องค์ การสตรีชาวกะเหรี่ยงเรียกร้ องการผนึกกําลังเพื่อทางออกทีย่ งั่ ยืนสํ าหรับผู้ลภี้ ัย
เนื่องในวันผู้ลภี้ ยั โลก พ.ศ. 2563

เนื่องในวันผู้ลี ้ภัยโลก 20 มิถนุ ายน 2563 องค์การสตรี ชาวกะเหรี่ ยง (Karen Women’s Organization) หรื อKWO ขอเรี ยก ร้ อง
ให้ ทกุ ฝ่ ายร่วมมือกันเพื่อทางออกที่ยงั่ ยืน ซึง่ เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของผู้ลี ้ภัยกว่า 90,000 คน ผู้ได้ ดิ ้นรนต่อสู้กบั ความ
ยากลําบากในศูนย์พกั พิงตามแนวชายแดนไทย-พม่ามาตลอดกว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา และขอประนาม การละ เมิดสิทธิมนุษย ชน
ซึง่ ยังดําเนินอยูอ่ ย่างเป็ นระบบทังในรั
้ ฐกะเหรี่ ยง และในพื ้นที่ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ในประเทศพม่า
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศของสํานักข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ทางออกที่ยงั่ ยืนแก่ผ้ ลู ี ้ภัยมีสามหนทาง
คือ การตังถิ
้ ่นฐานใหม่ การกลับคืนถิ่นฐานโดยสมัครใจ และการผสมกลมกลืนเข้ ากับสังคมประเทศผู้รับ ซึง่ เมื่อกระบวนการ ไปตัง้
ถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามหยุดชะงัก การกลับคืนถิ่นฐานในประเทศพม่าก็เป็ นทางเลือกที่เหลืออยูส่ ําหรับบางคน ทว่าการ ดํา
เนิน การกลับเป็ นไปอย่างล่าช้ า ในช่วงสามปี ที่ผา่ นมา มีผ้ ลู ี ้ภัยเพียงพันกว่ารายเท่านันที
้ ่สมัครใจ และสามารถเดินทาง กลับประ
เทศ ได้ อย่างเป็ นทางการ จํานวนอันน้ อยนิดดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า คนส่วนใหญ่ยงั คงเลือกความมัน่ คง และปลอดภัย ในค่าย ผู้ลี ้
ภัยมากกว่าความไม่แน่นอนและอันตรายที่อาจรอคอยอยูใ่ นรัฐกะเหรี่ ยง ขณะนี ้จึงถึงเวลา ที่เราจะต้ องหันไปพิจารณาทาง เลือก
เดียวที่เหลืออยู่ นัน่ คือ การผสมกลมกลืนกับสังคมประเทศผู้รับ ซึง่ ในกรณีของเราก็คือ ประเทศไทย
KWO ชื่นชมในความเอื ้อเฟื อ้ ของรัฐบาลไทยและสังคมไทยที่ได้ อนุญาตให้ ผ้ ลู ี ้ภัยอาศัยอยูใ่ นประเทศได้ อย่างปลอดภัยตลอดมา
ผู้ลี ้ภัยที่ไปตังถิ
้ ่นฐานใหม่ในหลายประเทศบนโลกนี ้มีสว่ นในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ แก่ประเทศผู้รับเป็ นอย่างมาก ทัก ษะทังหลาย
้
ของผู้ลี ้ภัยบนชายแดนไทย ก็สามารถเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศไทยด้ วยเช่นกัน การธํารงรักษาศักดิ์ศรี ความ เป็ น มนุษย์
ของผู้ลี ้ภัยจะเป็ นไปได้ เมื่อเราได้ รับโอกาสให้ สามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่างเป็ นอิสระ ผู้ลี ้ภัยต่างปรารถนาที่จะทํางานเลี ้ยง ครอบ
ครัวของตนได้ อย่างถูกกฎหมาย เราจึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผู้ลี ้ภัยจะได้ รับอนุญาตให้ ทํางานนอกศูนย์พกั พิงได้ อย่างถูกกฎหมาย
เพื่อที่จะได้ เลี ้ยงครอบครัว และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศไทย
นางสาวเกอะญอพอ เลขาธิการ KWO กล่าวว่า “ประเทศไทยออกใบอนุญา ตทํางานให้ แก่แรงงาน ข้ ามชาตินบั ล้ าน เพื่อ ให้ พวก
เขา ได้ ทํางานอย่างถูกกฎหมาย ผู้ลี ้ภัยซึง่ อาศัยอยูใ่ นขอบเขตชายแดนไทยควรจะได้ รับโอกาสเดียวกันนี ้เช่นกัน เราหวังว่ารัฐบาล
ไทยจะมีความเห็นอกเห็นใจและเปิ ดรับต่อข้ อคิดเห็นนี ้ เพื่อสิทธิมนุษยชนและการดํารงอยูอ่ ย่างมีศกั ดิ์ศรี ของผู้ลี ้ภัย”

การตัดงบประมาณช่วยเหลือผู้ลี ้ภัยตามแนวชายแดนไทย-พม่าเริ่มตังแต่
้ ปีพ.ศ. 2555 และดําเนินต่อเนื่องมาทุกปี การลดความ
ช่วยเหลือได้ เพิ่มความตึงเครี ยดให้ แก่ชมุ ชนผู้ลี ้ภัยเป็ นอย่างยิ่ง เราต่างดิ ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู่ และองค์กรชุมชนของเราก็พยายาม
ทํางาน เพื่อแก้ ไขปั ญหาความขาดแคลนดังกล่าวอย่างไม่ยอ่ ท้ อ ความหวัน่ วิตกต่อโควิด -19 เพียงเผยให้ เห็นถึง ความ ประบาง ของ
สถาน การณ์ผ้ ลู ี ้ภัยชัดเจนขึ ้น มาตรการการเว้ นระยะห่างทาง สังคมและการขอ ให้ ทกุ คนอยูแ่ ต่ในบ้ านไม่สามารถ ปรับ ใช้ ได้ กบั
พวกเรา ซึง่ จําต้ องอาศัยอยูอ่ ย่างแออัดในพื ้นที่ปิด การจํากัดวิถีการดํารงชีพ อาหาร และการเดินทางเคลื่อนย้ ายยิ่งแสดงให้ เห็นว่า
ทุนสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อธํารงไว้ ซงึ่ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์มีความสําคัญจําเป็ นเพียงไร
KWO ขอเรี ยกร้ องให้ ผ้ บู ริจาค หน่วยงานสหประชาชาติ และองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ ได้ ร่วมมือกันสนับสนุนรัฐบาลไทย
ในการ เปิ ดทางให้ การผสมกลมกลืนกับสังคมไทยได้ เป็ นทางออกที่ยงั่ ยืนของผู้ลี ้ภัยบนชายแดนไทย -พม่า นอกจากนี ้เรายังขอ
เรี ยกร้ อง ให้ มีการจัดสรรการสนับสนุนช่วยเหลือแก่ผ้ ลู ี ้ภัยตามแนวชายแดนใหม่อีกครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ซึง่ ทาง
ออกที่ยงั่ ยืนยังมิได้ เกิดขึ ้นจริงนี ้
เราเป็ นมนุษย์ เราสมควรที่จะได้ รับโอกาสที่จะมีชีวิตอยูโ่ ดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิและความหวาดกลัว
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