงหลายสิบคนรวมทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
นักกิจกรรม ผู้สื่อข่าวและศาสตราจารย์ทางกฎหมาย 
ซึ่งพยายามเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมายใหม่
ที่ถูกเสนอขึ้นนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาใน
มาเก๊า ในเดือนธันวาคม นักกิจกรรมชาวฮ่องกง 3 คน
ซึ่งวางแผนจะเรียกร้องให้ปล่อยนายหลิว เสี่ยวปอ  
(Liu xiaobo) ในระหว่างการมาเยือนของ
ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเก๊า
ด้วยเช่นกัน
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อินเดีย
สาธารณรัฐอินเดีย
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

ประติภา ปาทิล
มานโมฮัน ซิงห์

ยังใช้อยู่
1,198 ล้านคน

63.4 ปี
77/86 ต่อ 1,000

ร้อยละ 66

กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและความ
มั่นคงที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับ
เหตุการณ์เช่นเดียวกับการโจมตีที่มุมไบในปี 
2551 มีความเชื่อมโยงกับรายงานหลายฉบับ
ที่กล่าวถึงการกักขังโดยพลการและการทรมาน 
ความรุนแรงของกลุ่มนิยมลัทธิเหมาในอินเดีย
ตอนกลางแผ่ขยายไปถึงเบงกอลตะวันตก ซึ่ง
ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งที่นั่นตกเป็นเป้าการ
โจมตีและมีพลเรือนอย่างน้อย 300 คนเสีย
ชีวิต การวิสามัญฆาตรกรรมเกิดขึ้นในหลาย 
รัฐและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหลายราย
ถูกคุกคามและถูกกักขังโดยพลการ การไต่สวน
คดียังคงไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายที่ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ที่ประสบความรุนแรง
ในการต่อต้านชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและผู้ที่ 
ถูกละเมิดสิทธิจากบริษัทต่างๆ ชาวอดิวาสี 
(ชุมชนคนพื้นเมือง) เกษตรกรรายย่อยและ
คนจนเมืองทั่วอินเดียซึ่งถูกคุกคามการดำารง
ชีวิตจากการพัฒนาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และโครงการทำาเหมืองแร่ต่างๆ ยังคงดำาเนิน
การเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทธิในที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อยมีผู้ถูก
ตัดสินลงโทษประหารชีวิต 50 ราย แต่ในช่วง 
5 ปีมานี้ ไม่มีการประหารชีวิตแต่อย่างใด

ภูมิหลัง 
ความร่วมมือด้านสันติภาพอินเดีย-ปากีสถานเริ่ม 
อ่อนแรงลง ทางการอินเดียกล่าวย�้าว่า การโจมตีใน
ปี 2551 ที่มุมไบกระท�าการโดยบุคคลหรือกลุ่มใน
ปากีสถาน การโจมตีกินเวลา 3 วัน มีผู้เสียชีวิต 174 คน  

ความร่วมมืออินเดีย-ปากีสถานในประเด็นแคชเมียร ์
ยังไม่มีความคืบหน้า แม้ว่าทางการอินเดียมีการเจรจา
กับผู้น�าแคชเมียร์หลายครั้งก็ตาม กองก�าลังรักษา
ความมั่นคงของอินเดียส่งกองก�าลังกึ่งทหารและต�ารวจ
เข้าโจมตีการปฏิบัติการของกลุ่มนิยมลัทธิเหมา 
ที่แพร่ขยายในวงกว้าง มีการประท้วงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่กระท�าโดยทั้งฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มนิยม 
ลัทธิเหมา มีผู้เสียชีวิตราว 200 คนจากสถานการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป
ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม รวมทั้งจากการ
โจมตีด้วยวางระเบิดที่เกิดขึ้นหลายจุดทั่วประเทศ 

ความเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังคงจ�ากัดอยู่
ในเมืองหลักแต่ก็ขยายตัวลดลงเนื่องจากแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกตกต�่า ความกังวลด้านความมั่นคง และ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐ
และกลุ่มติดอาวุธ การประเมินของรัฐบาลจากปี 2548 
ชี้ให้เห็นว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรอินเดียอยู่
ภายใต้เส้นความยากจนแห่งชาติ 

การเผชิญหน้ากับการก่อการร้ายและ 
ความมั่นคง
การสืบสวนเหตุก่อการร้าย ปี 2551 ในมุมไบและที่
อื่นๆ น�าไปสู่การใช้กฎหมายความมั่นคงในการควบคุม
ตัวผู้ต้องสงสัยกว่า 30 รายจากหลายรัฐโดยปราศจาก
ข้อกล่าวหาเป็นเวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์จนถึง 2 เดือน 
มีรายงานการเสียชีวิตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การ
ทรมานและการปฏิบัติอย่างเลวร้ายอื่นๆ ต่อผู้ต้อง
สงสัย และไม่มีการด�าเนินการใดๆ เพื่อสอบสวนอิสระ
ต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งน�าไปสู่การประท้วง
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•  ในเดือนตุลาคม ศาลฏีกาปฎิเสธค�าร้องขอให้มี
การสอบสวนอิสระกรณีการปะทะที่ Balta Houes 
กรุงเดลฮี ในเดือนกันยายน ปี 2551 ซึ่งมีชาย
หนุ่ม 2 รายและต�ารวจอีก 1 รายเสียชีวิต ชายทั้ง
สองถูกกล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตี
ด้วยระเบิดอย่างต่อเนื่องในกรุงเดลฮีเมื่อเดือน
กันยายน ปี 2551 

ความรนุแรงระหว่างกองกำาลงัรกัษาความ
มัน่คง ทหารกองหนนุและกลุม่นยิมลทัธเิหมา
ความขัดแย้งในรัฐฉัตติสครห์ (Chhattisgarh) ซึ่งอยู่
ทางตอนกลางของอินเดีย ระหว่างกลุ่มติดอาวุธนิยม
ลัทธิเหมาซึ่งรัฐบาลถือว่าเป็นกลุ่มผิดกฎหมาย และ
กองก�าลังกึ่งทหารได้แพร่ขยายออกไปยังรัฐอื่นๆ หลัง
เหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองเป็นเวลาหลายเดือน ทั้ง
สองฝ่ายต่างก็ลักพาตัว ทรมานและเข่นฆ่าประชาชน
โดยไม่ต้องได้รับโทษใดๆ บ่อยครั้งที่พวกเขาพุ่งเป้าไปที่
พลเรือน เชื่อกันว่า กองก�าลังกึ่งทหารรวมทั้งกลุ่มทหาร
กองหนุนซัลวา จูดุม (Salwa Judum militia) ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องดังกล่าวส่ง
ผลให้ชาวอดิวาสีราว 40,000 คน กลายเป็นผู้พลัดถิ่น
ในประเทศ โดย 20,000 คนต้องอาศัยอยู่ในค่ายพักพิง
และที่เหลือก็กระจัดกระจายอยู่ตามรัฐต่างๆ รอบรัฐ
อานธรประเทศ (andhra Pradesh) นักต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเปิดโปงการละเมิดโดยรัฐถูกคุกคามจาก
เจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนพฤษภาคม ดร.บินายัค เซ็น (Binayak Sen) 
คุณหมอซึ่งท�างานเพื่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชาวอดิวาสีและแรงงานสัญญาจ้าง และ
นักวิพากษ์ของกลุ่มซัลวา จูดุมในรัฐฉัตติสครห์ได้รับ
การประกันตัวออกมาหลังจากถูกคุมขังอยู่ในคุกนานถึง 
2 ปี หมอบินายัคยังคงเผชิญกับข้อกล่าวหาว่า ให้ความ
ช่วยเหลือกลุ่มนิยมลัทธิเหมาด้วย 

•  วันที่ 17 กันยายน เจ้าหน้าที่ต�ารวจวิสามัญ 
ฆาตรกรรมชาวบ้าน 6 คนและเผาบ้านของพวก
เขาในหมู่บ้านกาจันพาลลี (Gachanpalli)  
อ�าเภอดานเทวดา (Dantewada) รัฐฉัตติสครห์

•  วนัที ่1 ตลุาคม ชาวบ้าน 9 คนรวมทัง้สมาชกิ 4 คน 
ของครอบครัวหนึ่งถูกต�ารวจวิสามัญฆาตรกรรมที่

กอมปาด (Gompad) อ�าเภอดานเทวดา

•  ในเดือนธันวาคม โกปา กุนจัม (Kopa Kunjam) 
สมาชิกของอาศรมวันวสี เจตนา (vanvasi 
Chetna ashram) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน
ท�างานเพื่อจัดสรรที่อยู่ให้กับชุมชนชาวอดิวาสี
พลัดถิ่นจากความขัดแย้งในรัฐฉัตติสครห์ถูกจับ
ด้วยข้อหาฆาตรกรรมอันมีเหตุจูงใจทางการเมือง 
ทางการรื้อถอนท�าลายสิ่งก่อสร้างของอาศรมใน
เดือนพฤษภาคม

ความขัดแย้งขยายไปถึงลาลการห์ (Lalgarh) ใน
เบงกอลตะวันตก ชาวอดิวาสีประมาณ 8,000 คน ยัง
คงพลัดถิ่นภายในประเทศ บางคนก็อยู่ในค่ายพักพิง
ชั่วคราว

•  ในเดอืนกนัยายน เจ้าหน้าทีร่ฐัในเบงกอลตะวนัตก 
จับกุมผู้หญิงชาวอดิวาสี 23 คนในลาลการห์ และ
ตั้งข้อหาว่า เป็นพวกนิยมลัทธิเหมา แต่ต่อมา 
เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้หญิง 14 คน ออกมาเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจนายหนึ่งที่ถูก
ทหารกลุ่มนิยมลัทธิเหมาจับตัวไป

•  เดือนตุลาคม ทหารกลุ่มนิยมลัทธิเหมาลักพาตัว
และสังหารเจ้าหน้าที่สืบราชการลับและทิ้งศพที่
ถูกตัดแขนขาไว้บนทางหลวงสายหนึ่งในรัฐฌาร์
ขัณฑ์ (Jharkhand) 

การเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
มีรายงานการเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในรัฐต่างๆ ของภูมิภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยเฉพาะในรัฐมณีปุระ (manipur) และ
อัสสัม (assam) ที่กองก�าลังรักษาความมั่นคงและกลุ่ม
กองก�าลังแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธมีความขัดแย้ง 
และต่อสู้กันมาเป็นเวลานานนับทศวรรษ นอกเหนือ
จากการประท้วงที่ยังคงด�าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและแคชเมียร์ (Kashmir) ทางการ
ปฏิเสธการเพิกถอนพระราชบัญญัติอ�านาจพิเศษ
ของกองก�าลังรักษาความมั่นคง ปี 2501 ( armed  
Forces Special Powers act, 1958) ผู้รายงานพิเศษ 
ประจ�าสหประชาชาติว่าด้วยการวิสามัญฆาตกรรม 
และการลงโทษโดยพลการระบุว่า พระราชบัญญัติ
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ฉบับนี้ส่งเสริมให้เกิดการวิสามัญฆาตรกรรม
เนื่องจากอนุญาตให้อ�านาจเจ้าหน้าที่กองก�าลังรักษา
ความมั่นคงสามารถยิงโดยหมายเอาชีวิตได้แม้ใน
สถานการณ์ไม่จ�าเป็น

ในเดือนมีนาคม อนิล มาซุมดาร์ (anil mazumdar) 
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์อาจิรายวัน (aji daily) ถูก
ยิงเสียชีวิตในเมืองกุวาฮาตี (Guwahati)ในรัฐอัสสัม 
หลังจากที่เขารณรงค์เรียกร้องให้มีการเจรจาด้วยสันติ
ระหว่างแนวร่วมปลดปล่อยแห่งรัฐอัสสัมกับรัฐบาล

ในเดือนพฤษภาคม สาทิส ลอยทองบัม (Satish 
Loitongbam) และพีบัม กุเนนโดร ซิงห์ (Pebam 
Gunendro Singh) จากอิมภาล (Imphal) ถูกกักกัน
โดยผู้ที่สงสัยว่า น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กองทหารอัสสัม 
ไรเฟิล (assam rifles) ซึ่งประจ�าการอยู่ที่รัฐมณีปุระ
กุเนนโดร ซิงห์ถูกปล่อยตัวใน 3 วันต่อมา ส่วนสาทิส 
ลอยทองบัมถูกพาตัวไปอีกที่หนึ่งและถูกยิงเสียชีวิต
ในเดอืนกรกฎาคม ต�ารวจหน่วยรบเฉพาะกจิรฐัมณปีรุะ 
วิสามัญฆาตรกรรมสันจิต จุงค�า (Sanjit Chungkham) 
และราบีนา เดวี (rabina Devi) ซึ่งก�าลังตั้งครรภ์ที ่
ไควรัมบ์ บาซาร์ (Khwairamband Bazaar) ในเมือง 
อิมภาล วิดีโอบันทึกเหตุการณ์แสดงให้เห็นว่า สันจิต 
จุงค�า ถูกวิสามัญฆาตรกรรมหลังถูกจับกุม
 
การจับกุมและคุมขังโดยพลการ
ในเดือนสังหาคม/กันยายน ทางการมณีปุระตอบโต ้
การประท้วงโดยการจับกุมนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน 
กว่า 10 รายหลังจากจู่โจมเข้าตรวจค้นส�านักงานของ
พวกเขา หนึ่งในนี้คือจิเตน ยุมนัม (Jiten Yumnam)  
ซึ่งถูกควบคุมตัวเพื่อป้องกันเหตุร้าย จนกระทั่งสิ้นปี  
มีรายงานว่า ผู้มีถูกควบคุมตัวเพื่อป้องกันเหตุร้ายอีก
ประมาณ 90 คนในรัฐมณีปุระ
 
ความรับผิดชอบของบรรษัท 
ชุมชนชายขอบทั่วทั้งอินเดียพากันเอือมระอากับการที่
รัฐบาลไม่มีความพยายามใดๆ ในการคุ้มครองพวกเขา
จากการละเมิดสิทธิของบรรษัท 

โภปาล
25 ปีหลังโศกนาฎกรรมสารพิษรั่วไหลในโภปาลเมื่อปี 
2527 ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์หายนะทางอุตสาหกรรม

ที่เลวร้ายที่สุดของโลกเหตุการณ์หนึ่ง ชุมชนท้องถิ่นที่
นั่นยังคงทนทุกข์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นและด�าเนินการ
รณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรม การจัดการของรัฐไร้
ประสิทธิภาพและการชดเชยก็ไม่เพียงพอ พื้นที่ของ
โรงงานยังคงมีการปนเปื้อนและทางการก็ล้มเหลวซ�้า
แล้วซ�้าเล่าที่จะท�าให้ค�ามั่นสัญญาต่อผู้รอดชีวิตและ
ครอบครัวเป็นความจริง

การบังคับไล่รื้อที่
ชุมชนชายขอบ ชาวนาไร้ที่ดินและชาวอดิวาสีใน
รัฐต่างๆ ต่างก็ถูกคุกคามกับการบังคับไล่รื้อที่ที่เอื้อ
ประโยชน์ให้กับโครงการอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ 
ในบางกรณี ชาวอดิวาสีถูกคุกคามและถูกไล่ให้ออก
จากที่ดินซึ่งรัฐธรรมนูญอินเดียประกาศให้พวกเขาเป็น
เจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ผู้มีอ�านาจในการจัดท�าประชา
พิจารณ์ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับโครงการธุรกิจ
หรือการพัฒนาใดๆ เจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทต่างๆ มักจะ
กีดกันชุมชนที่ได้รับผลกระทบออกไปจากกระบวนการ
ตัดสินใจ

•  ดอนเกรีย คอนธ์ และชุมชนชาวอดิวาสีอื่นๆ  
ในนิยามกิรี (niyamgiri) รัฐโอริสสากลับมา
ประท้วงกันอีกครั้งหลังจากที่ทางการอนุมัติผล
การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นการ
อนุญาตให้บริษัทอังกฤษในเครือของเวดานตา 
รีซอร์ส (vedanta resources) และบริษัท 
โอริสสา ไมนิ่ง คอร์ปอเรชั่น (Orissa mining  
Corporation) ด�าเนินการท�าเหมืองแร่บอกไซต์ได้

การใช้กำาลังเกินกว่าเหตุ
ต�ารวจใช้ก�าลังโดยไม่มีความจ�าเป็นหรือเกินกว่าเหตุ
กับผู้ประท้วงจากชุมชนชายขอบในหลายรัฐ บ่อยครั้ง
ที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ด�าเนินการรณรงค์เรียก
ร้องสิทธิในที่ดินและสิ่งแวดล้อมส�าหรับชุมชนชนบทถูก
ต�ารวจจับกุม ข่มขู่และคุกคาม

•  ในเดือนพฤศจิกายน ต�ารวจยิงผู้น�าชาวอดิวาสี 
ซิงกันนา (Singanna) และแอนดรูว์ นาชิคา 
(andrew nachika) จาก Chasi mulia adivasi 
Sangh องค์กรที่ท�างานด้านสิทธิที่ดินของชาว 
อดิวาสีที่นารายันพัทนา (narayanpatna) อ�าเภอ
โคราปุระ (Korapur) รัฐโอริสสาเสียชีวิต คนทั้ง
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สองเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงที่มุ่งชี้ความ
โหดร้ายของต�ารวจต่อชุมชนอดิวาสี 

ต�ารวจกล่าวถึงการเดินขบวนนี้ว่า เป็นการโจมตีรัฐ

•  ในเดอืนตลุาคม ต�ารวจเมอืงมธัยประเทศ (madhya  
Pradesh)ใช้ก�าลังโดยไม่มีความจ�าเป็นกับผู้
ชุมนุมประท้วงอย่างสงบกลุ่ม Save narmada 
movement ผู้น�า 20 คนถูกจับ ผู้ประท้วงเรียก
ร้องให้มีการประชุมเพื่อหารือและด�าเนินการตาม
ค�าสั่งศาลในการฟื้นฟูชุมชนชาวอดิวาสีและชุม
ชนอื่นๆ ที่ต้องพลัดถิ่นจากโครงการชลประทาน 

•  ในเดือนสิงหาคม ทางการรัฐโอริสสาปล่อยตัว  
อเภย์ ซาโฮ ( abhay Sahoo) จากพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งอินเดีย เขาถูกจ�าคุกเป็นเวลา 
10 เดือนในข้อหากว่า 20 ข้อหา หลังเป็นผู้น�า
ประท้วงเพื่อต่อต้านการถูกคุกคามจากการบังคับ
ไล่รื้อที่อันเนื่องมาจากการก่อตั้งโรงงานถลุงเหล็ก 
POSCO ของเกาหลีใต้ 

ความคุ้มกัน
รัฐบาลอินเดียไม่ได้ด�าเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดความ 
รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ ในอดีต

การสังหารหมู่ ปี 2527
ขณะนี้ มีผู้ต้องหา 20 คนถูกตัดสินว่า มีความผิดอัน
เนื่องมาจากการสังหารหมู่ชาวซิกข์ประมาณ 3,000 คน
ทางตอนเหนือของอินเดีย (รวมทั้งที่กรุงเดลฮี) หลังการ
ลอบสังหารนายกรัฐมนตรีอินทิรา คานธี ในปี 2527

•  แรงกดดันจากสาธารณะชนบังคับให้หน่วย
สบืสวนกลาง (Central Bureau of Investigation) 
 ด�าเนินคดีกับจักดิช ไทต์เลอร์ (Jagdish tytler) 
และสัจจัน กุมาร (Sajjan Kumar) ผู้น�าพรรค
คองเกรสที่ถูกกล่าวหาว่า ยุยงกลุ่มผู้สนับสนุน
ของพวกเขาให้ท�าการสังหารหมู่ในกรุงเดลฮี  
หลังจากการสืบสวนเบื้องต้นระบุว่า ไม่มีหลักฐาน 
เอาผิดกับคนทั้งสอง ผู้ประท้วงกดดันให้พรรค
คองเกรสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลถอนรายชื่อคนทั้ง
สองออกจากรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งทั่วไป 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผูก้ระท�าความผดิคดลีะเมดิสทิธมินษุยชนในรฐัปัญจาบ  
(Punjab) ระหว่างปี 2527 และปี 2537 และรัฐอัสสัม
ระหว่างปี 2541 และปี2544 รวมทั้งผู้กระท�าความผิด
คดีบังคับให้บุคคลสูญหายและคดีวิสามัญฆาตรกรรม 
ยังคงหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม ความคุ้มกัน
ต่ออาชญากรรมต่างๆ ในอดีตยังคงมีอยู่ รวมทั้งการ
บังคับให้สูญหายของผู้คนนับพันในระหว่างการพิพาท
ด้วยอาวุธในแคชเมียร์ ตั้งแต่ปี 2532 ศาลประชาชน
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม 
(International People’s tribunal on Human rights) 
ในเขตแคชเมยีร์ทีอ่นิเดยีบรหิาร (Indian-administered  
Kashmir) ตีพิมพ์รายงานที่มีข้อมูลยืนยันว่า มีผู้เสีย
ชีวิตมากกว่า 2,900 คน ซึ่งคนเหล่านี้หายไปในระหว่าง
ความขัดแย้งในแคชเมียร์ 

ความรุนแรงต่อชุมชน
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีการโจมตีชนกลุ่มน้อยมุสลิม
ในปี 2545 ที่กุจราช (Gujarat) และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอื่นๆ รวมทั้งการวิสามัญฆาตรกรรมในรัฐนี้ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกน�ามาสู่กระบวนการยุติธรรม  
คดีต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณามีความคืบหน้า
เพียงน้อยนิดในปีนี้

•  จากการไต่สวนของอัยการ พบว่า การสังหาร 
อิชรัช จาฮัน (Ishrat Jahan) และชายอีก 3 คน
โดยต�ารวจรัฐกุจราชในวันที่ 16 มิถุนายนปี 2547 
นั้นเป็น “การฆาตรกรรมอย่างเลือดเย็น” อย่างไร
ก็ตาม รายงานฉบับนี้ถูกท้าทายโดยรัฐกุจราชใน
ศาลสูงซึ่งแต่งตั้งคณะสืบสวนพิเศษเพื่อดูแลคดีนี้
โดยเฉพาะ ซึ่งการยื่นอุทธรณ์จากครอบครัวอิชรัช 
จาฮัน ท�าให้ศาลสูงต้องพักการด�าเนินคดีในทันที
เพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม 

 
ในปี 2551 ประชาชนกว่า 15,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวคริสเตียนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในรัฐโอริสสา  
ตามมาด้วยความรุนแรงจากผู้สนับสนุนองค์กร
ชาตินิยมชาวฮินดูหลายร้อยคน กระทั่งสิ้นปี ผู้พลัด
ถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่ได้กลับบ้าน ค�าร้องต่อศาลถึงความ
รุนแรงยังไม่ไปถึงไหนและรัฐไม่ได้ด�าเนินการกับผู้ก่อ
เหตุส่วนใหญ่
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คณะกรรมาธิการของรัฐฟ้องร้องกับผู้น�า 68 คนของ
พรรคฝ่ายค้านภารติยะ ชนตะ (Bharatiya Janata 
Party) และองค์กรพันธมิตรชาตินิยมฮินดูต่อกรณีการ
ท�าลายมัสยิดบาบรี (Babri mosque) ในเมืองอโยธยา 
(ayodhya) ปี 2535 จนถึงวันนี้ ยังไม่มีใครถูกด�าเนิน
คดี ผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการรุนแรงที่เกิดขึ้นและการ
สังหารหมู่ที่ตามมาในบางรัฐยังคงได้รับความคุ้มกัน 

ที่แคชเมียร์ ต�ารวจและกองก�าลังกึ่งทหารสังหารชาย
คนหนึ่งและท�าร้ายประชาชน 150 คน ระหว่างการ
ชุมนุมประท้วงในเดือนมิถุนายน ผู้ประท้วงเรียกร้อง
ให้มีการสืบสวนอิสระต่อข้อกล่าวหาถึงความเกี่ยวข้อง
ของกองก�าลังกึ่งทหารกรณีลวนลามทางเพศและฆาต
รกรรมผู้หญิง 2 คนที่โชเปียน (Shopian) ท่ามกลาง
รายงานที่พยายามปกปิดพยานหลักฐานการลวนลาม
ทางเพศ การไต่สวนจากส�านักงานสืบสวนกลางสรุปว่า 
ไม่มีการลวนลามทางเพศเกิดขึ้นและผู้หญิงทั้งสองจม
น�้าเสียชีวิตเอง ซึ่งเป็นสาเหตุให้สาธารณะเรียกร้องให้มี
การสืบสวนอิสระขึ้นทันที 

การเลือกปฏิบัติ
ชุมชนวรรณะตำ่า ( ( Dalit)
สมาชิกของชุมชนวรรณะต�่าในหลายรัฐยังคงเผชิญกับ
การถูกโจมตี การต่อต้านทางสังคมและการกีดกันไม่
ให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา และกฎหมาย 
กฎหมายพิเศษที่ลงโทษผู้กระท�าผิดฐานก่อความ
รุนแรงและเลือกปฏิบัติยังคงไร้ประสิทธิภาพ 

•  ในเดือนสิงหาคม ชาวชุมชนวรรณะต�่า 4 คน
เสียชีวิตจากความอดอยากในอ�าเภอนาลันดา 
(nalanda) และเจฮานาบาด (Jehanabad) หลัง
จากที่สมาชิกวรรณะที่ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่
ปฏิเสธไม่ให้พวกเขาเข้าถึงอาหารและข้าวของจ�า
เป็นอื่นๆ 

•  ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนเมษายนและ
เดือนพฤษภาคม ชุมชนวรรณะต�่าในหลายรัฐ 
โดยเฉพาะพิหาร กุจราช และอานธรประเทศถูก
ข่มขู่และท�าร้าย ในวันที่ 23 เมษายน บ้านของ
ชุมชนวรรณะต�่าจ�านวน 74 หลังคาเรือนในอ�าเภอ
มาธุบานี (madhubani) รัฐพิหารถูกเผา ทิ้งให้
ชาวบ้าน 300 คนไร้ที่อยู่อาศัย 

ชนกลุ่มน้อย 
ในคาร์นาตาคา (Karnataka) กลุ่มชาตินิยมฮินดูบุกรุก
สถานที่สักการะบูชาของชนกลุ่มน้อยหลายแห่ง ทั้ง
ยังพุ่งเป้าหมายไปที่ผู้หญิงในเมืองและคู่สามีภรรยาที่
นับถือสองศาสนาอีกด้วย 

•  วันที่ 25 มกราคม ศรี รามา ซีน (Sri rama Sene) 
นักเคลื่อนไหวจากกลุ่มชาตินิยมฮินดูท�าร้ายคน 
10 คนทีผ่บัแห่งหนึง่ทีเ่มอืงมงักาลอ (mangalore) 

สิทธิของแรงงาน
กฎหมายที่รับประกันว่า ชาวชนบทที่ยากจนจะได้รับ
การจ้างงานอย่างน้อย 100 วันต่อปีมีความก้าวหน้าใน
บางรัฐ แต่การบังคับใช้กฎหมายนั้นยังขึ้นอยู่กับชุมชน
ท้องถิ่นที่มีความตื่นตัว นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายต้อง
เผชิญกับการถูกท�าร้ายและข่มขู่คุกคาม 

•  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ต�ารวจมัธยประเทศจับกุม
ชามิม โมดิ (Shamim modi) ในข้อหาที่เป็นเท็จ 
ภายหลังที่องค์กรของเธอ สหภาพแรงงานอดิวาสี 
(adivasi Labour union) น�าการประท้วงอย่าง
สันติเพื่อเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
รับประกันสิทธิแรงงานและสิทธิที่ดิน เธอถูกจ�า
คุกเป็นเวลา 21 วันก่อนได้รับการปล่อยตัว ใน
เดือนกรกฎาคม ต�ารวจรัฐและกรมป่าไม้บุกเข้า
ตรวจค้นส�านักงานของเธอและกักขังชาวอดิวาสี 
11 คนโดยพลการ ชามิม โมดิซึ่งถูกขู่เอาชีวิตได้
รับบาดเจ็บจากการโดนท�าร้ายในมุมไบโดยกลุ่ม
คนที่อ้างว่า ถูกจ้างมาจากผู้รับเหมาท�าป่าไม้

สิทธิของหญิงรักหญิง ชายรักชาย ผู้ที่รักสอง
เพศและคนข้ามเพศ
ในเดือนกรกฎาคม มีค�าพิพากษาที่เป็นจุดเปลี่ยนของ
ระบบกฎหมายอินเดีย เมื่อศาลสูงสุดกรุงเดลฮีคัดค้าน
มาตรา 377 ของประมวลกฎหมายอาญาแห่งอินเดีย
ต่อกรณีพระราชบัญญัติว่าด้วยเพศ มาตรา 377  
ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นภายใต้กฎอาณานิคมของอังกฤษที่
ระบุว่า รักร่วมเพศเป็นอาชญากรรมนั้นถือเป็นการ
เลือกปฏิบัติและ “ขัดต่อศีลธรรมรัฐธรรมนูญ” แต่การ
เพิกถอนกฎหมายอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการ
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โทษประหารชีวิต
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ไม่พบว่า มีการตัดสินประหารชีวิต
เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษจ�า
คุกตลอดชีวิตแก่นักโทษอย่างน้อย 50 ราย

การเยี่ยม/รายงานของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
b คณะผู้แทนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
เดินทางไปอินเดียในเดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม และ
สิงหาคม/กันยายน
n India: Dodging responsibility – Corporations, 

governments and the Bhopal disaster (aSa 
20/002/2009)
n _ India: Open Letter to authorities to withdraw 
the clearance granted to vedanta-Orissa mining 
Corporation for bauxitemining project which 
could threaten Dongria Kondh indigenous com-
munities at niyamgiri (aSa 20/004/2009)
n _ India: authorities should avoid excessive use 
of force in West Bengal (aSa 20/006/2009)
n _ India: revoke preventive detention of human 
rights defender in manipur (aSa 20/019/2009)

อินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน
ยังใช้อยู่

230 ล้านคน
70.5 ปี

37/27 ต่อ 1,000
ร้อยละ 92

มีการปะทะอย่างรุนแรงตลอดทั้งปีในปาปัว 
และประชากรของทีน่ัน่ยงัเผชญิกบัข้อกำาหนด 
อันเคร่งครัดต่อเสรีภาพในการแสดงออก
และชุมนุม มีรายงานว่า ตำารวจทรมานและ
ปฏิบัติอย่างเลวร้ายอื่นๆ รวมทั้งใช้กำาลัง 
โดยไม่จำาเป็นหรือเกินกว่าเหตุซึ่งบางครั้ง 
นำาไปสู่การเสียชีวิตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ทั่วหมู่เกาะ ระบบยุติธรรมทางอาญายังคง 
ไม่สามารถดำาเนินการกับความคุ้มกันการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
และในอดีตได้ 

ในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่มีใครต้องโทษประหาร
ชีวิต อย่างไรก็ตาม กฎหมายท้องถิ่นฉบับ
ใหม่ในอาเจะห์กลับอนุญาตให้ลงโทษด้วย
การปาหินจนถึงแก่ความตายได้ การทำาร้าย
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังคงมีให้เห็นอยู่
และมีนักโทษทางความคิดอย่างน้อย 114 คน 
กฏหมายสุขภาพฉบับใหม่จำากัดการเข้าถึง

การดแูลสขุภาพของแม่และเดก็อย่างเท่าเทยีม

ภูมิหลัง
การเลือกตั้งรัฐสภามีขึ้นในเดือนเมษายน การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม ประธานาธิบด ี
ซซูโิล บมับงั ยโูดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)  
ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีครั้งที่ 2 หลังจากที่อยู่ใน
ต�าแหน่งครบวาระ การเลือกตั้งด�าเนินไปโดยปราศจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงใดๆ ยกเว้นในปาปัว (Papua)

•  ในเดือนกรกฎาคม มีคนอย่างน้อย 9 คนเสียชีวิต
จากการเหตุระเบิด

เสรีภาพในการแสดงออก 
ประชาชนอย่างน้อย 114 คนถูกจับจากการแสดง
ทัศนะของพวกเขาอย่างสันติ ผู้ที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่
เป็นนักกิจกรรมทางเมืองแนวสันติซึ่งถูกตัดสินจ�าคุกใน
ข้อหาชูธงต้องห้ามสนับสนุนการประกาศเอกราชใน 
มาลูกู (maluku) หรือปาปัว
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•  ในเดือนมีนาคม บูค นาฮูมูรี (Buce nahumury) 
ถูกตัดสินจ�าคุก 4 ปีจากการเข้าร่วมระบ�าคากา
เลเล (Kakalele) อย่างสันติใน จังหวัดอัมบอน 
มาลูกู (ambon maluku) ในเดือนมิถุนายน ปี 
2550 ในระหว่างการระบ�า มีการคลี่ผืนธง “เบนัง
ราชา” (Benang raja) สัญลักษณ์การเคลื่อนไหว
เพื่อเอกราชของมาลูกูใต้ต่อหน้าประธานาธิบดี 
นักระบ�าคากาเลเลทั้ง 22 คนถูกตัดสินจ�าคุก
ตั้งแต่ 7-20 ปี

นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนยังคงถูกข่มขู่และคุกคาม
อย่างต่อเนื่อง นักสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 7 คนถูก
ตั้งข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งมีโทษจ�าคุกสูงสุดมากกว่า 
5 ปี ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นในอดีตกับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษชน
ส่วนใหญ่ เช่น การทรมาน การฆาตรกรรม และการถูก
บังคับให้สูญหายยังคงไม่ได้รับการแก้ไขและผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบต่อการกระท�าดังกล่าวก็ไม่เคยถูกน�าตัวเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม

ถึงแม้ว่า จะมีผู้ต้องหาสองรายถูกลงโทษกรณีมีส่วน
ร่วมการฆาตรกรรมนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อ
เสียง มูเนียร์ ซาอิด ทาลิบ (รู้จักกันในนามมูเนียร์)  
ข้อกล่าวหาที่เชื่อถือได้ระบุว่า ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ 
ต่อการฆาตรกรรมเป็นนายทหารระดับสูง ยังคง
ลอยนวลต่อไป มูเนียร์ ซาอิด ทาลิบถูกวางยาพิษเมื่อ
วันที่ 7 กันยายนปี 2547

เสรีภาพทางศาสนา
ชนกลุ่มน้อยทางศาสนายังคงมีความเปราะบางต่อการ
ถูกโจมตีอย่างรุนแรงจากกลุ่มที่มิใช่รัฐ และมักจะถูก
เลือกปฏิบัติ

นักศึกษาจากวิทยาลัยคริสเตียน เอสทีที เซเทีย 
(Christian Stt Setia College) ยังคงไปเรียนและ
อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว พวกเขาถูกอพยพออกจาก
โรงเรียนในพูโล (Pulo) หมู่บ้านปีนัง รันติ (Pinang 
ranti) ต�าบลมากัสซาร์ (makassar) ในจาการ์ต้าตะวัน
ออก ตามมาด้วยการปะทะอย่างรุนแรงของกลุ่มแนว
ร่วมพิทักษ์อิสลาม (Islamic Defenders Front ) ใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2551 นักศึกษาอย่างน้อย 17 คน
อดอาหารประท้วงในเดือนตุลาคม เพราะพวกเขาเสี่ยง

ต่อการถูกบังคับไล่ที่ไปยังสถานที่แห่งใหม่ซึ่งเชื่อว่า แย่
กว่าเดิม กระทั่งสิ้นปี นักศึกษาของเอสทีที เซเทียยังคง
พ�านักและเรียนในพื้นที่ชั่วคราวในจาการ์ต้า 

ปาปัว
ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระหว่างการ
เลือกตั้งรัฐสภาและประธานาธิบดี สร้างบรรยากาศ
ของความกลัวและการข่มขู่คุกคาม มีรายงานหลาย
ฉบับระบุว่า กองก�าลังรักษาความมั่นคงใช้ก�าลังโดย
ไม่จ�าเป็นหรือเกินกว่าเหตุในช่วงของการเดินขบวน
ประท้วง และมีการทรมานและการปฏิบัติอย่างเลวร้า
ยอื่นๆ ระหว่างการจับกุม สอบสวนและควบคุมตัว ทั้ง
ยังมีรายงานว่า กองก�าลังความมั่นคงท�าการสังหารโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับที่เข้มงวดถูกน�ามาใช้เพื่อ
ควบคุมสิทธิในการแสดงและชุมนุมโดยสันติ

วันที่ 6 เมษายน ต�ารวจกราดยิงสู่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง
ในเมอืงนาบเิร (nabire) จงัหวดัปาปัว มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ 
อย่างน้อย 7 คนรวมทั้งนักเรียนอายุ 10 ปีซึ่งถูกยิงขณะ
เดินทางกลับจากโรงเรียน เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้รับบาด
เจ็บเช่นกันจากลูกธนู ต�ารวจทุบตีและปฏิบัติอย่าง 
เลวร้ายอื่นๆ กับโมนิก้า ซองโกนาอู (monika  
Zonggonau) อะเบต โก เคอิยา (abet nego Keiya)  
และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก 15 คนระหว่างและ
หลังการจับกุม วันที่ 9 เมษายน ร่างของอาเบต เนโก  
เคอิยา ถูกพบที่หมู่บ้านวหาเรีย (Waharia village)  
อ�าเภอนาบิเร (nabire)

นักโทษทางความคิดฟิเลป คาร์มา (Filep Karma) 
 และยูซัค ปาเกจ (Yusak Pakage) ซึ่งถูกตัดสินจ�าคุก
เป็นเวลา 15 และ 10 ปีตามล�าดับยังคงอยู่ใน 
เรือนจ�า คนทั้งสองถูกด�าเนินคดีในปี 2548 ฐานโบกธง 
“ดาวแห่งรุ่งอรุณ” (morning Star flag)

ตำารวจ
การทรมานยังคงเป็นวิธีการที่ถูกใช้กันแพร่หลาย
ระหว่างการจับกุม สวบสวน และคุมขัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้ต้องหาคดีอาญาที่มาจากชุมชนยากจน
และชุมชนชายขอบ นักกิจกรรมทางการเมืองแนวสันติ 
ล้วนมีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิจากต�ารวจ 
รวมทั้งการถูกใช้ก�าลังโดยไม่จ�าเป็นหรือใช้ก�าลังเกิน
กว่าเหตุ ซึ่งบางครั้งท�าให้ถึงกับเสียชีวิต และถูกทรมาน
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และการปฏิบัติอย่างเลวร้ายอื่นๆ และต�ารวจไม่มีการ
ด�าเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองผู้ประท้วงและชนกลุ่มน้อย
ทางศาสนา

•  ในเดือนมกราคม ชาวบ้านอย่างน้อย 75 คนจาก
หมู่บ้านซูลุก บองกาล (Suluk Bongkal village) 
จังหวัดเรียว (riau province) ถูกกล่าวหาว่า  
มีความผิดฐานครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย 
ต�ารวจจับกุมพวกเขาในเดือนธันวาคม ปี 2551 
และบังคับไล่ที่พวกเขาออกไป ในเดือนสิงหาคม 
พวกเขาถูกตัดสินจ�าคุก 10 เดือนและถูกปรับเป็น
เงิน 1 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย จนสิ้นปี ชาวบ้านก็ยัง
ไม่ได้รับเงินชดเชยหรือที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมใน
พื้นที่ทดแทน

ในเดือนมกราคม ต�ารวจออกกฎใหม่ว่าด้วยการใช้
ก�าลังในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ (เลขที่  
1/2551) ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน
ของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ก�าลังและอาวุธ 
(un Basic Principles on the use of Force and 
Firearms) ในเดือนมิถุนายน ต�ารวจออกกฎใหม่ว่า
ด้วยการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน (เลขที่ 
8/2551) อย่างไรก็ตาม กลไกความรับผิดชอบภายใน
และภายนอกในการรับมือกับการละเมิดโดยต�ารวจยัง
คงขาดประสิทธิภาพ

ความคุ้มกัน
ความคุ้มกันต่อคดีการละเมิดมนุษยชนที่เกิดขึ้น
มากมายในอดีต เช่นในอาเจะห์ ปาปัว ติมอร์-เลสเต
และพื้นที่อื่นๆ ยังคงด�าเนินอยู่ รัฐบาลส่งเสริมความ
สมานฉันท์กับติมอร์-เลสเต แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาล
ไม่ได้ด�าเนินการกระบวนการยุติธรรมต่ออาชญากรรม
ที่เกิดขึ้นในช่วงที่อินโดนีเซียยึดครองครองติมอร์ตะวัน
ออก (2518-2542)

•  ในเดือนสิงหาคม รัฐบาลแทรกแซงกระบวนการ
พิจารณาไต่สวนของศาลในติมอร์-เลสเตโดย
กดดันให้รัฐบาลติมอร์-เลสเตปล่อยตัวมาร์ทีนัส 
เบเร (martenus Bere) ผู้น�าทางทหารพลเรือน
ซึ่งถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
พลเรือนและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในเมือง
ส่วย (Suai)ในปี 2542 ในเดือนตุลาคม มาร์ทีนัส 

เบเรได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับอินโดนีเซียก่อน
ที่คดีของเขาจะถูกด�าเนินการฟ้องร้องโดยศาล
อิสระในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม

คนกว่า 300 คนที่ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีโดยคณะ
กรรมการพิเศษแห่งสหประชาชาติเพื่ออาชญากรรม
รุนแรงส�าหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและ
อาชญากรรมประเภทอื่นๆ (un Special Panels for 
Serious Crimes for Crimes against Humanity and 
Other Crimes)) ยังคงลอยนวล และอยู่นอกขอบเขต
ที่ศาลและกฎหมายของติมอร์-เลสเตควบคุมไปถึงได้ 
เชื่อกันว่า ส่วนใหญ่ผู้คนเหล่านี้พ�านักอยู่ในอินโดนีเซีย 
รัฐบาลปฏิเสธที่จะด�าเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่ง
ถือว่ารัฐบาลไม่ได้เคารพหลักการของสหประชาชาติใน
การไต่สวนคดีพลเมืองของอินโดนีเซียในติมอร์-เลสเต

ในเดือนกันยายน คณะกรรมการพิเศษว่าด้วยการ
สูญหายของบุคคล ปี 2540-2541 แห่งสภาผู้แทน
ราษฎรผลักดันให้รัฐบาลจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชน
เฉพาะกิจเพื่อไต่สวนคดีผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการ
บังคับให้สูญหาย คณะกรรมการพิเศษชุดนี้ยังได้
เรียกร้องให้รัฐบาลให้สัตยาบันกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
บุคคลทุกคนให้ปลอดจากการบังคับให้สูญหาย 
(International Convention for the Protection of all 
Persons from enforced Disappearance) อย่างไร
ก็ตาม รัฐบาลมิได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน
สิ้นปีนี้ 

โทษประหารชีวิต
ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม 
มีประชาชนอย่างน้อย 117 คนถูกตัดสินลงโทษโทษ
ประหารชีวิต ในเดือนกันยายน รัฐสภาภูมิภาคอาเจะห์
มีมติผ่านประมวลกฎหมายอาญาอิสลามท้องถิ่นซึ่ง
อนุญาตให้มีการลงโทษโดยการขว้างหินใส่จนถึงแก่
ชีวิตกรณีคบชู้และอนุญาตให้มีการเฆี่ยนถึง 100 ครั้ง
ส�าหรับกรณีรักร่วมเพศ ถึงแม้ว่า ผู้ว่าการรัฐอาเจะห์
ปฏิเสธที่จะลงนามในข้อบังคับที่ออกมาใหม่นี้ แต่
กฎหมายก็มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติในเดือนตุลาคม

สิทธิในสุขภาพอนามัย
อัตราการตายของมารดายังมีสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
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ชุมชนยากจนและชนชายขอบ 

ในเดือนกันยายน กฎหมายสุขภาพฉบับใหม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ สิ่งที่ต่างไปจากประมวลกฎหมาย
อาญาคือ กฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้มีการท�าแท้งได้
ในบางกรณี เช่น หากการตั้งครรภ์นั้นเป็นอันตรายต่อ
มารดาหรือบุตร หรือหากการตั้งครรภ์เป็นผลมาจาก
ถูกข่มขืนซึ่งส่งผลต่ออาการทางจิตที่เกิดขึ้นหลังเผชิญ
เหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น
วิจารณ์ว่า กฎหมายใหม่นี้ เลือกปฎิบัติต่อสตรีที่ยังไม่
แต่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้า
ถึงข้อมูลเพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ์

การเยี่ยม/รายงานของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
b คณะผู้แทนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเดิน
ทางไปอินโดนีเซียในเดือนเมษายน มิถุยายน และ
กรกฎาคม 
n Indonesia: Jailed for waving a flag – Prisoners 
of conscience in maluku (aSa 21/008/2009) 
n unfinished business: Police accountability in 
Indonesia (aSa 21/013/2009)

ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

จูมมะลี ไชยะสอน
บัวสอน บุบผาวัน

ยกเลิกในทางปฏิบัติ
6.3 ล้านคน

64.6 ปี
68/61 ต่อ 1,000

ร้อยละ 72.7

ผู้ขอลี้ภัยชาวลาวเชื้อสายม้งประมาณ 4,500 
คนถูกส่งกลับจากประเทศไทยไปลาว ทางการ
ลาวยังคงจำากัดเสรีภาพในการแสดงออก การ
ชุมนุมและการสมาคมอย่างเข้มงวด ทั้งยังไม่
อนุญาตให้มีสื่ออิสระ การขาดการเข้าถึงข้อมูล
ของคณะทำางานตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอิสระ
เป็นอุปสรรคต่อการประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา 
ที่ดินใหม่นำาไปสู่การบังคับไล่รื้อ ซึ่งเจ้าหน้าที่
รัฐกล่าวว่า กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินกลายเป็น
ปัญหาที่มีความกดดันมากที่สุดของประเทศ

ภูมิหลัง 
วันที่ 25 กันยายน ลาวให้สัตยาบันในกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political rights)  

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (un Convention 
on the rights of Persons with Disabilities) และ
อนุสัญญาต่อต้านการทุจริตในต�าแหน่งหน้าที่  
(un Convention against Corruption) ค�าสั่งรัฐบาล
ที่ให้มีการขึ้นทะเบียนสมาคมในประเทศมีผลบังคับ
ใช้ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นการอนุญาตให้ภาค
ประชาชนสังคมจัดตั้งกลุ่มได้เป็นครั้งแรก 

ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังยังมีสูง โดยครึ่งหนึ่งของเด็ก
ชนบทอายุต�่ากว่า 5 ปี เป็นโรคขาดสารอาหารเรื้อรัง 
และมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในท้องที่ห่างไกลและในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มิใช่ลาว-ไทย 

ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย
ในเดือนธันวาคม ทางการไทยและลาวร่วมกันผลักดัน
คนลาวเชื้อสายม้งราว 4,500 ออกจากประเทศกลับไป
ยังลาว คนลาวเชื้อสายม้งซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่แน่ชัด
ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อขอลี้ภัย แต่ไม่ได้รับ
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โอกาสให้เข้าด�าเนินการขอสถานภาพกับส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หน่วยงานด้าน
ผู้อพยพลี้ภัยขององค์กรสหประชาชาติ และถูกบังคับ
ส่งตัวกลับ ชาวลาวเชื้อสายม้งที่ถูกส่งตัวกลับสองสาม
ร้อยคนถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ที่ทางการจัดหาให้ รวมทั้ง
หมู่บ้านผาหลัก (Phalak)ในอ�าเภอกะสี (Kasi) แต่
ไม่สามารถระบุที่ตั้งและสภาพความเป็นอยู่ได้ ผู้
สังเกตการณ์อิสระไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงผู้อพยพ
กลับมาเหล่านี้ และไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะรองรับ
การอพยพกลับครั้งมหาศาลนี้ได้

เสรีภาพในการแสดงออก
รัฐบาลควบคุมการเสวนาในประเด็นสาธารณะอย่าง
เคร่งครัดรวมทั้งในสื่อและอินเตอร์เน็ต

•  10 ปีหลังการจ�าคุก นักกิจกรรมเรียกร้อง
ประชาธิปไตยที่รอดชีวิต 3 คนจากเหตุการณ์ที่
เรียกว่าการประท้วงเดือนตุลาคมยังคงถูกคุมขัง
อยู่ในเรือนจ�าจังหวัดสามเข (Samkhe) ถึงแม้ว่า 
พวกเขาจะมีก�าหนดพ้นโทษในวันที่ 25 ตุลาคม
ก็ตาม ทางการกล่าวว่า ทั้งสามคนนี้ได้รับโทษจ�า
คุก 20 ปี 

•   วันที่ 2 พฤศจิกายน กองก�าลังรักษาความมั่นคง
จับตัวชาวนาและคนอื่นๆ ประมาณ 300 คนที่
วางแผนจะประท้วงกรณีสูญเสียที่ดินและไม่ได้
รับการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมด
ถูกปล่อยตัวออกมา ยกเว้นอีก 9 คนซึ่งไม่รู้ว่าอยู่
ที่ไหนและมีชะตากรรมเช่นไร 

โทษประหารชีวิต
การพักโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติยังคงมีอยู่และ
ไม่มีรายงานว่า มีการประหารชีวิตเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีการเก็บรักษาความลับอย่างเข้มงวดใน
กรณีการใช้โทษประหารชีวิต

•  หญิงชาวอังกฤษถูกจับในปี 2551 ด้วยข้อสงสัย
ว่า ค้ายาเสพติดและถูกพิพากษาลงโทษประหาร
ชีวิต หลังการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม ศาล
เวียงจันทน์พิพากษาให้เธอจ�าคุกตลอดชีวิตตาม
เงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศหลังจากที่
พบว่า เธอตั้งครรภ์ ต่อมา เธอถูกส่งตัวไปรับโทษ
ที่ประเทศอังกฤษ 

 
สภาพเรือนจำา
ถึงแม้ว่ารัฐบาลพยายามควบคุมความลับอย่างเข้ม
งวด รายงานได้เปิดเผยให้เห็นสภาพอันแร้นแค้นใน
เรือนจ�าลาวและศูนย์กักกันของต�ารวจ ไม่มีอาหารและ
น�้าสะอาด เจ้าหน้าที่เรือนจ�าทุบตีนักโทษเพื่อเป็นการ
ลงโทษและมีการใช้ตรวนไม้กับนักโทษบางคน

เสรีภาพทางศาสนา
รายงานหลายฉบับจากจังหวัดสะหวันนะเขต  
(Savannaketh) และสาระวัน (Saravan) กล่าวถึง 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามบังคับชาวคริสเตียนให้
ยกเลิกความเชื่อของพวกเขา การสอบสวน การขู่เอา
ชีวิตและการคุกคามเป็นวิธีการที่ถูกระบุไว้ในรายงาน
และยังปรากฎว่า ผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์
จะเป็นตกเป็นเป้าโดยเฉพาะ
 
รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
n _ Laos: Submission to the un universal  
Periodic review (aSa 26/003/2009) 
n _ Laos: Peaceful protestersmust be released 
immediately (aSa 26/004/2009)
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เสรภีาพในการแสดงออกถกูจำากดั บลอ็กเกอร์ 
ถูกดำาเนินคดีและผู้เดินขบวนประท้วงอย่าง
สงบมักจะถูกจับเสมอ อย่างน้อยมีคน 2 คน
เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของตำารวจ 
แรงงานอพยพ ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยถูกจับ 
กักขัง และถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายในสถาน
กักกัน มาเลเซียปฎิเสธข้อเสนอแนะภายใต้
กระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน  
แห่งสหประชาชาติ (UN Universal Periodic 
Review, UPR) เพื่อรับประกันสิทธิการชุมนุม
อย่างสันติ และเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาว่า
ด้วยผู้ลี้ภัย (UN Refugee Convention) และ
อนุสัญญาสหว่าด้วยแรงงานผู้อพยพ (UN 
Migrant Workers Convention)
 
ภูมิหลัง
นาจิบ ตุน ราซัก (najib tun razak) ขึ้นเป็นนายก
รัฐมนตรีในเดือนเมษายน หลังจากสมาชิกพรรคลาออก 
3 ราย ความตึงเครียดทางการเมืองมีเพิ่มขึ้นในรัฐเประ  
(Perak state) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวง
กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) และเคยถูกควบคุม
โดยพรรคฝ่ายค้านพรรคพันธมิตรประชาชน (People’s 
alliance, Pa) หลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรี 
สุลต่านแห่งเประสั่งให้มุขมนตรีแห่งรัฐจากพรรค
พันธมิตรประชาชนลาออกในเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่าง
การประชุมสมัชชารัฐในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ผู้แทน
รัฐบาลแนวร่วมแห่งชาติ (national Front) แซมบรี  
อับดุล คาดีร์ (Zambry abdul Kadir) ถูกคาดหวังว่า 
จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมุขมนตรีแห่งรัฐ โฆษกพรรค
ฝ่ายค้าน ว. ศิวะกุมาร (v. Sivakumar) กลับถูกบังคับ

ให้ออกจากการประชุมโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ การจับกุม
ช่วงสั้นๆ เกิดขึ้นอีกหลายสิบครั้งก่อนและหลังการ
ประชุมสมัชชา

เสรีภาพในการแสดงออก
เสรีภาพในการแสดงออกถูกบั่นทอนอย่างรุนแรง พร้อม
กับที่ทางการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมทั้งกฎหมาย
ว่าด้วยการสื่อสารและมัลติมีเดีย ปี 2541 (Communi-
cation and multimedia act 1998, Cma) เพื่อจัดการ
กับความคิดเห็นเชิงวิพากษ์

•  ช่องทางข่าวเสรี มาเลเซียกินี (malaysiakini) 
รายงานและเผยแพร่วิดีโอ 2 เรื่องเกี่ยวกับการ
ประท้วงที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมโดยชาวมุสลิม
ที่ต่อต้านการย้ายวัดฮินดูมายังละแวกบ้านของ
พวกเขา หน่วยงานควบคุมอินเตอร์เน็ตของ
รัฐบาลสั่งให้มาเลเซียกินีถอดเอาวิดีโอนั้นออก 
ทั้งขู่ว่าจะด�าเนินคดีกับพวกเขาภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการสื่อสารและมัลติมีเดีย ปี 2541 ด้วย
ข้อหาลงเนื้อหาไม่เหมาะสม แต่ก็ยังไม่มีการ 
ตั้งข้อกล่าวหาใดๆ 

•  หลังจากการปราบปรามบล็อกเกอร์ในเดือน
มีนาคม บล็อกเกอร์ 8 คนถูกจ�าคุกและเสียค่า
ปรับหลังจากถูกจับกุมในข้อหาภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการสื่อสารฯ ปี 2541 จากการลงข้อความ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับสุลต่าน
แห่งเประท่ามกลางวิกฤติการณ์ทางการเมืองของ
รัฐ สมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านการ์ปาล ซิงห์ (Parkal 
Singh) ถูกตั้งข้อหาภายใต้พระราชบัญญัติว่า

มาเลเซีย
มาเลเซีย
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน มีซาน ไซนัล อาบิดิน 
นาจิบ ตุน ราซัก (แทนอับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวีในเดือนเมษายน)

ยังใช้อยู่
27.5 ล้านคน

74.1 ปี
12/10 ต่อ 1,000

ร้อยละ 91.9
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ด้วยการก่อความไม่สงบ (Sedition act) จาก
การขู่ที่จะฟ้องสุลต่าน โดยอ้างว่าสุลต่านฝ่าฝืน
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ บล็อกเกอร์คนหนึ่งยอมรับ
ผิดในคดีที่ยังไม่มีการตัดสิน ทั้งหมดถูกปล่อยตัว
จากการประกันตัว

•  โมฮัมมัด อาสรี ไซนุล อะบิดิน (mohamad asri 
Zainul abidin) ผู้น�าทางศาสนาถูกตั้งข้อกล่าว
หาในเดือนพฤศจิกายนภายใต้กฎหมายบริหาร
อิสลามแห่งเซลังงอร์ (Selangor Islamic  
administration enactment) กรณีที่จัดงาน
ปาฐกถาทางศาสนาโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ทางการ การพิจารณาไต่สวนคดีของเขายังไม่มี
ความคืบหน้า ขณะที่เขาได้รับการประกันตัวเป็น
อิสระ หากได้รับการพิสูจน์ว่าผิดจริง เขาจะถูกจ�า
คุกเป็นเวลา 2 ปีและ/หรือปรับสูงถึง 3,000 ริงกิต 
มาเลเซีย (873 ดอลล่าร์สหรัฐ) 

•  ในเดือนตุลาคม รายงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
หลายฉบับกล่าวโทษกลุ่ม Sisters in Islam 
องค์กรด้านสิทธิสตรีหลังจากที่พวกเธอวิพากษ์
วิจารณ์การเฆี่ยนด้วยหวายซึ่งเป็นการลงโทษของ
ชาวมุสลิม ผู้น�าองค์กร 2 คนถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
สอบสวนภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยการปลุก
ระดมต่อต้านรัฐบาล (Sedition act)

การจับกุมและคุมขังโดยพลการ
ในความพยายามที่จะปราบปราบผู้มีความเห็นต่าง 
ทางการจับกุมผู้ประท้วงอย่างสันติหลายร้อยคน และ
กักขังพวกเขานานถึง 24 ชั่วโมง นักโทษทางความคิด
ซึ่งเป็นผู้น�าของกองก�าลังปฏิบัติการเพื่อสิทธิชาวฮินดู 
(Hindu rights action Force, HInDraF) 5 รายที่ถูก
กักขังภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน  
(Internal Security act, ISa) ได้รับการปล่อยตัว 
นักโทษอีก 10 คนที่ถูกกักขังภายใต้พระราชบัญญัติ
ฉบับเดียวกันนี้ได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกัน มี
รายงานว่า ประชาชนอีก 9 คนยังถูกคุมขังอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในนี้

•  หว่อง ชิน ฮวต (Wong Chin Huat) ถูกจับกุมใน
เดือนพฤษภาคมภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การปลุกระดมต่อต้านรัฐบาล หลังการประท้วง

ต่อต้านรัฐบาลต่อกรณีวิกฤติรัฐเประ ในเดือน
เดียวกัน โมฮัมหมัด ซาบูร์ (mohamad Sabur)
รองประธานพรรคฝ่ายค้าน อิสลามมาเลย์  
(Pan-malaysian Islamic Party, PaS) และคน
อื่นๆ อีกอย่างน้อย 14 คนถูกจับโทษฐานเข้าร่วม
หรือวางแผนการประท้วงกรณีวิกฤติรัฐเประ ต่อ
มา ทนายความ 5 คนซึ่งว่าความให้กับคนทั้ง 14 
คนนี้ถูกจับ พวกเขาถูกปล่อยตัวหลังถูกคุมขัง
หนึ่งคืน

•  ในเดือนสิงหาคม ประชาชนเกือบ 600 คนถูก
จับกุมเป็นเวลาสั้นๆ หลังการรณรงค์ต่อต้าน 
พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน มีคน 6 
คนถูกกักตัวข้ามคืน รวมทั้งรองประธานพรรค
พันธมิตรประชาชนศิวะระสา ราซีอะห์  
(Pa vice-President Sivarasa rasiah)

•  ในเดือนกันยายน สมาชิกของกองก�าลังปฏิบัติ
การเพื่อสิทธิชาวฮินดู 16 คนรวมทั้งอดีตผู้ต้องขัง
ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน พี. อุธ
ยากุมาร์ (P. uthayakumar) ถูกคุมตัวในเวลา
เพียงสั้นๆ ขณะที่พยายามถือเทียนประท้วงใน
กรุงกัวลาลัมเปอร์

การเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว
•  มีการค้นพบหลักฐานการทรมานมากมายตามตัว

ของคูกัน อนันธาน (Kugan ananthan) ซึ่ง 
เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว ในเดือนตุลาคม 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจนายหนึ่งถูกตั้งข้อกล่าวหาว่า 
เป็นสาเหตุของการท�าร้ายร่างกายอย่างทารุณ

•  ในเดือนกรกฎาคม โต๊ะห์ เบง ฮ็อค (teoh Beng 
Hock) เลขานุการผู้น�าพรรคฝ่ายค้านเสียชีวิตหลัง
จากตกลงมาจากชั้นบนของส�านักงานใหญ่คณะ
กรรมาธิการต่อต้านการทุจริตแห่งมาเลเซีย  
(the malaysian anti-Corruption Commission) 
ในเซลังงอร์ ซึ่งในตอนเย็นก่อนนั้น เจ้าหน้าที่
ต�ารวจน�าเขามาสอบสวนในฐานะที่เป็นพยาน
ในการสืบสวนกรณีที่รัฐบาลใช้เงินกองทุนรัฐโดย
มิชอบ การไต่สวนคดีมรณกรรมนี้ยังคงด�าเนิน
การอยู่ 
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ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
รายงานการละเมิดทางเพศ รวมทั้งการข่มขืนผู้หญิง
และเด็กหญิงชาวปีนัน (Penan)ในหมู่บ้านบารัม 
(Baram) รัฐซาราวัค (Sarawak)โดยคนงานบริษัท 
ท�าไม้เป็นที่มาของการตีพิมพ์รายงานในเดือนกันยายน
โดยคณะท�างานเฉพาะกิจของรัฐเพื่อสืบสวนกรณีดัง
กล่าว รายงานยืนยันว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงที่มีอายุ
เพียง 10 ขวบถูกข่มขืนโดยพนักงานบริษัทท�าไม้  
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธการมีส่วน
เกี่ยวข้องของพนักงานบริษัทต่อกรณีข่มขืน ดังนั้น
ต�ารวจจึงยุติการสืบสวนต่อ

ความทารุณ ไร้มนุษยธรรมและการทำาโทษ 
ที่ไม่เคารพศักดิ์ศรี
ประชาชนยังคงถูกเฆี่ยนจากการกระท�าผิดกรณีต่างๆ 

•  ในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลประกาศว่า ตั้งแต่
ปี 2545 รัฐบาลได้ลงโทษโดยการเฆี่ยนผู้อพยพ
จ�านวน 47,914 คนโทษฐานท�าผิดกฎหมายการ
เข้าเมือง เฉพาะในปี 2551 มีผู้ถูกเฆี่ยนถึง  
ถึง 34,923 คน

•  ในเดือนกรกฎาคม ศาลสูงชารีอะห์ในรัฐปะหัง 
(Pahang) พิพากษาตัดสินให้เฆี่ยนการ์ติกา เดวี  
(Kartina Devi) 6 ครั้งและปรับโทษฐานดื่ม
แอลกอฮอล์ ในเดือนกันยายน นาซารูดิน กามา
รุดดิน (nazarudin Kamar) ถูกพิพากษาให้
ถูกเฆี่ยน 6 ครั้งและจ�าคุก 1 ปีโทษฐานดื่ม
แอลกอฮอล์ โมฮัมมัด ชาห์ริน (mohamad  
Shahrin) และนาเดียห์ ฮัสซิน (nadiah Hussin) 
ถูกพิพากษาโดยศาลอิสลามรัฐเซลังงอร์ให้ถูก
เฆี่ยน 6 ครั้งโทษฐานที่พยายามมีเพศสัมพันธ์
ก่อนการสมรส ผู้ที่ถูกลงโทษทั้งหมดนี้เป็นชาว
มุสลิม

ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ
ผู้อพยพ รวมทั้งผู้ขอลี้ภัยและผู้ลี้ภัย มักจะถูกจับกุม
และถูกคุมขังเป็นเวลานาน 

บุคคลเหล่านี้มักถูกจับกุมและกักกันตัวเป็นระยะเวลา
นาน รัฐบาลไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างผู้อพยพ 
ผู้ขอลี้ภัยและผู้ลี้ภัย จนถึงเดือนพฤษภาคม ส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหน่วยงาน
ด้านผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียน
บุคคลในความดูแล (people of concern) จ�านวน 
49,000 คน ร้อยละ 89 มาจากพม่า และมีผู้ขอลี้ภัยอีก
ประมาณ 45,000 คนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ศูนย์กักกันตัวยังคงมีสภาพต�่ากว่ามาตรฐานสากลยิ่ง
นกั มรีายงานเกีย่วกบัอาหารทีไ่ม่เพยีงพอ โภชนาการต�า่ 
สุขอนามัยที่เลวร้าย และการละเมิดทางกายภาพ

•  ในเดือนพฤษภาคม นักโทษจากพม่า 2 คน 
เสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนู ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบคทีเรีย
ที่มีสาเหตุมาจากการสัมผัสน�้าที่ปนเปื้อนน�้า
ปัสสาวะสัตว์ ที่สถานกักกัน Juru Immigration 
Depot เดือนสิงหาคม ผู้ต้องขังที่สถานกักกัน 
KLIa Immigration Depot เสียชีวิตหลังจาก 
ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก H1n1 ส่วนผู้ต้องขังคนอื่นๆ  
ถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย
สาเหตุของโรคร้ายแรงทั้งสองนี้

โทษประหารชีวิต
อย่างน้อยที่สุด ศาลสูงพิพากษาลงโทษประหารชีวิต
นักโทษ 68 รายขณะที่ยังไม่ทราบจ�านวนผู้ถูกประหาร
ชีวิตแน่ชัด มาเลเซียไม่สนับสนุนกระบวนการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติที่เสนอให้
มีการพักโทษประหารชีวิตหรือยกเลิกเสีย ทั้งยังไม่เปิด
เผยจ�านวนครั้งที่ด�าเนินการประหารอีกด้วย 

การเยี่ยม/รายงานของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
b คณะผู้แทนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเดิน
ทางไปมาเลเซียในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 
n _ malaysia: end caning as a punishment for all 
offences (aSa 28/006/2009)
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นักโทษการเมืองเกือบ 2,200 คนยังอยู่ใน 
ห้องขัง ส่วนใหญ่ถูกคุมขังอยู่ในสภาพ 
เลวร้ายและนักโทษจำานวนมากเผชิญความ
ทุกข์ทรมานกับสุขภาพกายและจิตที่ยำ่าแย่ 
ทางการจับนางออง ซาน ซู จี เลขาธิการ
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย 
(National League for Democracy: NLD) 
พรรคฝ่ายค้านหลัก และสั่งกักบริเวณเธอ 
ต่ออีก 18 เดือน การต่อสู้ทวีความเข้มข้นขึ้น
ระหว่างทหารและพันธมิตรกองกำาลัง 
ติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยง กับกลุ่ม
ต่อต้านติดอาวุธกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติ
กะเหรี่ยง (Karen National Liberation Army: 
KNLA) การสู้รบนี้มาพร้อมกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างรุนแรงและทำาให้คน 
นับพันต้องลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างประเทศไทย ทางการยังคงพุ่งเป้าไปที่ 
นักเคลื่อนไหวชนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านในหลายรูปแบบต่อนโยบาย การ
ปฏิบัติงาน และโครงการต่างๆ ของรัฐบาล
 
ภูมิหลัง
ในเดือนสิงหาคม นางออง ซาน ซู จี ได้รับอนุญาตให้
พบกับวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา และเดือนตุลาคม 
เธอได้พบกับเจ้าหน้าที่ประสานงานรัฐบาลของเธอเป็น
ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ทั้งนี้ ในเดือน 
พฤศจิกายน เธอพบกับคณะผู้แทนระดับสูงจาก
สหรัฐอเมริกา 

ในเดือนเมษายน สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ 

(State Peace and Development Council: SPDC  
รัฐบาลทหาร) เสนอให้กลุ่มติดอาวุธที่เป็นชนกลุ่มน้อย 
ทางชาติพันธุ์ตกลงหยุดยิงกับรัฐบาลและท�าหน้าที่
เป็นกองก�าลังคุ้มกันตามแนวชายแดนภายใต้การ
บัญชาการของ SPDC เพื่อเตรียมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น 
ในปี 2553 ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่
ปี 2533 ซึ่งการเจรจาและการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธ
เหล่านั้นยังคงด�าเนินไปตลอดทั้งปี จนถึงสิ้นปี มีเพียง 
9 กลุ่มเท่านั้นที่ยอมรับข้อเสนอ เหตุผลที่กลุ่มติดอาวุธ
ส่วนใหญ่ปฏิเสธคือ กลัวที่จะสูญเสียดินแดนหรือ
อ�านาจการควบคุม

การบรรเทาทุกข์ การฟื้นฟูและการพัฒนาหลัง
เหตุการณ์ภัยพิบัติพายุไซโคลนนาร์กีส ปี 2551 ยังคง 
ด�าเนินต่อไปในขณะที่ในรัฐชิน (Chin) และยะไข่ 
(rakhine) เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก พม่า
เริ่มสร้างรั้วกั้นพรมแดนกับบังคลาเทศ ซึ่งท�าให้ความ
ตึงเครียดระหว่างสองประเทศเพิ่มขึ้น ประชาคม
ระหว่างประเทศแสดงความห่วงใยว่า รัฐบาลพม่าอาจ
แสวงหาสมรรถนะด้านนิวเคลียร์

นักโทษการเมือง 
ถึงแม้ว่า รัฐบาลจะปล่อยนักโทษกว่า 13,000 คนใน
เดือนกุมภาพันธ์และกันยายน แต่ในจ�านวนนี้มีนักโทษ
การเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักเพียง 158 คนเท่านั้น รวมทั้ง 
นักโทษทางความคิด 5 คน คือ มา ขิ่น ขิ่น เลห์  
(ma Khin Khin Leh) อู ซอว์ เนง เนง (u Saw naing 
naing) อู ซู ฮัน (u Soe Han) โก อัง ตุน (Ko aung 
tun) และ เคง ควง ซาน (Khaing Kaung San) พวก
เขาเหล่านี้ถูกจ�าคุกนานประมาณ 10 ปี มีประชาชน

พม่า
สหภาพพม่า
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย
พลเอก เต็งเส่ง

ยกเลิกในทางปฏิบัติ
50 ล้านคน

61.2 ปี
 1020/102 ต่อ 1,000

ร้อยละ 89.9
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อย่างน้อย 50 คนถูกจับกุมระหว่างการปล่อยตัว
นักโทษในเดือนกันยายนและในช่วงสิ้นปี ขณะนี้ยังมี
นักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่เกือบ 2,200 คน

•  ในเดือนมกราคม ศาลพิพากษาตัดสินจ�าคุก 
โบ มิน ยู โค (Bo min Yu Ko, Phyo Gyi - โพยี)  
สมาชิกสหภาพนักศึกษาแห่งสหพันธ์พม่า 
(Burma Federation of Students union)  
เป็นเวลา 104 ปีด้วยข้อกล่าวหาต่างหลากหลาย
ข้อหารวมทั้งความผิดอีก 6 คดีภายใต้กฎหมาย
คนเข้าเมือง (Immigration act) 

•  ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ชายชาวอเมริกัน
ไม่ทราบชื่อเข้าไปในบ้านพักของออง ซาน ซู จี 
ทางการจับเธอข้อหาละเมิดข้อบังคับของการ
กักขังในบ้านพักซึ่งด�าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2546 
หลังการพิจารณาคดีที่เปิดเผยบางส่วนในเรือนจ�า 
อินเส่ง กรุงย่างกุ้ง เธอถูกพิพากษาตัดสินให้รับ
โทษใช้แรงงานอย่างหนักเป็นเวลา 3 ปี แต่โทษ
ถูกลดลงซึ่งเป็นการเพิ่มระยะเวลาการกักตัวใน
บ้านพักอีก 18 เดือน  

•  ในเดือนกันยายน ทางการกักตัว เขียว ซอว์ ลวิน  
(Kyaw Zaw Lwin – หรอื น ีน ีอองnyi nyi aung)  
ชายชาวพม่าที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา 
เมื่อเขาเดินทางมาถึงพม่าเพื่อเยี่ยมครอบครัว ซึ่ง
สมาชิก 4 คนเป็นนักโทษทางความคิด ในระหว่าง
การควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ผู้คุมทรมานเขียว 
ซอว์ ลวินและปฏิเสธที่จะให้เขาได้รับการรักษา
พยาบาล ในเดือนตุลาคม เขาถูกพิจารณาคดี
ฉ้อโกงและปลอมแปลงเอกสาร ทางการประกาศ
ต่อสาธารณะว่า เขียว ซอว์ ลวินอาจถูกตัดสิน
ประหารชีวิตหากมีความผิดจริง 

สภาพเรือนจำา
ทางการยังคงส่งและแยกนักโทษการเมืองออกไป
ให้ไกลจากครอบครัวและมิตรสหายของพวกเขา 
แม้จะแจ้งกับทางคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (un Human rights Council) ในเดือน
มีนาคมว่า มีการเยี่ยมนักโทษและนักโทษได้รับการ
ดูแลทางสุขภาพที่เพียงพอ นักโทษการเมืองอย่างน้อย 
220 คน ถูกย้ายไปสถานกักขังที่ห่างไกลตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2551 ท�าให้ครอบครัวมีความยากล�าบาก
ในการจะให้ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นได้ สภาพเรือนจ�า
ยังคงย�่าแย่อย่างที่สุด รวมทั้งการไม่มีอาหาร น�้า และ
การรักษาพยาบาลที่เพียงพอ และทางการมักจะขัง
เดี่ยวนักโทษการเมืองเสมอ

•  ในเดือนมีนาคม ฮลา เมียว เนือง (Hlamyo 
naung) นักเคลื่อนไหวถูกจองจ�าในคุกที่ห่าง
ไปจากบ้านของเขาถึง 1,500 กิโลเมตร เขาอยู่
ในสภาพที่อันตรายซึ่งท�าให้เกือบสูญเสียการ
มองเห็น เขาตาบอดไปแล้วหนึ่งข้างหลังจาก
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์
เฉพาะทาง

•  ต้นเดือนมีนาคม โค ตัย เขียว (Ko Htay Kywe) 
ผู้น�านักศึกษาถูกคุมตัวออกไปไกลจากครอบครัว
ของเขากว่า 1,100 กิโลเมตร เขาถูกขังมิให้มีการ
ติดต่อกับภายนอกและถูกแยกให้ขังเดี่ยว เจ้า
หน้าที่ทัณฑสถานข่มขู่นักโทษคนอื่นว่า พวกเขา
จะได้รับโทษอย่างรุนแรงหากมาคุยกับ โค ตัย 
เขียว  
 

•  ในเดือนมีนาคม ซู ซู นเว (Su Su nway)  
นักรณรงค์ของ nLD ป่วยต้องรักษาตัวในเรือนจ�า
ที่อยู่ห่างจากบ้านของเธอกว่า 1,000 กิโลเมตร 
เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานให้การรักษาทางจิตแก่เธอ
ซึ่งยิ่งท�าให้สภาพของเธอย�่าแย่ลงไปอีก เธอถูก
แยกให้ขังเดี่ยวเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการลงโทษต่อ
ความผิดหลายคดีและถูกปฏิเสธไม่ให้ครอบครัว
มาเยี่ยม 

•  ในเดือนพฤษภาคม ซาร์กานาร์ (Zarganar)  
นักแสดงตลกและนักเคลื่อนไหวซึ่งถูกคุมตัว
ไกลออกไปจากบ้านของเขาถึง 1,400 กิโลเมตร 
ต้องการการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน 
อันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพหลายประการ  
รวมทั้งโรคหัวใจโต เขาหมดสติในเดือนเมษายน
และถูกน�าส่งโรงพยาบาล 10 วันหลังจากนั้น 
จากการไปเยี่ยมที่เรือนจ�า myitkyina ในวันที่ 
7 ธันวาคม น้องสะใภ้ของเขายืนยันว่า เขาทน
ทรมานกับอาการคันจากโรคผิวหนังอย่างรุนแรง 
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การพุ่งเป้าไปที่ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์
รัฐบาลยังคงพุ่งเป้าไปที่นักเคลื่อนไหวซึ่งเป็นชนกลุ่ม
น้อยทางชาติพันธุ์ที่ท�าการรณรงค์ประเด็นทางการเมือง 
สิ่งแวดล้อม และ/หรือศาสนา และที่ให้การหรืออ้างว่า
สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพันธุ์และกลุ่มติดอาวุธ 

•  ในเดือนมกราคม ทางการจับ ทุบตีและจ�าคุก
หญิงและชายชาวยะไข่อย่างน้อย 19 คนข้อหา
ครอบครองเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย และเอกสารส�าหรับเตรียมจัดตั้ง
องค์กรทางการเมือง พวกเขาถูกตัดสินจ�าคุกเป็น
เวลา 5 ถึง 7 ปี 

•  ในเดือนมกราคม ทหารทุบตีผู้หญิงชาวไทใหญ่
หลายครั้งหลังจากที่กล่าวหาว่าเธอให้ข้าวสารแก่
กองก�าลังชาวไทใหญ่และเป็นผู้น�าทางให้พวกเขา

 
•  ในเดอืนกมุภาพนัธ์ ต�ารวจจบักมุเยาวชนชาวคะฉิน่  

2 คนในข้อหาเข้าเว็บไซต์ต้องห้ามเกี่ยวกับพม่า 

•  ในเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายน ทางการ
จับตาดูกลุ่มหยุดยิง พรรครัฐมอญใหม่ (new-
mon State Party: nmSP) มากขึ้น และ บ่อยครั้ง
มีการสอบถามเกี่ยวกับการติดต่อกับสื่อ

•  ในเดือนมิถุนายน ทางการรัฐยะไข่จับกุม โซ โซ 
(Soe Soe) ในข้อหาติดต่อกับกลุ่มต่อต้านที่อยู่
นอกประเทศและพพิากษาจ�าคกุเธอเป็นเวลา 6 ปี 

ในรัฐยะไข่ การสังหารชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาอย่าง
เป็นระบบยังมิได้ลดน้อยลงเลย ส่งผลให้ชาวโรฮิงญา
นับพันหนีไปยังบังคลาเทศ ไทยหรือมาเลเซียโดยทาง
เรือ ในเดือนมกราคม ทหารเรือพม่าสกัดเรือล�าหนึ่งซึ่ง
เพิ่งออกจากพม่า และควบคุมชาวโรฮิงญา 78 คนไว้
บนเรือนาน 6 วัน ทั้งยังทุบตีพวกเขาอย่างรุนแรงก่อน
ที่จะส่งกลับทะเล ในเดือนเมษายน การประชุมระดับ
ภูมิภาค กระบวนการบาหลี (Bali Process) รัฐบาล
ประกาศต่อสาธารณะโดยปฎิเสธการยอมรับว่าชาวโร
ฮิงญาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศหรือ
ในฐานะเป็นพลเมืองของพม่า 

การจับกุมและการคุมขังในช่วงไซโคลน
นาร์กีส
มีอาสาสมัครอย่างน้อย 29 คนซึ่งช่วยงานบรรเทาทุกข์
หลังจากไซโคลนนาร์กีสถล่มพม่าในเดือนพฤษภาคม 
2551 ที่ยังคงถูกคุมขังในข้อหาท�ากิจกรรมซึ่งทางการ
เห็นว่า เกี่ยวข้องกับการเมือง อย่างน้อยอาสาสมัคร
เหล่านี้ไม่น้อยกว่า 18 คนถูกตัดสินให้จ�าคุกเป็นเวลา 
10 ถึง 35 ปี

•  ในเดือนตุลาคม ทางการจับกุมประชาชนอย่าง
น้อย 10 คนในข้อหารับบริจาคสิ่งของหรือปัจจัย
บรรเทาทุกข์จากต่างประเทศ อย่างน้อย 5 คน
เป็นสมาชิกขององค์กรท้องถิ่น Lin Let Kye 
(“ดาวจรัสแสง”) ที่ท�าหน้าที่ด้านกิจกรรมบรรเทา
ทุกข์และกิจกรรมทางสังคม 

การพิพาทด้วยกันด้วยอาวุธและการพลัดถิ่น
กองทัพพม่ายังคงโจมตีกองก�าลังติดอาวุธซึ่งเป็น 
ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โดยมักจะมุ่งเป้าไป
ที่พลเรือนและเป็นสาเหตุให้เกิดการพลัดถิ่นอย่าง 
กว้างขวาง ในเดือนมิถุนายน การปะทะระหว่างทหาร
และกองก�าลังกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย  
(Democratic Karen Buddhist army: DKBa) ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล ท�าให้พลเรือนชนกลุ่มน้อย
ชาวกะเหรี่ยงจ�านวนมากพลัดถิ่นภายในประเทศ และ
มีผู้ลี้ภัยกว่า 4,800 คนต้องหนีเข้ามายังประเทศไทย 
ทั้งนี้ DKBa บังคับเกณฑ์ประชาชนให้มาแบกของหรือ
ช่วยงานทหาร ท�าลายหมู่บ้านร้าง และฝังลูกระเบิด
หลังจากที่ชาวบ้านเดินทางหนีออกไป

เดือนสิงหาคม มีเหตุการณ์โจมตีที่รุนแรงที่สุดในรอบ 
10 ปีกับกองก�าลังกู้ชาติไทใหญ่ (Shan State army-
South) และพลเรือนชาวไทใหญ่กว่า 10,000 คนถูก
บังคับให้เคลื่อนย้าย ส่วนใหญ่เป็นการพลัดถิ่นภายใน
ประเทศ การโจมตีมีลักษณะเฉพาะคือการสังหารโดย
มิชอบด้วยกฎหมายและการละเมิดทางเพศ อีกทั้งใน
เดือนสิงหาคม ทหารปะทะกับกองก�าลังโกกั้ง  
(myanmar national Democratic alliance army)  
ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวโกกั้ง (Kokang) กว่า 3,000 
คนต้องหนีไปยังประเทศจีน ต่อมาภายหลัง เกือบ
ทั้งหมดเดินทางกลับมายังพม่า จ�านวนผู้พลัดถิ่น
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 คน 
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การละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทหารกระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงกับ
โครงการพัฒนาของทางการต่างๆ รวมทั้งการบังคับ
ใช้แรงงาน การสังหาร การทุบตี การยึดเอาที่ดิน การ
บังคับท�าการเกษตร การจ�ากัดเสรีภาพในการเดินทาง 
และการยึดเอาทรัพย์สิน กองก�าลังทหารดูแลความ
ปลอดภัยให้กับโครงการท่อก๊าซยาดานา (Yadana)  
เยตากุน (Yetagun) และกันบวก-เมียง กะเลย์  
(Kanbauk-myiang Kalay) ในเขต tanintharyi  
รัฐกะเหรี่ยง (Kayin State) บังคับให้พลเรือนท�างานใน
ค่ายทหาร ถนนและป้อมคุ้มกัน ทางการยังยึดที่ดินโดย
ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการก๊าซเฉว่ 
(Shwe gas project ) ในรัฐยะไข่อีกด้วย ทั้งยังมุ่งเป้า
ไปที่ชาวบ้านที่ต้องสงสัยว่า ต่อต้านหรือตั้งข้อวิจารณ์
เกี่ยวกับโครงการ มีการจับกุม ควบคุมตัวและสอบ
ปากค�าชาวบ้าน ซึ่งท�าให้ชาวบ้านบางส่วนต้องหนีออก
ไปจากพื้นที่

ทหารเด็ก
กองทัพพม่าและกองก�าลังที่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลยังคงมีการเกณฑ์และใช้การกักขังทหารเด็ก
อย่างเป็นระบบ ทั้งทางตรงและโดยผ่านตัวแทน
ต่างๆ ซึ่งกองก�าลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยก็มีการเกณฑ์
ทหารเด็กเช่นเดียวกัน รัฐบาลไม่สามารถท�าให้แผน
ปฏิบัติการต่อต้านการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็กให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งที่ได้เคยให้ค�ามั่นด้วย
วาจาในเดือนกันยายน ปี 2550 ว่า จะด�าเนินการใน 
“อนาคตอันใกล้นี้” แต่รัฐบาลก็มิได้ด�าเนินการใดๆ ที่จะ
พัฒนาไปสู่การปลดอาวุธอย่างเป็นทางการ การยกเลิก
การระดมพล หรือกระบวนการกลับคืนเด็กสู่ครอบครัว 

องค์การแรงงานระะหว่างประเทศ (ILO) ยังคงได้รับ
รายงานและหยิบยกกรณีการเกณฑ์ทหารเด็กโดยเจ้า
หน้าที่รัฐ ปลายปีที่ผ่านมา ILO ได้รับค�าร้องทุกข์ 131 
ฉบับเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารที่ต�่ากว่าเกณฑ์อายุตั้งแต่
ปี 2550 ทั้งนี้ มีเด็ก 59 คนถูกปล่อยตัวออกมาจาก
กองทัพ ทางการยังยืนยันว่า เด็กเข้าร่วมทางทหารด้วย
ความสมัครใจ และลงโทษสถานเบากับผู้กระท�าความ
ผิดในการเกณฑ์ทหารเด็กที่อายุต�่ากว่าเกณฑ์โดยการ
ต�าหนิตักเตือนเท่านั้น ทางการยังปล่อยตัวทหารเด็ก
จ�านวน 3 ใน 4 คนซึ่งก่อนหน้านั้นถูกตัดสินและจ�าคุก
โทษฐานที่หนีทหาร 

การตรวจสอบระดับสากล
ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ที่ปรึกษาพิเศษ
เลขาธิการสหประชาชาติ (un Secretary-General’s
Special adviser) เดินทางเยี่ยมพม่าและเสนอรายงาน
ต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (un
Security Council) เดือนกุมภาพันธ์ ผู้แทนพิเศษแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
พม่า (un Special rapporteur on the situation of 
human rights) เดินทางไปพม่า และเสนอรายงาน
ต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (un 
Human rights Council ) รัฐมนตรีกระทรวงการต่าง
ประเทศของไทยจัดการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับ
สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen national union: 
Knu) โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลพม่า ส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเดินทางเยี่ยม
พม่าในเดือนมีนาคม ในเดือนเมษายนและมิถุนายน มี
การจัดการประชุมกระบวนการบาหลีซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อยับยั้งการค้ามนุษย์ การลักลอบขนคนเข้าเมืองและ
การป้องกันการย้ายถิ่นอย่างผิดกฎหมายในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก นอกจากนั้น ก็ยังมีการหารือถึง
สถานการณ์ชาวโรฮิงญาในพม่าอีกด้วย 

หลังการจับกุมออง ซาน ซู จี คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติออกแถลงการณ์ผ่านสื่อแสดงความ
ห่วงใยและเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมด 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(aSean) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
และผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในพม่าออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการ
จับกุมนางออง ซาน ซู จี สหภาพยุโรปก็คว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจกับพม่าหนักมากยิ่งขึ้น

ในเดือนมิถุนายน เลขาธิการสหประชาชาติเดินทาง
เยี่ยมพม่า คณะผู้แทนสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องเด็ก
และความขัดแย้งกันด้วยก�าลังอาวุธ(un repre-
sentative for Children and armed Conflict) เดิน
ทางเยี่ยมพม่าในเดือนกรกฎาคม ในเดือนสิงหาคม 
สหประชาชาติหารือกับรัฐบาลในการพัฒนาแผน
ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กใน
ความขัดแย้งกันด้วยก�าลังอาวุธภายใต้มติคณะมนตรี
ความมั่นคงที่ 1612 และ 1882 ในเดือนตุลาคม คณะ
ท�างานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
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ออกข้อสรุปเกี่ยวกับเด็กและความขัดแย้งกันด้วย
ก�าลังอาวุธในพม่า ในเดือนธันวาคม สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติรับมติเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในพม่า

หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเพิ่มรายชื่อบุคคลและเครือข่าย
ธุรกิจซึ่งจะถูกคว�่าบาตรทางการเงินในเดือนมกราคม 
และประกาศออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ว่า จะจัดให้มี
การพิจารณาทบทวนนโยบายต่อประเทศพม่า ในเดือน
กันยายน สหรัฐอเมริกามีการสรุปว่า จะยังคงการคว�่า
บาตรทางเศรษฐกิจแต่จะเริ่มการเจรจากับรัฐบาลพม่า 
ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม วุฒิสมาชิกสหรัฐเดินทาง
เยี่ยมพม่า และเมื่อเดือนพฤศจิกายน รัฐบาลสหรัฐฯ 
ส่งคณะผู้แทนระดับสูงไปพม่า

โทษประหารชีวิต 
ในเดือนตุลาคม ศาลใน Laogai รัฐฉานพิจารณา
ตัดสินประหารชีวิตทหารเด็กอย่างน้อย 1 คน โทษฐาน
ที่ฆ่าบุคคลที่อาจจะเป็นทหารเด็กเช่นเดียวกัน 

รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
n _ Open letter to the governments of Bangla-
desh, India, Indonesia, malaysia, myanmar and 
thailand on the plight of the rohingyas (aSa 
01/001/2009)
n _ myanmar: Daw aung San Suu Kyi’s new 
sentence “shameful”, 11 august 2009

ฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

กลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย
ยกเลิกแล้วสำาหรับความผิดทุกประเภท

92 ล้านคน
71.6 ปี

32/21 ต่อ 1,000
ร้อยละ 93.4

ในปี 2553 รัฐบาลได้กำาหนดเส้นตายแผน
ปฏิบัติการ “ปราบปราม” กลุ่มคอมมิวนิสต์ 
ซึ่งกองทัพไม่ได้ระบุความแตกต่างระหว่าง 
นักต่อสู้ของกองทัพประชาชนใหม่ (New 
People’s Army: NPA) กับนักเคลื่อนไหว
พลเรือน และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
ที่มาจากชนบท ส่งผลให้เกิดการพลัดถิ่นและ
การสังหารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทหาร
มีแนวโน้มที่จะกักขังพลเรือนอย่างลับๆ มี
การทรมานและปฏิบัติอย่างเลวร้าย ไร้
มนุษยธรรมและลดทอนศักดิ์ศรี ทั้งสองฝ่าย
ต่างก็กระทำาการเข่นฆ่าอันเนื่องมาจากแรง
จูงใจทางการเมืองและการบังคับให้สูญหาย 
วัฒนธรรมความคุ้มกันยังคงมีอยู่ เนื่องจาก
แทบไม่มีการนำาตัวผู้กระทำาผิดเข้าสู่การ
พิจารณาคดี ในเดือนกรกฎาคม รัฐบาล
เริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพอย่างเป็น

ทางการกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยแห่ง
ชาติ (National Democratic Front: NDF) และ
กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro 
Islamic Liberation Front: MILF)

ประชาชนหลายแสนคนยังคงพลัดถิ่น โดย
เฉพาะชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่าง
ไกลทั่วประเทศ และชาวโมโร (ชาวฟิลิปปินส์
มุสลิม) ในหมู่เกาะมินดาเนาก็ได้รับผลก
ระทบ กองกำาลังติดอาวุธและหน่วยพิฆาต
เอกชนทำาการสังหารอย่างป่าเถื่อน ชนพื้น
เมืองต้องทนทุกข์จากผลพวงของความขัด
แย้งและการต้องถูกบังคับออกไปจากที่ดิน
ของพวกเขาอันเนื่องมาจากผลประโยชน์ของ
อุตสาหกรรม 
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การพิพาทกันด้วยด้วยอาวุธภายในประเทศ
ในเดือนธันวาคม ประธานาธิบดีลงนามใน “พระราช
บัญญัติการก�าหนดและการลงโทษอาชญากรรมที ่
ขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมสากล การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอื่นๆ” (an act  
Defining and Penalizing Crimes against  
International Humanitarian Law, Genocide and 
Other Crimes against Humanity)

กลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (MILF)
ในเดือนกรกฎาคม ทหารและ mILF เห็นพ้องที่จะ
ยุติปฏิบัติการทางทหารหลังการสู้รบต่อเนื่องมานาน
เป็นเวลาหนึ่งปีในหมู่เกาะมินดาเนา ทางตอนใต้
ของฟิลิปปินส์ ในเดือนกันยายน ทั้งสองฝ่ายลงนาม
ในกรอบข้อตกลงเพื่อให้กลุ่มติดต่อระหว่างประเทศ 
(International Contact Group) เป็นผู้รับประกันการ
เจรจาสันติภาพ ในเดือนตุลาคม พวกเขาลงนามข้อ
ตกลงว่าด้วยการพิทักษ์พลเรือนซึ่งเป็นการยืนยันหน้าที่
ความรับผิดชอบของพวกเขาภายใต้กฎหมายด้าน
มนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยัง 
แต่งตั้งคณะท�างานตรวจสอบระหว่างประเทศ  
(International monitoring team ) และองค์กรพัฒนา
เอกชนในการด�าเนินการตรวจสอบและท�าหน้าที่
ปกป้องพลเรือน โดยการเจรจาสันติภาพอย่างเป็น
ทางการมีขึ้นในเดือนธันวาคม 

ในเดือนเดียวกันนี้ รัฐบาลประมาณการว่า มีประชาชน
ราว 125,000 คนพลัดถิ่นอยู่ในจังหวัดมากุอินดา
เนา (maguindanao province) เพียงร้อยละ 20 ของ
ครอบครัวพลัดถิ่นอาศัยอยู่ในศูนย์ส�าหรับผู้พลัดถิ่น 
ส่วนคนอีกจ�านวนมากอาศัยอยู่ในเต๊นท์ซึ่งไม่เหมาะที่
จะเป็นที่อยู่อาศัยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
มีไต้ฝุ่นและน�้าท่วมซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนั้น 
สภาพความเป็นอยู่ก็ย�่าแย่ ไม่มีน�้าสะอาด มาตรฐาน
สุขอนามัยไม่เพียงพอและมีอัตราการขาดสารอาหารสูง 

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDF)
ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลและ nDF เห็นพ้องที่จะ
ท�างานร่วมกันในการเปิดให้มีการเจรจาสันติภาพขึ้น
อีกครั้งเพื่อยุติการพิพาทกันด้วยอาวุธซึ่งเกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา nDF มีสายสัมพันธ์อยู่กับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ (Communist Party 

of the Philippines: CPP) และ nPa
 
ในเดอืนกรกฎาคม รฐับาลยกเลกิการระงบัข้อตกลงร่วม 
เกี่ยวกับการรับรองความปลอดภัยและความคุ้มกัน 
(Joint agreement on Safety and Immunity  
Guarantee) เพื่อให้ nDF เตรียมการเจรจาที่เริ่มมา
ตั้งแต่ ปี 2548 อย่างไรก็ตาม ความพยายามของทหาร
ที่จะขจัด nPa ออกไปนั้นส่งผลให้เกิดการพลัดถิ่นของ
ประชาชนหลายพันคน รวมทั้งชนพื้นเมืองจากพื้นที่ป่า
ทั่วประเทศ

ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ประชาชนราว 1,800 
คนจากชุมชนพื้นเมือง 15 กลุ่ม ในจังหวัดซูริเกา เดล 
(Surigao del Sur province ) อีก 400 คนจากชุมชน 
7 แห่งในจังหวัดโคตาบาโตเหนือ (north Cotabato 
province ) และอีก 500 คนจาก 7 ชุมชนในดาเวา 
เดล เซอร์ (Davao del Sur ) ต้องหนีภัยหลังจากที ่
กองก�าลังทหารของรัฐบาลรุกล�้าเข้าไปในชุมชนของ
พวกเขา กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบและ
การเคลื่อนไหวของชาวบ้านก็ถูกจ�ากัด สมาชิกชุมชน
บางคนถูกข่มขู่ให้เข้าร่วมกับกองก�าลังเฉพาะกิจ  
กองก�าลังกันตันกัน-บากานี (Gantangan – Bagani 
Force) ซึ่งเป็นกองก�าลังพลเรือนที่ได้รับการหนุนหลัง
จากรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยชนพื้นเมือง มีหน้าที่ต่อสู้
กับ nPa อย่างไรก็ตามบางคนก็กลับคืนสู่ภูมิล�าเนา
ช่วงก่อนสิ้นปี

การสังหารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ในรายงานฉบับต่อมาเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ในเดือน
เมษายน ผู้แทนพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
วิสามัญฆาตกรรมและการฆ่าโดยพลการ (un Special 
rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 
executions) ระบุว่า รัฐบาลมิได้ด�าเนินการปฏิรูปใดๆ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้สั่งให้มีการรับผิดชอบต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งยังระบุว่า ความคุ้มกันไม่
ต้องรับโทษจากการสังหารโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้น
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และการคุ้มครองพยานยังไม่มี
ความเหมาะสม นอกจากนั้น CPP และ nPa ต่างก็ไม่
ได้ท�าให้การสังหารโดยมิชอบด้วยกฎหมายลดลง

•  ในเดือนมีนาคม กลุ่มผู้ลอบท�าร้ายที่มิอาจระบุได้ 
ยิงนักเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่อีไลเซอร์ บิล
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เลนส์ (eliezer Billanes) เสียชีวิต ที่จังหวัดโคตา
บาโตใต้ (South Cotabato province) ในขณะที่
เขาเดินทางกลับมาจากการประชุมกับทหารเพื่อ
หารือเกี่ยวกับข้อห่วงใยถึงความปลอดภัยของตัว
เขาเอง

•  ในเดือนมิถุนายน ทหาร 5 นายท�าร้ายและ
วิสามัญฆาตรกรรมกาตอง สะพาลอน (Katog 
Sapalon ) คนเผาถ่าน ต่อหน้าครอบครัวของ
เขาในจังหวัดมากุอินดาเนา สมาชิกในครอบครัว
กล่าวว่า ทหารถามซ�้าแล้วซ�้าอีกว่าเขาเป็น
สมาชิกของ mILF หรือไม่ 

•  ในเดือนกันยายน ชายพร้อมอาวุธสังหาร
บาทหลวงเซซิลิโอ ลูเซอโร (Father Cecilio 
Lucero) ซึ่งเป็นบาทหลวงนิกายคาธอลิก และ
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ในจังหวัดซามาร์ตอน
เหนือ ในขณะที่ท่านเดินทางพร้อมกับต�ารวจ
รักษาความปลอดภัยหนึ่งนาย

•  ในเดือนพฤศจิกายน สมาชิกกองก�าลังกึ่งทหาร 
กว่า 100 คน ร่วมกับทหารรับจ้างของตระกูล
การเมืองที่มีอิทธิพล ท�าการสังหารหมู่ชาวบ้าน
กว่า 60 คน รวมทั้งผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่สื่อ 
33 คน ในจังหวัดมากุอินดาเนา กลุ่มคนที่ถูกฆ่า
เหล่านี้ก�าลังลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งผู้สมัครผู้
ว่าราชการจังหวัด

การทรมานและการปฏิบัติอันเลวร้ายอื่นๆ 
รวมถึงการถูกบังคับให้สูญหาย
การทรมานยังคงเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้อยู่ต่อไปในค่าย
ทหารและศูนย์กักกันลับ ในเดือนพฤษภาคม คณะ
กรรมการต่อต้านการทรมานแห่งสหประชาชาติ (un 
Committee against torture) แสดงความห่วงใย 
เกีย่วกบั “ข้อกล่าวหาทีม่อียูเ่ป็นจ�านวนมาก ทีย่งัเกดิขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง และเชื่อถือได้….ต่อการทรมานและการ
ปฏิบัติอย่างเลวร้ายซึ่งด�าเนินไปอย่างเป็นกิจวัตรและ
แพร่หลายกับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในความดูแลของต�ารวจ 
โดยเฉพาะการให้รับสารภาพ” และการปฏิบัติเหล่านั้น 
”กระท�าโดยผู้ที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ทหาร
ซึ่งน้อยครั้งนักที่จะถูกสอบสวนหรือด�าเนินคดี”

•  ในเดือนมกราคม ทหารลักพาตัวมันเซอร์ ซาลิห์  
(mansur Salih) คนขับรถสามล้อ จากจังหวัด
มากุอินดาเนา ระหว่างที่บุกเข้าตรวจค้นหมู่บ้าน
ของเขา ทหารพาเขาไปยังศูนย์กักกันลับซึ่งเขา
ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ ทั้งยังถูก
ท�าร้ายและถูกช๊อตด้วยไฟฟ้าครั้งแล้วครั้งเล่า เขา
ได้รับอาหารเพียงครั้งเดียวในทุกๆ 3 วัน มันเซอร์ 
ซาลิห์ถูกบังคับให้ลงนามในเอกสารที่เขาไม่ได้
อ่านก่อนที่เขาจะปรากฎตัวในเดือนเมษายนและ
ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลอบวางเพลิง

•  ในเดือนพฤษภาคม มีรายงานว่า ทหารลักพาตัว
เมลิซ่า ร็อกซัส (melissa roxas) ชาวอเมริกัน
เชื้อสายฟิลิปปินส์ ในจังหวัดทาร์ลัค (tarlac 
province) ทหารทุบตีเธอและทรมานด้วยการ
ใช้ถุงพลาสติกท�าให้ขาดอากาศหายใจ เมลิซ่า ร็
อกซัสกล่าวว่า เธอถูกระบุตัวผิดพลาดโดยคนที่
ลักพาตัวเธอมาคิดว่า เธอเป็นอดีตเลขาธิการกลุ่ม
แรงงานฝ่ายซ้าย migrante

ในเดือนพฤศจิกายน ร่างพระราชบัญญัติการต่อต้าน
การทรมานถูกยกให้เป็นกฎหมาย 

สิทธิของชนพื้นเมือง
ความเห็นชอบอันเป็นอิสระ การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ซึ่งถูกบัญญัติอยู่ในกฎหมายฟิลิปปินส์นั้นยังไม่เกิด
ขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมการ
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (un Committee on the 
elimination of racial Discrimination) แสดงความ
กังวลว่า ชนพื้นเมืองไม่มีส่วนร่วมในการหารืออย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะกรรมการยังเน้นด้วยว่า ผล 
กระทบจากการพลัดถิ่นภายในประเทศมีผลต่อวิถีการ
ด�ารงชีวิต สุขภาพ และการศึกษาของชนพื้นเมือง 

•  ในเดือนตุลาคม ต�ารวจติดอาวุธจ�านวน 100 นาย
และทีมงานรื้อท�าลายได้ท�าการขับไล่ชาวบ้าน
อย่างรุนแรงให้ออกไปจากบริเวณประท้วงใน 
Didipio จังหวัดนูวา วิซคาย่า (nueva vizcaya 
province) ชาวบ้านประท้วงต่อต้านการบังคับไล่
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รื้อที่ชนพื้นเมืองและคนชนบทหลายร้อยคนให้
ออกไปจากบ้านของพวกเขาใน Didipio เพื่อเปิด
ทางให้กับการส�ารวจสินแร่ มีรายงานว่า ต�ารวจ
ใช้ก�าลังอันไม่จ�าเป็นหรือเกินกว่าเหตุและขว้าง
แก๊สน�้าตาเข้าใส่ฝูงชน

เสรีภาพในการแสดงออก
รฐับาลประณามนกัเคลือ่นไหวและองค์กรพฒันาเอกชน 
ฝ่ายซ้ายว่า เป็นผู้ให้การสนับสนุนพวกคอมมิวนิสต์ 
นักเคลื่อนไหวตกเป็นเป้าการฟ้องร้องคดีอาญา หรือที่
รู้จักกันว่าคดี SLaPP (Strategic Lawsuits against 

Public Participation - การด�าเนินคดีทางยุทธศาสตร์
ต่อต้านการมีส่วนร่วมของสาธารณะ)

การเยี่ยม/รายงานของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
b คณะผู้แทนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเดิน
ทางไปฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม
และธันวาคม 
n Shattered Lives: Beyond the 2008-2009  
mindanao armed Conflict (aSa 35/003/2009)

กฎหมายมีความเข้มงวดเพื่อจำากัดเสรีภาพ
ในการแสดงออกและการชุมนุม และใช้เพื่อ
ข่มขู่และลงโทษนักวิจารณ์ที่แสดงความคิด
เห็นอย่างตรงไปตรงมารวมถึงนักเคลื่อนไหว
ฝ่ายค้านมากขึ้น อีกทั้งยังไม่มีข้อมูลเกี่ยว
กับผู้ที่ถูกตัดสินประหารชีวิตมากนัก และผู้
กระทำาผิดทางอาญาหลายรายถูกลงโทษโดย
การเฆี่ยน
 
เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม 
คดีการฟ้องร้องต่อกรณีเสรีภาพในการแสดงออกและ
การชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐหลายคดีได้สร้างบรรยากาศ
แห่งความกลัวต่อผู้ที่มีความเห็นต่าง อย่างไรก็ตาม  
ผู้วิจารณ์รัฐบาลและนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
อดีตนักโทษทางความคิดยังคงจัดกิจกรรมชุมนุม 
เขียนบทความและท้าทายอ�านาจของพรรคกิจประชา 
(People’s action Party)

•  ดอกเตอร์ชี ซุน จวน (Dr Chee Soon Juan) 
เลขาธิการพรรคฝ่ายค้าน พรรคประชาธิปไตย
สิงคโปร์ (Singapore Democratic Party: SDP) 
ถูกจับกุมหลายครั้ง รวมทั้งความผิดโทษฐาน
ปราศัยในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตสอง
ครั้ง เขาถูกปรับเป็นเงิน 10,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ 
(7,100 ดอลล่าร์สหรัฐ) หรือถูกคุมขังเป็นเวลา 
10 สัปดาห์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแสดงในที่
สาธารณะ (Public entertainment and  
meetings act: Pema) 

•  สมาชิกพรรคประชาธิปไตยสิงคโปร์ ยับ เคง โฮ 
(Yap Keng Ho) เผชิญกับข้อกล่าวหาหลายครั้ง
ที่เกี่ยวกับการจ�าหน่ายหนังสือพิมพ์ของพรรค
ระหว่างการเลือกตั้งในปี 2549 เขาเลือกที่จะถูก
จ�าคุก 20 วันหลังจากปฏิเสธที่จะจ่ายค่าปรับ
จ�านวน 2,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (1,400 ดอลล่าร์
สหรัฐ) ทั้งดอกเตอร์ชี ซุน จวนและยับ เคง โฮต่าง

สิงคโปร์
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

เอส. อาร์. นาธาน
ลี เซียน ลุง

ยังใช้อยู่
4.7 ล้านคน

80.2 ปี
4/4 ต่อ 1,000
ร้อยละ 94.4
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เผชิญกับข้อกล่าวหาหลายต่อหลายครั้งส�าหรับ
กรณีการชุมนุมและการเดินขบวนที่ผิดกฎหมาย

ในเดือนเมษายน ทางการได้ประกาศกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อย ปี 2552 (Public Order act 2009: 
POa) ซึ่งกฎหมายนี้บังคับใช้เพื่อควบคุมเสรีภาพใน
การแสดงออก สิทธิในการชุมนุมโดยสงบและสิทธิใน
การก่อตั้งสมาคม กฎหมายนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกกับผู้
ประท้วงสมาชิกลัทธิฝ่าหลุนกง 5 ราย ซึ่งถูกกล่าวหา
ว่า ชุมนุมโดยผิดกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยนี้ส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับ 
กฏหมายอื่นๆ ที่บัญญัติไว้อยู่แล้ว รวมทั้งกฎหมายว่า
ด้วยการแสดงในที่สาธารณะ และกฎหมายต่อต้าน
ทั่วไป (miscellaneous Offences act) ซึ่งบังคับใช้
ก่อนหน้านี้เพื่อปราบปรามการเดินขบวนโดยสงบ 

กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนี้ยังได้ให้อ�านาจ
แก่เจ้าหน้าผูบ้งัคบัใช้กฎหมายในการห้ามบคุคลถ่ายท�า 
ภาพยนต์และจัดฉายภาพยนต์เกี่ยวกับกิจกรรมการ
บังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขกฎหมายภาพยนตร์ 
(Films act) จ�ากัดการบันทึกภาพการประท้วงที่ไม่ได้
รับอนุญาตและบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเลือกตั้ง 

การคุมขังโดยไม่มีการพิจารณาคดี
ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบชาวมุสลิม
ประมาณ 20 คน ยังคงถูกควบคุมตัวตามกฎหมาย
ความมั่นคงภายใน (Security act: ISa) ผู้ถูกคุมขัง 
2 ราย ซึ่งถูกคุมขังตั้งแต่ปี 2545 ตามกฎหมายความ
มั่นคงภายในได้รับการปล่อยตัวแล้ว

รัฐบาลประกาศว่ามีผู้ถูกคุมขัง 366 คน ถูกคุมขังโดย
ไม่มีการพิจารณาคดีในช่วงเวลา 5 ปี ตามกฎหมาย
อาญา (บทเฉพาะกาล) แต่ผู้ถูกคุมขัง 272 คนได้รับ
การปล่อยตัวในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

โทษประหารชีวิต
ไม่มีรายงานที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการตัดสินประหารชีวิต 
การประหารชีวิตรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
อย่างน้อยมีนักโทษ 1 ราย คือตัน ชอร์ จิน (tan Chor 
Jin) ถูกประหารชีวิตในเดือนมกราคม และมีนักโทษ
อย่างน้อย 6 รายถูกศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต ซึ่ง
เชื่อว่า ตัวเลขที่แท้จริงของการประหารชีวิตและการ
ลงโทษประหารชีวิตจะต้องสูงมากกว่านี้ 

การทรมานและการปฏิบัติอย่างเลวร้ายอื่นๆ
การเฆี่ยนยังคงเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงโทษ 
ผู้กระท�าผิดตามกฎหมายของสิงคโปร์ อย่างน้อย 
ผูก้ระท�าผดิ 5 รายถกูลงโทษด้วยการเฆีย่น ซึง่ส่วนใหญ่ 
เป็นความผิดทางเพศ เช่น การข่มขืน การเกณฑ์ทหาร
ยังคงเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ภายใต้ข้อบังคับทาง
ทหาร ผู้คัดค้านการเป็นทหารเพราะขัดกับมโนธรรม 
(conscientious objectors) และผู้ที่ไม่ได้ไปเกณฑ์
ทหารอาจจะถูกเฆี่ยนและถูกคุมขังในฐานะที่ท�าผิด
กฎหมายไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งทางกฎหมายหรือฝ่าฝืน
กฎหมาย

สิทธิผู้ย้ายถิ่น
หนึ่งในสี่ของประชากรในสิงคโปร์เป็นผู้ย้ายถิ่น

•  ชาวพม่า 2 รายซึ่งท�างานในสิงคโปร์มาเป็นเวลา 
11 ปี ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตท�างาน 
เนื่องจากพวกเขาสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อ
ประชาธิปไตยในพม่า
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เสรีภาพในการแสดงออกมีความถดถอย
อย่างยิ่งในปี 2552 เว็บไซต์ไทยนับหมื่น 
ถูกสั่งปิดจากข้อกล่าวหาหมิ่นสถาบัน 
พระมหากษัตริย์และมีการจับกุมบุคคล
จำานวนมาก รัฐบาลมีความคืบหน้าเพียง 
น้อยนิดในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น
ตลอดทั้งปี ผู้ก่อความไม่สงบยกระดับความ
รุนแรงมากขึ้น โดยมุ่งเป้าหมายไปที่พลเรือน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง ยังคงมี
ความคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยไม่มีสัมฤทธิผลใดๆ ในการ
ดำาเนินคดีต่อเนื่องกันเป็นปีที่หก ผู้ลี้ภัยและ 
ผู้ขอลี้ภัยจากประเทศพม่าและประเทศลาว
ถูกผลักดันให้กลับประเทศต้นทางแม้ว่าเป็น
ที่ที่พวกเขามีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
 
ภูมิหลัง 
นับเป็นครั้งแรกภายในช่วงเวลา 8 ปี ที่พรรค
ประชาธิปัตย์เป็นแกนน�าในการจัดตั้งรัฐบาลผสม  
โดยพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้ารัฐบาลตลอดปี 
2552 ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งน�ามาสู่การแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่ายในประเทศตั้งแต่ปี 2551 ยังคงด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องระหว่างฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยและแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน
เผด็จการแห่งชาติ รัฐบาลได้น�าส่วนที่สองของกฎหมาย
ความมั่นคงภายในมาใช้เป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน
เมื่อกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง
ชาติได้ท�าการประท้วง ซึ่งน�าไปสู่ความรุนแรงในช่วง

ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน 
โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงภายใน
มากกว่า 5 ครั้งในปีนี้ รวมถึงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
โดยน�ามากฎหมายดังกล่าวมาใช้แทนกฎอัยการศึก 
ที่ประกาศใช้ที่นั่น ในระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียน เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ใช้กระสุนจริง และมีผู ้
บาดเจ็บสาหัสหลายคน รัฐบาลจึงยกเลิกการประชุม 
และในเดือนถัดมา คนร้ายจ�านวนหนึ่งได้พยายาม
สังหารแกนน�าพันธมิตรฯ นายสนธิ ลิ้มทองกุล โดยการ
ยิงกระสุนกว่า 100 นัด 

การพิพาทกันด้วยอาวุธในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังคง
ด�าเนินไปตลอดทั้งปี จ�านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในช่วง 
6 ปีที่ผ่านมานี้มากถึงเกือบ 4,000 คน แม้ว่ารัฐบาลมี
ความพยายามหลายรูปแบบในการลดบทบาททหาร 
ในระดับนโยบายและระดับการตัดสินใจแต่ไม่ได้ช่วย
ลดความรุนแรงลงได้ ในเดือนมิถุนายน คนร้าย 
ไม่ทราบกลุ่มจ�านวน 6 คนยิงกราดใส่มัสยิดอัล ฟุรกอน
ในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้คร่าชีวิตชาวมุสลิมที่ก�าลัง
ปฏิบัติศาสนกิจจ�านวน 10 ราย ส่วนอีก 12 รายนั้น 
บาดเจ็บสาหัส 

เสรีภาพในการแสดงออก
ในเดือนมกราคม วุฒิสภาได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อก�ากับดูแลการด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ถูก
พิจารณาว่า เป็นผู้กระท�าความผิดฐานหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพ ซึ่งกฎหมายนี้ห้ามค�าพูดหรือการกระท�า
ใดๆ ที่เป็นการหมิ่น จาบจ้วงหรืออาฆาตมาดร้ายต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และในเดือนเดียวกันนี้ รัฐบาล
ได้จัดท�าเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนได้รายงานกรณี

ไทย
ราชอาณาจักรไทย
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ยังใช้อยู่
67.8 ล้านคน

68.7 ปี
13/8 ต่อ 1,000

ร้อยละ 94.1
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บุคคลใดละเมิดกฎหมายนี้ ตลอดปีที่ผ่านมา กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยความร่วมมือ 
กับกองทัพบกสั่งปิดเว็บไซต์นับหมื่นเว็บไซต์ที่ถูก
กล่าวหาว่า ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ 
ในเดือนมีนาคม ต�ารวจเข้าตรวจค้นส�านักงานของ
หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์ และคุมขังผู้อ�านวย
การส�านักข่าวในช่วงเวลาสั้นๆ มีผู้ได้รับโทษคดีหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ 3 รายถูกลงโทษจ�าคุกเป็นเวลา 
18 ปี ซึ่งภายในช่วงเวลา 2 ปี มานี้ มีผู้ได้รับโทษคดีดัง
กล่าวรวมเป็น 4 คน

•  ในวันที่ 3 เดือนเมษายน ศาลตัดสินลงโทษจ�า
คุกสุวิชา ท่าค้อ เป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากเนื้อหา
ที่เขาโพสต์ลงในบล็อกของตนเองนั้นถือได้ว่า 
เป็นการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 

•  ในวันที่ 28 เดือนสิงหาคม ศาลตัดสินลงโทษ
จ�าคุกดารุณี ชาญเชิงศิลปกุล เป็นเวลา 18 ปี 
เนื่องจากข้อความที่เธอพูดในที่ชุมนุมประท้วงใน
ปีพ.ศ. 2551 

การได้รับการคุ้มกัน
ในเดือนมกราคม นายกรัฐมนตรีมีค�าสั่งให้ด�าเนินการ 
สืบสวนเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ที่ชนกลุ่มน้อยโรฮิงญา
ถูกกองก�าลังรักษาความปลอดภัยผลักดันให้กลับสู่
ทะเลลึก อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครถูกด�าเนินคดี และ
ในเดือนเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรีให้ปฏิญาณในการ
ด�าเนินการกรณีบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายของ
ทนายความชาวมุสลิม นายสมชาย นีละไพจิตร แต่ยัง
ไม่มีความคืบหน้าหรือการริเริ่มด�าเนินคดีใดๆ 

ในเดือนเมษายน แม้จะมีการพบว่า กองก�าลังรักษา
ความมั่นคงใช้ก�าลังอย่างไม่เหมาะสมในการสังหาร
ผู้คนจ�านวน 32 คนในมัสยิดกรือเซะ ในปี 2547 และ
การสืบสวนคดีภายหลังเหตุการณ์ระบุถึงผู้รับผิดชอบ 
เหตุการณ์เป็นนายทหารระดับสูง 3 ราย แต่รัฐบาล
ประกาศว่า จะไม่มีการด�าเนินคดีใดๆ ในเดือน
พฤษภาคม การสืบสวนคดีภายหลังเหตุการณ์ที่ตากใบ 
ในปี 2547 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตระหว่างการถูกควบคุมตัว
จ�านวน 78 รายนั้นไม่สามารถระบุถึงสถานการณ์ที่เป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตและไม่มีการด�าเนินคดีใดๆ ถึง

สิ้นปี หนึ่งปีหลังจากการสืบสวนคดี ได้มีการระบุว่า 
อิหม่ามยะผา กาเซ็งเสียชีวิตจากการปฏิบัติอย่าง 
เลวร้ายระหว่างถูกควบคุมตัว อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
ไม่ได้เริ่มต้นด�าเนินการใดๆ กับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรมานและการฆ่า
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

การพิพาทกันด้วยอาวุธภายในประเทศ
ปี 2552 นี้จะเห็นถึงวิกฤตของจ�านวนครั้งและความ
รุนแรงในการโจมตีพื้นที่ภาคใต้โดยผู้ก่อความไม่สงบ 
ซึ่งพุ่งเป้าไปที่กองก�าลังรักษาความมั่นคงและพลเรือน
ที่ถูกเข้าใจว่า ปฏิบัติการร่วมหรือให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ส่วนการโจมตีอื่นๆ ไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดและ
ส่งผลต่อชีวิตและการบาดเจ็บของคนจ�านวนมาก ทั้งนี้ 
ผู้ก่อความไม่สงบฆ่าตัดศีรษะผู้คนอย่างน้อย 8 ราย 
ความรุนแรงถูกยกระดับมากขึ้นในช่วงเดือนรอมฏอน 
ซึ่งเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์ มีรายงานถึงการโจมตีอย่างน้อย 
32 ครั้ง ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 35 รายและบาดเจ็บ 80 ราย 

•  ในวันที่ 12 เดือนมีนาคม ไลลา เปาะอิแต ดาโอ๊ะ 
นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนถูกยิงจนเสียชีวิตใน
จังหวัดยะลา เธอเป็นสมาชิกในครอบครัวรายที่สี่
ที่ถูกฆ่าในพื้นที่ภาคใต้นี้ ส่วนผู้ที่ยังเหลือรอดอยู่
คือลูกๆ ของเธอสามคนเท่านั้น 

•  ในวันที่ 27 เมษายน การโจมตี 5 เหตุการณ์ในวัน
ครบรอบ 5 ปีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะน�าไปสู่การ
เสียชีวิตของผู้คน 9 รายและบาดเจ็บอีก 2 ราย

 
•  ในวันที่ 15 มิถุนายน คนกรีดยางในจังหวัดยะลา 

1 รายถูกแทงจนเสียชีวิตก่อนจะถูกตัดคอ ต่อมา
ร่างของเขาถูกเผาและทิ้งไว้ในสวนยาง ขณะที่
ศีรษะของเขาถูกเสียบไว้ที่พลั่วใกล้ๆ กันนั้น 

•  ในวันที่ 25 สิงหาคม มีผู้บาดเจ็บ 20 รายจาก
เหตุการณ์ระเบิดรถยนต์ในจังหวัดนราธิวาส 

ผู้ลี้ภัยและแรงงานvrpr
ในเดือนมกราคม ทางการไทยผลักดันชนกลุ่มน้อยชาว
โรฮิงญาจ�านวน 200 คนที่มาจากประเทศพม่าและ 
บังคลาเทศให้ออกสู่ทะเลลึกโดยไม่มีจุดหมายปลาย
ทางที่แน่ชัดและมีเสบียงเพียงน้อยนิด ก่อนหน้านี้ พวก
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เขาถูกคุมขังบนเกาะแห่งหนึ่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์
และถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ 
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (unHCr) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ของสหประชาชาติว่าด้วยผู้ลี้ภัย อย่างน้อยมีผู้เสียชีวิต 
หลังจากนั้น 2 คน เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ตัวเลขทั้งหมด
ของผู้ลี้ภัยและแรงงานยอพยพที่ถูกผลักดันกลับทาง
ทะเลสูงถึงประมาณ 1,200 คนในช่วงเวลา 2 เดือน 
และในเดือนเดียวกันนี้ ทางการไทยได้ยึดเรือที่ม ี
ผู้โดยสารชาวโรฮิงญาจ�านวน 78 คนไว้และกักกันตัว
พวกเขาตลอดทั้งปี ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ 
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้รับอนุญาตให้เข้าพูดคุย  
มีรายงานว่า ไม่มีการรักษาพยาบาลเพียงพอ 

ช่วงระยะเวลาตลอดทั้งปี ทางการไทยด�าเนินการ 
จัดส่งกลุ่มชาวลาวเชื้อสายม้งรวมทั้งผู้ขอลี้ภัยจากพื้นที่
พักพิงในจังหวัดเพชรบูรณ์กลับประเทศอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางค�าถามที่ว่า การส่งกลับนั้นไม่ได้เป็นไปด้วย
ความสมัครใจ ปลายเดือนธันวาคม ทางการไทยผลัก
ดันชาวลาวเชื้อสายม้งจ�านวน 4,500 คนจากเพชรบูรณ์
รวมทั้งชาวลาวเชื้อสายม้งที่ได้รับสถานภาพผู้ลี้ภัยที่
อยู่ในจังหวัดหนองคายตั้งแต่ปี 2549 กลับประเทศ 
ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกลุ่มผู้ขอลี้ภัยเหล่านี้ แม้ว่ามี
ผู้ได้รับสถานภาพผู้ลี้ภัย 158 คนได้รับการตอบรับจาก
ประเทศต่างๆ เพื่อไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งในจ�านวนนี้มีเด็ก 
78 คน และบางคนคลอดในระหว่างการถูกกักกันตัว

การด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติส�าหรับแรงงานต่างด้าว
เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยไม่
ได้เผยแพร่หรืออธิบายกระบวนการต่อแรงงานอพยพ
อย่างเพียงพอ นายหน้าจัดหางานทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการจึงเอารัดเอาเปรียบแรงงานผู้ขาดความรู้
ความเข้าใจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน

โทษประหารชีวิต
ในเดือนสิงหาคม ทางการไทยประหารชีวิตโดยการ
ฉีดยาพิษนักโทษคดีค้ายาเสพติด 2 รายคือ นาย
บัณฑิต เจริญวานิชและนายจิรวัฒน์ พุ่มพฤกษ์ ซึ่งนับ
เป็นการประหารชีวิตครั้งแรกในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 
2546 เป็นต้นมา

รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
n _ thailand: torture in the southern counter-
insurgency (aSa 39/001/2009)

ยังคงมีความคุ้มกันต่อการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชนที่ร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นช่วงการลง
ประชามติเพื่อประกาศเอกราชในปี 2542 
และเหตุการณ์ตลอดช่วงเวลา 24 ปีภายใต้ 
การยึดครองของอินโดนีเซีย ระบบการ
พิจารณาคดียังคงมีความอ่อนแอและการเข้า
ถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีข้อจำากัด ตำารวจ

ติมอร์-เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

โจเซ มานูเอล รามอส-ฮอร์ตา
เคย์ ราล่า ซานานา กุสเมา

ยกเลิกแล้วสำาหรับความผิดทุกประเภท
1.1 ล้านคน

60.7 ปี
92/91 ต่อ 1,000

ร้อยละ 50.1

และกองกำาลังรักษาความมั่นคงยังคงใช้กำาลัง
เกินความจำาเป็นและเกินกว่าเหตุ ระดับความ
รุนแรงในครอบครัวยังอยู่ในอัตราสูง
 
ภูมิหลัง 
ในเดือนกุมภาพันธ์ สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
(un Security Council) ได้ออกเสียงเป็นเอกฉันท์ใน
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การขยายพนัธกจิการรกัษาความมัน่คงออกไปอกีหนึง่ปี  
มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(national Commission for the rights of the Child) 
และรัฐบาลได้ลงนามในพิธีสารเลือกรับของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ค่ายส�าหรับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศจ�านวน 
65 แห่งถูกปิดอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ อย่างไร
ก็ตาม ครอบครัวอีกประมาณ 100 ครอบครัวยังคงอยู่
ในที่พักพิงชั่วคราว

ระบบยุติธรรม
ในเดือนมิถุนายน มีการออกประมวลกฎหมายอาญา
เพื่อบังคับใช้ร่วมกับบัญญัติในธรรมนูญกรุงโรม แต่ยัง
คงไม่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินการกับความคุ้มกัน 
โทษของอาชญกรรมที่ผ่านมา กฎหมายคุ้มครองพยาน 
(Witness Protection Law) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือน
กรกฎาคมมีข้อบกพร่องที่ส�าคัญยิ่งบางประการ เช่น  
ไม่ได้บรรจุผูเ้สยีหายจากอาชญากรรมลงไปในค�านยิาม 
ของ “พยาน” และแม้ว่า ในแต่ละเขตจะมีจ�านวนผู้
พิพากษาและทนายความเพิ่มมากขึ้น แต่การเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมยังคงมีข้อจ�ากัด

ตำารวจและกองกำาลังรักษาความมั่นคง
มีข้อกล่าวหาอย่างน้อย 45 ข้อเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยต�ารวจ ส่วนอีก 8 ข้อหานั้นกระท�าโดย
ทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติอย่างเลวร้าย  
การใช้ก�าลังเกินความความจ�าเป็นและเกินกว่าเหตุ 
กลไกการแสดงความรับผิดชอบของต�ารวจและ 
ทหารมีความอ่อนแอ 

การด�าเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในปี 
2549 ภายหลังการขับไล่นายทหารจ�านวนหนึ่งใน
สามของประเทศออกยังคงด�าเนินไปอย่างเชื่องช้า
และไม่สมบูรณ์ ไม่มีสมาชิกของกองก�าลังรักษาความ
มั่นคงคนใดที่ถูกเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบ
ต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานการณ์ฉุกเฉินในปี 
2551

ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงต่อสตรียังคง
อยู่ในระดับที่สูงมาก มีรายงานถึงความรุนแรงต่อสตรี

ซึ่งบ่อยครั้งจะได้รับการแก้ปัญหาตามกลไกประเพณี
มากกว่าจะหาแนวทางแก้ไขผ่านระบบยุติธรรมทาง
อาญา

ความคุ้มกัน
รายงานจากทั้งคณะกรรมการสอบสวนความจริงและ
สมานฉันท์ (Commission for reception, truth and 
reconciliation: Cavr) และคณะกรรมการสอบสวน
ความจริงและมิตรภาพอินโดนีเซีย- ติมอร์-เลสเต 
(Indonesia-timor-Leste truth and Friendship 
Commission: CtF) ระบุว่า ไม่ได้มีการหยิบยกกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ มาหารือในรัฐสภาช่วง
ก่อนสิ้นปี อัยการสูงสุดไม่ได้ยื่นฟ้องตามรายงานการ
สืบค้นของคณะท�างานสืบสวนอาชญากรรมร้ายแรง
แห่งสหประชาชาติ (un Serious Crimes Investiga-
tion team) ต่ออาชญากรรมในปี 2542 ซึ่งขณะนี้
มีเพียงผู้กระท�าผิดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกคุมขัง
จากอาชญากรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังมีความ
เคลื่อนไหวด้านบวกคือ มีมติของสภาในการจัดตั้ง
สถาบันติดตามข้อเสนอแนะของ Cavr/CtF ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบเมื่อกลางเดือนธันวาคม

•  ในวันที่ 30 สิงหาคม รัฐบาลปล่อยตัว มาร์ตินัส 
เบเร (martenus Bere) ผู้น�ากลุ่มติดอาวุธซึ่งถูก
ฟ้องร้องจากองค์การสหประชาติถึงอาชญากรรม
ต่อมนุษยชาติในปี 2542 เขาถูกปล่อยตัวเป็น
อิสระและกลับไปอินโดนีเซียในเดือนตุลาคม

 
•  ในเดือนสิงหาคม ประธานาธิบดีปฏิเสธการเรียก

ร้องให้มีการจัดตั้งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ส�าหรับอาชญากรรมในอดีต ในเดือนกันยายน 
สภาผู้เสียหายแห่งชาติ (national victims’ Con-
gress) ได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ

การเยี่ยม/รายงานของแอมเนสตี้ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
b คณะผู้แทนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเดิน
ทางไปยังติมอร์-เลสเตในดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
n _ We cry for justice’: Impunity persists 10 
years on in timor-Leste (aSa 57/001/2009)
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การควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกและ 
การชุมนุมอย่างเข้มงวดยังคงดำาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง การปราบปรามผู้มีความคิดเห็น
แตกต่างมีความรุนแรงมากขึ้น มีการจับกุม
นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
มนุษยชนซึ่งวิพากษ์วิจารณ์การทุจริตและ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน 
อย่างแพร่หลาย บล็อกเกอร์ถูกคุมขังในช่วง
เวลาสั้นๆ ข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ชาติจะถูกใช้เป็นข้ออ้างในการจับกุมและ
สอบสวนทางอาญาในคดีส่วนใหญ่  
ชาวคาทอลิกที่ทำาการประท้วงโดยสงบกรณี
การถือครองที่ดินต้องเผชิญกับการใช้กำาลัง
เกินกว่าเหตุจากตำารวจและถูกจับกุม สมาชิก
ของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มทางศาสนาถูกข่มขู่
และคุกคาม รัฐสภาอนุมัติถอดอาชญากรรม 
8 รายการที่มีต้องโทษถึงประหารชีวิตออก 
แต่ยังคงไว้ซึ่งความผิดอุกฉกรรจ์ 21 รายการ 
มีการตัดสินประหารชีวิตอย่างน้อย 59 
คดี และการประหารชีวิตนักโทษ 9 รายถูก
รายงานในสื่อต่างๆ ไม่มีสถิติที่เป็นทางการ
เกีย่วกบัโทษประหารชีวติเผยแพร่สูส่าธารณะ

ภูมิหลัง
การทุจริตเป็นประเด็นสาธารณะที่ส�าคัญยิ่ง ในวันที่ 
30 มิถุนายน เวียดนามได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (un  
Convention against Corruption) รัฐบาลเวียดนาม
ปฏิเสธข้อเสนอแนะหลักในรายงานทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศของเวียดนาม

เอง โดยได้ปฏิเสธการปรับปรุงหรือยกเลิกบทบัญญัติ
ความมั่นคงแห่งชาติตามประมวลกฎหมายอาญา
ปี 2542 ซึ่งขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิ 
ยกเลิกความเข้มงวดใดๆ ต่อการแสดงความเห็นที ่
แตกต่าง การโต้แย้ง การเมืองฝ่ายค้านและสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม และการ
ปล่อยตัวนักโทษทางความความคิด ความต้องการที่ดิน
ที่เพิ่มสูงขึ้นน�าไปสู่การใช้กฎหมายในเดือนตุลาคมเพื่อ
การจ่ายค่าชดเชย การตั้งถิ่นฐานใหม่และโอกาสการ
จ้างงานของผู้ที่ต้องอพยพออกไปจากที่ดินของตัวเอง
จากโครงการพัฒนาต่างๆ

เสรีภาพในการแสดงออก - ผู้มีความเห็นต่าง
ยังคงมีการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกอย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าทางสิ่งพิมพ์ การออกอากาศและ
ทางอินเตอร์เน็ต การจับกุมรอบใหม่เริ่มต้นในเดือน
พฤษภาคม โดยมีเป้าหมายที่ทนายความอิสระ  
บล็อกเกอร์และนักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยที่
วิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาล ทางการอ้างว่า  
การเปิดโปงเหล่านี้เป็น “การละเมิดต่อความมั่นคง
แห่งชาติ” ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องถึง 27 คน หนึ่งในนั้นถูก
ตัดสินจ�าคุกเป็นเวลา 5 ปีครึ่งในเดือนธันวาคม และ
อย่างน้อย 4 คนถูกคุมตัวในขั้นสอบสวนตอนสิ้นปี 
พวกเขาถูกจับตามมาตรา 79 ของหมวดความมั่นคง
แห่งชาติในประมวลกฎหมายลักษณะอาญาในข้อหา 
พยายามจะล้มล้างอ�านาจรัฐ ซึ่งต้องโทษถึงชีวิต พวก
เขาเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปไตย
แห่งเวียดนาม (Democratic Party of viet nam) ซึ่ง
เป็นพรรคการเมืองพลัดถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้ง
พรรคการเมืองหลายพรรคตามระบอบประชาธิปไตย 

เวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประมุขแห่งรัฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โทษประหารชีวิต
ประชากร
อายุขัยเฉลี่ย
อัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี (ชาย/หญิง)
อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

เหวียน มินห์ เจี๊ยต
เหวียน เติน ซุง

ยังใช้อยู่
88.1 ล้านคน

74.3 ปี
: 27/20 ต่อ 1,000

ร้อยละ 90.3
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โดยวิพากษ์วิจารณ์การตกลงทางธุรกิจที่ยังมีข้อกังขา
และนโยบายชายแดนที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน

•  ลี คอง ดินห์ (Le Cong Dinh) ทนายความชื่อดัง
ถูกจับกุมในวันที่ 13 มิถุนายน รัฐบาลได้ออก
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อต่อต้านเขาผ่านสื่อของรัฐใน
ทันที ในเดือนสิงหาคม โทรทัศน์ของรัฐบาลออก
อากาศคลิปวิดีโอ “ค�าสารภาพ” ของเขา ดินห์ถูก
คุมขังโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับใครเลย 
ไม่มีการอนุญาตให้ครอบครัวและทนายความ
เข้าเยี่ยม จากนั้นกระทรวงยุติธรรมเพิกถอนใบ
อนุญาตทนายความ ส่งผลให้เขาไม่สามารถ
ท�างานด้านกฎหมายอีกต่อไป

นักโทษทางการเมือง/นักโทษทางความคิด 
มีนักโทษทางการเมืองอย่างน้อย 31 ราย รวมถึง 
บาทหลวงเหงียน วัน ลี (nguyen van Ly) เหวียน วัน 
ได (nguyen van Dai) และ ลี ติ คง หนัน (Le thi 
Cong nhan) ซึ่งยังคงถูกคุมขังหลังจากที่ได้รับโทษ
จากการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรม นักโทษทางการ
เมืองอื่นๆ รวมทั้งทนายความ สมาชิกสหภาพแรงงาน 
สมาชิกกลุ่มพรรคการเมืองอิสระและกลุ่มนักสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกตัดสินว่า มีความผิดฐาน 
“ด�าเนินการโฆษณาชวนเชื่อ” อันเป็นการต่อต้านรัฐ
ตามมาตรา 88 ของประมวลกฎหมายลักษณะอาญา 

ในเดือนตุลาคม มีการพิจารณาคดีกับผู้ที่มีความเห็น
ต่าง 9 คน ซึ่งถูกจับกุมในเดือนกันยายน ปี 2551 
เนื่องจากท�าป้ายประกาศ แจกจ่ายใบปลิวและโพสต์
ข้อความในอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์
นโยบายรัฐบาลและเรียกร้องประชาธิปไตยตามมาตรา 
88 การพิจารณาคดีเกิดขึ้นครั้งแรกที่ศาลประชาชน
ในฮานอย ซึ่งนักกวี ตรัน ดุค ธาช (tran Duc thach) 
และ พัม วัน ตรอย (Pham van troi) ถูกตัดสินจ�าคุก
เป็นเวลา 3 และ 4 ปีตามล�าดับ 

•  วู ฮัง (vu Hung) ครูวิชาฟิสิกส์ ได้รับโทษจ�าคุก
สามปีที่ศาลแห่งนี้ เนื่องจากเขาท�าการประท้วง
โดยอดอาหารในปลายปี 2551 หลังจากที่เจ้า
หน้าที่รักษาความมั่นคงทุบตีเขาซ�้าแล้วซ�้าเล่า
ระหว่างการสอบสวน หลังจากการพิจารณาคดี 
ฮังประท้วงโดยการอดอาหารอีกครั้งต่อการตัดสิน

คดีและสภาพการคุมขังของเขา ก่อนหน้านั้นเจ้า
หน้าที่ต�ารวจเคยจับกุมเขาระหว่างการชุมนุม
ประท้วงโดยสงบในเดือนเมษายน 2551 ซึ่งเขา
ถูกทุบตีก่อนปล่อยตัวไป

ในการพิจารณาครั้งที่สอง ชาย 6 คน รวมทั้งนักเขียน 
เหงียน ซวน เงีย (nguyen xuan ngia) อายุ 60 ปี และ
เหงียน วัน ทินห์ (nguyen van tinh) อายุ 67 ปี ถูก
ลงโทษจ�าคุกระหว่าง 3 และ 6 ปี

ผู้มีความเห็นต่างอีก 9 คนที่ได้รับโทษต่างถูกภาคทัณฑ์
หรือกักบริเวณในบ้านเป็นเวลา 4 ปี 

การเลือกปฏิบัติ-ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มทาง
ศาสนา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงด�าเนินการจับกุม 
คุกคามและติดตามสมาชิกของกลุ่มศาสนาซึ่งถือว่า 
ต่อต้านรัฐบาลอย่างใกล้ชิดโดยต่อเนื่อง ท่านติช 
กวาง โด (thich Quang Do) พระสังฆราชของนิกาย
พุทธจักรเพื่อเอกภาพของเวียดนาม (unified Buddhist 
Church of viet nam (uBCv) ยังคงถูกจ�ากัดบริเวณ 
และผู้น�าท่านอื่นๆ ถูกจ�ากัดการเคลื่อนไหวและถูก
ควบคุมตัวอย่างใกล้ชิด

กองก�าลังรักษาความมั่นคงเผชิญหน้ากับชาวคาทอลิก
และสมาชิกของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกัมพูชากรม 
(Khmer Krom) กรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน โดยมีการใช้
กองก�าลังเกินความจ�าเป็นต่อต้านและจับกุมการชุมนุม
ประท้วงโดยสงบ

ในเดือนกันยายนและธันวาคม เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ
กับกลุ่มผู้ประท้วง รวมทั้งต�ารวจนอกเครื่องแบบท�าการ
ข่มขู่ ก่อกวนและท�าร้ายร่างกายผู้ติดตามพระภิกษุ  
ติช นัน ฮันห์ (thich nhan Hanh) จ�านวนเกือบ 380 
คน เพื่อให้พวกเขาออกจากวิหารในจังหวัดลัมดง  
(Lam Dong)

ชนกลุ่มน้อยเชื้อสายมองตาญาร์ด (montagnards) 
อย่างน้อย 6 คนในพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศถูก
ลงโทษจ�าคุกระหว่าง 8-12 ปี ในเดือนเมษายนและ
กันยายน ด้วยข้อหา “บ่อนท�าลายความเป็นปึกแผ่น
ของชาติ” ยังมีชาวมองตาญาร์ดอีกไม่ทราบจ�านวนที่
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ต้องรับโทษจ�าคุกเป็นเวลานานตั้งแต่การประท้วงครั้ง
ใหญ่เกี่ยวกับการยึดที่ดินและเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาในปี 2545 และปี 2547

โทษประหารชีวิต
ภายหลังจากการหารือ สมาชิกรัฐสภาได้ลงมติให้น�า
คดีอาชญากรรม รวมทั้งความผิดทางเศรษฐกิจ 4 ราย 
ที่มีโทษถึงประหารชีวิตออก 8 รายการ ซึ่งเป็นการ
ลดประเภทการลงโทษด้วยการประหารชีวิตลงเหลือ 
21 รายการ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมได้เสนอให้ลด
ประเภทคดีอาชญากรรมลงเหลือ 12 รายการ โทษ
ประหารชีวิตส�าหรับคดียาเสพติดยังคงมีผลบังคับใช้
อยู่ รัฐบาลด�าเนินนโยบายรักษาความลับในทุกๆ ด้าน
ของโทษประหารชีวิต รวมทั้งสถิติจากการรายงานของ
สื่อมวลชน พบว่า มีนักโทษ 59 รายถูกตัดสินประหาร
ชีวิตในปีนี้ และการประหารชีวิต 9 รายได้รับการ
รายงานโดยสื่อมวลชน

รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
n _ viet namshould release peaceful critics (aSa 
41/005/2009)
n _ viet nam: Prisoner of conscience sentenced 
(aSa 41/008/2009)
n _ viet nam: Prisoner of conscience, Le Cong 
Dinh (aSa 41/002/2009)
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