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เผยแพร่ เมือวันที 1 ก.ค.59
แถลงการณ์ ศูนย์ ทนายความเพือสิทธิมนุษยชน
เรียกร้ องให้ เจ้ าหน้ าทียุตกิ ารคุกคามเสรี ภาพในการแสดงออกกิจกรรม “เดินเพือสิทธิ ชีวิตคนอีสาน”
ตามทีศูนย์ ทนายความเพือสิทธิ มนุษยชน ได้ ติดตามสังเกตการณ์ กิจกรรม “เดินเพือสิทธิ ชีวิตคนอีสาน”
หรื อ Walk for Rights ของกลุ่มขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement ซึงเป็ นกิจกรรมการเดินเพือพูดคุย
แลกเปลียนถึงประเด็นปั ญหาทีเกิดขึนจากการพัฒนาโดยรัฐในพืนทีภาคอีสาน ซึงตังแต่เริ มกิจกรรมวันที 4 มิ.ย.59
ได้ มเี จ้ าหน้ าทีมาติดตามถ่ายภาพการทํากิจกรรมโดยตลอด จนกระทังวันที 30 มิถนุ ายน 2559 และขณะทางกลุ่ม
พักผ่อนอยู่ในบริเวณวัดเหล่าโดน ตําบลหนองแคน อําเภอราษี ไศล จังหวัดศรี สะเกษ ได้ ถูกเจ้ าหน้ าทีตํารวจ ทหาร
ทังในและนอกเครื องแบบ และฝ่ ายปกครองกว่า 20 นาย เข้ ามาบังคับไม่ให้ ทางกลุ่มนอนพักในพืนทีดังกล่าว โดย
อ้ า งอํ านาจตามพระราชบัญญัติ การชุม นุมสาธารณะพ.ศ.2558 พร้ อมทังสอบถามและบังคับ ให้ แอดมิ น เพจ
ขบวนการอีสานใหม่ลบคลิปวีดีโอทีเกียวกับการคัดค้ านร่ างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํา พ.ศ. ....หากไม่ลบทาง
กลุม่ จะไม่สามารถเดินทางไปไหนได้
การกระทํ า ดัง กล่ าวทํ า ให้ กลุ่มขบวนการอีส านใหม่ ต้อ งลบคลิป วี ดี โอและภาพการเข้ า มาเจรจาของ
เจ้ าหน้ าทีทหารออกจากเพจ และเดินทางออกจากทีพักในเวลาประมาณ 18.30 น.ท่ามกลางความมืดโดยไม่มี
จุดหมายว่าจะไปพักค้ างคืนทีใด จนทางกลุม่ ต้ องเดินเท้ าออกจากจุดพักเดิมและปั กหลักค้ างคืนทีโรงพยาบาลราษี
ไศลในเวลาประมาณ 22.00 น.ห่างจากจุดเดิมเกือบ 10 กิโลเมตร โดยเจ้ าหน้ าทีตํารวจ เจ้ าหน้ าทีทหารและฝ่ าย
ปกครองจะบังคับให้ ออกจากพืนทีตลอดเวลา
ศูนย์ทนายความเพือสิทธิมนุษยชนเห็นว่าการกระทําของเจ้ าหน้ าทีดังกล่าวเป็ นการละเมิดต่อสิทธิเสรี ภาพ
ในการแสดงออกและกระทําไปโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมายด้ วยเหตุผลดังต่อไปนี
1.บุ ค คลย่ อมมี เ สรี ภ าพในการชุม นุ ม โดยสงบ เปิ ดเผย และปราศจากอาวุธ รวมถึง มีเ สรี ภ าพที จะ
แสดงออกรับหรื อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร อันเป็ นสิทธิทีถูกรับรองไว้ ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) กลุ่มขบวนการอีสานใหม่จึงมีเสรี ภาพในการชุมนุม แสดงออกและเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารเกียวกับคลิปวีดีโอดังกล่าวในช่องทางของตน เพื อเรี ยกร้ องและกํ าหนดชะตากรรมชีวิตของตนเองตาม
วิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตย

2.การกระทําของเจ้ าหน้ าทีทหารและตํารวจทีกดดันไม่ให้ กลุม่ ขบวนการอีสานใหม่พักในพืนที และบังคับ
ให้ ลบคลิปวีดีโอในเพจขบวนการอีสานใหม่ ถือเป็ นการแทรกแซงการใช้ เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่
ชอบด้ วยกฎหมาย อันเป็ นการละเมิดพันธกรณีตามข้ อ 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR)
3. การบังคับใช้ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ต้ องบังคับใช้ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมายที บัญญัติ ขึนมาเพื อคุ้มครองการใช้ สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพ ดังนันเจ้ าหน้ าที รั ฐ จึงมี ห น้ าที รั กษาความ
ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ชุมนุมไม่ใช่ผลักดันผู้ใช้ สิทธิเสรี ภาพให้ ตกอยู่ในอันตรายมากยิงขึน การ
อ้ าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพือปิ ดกันมิให้ กลุ่มขบวนการอีสานใหม่พักในพืนทีดังกล่าวโดยมิได้
มุ่งคุ้มครองสิทธิ อนั ชอบธรรมของประชาชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ จึงเป็ นการบังคับใช้ ทีไม่ชอบตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
4.กรณีทีเจ้ าหน้ าทีเห็นว่าทางกลุม่ กระทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็ นคําสังหัวหน้ ารักษาความสงบแห่งชาติที
3/58 หรื อ พระราชบัญญัติ การชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558 เจ้ าหน้ าทีรั ฐก็ ยังคงต้ องปฏิ บัติไปตามขันตอนตาม
กฎหมาย ซึงไม่มีกฎหมายฉบับใดให้ อํานาจเจ้ าหน้ าทีไล่บุคคลออกจากพืนทีสาธารณะดังเช่นเหตุทีเกิดเมือวันที
30 มิ.ย.59 การกระทําดังกล่าวจึงเข้ าข่ายเป็ นการกระทําโดยอําเภอใจและปราศจากอํานาจทางกฎหมายมารองรับ
ด้ วยเหตุดงั กล่าว ศูนย์ทนายความเพือสิทธิมนุษยชนจึงขอเรี ยกร้ องให้
1. เจ้ าหน้ าทีรัฐทุกภาคส่วนทังเจ้ าหน้ าทีทหาร เจ้ าหน้ าทีตํารวจและฝ่ ายปกครองเคารพต่อพันธกรณีด้านสิทธิ
มนุษยชนทีประเทศไทยเป็ นภาคีและมีพนั ธกรณีทีต้ องปฏิบัติตาม บังคับใช้ กฎหมายให้ สอดคล้ องกับเจตนารมณ์
และมุ่งคุ้มครองสิทธิอนั ชอบธรรมของประชาชน และยุติการใช้ อํานาจโดยมิชอบคุกคาม กิจกรรม “เดินเพือสิทธิ
ชีวิตคนอีสาน” หรือ Walk for Rights ของกลุม่ ขบวนการอีสานใหม่ในทันที
2. ขอให้ สงั คมร่ วมกันตรวจสอบการกระทําของเจ้ าหน้ าที เพือถ่วงดุลการใช้ อํานาจให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และชอบธรรม การเคารพซึงสิทธิและเสรี ภาพของประชาชนเท่านันทีจะนํามาสูก่ ารอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ด้ วยความเคารพต่อสิทธิและเสรี ภาพ
ศูนย์ทนายความเพือสิทธิมนุษยชน

