8 มีนาคม 2564 วันสตรีสากล
เรียกร้องให้ รฐั ยุติความรุนแรง เราต้องการรัฐบาลใหม่ รัฐบาลที่มีคณ
ุ ค่าคู่ควร และให้ได้กบั สิ่ งที่เรา
ทุกคนสมควรได้รบั
แถลงการณ์ของเครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผูห้ ญิ งนักปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนในประเทศไทย
ร้อยกว่าปี ทผ่ี ่านมาผูห้ ญิงในรัสเซียและอเมริกาลงถนนประท้วง จนก่อกาเนิดให้เกิดวันสตรีสากล
มันมิใช่การเฉลิมฉลอง ผูห้ ญิงได้เดินขบวนประท้วงเพื่อยุตคิ วามรุนแรงโดยรัฐซึง่ ทาให้ชวี ติ ของพวกเธอและ
ครอบครัวของเธอแทบจะอยู่ไม่ได้และมีความยากลาบากเหลือเกิน
วันสตรีสากลปี น้ี 2564 ก็ยงั มิใช่วนั แห่งการเฉลิมฉลอง เรายังคงได้ยนิ เสียงรียกร้องของพีแ่ ละ
น้องสาวของเราในพม่า พวกเธอลุกขึน้ มาด้วยความกล้าหาญอันเปี่ ยมล้นเพื่อต่อต้านกับความรุนแรงถึงตาย
จากรัฐเผด็จการทหารพม่า เราร่วมเปล่งเสียงและชูกาปั ้นร่วมกับพวกเธอ ดอฮ์ อะ เย ดอฮ์ อะ เย (สู้ สู้
เพื่อการเคลื่อนไหวของเรา )
ชีวติ ประจาวันของผูห้ ญิงในประเทศไทย ถูกบังคับให้ตอ้ งเผชิญหน้ากับรัฐทีป่ กครองโดยทรราช อย่า
ลืมว่าผูจ้ ่ายภาษีและคนไปเลือกตัง้ ส่วนใหญ่คอื ผูห้ ญิง แต่รฐั บาลมิได้รบั ใช้พวกเรา รัฐบาลและสังคมมักจะ
พึง่ พาผูห้ ญิงเพื่อปกป้ องและจัดหาสวัสดิการแก่ครอบครัวและแก่ผคู้ นในสังคม แต่ในระหว่างทีม่ โี รคระบาด
และส่งผลให้เศรษฐกิจกระทบกับชีวติ ของเราอย่างหนักหน่วงแบบนี้ ไม่มเี งินสักบาททีร่ ฐั จะสนับสนุนให้แก่
แม่ๆทีแ่ บกรับภาระสวัสดิการมาตลอด
รัฐบาลทีเ่ รามีตอนนี้แทนทีจ่ ะเป็ นตัวแทนของเรา แต่กลับเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบต่อเรา แทนที่
จะปกป้ องคุม้ ครองเรากลับเป็ นฝ่ ายกดขีแ่ ละบูลลีเ่ รา

อย่าลืมว่าผูห้ ญิง โดยเฉพาะแม่ๆ คือคนทีท่ างานดูแลปกป้ องเด็กๆ หลานๆ พ่อแม่ทแ่ี ก่ชรา ชุมชน
และปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติในโลกใบนี้ ทัวประเทศผู
่
ห้ ญิงเป็ นคนแรกทีจ่ ะตื่นแต่นอนเป็ นคนสุดท้าย เรา
ทางานดูแลแก่ครอบครัว เราไปทางานหาเงินมาดูแลครอบครัว เราหลายคนทางานเพื่อดูแลและต่อสูเ้ พื่อ
ปกป้ องสิทธิมนุษยชนและความยุตธิ รรมในสังคม
ผูห้ ญิงปกป้ องชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละที่ดนิ เราต้องอยูภ่ ายใต้เมฆทมึนแห่งความรุนแรงโดยรัฐ อยูใ่ น
ภาวะทีต่ อ้ งคานวณความเสีย่ งตลอดเวลาแม้ว่าจะแสดงการต่อต้านทีเ่ ล็กน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็ นการชูสาม
นิ้ว การผูกโบว์สขี าวหรือการแชร์ขา่ วออนไลน์ ผูห้ ญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้แม้กระทังการจะไปจั
่
บจ่ายที่
ตลาดก็ยงั สุ่มเสีย่ งต่อความรุนแรงโดยรัฐ ในชีวติ ความเป็ นแม่เราต้องคานวณและตระเตรียมตลอดเวลาใน
การรับมือกับความเสีย่ งทีล่ ูกๆหลานเราจะได้รบั จากการปกสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เราเรียกร้องการเปลีย่ นแปลง รัฐบาลชุดนี้ตอ้ งออกไปและปล่อยให้พวกเราประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ทจ่ี ะก่อให้เกิดและสอดรับกับสิง่ ทีเ่ ราเรียกร้อง รัฐบาลทีม่ คี ุณค่าคู่ควรกับเราผูห้ ญิงและประชาชนทุก
คน

จะต้องเป็ น
- รัฐบาลทีจ่ ริงจังในการขจัดความยากจน มิใช่ขบั ไล่ให้เราต้องออกจากบ้านของเราและละทิง้ วิถชี วี ติ
- รัฐบาลทีร่ บั ใช้เรา มิใช่รบั ใช้ทุนนิยมและความโลภของใคร
- เราต้องการรัฐบาลทีไ่ ม่ออกกฎหมายเพื่อมาบีบคอเราเวลาเราต้องทามาหากินและไม่เอารัฐบาลทีม่ ี
เจ้าหน้าทีท่ ค่ี อยจะรีดไถเราในทุกขณะจิต
- รัฐบาลทีท่ าให้เรามีสทิ ธิทางกฎหมายทีจ่ ะยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ทเ่ี ราไม่ตอ้ งการอย่างปลอดภัยและทาให้
แน่ใจว่าเราจะได้รบั การสนับสนุนให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี หี ากเราตัดสินใจและมีความต้องการที่จะ
ตัง้ ครรภ์
- รัฐบาลทีร่ กั ษาสิทธิเพื่อให้เรามีความมันคงในการเข้
่
าถึงสัญชาติและการแสวงหาทีท่ ป่ี ลอดภัย

-

รัฐบาลทีท่ าให้แน่ ใจว่าเด็กๆของเราปลอดภัยในโรงเรียน การศึกษาทีไ่ ม่มคี ่าใช้จา่ ยจริงๆและให้คน
ทุกคนเข้าถึง

- รัฐบาลทีพ่ ทิ กั ษ์สทิ ธิของเราในการเข้าถึงทีด่ นิ รัฐทีป่ กป้ องเราจากการทาลายล้างสิง่ แวดล้อมและวิถี
ชีวติ ของเรา
- รัฐบาลทีเ่ คารพคุณค่าของเราและรับประกันสวัสดิการทีด่ ขี องประชากรสูงวัยหรือผูพ้ กิ าร
- รัฐบาลทีเ่ ป็ นปากเป็ นเสียง และไม่อดทนอดกลัน้ กับความเกลียดและความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ไม่ว่าเรา
จะเป็ นหญิงข้ามเพศ เป็ นเลสเบียน เป็ นคนชอบเพศตรงข้าม หรือมีเพศสภาพและความต้องการ
ทางเพศแบบใด
- รัฐบาลทีไ่ ม่จบั เรายัดคุก คุกคามหรือข่มขูเ่ รา ลูกหลานของเราหรือครอบครัวของเราเมือ่ เราปกป้ อง
สิทธิในการมีชวี ติ และสิทธิเสรีภาพต่างๆ
- รัฐบาลทีไ่ ม่ขงั ผูห้ ญิงมากกว่าประเทศใดๆในโลก
- รัฐบาลทีท่ าเพื่อความยุตธิ รรม สันติภาพและยุตคิ วามรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้
- รัฐบาลทีไ่ ม่มสี ่วนในการปกปิ ดการสังหารและการบังคับให้ประชาชนสูญหาย
- รัฐบาลทีท่ าให้แน่ใจว่าทีด่ นิ ไม่ถูกใส่สารพิษ ปกป้ องแม่น้ าและท้องทะเลและรับประกันว่าอากาศทีเ่ รา
หายใจอยูท่ ุกวันไม่ยอ้ นกลับมาฆ่าเรา
- รัฐบาลทีเ่ คารพสิทธิและเจตจานงในการตัดสินในชะตากรรมของตนเองและเคารพศักดิ ์ศรีในความ
เป็ นมนุษย์ของผูห้ ญิงชาติพนั ธุแ์ ละชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมของพวกเธอ
เราสมควรได้ใช้ชวี ติ ทีป่ ราศจากความรุนแรงโดยรัฐ เราสมควรได้มรี ฐั บาลทีล่ งทุนไปกับการดูแล
ประชาชนมิใช่เข่นฆ่าและทาร้ายประชาชน รัฐบาลทีใ่ ส่ใจกับ “ ปากท้อง “ มิใช่ “ ปื นและอาวุธ “ เรา
เรียกร้องให้ยตุ คิ วามรุนแรงโดยรัฐทัง้ ในไทย ในพม่าและทุกประเทศทัวโลก
่

“คุณอาจยิงฉันจากคาพูด
คุณอาจเชือดฉันด้วยสายตา
คุณอาจจะฆ่าฉันด้วยหัวใจทีเ่ ต็มไปด้วยความเกลียดชัง
แต่กน็ ะ ฉันก็เหมือนอากาศ ฉันจะยืนหยัดขึน้ มาและอยูใ่ นทุกที่ “
มายา แองเจลู นักกวีและนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิพลเมืองผิวดาชาวอเมริกนั
เกี่ยวกับเครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผูห้ ญิ งนักปกป้ องสิ ทธิ
มนุษยชน
เครือข่ายขบวนการเคลื่อนไหวผูห้ ญิงนักปกป้ องสิทธิมนุษยชนเป็ น
การร่วมตัวกันของผูห้ ญิงนักปกป้ องสิทธิฯ ทีม่ าจากเครือข่ายชุมชน
และผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่างๆ กัน 19 ประเด็น อาทิ การเข้าถึง
ทีด่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติ พนักงานบริการ ผูห้ ญิงพิการ ผูห้ ญิง
คนจนเมือง และ ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้ เป็ นต้น เครือข่ายมีขอ้ เสนอให้แก้รฐั ธรรมนูญปี 2560 ซึง่ เป็ นรัฐธรรมนูญทีป่ ระชาชนไม่มสี ว่ นร่วมและไม่คมุ้ ครอง
สิทธิเสรีภาพประชาชน
ติดต่อ

women05rights2019@gmail.com

