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1 บางส่วนจาก The Complete Collected Poems of Maya Angelou (Random House Inc.,1994).

Not an official translation of the poem excerpt. Translation provided by translator.
*เป็นคำ�แปลบทกวีอย่างไม่เป็นทางการของผู้แปลรายงาน

https://bit.ly/2WvACr0
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ค�ำน�ำ
และ Lita ต่่างเป็็นนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนซึ่่�งทำำ�งานในพื้้�นที่่�แตกต่่างกััน ในพื้้�นที่่�ที่่�ถููกลืืม
หรือพื้นที่ซึ่งรัฐไม่เข้ามาด�ำเนินการอีกต่อไป หรือพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยสงครามความขัดแย้ง พวกเขาท�ำงานสนับสนุนผู้หญิง
ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศ รณรงค์กดดันให้เกิดความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน พวกเขาไปเยี่ยมผู้ประท้วง
อย่างสงบซึ่งถูกควบคุมตัวโดยพลการ พวกเขาน�ำสิทธิมนุษยชนไปยังสถานที่ที่มืดมน ห่างไกลจากผู้คนมากสุด พวกเขา
เป็นเสียงส�ำหรับผู้ที่ถูกปล้นเสียงไป ในทุก ๆ วัน ผู้หญิงและผู้ชายธรรมดาเหล่านี้เผชิญกับอันตรายอย่างกล้าหาญ
เพื่อท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่พวกเขาปกป้อง ทั้งนี้เพราะพวกเขาเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน พวกเขาจึงตกเป็น
เป้าหมายของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทุกวัน พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดแม้ในส่วนที่เล็กน้อยสุดประจ�ำวัน จายลาต้องปิดโทรศัพท์ระหว่างพูดคุยกับนักปกป้องคนอื่น ลิตาต้องพยายาม
กลับให้ถึงบ้านขณะที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน และเปาโลมักต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดบัญชีโซเชียลของเขาบ่อย ๆ เมื่อต้อง
เดินทางออกไปนอกหมู่บ้าน โมฮามาดูต้องให้ข้อมูลกับครอบครัว ว่าต้องท�ำอย่างไรกรณีที่เขาถูกจับและถูกขังคุก
Jalila, Mohamadou, Paulo

ทุกวัน นักปกป้องทั้งสี่คนส�ำนึกทั้งในใจและร่างกายถึงคุณค่าของการปกป้องสิทธิมนุษยชน ในสภาพการณ์ที่ซับซ้อน
ในขณะที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกหลายพันคนต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันเมื่อท�ำงานในพื้นที่ พวกเขาไม่สามารถ
พึ่งพาความคุ้มครองจากรัฐ หรือความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจากชุมชนของตนเองได้ จึงต้องรับผิดชอบอย่างมากในการ
คุ้มครองตนเอง หาทางให้อยู่รอดปลอดภัยเพียงล�ำพัง บางคนโชคดีที่ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานและขบวนการ
แต่ก็ยังต้องหาวิธีคุ้มครองตนเองเช่นกัน ในบางครัง้ ความรับผิดชอบส่วนบุคคลเหล่านี้กลายเป็นเหมือนภาระ และอาจ
ส่งผลกระทบในระยะยาวและรุนแรงต่อสภาพด้านจิตใจ ร่างกาย และสวัสดิภาพทางสังคมของตนเอง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โครงการมากมายทั่วโลกมีส่วนสนับสนุนนักปกป้อง ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงเครื่องมืออย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงภัย นักปกป้องยังได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ พวกเขา
ได้พัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและ
ชุมชนพื้นเมืองได้รับความช่วยเหลือ จนเล็งเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดท�ำแนวทางการท�ำงานแบบกลุ่มและเป็นองค์รวม
ด้านความมั่นคงปลอดภัย รัฐบางแห่งได้บัญญัติกฎหมายและจัดท�ำกลไกเพื่อให้สามารถคุ้มครองอย่างดีขึ้นต่อนักปกป้อง
เพื่อรับมือกับสภาพการณ์ที่เลวร้ายลงในปัจจุบันของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เห็นและ
ได้เรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีหลายประการเพื่อการคุ้มครอง และยินดีกับการด�ำเนินงานของ NHRF ในการจัดท�ำคู่มือฉบับนี้
เพื่อประโยชน์ในการจ�ำแนกและใช้งานกลไกที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนินงานทุกประการล้วนมีความส�ำคัญ และส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับนักปกป้องบางคน แต่การด�ำเนินงานเหล่านี้
ต้องได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างลึกซึ้ง หากเราต้องการสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และเกื้อหนุนต่อนักปกป้อง เราต้องแก้ปัญหาที่รากเหง้า ทั้งการลอยนวลพ้นผิดของผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระท�ำต่อ
นักปกป้อง เรายังต้องตระหนักถึงและสนับสนุนบทบาทที่ส�ำคัญของนักปกป้องในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความยุติธรรม
ทางสังคม และหลักนิติธรรม เราต้องท�ำสิ่งเหล่านี้ด้วยทุกวิธีการเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งทางการเมือง ในเชิงสถาบัน
ในระดับบุคคล ในสถาบันการศึกษา ในสื่อมวลชน ในสถานที่ทั่วไปทุกแห่ง รวมทั้งเวทีระหว่างประเทศ
นักปกป้องมักเป็นความหวังสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ส�ำหรับผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง พวกเขาถูกสังคมกีดกันรังเกียจ นักปกป้อง
คือผู้ที่กล้าท้าทายสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ หาทางออกที่น�ำไปสู่โลกที่เท่าเทียม เป็นธรรม และยั่งยืนมากขึ้น นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนเชื่อมโยงเราเข้ากับความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ทั้งความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจกัน และความหวัง
ในขณะที่การปราบปรามการท�ำงานสิทธิมนุษยชนรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เราจึงมีหน้าที่ต้องสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการสนับสนุนผู้กล้าเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของความยุติธรรม หากยังเป็นการด�ำเนินงานเพื่ออนาคตร่วมกัน
ของเรา เพื่อมนุษยชาติของเรา เราต้องปกป้องและยืนหยัด และร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพกับบุคคลที่ปราศจากความ
เห็นแก่ตัวและไม่ยอมพ่ายแพ้เหล่านี้
- Michel Forst,

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
(มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2563)
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ภาพบน: ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน, Michel Forst ถ่่ายภาพร่่วมกัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
การประชุุมปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ในตะวัันออกกลางและแอฟริิกาเหนืือ (Forst, ที่่�สองจากด้้านซ้้าย) ภาพของ: Gulf Centre for Human Rights
พาร์์ทเนอร์์ที่่�รัับทุุนจาก NHRF ภาพล่่าง: รางวััลสิิทธิิมนุุษยชนและการประกาศเกีียรติิคุุณอาจเป็็นการสนัับสนุุนที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ในภาพนี้้�เป็็นผู้้�ได้้รัับรางวััล Martin Ennals Award ประจำำ�ปีี 2563 ได้้แก่่ Huda Al-Sarari (ผู้้�ได้้รัับรางวััล) จากเยเมน (ซ้้าย), Norma Ledezma จากเม็็กซิิโก
(ที่่�สองจากด้้านขวา), Sizani Ngubane จากแอฟริิกาใต้้ (ขวา) ภาพถ่่ายของ ©Martin Ennals Foundation.
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อารัมภบท

การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายและการหาพื้นที่
ประชุมร่วมกัน เป็นองค์ประกอบส�ำคัญเพื่อสนับสนุน
การท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและหน่วยงาน

นัับแต่่ปีี 2531 Norwegian Human Rights Fund (NHRF) ทำำ�งานตามอำำ�นาจหน้้าที่่�เพื่่�อส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนระหว่่าง
ประเทศ โดยให้ความสนับสนุนด้านเศรษฐกิจโดยตรงกับหน่วยงานระดับรากหญ้า ซึ่งท�ำงานในแนวหน้าเพื่อคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชายขอบและกลุ่มที่เสี่ยงภัย เราให้ความสนับสนุนในประเด็นสิทธิมนุษยชนหลายประการ
โดยตรง รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชน
องค์์ประกอบสำำ�คััญของการส่่งเสริิมการทำำ�งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน คืือความมั่่�นคงปลอดภััย ความคุ้้�มครอง และสภาพ
การทำำ�งานที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับองค์์กรผู้้�รัับทุุนและนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน (HRDs) ซึ่่�งเป็็นเงื่่�อนไขที่่�จะช่่วยให้้พวกเขา
สามารถท�ำงานของตนได้ NHRF ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองระดับบุคคลและองค์กรเสมอ
และจะยังคงรักษาจุดเน้นนี้ไว้ โดยถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของยุทธศาสตร์ของเรา การด�ำเนินงานด้านยุทธศาสตร์
ในปัจจุบันช่วยให้เราสามารถสนับสนุนหน่วยงานและโครงการที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน คุ้มครองความปลอดภัยให้พวกเขา และเชื่อมโยงระหว่างนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่กับเครือข่าย
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น ช่วยให้คนอื่นทราบถึงงานของพวกเขา
และช่วยเพิ่มอิทธิพลในการท�ำงานของพวกเขา
แนวปฏิบัติเหล่านี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง
ให้กับองค์กรผู้รับทุนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และเนื่องจากการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงเสมอ เราจึงต้องรักษาพื้นฐานของเราไว้ ท�ำงานในเชิงรุก และรับมือกับสถานการณ์อย่างฉลาด
และมีเป้าหมาย เราจึงร่วมมือกับองค์กรภาคีที่ส�ำคัญของเราซึ่งมีความช�ำนาญในประเด็นเหล่านี้ และได้รับบทเรียน
จากการจัดท�ำคู่มือก่อนหน้านี้ และสามารถปรับปรุงแนวปฏิบัติว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองหน่วยงาน
ผู้รับทุนระหว่างการท�ำงานภาคสนามฉบับนี้ได้

ภาพถ่ายหมู่
ในเวทีนักปกป้อง
สิิทธิิมนุุษยชนเอเชีีย
ครั้้�งที่่� 8 ที่่�บาหลีี 2561

ปัจจุบันมีหน่วยงานระหว่างประเทศจ�ำนวนมากที่มีประสบการณ์การท�ำงานที่ล�้ำค่า ในการคุ้มครองนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและองค์กรต่าง ๆ คู่มือของเราไม่สามารถทดแทนการท�ำงานของหน่วยงานนี้ได้ หากจะช่วยสามารถ
อธิบายถึงกรอบบรรทัดฐานของการท�ำงานโดยรวมของ NHRF ในแง่ของการคุ้มครองและสนับสนุนพวกท่าน
ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หรือหน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่ท่านท�ำงานด้วย เป็นการให้ภาพรวมถึงกลไก
สนับสนุนที่มีอยู่ส�ำหรับนักปกป้องที่เสี่ยงภัย นอกจากนั้น แนวปฏิบัตินี้ยังกล่าวถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของท่านในฐานะองค์กรผู้รับทุน ในฐานะที่ปรึกษาในพื้นที่ และส�ำหรับส�ำนักเลขาธิการ NHRF เอง ในแง่ของ
การกล่าวถึงและการสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย เราได้รับอนุญาตและได้รับความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีจากองค์กร Front Line Defenders และได้กล่าวถึงงานของพวกเขาในเนื้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภััยสำำ�หรัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ความมั่่�นคงปลอดภััยของบุุคคลและองค์์กร และเราขอกระตุ้้�น
ให้้ท่่านใช้้ประโยชน์์จากคู่่�มืือของ Front Line Defenders ในการทำำ�งานของท่่านอย่่างเต็็มที่่� https://bit.ly/2xUmhdj2

2 Workbook on Security: Practical Steps for Human
Rights Defenders at Risk https://bit.ly/2xUmhdj
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เป้าหมายและวัตถุประสงค์

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคือใคร?
ไม่มีค�ำนิยามที่เป็นสากลส�ำหรับค�ำว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชน
แต่มีการใช้ค�ำนี้เพื่ออธิบายถึงบุคคลซึ่งท�ำงานทั้งโดยส่วนตัวหรือ
ร่วมมือกับบุคคลอื่น เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนสามารถแก้ไขข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนใด ๆ ทั้งในเรื่อง
ของการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ ไปจนถึงประเด็นการจ้างงาน
ที่่�ดิิน และการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนมีี
บทบาทสำำ�คััญในทุุกพื้้�นที่่�ของโลก NHRF ถืือว่่าองค์์กรผู้้�รัับทุุนของเรา
ทุกแห่งเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื่องจากต่างท�ำงานด้าน
สิทธิมนุษยชน และมวี ธีิ การต่อสเู้ พื่อความยุตธรร
ิ ม แต่ในขณะเดียวกัน
เราตระหนักถึงความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับคนบางกลุ่ม ซึ่งท�ำ
หน้าที่สาธารณะในฐานะเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

มีีเป้้าหมายเป็็นผู้้�สนัับสนุุนเชิิงบวกให้้กัับหน่่วยงานและบุุคคลซึ่่�งเสี่่�ยงภััย เนื่่�องจาก
การท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราให้ความสนับสนุนโดยตรงกับท่านในฐานะ
เป็นองค์กรผู้รับทุนของเรา และอยู่ในเครือข่ายที่ใกล้ชิด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
อาสาสมัคร บุคคลต่าง ๆ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการท�ำงาน เราต้องการช่วยเพิ่ม
ศักยภาพของท่านในการท�ำงานสิทธิมนุษยชนได้อย่างจริงจังและเป็นผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสภาพที่มีข้อกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัยและมีความเร่งด่วน

NHRF

ตามวัตถุประสงค์ด้านล่าง การท�ำงานของเรา
มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและรับมือกับ
สถานการณ์ โดยเรามุ่งที่จะ:
ประกันว่าองค์กรผู้รับทุนของเรามี
ทรัพยากรเพื่อจัดท�ำแผนด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่อความมั่นคง

แนวปฏิบัติเหล่านี้จัดท�ำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ
จุดเน้นที่เพิ่มขึ้นของเราด้านความมั่นคงปลอดภัย
ส�ำหรับองค์กรผู้รับทุน โดยเราก�ำหนด
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

แนวทางที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อการแสดงออกและเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียม
อย่างเช่น การประท้วง ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในภาพนี้้�ผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนจากอิินเดีียกำำ�ลัังเรีียกร้้องความยุุติิธรรม
ภาพของ Thenmozhi Soundararajan

ให้ความรู้กับองค์กรผู้รับทุนของเราเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย และ
การบรรเทาความเสี่ยงต่อความมั่นคง

ช่วยให้องค์กรผู้รับทุนของเรารู้จักกับหน่วยงาน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศที่ท�ำงาน
เพื่อการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
และเข้าถึงความสนับสนุนของพวกเขา

ให้ความรู้กับองค์กรผู้รับทุนของเราเกี่ยวกับ
กรอบบรรทัดฐานและกลไกสนับสนุนที่มีอยู่
ส�ำหรับนักปกป้องที่เสี่ยงภัย

ประกันว่าส�ำนักเลขาธิการ NHRF และ
ที่ปรึกษาในพื้นที่ มีศักยภาพและเครือข่าย
ที่จ�ำเป็นเพื่อสามารถตอบสนองต่อค�ำร้องขอ
จากองค์กรผู้รับทุนของเราในประเด็นเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัย

ระบุบทบาทโดยรวมขององค์กรผู้รับทุนของเรา
ที่ปรึกษาในพื้นที่ และส�ำนักเลขาธิการ NHRF
เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงปลอดภัยและการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กรอบบรรทัดฐานในการท�ำงานเพื่อคุ้มครองและสนับสนุนพวกท่าน
ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและความ
รับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคมในการ
ส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนและเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐานซึ่่�งเป็็นที่่�
ยอมรัับอย่่างสากล (2541) หรืือที่่�มัักเรีียกว่่า ปฏิิญญาสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน https://bit.ly/2Qu73C0 ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
กฎบัตรสหประชาชาติฉบับแรกที่เน้นย�้ำว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิในการ
ปกป้องสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความส�ำคัญและความชอบธรรม
ของการท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ได้รับการคุม้ ครองที่ดขี นึ้ แม้วา่ ปฏิญญานจี้ ะไม่มีผลบังคับใชท้ างกฎหมาย
แต่ก็ประกอบด้วยข้อบทหลายประการที่ถูกคัดมาจากกฎบัตรที่มีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย และมีความส�ำคัญเกี่ยวข้องมากสุดกับนักปกป้อง
สิิทธิิมนุุษยชน ได้้แก่่ กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและ
สิิทธิิทางการเมืือง (ICCPR) และกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิทาง
เศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม (ICESCR) นอกจากนั้้�น ปฏิิญญานี้้�
ยังได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ ซึ่งย่อมแสดงถึงพันธกิจที่ชัดเจนของรัฐภาคี
สหประชาชาติทุกแห่งที่จะเคารพสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ปฏิญญานี้ไม่ได้ก�ำหนดสิทธิใหม่ หากเป็นการพัฒนาต่อยอดจาก
สิทธิเดิม ท�ำให้สามารถน�ำมาใช้ได้ง่ายขึ้น เพื่อสนับสนุนบทบาท
ในทางปฏิบัติและสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิญญานี้
ก�ำหนดข้อบทเป็นการเฉพาะส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งใน
ระดับบุคคล และโดยร่วมมือกับบุคคลอื่น ๆ ในการจัดตั้งสมาคมและ
องค์กรพัฒนาเอกชน และในการขอรับบริจาค การรับ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเป้าประสงค์ในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการรับทุนจากต่างชาติ

แอน ลภาพรรณ ศุุภมัันตา จากสมััชชาคนจน พาร์์ทเนอร์์ที่่�รัับทุุนจาก NHRF
เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากประเทศไทย ที่ท�ำงานสนับสนุนสิทธิในที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติส�ำหรับชุมชนในท้องถิ่น
[8]
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ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
โปรดดูลิงก์นี้ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิญญานี้ และการดูเอกสารในภาษาอื่น ๆ :
ปฏิิญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน https://bit.ly/2Qu73C0

ตามปฏิญญานี้ การท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ต้องเป็นไปโดยสงบ ปฏิญญานี้ก�ำหนดอย่างชัดเจนว่า
การท�ำงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ และบุคคล
ทุกคนมีสิทธิในการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน โดยผ่านช่องทางที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไป
โดยสงบ สิทธิเหล่านี้เชื่อมโยงกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้าน
การแสดงออก การสมาคมและการเดินทาง และสิทธิที่จะ
เข้้าร่่วมในการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นกิิจการสาธารณะตามที่่�ระบุุ
ไว้้ในกติิกา ICCPR https://bit.ly/2J6VrRj3 เสรีีภาพด้้าน
การแสดงออกและการสมาคมจึงเป็นสิทธิที่ส�ำคัญ เพื่อให้
สามารถจัดท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างจริงจัง
ในปี 2543 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ) ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (หรือที่
เรียกว่าผู้รายงานพิเศษ) เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม

ปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในช่วงหลายปีที่
ผ่่านมา มีีการรัับรองมติิข้้อต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับนัักปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง มติิข้้อ 25/18 https://bit.
ly/2wbV9WN ซึ่่�งมีีการรัับรองเมื่่�อวัันที่่� 28 มีีนาคม 2557
โดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน4 ตามมติข้อนี้ คณะมนตรี
แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่นักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนต้องเผชิญ เนื่องจากภัยคุกคาม การโจมตี
และการตอบโต้ และเรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ ประกันว่า
กฎหมายและนโยบายระดับชาติของตน สนับสนุนและ
เกื้อหนุนการท�ำงานของพวกเขา สอดคล้องกับกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นอกจากมติข้อนี้
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยังมีมติให้ฟื้นฟูอ�ำนาจหน้าที่
ของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน (ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่่�มเติิม โปรดดููบทที่่�ว่่าด้้วย กลไกสหประชาชาติิสำำ�หรัับ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ในหน้้า 35)

เสรีภาพด้านการแสดงออกและการสมาคมถือเป็นสิทธิที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถ
ท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างจริงจัง ภาพการชุมนุมประท้วงที่เม็กซิโก

ปฏิิญญานี้้�ระบุุว่่า บุุคคลทุุกคนมีีหน้้าที่่�ต่่อและภายในชุุมชนของตน และกระตุ้้�นให้้เราทุุกคนทำำ�หน้้าที่่�เป็็นนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน ในภาพนี้้�ครอบครััวและสมาชิิกชุุมชนมารวมตััวกัันเพื่่�อลงชื่่�อในการรณรงค์์ (ภาพของ Human Rights
Office พาร์์ทเนอร์์ที่่�รัับทุุนจาก NHRF – กรุุงแคนดีี ศรีีลัังกา)

นอกจากนี้ ปฏิญญานี้ยังระบุถึงหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมของรัฐในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยระบุว่า รัฐมีหน้าที่หลักที่จะ
ด�ำเนินการทั้งปวงที่จ�ำเป็น เพื่อประกันให้เกิดการคุ้มครองต่อผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน ตัวอย่างของหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนทั้งปวง การบัญญัติกฎหมาย แนวทางด้านการบริหารและขั้นตอน
อนื่ ๆ ทอี่ าจจ�ำเป็นเพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ามสิทธิทจี่ ะมีเสรีภาพ ให้ท�ำการสอบสวนโดยพลันและอย่างไม่ล�ำเอียงเมื่อเกิดข้อกล่าวหา
ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้การเยียวยาอย่างเป็นผลกับบุคคลซึ่งอ้างว่าตนเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญานี้ยังเน้นว่าบุคคลทุกคนมีหน้าที่ต่อและภายในชุมชนของตนเอง และกระตุ้นเราทุกคนให้ท�ำหน้าที่เป็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ประการสุดท้าย ยังอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อประกันให้มีการบังคับใช้มาตรฐานทางกฎหมายขั้นสูงสุดที่เป็นไปได้เพื่อสิทธิมนุษยชน
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3 International Covenant on Civil and Political Rights https://bit.ly/2J6VrRj

4 A/HRC/RES/25/18 https://bit.ly/2wbV9WN

[11]

ความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลและองค์กร
แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย

ปฏิญญานี้ระบุชัดเจนว่า หน้าที่ ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิ และบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามแนวทางที่ชอบด้วยกฎหมายและสงบ ภาพนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากพาร์ทเนอร์
ที่รับทุนจาก NHRF ในประเทศไทย

มติิที่่�สำำ�คััญข้้ออื่่�นประกอบด้้วย มติิข้้อ 68/181 https://bit.ly/2xLOF11 ของ
ที่่ป� ระชุุมสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิในเดืือนธัันวาคม 2556 ว่่าด้้วยการคุ้ม�้ ครอง
ผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และ มติิข้้อ 31/32 https://bit.ly/2U24k58
ซึ่่�งรัับรองโดยคณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนในเดืือนเมษายน 2559 เรีียกร้้องให้้
รัฐต่าง ๆ ปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะต้องคุ้มครองนักปกป้องที่ท�ำงานด้านสิทธิ
ทางเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม และการจััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััย
และเกื้้�อหนุุนสำำ�หรัับพวกเขา5 6 อีีกข้้อหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือ มติิในปีี 2560 https://bit.
ly/2UqgIel ซึ่่�งรัับรองโดยที่่�ประชุุมสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาชาติิ ในโอกาส
ครบรอบ 20 ปีของปฏิญญาว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในปี 2561 และก�ำหนด
ชุดของกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและการด�ำเนินงานตามปฏิญญา7
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของภาคประชาสังคม
และรัฐมีพันธกรณีต้องให้พื้นที่ที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน และคุ้มครองบุคคล
ทุุกคนในกลุ่่�มเหล่่านี้้� เพื่่�อให้้สามารถใช้้สิิทธิิของตนได้้ ภาพการชุุมนุุม
ประท้้วงของคนทำำ�งานบ้้านในอิินเดีีย K.G.F. – W.A.

มติข้อ 68/181 (https://undocs.org/A/RES/68/181)
มติข้อ 31/32 (https://undocs.org/A/HRC/RES/31/32)
7 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี และการส่งเสริมปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและ
ความรับผิดชอบของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรของสังคม
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่ง
เป็นที่ยอมรับอย่างสากล (https://undocs.org/A/C.3/72/L.50)
5 GA

6 HRC

8 A/HRC/RES/38/12 (https://undocs.org/A/HRC/RES/38/12)

9 A/HRC/32/20 (https://undocs.org/en/A/HRC/32/20)
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การยอมรับว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคม และ
การตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ที่เกื้อหนุนและคุ้มครองบุคคลทุกคน
ในกลุ่มเหล่านี้ให้ใช้สิทธิของตนได้ มติและรายงานขององค์การสหประชาชาติ
ล่าสุด เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของประเด็นเหล่านี้ โดยยอมรับถึง “คุณูปการ
ขั้นพื้นฐานของภาคประชาสังคมกับนักปกป้องสิทธิมนุษ ยชน ในการท�ำงาน
เพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษ ยชน การจัดให้มีการเสวนาอย่างสงบ และการสร้าง
ประชาธิปไตยแบบพหุนิยม” และเรียกร้องให้รัฐ “ปฏิบัติตามพันธกรณีของตนที่
จะเคารพและคุ้มครองอย่างเต็มที่ซึ่งสิทธิทางพลเรือน ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของบุคคลทุกคน ทัง้ สิทธิออนไลน์และออฟไลน์ ทัง้ ยังรวมถึง
สิทธิทจี่ ะมเี สรีภาพในการแสดงออกและดา้ นความเห็น รวมทัง้ การแสดงออกด้าน
ศิลปะและการริเรีมและความสร้างสรรค์ และสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและ
การสมาคมอย่างเสรี”8 9 การรณรงค์กดดันระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ
ท�ำให้รัฐตระหนักถึงพันธกรณีดา้ นกฎหมายของตนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทัง้ กฎหมายในประเทศในหลายประเทศ ซึ่งรัฐไม่เพยี งตอ้ งคุม้ ครองหน่วยงาน
ภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน หากยังต้องส่งเสริมการมสี ว่ นร่วม
อย่างแข็งขัน โดยการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�ำหรับหน่วยงานเหล่านี้

แม้จะเป็นความรับผิดชอบหลักของรัฐในการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน แต่ท่านในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจมีบทบาท
ส�ำคัญ ในการติดตามสถานการณ์และการท�ำงานเพื่อสนับสนุน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ และการปฏิบัติตามนโยบาย
เหล่านั้น หน่วยงานสิทธิมนุษยชนและนักปกป้องมักท้าทาย
สถานภาพที่เป็นอยู่ โดยเรียกร้องให้มีความรับผิด และให้ยุติการ
ลอยนวลพ้นผิด ต่อสู้เพื่อสิทธิของกลุ่มชายขอบและกลุ่มที่เสี่ยงภัย
และท้าทายต่อบรรทัดฐานและโครงสร้างทางสังคมที่เป็นอยู่ การ
ท�ำงานในประเด็นและเพื่อประเด็นส�ำคัญเช่นนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันและสังคมเพื่อมุ่งไปสู่ความเท่าเทียม
ลักษณะการท�ำงานที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จึงท�ำให้เกิดความ
เสี่ยงมากขึ้นกับตัวท่านเอง
แนวโน้มระดับโลกในการใช้พื้นที่และสิทธิทางพลเรือนเพื่อเป็นเวที
ต่อสู้ช่วงชิงอ�ำนาจ โดยมีการปราบปรามเสียงที่เห็นต่างหรือเสียง
ในทางเลือก ปรากฏในรูปแบบที่คลุมเครือและรุนแรงหลายประการ
ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ต่างก�ำหนดเป้าหมาย
และสามารถก�ำหนดเป้าหมายเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการ

รณรงค์โจมตีชื่อเสียงของพวกเขา มีการจ�ำกัดหรือห้ามไม่ให้รับทุน
จากต่างชาติ มีการใช้ระบบกฎหมายเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้พวกเขาต้องใช้เวลาอันยาวนานเพื่อต่อสู้กับข้อหา
ที่ปราศจากมูลความจริง รวมทั้งอาจถูกจับกุมและควบคุมตัว
โดยพลการ มีการจ�ำกัดหรือห้ามการเดินทาง และใช้วิธีการอื่น ๆ
อีกมากมายเพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชน เราจึงต้องตระหนักว่า
การท�ำงานในหลายด้านของท่านอาจเป็นเหตุให้ท่านและองค์กร
ตกเป็นเป้าหมายของรัฐและ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ
การด�ำเนินงานและการมีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ อาจเป็น
เหตุให้กลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้รวมถึงนักปกป้องที่ท�ำงานเพื่อสิทธิของกลุ่มชนพื้นเมืองและ
ชุมชนชายขอบ นักปกป้องซึ่งท�ำงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ (รวมทั้งนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม)
นักปกป้องที่ท�ำงานเพื่อสิทธิของชุมชนด้านศาสนาและ/หรือชาติพันธุ์
นักปกป้องในพื้นที่ชนบท (เนื่องจากพวกเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงมี
โอกาสเข้าถึงความสนับสนุนได้น้อยกว่า นักปกป้องที่ท�ำงานเพื่อสิทธิ
ของชนกลุ่มน้อยทางเพศ และผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ชุมชนในท้องถิ่นและชนพื้นเมืองมักถูกทอดทิ้ง
ไม่ให้มีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การใช้ที่ดินและทรัพย์สินของตน การร่วมมือกัน
ท�ำงานและการร่วมมือระหว่างกลุ่มเพื่อปกป้อง
สิิทธิิ ช่่วยให้้การทำำ�งานเข้้มแข็็งและยั่่�งยืืนยิ่่�งขึ้้�น
ภาพ: Pasta de Conchos (ซ้้าย) พาร์์ทเนอร์์
ที่่�รัับทุุนจาก NHRF, รณรงค์์เพื่่�อนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนในเม็็กซิิโก และ FIWON
(ด้้านบน) พาร์์ทเนอร์์ที่่�รัับทุุนจาก NHRF,
รณรงค์เพื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในไนจีเรีย
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ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการลงมติเป็นครั้งแรกในประเด็นนี้ในที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2556 (ที่กล่าวถึงข้างต้น) มติข้อนี้ยอมรับว่า ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกภูมิภาคของโลก ตกเป็น
เป้าหมายเนื่องจากการท�ำงานในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่ยังรวมถึงเพราะเพศสภาพของตนเองด้วย ผู้รายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติิว่่าด้้วยสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน (โปรดดููหััวข้้อว่่าด้้วยกลไกสหประชาชาติิสำำ�หรัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ในหน้้า 35) จำำ�แนกว่่า ผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนหมายถึึงทั้้�งนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เป็็นผู้้�หญิิง และนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนใด ๆ
ที่ท�ำงานปกป้องสิทธิสตรีหรือในประเด็นเพศสภาพ10 ผู้หญิงนักปกป้องต้องได้รับความเสี่ยงแบบเดียวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่น ๆ
แต่เนื่องจากเป็นผู้หญิง พวกเธอจึงมักตกเป็นเป้าหมาย หรือมีความเสี่ยงโดยตรงที่จะได้รับภัยคุกคามเนื่องจากเพศสภาพ และความรุนแรง
เนื่องจากเพศสภาพ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนยังมักพยายามท�ำงานเพื่อบรรลุสิทธิสตรี และสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพอื่น ๆ
โดยมุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวางในหลายบริบท อันเป็นเหตุให้พวกเธอ
ตกเป็นเป้าโจมตีจากการท�ำงาน ทั้งยังอาจเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ และตกเป็นเป้าหมายจากในขบวนการสิทธิมนุษยชนเอง การคุ้มครอง
และการสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงควรมีความละเอียดอ่อนในประเด็นเพศสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากเพศสภาพของตน หากไม่น�ำมุมมองด้านเพศสภาพมาปรับใช้กับการคุ้มครองและความมั่นคง
ปลอดภัยส�ำหรับผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้ว ย่อมถือว่ามาตรการนั้นมีความบกพร่อง และอาจส่งผลกระทบอย่างจ�ำกัดในแง่
การคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงของพวกเธอ

AWID
Association for Women’s Rights in Development (AWID)

เป็็นสมาคมระดัับโลกที่่�มีีสมาชิิกเป็็นนัักสตรีีนิิยม ทำำ�งานเพื่่�อสนัับสนุุน
ให้้ความช่่วยเหลืือและสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับหน่่วยงานสิิทธิิสตรีี
เพื่่�อให้้สามารถต่่อสู้้�ได้้อย่่างเป็็นผลมากขึ้้�น AWID ยัังจััดทำำ� คู่่�มืือที่่�
เกี่่�ยวข้้อง https://bit.ly/33vH6HP ในประเด็็นต่่าง ๆ รวมทั้้�งผู้้�หญิิง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การสร้้างขบวนการ การติิดตามสถานการณ์์
สตรีีนิิยม และการให้้ทุุน
ผู้้�หญิิงมัักเป็็นผู้้�นำำ�ในการต่่อสู้้�และเรีียกร้้องเพื่่�อสิิทธิิของตน
ภาพของ Thenmozhi Soundararajan

ให้้ติิดตามลิิงก์์นี้้�สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมขององค์์การ
สหประชาชาติิเกี่่�ยวกัับ women human rights
defenders https://bit.ly/2xU92JC

ให้้ติิดตามลิิงก์์นี้้�สำำ�หรัับ รายงาน ปีี 2563 https://bit.
ly/2WxI58L ว่่าด้้วยผู้้ห
� ญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนโดย
ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยสถานการณ์์
ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนจาก Women and Youth Development Institute of Indonesia
พาร์์ทเนอร์์ที่่�รัับทุุนจาก NHRF

นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ทำำ�งานกัับ Confluencia de Mujeres
พาร์์ทเนอร์์ที่่�รัับทุุนจาก NHRF ในโคลอมเบีีย

ให้้ติิดตามลิิงก์์นี้้�สำำ�หรัับคู่่�มืือเพื่่�อผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ของ Just Associates: Our Rights, Our Safety: Resources
for women human rights defenders

https://bit.ly/33vH6HP

อินโฟกราฟฟิกมาจากเว็บไซต์นี้ หรือท่านสามารถคลิกที่รูปภาพ
เพื่อไปยังเว็บไซต์:
https://bit.ly/2IZQfPj

https://bit.ly/2Ws2QTd

นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ทำำ�งานกัับ Beti Carino พาร์์ทเนอร์์ที่่�รัับทุุนจาก NHRF
ในเม็็กซิิโก

10 A/HRC/16/44 https://bit.ly/2xLOW43
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ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ท่านมีความรับผิดชอบต้อง
ค�ำนึงถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การท�ำงาน การค�ำนึงถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยช่วยให้ท่าน
และหน่วยงานสิทธิมนุษยชนของท่าน สามารถพัฒนายุทธศาสตร์
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อความมั่นคงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากสุด ในทางกลับกัน การวางแผนเช่นนี้ช่วยให้
ท่านและหน่วยงานเข้มแข็งขึ้น และมีความยืนหยัด เพื่อให้
สามารถท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวแทนบุคคลและชุมชน
ซึ่งท่านท�ำงานเพื่อสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิ
การเริ่มกระบวนการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อความมั่นคง อาจ
ท�ำให้เกิดความล�ำบากใจ และอาจถึงขั้นท�ำให้เกิดความรู้สึกกลัว
ในตอนเริ่มพูดคุยและจ�ำแนกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
การท�ำงาน กระบวนการนี้อาจท�ำให้ท่านรู้สึกอ่อนแอ และอาจถูก
บีบให้ต้องหาทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาที่พยายามมองข้าม
อย่างไรก็ดี การก�ำหนดแนวทางอย่างเป็นระบบด้านความมั่นคง
ปลอดภัย และวิธีบรรเทาความเสี่ยง ย่อมส่งผลให้ท่านและเพื่อน
ร่วมงานสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกครั้ง ช่วยให้ท่านสร้าง
ความเข้มแข็งให้องค์กร ทีมงาน และงานที่ท่านท�ำอยู่ ส�ำหรับงาน

ส่วนใหญ่ จะมีการก�ำหนดมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมส�ำหรับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีพื้นฐานมาจากการควบคุม
คุณภาพและการวางแผนฉุกเฉินส�ำหรับกรณีที่เลวร้ายสุด รวมทั้ง
เหตุการณ์มากมายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ในการ
ท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งแม้จะไม่มีมาตรฐานระดับอุตสาหกรรมที่
เป็นข้อก�ำหนดเช่นนั้น แต่ก็ควรด�ำเนินงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวจากการท�ำงานของท่าน การวางแผน การจัดเตรียม และระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองที่เป็นเอกภาพ ช่วยให้ท่านรู้สึก
เบาใจและควบคุมการท�ำงานของตนได้

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ด้านสิ่งแวดล้อมเผชิญกับ
ความเสี่ยงอย่างมาก
ในการท�ำงาน

เป็นความรับผิดชอบขององค์กรผู้รับทุนทุกแห่งของ NHRF ที่จะต้อง
ท�ำการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับบริบทของท่านเอง และ
จััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์เพื่่�อจััดการกัับความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�อย่่างเป็็นผล ดัังที่่�
กล่่าวถึึงข้้างต้้น องค์์กร Front Line Defenders ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือที่่�มีี
ประโยชน์์ในชื่่อ� ว่่า Workbook on Security: Practical Steps for Human
11
Rights Defenders at Risk https://bit.ly/2xUmhdj ถืือเป็็นคู่่�มืือที่่�มีี
เนื้้�อหาละเอีียด ประกอบด้้วยคำำ�แนะนำำ�และข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและการ
คุ้มครอง

คู่มือนี้ชี้แนะแนวทางส�ำหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

การวิิเคราะห์์บริิบทของการทำำ�งาน
การประเมิินความเสี่่�ยง
การวิิเคราะห์์ภััยคุุกคาม
การจำำ�แนกวิิธีีเพื่่�อรัักษาจิิตใจและจััดการกัับความเครีียด
การจััดทำำ�และทบทวนแผนการด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยที่่�เหมาะสม

คู่่�มืือของ Front Line Defenders
ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัย
Workbook on Security: Practical Steps for Human Rights

ขององค์์กร Front Line Defenders (2554)
สามารถดาวน์์โหลดได้้ในหลายภาษา
ทั้งภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส จีน อูรดู ดารี โซมาลี
และอาหรับ
Defenders at Risk

https://bit.ly/3a5WcWT

เนื้้�อหาในคู่่�มืือนี้้� ส่่วนหนึ่่�งมาจาก Protection Manual for Human
Rights Defenders ของ Front Line Defenders
https://bit.ly/2IYDIeP

11 Front Ling Defenders, Workbook on Security: Practical Steps for
Human Rights Defenders at Risk, 2011. https://bit.ly/2xUmhdj
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คู่มือนี้ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นความ
มั่่�นคงปลอดภััย และช่่วยให้้ท่่านหาทางบรรเทาความ
เสี่่�ยงได้้ NHRF กระตุ้้�นองค์์กรผู้้�รัับทุุนทุุกแห่่งให้้ใช้้
ประโยชน์จากคู่มือความมั่นคงปลอดภัยอย่างเต็มที่และ
เป็นผลในการท�ำงานสิทธิมนุษยชนแต่ละวัน
สำำ�หรัับแนวปฏิิบััติินี้้� เราได้้เลืือกที่่�จะเน้้นเนื้้�อหาของ
คู่่�มืือของ Front Line Defenders ว่่าด้้วยความมั่่�นคง
ปลอดภัย อย่างไรก็ดี ยังคงมีแหล่งข้อมูลและคู่มือฉบับ
อื่น ๆ จากองค์กรอื่น เรากระตุ้นให้ท่านส�ำรวจข้อมูล
ในประเด็นนี้ และศึกษาจากทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองประเด็นความมั่นคง
ปลอดภัย โปรดดูหัวข้อ องค์กรช�ำนัญพิเศษ ในหน้า 46
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท�ำงาน
กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ท�ำงาน
เพื่่�อสิิทธิิของครอบครััวผู้้�สููญหาย
อดีีตพาร์์ทเนอร์์ที่่�รัับทุุนจาก NHRF
องค์์กร Familiares Palacio
de Justicio Colombia

ลิงก์ไปยังกลไกคุ้มครอง รวมทั้งอ�ำนาจ
หน้าที่ของผู้รายงานพิเศษที่ส�ำคัญส�ำหรับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ภาพ: นักปกป้อง
สิิทธิิมนุุษยชนจากอิิสราเอลและปาเลสไตน์์
ประชุุมร่่วมกัับ Michel Forst (ภาพของ
กองทุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)
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การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ภัยคุกคาม

ค�ำถามเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ท่านสามารถน�ำมาใช้ ในการวิเคราะห์
•
•
•
•
•

ความเสี่ยงต่อความมั่นคงที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญ แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและบริบท
ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับตัวท่านเอง (เช่น การตอบโต้ทางกายภาพและ/หรือไม่ใช่ทางกายภาพ) เกี่ยวเนื่องกับการท�ำงาน
สิทธิมนุษยชนของท่านหรือทั้งสองส่วน สถานการณ์ในการท�ำงานของท่านจึงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ในขณะที่นักปกป้องบางคน
ทำำ�งานในสภาพที่่�มีีการขััดกัันด้้วยอาวุุธ หรืือในประเทศที่่�จำำ�กััดเสรีีภาพด้้านการแสดงออกและการสมาคม ส่่วนคนอื่่�นทำำ�งานในพื้้�นที่่�
และในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผลประโยชน์์มหาศาลด้้านเศรษฐกิิจและการเมืือง Front Line Defenders ได้้ระบุุถึึงความเสี่่�ยงหลาย
ประการที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการถูกตีตรา การแทรกแซงการเดินทาง การเขียน
หรือการสมาคมกับบุคคลอื่น การแบล็คเมล์ การตกเป็นเป้าหมายของมาตรการของฝ่ายบริหาร การท�ำร้ายร่างกายและการท�ำร้าย
ทางเพศ การโจมตีด้านอาชีพและทรัพย์สิน การควบคุมตัว การจับกุมหรือคุมขัง การปฏิบัติที่โหดร้าย การทรมาน การลักพาตัว
การเรียกค่าไถ่และการสังหาร

ความเสี่ยง

ภัยคุกคาม

ระบุุว่่าความเสี่่�ยงหมายถึึง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดอันตราย
ความเสี่ยงอาจครอบคลุมตั้งแต่การสูญเสียข้อมูล
และการสูญเสียเวลาหลายปีในการท�ำงาน หรือ
การไม่สามารถต่ออายุใบจดทะเบียนองค์กร
ไปจนถึงอันตรายทางจิตใจและ/หรือร่างกายที่
เกิิดขึ้้�นกัับตััวท่่านเองหรืือเพื่่�อนร่่วมงาน ตามข้้อมููล
ของ Front Line Defenders ความเสี่่�ยงมีีลัักษณะ
เฉพาะในแต่ละบริบทและเพศสภาพ มีพลวัตและ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงต้องมีการประเมินอย่าง
สม�่ำเสมอ ปัญหาท้าทายคือความสามารถในการ
ประเมินระดับความเสี่ยง กรณีที่มีความเสี่ยงสูงและ
อาจเกิดขึ้นจริง ท่านอาจต้องจ�ำแนกแนวปฏิบัติที่ดี
สุดเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้เหลือน้อยสุด
การประเมินจะขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะของท่านเอง
ในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ความเข้าใจต่อ
บริบทดังกล่าวจึงเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นเพื่อให้
สามารถน�ำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่
เป็นผลมาใช้ได้ มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ที่เป็นผลหมายถึงการปฏิบัติที่ลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงนั้น (เช่น การเอารถเข้าศูนย์ และ
การลดความเร็วขณะขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ)
และการปฏิบัติที่ลดผลกระทบกรณีที่ไม่อาจหลีก
เลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ (เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง)

Front Line

Front Line Defenders

ระบุุว่่าภััยคุุกคามหมายถึึง การประกาศ การระบุุ
หรือความเป็นไปได้ที่อาจมีบุคคลอาจท�ำอันตราย ลงโทษ หรือสร้าง
ความเสียหายให้กับบุคคลอื่นหรืองานของเขา ภัยคุกคามมักหมายถึง
การที่งานของท่านก�ำลังสร้างผลกระทบ จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ต้องการขัดขวาง ไม่ให้เกิดความก้าวหน้า โดยอาจเป็นภัยคุกคาม
โดยตรงต่อท่าน หน่วยงานของท่าน หรือครอบครัวของท่าน โดย
เป็นการเขียนมาขู่หรือเป็นการพูดขู่ (เช่น “คุณไม่รอดเกินฤดูร้อนนี้
หรอก” หรือ “องค์กรของคุณไม่มีทางจดทะเบียนปีหน้าได้เลย” ฯลฯ)
หรือเป็นภัยคุกคามเชิงสัญลักษณ์ เช่น เอาซากสัตว์มาวางไว้หน้าประตู
บ้าน ภัยคุกคามยังอาจรวมถึง ภัยคุกคามที่เป็นไปได้ เช่น การขู่
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนคนอื่นที่ท�ำงานในประเด็นเดียวกับท่าน
ประการสุดท้าย เหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งนอกจาก
จะเป็นปัญหาโดยตัวของมันเองแล้ว ยังอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภัย
คุกคามที่เพิ่มขึ้นและก�ำลังจะเกิดขึ้น เหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยอาจรวมถึงการได้รับโทรศัพท์จากคนที่ไม่รู้จัก การมีผู้บุกรุก
เข้ามาในบ้านหรือที่ท�ำงาน การสอดส่องติดตามตัวท่านหรือที่ท�ำงาน
ของท่าน ฯลฯ

ข้้อเท็็จจริิงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภััยคุุกคามนั้้�นเป็็นอย่่างไรกัันแน่่?
ก่่อนหน้้านี้้�เคยมีีแบบแผนของภััยคุุกคามเช่่นนี้้�เกิิดขึ้้�นหรืือไม่่?
ภััยคุุกคามนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์อย่่างไรกัันแน่่?
ท่่านทราบหรืือไม่่ว่่าใครเป็็นผู้้�ข่่มขู่่�?
ท่่านคิิดหรืือไม่่ว่่าการขู่่�นี้้�จะกลายเป็็นความจริิงขึ้้�นมา?

จุดอ่อน

ศักยภาพ

จุดอ่อนหมายถึง ปัจจัยหรือความอ่อนแอใด ๆ ซึ่ง
อาจเป็นเหตุให้นักปกป้องหรือกลุ่มได้รับอันตราย
หรือได้รับความเสียหายมากขึ้น อาจรวมถึงปัญหา
ด้านสุขภาพของบุคคล ไปจนถึงการเน้นการท�ำงาน
ขององค์กรในประเด็นที่ออ่ นไหว หรือการจัดกิจกรรม
ในพื้นที่ห่างไกล และการอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีสัญญาณ
มือถือที่จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

ศักยภาพหมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้นักปกป้องหรือกลุ่ม
เข้มแข็งขึ้น ช่วยให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ระดับของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักปกป้องหรือกลุ่ม จึงต้องค�ำนวณจาก
ภัยคุกคามที่ได้รับ จุดอ่อนของบุคคลหรือกลุ่ม และศักยภาพของ
พวกเขาในการบริหารจัดการภัยคุกคาม แม้ท่านจะไม่สามารถ
ลดภัยคุกคามได้ ท่านอาจลดความเสี่ยงได้ด้วยการปิดจุดอ่อน
และ/หรือเพิม่ ศักยภาพของตนเอง ดังที่กล่าวถึงขา้ งตน้ ความเสยี่ ง
มีลักษณะเฉพาะในแต่ละบริบทและเพศสภาพ และต้องได้รับการ
ประเมินในลักษณะเช่นนั้น

เราต้องตระหนักว่า สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุดงั กล่าว เราต้องให้ความใส่ใจอย่างจริงจังกับภัยคุกคามทุกชนิด
และด�ำเนินมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น เรายังควร
จดบันทึกข้อมูลภัยคุกคามและเหตุต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็น
ภาพโดยรวมของสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย กรณีที่ไม่มี
การรายงานข้อมูลภัยคุกคามหรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องภายในองค์กร
การประเมินผลที่เกิดขึ้นอาจมีข้อบกพร่อง ความท้าทายคือการ
สามารถบริิหารจััดการภััยคุุกคามให้้ได้้มากสุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้
โดยยัังคงสามารถทำำ�งานต่่อไปได้้อย่่างเป็็นผล Front Line Defenders
ได้้จััดทำำ�ชุุดคำำ�ถามที่่�ช่่วยให้้สามารถวิิเคราะห์์ภััยคุุกคามที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
โดยท่่านอาจเห็็นคำำ�ถามและข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในคู่่�มืือ
ภาพจากการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
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การประเมินและการวิเคราะห์
Front Line Defenders ใช้้สููตรประเมิินความเสี่่�ยง R=TxV/C เป็็นเครื่่�องมืือสำำ�หรัับการประเมิินความเสี่่�ยง
โดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ท่านสามารถจ�ำแนกองค์ประกอบของความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ โดยไม่ได้
น�ำไปสู่ทางออกที่เกิดจากการค�ำนวณแบบคณิตศาสตร์ หากต้องอาศัยองค์ความรู้ของมนุษย์และการประเมินของ
แต่ละบุคคล ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของสูตรประเมินความเสี่ยงเช่นนี้คือ มีความยืดหยุ่นและสามารถน�ำมาใช้
ในเกือบทุกพื้นที่ในโลกและในเกือบทุกสถานการณ์ เครื่องมือนี้เสนอโครงสร้างและการเรียงล�ำดับความส�ำคัญ
ให้้กัับกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ยืืดหยุ่่�น โปรดตระหนัักว่่า การประเมิินความเสี่่�ยงเป็็นเรื่่�องท้้าทายมากสุุด
หากเพิ่่�งทำำ�เป็็นครั้้�งแรก แต่่หากทำำ�อย่่างสม่ำำ��เสมอย่่อมทำำ�ให้้ง่่ายขึ้้�นเมื่่�อเวลาผ่่านไป Front Line Defenders
ยังใช้แมทริกซ์ความเสี่ยง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาศัยอยู่ในสภาพที่
เสี่ยงอันตรายเป็นเวลานาน หรืออยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งขึ้น แมทริกซ์นี้อาจน�ำมาใช้เพื่อประเมินความเป็นไปได้
และผลกระทบจากความเสี่ยง และอาจช่วยให้สามารถก�ำหนดขั้นตอนต่อไปในการจัดท�ำแผนความมั่นคงปลอดภัย
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสูตรประเมินความเสี่ยงและแมทริกซ์ความเสี่ยงนี้ได้ในคู่มือเล่มนี้

คู่่�มืือของ Front Line Defenders ยัังชี้้�แนะแนวทางการวิิเคราะห์์บริิบท สููตรประเมิินความเสี่่�ยงและแมทริิกซ์์
ความเสี่ยง ค�ำถามเพื่อการวิเคราะห์ภัยคุกคาม และการวางแผนเพื่อจัดการกับความเครียด เพื่อให้สามารถพัฒนา
แผนความมมั่นคงปลอดภัยของบุคคลและองค์กรได้ โปรดสังเกตด้วยว่า ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ท่านสามารถ
ท�ำได้เฉพาะสิ่งที่ได้รับการอบรมมา การพยากรณ์แผนความมั่นคงปลอดภัยที่จะจัดท�ำขึ้น ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงต่อ
ความมั่นคงที่จ�ำแนกว่ามีความส�ำคัญอย่างไรต่องานของท่าน และโปรดตระหนักว่า เมื่อจัดท�ำแผนความมั่นคง
ปลอดภัยแล้ว ต้องมีการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ (โดยเฉพาะภายหลังเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย)
เพื่อให้แน่ใจว่าแผนนั้นยังใช้การได้ เราควรพิจารณาความมั่นคงปลอดภัยในแง่ที่เป็นกระบวนการ แทนที่จะเป็น
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท�ำส�ำเร็จเพียงครั้งเดียว

สภาพจิตใจและการบริหารจัดการความเครียด
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการให้ความส�ำคัญมากขึ้นต่อแง่มุมด้านจิตใจและจิตวิทยาของความมั่นคง
ปลอดภัย โดยมีการยอมรับมากขึ้นถึงความส�ำคัญของการดูแลร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถท�ำงาน
ในฐานะเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนได้อย่างเป็นผลและรับผิดชอบ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักมีโอกาสเกิดความเครียดระดับสูงเป็นเวลานาน สืบเนื่องจากภาระการท�ำงาน
ที่หนักหน่วง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากร แม้ว่าความเครียดในระดับหนึ่งอาจส่งผล
ในเชิงบวก ช่วยสร้างแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการท�ำงาน แต่การเกิดความเครียดระดับสูงที่ต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อร่างกายและจิตใจ ท�ำให้ประสิทธิภาพในการท�ำงานในฐานะ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนลดลง ส่งผลกระทบด้านลบต่อการตัดสินใจของท่าน และส่งผลกระทบต่อ
ตัวท่านในฐานะบุคคลและความสัมพันธ์ของท่าน

ความยากล�ำบากสุดในการท�ำงานในฐานะเป็น
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนของผม […] มักเป็นเพราะ
ท�ำให้ลืมสิทธิของตนเองไป อาจท�ำให้เราละเลยต่อ
สภาพจิตใจของตนเอง และสิทธิที่จะมีครอบครัว
สิทธิที่จะได้พักผ่อน สิทธิที่จะอยู่ร่วมอย่างสงบ
ในโลกใบนี้ เพียงเพราะเราให้ความส�ำคัญมากเกินไป
กับสิ่งทีเ่ ราอาจท�ำให้กบั คนอืน่ เพื่อให้พวกเขาปลอดภัย
ท�ำให้ลืมขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ตนเอง ท�ำให้ลืมวิถีชีวิตปรกติที่จะต้องกินข้าวตาม
เวลา ท�ำให้ลืมชีวิตทางสังคมของตัวเอง และท�ำให้
ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเพื่อรอให้คนอื่น
เรียกให้ ไปช่วยปกป้องสิทธิของพวกเขา
- Hassan Shire นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

จากยูกันดา12

ความเครียดมีลักษณะเฉพาะบุคคล เวลา และบริบท เช่น ความเครียดมีลักษณะแตกต่างกัน โดยปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดความเครียดต่อบุคคลหนึ่ง อาจไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันได้
บุคคลยังอาจมีความเครียดในระดับที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนั้น ประสบการณ์ที่คล้ายกัน
ในบริบทที่แตกต่างกัน อาจท�ำให้เกิดระดับความเครียดต่างกันได้ ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ในเชิง
เกื้อหนุนต่อกันอาจช่วยให้ความรู้สึกเครียดลดลงได้ในบางสถานการณ์
12 https://bit.ly/3aa8opy

[20]

[21]

การดูแลตนเองได้กลายเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญด้านความ
มั่นคงปลอดภัยส�ำหรับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน อาการหมดไฟและ
อาการเครียดระดับสูงล้วนส่งผลให้
ขาดความมั่นคงปลอดภัยส�ำหรับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน กระทบต่อ
ความสามารถในการตัดสินใจสืบเนือ่ ง
จากปัจจัยอื่น ๆ กลุ่มผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนพูดคุยเกยี่ วกับยุทธศาสตร์
เพื่่�อการดููแลตนเอง (ภาพของผู้้�หญิิง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน International

Coalition)

ให้้คำำ�ปรึึกษากัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนซึ่่�งอยู่่�ในภาวะตึึงเครีียดอย่่างสููง และผู้้�ที่่�ระบุุว่่าความเครีียดเป็็นหนึ่่�งในปััจจััย
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขา นักปกป้องเหล่านี้อธิบายว่า แง่มุมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย ทั้งการประมาทต่ออันตราย
และความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล การประสบปัญหาในการตัดสินใจ ความรู้สึก “หมดไฟ” และเหนื่อยอ่อน การดื่มสุรามากขึ้น และการตีตัว
ออกห่างจากคนที่คอยช่วยเหลือในเครือข่าย ด้วยการแสดงพฤติกรรมโกรธหรือมีอารมณ์ขุ่นเคือง

เรายังจ�ำเป็นต้องดูแลสภาพความปรกติขององค์กร
สิทธิมนุษยชนของเรา โดยการสร้างวัฒนธรรมของ
ความเปิดเผยและโปร่งใส ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของกระบวนการนี้ ซึ่งหมายถึงการสร้างให้เกิดสภาพ
การท�ำงานที่ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติ
มิชอบ และการคุกคามต่อเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ของท่าน ขบวนการรณรงค์ #metoo ได้แสดงให้เห็น
แล้วว่า การเลือกปฏิบัติทางเพศเกิดขึ้นอย่างกว้าง
ขวางในทุกบริบท และเราจ�ำเป็นต้องต่อต้านและ
ป้องกันการละเมิดเช่นนี้ภายในหน่วยงานภาคประชา
สังคมของเราเอง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุ
อื้อฉาวซึ่งท�ำให้เราตระหนักถึงความส�ำคัญและความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดท�ำนโยบายและการปฏิบัติ

เพื่อป้องกันส�ำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครซึ่งท�ำงาน
กับชุมชนและผู้ตกเป็นเหยื่อ หน่วยงานของท่านควร
ก�ำหนดให้มีโครงสร้างซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการ
ละเมิดของบุคคลให้เหลือน้อยสุด และเปิดโอกาสให้
ลูกจ้างหรืออาสาสมัครในหน่วยงานของท่านสามารถ
ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้หากจ�ำเป็น โดย
ไม่กลัวจะถูกตอบโต้ ถูกเลือกปฏิบัติ หรือไม่ได้รับ
ความใส่ใจ เป็นหน้าที่ของผู้น�ำองค์กรที่จะต้องตรวจ
สอบตามข้อกล่าวหาทั้งปวงว่ามีการเลือกปฏิบัติ
การปฏิบัติมิชอบ หรือการคุกคามใด ๆ เรายังต้อง
ยอมรับว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�ำนวนมากได้รับ
ความเจ็บปวดรวดร้าวใจ และควรกระตุ้นให้พวกเขา
ขอรับความช่วยเหลือ

Front Line Defenders

เครื่องมือเพื่อช่วยให้บริหารจัดการความเครียดได้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความใส่ใจทุกวันกับอาหารและการมีเวลาออกก�ำลังกาย การผ่อนคลาย
และการนอนหลับ ท่านและเพื่อนร่วมงานควรกระตุ้นกันเองเพื่อให้พูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความเสี่ยง และให้หยุดพักจากการท�ำงานหาก
จ�ำเป็น เราควรกระตุ้นกันและกันไม่ให้ท�ำงานจนมากเกินไป เนื่องจากอาจท�ำให้คุณภาพการท�ำงานลดลง หน่วยงานของท่านยังอาจส่งเสริม
และกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมงาน โดยจัดกิจกรรมในทางปฏิบัติและ/หรือเชิงสัญลักษณ์

[…] แกนน�ำผู้หญิงรุ่นใหม่เหล่านี้ต้องหาทางท�ำงาน
ให้ยั่งยืน ส่งเสริมพลังงาน จิตใจ ร่างกาย ครอบครัว
ของตนเอง หากระบบพื้นฐานเช่นนี้ดีอยู่แล้ว พวกเขา
ก็จะสามารถท�ำงานได้เหมือนกับไม่มีใครหยุด
พวกเขาได้
– Asha Kowtal
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จากอินเดีย

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

แหล่่งทรััพยากรและข้้อมููลอื่่�นๆ เพื่่�ออ่่านเพิ่่�ม:
•

Policy Brief on ‘Wellbeing, Risk, and Human Rights Practice’ https://bit.ly/3bcQvGN

•

Resources for Wellbeing & Stress Management https://bit.ly/2UH1FNx

•

Making our movements sustainable: practicing holistic security every day https://bit.ly/3abEUb1

•

Self-care from women human rights defenders https://bit.ly/3dlX9fJ

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์และเชิงปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อลดความเครียดอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการลดความเครียด ยกตัวอย่าง
เช่น เราอาจก�ำหนดให้มีเวลา 15 นาทีทุกสัปดาห์เพื่อท�ำกิจกรรมคลายเครียด แม้ว่ากิจกรรมทุก
สัปดาห์อาจไม่สามารถช่วยให้ทุกคนคลายเครียดได้มากพอ แต่ก็อาจช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิด
ที่จะดูแลจิตใจตนเองอย่างจริงจัง กิจกรรมเช่นนี้อาจมีลักษณะทั้งผ่อนคลายและเป็นการภาวนา
หรืออาจเป็นกิจกรรมอื่นรวมทั้งการดูวีดิโอตลกขบขันออนไลน์ การร้องเพลง การเต้นร�ำ หรือ
การแสดงดนตรีี หน่่วยงานต่่าง ๆ ยัังอาจหาเวลาพัักผ่่อนนอกเวลาการทำำ�งาน เช่่น การจััดปิิกนิิก
และเชิิญสมาชิิกในครอบครััวมาร่่วม การจััดแข่่งบอล และการจััดงานแสดงดนตรีี Capacitar
เป็็นหน่่วยงานที่่�จััดทำำ�ชุุดกิิจกรรมที่่�หลากหลายที่่�อาจน่่าสนใจสำำ�หรัับท่่าน Capacitar ให้้ความ
ส�ำคัญกับสภาพที่เข้มแข็งของร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และอารมณ์ โดยถือเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของการบริหารจัดการความเครียด และกระตุน้ ให้บคค
ุ ลสร้างนิสยั ดแู ลตนเองใหเ้ ป็นส่วนหนงึ่
ของชีวิตประจ�ำวัน
Capacitar – tools for well-being https://bit.ly/33vwBnE

13 https://bit.ly/3aa8zRK
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ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางดิิจิิทััลเป็็นประเด็็นที่่�กว้้าง และเราคงไม่่สามารถลงรายละเอีียดทั้้�งหมดได้้ในที่่�นี้้� หน่่วยงาน Tactical Technology
Initiative และ Front Line Defenders ได้้ร่่วมมืือกัันจััดทำำ�เครื่่�องมืือและยุุทธวิิธีีเพื่่�อความมั่่�นคงปลอดภััยทางดิิจิิทััลของท่่าน เป็็นคู่่�มืือชื่่�อว่่า
Security-in-a-box ทั้้�งนี้้�เพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้านความมั่่�นคงปลอดภััยและความเป็็นส่่วนตััวทางดิิจิิทััลของนัักรณรงค์์และนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน คู่่�มืือดิิจิิทััลเล่่มนี้้�กล่่าวถึึงปััญหาสำำ�คััญหลายประการเกี่่�ยวกัับความมั่่�นคงปลอดภััยทางดิิจิิทััล โดยระบุุได้้บางส่่วนดัังนี้้�
•
•
•
•
•
•
•
•

วิิธีีปกป้้องคอมพิิวเตอร์์ของท่่านจากมััลแวร์์และแฮกเกอร์์
วิิธีีปกป้้องข้้อมููลของท่่านจากการคุุกคามทางกายภาพ
วิิธีีสร้้างและเก็็บรัักษาพาสเวิิร์์ดที่่�ปลอดภััย
วิิธีีเก็็บไฟล์์ข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนในคอมพิิวเตอร์์
วิิธีีกู้้�ข้้อมููลที่่�หายไป
วิิธีีทำำ�ลายข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อน
วิิธีีดููแลให้้การสื่่�อสารทางอิินเตอร์์เน็็ตมีีความเป็็นส่่วนตััว
วิิธีีใช้้สมาร์์ทโฟนอย่่างปลอดภััยมากสุุด

Security-in-a-box นำำ�เสนอประเด็็นต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
และเสนอวิิธีีการจััดการกัับมััน ยกตััวอย่่างเช่่น

1) ก่อนที่จะกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารที่เป็นส่วนตัวและ
พาสเวิร์ดที่ปลอดภัย การดูแลให้คอมพิวเตอร์มีสภาพ
สมบููรณ์์เป็็นขั้้�นตอนสำำ�คััญขั้้�นตอนแรกที่่�นำำ�ไปสู่่�ความ
มั่่�นคงปลอดภััย Security-in-a-box อธิิบายเพิ่่�มเติิม
เกี่ยวกับภัยคุกคามเฉพาะของมัลแวร์ การใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เพื่อปกป้องตนเอง การท�ำให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัย
ด้วยการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม�่ำเสมอ และเหตุใด
เราจึงควรเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้งานได้ฟรีและเป็น
โอเพนซอร์ส (ฟรีแวร์) เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจาก
การหมดอายุของการลงทะเบียนและซอฟต์แวร์เถื่อน

ค�ำถามที่ท่านอาจถามตนเองเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยทางดิจิทัล

ชุดยุทธวิธีชี้แนะแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือและ
สมาร์ทโฟนอย่างปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
โดยตามหลักการแล้ว เราต้องค�ำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ
รวมทั้งรายชื่อผู้ติดต่อที่เซฟไหว้ในโทรศัพท์ และควรมี
การแยกใช้โทรศัพท์ส�ำหรับงานกับส่วนตัวคนละเครื่อง
หรือไม่ โทรศัพท์ของท่านยังอาจถูกใช้เพื่อสนับสนุน
ความมั่นคงปลอดภัยของท่านในยามฉุกเฉิน โดยอาจมี
การพิมพ์ข้อความไว้ล่วงหน้า ท�ำให้สามารถส่งข้อความ
ไปยังผู้รับได้ง่าย กรณีที่เราอยู่ในอันตราย
2) หากท่านต้องท�ำงานกับข้อมูลและหัวข้อที่ละเอยี ดอ่อน
และสนใจที่จะใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค เราจ�ำเป็น
ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของความเป็นส่วนตัวและ
ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนมักเสี่ยงจะได้รับอันตรายจากการใช้
เครือข่ายสังคม และต้องระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน
เรายังต้องตระหนักว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเหล่านี้
อาจท�ำให้ตัวท่าน (และผู้ที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของท่าน)
มีความเสี่ยง และเราสามารถด�ำเนินการเพื่อปกป้อง
ตนเองและคนที่เราท�ำงานด้วยได้

สิทธิและความมั่นคงปลอดภัยทาง
ดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญ
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน การตระหนักถึงและการ
เข้าใจสิทธิของตนเองในพื้นที่ดิจิทัล และ
วิธีการปกป้องพื้นที่ดิจิทัลของท่านเอง
และเครื่องมือ เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ภาพ: Digital Rights Foundation
จััดกระบวนการอบรมเกี่่�ยวกัับความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางดิิจิิทััล (ภาพของ Digital
Rights Foundation)
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Security-in-a-box ยัังให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับแนวปฏิิบััติิต่่าง
ๆ โดยมีีชุุดเครื่่�องมืือ ประกอบด้้วยฟรีีแวร์์และ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบางตัว รวมทั้งข้อแนะน�ำ
ในการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ของท่าน ช่วยปกป้อง
ข้อมูลของท่าน หรือช่วยรักษาความเป็นส่วนตัวระหว่าง
การสื่อสารในอินเตอร์เน็ต เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วย
แอนตี้ไวรัส ซอฟต์แวร์เพื่อกู้ข้อมูล ที่เก็บพาสเวิร์ดที่
ปลอดภัย บริการอีเมล์ที่ปลอดภัย ฯลฯ

Security-in-a-box

• ฉัันใช้้ระบบปฏิิบััติิการล่่าสุุดในโทรศััพท์์และคอมพิิวเตอร์์หรืือไม่่?
• มีีการอััพเดทซอฟต์์แวร์์ในโทรศััพท์์และคอมพิิวเตอร์์
•
•
•
•
•
•

อย่างสม�่ำเสมอหรือไม่?
มีีการปกป้้องไฟล์์ข้้อมููลที่่�ละเอีียดอ่่อนในคอมพิิวเตอร์์หรืือไม่่?
แล้วข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ของฉันล่ะ?
มีีการแบคอััพข้้อมููลเกี่่�ยวกัับงานหรืือไม่่?
คำำ�นึึงถึึงความมั่่�นคงปลอดภััยของตนเองและคนอื่่�น ตอนที่่�แชร์์
ข้อมูลและรูปในเครือข่ายสังคมหรือไม่?
มีีความคุ้้�นเคยกัับข้้อกำำ�หนดด้้านความเป็็นส่่วนตััวในเว็็บ
เครือข่ายสังคมที่ใช้หรือไม่?
รู้้�วิิธีีสื่่�อสารและแชร์์ข้้อมููลอย่่างปลอดภััยหรืือไม่่?
รู้้�วิิธีีป้้องกัันเพื่่�อให้้โทรศััพท์์ของตนเองมีีความปลอดภััย
มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่?

สามารถดาวน์์โหลดในภาษาต่่าง ๆ ได้้ที่่�: https://bit.ly/2UakKZ4

ขั้นตอนเชิงปฏิบัติในช่วงต้น
ก่อนจัดท�ำแผนความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมด ภายหลังการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ท่านและเพื่อนร่วมงานควรหาทางตกลง
กันโดยทันทีเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติในเบื้องต้นและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเพิ่มความมมั่นคงปลอดภัยของบุคคลและองค์กร ก่อนจะ
จัดท�ำแผนความมั่นคงปลอดภัย ข้อแนะน�ำจากผู้อบรมด้านการคุ้มครองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบพื้นฐานเพื่อการอบรมความ
มั่นคงปลอดภัยคือ ให้ระมัดระวังเวลาที่ต้องเดินทางและสื่อสารกับบุคคลอื่น ในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นส�ำนักงาน บ้าน และ
อุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญที่จะต้องดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย ก่อนออกเดินทางไปท�ำงาน
ภาคสนาม ส�ำหรับผู้ท�ำงานเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคสนาม อาจมีข้อพิจารณาบางส่วนดังนี้
• เจ้้าหน้้าที่่�ทุุกคนควรดููแลให้้มีีการชาร์์จโทรศััพท์์มืือถืือและให้้

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
• ให้้เดิินทางไปเป็็นคู่่�หรืือเป็็นกลุ่่�มเสมอ เมื่่�อทำำ�งานบัันทึึกข้้อมููล
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคสนาม
• ก่่อนออกไปทำำ�งานภาคสนาม ให้้แจ้้งเพื่่�อนร่่วมงาน
เสมอว่าไปที่ใดและไปกับใคร
• กำำ�หนดเครืือข่่ายบุุคคลที่่�สามารถติิดต่่อได้้ในช่่วงฉุุกเฉิิน

รายการเหล่านี้อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยอาจมีประเด็นอื่น
ที่ต้องพิจารณาส�ำหรับองค์กรอื่นที่ท�ำงานในบริบทท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน เราจ�ำเป็นต้องตั้งข้อสังเกตว่า รายการเบื้องต้น
เช่นนี้ไม่สามารถทดแทนการจัดท�ำแผนความมั่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสมโดยมีพนื้ ฐานมาจากการประเมินความเสยี่ งที่รอบดา้ นได้
แต่เป็นขั้นตอนที่น�ำไปเริ่มปฏิบัติได้ ก่อนการจัดท�ำแผนความ
มั่นคงปลอดภัยที่สมบูรณ์ ขั้นตอนปฏิบัติที่เรียบง่ายเช่นนี้อาจ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญส�ำหรับบุคคลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้ว
การค�ำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยควรเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำงานด้าน
สิทธิมนุษยชนของท่านในทุกระดับ
[25]

การคุกคามและการข่มขู่ทางไซเบอร์
การอบรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอาจครอบคลุมถึงพื้นที่ทั้งใน
ทางกายภาพและดิจิทัล การคุกคามและการข่มขู่ทางไซเบอร์
อาจท�ำให้การข่มขู่เกิดเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่มีเสียง
เรียกร้องและการแสดงความเห็นต่อต้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
อย่างกว้างขวาง ย่อมท�ำให้สถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัย
เลวร้ายลง ท�ำให้ไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับผู้ที่อาจเป็
ผู้ละเมิดได้ ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศมีความเสี่ยง
มากกว่าต่อการคุกคามและการข่มขู่ทางไซเบอร์ และในปี 2561
อดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซาอิด ราอัด
อัล-ฮุสเซนแถลงเกี่ยวกับประสบการณ์พื้นฐานของผู้หญิง
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิงนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน โดยเขาระบุว่า “ความตาย การข่มขู่ การขู่ว่า
จะใช้ความรุนแรงทางเพศและเพศสภาพ และการรณรงค์ฟ้อง
หมิ่นประมาทและเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมัก
เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมทางเพศ รวมทั้งข้อมูลในชีวิตจริง
ของเหยื่อ จะถูกใช้เพื่อทรมานและสร้างความหวาดกลัวให้กับ
[นักปกป้องสิทธิมนุษยชน] ที่กล้าออกมาพูด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มักมีลักษณะสุดโต่ง และในหลายกรณีอาจท�ำให้เสียชีวิต เราจึง
ควรพิจารณาแง่มุมนี้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล

การประเมินความเสี่ยงที่ใส่ใจต่อประเด็นเพศสภาพและความสามารถ

โดยให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากและถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงโดยรวม ขั้นตอนและ
ข้อเสนอแนะที่กล่าวถึงข้างต้น อาจช่วยลดโอกาสที่จะเจอ
กับความเสี่ยงเหล่านี้ อย่างไรก็ดี ขั้นตอนเหล่านี้เป็นเพียง
ขั้นตอนเริ่มต้น และต้องมีการสนทนาในเชิงลึกต่อไปเพื่อ
จัดท�ำและดูแลการมีตัวตนที่ปลอดภัยทางดิจิทัล และการ
แลกเปลี่ยนในเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคม เรายังต้องให้
ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัคร ฯลฯ
การน�ำรูป โค้ตค�ำพูดและเนื้อหาใด ๆ มาแชร์ ควรเกิดขึ้น
โดยได้รับความยินยอมอย่างเต็มที่จากผู้ที่ปรากฏตัวในวีดิโอ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนร่วมงาน และอาสาสมัคร ฯลฯ

เราย�้ำถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นส�ำหรับทุกแง่มุมที่เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อความมมั่นคงปลอดภัยของบุคคลและ
องค์กร โดยเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการพิจารณา วางแผน ออกแบบ และด�ำเนินการจากมุมมองที่ใส่ใจต่อประเด็น
เพศสภาพและความสามารถ การท�ำเช่นนี้จะช่วยให้เกิดการประเมินความเสี่ยงที่รอบด้านมากขึ้น และน�ำไปสู่แผน
บรรเทาความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นผล ซึ่งตอบสนองความต้องการและสามารถรับมือกับความเสี่ยง
บางประการส�ำหรับบุคคลในหน่วยงานของท่าน การน�ำมุมมองเช่นนี้มาใช้ไม่ควรถือเป็นการสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับ
องค์กรทั้งด้านเวลาหรือทรัพยากร เนื่องจากหากไม่ค�ำนึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ส�ำคัญ เพราะไม่ได้
น�ำมุมมองเช่นนี้มาปฏิบัติ อาจท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่เสียหาย เนื่องจากอาจท�ำให้สมาชิกบางส่วนในองค์กรต้องตกอยู่ใน
ความเสี่ยงและอาจได้รับผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้วยเหตุดังกล่าว เราจึงต้องเริ่มจากขั้นตอนการวางแผน
โดยให้น�ำมุมมองเหล่านี้มาใช้ และหากจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการย้อนหลังเพื่อน�ำมุมมองเหล่านี้มาใช้ ก็ไม่ให้ถือเป็นการ
สร้างภาระให้กับเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่

ความมั่นคงปลอดภัยต้องเป็นประเด็นที่มีส่วนร่วม และ
ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ความเสี่ยงที่มีลักษณะ
เฉพาะตามเพศสภาพ ภาพถ่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
มนุุษยชนที่่�ทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างการอบรมความมั่่�นคง
ปลอดภััยและการคุ้้�มครอง (ภาพของ Safety and Risk

ความเสียหายต่อสิทธิของเหยื่อในการเข้าถึง
ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพด้านการแสดงออก
และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจการด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
เป็นสิ่งที่เห็น ได้ชัดเจน รูปแบบการข่มขู่และ
ความรุนแรงเช่นนี้ยังอาจขัดขวางการท�ำงาน
ของเครือข่ายผู้หญิง ซึ่งมักใช้พื้นที่ออนไลน์
เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและรณรงค์

Mitigation Organization (SRMO))

ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองส�ำหรับ
ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ต้องอยู่บน
พื้นฐานที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยงเฉพาะเนื่องจาก
เพศสภาพของพวกเธอ รููปถ่่ายหมู่่�ของผู้้�หญิิง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนจากเม็็กซิิโก – I(dh)EAS

– อดีตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ ซาอิด ราอัด อัล-ฮุสเซน14
14 https://bit.ly/3aa58us
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บทบาทและความรับผิดชอบ
ที่่�ปรึึกษาของ NHRF

หน่่วยงานผู้้�รัับทุุน
จาก NHRF
ดัังที่่�กล่่าวถึึงข้้างต้้น หน่่วยงาน
ผู้้�รัับทุุนจาก NHRF ทุุกแห่่งมีี
ความรับผิดชอบต้องจัดการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
ในบริบทของตนเอง และจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นผล
ภัยคุกคามและประเด็นความ
มั่นคงปลอดภัยจะไม่หายไปเพียง
เพราะเราแสดงความเพิกเฉย
กับมัน หากจะกลายเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญต่อท่านและองค์กร
ในระหว่างการด�ำเนินงาน
เราจึงได้จัดท�ำชุดค�ำถามเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยซึ่งท่านและ
เพื่อนร่วมงานสามารถน�ำมา
พิจารณาอย่างสม�่ำเสมอ

• หน่่วยงานของท่่านได้้จััดทำำ�และ/หรืืออััพเดทแผนการ
•
•
•
•

•

ประเมินความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยงหรือไม่?
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนและแง่่มุุมต่่าง ๆ ขององค์์กรได้้รัับ
การพิจารณาระหว่างการประเมินและการจัดท�ำแผนหรือไม่?
หน่่วยงานของท่่านมีีศัักยภาพในการรัับมืือกัับภััยคุุกคามที่่�
อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่?
หน่่วยงานของท่่านสร้้างพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้มีีการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนหรือไม่?
หน่่วยงานของท่่านต้้องการการอบรมหรืือทรััพยากรใดเพื่่�อ
จัดท�ำแผนความมั่นคงปลอดภัย หรือเพื่อด�ำเนินตามาตรการ
ที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยใน
ปัจจุบันหรือไม่?
การมีีความสััมพัันธ์์กัับ NHRF เป็็นเหตุุให้้เกิิดความเสี่่�ยงใด ๆ
ต่อองค์กรของท่านหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น การท�ำงาน
ภาคสนามโดยมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติของ NHRF ไปด้วย ท�ำให้
หน่วยงานของท่านเกิดความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่? NHRF
และหน่วยงานของท่านควรหาช่องทางสื่อสารในทางเลือก
หรือไม่?

NHRF มีที่ปรึกษาประจ�ำอยู่ในบางประเทศ โดยมีบทบาท
เป็นเหมือนวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลกับส�ำนักเลขาธิการและ
องค์กรผู้รับทุน NHRF พยายามพูดคุยกับหน่วยงานผู้รับทุน
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและการ
คุ้้�มครอง ในระหว่่างเข้้าเยี่่�ยมและประชุุมกัับพวกเขา
องค์์กรผู้้�รัับทุุนอาจติิดต่่อกัับที่่�ปรึึกษาของ NHRF
เพื่อขอค�ำชี้แนะและความสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็น
ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง
ที่ปรึกษาในพื้นที่:
• ช่่วยให้้องค์์กรผู้้�รัับทุุนเห็็นภาพรวมของปััจจััยที่่�
ท�ำให้เกิดความเสี่ยงในการท�ำงาน และตระหนัก
ถึงขั้นตอนที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงเช่นนี้ได้
หากจ�ำเป็น
• ช่่วยในการติิดต่่อกัับวิิทยากร/องค์์กรชำำ�นััญพิิเศษ
ทสี่ ามารถช่วยจัดท�ำขัน้ ตอนปฏิบตั เิ พอื่ ความมัน่ คง
ปลอดภัยได้

สำำ�นัักเลขาธิิการ NHRF
NHRF มีส�ำนักเลขาธิการที่กรุงออสโล นอกจากท�ำหน้าที่
จัดสรรเงินทุนแล้ว ส�ำนักเลขาธิการยังท�ำหน้าที่สร้าง
เครือข่ายกับองค์กรอื่น ๆ และเข้าร่วมในบางระดับเพื่อ
รณรงค์กดดัน โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
บางประเด็น
ในแง่ของความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองท่าน
ในฐานะองค์กรผู้รับทุน ส�ำนักเลขาธิการก�ำหนด
มาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อสนัับสนุุน โดยมีีรายละเอีียดตาม
แนวปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินงานของ NHRF (2556) ดัังนี้้�
• เสนอช่่วยเหลืือให้้เชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงานที่่�ทำำ�งาน
•
•

•

•
•

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยขึ้นจริง
กรุณาพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
ต้้องการได้้รัับทราบเกี่่�ยวกัับเหตุุความมั่่�นคงปลอดภััยที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นหรืือ
อาจจะเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อการท�ำงานและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
• ในการแจ้้งให้้ NHRF ทราบเกี่่�ยวกัับเหตุุความมั่่�นคงปลอดภััย ข้้อกัังวล และหรืือ
รายงานต่าง ๆ ในประเด็นความมั่นคงปลอดภัยของเจ้าหน้าที่บางคนและ/หรือ
หน่่วยงานของท่่าน กรุุณาระบุุอย่่างชััดเจนถึึงมาตรการที่่�หน่่วยงานของท่่าน
ต้้องการให้้ NHRF ปฏิิบััติิ (หรืือไม่่ปฏิิบััติิ) กรุุณาแจ้้งให้้ชััดเจนมากสุุดเท่่าที่่�จะ
เป็นไปได้
•
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NHRF จัดสัมมนาประจ�ำปี ประกอบด้วยการอบรมและรายการอภิปรายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรผู้รับทุน ทั้งด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและการคุ้มครอง ภาพจากการสัมมนาของพาร์ทเนอร์ที่รับทุนจาก NHRF
ในเม็กซิโก ปี 2562

ด้านการคุ้มครอง
วางแผนกิิจกรรมร่่วมกัันกัับแหล่่งทุุนอื่่�น ๆ และ
หน่วยงาน ในนามขององค์กรผู้รับทุนของเรา
เสนอทรััพยากรเพื่่�อใช้้ในการจััดทำำ�ขั้้�นตอนปฏิิบััติิ
แผนงาน และการอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัย
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณสนับสนุน
องค์กร
เสนอประเด็็นที่่�เป็็นข้้อกัังวลไปยัังผู้้�แทนการทููต
โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์และ
รัฐบาลนอร์เวย์ หากได้รับการร้องขอจากองค์กร
ผู้รับทุน
เสนอข้้อร้้องเรีียนไปยัังผู้้�รายงานพิิเศษแห่่ง
สหประชาชาติ
เผยแพร่่ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรณีีและข้้อกัังวลของ
องค์์กรผู้้�รัับทุุนของ NHRF ในนอร์์เวย์์

สำำ�นัักเลขาธิิการ NHRF ตระหนัักถึึงปััญหาสำำ�หรัับ
บางหน่วยงานที่จะอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยง
ในใบสมัครขอทุน เพื่ออุดช่องว่างดังกล่าว เราจะมีการ
พูดคุยเพิ่มเติมกับหน่วยงานผู้ขอทุนในระหว่างเข้าเยี่ยม
ภาคสนาม หรือโดยผ่านการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ
การด�ำเนินงานเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจดี
ขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่หน่วยงานของท่านเผชิญอยู่
และแผนงานของท่านในการบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้
เราหวังว่าจะค้นหาวิธีการที่ดีในการสื่อสารเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยโดยมีความร่วมมือกับท่าน
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กลไกสนับสนุน
ตามกรอบบรรทัดฐานที่อธิบายข้างต้น หลายปีที่ผ่านมามีการ
จัดท�ำกลไกสนับสนุนมากมายส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
เราได้คัดเลือกกลไกสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องสามแห่ง
แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และความ
สนับสนุนที่มีอยู่จากองค์กรช�ำนัญพิเศษบางแห่ง โปรดสังเกต
ด้วยว่า ยังมีกลไกสนับสนุนระดับประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ
เช่น คณะกรรมการและสถาบันสิทธิมนุษยชน และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีความช�ำนาญที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ท่านยังจะต้อง

จ�ำแนกและหาทางติดต่อร่วมมือกับเอ็นจีโอ เครือข่ายและ
พันธมิตรในประเทศ ที่ท�ำงานเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งกลุ่มสนับสนุนและบุคคลอื่น ๆ ในพื้นที่ซึ่งอาจ
ให้ความช่วยเหลือได้ เรากระตุ้นองค์กรผู้รับทุนของเราทุกแห่ง
ให้ขอข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ในภูมิภาค
ประเทศและบริบทของท่าน ให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
เหล่านี้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อท่าน

กลไกสหประชาชาติส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กลไกสนับสนุนในบริบทของพื้นที่และระดับประเทศ
• รััฐบาลของท่่านจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนหรืือไม่่?
• ประเทศของท่่านมีีจุุดประสานงานระดัับประเทศของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนหรืือไม่่?
• ประเทศของท่่านมีีเครืือข่่ายและพัันธมิิตรนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนหรืือไม่่? และท่่านมีีส่่วน

เชื่อมโยงกับหน่วยงานเหล่านั้นหรือไม่?
• ท่่านทราบว่่ามีีเอ็็นจีีโอในประเทศที่่�ทำำ�งานสนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนเป็็นการเฉพาะ
และได้ติดต่อกับหน่วยงานนี้หรือไม่?
• ท่่านเคยติิดต่่อกัับหน่่วยงานระหว่่างรััฐบาลที่่�ทำำ�งานเฉพาะในประเทศของท่่านหรืือไม่่?
• ท่่านเคยจำำ�แนกและสร้้างความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มสนัับสนุุนในพื้้�นที่่�และ/หรืือบุุคคลที่่�อยู่่�ใน
พื้นที่ของท่านหรือไม่?

สำำ�นัักงานข้้าหลวงใหญ่่ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ
(UN Office of the High Commissioner for Human Rights

มีีจุุดเน้้นเป็็นนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ในหััวข้้อนี้้�
เราเลืือกกล่่าวถึึงกลไกพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิสามแห่่ง ซึ่่�งมีี
อำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยเฉพาะกัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษย
ชน ได้้แก่่ ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วย
สถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิ-มนุุษยชน ผู้้�รายงานพิิเศษ
แห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิที่่�จะมีีเสรีีภาพด้้านการชุุมนุุม
อย่่างสงบมและการสมาคม และผู้้�รายงานพิิเศษแห่่ง
สหประชาชาติิว่่าด้้วยการส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิที่่�จะมีี
เสรีีภาพด้้านความเห็็นและการแสดงออก

- OHCHR)

นอกจากการท�ำงานแล้ว ผู้รายงานพิเศษเหล่านี้ยังจัดท�ำ
รายงานประจ�ำปีเพื่อเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
และที่ประชุมสมัชชาใหญ่ และเข้าเยี่ยมประเทศเพื่อสอบสวน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศ ภายหลัง

การเข้าเยี่ยม พวกเขาจะเสนอรายงานให้คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนทราบ ทั้งในส่วนของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ทั้งยังอาจเข้าเยี่ยมประเทศอย่างไม่เป็นทางการ ประสานงาน
กับองค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศ
ในด้านล่าง เราได้เน้นถึงความเป็นไปได้ที่กลไกเหล่านี้จะ
รับเรื่องร้องทุกข์ของบุคคลในประเทศที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละ
หัวข้อ ท่านจะได้ทราบข้อมูลการติดต่อผู้รายงานพิเศษ
และลิงก์ไปยังโฮมเพจและกลไกรับข้อร้องทุกข์ของบุคคล
นอกจากผู้รายงานพิเศษทั้งสามตามข้อมูลด้านล่างแล้ว
ยังมีคณะท�ำงานตามประเด็นที่เน้นประเด็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น คณะท�ำงาน
ด้้านการบัังคัับสููญหายโดยไม่่สมััครใจขององค์์การ
สหประชาชาติิ (Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances - WGEID) ซึ่่�งยัังมีีกลไกด่่วน
พิิเศษของตนเองด้้วย กลไกอื่่�น ๆ ประกอบด้้วย
ผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมือง ว่าด้วยความ
รุนแรงต่อสตรี และว่าด้วยการเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย สะอาด เหมาะแก่สุขภาพและยั่งยืน เรากระตุ้น
ให้ท่านศึกษาภาพรวมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้รายงานพิเศษ
ที่มีอยู่เหล่านี้ ซึ่งอาจมีความส�ำคัญต่อการท�ำงานของท่าน
เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน

บันทึก
กลไกพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
จนถึึงเดืือนกัันยายน 2561 มีีกลไกตามประเด็็น 44 องค์์กร และตามประเทศ 12 องค์์กรที่่�อยู่่�ใต้้กลไก
พิิเศษของคณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชน สำำ�หรัับภาพรวมอย่่างละเอีียด โปรดดููเว็็บไซต์์ของกลไกพิิเศษที่่�
กลไกพิิเศษของคณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชน https://bit.ly/3dwnB6y

[32]

[33]

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุมอย่างสงบ
และการสมาคม

อำำ�นาจหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อปีี 2543 โดยคณะกรรมาธิิการสิิทธิิมนุุษยชน
ในขณะนั้้น� (ให้้มีีฐานะเป็็นกลไกพิิเศษ) เพื่่อ� สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ตามปฏิิญญาว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน 2541 โดยมีีการ
ขยายอำำ�นาจหน้้าที่่�นี้้�ครั้้�งสุุดท้้ายในปีี 2560 ตามมติิข้้อ A/HRC/
15
RES/34/5 https://bit.ly/2wtVjZC เป็็นระยะเวลาสามปีี

ในเดือนตุลาคม 2553 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนรับรอง มติข้อ 15/21 https://bit.ly/2UzHIYW ซึ่งก�ำหนดให้มีอ�ำนาจหน้าที่ของผู้รายงาน
พิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุมอย่างสงบมและการสมาคมเป็นระยะเวลาสามปีในเบื้องต้น16 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
จะปฏิบัติหน้าที่ในเบื้องต้นสามปี และต่ออายุได้อีกหนึ่งครั้ง คณะมนตรีได้ขยายอ�ำนาจหน้าที่ของผู้รายงานพิเศษเป็นเวลาอีกสามปีเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2559 (มติข้อ 32/32) https://bit.ly/2vHkQOF17

ผู้รายงานพิเศษท�ำงานร่วมกับรัฐและการร้องเรียนของบุคคลว่า
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อนักปกป้อง ข้อมูลจากกรณีเหล่านี้
ได้รับมาจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งจากนักปกป้องแต่ละคน เอ็นจีโอ
และหน่วยงานสหประชาชาติ หากเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับอ�ำนาจ
หน้าที่และได้รับการยืนยันความถูกต้อง ผู้รายงานพิเศษจะติดต่อ
กัับรััฐบาลของรััฐที่่�คาดว่่าเป็็นพื้้�นที่่�เกิิดเหตุุของการละเมิิดนั้้�น โดยมัักเป็็นการติิดต่่อผ่่านจดหมาย
ฉุุกเฉิิน (urgent appeal) หรืือจดหมายที่่�เป็็นข้้อกล่่าวหา (allegation letter) (หรืือที่่�เรีียกว่่า
‘communications’) โดยส่่งถึึงตััวแทนการทููตในรััฐแห่่งนั้้�นที่่�องค์์การสหประชาชาติิในกรุุงเจนีีวา เพื่่�อ
ให้้ส่่งต่่อไปยัังเมืืองหลวงของประเทศนั้้�นอีีกทีีหนึ่่�ง ในจดหมายฉุุกเฉิินและจดหมายที่่�เป็็นข้้อกล่่าวหา
ผู้้�รายงานพิิเศษจะขอให้้รััฐบาลใช้้มาตรการที่่�เหมาะสมทั้้�งปวง เพื่่�อสอบสวนและแก้้ปััญหาตามข้้อ
กล่่าวหา และให้้แจ้้งผลการสอบสวนและการดำำ�เนิินงานให้้ผู้้�รายงานพิิเศษทราบ ในเว็็บไซต์์ของ
ผู้รายงานพิเศษ ท่านจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยประเภทของข้อมูลที่ผู้รายงานพิเศษ
ต้องการจะได้รับ เพื่อให้สามารถก�ำหนดมาตรการต่อกรณีนั้นได้ และแจ้งผลข้อมูลนั้น

เนื่องจากผู้รายงานพิเศษมีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุมอย่างสงบและการสมาคม คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนได้ร้องขอผู้รายงานพิเศษให้แสวงหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้จากรัฐบาล เอ็นจีโอ และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ทเี่ กี่ยวข้องและกรณีนนั้ เมื่อได้รับข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานแล้ว ผู้รายงานพิเศษจะส่งจดหมายด่วน หรือ จดหมายทเี่ ป็นขอ้ กล่าวหา
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกล่าวหานั้น ในเว็บไซต์ของผู้รายงานพิเศษ ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วย
ประเภทของข้อมูลที่ผู้รายงานพิเศษร้องขอ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการและรายละเอียดของวิธีการส่งข้อมูล

Mary Lawlor ผู้้�รายงานพิิเศษแห่่ง
สหประชาชาติิว่่าด้้วยสถานการณ์์ของ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนเริ่่�มจากเดืือน
พฤษภาคม 2563 กัับกรรมการที่่�ปรึึกษาของ
NHRF ในระหว่่างการประชุุมกัับ Audun
Halvorsen อดีีตรััฐมนตรีีต่่างประเทศของ
นอร์์เวย์์ และ Andrew Gilmour อดีีตผู้้�ช่่วย
เลขาธิิการสหประชาชาติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และ Michel Forst อดีีตผู้้�รายงานพิิเศษ
ว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุม
อย่างสงบและการสมาคม

นับแต่ปี 2552 มีการก�ำหนดนโยบาย กฎหมาย และข้อก�ำหนดมากขึ้นเกี่ยวกับเอ็นจีโอ โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งทุนที่มาจากต่างประเทศ
โดยรัฐบาลได้พยายามขัดขวางโดยมีเป้าหมายเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในปี 2556 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
ที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุมอย่างสงบมและการสมาคม ชี้ให้เห็นปัญหาของสมาคมในการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญให้เกิด
สิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการสมาคม โดยมีถ้อยแถลงที่น่าสนใจในประเด็นนี้ในรายงานตามประเด็น ที่จัดท�ำขึ้นในเดือนเมษายน 2556 และ
สิงหาคม 2561 รายงานจากผู้รายงานพิเศษคนปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไป 18 19

เว็็บไซต์์อย่่างเป็็Special
นทางการของผู้้
�รายงานพิิon
เศษHuman
https://bit.ly/2WBXXag
Rapporteur
Rights Defenders

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านการชุมนุม
อย่างสงบและการสมาคม

กลไกรัับข้้อร้้องทุุกข์์ของบุุคคลของผู้้�รายงานพิิเศษ https://bit.ly/3e7FQz2

เว็็บไซต์์อย่่างเป็็นทางการของผู้้�รายงานพิิเศษ https://bit.ly/2U9o2vR

การติิดต่่อทางอีีเมล์์: urgent-action@ohchr.org (สำำ�หรัับแจ้้งข้้อกล่่าวหา) หรืือ
defenders@ohchr.org ข้้อความในอีีเมล์์ควรอ้้างถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่�ด้้านนัักปกป้้อง
สิทธิมนุษยชน

กลไกรัับข้้อร้้องทุุกข์์ของบุุคคลของผู้้�รายงานพิิเศษ https://bit.ly/39fgg7U

ผู้้�รายงานพิิเศษว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนยัังมีีเว็็บไซต์์เป็็นของตนเอง
ในภาษาอัังกฤษ ฝรั่่�งเศส และสเปน

https://bit.ly/3anY9Ok

15 A/HRC/RES/34/5 (https://undocs.org/A/HRC/RES/34/5)

การติิดต่่อทางอีีเมล์์: urgent-action@ohchr.org หรืือ freeassembly@ohchr.org
ข้อความในอีเมล์ควรอ้างถึงอ�ำนาจหน้าที่ด้านเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบและ
การสมาคม
ยัังสามารถจััดส่่งข้้อมููลผ่่าน แบบฟอร์์มออนไลน์์ https://bit.ly/3bkeu72

16 A/HRC/RES/15/21 https://bit.ly/2UzHIYW

17 A/HRC/RES/32/32 https://bit.ly/2vHkQOF
18 A/HRC/23/39 https://bit.ly/3abGGsH
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19 A/73/279 https://bit.ly/2U8QsWJ
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ความสามารถในการแสวงหา ได้รับและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ช่วยให้สมาคมใด ๆ สามารถด�ำรงอยู่
และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นผลได้ ไม่ว่าจะ
มีขนาดเล็กเพียงใด สิทธิที่จะมีเสรีภาพ
ด้านการสมาคมไม่เพียงครอบคลุมความ
สามารถของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะจัดตั้ง
และเข้าร่วมสมาคม หากยังรวมถึงการ
แสวงหา ได้รับ และใช้ทรัพยากรนั้น ทั้งด้าน
มนุษย์ วัตถุ และการเงิน จากแหล่งสนับสนุน
ในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ

การตอบโต้และการข่มขู่

รายงานของผู้้�รายงานพิิเศษแห่่ง
สหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิที่่�จะมีี
เสรีีภาพด้้านการชุุมนุุมอย่่างสงบมและ
การสมาคม Maina Kiai ย่่อหน้้า 8
https://bit.ly/3abGGsH

20

ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก
ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านความเห็นและ
การแสดงออก
เว็็บไซต์์อย่่างเป็็นทางการของผู้้�รายงานพิิเศษ
https://bit.ly/2wtI0bB

กลไกรัับข้้อร้้องทุุกข์์ของบุุคคลของผู้้�รายงานพิิเศษ
https://bit.ly/2WyULwc

อีีเมล์์: urgent-action@ohchr.org (สำำ�หรัับแจ้้งข้้อกล่่าวหา) หรืือ
freedex@ohchr.org ข้้อความในอีีเมล์์ควรอ้้างถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่�ด้้าน
เสรีีภาพด้้านความเห็็นและการแสดงออก
ยัังสามารถส่่งข้้อมููลผ่่าน แบบฟอร์์มออนไลน์์ https://bit.ly/3bkeu72

20 A/HRC/23/39 https://bit.ly/3abGGsH

21 A/HRC/RES/34/18 https://bit.ly/2QB75Ik
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อ�ำนาจหน้าที่ของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิที่่�จะมีีเสรีีภาพด้้านความเห็็น
และการแสดงออกถููกกำำ�หนดขึ้้�นในปีี 2536 ในวัันที่่� 21
มีีนาคม 2560 คณะมนตรีีสิิทธิิมนุุษยชนได้้ขยายอำำ�นาจ
หน้้าที่่ข� องผู้้ร� ายงานพิิเศษออกไปอีีกสามปีี (มติิข้้อ 34/18)
21
https://bit.ly/2QB75Ik

ผู้รายงานพิเศษมีอ�ำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
เสรีภาพด้านความเห็นและการแสดงออก คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนร้องขอให้ผู้รายงานพิเศษแสวงหาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้จากรัฐบาล เอ็นจีโอ และหน่วยงาน
อื่น ๆ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และกรณีทเี่ กี่ยวข้อง
จากนัน้ ผู้รายงานพิเศษจะส่งจดหมายด่วน หรือ จดหมาย
ที่เป็นข้อกล่าวหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้
ชี้แจงเกี่ยวกับข้อกล่าวหา ผู้รายงานพิเศษจะให้ความสนใจ
โดยเฉพาะกับข้อมูลการด�ำเนินงานของนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน ในเว็บไซต์ของผู้รายงานพิเศษ ท่านจะพบข้อมูล
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยประเภทของข้อมูลที่ผู้รายงาน
พิเศษร้องขอ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการและรายละเอียด
ของวิธีการส่งข้อมูล

การแก้ปัญหาการข่มขู่และตอบโต้ต่อผู้ที่มุ่งให้ความร่วมมือ ให้ความร่วมมือ หรือได้ให้
ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในประเด็นสิทธิมนุษยชน เป็นภารกิจเร่งด่วน
ของกลไกพิเศษ โดยหน่วยงานเหล่านี้มักแสดงข้อกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ของบุคคลและระบบที่ไม่อาจยอมรับได้ กลไกพิเศษไม่เพียงจัดการกับข้อกล่าวหาว่ามีการ
ข่มขู่และตอบโต้เนื่องจากความร่วมมือเท่านั้น หากยังร่วมมือกับระบบขององค์การ
สหประชาชาติ ตัวแทน และกลไกในประเด็นสิทธิมนุษยชนด้วย จากความสนใจมากขึ้น
ในประเด็นนี้ และเนื่องจากมีตัวอย่างการข่มขู่และตอบโต้ที่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่สังเกตเห็น
มากขึ้น จึงมีการให้ความเห็นชอบในระหว่างการประชุมประจ�ำปีครั้งที่ 22 ของกลไก
พิเศษเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ให้รวบรวมและสนับสนุนมาตรการของกลไกพิเศษ
เพื่อรับมือกับการปฏิบัติที่ไม่อาจยอมรับได้ โดยมีการก�ำหนดกรอบความร่วมมือเพื่อ
ปฏิบัติการ จ�ำเป็นต้องสังเกตด้วยว่า การตอบโต้ไม่เพียงเป็นข้อกังวลส�ำหรับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและหน่วยงานภาคประชาสังคมเท่านั้น หากยังส่งผลกระทบต่อบุคคลใด ๆ
ที่ให้ความร่วมมือกับกลไกพิเศษ ทั้งนี้รวมถึงบุคคลหรือกลุ่มซึ่งประชุมกับผู้รายงานพิเศษ
รวมทั้งในระหว่างการเข้าเยี่ยมประเทศและ/หรือผู้ซึ่งส่งมอบข้อมูลให้กับกลไกพิเศษ
รวมทั้งผู้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรืออื่น ๆ ญาติของผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกลไกป้องกันระดับประเทศ
รายงานประจำำ�ปีีของเลขาธิิการสหประชาชาติิ ฉบัับที่่�เก้้า António Guterres https://bit.
ly/39dxhPK ระบุุถึึงระดัับการตอบโต้้ต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนเมื่่�อเทีียบกัันในแต่่ละ
ประเทศ ประกอบด้วยข้อกล่าวหาว่ามีการสังหาร การทรมาน การจับกุมโดยพลการ
และการรณรงค์เพื่อสร้างตราบาป โดยมีเป้าหมายเป็นเหยื่อของการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิ
รายงานยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่ามีการตอบโต้และการข่มขู่ใน 38 ประเทศ
โดยบางส่วนเป็นประเทศสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนด้วย22

โลกเราเป็นหนี้บุญคุณผู้กล้าหาญที่ยืนหยัด
เพื่อสิทธิมนุษยชน พวกเขาได้มอบข้อมูลให้
ตามที่เราร้องขอ และร่วมมือกับองค์การ
สหประชาชาติเพื่อประกันว่า จะมีการเคารพ
สิทธิในการเข้าร่วมของพวกเขา การลงโทษ
บุคคลที่ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ
ถือเป็นการปฏิบัติที่น่าละอาย และเราทุกคน
ต้องท�ำงานมากขึ้นเพื่อขจัดสิ่งนี้

โปรดดูลิงก์นี้ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบ
สหประชาชาติ ส�ำหรับปฏิบัติ
การและนิยามของการข่มขู่
และการตอบโต้้
https://bit.ly/3acsDmB

รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติ
Antonio Guterres ต่อที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติ ความร่วมมือ
กับองค์การสหประชาชาติ ตัวแทน
และกลไกด้านสิทธิมนุษยชน23
22 UN News, Alarming level of

reprisals against activists, human
rights defenders, and victims –
new UN report, 2018

https://bit.ly/39dxhPK
23 A/HRC/39/41

https://bit.ly/2UzKaP8
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บันทึก
การท�ำงานภาคสนามของ OHCHR   
ช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา OHCHR ทำำ�งานภาคสนามมากขึ้้�น โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ในระดัับประเทศ สร้้างความเข้้มแข็็งให้้สถาบัันระดัับชาติิและหน่่วยงานภาคประชาสัังคม และช่่วยให้้สิิทธิิมนุุษยชน
เป็็นประเด็็นในกระแสหลัักมากขึ้้�น กล่่าวคืือการทำำ�ให้้มุุมมองด้้านสิิทธิิมนุุษยชนกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการทำำ�งาน
ของคณะทำำ�งานระดัับประเทศ (UN Country Teams - UNCT) การทำำ�งานภาคสนามของ OHCHR ในปีี 2561
ประกอบด้้วย การตั้้�งสำำ�นัักงานประเทศ/แบบเดี่่�ยว 14 แห่่ง การตั้้�งสำำ�นัักงานและศููนย์์ระดัับภููมิิภาค 12 แห่่ง
และการแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิิทธิิมนุุษยชน 27 คน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานของ UNCT OHCHR
ยัังมีีทีีมงานแก้้ปััญหาเร่่งด่่วน (Rapid Response Unit) ซึ่่�งเป็็นฝ่่ายบริิหารจััดการเจ้้าหน้้าที่่�ภายใน โดยสามารถ
สัับเปลี่่�ยนโยกย้้ายอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อรัับมืือกัับภััยฉุุกเฉิินด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและมนุุษยธรรม และช่่วยหนุุนเสริิม
ศัักยภาพการทำำ�งานของสำำ�นัักงานภาคสนามของ OHCHR ได้้อย่่างเร่่งด่่วน

OHCHR

และ UN Country Teams

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานภาคสนามของ OHCHR โปรดดูู:
OHCHR in the World: making human rights a reality on the ground
https://bit.ly/2WCGY82

องค์์การสหประชาชาติิมีีทีีมงานระดัับประเทศ (UNCT) ใน 131 ประเทศ ครอบคลุุมการ
ทำำ�งานใน 165 ประเทศ ซึ่่�งมีีโครงการสหประชาชาติิตั้้�งอยู่่� สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
ทีีมงาน UNCT และโครงสร้้าง โปรดดูู: https://bit.ly/2WwqpdM
ข้้อมููลของ Front Line Defenders เกี่่�ยวกัับการทำำ�งานภาคสนามขององค์์การ
สหประชาชาติิ: What Protection can United Nations Field Presences Provide?
https://bit.ly/2WC7puu
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แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน
ในหััวข้้อนี้้� เราจะชี้้�ให้้เห็็นชุุดของแนวปฏิิบััติิเพื่่�อสนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�จััดทำำ�โดยสหภาพยุุโรป (EU) องค์์การว่่าด้้วย
ความมั่่�นคงและความร่่วมมืือในยุุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE) ประเทศนอร์์เวย์์
สวิตเซอร์แลนด์ และฟินแลนด์ องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าวและรายละเอียดการติดต่อกับผู้แทนที่เกี่ยวข้องในประเทศและ/
หรือภูมิภาคของท่าน มีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคน และอาจมีประโยชน์ต่อการท�ำงานประจ�ำวันของ
ท่านและยุทธศาสตร์ในอนาคต

การสนับสนุนของสหภาพยุโรปต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
การสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในนโยบาย
สิทธิมนุษยชนต่างประเทศที่ส�ำคัญของสหภาพยุโรป
การสนับสนุนของหภาพยุโรปอยู่บนพื้นฐานของปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และมี
เป้าหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
สหภาพยุุโรปได้้จััดทำำ� แนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชนของสหภาพยุุโรป https://bit.ly/2UH5mmn
(ตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรกในปีี 2547 และปรัับปรุุงล่่าสุุดปีี 2551)
ซึ่่�งให้้ภาพรวมของบทบาทและความหวัังของสหภาพยุุโรป
และมีีการแปลออกเป็็นยุุทธศาสตร์์ในระดัับท้้องถิ่่�นสำำ�หรัับ
ผู้้แ� ทนการทููตสหภาพยุุโรปในประเทศที่่ส� ามหลายแห่่ง
แนวปฏิิบัติั นี้้ิ อ� าจมีีผลกระทบที่่�เป็็นรููปธรรมต่่อการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน ‘ในพื้้�นที่่�’ ทั้้�งยัังเป็็นพื้้�นฐานการทำำ�งาน
แทรกแซงของสหภาพยุุโรป ผ่่านสำำ�นัักงานซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ใน
ประเทศที่่�สาม กรณีีที่่�นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนอยู่่�ในภาวะ
เสี่่�ยงภััย และสามารถเสนอแนวทางในทางปฏิิบััติิเพื่่�อ
สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือบุุคคลและเอ็็นจีีโอเหล่่านี้้�
แนวปฏิิบััติินี้้�ยืืนยัันว่่า นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนเป็็น “
พัันธมิิตร” โดยธรรมชาติิและไม่่อาจขาดไปได้้ของ
สหภาพยุุโรป ในการส่่งเสริิมสิิทธิิมนุุษยชนและ
การพััฒนาประชาธิิปไตยในประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง24
การให้้ความสนัับสนุุนทางการเมืืองของสหภาพยุุโรปต่่อ
นัักปกป้้อง ได้้รัับการหนุุนเสริิมจากความช่่วยเหลืือทาง
การเงิินโดยตรงผ่่าน European Instrument for

24

Democracy and Human Rights (EIDHR) https://bit.

ซึ่่�งช่่วยให้้สหภาพยุุโรปสนัับสนุุนแนวทางที่่�
เป็็นรููปธรรมเพื่่�อการทำำ�งานของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ช่่วยหนุุนเสริิมศัักยภาพของพวกเขา และให้้ความคุ้้�มครอง
กัับพวกเขา กฎบััตร EIDHR ยัังให้้อำำ�นาจการช่่วยเหลืือ
กรณีีที่่�ประเทศนั้้�นไม่่มีีความร่่วมมืือด้้านการพััฒนาอย่่าง
เป็็นทางการกัับสหภาพยุุโรป และช่่วยในการแทรกแซงโดย
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องขอความเห็็นชอบจากรััฐบาลของประเทศที่่�สาม
ทั้้�งยัังช่่วยให้้สามารถจััดการกัับปััญหาทางการเมืืองที่่�
ละเอีียดอ่่อน (เช่่น โทษประหาร การทรมาน เสรีีภาพ
ด้้านการแสดงออกในบริิบทที่่�จำำ�กััดสิิทธิิ การเลืือกปฏิิบััติิ
ต่่อกลุ่่�มที่่�เสี่่�ยงภััย) และทำำ�ให้้สามารถรัับมืือกัับปััญหา
ท้้าทายใหม่่ ๆ ที่่�ซัับซ้้อน เนื่่�องจากมีีรููปแบบการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ยืืดหยุ่่�นสููง25 ทำำ�ให้้สามารถสนัับสนุุนกลุ่่�มและบุุคคล
ในหน่่วยงานภาคประชาสัังคมเพื่่�อปกป้้องประชาธิิปไตย
รวมทั้้ง� องค์์กรระหว่่างรััฐบาลที่่เ� ป็็นผู้้ดำ� �ำ เนิินงานตามกลไก
ระหว่่างประเทศเพื่่อ� คุ้้ม� ครองสิิทธิิมนุุษยชน EIDHR ทำำ�งาน
ร่่วมกัับและโดยผ่่านองค์์กรภาคประชาสัังคม และสามารถ
ให้้ทุุนขนาดเล็็กกัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนได้้
ly/2J6amey

กองทุุนฉุุกเฉิินเพื่่�อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เสี่่�ยงภััย
ภายใต้้การบริิหารของ EIDHR สามารถให้้ทุุนสนัับสนุุน
ชั่่�วคราวได้้ไม่่เกิิน 10,000 ยููโรต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
แต่่ละคน ไม่่ว่่าจะเป็็นบุุคคลหรืือองค์์กร ซึ่่�งมีีความต้้องการ
ความสนัับสนุุนเร่่งด่่วน ทั้้�งจากสำำ�นัักงานใหญ่่หรืือตััวแทน
สหภาพยุุโรปในประเทศ

ความสนัับสนุุนเร่่งด่่วนอาจเกิิดขึ้้�นในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�เห็็นว่่าจำำ�เป็็น ได้้แก่่
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาทนายความให้กับ
นักปกป้อง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในส�ำนักงานหรือ
บ้าน ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเดินทางไปยัง
อีกประเทศหนึ่งได้ หรือการสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงาน
สหประชาชาติที่ประสบปัญหาการเงินอย่างรุนแรง
เพื่อขอรับทุนขนาดเล็กหรือความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินส�ำหรับ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน เราควรทำำ�หนัังสืือไปถึึงตััวแทนสหภาพยุุโรป
ในประเทศของท่่านหรืือทีีมงานของ EIDHR โดยระบุุข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
กรณีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ ชื่อของนักปกป้อง ข้อมูลพื้นฐาน จ�ำนวนเงิน
ที่ต้องการ และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง โดยทางหน่วยงานจะรับข้อมูล
และเก็บเอาไว้เป็นความลับ
นอกจากนั้้�น ยัังสามารถจััดทำำ�ข้้อเสนอเพื่่�อขอรัับทุุนจากหน่่วยงาน
ที่่�เรีียกว่่า Neighbourhood, Development and International
Cooperation Instrument (https://bit.ly/2Uszl1d) ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่าง
การพััฒนาของรััฐสภาของสหภาพยุุโรป โดยจะเริ่่�มเปิิดให้้ทุุนในช่่วงแรก
สำำ�หรัับปีี 2564 - 257026 เราต้้องการเสนอข้้อมููลแหล่่งทุุนนี้้�ให้้ท่่าน
ทราบ แม้ว่ายังไม่เปิดด�ำเนินงาน เพราะอาจเกี่ยวข้องกับงานของท่าน
และมีประโยชน์ที่จะติดตามข้อมูลของกระบวนการนี้
เรากระตุ้นให้ท่านหาทางติดต่อกับตัวแทนสหภาพยุโรปในประเทศของ
ท่าน รวมทั้งผู้ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์
จากแนวปฏิบัตินี้เพื่องานของท่านได้อย่างเต็มที่ โปรดสังเกตด้วยว่า
ผู้ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่ประสานงานมักท�ำงาน
อยูท่ สี่ �ำนักงานของตัวแทนสหภาพยุโรป โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สถานทูตของรัฐภาคียุโรปในประเทศของท่าน ในเว็บไซต์ที่ระบุ
ชื่่�อตััวแทนของสหภาพยุุโรป นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนสามารถค้้นหา
รายชื่่�อของผู้้�ประสานงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนโดยคลิิกที่่� ‘Key EU policies’
ที่่�ด้้านซ้้ายของโฮมเพจ และที่่�ด้้านขวา ‘Delegation’s Human Rights
Focal Point’ แต่่น่่าเสีียดายที่่�ไม่่มีีการระบุุชื่่�อในหลายกรณีี
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงควรโทรศัพท์สอบถามจากตัวแทนสหภาพ
ยุโรปเอง

แนวปฏิิบััติิของสหภาพยุุโรปและ
ทุุนช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินของ EIDHR

ส�ำหรับแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานของสหภาพยุโรป
กัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
โปรดดูู: https://bit.ly/3dleqFV
แนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ของสหภาพยุุโรป https://bit.ly/

2UH5mmn

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ EIDHR
และทุุนช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน โปรดดูู:
https://bit.ly/2J6amey

European Instrument for Democracy
and Human Rights

การสร้างความสัมพันธ์ การแนะน�ำตัวเอง หรือการเชื่อมโยงตัวท่าน
หรือหน่วยงานกับสถานทูตของรัฐภาคีที่ตั้งอยู่ในประเทศอาจมีประโยชน์
ในการขอรับความช่วยเหลือ และอาจช่วยเพิ่มความคุ้มครองให้กับ
ตัวท่านและการท�ำงาน

แนวปฏิบัติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป https://bit.ly/2UH5mmn

25 What is the EIDHR? https://bit.ly/2J6amey

26 European Parliament Think Tank, A new neighbourhood,
development and international cooperation instrument:

Proposal for a new regulation, 2019 https://bit.ly/2Uszl1d
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แนวปฏิิบััติิเพื่่�อสนัับสนุุนนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนของ OSCE
องค์์การว่่าด้้วยความมั่่�นคงและความร่่วมมืือในยุุโรป (OSCE) ได้้
รัับรอบชุุดของแนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
แนวปฏิิบััติิเหล่่านี้้�กำำ�หนดมาตรฐานใหม่่สำำ�หรัับนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน แต่่เน้้นที่่�การคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชนของบุุคคล
ผู้้�เสี่่�ยงภััย โดยเป็็นผลมาจากการทำำ�งานสิิทธิิมนุุษยชนของตน
เป็็นข้้อเรีียกร้้องให้้รััฐภาคีีของ OSCE จััดทำำ�กลไกเพื่่�อคุ้้�มครอง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งในดิินแดนของตนและในประเทศ
ที่่�สาม โดยผ่่านหน่่วยงานการทููตที่่�ตั้้�งอยู่่�ในประเทศนั้้�น

แนวปฏิิบััติิของ OSCE

•

•
•
•
•

แนวปฏิบัตินี้ยังให้ข้อชี้แนะกับกระทรวงการต่างประเทศ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลและการให้ทุน รวมทั้งการแก้ปัญหา
สิทธิมนุษยชนในการประชุมทางการเมือง หรือในระหว่าง
การเข้าเยี่ยมทางการเมือง และการประชุมในเวทีพหุภาคี
[42]

กระทรวงการต่่างประเทศ (Federal Department of Foreign
Affairs - FDFA) ในสวิิตเซอร์์แลนด์์ ได้้จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิว่่าด้้วย
การคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในเดืือนธัันวาคม 2556
สวิิตเซอร์์แลนด์์มีีเป้้าหมายเพื่่�อให้้การสนัับสนุุนที่่�เป็็นผลมากขึ้้�นและ
ให้้ความคุ้้�มครองที่่�ดีีขึ้้�นกัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อให้้ปลอดพ้้น
จากการปฏิิบััติิโดยพลการของหน่่วยงานของรััฐ

แนวปฏิิบััติิว่่าด้้วยการสนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ของแคนาดา เป็็นถ้้อยแถลงที่่�ชััดเจนถึึงพัันธกืืจของประเทศ
ที่่�จะสนัับสนุุนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญยิ่่�งของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน แนวปฏิิบััติินี้้�กำำ�หนดแนวทางของประเทศแคนาดา
และให้้ความเห็็นในเชิิงปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหน้้าที่่�การทููตของแคนาดา
ที่่�ประจำำ�อยู่่�ในต่่างประเทศ และที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ ในการ
ส่่งเสริิมการเคารพและสนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
แคนาดาแนะนำำ�ให้้ตััวแทนการทููตของตนดำำ�เนิินการอย่่าง
ดีีสุุด เพื่่�อปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติินี้้� เพราะตระหนัักว่่าแนวทาง
การทำำ�งานควรได้้รัับการออกแบบให้้สอดคล้้องกัับบริิบทและ
สภาพการณ์์ในท้้องถิ่่�น และตอบสนองต่่อความต้้องการเฉพาะ
อย่่างของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนแต่่ละคน แนวปฏิิบััติินี้้�ได้้
รัับการปรัับปรุุงเมื่่�อปีี 2559 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
การต่่างประเทศที่่�มีีลัักษณะเป็็นสตรีีนิิยมของประเทศ รวมทั้้�ง
การแสดงความเข้้าใจต่่อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยเฉพาะ
ผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�
มีีความหลากหลายทางเพศ ซึ่่�งล้้วนแต่่มีีอััตลัักษณ์์ที่่�ทัับซ้้อนกััน
(เช่่น เชื้้�อชาติิ อายุุ ความพิิการ ชาติิพัันธุ์์� ศาสนา รสนิิยมทาง
เพศ และอััตลัักษณ์์ทางเพศ) และต่่างต้้องเผชิิญกัับการเลืือก
ปฏิิบััติิ การคุุกคาม การผลัักให้้อยู่่�ชายขอบในรููปแบบ
ที่่�แตกต่่างกััน และในเวลาเดีียวกััน จึึงมีีการจััดทำำ�แนวปฏิิบััติิ
เฉพาะด้้าน เพื่่อ� รองรัับประสบการณ์์ที่แ่� ตกต่่างของนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลุ่่�มที่่�มีีอััตลัักษณ์์เฉพาะด้้าน
บางกลุ่่�ม ที่่�ต้้องเผชิิญกัับการเลืือกปฏิิบััติิในหลายบริิบท
รวมทั้้�งผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ผู้้�มีีความหลากหลาย
ทางเพศ นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�เป็็นชนพื้้�นเมืือง นัักปกป้้องสิิทธิิในที่่�ดิินและสิ่่�งแวดล้้อม
นัักปกป้้องสิิทธิิของผู้้�พิิการ นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เป็็น
เยาวชน นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ปกป้้องเสรีีภาพด้้านศาสนา
หรืือความเชื่่�อ ผู้้�สื่่�อข่่าวและนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในโลก
อิินเตอร์์เน็็ตและบริิบทของดิิจิิทััล

Protecting Human Rights Defenders
https://bit.ly/33Geonn

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของ
ฟินแลนด์

กระทรวงต่างประเทศนอร์เวย์จัดท�ำแนวปฏิบัติส�ำหรับ
หน่วยงานการต่างประเทศของตนเพื่อสนับสนุนนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน วัตถุประสงค์หลักของแนวปฏิบัตินี้คือการช่วยให้
กระทรวงต่างประเทศและตัวแทนการทูตของนอร์เวย์มีมาตรการ
ที่เป็นระบบและสามารถเร่งด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและงานของพวกเขาได้ ปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถือเป็นกรอบความคิดขั้นพื้นฐาน
ในการท�ำงานสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนของนอร์เวย์
แนวปฏิบัตินี้กล่าวถึงบทบาทของตัวแทนการทูตและกระทรวง
การต่างประเทศในการท�ำงานนี้ โดยมีข้อแนะน�ำต่อตัวแทน
การทูตดังต่อไปนี้
สิทธิมนุษยชน
กำำ�หนดมาตรการ เช่่น การติิดต่่อและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐ การเข้าสังเกตการณ์คดี การใช้สื่อมวลชน
ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ
ความสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ และความต้องการ
การคุ้มครองอย่างเร่งด่วน
การประเมิินความเสี่่�ยงก่่อนตััดสิินใจดำำ�เนิินการใด ๆ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อยู่่�ในภาวะเสี่่�ยงภััยอย่่างยิ่่�ง
การเสริิมสร้้างทรััพยากรและความสามารถ
การรายงานข้้อมููลตามระยะ

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของแคนาดา

แนวปฏิบัติของสวิตเซอร์แลนด์
กระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์

https://bit.ly/3dkoEWZ

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของนอร์เวย์

• ตรวจสอบข้้อมููลสภาพการทำำ�งานของนัักปกป้้อง

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของสวิตเซอร์แลนด์

วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านต่างประเทศของฟินแลนด์คือการส่งเสริม
หลักนิติธรรม ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนและการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของวัตถุประสงค์นี้
แนวปฏิบัติของฟินแลนด์ให้การคุ้มครองและสนับสนุนต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็นแนวปฏิบตั สิ าธารณะส�ำหรับกระทรวงการต่างประเทศ
ฟินแลนด์ในการด�ำเนินงานตามแนวปฏิบัติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของสหภาพยุโรป แนวปฏิบัติของฟินแลนด์ได้รับการจัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุน
การท�ำงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือต่อนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน

นโยบายสิทธิมนุษยชนของนอร์เวย์
กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์

แนวปฏิบัติของฟินแลนด์
กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์

ว่่าด้้วย
นโยบายสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งการสนัับสนุุนนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน (ฉบัับภาษาอัังกฤษและสเปน)

Norway’s guidelines https://bit.ly/3adxuno

Protecting and Supporting human rights
defenders

ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับมติิที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากนอร์์เวย์์
เพื่่�อนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน (2562)

https://bit.ly/2vLmM8S

การคุ้้�มครองและสนัับสนุุนนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน https://bit.ly/3afwoHK

https://bit.ly/2JdrsqV

มติิที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจากนอร์์เวย์์และมีีการรัับรอง
ในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 A/C.3/74/L.31/Rev.1

เป้้าหมายสุุดท้้ายของแคนาดาคืือการให้้ความสนัับสนุุนอย่่าง
เป็นผลต่อประชาชนทั่วโลก ซึ่งท�ำงานเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการช่วยให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถรณรงค์กดดัน
อย่างเป็นผลมากขึ้น ประกันว่าพวกเขาสามารถท�ำงานใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน และคุ้มครองพวกเขา
จากอันตราย27

แนวปฏิบัติของแคนาดา
รัฐบาลแคนาดา
Voices at Risk: Canada’s Guidelines on

https://bit.ly/2UzLgue

Supporting Human Rights Defenders
https://bit.ly/2y1t0Ci
27

รััฐบาลแคนาดา, Voices at Risk: Canada’s Guidelines on Supporting

Human Rights Defenders 2559 https://bit.ly/2y1t0Ci
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บันทึก

[44]

บันทึก

[45]

Amnesty International

องค์กรช�ำนัญพิเศษ

เป็็นขบวนการอิิสระระดัับโลก
ซึ่่�งมุ่่�งเปิิดโปงและยุุติิการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของรััฐบาล รวมทั้้�ง
การปฏิิบััติิมิิชอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของหน่่วยงานที่่�ไม่่ใช่่รััฐ บริิษััท
และหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่รััฐ AI เน้้นการทำำ�งานรณรงค์์เพื่่�อยุุติิ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและคุ้้�มครองบุุคคล ทางหน่่วยงานยััง
เข้้าร่่วมกัับการรณรงค์์กดดัันหน่่วยงานระหว่่างรััฐบาลและองค์์กร
สิิทธิิมนุุษยชน AI ยัังมีีโครงการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
แต่่มีีข้้อจำำ�กััดบางประการ โครงการ Brave campaign ของ AI
สนัับสนุุนให้้ประชาชนกล้้าพููดเพื่่�อสนัับสนุุนคนที่่�กล้้าพููดเพื่่�อเรา
ทุุกคน
Amnesty International (AI)

Agir Ensemble pour les
Droits de l’Homme
Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH)

เป็นองค์การสนับสนุนระหว่างประเทศ ซึ่งด�ำเนินการ
เพื่่�อปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยร่่วมมืือเป็็นภาคีีกัับ
หน่่วยงานในประเทศ ทั้้�งตอนใต้้และตะวัันออก AEDH
สนับสนุนงานภาคสนามในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้หน่วยงานในพื้นที่ และช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุุษยชนที่่�เสี่่�ยงภััย นอกจากการสนัับสนุุนองค์์กรในพื้้�นที่่�
แล้้ว AEDH ยัังให้้ทุุนช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินกัับนัักปกป้้อง
สิทธิมนุษยชนที่เสี่ยงภัย และเข้าร่วมการรณรงค์กดดัน
และการลอบบี้ รวมทั้ง “ปฏิบัติการฉุกเฉิน” การฟ้องคดี
และการเข้าร่วมสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ
เว็็บไซต์์ https://bit.ly/2xjO7PG

Amnesty International - Stand up for the Brave

AI ยัังมีีโครงการช่่วยเหลืือสำำ�หรัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และ
เหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย
การให้ความช่วยเหลือในรูปเงินทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม เช่น
ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การหลบหนีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำรงชีวิต และการสังเกตการณ์คดี หรืออุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัย28
เว็็บไซต์์ https://bit.ly/2xdSps6

Asia Forum for Human Rights and Development

มีีสมาชิิกเป็็นองค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�
ไม่่ใช่่ของรััฐบาล เป็็นอิิสระ ไม่่แสวงหากำำ�ไร เป็็นกลาง และไม่่ใช้้ความรุุนแรง ซึ่่�งทำำ�งานในประเด็็นสิิทธิิมนุุษยชน
และการพััฒนามนุุษย์์ในเอเชีีย โครงการนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนของ FORUM-ASIA มีีเป้้าหมายเพื่่�อส่่งเสริิมการ
คุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนและผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในเอเชีีย โครงการนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็น
เวทีีภููมิิภาคของการแลกเปลี่่�ยนแนวคิิดระหวางนัักปกป้้องในเอเชีีย การส่่งเสริิมบทบาทและสิิทธิิของนัักปกป้้องตาม
ปฏิิญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การประสานงานเพื่่�อการมีีส่่วนร่่วมของนัักปกป้้องในการ
จััดทำำ�หรืือพััฒนาสถาบัันสิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิในประเทศของตน และการให้้ความช่่วยเหลืือและความคุ้้�มครอง
ฉุุกเฉิินสำำ�หรัับนัักปกป้้องที่่�เสี่่�ยงภััย โดยมีีโครงการต่่าง ๆ รวมทั้้�งแผนการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�ง
นัักปกป้้องสามารถติิดต่่อเพื่่�อขอรัับความช่่วยเหลืือชั่่�วคราว หรืือความช่่วยเหลืือเร่่งด่่วนอื่่�น ๆ และการสัังเกตการณ์์คดีี
FORUM-ASIA ยัังจััดประชุุมเวทีีนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในภููมิิภาคเอเชีีย (ARHRDF) ทุุกสองปีี
Asia Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

การประกบตัวนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นมาตรการ
ด้้านความปลอดภััย ที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยงในบทบาทและ
ในพื้้�นที่่�ที่่�เห็็นได้้ชััดเจน (ภาพของ SweFOR)

หน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่ง อาจให้ความสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ขึ้นอยู่กับอ�ำนาจหน้าที่
ของตน หน่วยงานเหล่านี้อาจให้ความชวยเหลือตั้งแต่การให้ทุนฉุกเฉินไปจนถึงการอบรมด้านความปลอดภัย การคุ้มครอง และ
การแทรกแซงอย่างเร่งด่วน หลายหน่วยงานยังให้ทรัพยากรด้านข้อมูลที่ดีเยี่ยม และจัดท�ำเอกสารและรายงานส�ำคัญเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในหลายพื้นที่ของโลก บางส่วนท�ำงานรณรงค์และกดดันเพื่อให้รัฐบาลรับผิดชอบกรณีที่เป็นสถานการณ์
ส�ำคัญ และบางองค์กรมีส�ำนักงานในบางประเทศ ด้านล่างเป็นรายชื่อองค์กรบางส่วน และข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของ
พวกเขา ขอให้ท่านเข้าไปดูเว็บไซต์ของพวกเขา และติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงประเภทของความช่วยเหลือของ
หน่วยงานเหล่านี้ กรุณาสังเกตว่า รายชื่อด้านล่างไม่ครอบคลุมทุกองค์กรที่มีอยู่

FORUM-ASIA -

เว็็บไซต์์ https://bit.ly/2QAv0YI

เว็็บไซต์์ https://bit.ly/39ajXvM
FORUM-ASIA - Protection Plan for Human Rights Defenders - เว็็บไซต์์ https://bit.ly/3afwP4Q
FORUM-ASIA - Human Rights Defenders Program -

28 The Advocates for Human Rights, Resources for Human Rights Defenders, 2014 https://bit.ly/2UeA873
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Association for Women’s Rights in Development

Freedom House

Association for Women’s Rights in Development (AWID)

โครงการ Emergency Assistance Program ของ Freedom
House https://bit.ly/2Ut6F83 สนัับสนุุนหน่่วยงานภาคประชา
สัังคมที่่�ถููกคุุกคาม นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และผู้้�ตกเป็็นเหยื่่�อ
การประหััตประหารทางศาสนา โดยการให้้ทุุนช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน
ระยะสั้้น� เป็็นค่่าใช้้จ่่ายด้้านการรัักษาพยาบาล การจััดหาทนายความ
การเข้้าเยี่่�ยมเรืือนจำำ� การสัังเกตการณ์์คดีี ความช่่วยเหลืือด้้าน
มนุุษยธรรม การย้้ายถิ่่�นฐานชั่่�วคราว การจััดหาอุุปกรณ์์เพื่่�อความ
ปลอดภััยมาทดแทนของเดิิม ความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้้องพึ่่�งพา
และค่่าใช้้จ่่ายฉุุกเฉิินแบบอื่่�นๆ29 เพื่่�อให้้สามารถรัับทุุนช่่วยเหลืือ
ภััยคุุกคามนั้้�นต้้องเกิิดขึ้้�นภายในสามเดืือนที่่�ผ่่านมา และเป็็น
ผลมาจากการทำำ�งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�ขอทุุน (ที่่�ถููก
ประหััตประหารเนื่่�องจากศาสนา/ความเชื่่�อของตน)

เป็็นองค์์กรที่่�มีีสมาชิิกเป็็นนัักสตรีีนิิยมระดัับโลก มุ่่�งทำำ�งานเพื่่�อให้้เกิิด
ความยุุติิธรรมทางเพศสภาพและสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�หญิิงทั่่�วโลก AWID
ทำำ�งานสนัับสนุุน เสนอทรััพยากร และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้องค์์กร
สิิทธิิสตรีี เพื่่�อช่่วยให้้ต่่อสู้้�ได้้อย่่างเป็็นผลมากขึ้้�น ช่่วยให้้เสีียงดัังขึ้้�นและ
สร้้างผลกระทบมากขึ้้�นต่่อการรณรงค์์กดดัันเพื่่�อสิิทธิิสตรีี การสนัับสนุุน
องค์์กรและขบวนการต่่าง ๆ AWID ยัังจััดทำำ�สิ่่�งพิิมพ์์ในประเด็็นต่่าง ๆ
รวมทั้้�งผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน การสร้้างขบวนการ การติิดตาม
และให้้ทุุนในประเด็็นสตรีีนิิยม AWID มีีเจ้้าหน้้าที่่ทำ� �ำ งานใน 15 ประเทศ
โดยเน้้นที่่�ประเด็็นต่่าง ๆ รวมทั้้�งความยุุติิธรรมทางเศรษฐกิิจ สิิทธิิสตรีี
การท้้าทายกัับความสุุดโต่่งด้้านศาสนา ผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
และกิิจกรรมของนัักสตรีีนิิยมรุ่่�นเยาว์์
เว็็บไซต์์ AWID https://bit.ly/2y40cct

สามารถสอบถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการยื่่�นคำำ�ขอรัับความช่่วยเหลืือ
ได้้ที่่�: info@csolifeline.org

Front Line Defenders

เป็็นมููลนิิธิิระหว่่างประเทศ
เพื่่�อการคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิ-มนุุษยชน และมีี
เป้้าหมายเฉพาะเพื่่อ� คุ้้ม� ครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ที่่�เสี่่�ยงภััย ผู้้�ซึ่่�งทำำ�งานอย่่างไม่่ใช้้ความรุุนแรงเพื่่�อ
สิิทธิิทั้้�งปวงที่่�กำำ�หนดไว้้ในปฏิิญญาสากลว่่าด้้วย
สิิทธิิมนุุษยชน (UDHR) Front Line Defenders
ให้้ความช่่วยเหลืืออย่่างเร่่งด่่วนและในเชิิงปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เสี่่�ยงภััย ทั้้�งการ
ให้้เงิินทุุน การจััดอบรม การรณรงค์์กดดัันระหว่่าง
ประเทศ มีีบริิการโทรศััพท์์ปรึึกษาหารืือฉุุกเฉิิน
24 ชั่่�วโมง และการเคลื่่�อนย้้ายถิ่่�นฐานชั่่�วคราว
Front Line Defenders

เว็็บไซต์์ Front Line Defenders

Freedom House ยังเป็นแกนน�ำกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศสองกลุ่ม ซึ่งให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ให้ทุนด้านความปลอดภัย
และให้ความสนับสนุนส�ำหรับโครงการระยะสั้น https://bit.ly/3aek0HY
The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund

ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินฉุุกเฉิิน สำำ�หรัับองค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�ถููกคุุกคามหรืือโจมตีี
และให้้ความสนัับสนุุนต่่อการรณรงค์์กดดัันเนื่่�องจากภััยคุุกคามทั่่�วไปต่่อหน่่วยงานภาคประชาสัังคม30 Lifeline สนัับสนุุนองค์์กรภาค
ประชาสัังคมที่่�หลากหลาย ซึ่่�งรณรงค์์กดดััน ส่่งเสริิม และคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน และ/หรืือทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเหมืือนหมาเฝ้้าบ้้าน
เพื่่�อติิดตามสถานการณ์์ของหน่่วยงานสิิทธิิมนุุษยชน สมาคมผู้้�สื่่�อข่่าว กลุ่่�มนัักศึึกษา สหภาพแรงงาน กลุ่่�มนัักคิิด และอื่่�นๆ Lifeline
เป็็นกลุ่่�มที่่�ประกอบด้้วยองค์์กรภาคีีระหว่่างประเทศเจ็็ดแห่่ง และได้้รัับเงิินทุุนสนัับสนุุนจากแหล่่งทุุนระหว่่างประเทศจากการรวมตััวกััน
ของรััฐบาล 17 ประเทศ และมููลนิิธิิอิิสระที่่�สนัับสนุุนประชาธิิปไตยและสิิทธิิมนุุษยชน
• Emergency Assistance: วิิธีีการสมััคร https://bit.ly/2xjOARW
• Advocacy Grants: วิิธีีการสมััคร https://bit.ly/2xfAQYw
• Resiliency Grants: วิิธีีการสมััคร https://bit.ly/3drVfuf

Lifeline Embattled CSO Assistance Fund

โครงการช่่วยเหลืือผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI Assistance Program) โครงการช่่วยเหลืือผู้้�มีีความ
หลากหลายทางเพศขององค์์กร Dignity for All ให้้ทุุนช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน สนัับสนุุนการรณรงค์์กดดัันและให้้ความช่่วยเหลืือด้้าน
ความปลอดภััย สำำ�หรัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และองค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�เสี่่�ยงภััย หรืือถููกโจมตีีเนื่่�องจากการทำำ�งานเพื่่�อ
สิิทธิิมนุุษยชนของเลสเบีียน เกย์์ ไบเซ็็กชวล คนข้้ามเพศ และอิินเตอร์์เซ็็ก31 Dignity for All ยัังสนัับสนุุนการรณรงค์์กดดัันที่่�มีี
เป้้าหมายและมีีระยะเวลาชััดเจน เพื่่�อรัับมืือกัับการคุุกคามและการโจมตีีการทำำ�งานเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ
และการทำำ�งานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนทั่่�วไป รวมทั้้�งความช่่วยเหลืือสำำ�หรัับผู้้�เสีียหายแต่่ละคนหรืือชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรณรงค์์ที่่�ได้้รัับทุุน
ทั้้�งยัังจััดอบรมด้้านความปลอดภััยเพื่่�อช่่วยเหลืือหน่่วยงานให้้สามารถทำำ�งานต่่อไปด้้วยความปลอดภััยมากขึ้้�น
Dignity for All:

ติิดต่่อ Freedom House หรืือองค์์กรสมาชิิกของคณะทำำ�งาน Dignity Consortium ซึ่่�งทำำ�งานในภููมิิภาคของท่่าน โดยมีีแนวคิิดเพื่่�อ
การรณรงค์์กดดัันอย่่างเร่่งด่่วนและในระยะสั้้�นเพื่่�อความมั่่�นคงปลอดภััย เป็็นกิิจกรรมที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิิทธิิมนุุษยชน
ของผู้้�มีีความหลากหลายทางเพศ

https://bit.ly/2Ut6F83
https://bit.ly/3aek0HY
31 https://bit.ly/33I9erk

https://bit.ly/3bejxpi

Human Rights Watch

เป็็นองค์์กรระหว่่าง
ประเทศที่่�เป็็นอิิสระ ทำำ�งานเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
ขบวนการเพื่่�อสนัับสนุุนศัักดิ์์�ศรีีของมนุุษย์์และ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนของ
บุุคคลทั้้�งปวง HRW ปกป้้องสิิทธิิของประชาชนทั่่�ว
โลก ทั้้�งโดยผ่่านการสอบสวนการปฏิิบััติิมิิชอบ
การเปิิดโปงข้้อเท็็จจริิงอย่่างกว้้างขวาง และการ
กดดัันผู้้�มีีอำำ�นาจให้้เคารพสิิทธิิและคุ้้�มครองให้้เกิิด
ความยุุติิธรรม HRW มีีนัักวิิจััยในพื้้�นที่่�ในหลาย
ส่่วนของโลก และตีีพิิมพ์์เผยแพร่่รายงานและ
ข่่าวสารอย่่างสม่ำำ��เสมอจากหลายประเทศและ
หลายภููมิิภาค
Human Rights Watch (HRW)

เว็็บไซต์์ Human Rights Watch
https://bit.ly/2QEizuJ

International Federation for
Human Rights
International Federation for Human Rights (FIDH)

เป็็นองค์์กรพััฒนาเอกชนระหว่่างประเทศ
ที่่�เป็็นอิิสระ มีีสมาชิิกเป็็นองค์์กรกว่่า 170 แห่่ง
ที่่�ทำำ�งานปกป้้องสิิทธิิทางพลเรืือน ทางการเมืือง
เศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน FIDH ทำำ�งาน
ทั้้�งด้้านกฎหมายและการเมืืองเพื่่�อบััญญััติิและ
สนัับสนุุนกฎบััตรระหว่่างประเทศเพื่่�อการคุ้้�มครอง
สิิทธิิมนุุษยชน และการดำำ�เนิินงานตามนั้้�น โดยมีี
กิิจกรรมต่่าง ๆ รวมทั้้�งปฏิิบััติิการด่่วน (ทั้้�งแบบ
เปิิดเผยและเป็็นความลัับ) การสำำ�รวจข้้อเท็็จจริิง
ระหว่่างประเทศ การสัังเกตการณ์์คดีี กิิจกรรม
เพื่่�อให้้ความคุ้้�มครอง การวิิสาสะทางการเมืือง
การรณรงค์์กดดััน การฟ้้องคดีี และการรณรงค์์
เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกต่่อสาธารณะ
เว็็บไซต์์ International Federation for

Human Rights https://bit.ly/3dkxCn6

International Service for
Human Rights
International Service for Human Rights (ISHR)

เป็็นองค์์กรพััฒนาเอกชนที่่�เป็็นอิิสระ
มุ่่�งทำำ�งานส่่งเสริิมและคุ้้�มครองสิิทธิิมนุุษยชน
ISHR สนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
สร้้างความเข้้มแข็็งให้้ระบบสิิทธิิมนุุษยชน และ
เป็็นแกนนำำ�และเข้้าร่่วมในองค์์กรพัันธมิิตร
เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ISHR
ทำำ�งานสนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนทั้้�งโดย
ผ่่านการจััดอบรมอย่่างเข้้มข้้น การสร้้างเสริิม
ศัักยภาพ ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการรณรงค์์กดดััน
และให้้ความช่่วยเหลืือด้้านเทคนิิค
เว็็บไซต์์ International Service for Human Rights

https://bit.ly/3acuTKB
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Protection International

โปรดดููด้้านล่่าง) ความร่่วมมืือนี้้เ� กิิดจากการทำำ�งานที่่ห� นุุนเสริิม
กัันระหว่่างทั้้ง� สององค์์กรและเครืือข่่ายเอ็็นจีีโอที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
หน่่วยงาน Observatory ให้้ความคุ้้ม� ครองฉุุกเฉิินสำำ�หรัับ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนในภาคสนาม (การแทรกแซงฉุุกเฉิิน
ปฏิิบััติิการระหว่่างประเทศ ความช่่วยเหลืือด้้านวััตถุุ และ
ความคุ้้�มครองในรููปแบบอื่่�น ๆ) ร่่วมมืือกัับกลไกคุ้้�มครอง
ระดัับประเทศ ภููมิิภาค และระหว่่างประเทศ และจััดตั้้�ง
ความร่่วมมืือของประชาคมระหว่่างประเทศและสื่่�อมวลชน
เพื่่�อให้้เป็็นหน่่วยงานคุ้้�มครองนัักปกป้้อง ทุุกปีี Observatory
จะตีีพิิมพ์์รายงานระดัับโลกที่่�เน้้นให้้เห็็นอุุปสรรคที่่�ร้้ายแรง
มากสุุด และภััยคุุกคามที่่�นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนต้้องเผชิิญ

สนัับสนุุนบุุคคล องค์์กร เครืือ
ข่่าย และชุุมชน ซึ่่�งถููกละเมิิดในแง่่การใช้้สิิทธิิเพื่่�อปกป้้องสิิทธิิ
มนุุษยชน ทั้้�งที่่�เป็็นผลมาจากการข่่มขู่่� การคุุกคามด้้วย
กระบวนการกฎหมาย การสร้้างตราบาป หรืือการปราบปราม
ในรููปแบบอื่่�น ๆ PI ร่่วมมืือกัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ในการจำำ�แนกยุุทธวิิธีีเพื่่�อการคุ้้�มครอง และการนำำ�ไปปฏิิบััติิ
มีีการจััดตั้้�งสำำ�นัักงาน (Protection Desks) ในประเทศและ
ภููมิิภาคต่่าง ๆ ซึ่่�งนัักปกป้้องอยู่่�ในภาวะเสี่่�ยงภััยอย่่างยิ่่�ง ทั้้�งนี้้�
เพื่่อ� ดำำ�เนิินการเพื่่อ� ส่่งเสริิมศัักยภาพของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้สามารถบริิหารจััดการความปลอดภััยของตนเองได้้ การทำำ�
วิิจััยเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิเพื่่�อให้้การคุ้้�มครองที่่�ดีี และปััญหา
ท้้าทายต่่าง ๆ และมีีการแปลข้้อมููลเหล่่านี้้�เพื่่�อจััดทำำ�คู่่�มืือและ
รายงานที่่�เข้้าถึึงได้้สำำ�หรัับชุุมชนของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
PI ยัังรณรงค์์กดดัันให้้รััฐปฏิิบััติิตามพัันธกรณีีเพื่่�อคุ้้�มครอง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยผ่่านการจััดทำำ�นโยบายสาธารณะ
ที่่�เป็็นผลและใช้้ประโยชน์์จากปฏิิญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วย
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และมาตรฐานระดัับประเทศ ภููมิิภาค
และระหว่่างประเทศ

World Organization Against Torture -

เว็็บไซต์์ Protection International https://bit.ly/2QFqgkx

Urgent Action Fund for Women’s
Human Rights

Observatory for the Protection of Human
Rights Defenders (FIDH-OMCT)

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights

Observatory for the Protection of Human Rights

เป็็นกองทุุนผู้้�หญิิงระดัับโลกที่่�คุ้้�มครอง สร้้างความเข้้มแข็็ง
และสนัับสนุุนผู้้�หญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน และนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนข้้ามเพศ โดยการแทรกแซงอย่่างรวดเร็็วเมื่่�อ
นัักกิิจกรรมมีีแนวโน้้มเผชิิญกัับภััยคุุกคามร้้ายแรงต่่อชีีวิิตและ
งานของตน กองทุุนปฏิิบััติิการฉุุกเฉิินสื่่�อสารโดยผ่่านแอป
ทั้้�งการส่่งข้้อความ และการขอรัับทุุนสนัับสนุุนจากผู้้�หญิิง
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนภายใน 72 ชั่่ว� โมง และสามารถส่่งเงิินทุุน
ไปยัังผู้้�ขอได้้ภายในระหว่่าง 1-7 วััน กองทุุนปฏิิบััติิการฉุุกเฉิิน
ยัังเข้้าร่่วมในการรณรงค์์กดดัันการสร้้างพัันธมิิตร และสนัับสนุุน
การจััดกิิจกรรมของผู้้ห� ญิิงและเด็็กผู้้ห� ญิิงทั่่ว� โลก ทั้้ง� ในส่่วนของ
กองทุุนปฏิิบัติั กิ ารฉุุกเฉิินแอฟริิกาและกองทุุนปฏิิบัติั กิ ารฉุุกเฉิิน
อเมริิกา ในปีี 2560 มีีการจััดตั้้�งกองทุุนปฏิิบััติิการฉุุกเฉิิน
เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�หญิิงในเอเชีียและแปซิิฟิิก (UAF
A&P) ซึ่่�งสามารถให้้ทุุนช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินได้้
เว็็บไซต์์ https://bit.ly/2QCJKWS
Urgent Action Fund - แอฟริิกา
เว็็บไซต์์ https://bit.ly/3dgE7Yd
Urgent Action Fund - ละติินอเมริิกา
เว็็บไซต์์ https://bit.ly/2QT4H03
Urgent Action Fund - เอเชีียและแปซิิฟิิก
เว็็บไซต์์ https://bit.ly/33Eoy82
Urgent Action Fund

Protection International (PI)

เป็็นโครงการร่่วมระหว่่าง International
Federation for Human Rights (FIDH โปรดดููด้้านบน) และ
Defenders

World Organization Against Torture (OMCT

นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนเว็็บไซต์์ https://bit.ly/2QBhhRc
นัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนเว็็บไซต์์ https://bit.ly/33Ih5oz

International Federation for Human Rights -

การจััดตั้้�งชุุมชนและปฏิิบััติิการ เพื่่�อให้้เกิิดความคุ้้�มครองที่่�เข้้มแข็็ง และเพื่่�อเรีียกร้้อง
สิิทธิิมนุุษยชน (ภาพของ Protection International)

Women Human Rights Defenders
International Coalition

Peace Brigades International
เป็็นเอ็็นจีีโอระหว่่าง
ประเทศที่่�ส่่งเสริิมการไม่่ใช้้ความรุุนแรง และคุ้้�มครองสิิทธิิ
-มนุุษยชน อาสาสมััครของ PBI ทำำ�หน้้าที่่�ประกบตััวนัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนในพื้้�นที่่ที่� มีี่� สงครามและความขััดแย้้ง การประกบตััว
เพื่่�อให้้ความคุ้้�มครองเป็็นยุุทธศาสตร์์ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก
โดย PBI เพื่่�อคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนและชุุมชนที่่�ถููก
คุุกคามจากความรุุนแรงทางการเมืืองทั้้�งต่่อชีีวิิตและการทำำ�งาน
หน่่วยงานที่่�อยู่่�ระหว่่างเสี่่�ยงภััยต้้องติิดต่่อโดยตรงกัับ PBI เพื่่�อ
ขอให้้ส่่งเจ้้าหน้้าที่่�มาประกบตััว โดยทาง PBI อาจมีีการประเมิิน
ความเป็็นไปได้้เสีียก่่อน เมื่่�อ PBI สามารถติิดต่่อประสานงาน
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้แล้้ว จะสามารถตอบสนองคำำ�ขอของ
แต่่ละหน่่วยงานนั้้�นได้้
Peace Brigades International (PBI)

Women Human Rights Defenders International

เป็็นเครืือข่่ายซึ่่ง� สนัับสนุุนและคุ้้ม� ครอง
ผู้้ห� ญิิงนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนทั่่ว� โลก ประกอบด้้วยสมาชิิก
35 หน่่วยงานจากทั่่�วโลก ตั้้�งแต่่องค์์กรชุุมชนระดัับรากหญ้้า
ไปจนถึึงหน่่วยงานระหว่่างประเทศขนาดใหญ่่ WHRDIC มีี
คณะกรรมการบริิหารและดำำ�เนิินการผ่่าน
คณะทำำ�งานสามชุุด ทั้้�งด้้านการเก็็บข้้อมููลและการอบรม
การรณรงค์์กดดััน และมาตรการรัับมืือฉุุกเฉิิน
Coalition (WHRDIC)

เว็็บไซต์์ Women Human Rights Defenders

International Coalition https://bit.ly/3acnJW

World Organization Against Torture
World Organization Against Torture (OMCT)

เป็็นพัันธมิิตรเอ็็นจีีโอระหว่่างประเทศอิิสระ ที่่�ต่่อต้้าน
การทรมาน การสัังหารอย่่างรวบรััด การบัังคัับบุุคคล
ให้้สููญหาย และการปฏิิบััติิที่่�โหดร้้าย ไร้้มนุุษยธรรม
หรืือย่ำำ��ยีีศัักดิ์์�ศรีี OMCT ประสานงานให้้มีีการกระจาย
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์เร่่งด่่วนของสมาชิิกในเครืือข่่าย
SOS-Torture Network กัับองค์์กรภาคีีอื่่�น ๆ ทั่่�วโลก
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ร้้ายแรง
คุ้้�มครองบุุคคลและต่่อสู้้�กัับการลอยนวลพ้้นผิิด ทั้้�งยัังมีี
การส่่งข้้อมููลของบุุคคลและรายงานคู่่�ขนานให้้กัับกลไก
สหประชาชาติิ OMCT ให้้ความช่่วยเหลืือทางการแพทย์์
ฉุุกเฉิิน ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านกฎหมายและสัังคมกัับเหยื่่�อ
การทรมาน
เว็็บไซต์์ World Organization Against Torture
https://bit.ly/2xfCd9C

เว็็บไซต์์ Peace Brigades International

https://bit.ly/2QCE92C

[50]

ภาพ: PBI ในโคลอมเบีย
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Protect Defenders.EU

อยู่่�ภายใต้้การบริิหารงานของ
กลุ่่�มองค์์กาที่่ป� ระกอบด้้วยองค์์กรระหว่่างประเทศ 12 แห่่ง
ที่่�มีีประสบการณ์์ชััดเจนในการทำำ�งานคุ้้�มครอง รณรงค์์
และกดดััน เพื่่�อสนัับสนุุนนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
โดยให้้ความสนัับสนุุนทั้้�ง 24 ชั่่�วโมงและเจ็็ดวัันสำำ�หรัับ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยผ่่านองค์์ประกอบการ
ทำำ�งานหลัักหกประการ ได้้แก่่

ProtectDefenders.eu

1. ดำำ�เนิินงานตามกลไกรัับมืือเร่่งด่่วน เพื่่�อให้้ความ
สนับสนุนฉุกเฉินและความช่วยเหลือด้านวัตถุกับ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เสี่ยงภัย ครอบครัวและ
งานของพวกเขา
2. บริิหารจััดการโครงการสนัับสนุุนการเคลื่่�อนย้้าย
ถิ่นฐานชั่วคราวส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
3. สนัับสนุุนและประสานงานเวทีีแลกเปลี่่�ยนขององค์์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ท�ำงานเพื่อการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานชั่วคราวส�ำหรับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
4. จััดอบรม สนัับสนุุน และสร้้างเสริิมศัักยภาพของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและองค์กรในท้องถิ่น
5. ติิดตามสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
และรณรงค์กดดันให้มีวาระการคุ้มครอง และ
6. ส่่งเสริิมการประสานงานระหว่่างรััฐบาลที่่�มุ่่�งสนัับสนุุน
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน สถาบันของสหภาพยุโรป
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ProtectDefenders.EU
ProtectDefenders.EU

- เว็็บไซต์์ https://bit.ly/2QE2JQL

HOTLINE - +353 (0) 1 21 00 489

บันทึก

กรุุณาตามลิิงก์์นี้้�ไปเพื่่�อศึึกษาข้้อมููล
การติิดต่่อแบบอื่่�น ๆ รวมทั้้�ง Skype หรืือการส่่งแบบฟอร์์มข้้อมููล
อย่่างปลอดภััยผ่่านเว็็บ32
https://bit.ly/397UmUd

Emergency Support https://bit.ly/2UuAc17

เป็็นกลไกที่่�ให้้ความสนัับสนุุนเร่่งด่่วนตลอด 24 ชั่่�วโมงและเจ็็ดวัันสำำ�หรัับ
นัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เผชิิญกัับอัันตรายหรืือภััยคุุกคามเฉพาะหน้้า
กรณีีที่่�เกิิดวิิกฤติิขึ้้�น นัักปกป้้องสามารถติิดต่่อ ProtectDefenders.eu
โดยติิดต่่อทางโทรศััพท์์ฉุุกเฉิินถาวร และการติิดต่่อแบบเป็็นความลัับ
(ตามข้้อมููลข้้างต้้น) โครงการให้้ทุุนฉุุกเฉิินประกัันว่่า นัักปกป้้อง
สิิทธิิมนุุษยชนจะสามารถเข้้าถึึงและดำำ�เนิินการตามมาตรการด้้านความ
ปลอดภััยฉุุกเฉิิน เพื่่�อคุ้้�มครองตนเอง ครอบครััว และงานของตนเองได้้33
Temporary Relocation Grant https://bit.ly/33Fhx7h

เป็็นเงิินทุุนสำำ�หรัับนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เสี่่�ยงภััย กรณีีที่่�ต้้อง
โยกย้ายถิ่นฐานชั่วคราวภายในประเทศหรือต่างประเทศ เมื่อถูกการ
คุกคามเร่งด่วน34
การอบรม https://bit.ly/2UqZQU
จััดอบรมเพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้าน
ความปลอดภััยของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน ให้้ความรู้้�และเครื่่�องมืือ
เพิ่่�มเติิม ทั้้�งยัังจััดอบรมและให้้ข้้อมููลผ่่านองค์์กรภาคีี ได้้แก่่ Front Line

ProtectDefenders.eu

Defenders, FIDH, OMCT, RSF, Forum Asia, EHAHRDP (Defend

defenders), Peace Brigades International, Protection International,
35
ILGA และ ESCR-Net

Swedish Fellowship of Reconciliation
(SweFOR or the Christian Peace Movement)

โครงการ Peace Observers ของ SweFOR คุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
ในสภาพที่่มีี� สงครามความขััดแย้้งที่่รุ� นุ แรง ช่่วยเพิ่่�มศัักยภาพทำำ�ให้้สามารถทำำ�งาน
เพื่่�อให้้เกิิดสัันติิภาพที่่�ยั่่�งยืืนและเป็็นธรรมได้้
ให้้ความคุ้้�มครองนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน โดยผ่่านวิิธีีการประกบตััว
ระหว่่างประเทศ หรืือที่่�เรีียกว่่าการประกบตััวเพื่่�อป้้องกััน (preventive
presence) โดยผู้้�สัังเกตการณ์์สัันติิภาพจะลงพื้้�นที่่�ไปอยู่่�ร่่วมในสถานการณ์์นั้้�น
เช่่น เข้้าร่่วมการเดิินทางที่่�เสี่่�ยงภััยหรืือเข้้าร่่วมในการประท้้วง และจะเผยแพร่่
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ของนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน แจ้้งเตืือนหน่่วยงาน
ระดัับประเทศและองค์์กรระหว่่างประเทศให้้ทราบถึึงพัันธกรณีีของตน และ
ให้้ความรู้้�กัับองค์์กรในท้้องถิ่่�นถึึงวิิธีีการเพิ่่�มความปลอดภััยให้้ตนเอง
SweFOR

32 https://bit.ly/397UmUd
33 https://bit.ly/2UuAc17
34 https://bit.ly/33Fhx7h
35 https://bit.ly/2UqZQUA

ผู้้�สัังเกตการณ์์สัันติิภาพทำำ�งานอยู่่�ที่่�สำำ�นัักงานประเทศของ SweFOR ใน
ประเทศโคลอมเบีีย (โบโกตา และควิิบโด) กััวเตมาลาซิิตี้้� และซัันกริิสโตบััล
เดอ ลาส เคซััสในรััฐเชีียปาสทางตอนใต้้ของเม็็กซิิโก โดยมัักเดิินทางไปยัังพื้้�นที่่�
ส่่วนต่่าง ๆ ของประเทศเพื่่�อประกบตััวนัักปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชน
เว็็บไซต์์ SweFOR https://bit.ly/2wu0Tv2
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กอบกู้กรอบบรรทัดฐาน

เรื่องเล่าจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในภาคสนาม

ดิฉันปกป้องสิทธิของตนเองและคนอื่นในชุมชน เพราะ
ตระหนักว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่ระบบการกดขี่จะปฏิเสธ
ศักดิ์ศรีของเรา จากประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉันเอง
ในฐานะเป็นเลสเบียนในประเทศที่ไม่ค่อยต้อนรับเลสเบียน
เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ และผู้หญิง ดิฉันตระหนักว่า
ต้องเป็นส่วนหนึง่ ของเสียงทีพ
่ ูดดังกว่าเดิมบ้าง และท�ำสิ่งที่
กล้าหาญกว่าเดิมบ้าง เพื่อประกันให้มีส่วนร่วมมากขึ้นใน
การยอมรับสิทธิของพวกเราในฐานะพลเมืองของจาเมกา
– Latoya Nugent,

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากจาเมกา

เครือข่าย Sindh #HumanRightsDefenders
ท�ำงานได้เป็นอย่างดี ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ของเราได้รับการปรับปรุง จากการท�ำงานแบบ
เครือข่าย ท�ำให้เราทราบข้อมูลถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
ในเมืองจาโคบาแบด สิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองอูมาร์กต มิทิ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานที่เหล่านี้
นอกจากนั้น [เรายังรู้] เกี่ยวกับเครื่องมือที่รัฐและ
หน่วยงานที่ ไม่ใช่รัฐใช้ แนวโน้มทั่วไปของการละเมิด
สิทธิมนุษยชน วิธีการปรับปรุงด้านความมั่นคง
และความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยผ่านการใช้ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน จึงเป็น
การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพมาก

ผมมักรู้สึกว่ายังท�ำไม่เพียงพอ ผมท�ำงานหนัก แต่มักรู้สึกว่า
ยังไม่พอ และรู้สึกกังวล บางครั้ง คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะ
มีคนเพียงไม่กี่คนที่ท�ำงานสนับสนุนคุณในฐานะนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน รัฐบาลก็มองว่าเราเป็นศัตรู เช่นเดียวกับ
ภาคเอกชนและสังคม เพราะในเม็กซิโก คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า
สิทธิมนุษยชนคืออะไร ผมได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจาก
ผู้ตกเป็นเหยื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งผมท�ำงานสนับสนุน
โดยเฉพาะแม่ของบุคคลผู้สูญหาย ซึ่งแม้จะได้รับความทุกข์ทรมาน
และได้รับผลกระทบอย่างมากจากการหายตัวไปของคนที่รัก
แต่ผู้หญิงเหล่านี้ก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิของตน และ
เรียกร้องความยุติธรรมวันแล้ววันเล่า
– Jérémy Renaux นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
“Siempre siento que no estoy haciendo lo suficiente, trabajo mucho pero siempre siento que no es suficiente y es
realmente frustrante, y a veces realmente te sientes solo porque hay pocas personas que realmente apoyan tu
trabajo como defensor de derechos humanos, el gobierno te ve como un enemigo, igual el sector privado y la
sociedad porque en México, por ejemplo, la mayoía de la gente no entiende lo que son los derechos humanos... Me
inspiran profundamente las víctimas de violaciones de los derechos humanos que apoyo, especialmente las madres
de las personas desaparecidas, porque a pesar de la adversidad y a pesar del sufrimiento causado por la
desaparición de sus seres queridos, esas mujeres están defendiendo sus derechos y exigiendo justicia día tras día.”

สังคมมีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับความ
พิการ รวมทั้งความคิดต่อโรคอัลบินิซึม
หากคุณต้องการเรียกร้องสิทธิของ
ตนเอง จะมีคนตีความว่า พวกเขาก็คง
ต้องแสดงท่าทีสงสารกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
คุณ พวกเขาจะพยายามให้อะไรบางอย่าง
เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น ความจริงพวกเขา
ไม่ต้องให้อะไรบางอย่าง หากควรให้พื้นที่
ให้คุณสามารถเติบโต ไม่จ�ำเป็นต้องมา
แสดงท่าทีสงสารเรา
- Tumeliwa Mphepo,

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากมาลาวี

I
DEFEND
RIGHTS

- Ali Palh, นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากปากีสถาน

แบ่งปันเรื่องราวของคุณที่
I Defend Rights
https://bit.ly/2JcV7Rj
[54]

[55]

บันทึก
ในความเห็นของดิฉนั […] การรักษาขบวนการ
สิทธิมนุษยชนให้ยั่งยืน ย่อมหมายถึงการขอ
ความสนับสนุน การบ�ำรุงรักษา และการให้
ความช่วยเหลือทุกประการ ส�ำหรับแกนน�ำ
หญิงรุ่นใหม่ และจากนั้นก็ปล่อยให้พวกเขา
ท�ำงาน เพราะพวกเขาจะท�ำงานต่อไปเหมือน
กระแสน�้ำที่ไหลตามธรรมชาติ พวกเขาจะน�ำ
พลังและแรงบันดาลใจไปใช้ และจะไม่ปล่อยให้
คาราวานที่เคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรม
ทางสังคมก้าวถอยหลังได้อีก
- Asha Kowtal นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากอินเดีย

ในปี 2556 เราสามารถจัดการจนเจ้าหน้าที่ทหาร
หกนายที่เกี่ยวข้องกับการสังหารลูกชายดิฉัน
ต้องได้รับโทษจ�ำคุก 54 ปี และศาลเห็นว่าเป็นความผิด
ที่ถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ แต่การต่อสู้ครั้งนี้
ไม่ใช่ของดิฉันเพียงล�ำพัง หากเป็นการต่อสู้ของประเทศ
การต่อสู้ของแม่ ของภรรยา ของลูกสาว ของพี่สาว/
น้องสาวหลายพันคน ซึ่งต่างพยายามแสวงหา
ความจริง [เกี่ยวกับ] ว่าท�ำไม […] ญาติของพวกเขา
จึงถูกสังหาร ทั้งยังท�ำให้สามารถเริ่มต้นถักทอให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในประเทศ ถักทอให้เกิดกระบวนการ
สันติภาพที่ยาวนานและยั่งยืนส�ำหรับคนรุ่นต่อไป
ในอนาคต
- Luz Marina Bernal

“En el 2013 al fin logramos que 6 militares que están implicados en el asesinato de mi hijo se condenaran a 54
años y se reconociera crimen de lesa humanidad. Pero también no es solamente mi lucha, sino es la lucha de un
país, la lucha de miles de madres, de esposas, de hijas, de hermanas que están tratando de realmente saber la
verdad, porqué asesinaron a cada uno de sus familiares. Pero también poder empezar a tejer un cambio
realmente para el país, tejer un proceso de paz largo y duradero para nuestras nuevas generaciones que vienen.”
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